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~ R , .. ~:Askeri Saflısf ar 
elryormuş H LL d L. 
ibi Hazır an11ın BKI 

· oımahyız Hukuk Davaları 
harpte en büyük tehlike sür
k:ırşısında kalmaktır. Alman
da!ma düşmanlarını sürprizler 

nda bıra~ ve onlara göz: 
'ak imktırunı vcrmeml~tir, Tür

böyle bir sürpriz: kar~sın
bırakmak mümkün değildir. 
ltı>e, biltiln harp haz.ırlıklnrını 

ştır, Noksanlarımız varsa, 
n da tamamlamak için hü. 

et.in peyderpey tedbirler ol
• ınümkündilr. Hükumetimiz, 
ıktır. Vatandaşlara düşen va
de uyanık bulunmnlt. Hükti. 
almıya lüzum göreceti tcd
mcmnuniyetlc kaı·şıl.ımak 

llnırlanna hiıkım olmaktır 
'ıı en buyük kuv\'etımi.ı, 

0

bir
ız, ha:z:ırlığımız ve müdafaa 
\-'e kararımızdır. 

ıt. Zekeriya SEU1'EL 

İimhurreisimizin Büyiık 

Meclise Sevkedilen Kanun Projesine 

Ankar~ 6Ö~T:N Bm~h~i~i::.1: r _ ~:~~:,.~:İ'.~,~:ltea::~ 1 
şahıslar hakkında acılan huktık da\'alarına dair hazırlan.ın ka- l 
nun lfıyihaı-~. hükümct tarafından Meclise gönderilmiştir. Layiha ı 
esaslarına gore. seferberlik doh,yısile ve yahut bir harp tehlikesi 
mevcut olan fevkalade hallerd~ ikametgahlarından ayrılmış 01<.n 
muvazzaf ve ihtiyat askeri şahıslar hakkında evvelce açılmış oi11p 
la henin netkelenn."'miş \•eya ıkametgiıhlarından ayrıldıkıan son-

\ 

l\fil1i :Uiiclafaa \'ekili 
Saffet Arıkan 

ra nçılan huknk davalarile ıcı n 
talı:ıplcri bu halin sonuna karlar 
tehir olunabilccekL r. 

Tehir mliddeti zarfında mü
ruru.uman i'lemiyeccklir. Bu 
...skeri ,.ah:slardan baremm nl
tmcı derecesine kadar bu d~xe
ce da'lilı ola1ılorııı'J arısı, bu gibi 
htlllerin başlungıcında burı!arin 
avnı mc:."kende oturun ve kcndı
l~rinin vardımın:.ı muh•ac olan 
usul ve· füruu. evli b:.ıluıiınıvan 
ve başka yerde kafi iradr oİını
yan erkek ve kız karde:jleri aley
h ine açılacak davalarda da aynı 
hükümler tatbik olunacaktır. I3u 

Millet Meclisindeki nu. 
~~da işaret buyurdukları 
•Urkiye harp harici vazi
trıuhafaza etmektedir. MiL 
faatlerimize dokunulma. 
bu vaziyetimizi muhafaza 
arzusundayız. Bu vaziyet ------------- gibilerin aleyhlerinde a~ılmrş ve 

1 
ac;ılacak hukuk davaları mıi-;ta-~ karşı ayni iyi niyeti bes. 

bütiın dostlarla normal 
. betlerde bulunmıya miı-
ldir. 
C?ıaleyh, Alman orduları 

Gıda Maddelerinin ce1 addedilerek en kısa bir za
manda intaç olunacaktır. 

Satış Fiyatları 

Tesbit Edilecek aya girer; bu hadise Ro
Ya inhisar ettikçe ve bi
~lli hudutlarımızı tehdit 
kçe, harp harici vaziyeti. 
. am eder. Keza İtalya, 
1Stana taarruz eder; bu 
, milli ve hayati menfaaL 
için tehlikeli bir hal aL 

harpten uzak kalabili-

t, Milli Şefin de işaret 
Uklan gibi, unutmamalı
h<:rp, bizim emniyet saha
~elmiştir. Harp, Balkan 

Ankan ... G (TAN) - Bazı toptancı 
ve perak<!ndcci Uıcil'lcrin halkın za_ 
rurı ve t:ı.bit ihtiyacı olan gıd::ı ınad
defori fiyatlarını arttırmalarını iinle
mek üzere, Ticaret Vekaleti yeniden 
mühim kararlnr alınnk üzeredir. Vc
ktılct bu makı;.ntla, bütan gıdn mad
delerinin topt<ın ve perakende satış 
!iyaUanru tesbit ctmiye karıır ver_ 
mlştlr. 

Hazerde .silah cltında alınan muvaz
:raf ve ihtiyat erler hakkında "gedikli 
erbaşlar hariç,. askere almmudan ev
vel açılmış olup ta hcnür. neticelen
memiş veya askere alındıktan sonra 
açılmış ve açıl:ıcak olan hukuk dava. 
lariylc cen islerinde bu erlerden da
vayı veya icra muamelelerini tatbika 
mali kudreti müsait bulunmadığı krta 
komutanları tarafından verilecek ilmü
haberlerle anlaşılmış olanlar hakkında 
yine ayni hüküm tatbik olunacaktır. 

Bu vaziyette bulunanlar. kira ile 
oturdukları meskenlerden çıkarılamı

(Sonu; Sa; 2 Sü 3) 

rini birer birer kurban 
tedir. Harp tehlikesi ka. 
za kadar gelmiştir. Hadi

bizim kontrolümüz altın. 
ldir. Süratle ve tahmin 
e sürprizler göstererek, 
eden hndiselerin se~Tine 
et vermek bizim elimizde 
· Binaenaleyh, harbi hu-

) ızdan uzaklaştırmak ve 
eyi harp badiresine sü. 
~ekten kurtamak için 
~etin her türlü tedbirlere 
acağı bilinmekle beraber, 
ii vaziyet karşısında her 
Şa düşen vazife, harp ge. 

llş gibi hazır bulunmaktır. 

* * Ya - Yunan harbi ne gi. 
h~i neticeler doğurabilir ve 
ır inkişaf seyri takip ede. 
~Unu bugünden kestirmek 
Qn değildir. 

%,~rılar, Yunanistanı tehdit 
.ıı;;utacaklannı umuyorlar· 

t~h.uki, dünkü yazımızda da 
tığimiz üzere, bu tahmin. 

:iı_aldandılar. Bilakis, bck
-..ıtleri büyük bir mukave. 
Itarşılaştılar, Yunanlıların 

'lıı~yeti, İtalya - Yunan 
:~ inkişaf seyrini deği~-ti. 
· İtalyanların Arnavutluk
~~ yalnız İtalya için değil, 

~b devletleri için de bir 
iyct teşkil eder. Çünkü, 

de mihvercilerin İngiliz 
asını Şarki Akdenizden 
planları suya düşebilir. 

n maada, Yunanlıların 
. ıyeti Yu~oslavya ve 
~ ~nın bugünkü vaziyet. 
b;~de mühim bir tesir ic
~. Bugün, mihver devlet 
tehdidi altında seslerini 

~ Yan Balkan devletleri, 
, e İtalyaya ve hattn Al
l'a karşı yeni bir vaziyet 
Cesaretini gösterebilir. 

~lt Ya, böyle bir mağlubi
l> ayı kalabilir mi? 
\'~:n Balkanlardan koğul
~~ Şı.rktaki mcvkiini sı
~ ırll'. Böyle bir mağlübiyet 
~Ordusunun harp kabiliye. 
~1~lınadığını isbat eder. O 
~nanya bütün Avrupada 
lC) a kalır ve belki de mü
~U~ mecbur olur. Almanya

. tahalesi, İtalyayı derhal 
~ han mevkiine düşürür. 
!lıti~ tnüdahale Balkanlarda 

~l.ıt ııtlara yol acar. 
~tt İtalyanlar, bu ilk mağ
littıen .. müteessir olarak Yu
~l Uzerine mühim yeni 
~ ;r gönderirler. Almania
lrıı.ı ardrmile Yundnistnnı i~
~itlı\laffak olurlar. Bu ibti

a az olmakla beraber, ta. 
(Sonu; Sa; 2 Sü 3) 

BuCJÜn Sovyet 
ihtilalinin 

Y lldönümüdür 

S. Rusyada Büyük 

Şenlikler Yapılıyor 

Hitlerin Sulh 
Şartlarına 

Dair Şayialar 

Londrada 

Malumat 

Hic;bir 

Yok 
Bugün Sovyet ihtilalinin 23 ün Kahire, 6 (A.A.) - Reuter bil-

cü yıldönümüdür. Sovyctler Bir- diriyor: Ecnebi siyasi mahfille
liği, bu bayrama sulh ve bitaraf- rinden alınan malUmata göre. 
lık içinde kavuşmuş olmak yü- Hıtler'in İngiltereye tevdi edil
zünden derin bir neşe ve sevinç mek üzere Fransa büyük elçisi 
içindedir. Sovyet Birliği, bu bay- vasıtasHe Amerikaya bildirdiği 
ram münasebetile de "bitaraflık sulh şartları aşağıdaki noktaları 
ve sulh,, siyasetini tebarüz ettir- ihth·a etmektedir: 
miş, fakat aynı zamanda taın ı - İngiltere, diğer devletlere 
manasile uyanık ve hazırlıklı ait olup muhasamat esnasında iş
davranmak icabını da müdrik gal ettiği topraklan tahliye et
olduğunu göstermiştir. mek şartile Imparatorluğunu mu 

Bugün Sovyet Bı.rliği, bu ;şiar hafoza edecektır. 
dahilinde bayramını kutlamakta 2 - Almanya ve diğer Avru. 
ve bütün Sovyet ülkeleri. gaile- pa devletlerı kendi aralartnda
lerden ve tehlikelerden masun ki işleri halledinceye kadar in
bir halde mesut günler yaşamak- giltere kıtanın siyasi işlerine mü. 
tadır. dahalc eylemiyecektir. 

Sovyet Birliği geçen 23 yıl 3 - Bütün cephelerde muha-
içinde her sahada ehemmiyetli samat duracak ve bütün kara, 
işler başarmış, bir hayli muvaf-ı hava ve deniz kuvvetleri üsleri
fak.ıyetler kazanmış ve bu arada ne dönecektir. 
bir çok müşkülleri yenerek dahi. 4 - Almanya, tnciltere ve Amerika 
li ve harici vaziyetini sağlamla- arasında on senelik bir ademi tecavüz 
mıstır. paktı imzalanacaktır. 

Bu bakımdan Sovyet Birlif'li 5 - Çanakkale Boğazı hakkmda, 
· ·· lik b . "'·' buna Süveyş Kanalında olduiu cibi 

yhırm_ı1 uçbs~ne k b aş~~ılka_:ınba ı!tı. enternasyonal bir mahiyet vermek ü~ 
ar ı e a ara. ugun. u ayra- zere bilahara müzakereler yapılacak. 

mı coşgun sevınçle tesıt etmekte tır. 

haklıdır. Reuterin diplomatik muharriri 1unu 
Biz Türkler, Tiirk - Sovyet 1 yazmaktadır: Almanya tarafından ya-

dostluğunu değişmez ve sarsıl- (Sonu; Sa: 2 Sü: 61 
(Sonu; Sa; :? SU: 1) ------------

Stalin Yoldaş, ihtilal yıldöniimii nıünasebetile yapılan 
iCnliklerde n birinde 

" 

Amerikada 

Yeni Seçimde 
de Roosevelt 
Muzaffer Oldu 

Wilkie, Rakibini Bir 

Telgrafla Tebrik Etti, 

Londra Memnun 
Ncvyork. 6 (A.A.) - Amcrik, 

Birleşik devletleri reisi seçimi 
nin. Greem'ı:ich saatile 14 e ku 
dar ogrenilen neticeleri rey mik
tarı itibarile şudur: 

Roosevelt 21,255,155 
\Villkie 17, 740,281 

ı Roosevclt, 437 seçim reyini ha 
iz 37 hükumette başta gelmekte
dir. Willkie ise, 94 seçim reyin 
haiz 11 hükumette başta bulun
maktadır. 

İngiliz filosllc işbirliği yapan Yunan harp gemilerinden bir kaçı Pire limanında 

\\'illkie, Roosevelt'e, seçimi ka
zanını~ olduğundan dolayı teb
riklerinı bildiren bir telgraf çek
miştir. Demokrat parti, federal 
meclislerin her ikisinin de ekse
riyetinı temin etmiştir. Yunanistan Harbi 

Şimalde Bazı 

Yeni Mevkiler 
Zapt edildi 

italyan Hava Üsleri 

Bombalandı, lngiltere 

5 Milyon Sterlin Verdi 
Atina, 6 (A.A.) - Reuter: Yu

nan ordusu başkumandanlığının 
bir tebliğinde !>ilr.iirildiğine göre 
garbi Makedonya cephesinde 
Yunanlrlar yeniden bazı mi.ıstah
kem ve yarı daimi müdafaa ter
tibau bulunan bir çok sırtları 
zaptetmişlerdir. Ricat etmekte 
bulunan düşman kıtalan, kendi 
tanklarının taarruzlarına uğra
mışlardır. 

Diğer cihetten tebliğde ilave 
edildiğine göre Yunan hava kuv
vetleri Görice ve Ergeri hava j 
meydanlarını muvaffakiyetle 
bombardıman ederek yerde bulu-! 
nan bazı dü~man tayyarelerini 
!ahrip etmi~lerdir. Salı günü iki 
Italyan bombardıman tayyaresi 
düşürülmüştür. Hıç bir Yunan 
tayyaresi ziyaa uğramamıştır. 
Tebliğde resmen bildirildiğine 

(Sonu; Sa; 2 Sii: 1) 

Hamburg ve 

Bremene Ani 
Hava Baskını 

f ngiliıler Evvelki Gece 

Deniz Tezgahlarına 

Hücumlar Yaptılar 
Londra, 6 (A.A.) - İngiliz Ha 

va Nezareti tebliği: Dün gece 
bombardıman tayyareleri Emden 
petrol depolarına, Bremerhaven 
ve Bremen bahriye inşaat tez
gfıhlarına hücum etmiştir. Ham
butg·da Neuhof elektrik santrnlı 
ile Brcmen civarında Vegcsach
da denizaltı inşaatı tezgahlan da 
borrıbardıman edilmiş, müte:ıd
dit yangınlar çıkmıştır. Boulogne, 
Calais, Dunkerque, Anvers, Flcs
singue limanları ve düşman iş
gali altında bulunan müteaddit 
tayyare meydanları bombardı
man edilmiştir. Tayyarelerimiz
den ikisi üssüne dönmemiştir. Bir 
hava harbinde bir dü"şman tay. 
yaresi düşiirülmüştür. 

İNGİLTERE ÜZERİSOE 
Londra. 6 (A.A.) - "Tebliğ., Bir 

miktar düsman tayyaresi bugün öğ. 

leden sonra Sothampton mıntakaıına 
yaklaşmıştır. Düşman tayyarelerlnl 
ııvcı tayyarelerimiz durdurmuştur. 
Bunlarır. ekserisi topraklarımız nze
rlııe gelmiYe bile muvaffak olama
mıştır. Soutbampton'a bombalar otıL 
mıs vt? bnzı e\·ler ve umumi binalar 
hasıır:ı t.:ğı·amıştır. Bir miktar insan 
da yarıılanmı~tır. Birkaç ölü vardır. 
Bugün üç dilşman tayyaresi d!lşürill-

(Sonu; Sa; 2 Sii 3J 

Yugoslavya da Mister Roosevelt, Amerika ta
rihinde ilk defa olarak üçüncü 

• • defa seçilen Cümhurreisidir. İlk Hudut Uzerinde defa 1932 de seçilmişti. Bu defa 

Dün de Yabancı 
Tayyare Uçtu 

da seçildiğine göre 1945 senesi-
nin Sonkanununa kadar Ameri
kanın başında buluacaktır. 

İNGİLTEREDEKİ AKİSLER 
Lodra, 6 (A.A.) - Reuter'in 

diplomatik muhabiri yazıyor: 
Roosevelt'in zaferi, bütün Lon

Belgrat, 6 (A.A.) - Yugoslav dra mahfillerinde iyi bir tarzda 
askeri rnakamatı tarafından tcb- karşılanmıştır. Bunun sebebi, de
liğ edildiğine gore, bu sabah Yu- mokrat partisine karşı hususi bir 
goslav hududu üzerinde Prespa ! temayül hissedilmekte olması de. 
gölü mıntakasmda iki defa bir ğil, fakat idarede devam temin 
yabancı tayyare grupu uçmuş- edilmiş bulunmasıdır. Çünkü, bu 
tur. suretle. her iki namzedin de iize-

Bugi.ın öglcden itibaren Yu- rinde mutabık olduğu İngiltere
goslav a\·cı tayyareleri Arnavut- ye yardım verilmesinde teahhur 
luk - Yugoslav hududu boyunca tehlikesi bertaraf edilmiş olmak. 
d~\-riyc gezmeye ba~am1:zlard1r. tadır. 

Yunanistan Baş\'ekili 
General Mctnksns 

Bu avcı tayyareleri Yugoslav hu- BERL1N VE RO!\tADA 
dudunu ihhıl edecek her tayya. Berlin, 6 (A.A.) - Yan resmi bir 
reye derhal ateş açacaklardır. membadan bildiriliyor: 

l\tA!'\ASTIRIN . Alman hariciyesi mahfillerinin fik-
Askeri Vaziyet 

GÖRİCE ÖNÜNDE 

MEYDAN HARBi 

BEKLENEBİLİR 
Görice etrafındaki harckfıtı 

tenvire yarar resmi malfunat yok
tur. Yunan kıırargAhının tebliğ

leri pek dikkatli bir lisanla ka
ieme nlınmaktadır. Henüz: cephe 
muharebelerinin ilk snfhalannda 
bulunduğumuza ve bUyilk kütle. 
ter arasında ciddi temasların bas
lamanu~ olmasına göre, tafsilf\Uı 
tebli.ğl<>.rln neşrine, şimdilik im
ktın yoktur. Son İtalyan tcbllğln
d.!, ''Kııpişifta geçidinin Şimalin
de ve Prespa gölünün cenup koL 
ııır· arnsında düşman tesebbüslc
ri,. nder bahsedilmesine bakılır
sa, İtalyanlar, bu cephedeki mu
nnrcbclcrin Arnavutluk arazisi 
dahillndı: cereyan etmekte oldu
ğuııu kabul ve itiraf ediyorlar, 
demektir. Bu vaziyete göre, Bllist 
şchrilc Zemplıık iltisak noktası_ 

rur Yunanlılar tarafından i~gal 
edildığinc dair Yugoslav kaynak-

( Sonu; Sa; 2 Sü: 6) 

.. -1 
Mısırda İtalyan ve 

İngiliz Kuvvetleri 

Arasında Çarpışma 
Kahire, 6 (A.A.) - İngiliz teb

liği: Sidi Berraninin cenubunda 
dolaşan düşman devriyeleri top
çumuzun muvaffakiyetli ateşi 
karşısında ricat etmişlerdir Su
danda Knssala mıntakasında mo
törlü keşif kollarımız yeniden fa
aliyete geçerek ateşimize muka
bele etmeden süratle çekilen bir 
müfrezesine zayiat verdirmiştir. 

İTALYAN TEBLİlii 
Roma. 6 (A.A) - Resmi tebliğ: Şi

~ali Afrikadıı, sert kollarımız, dJş
manı. Sedi - Barr:mi'nin elli kilo
nıetre Cenubu Şarkisine kadar takip 
etmişlerdir. Düşman tayyareleri, Ma
dalena kalesine bombalar atnuılardır. 
Burada hasar yoktur. Düşman tayya. 
ıeleri, Kamülıreyn üzerine de bom
balar atmı,lardxr. 

Tayyareleriınizdcn birisi, Şap De
nizinde himaye altmda tıeyreden iıt 
vapuru bombardıman etmiştir. 
Dü,manın Keren üı:eri.ne yaptığı ba

va tıüc:umlan neticesinde bir irişi öl
mUş, iki kişi yaralanmıştu. Kismaio 
ve Gherme üzerine yapılan hücumlar. 
da ölü ve maddi hasar yoktur. 

BOM:BARDll\1ANI nn_e .göre, Amerikadaki seçimde rey-
B 1 t 

6 
( A A ) • . lerını ktillananlann büyük mikyasta 

e gra · · · - Asken hır clıı~u. Amerikan efkarı umumiyesinin 
merkez olan 1\Ianastır şehrinin harbe iştirak veyahut ademi i5tirak 
bombardımanını gözlerilc gören- meselesinden çok endişede bulurıduğtı
ler, bu harekata iştirak eden tay- r.~ isbat etmektedir. Bir kere daha ıu 
yerclerin İtalynn işaretini taşı. cıhet teba~üz ettirilmektedir ki Al
dığından eminrlirler. Italyanların n:ıanya, ~eç~le alakadar olarak Ame. 
'dd' · b rıka Bırleşık Devletlerinde çıkacak 
ı ıasına gore u tayy.ıreler Yu- hld' ı · h d 1 . . . . ıse erı, er oey en cvve , yalnı.r A-
nan ışarctını .taşım~ktadır~ar. merikayı aUlkadar eden ve Almanya-

(Sonu ~a~ 2. Su: 5) (Sonu Sa: 2, Sü: 5) 

GORUŞl.ER: 

DEBRELİ 
HASANA 
MEKTUP 

Sabiha Zekeriya SERTEL 

Hassai Hümayunda nefer
din. Saray kapısının önünde 
bekçi idin. Senin çınar gibi 
gövdende, kurşun işlemiyen 
bir iman, saldıranın karşısında 
ya şeref, ya öliim diyen korku
suz bir yürek sezenler, seni ~c
tirip bu l..apının önüne nöbet· 
çi yaptılar. Pir a~kına "padi
:.ahım sok yaşa,, diye bağır
dın, kızıl sultanın göt:esi önün
de secdelere vardın. 

Debrc dnğlarıoın arkasında 
esen hiirriycl ha,·ası, seni bu 
saray kapısımn öniinden aldı, 
omuzlarrnda silah, betinde 
mavzer, elinde süngü dağları 
aı:ındırau isyan müfrezelerinin 
arasına kattı. Hürriyet istiyor. 
dun, istiklal isti~ ordun. Bal· 
kan dağları bu hürriyet i~in 
dövüşenlerin kanile yıkandı. 
Seni alkışladım. 

Balkanlarm ortasında kuru· 
lan minnacık krallığın kime ne 
7.ararı \'ardı. Varsınlar bür ya. 
şasınlar. Sen de öyle sandın. 
Bu hürriyetin havasını daha ci
ğerlerine sindirmeden, beyle. 
rin çadırlarından, amirlerin 
saraylarına nifak kurşunları 
yağmaya başladı. Paylaşılamı· 
yan postun bir ucundan Kral, 
bir ucundan ümera, bir ucun
dan yabancı bir emperyalizmin 
eli tuttu, çektiler, tcktiler, ni. 
hayet kopardılar. Sen ne ka· 
zandın Hasan? ... 

Balkan Harbinde verilen 
hürriyeti, Cihan Harbi üfledi, 
seni bir senyorun sarayına kul 

etti. Sntın alınmış beylerin, 
tah~nı elinden kaçırmak kay
gusı)e kıvranan kralların clile 
snna bu hürriyeti haram etti
ler. Kimbilir, belki saray kapı
sındaki nöbetçiliiini aradın 
Hasan?! .... 

Diin, devletli bir sultanın, 
ertesi gün haşmetli bir kralın 
,·~sayeti altında kanat çır{>an 
hır kuştun. Bugün Roma im· 
paratorluğuna ı:öz koyan, zen
ci sofralarında ganimet şarabı 
içen, Pirene dağlarında kardc· 
şi kardeşe kırdıran, Ak.denizi 
Vcncdik sarayının önüne seril· 
miş bir ha\'uz halinde gören. 
Cebelitarıktan Sü\'eyşe kadar 
mchtaplann altında gondol sa. 
faları hayal eden bir cihangi· 
rin kölesisin .... 

Istiliı, gökleri parçalayan bir 
ytldırıın gibi yüreğine ineli. 
Bine karşı bir kuvvetinle 
dağlarda, sokııklarda, geçitler· 
de mavzer attığını, hürriyetini 
kurtarmak için, kafam, ciğeri. 
ni, çam gövdeni mütecavizin Ö· 
niine scrdi~ini duyduğum za
man seni gene alkışladnn. Fa. 
kat ne edersin?! ... Düşman ka· 
\'i, tali zebun .... 

Bütiin bunlar beşerin mu· 
kadderatını deği~tirnıek, de\'. 
rio . cyrını durdurmak için
dir Hürriyet ve istikliıllerin ö
nüne, öliim kenanları halinde 
dikilen hu ordu, şimdi seni 
rüzgarların önüne katılmış bir 
habbe gibi, önüne kattı. 

Dcbre dağlarımo üzerinde. 
omuzunda silah, belinde mav
zer, elinde süngü, saçlarm rüı.. 
garlann yelpazesi, bir dağdan 
bir daia seslenen seni, gözleri
min önünde görliyorum: 
Eğil de dağlar, eğil, üstünder 

a~am. 

Nereye gidiyorsun Hasan? .. 
Bu da~n aşağısında, hiirri

yetini, istiklalini müdafaa için 
dövüşen Rom delikanlısının 
attığı kurşun. mü~tcrek düı-

(Sonu; Sa; 2 Sü: 7) 

;. 

r 

1 



===-; z 
:·········· .. ···· ······························: 
iGESTArPOi : ........................ ............... . ........... : 

~----------------------....... ~ GÜNÜN MESELESi 
·-----·--······· ··--------
Hakiki Muhtekir 

T A N 

Kış Hediyeleri 
İçin Her Yerde 

Yazan: Phüip Walton. Kerr 
53 - HARİCi TEŞKİLAT: 

Goebbels, fırkanın bir sene sonra 
dar mevkiine eeçeceğine kanidi. 

e hadiseler bu kanaati teyit etti. Çün 

Yazan: Nat:i Sadullah !Hazırlık Başladı 

F araıS ıebzecl Bekir, dokuz ku. Asker ailelerine yardım faalı-
Roehm'un evinde ynpılan içtima- ruı!uk biberi on bir kuruıa yetine Birincikinunda başlana-

l:ırda Gestaponun vazüelerl tarif o. aatmıı; degll mi? Gazeteler, bu küçük caktır. Kazancı 500 liradan fazla 
lunduktan sonra teşkilfıt ta hau.rlan- .iık Hitler 1933 Şubatında Başvekalete 

ldi ve fırknnm Münihteki kararga. 
Berline naklolundu. 

mış, Nazlstlerin i" bacrına g""meleri v ıanın yanın~, ıu koca kelimeyi olan vatandaşların yapacağı yar-
.. v -,, yrr1e§tlrlyorlar: lhtlklr d "kt k .. 1 · 

ıızerine Dahiliye ve Hariciye Neza- f" a ···· ım mı arını aza enzumen erı 
Roehm'in evinde verilen kararların 

"ri. Gestapo'yu onun elinde bırakma
ktı. Ve onun için Gestaoonun bası 

reUcrirtln istihbarat teşkilfıtları da. aldıağ~azıımmanabv Mkemlı. dört kıurudıa tespit edeceklerdir. Kazancı yiiz 
G 

onu eı uruga verm f e- 1. d ~ l l · 
estapoyn katılmış, zabıta idaresinde ~il mi? Bize bu havadisi bildiren ce- ıra an aşagı o an ara müiı:elleti-

Himmler ıetirildi. • 

* * ESTAPONUN HEDEFLERİ: 

bulunnn .. dosyalarla siyasi firkalann ridenin. muvakkat ve beyhude bir Ü· yet tatbik edilmiyecek, ounlar
"'.e komunlst fırkasının tns:fiyesi ne- mlt veren ıerlevhatı 1u oluyor: Bir dan ihtiyari teberru lcabul olu-
;ıecslnde ele geçen evrak, Gestaponun muhtekir yakalandı! nacaktır. 
.aallyetint: esas teşkil etmiş, daha Farazi aandalcı Haun, Yemlt lıke- KIŞ HEDİ ~ İ 
sonra harfcl faaliyet için teşkf!At vo_ leıinden Eyllpıultana taııd~ı bir yol. . . l ES . . 

. co.ı~e get.!rilmiştl. Dresdcn, Cenubi cudın 80 kuruı lıtemlı deOll mi? Askerlerımıze kış hedı~·e~ı ha-
Gest&ponun te~kılatı gerçi karışık- A\~pa ve Cenubu Şarki Avrup~da- Nikbin mealekdaııar, bu hldlseyl {I), zırlarunası. h~n?a Partmın be
fa.tat hedefierı gayet basitti. Onun ~i ;nııliyetlerf kontrol merkezıydl. vatandaııara 1ısyle bir mUjde verml- yannamesı alaka ıle karşılanmış-
ildeki hedefi j k~·'>g:1eda Garbi Avrupıı ve Amerl- ye nol bol klfl sayıyorlar,; tır. Bir çok kadınlarımıı:, Halkev-
temlcketi NazllcşUrmek ve !ırka-

1 
B~'i~~~ fa~~yeUeri kontrol ed~ekU. "İhtlklrla mücadele llerllyorı.. lednde toplanarak hediye hazır-

~cr Yere hlıkfm olmasını temin 
1 
'e ş; n c~ğrafi vazlyeUerJ, bu Ve tarazl, meyvacı Mehr.ıet, yirmi lamak üzere faaliyete geçmişler-

e • ı ş son crece vcrf:ıliydi. kuruııuk kavunu, yirmi bir buçuk d T b 1 ) - · 
Fırkanın siyaseti, Bitlerin samimi' Colog~-=· Holanda, Belçika, İsviçre, kuruıa aatmıtH, buna hiç tereddUtsU:z: . ır e erru arın :op anma~ı ışı 
n•lelerl enycslnde miltcmadlyen i- j Frans:ı ıle temas eden demlryollar kon;.ılan heybetli t h. t ldl . ile meşgul olmak uzere Vah mu-

' 

. ,: G bl eı 11 e ayn r. . . . . d . . 
emel:tt!ydı. Fnknt Hitlcr uc !ırka .).ne, ıır Avrupa limanlarına bağlı lhtiklrl., evınının rıyasetın e bır komıs-
kilatından b ~ka, yenı bir teliek- ~lduktarı başka •. Cenupta Avusturya, Aldığın- misallerin bir tekinde bile, yon kurulmuştur. Subaylar iç•n 

ıhtlyaç hasıl olmuştu. Nazizm, lt.ılya, Adriyatık denizi ve Şimali mütaııoanın zerresi yoktur ve aa· de dikişli torbalara konulmuş 
meny;;da gittlıl'.çe genişliyor, fakat A~lkn sahiline bağlıydı, d••ce, bu 1ayfa kıtlıijında 

0

blr ıütun muhtelif kış hediyeleri kabul e-
va h~bına hı~olunan şevk \"e bil :esdende Garptan .Sarka giden ilıtlktrı vıpmaktan kaçındıijım için· dilmesi kararlaştınlmıştır. 
hlş gittıkçe azalıyordu. Meml.ekc_ b tu? yollarla temas edıyor ve Stras- dir ki, bu mlHllerl çoöaıtmıyorum. E. 
tanuunl~e Nazlleşmcsinl temın i- urg dem Alplarıı, BUkreşe, Mosko. ğer memlekette mevcut ihtlklr hldl. B 1 di d 

, Yeni bır t~ekküle ihtiyaç vıırdı. v~ya, Belgrata, Atına ve 1stanbula ıt.lerl bL perakende ve nvallı pızar- _ e -2_ ye !:_: 
teşekkül. Nazi ldcallnl kuvvet ı gıden yollara bağlıydı. lık hllecıklerlnden ibaret lae adına 

lan:ırak ta besliyecek ve bu mıık- Gestaponun faaliyeti, Almt\nyanın muhtekir dedlijlmlz: muhayyel' canı· 
varmak İÇlll elinden gelen her ek~nomlk ve endüstriyel hühil siya- var,. kartı ötedenberl duyduijum deh· 

yi de yapaeııktı. set.ne bağlı olduğu için, kara ve de- ıet. yerini derhal derin bir merha· 
ee.-tııpo, milli hayatın her !itlbesine nlz casusluğu için npayrı tcşktAt VÜ- nıete terkedecektlr Fakat eijer değil 
ul edecek, fertlerin hususi hayatı- cude getirilmesi düşünUldü. Bunun ıe batkı her ıeyd~n vaz: geçerek, aa: 
~rı:ma~la 1?11nuyncıık, her miles- da_ merkezi, Krupp fabrikalarının i- dec.e ıu b&1it temennide bulunaeaOım: 
nm i~igıne ışllyccek, siyası, iktı- d:ı.t: merkt:zi olan Magdeburg ola_ Bu hldlselerl "lhtlk~r .. 11naeak ka· 
ı. mall, t1~ari, sınai her mil<?SScse cakt~: dıır aafdlı görUnerek, haklr-T .,.,.tıte-

lln !aaliycti haricinde kalmıyacak- ~utün bu l~ler için ada!'11lar yetiş- kire gOIOnç olmıyalıml 
• Fakat Gestaponun hiılülU giill ve tırflıyor ve bılhassıı Nazı parUs!.nin 

de arkasından olacak, bunun için ete:.•: elemanlarına ehemmiyet verili
er vasıta ve her imktındun istifade yordu. 
llecek ve bu suretle esrarı, bu tcş- Her şeyden evvel Almnnyadıı Nııs
lit~a malCım olnuyan hiçbir fert yonııl Sosyalizmden nyrılan fırkalar 

e hıçblr müessese knlmıyacnktı bertara1 edildi ve komünist lideri 
Almanya içinde bir alay casu; bu Thealmnnn, dovlet!n sclAmetl n::unına 

meşgul olacak \'e her sınıf hnlk tcvi<"if olundu ve siyRsi simnlarlo bln
dilşijp kalkacaklardı. Kardeş kar- lcr<'c Yahudlye kar§ı ayni şekilde h:ı 
ı, zevce kocasını, kondilktör yol- reket edildi. -

ları, post.acı muhnbcrelcrf, kontrol Daha sonra sıra, Liberalliğe milÜ?-
k, dost yabancılar ,,;~n produ-_ ma .. ·il es h"b tö ......,... -' er uı ı 1 olan münevverlere 

r olarak kullanılacak muallimler geldi. Bunların bnzılan Remnrquc 

Askeri Davalar 

1941 Bütçesi 

Hazırlanıyor 
Belediye eubeleri, 1941 mali yılı 

b!itçesinin tanzim ve ihzarına esas o. 
lacak teklif bütçelerini harırlamıya 
başlamışlardır. Teklif bütçeleri bıı a
yın 15 ine kadar Belediye Muhasebe 
Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 

MUHASEBE KURSU - Belediye 
muhasebe memurları için açılan kurs
ta 35 kişi muvaffak olmuştur. Diplo
maları Salı günü merasimle verilecek
tir. 

ÇOCUKLARI KURTARMA VUR 
DU - Çocukları Kurtarma Yurdu Ye: 
ııilkoyde 10 bin liraya alınan eski 
Fransız mektebine nakledilmiş ve veni 
binada tedrisata baslanmı,trr. 

Ücretli Memurlar 

Piyasanın Beklediği 
Birçok Maddeler 

Peyderpey Geliyor 
Halat Fiyatları da Tesbit Edilecek 

Dün muhtelli memleketlerden 1 surette tevzi etmek için liste ha
pivasamıza mensucat sanayiinde zırlamakta.dır. Bu mallara ihtL 
kullanılan 39 ton analin boya, yacı olan fabrikalar, Ticaret Mil-
2000 demir varil. bir miktar ni- dürlüğiinE:: müracaat etmekte
şadır. tıbbi ecza gelmiştir. Ya- dirler. 
kında dn piyasanın muhtaç oldu.-ı Diğer taraftan gümrüklerde 
ğu diğt.r maddeler de gelecektir. malların çıkarılmasına devam e
Bunların arasında madeni esya, dılmektedir. Bunların arasında 
kimyevi maddeler bulunmakta- ekserıycti pamuklu ve yünlü 
dır Son birkaç gün içinde gelen mensucat teşkil etmektedir. 
eşya bazı maddeler üzerinde Annatorlar Birliği, 'fic<ırct 
hissedilen sıkıntıyı azaltmış Ye mudürlüğune müracaa: ederek 
ithaliıt piyasasında bir ferahlık halat fiatlarının arttığından ~i
~östermiştir kfıyet etmiştir. Bugün toplana-

Mıntaka Ticaret Müdiirliiğü. cak olan Fiatları Murak.1be ko
p;yasaya gelen otomobil lastiği. mısyonu halat fiatlarmı tesb.t 
teneke ,gibi malları adilane bir edecektir. 

Poliste : 

Cinayeti 

Yc!<a!anch 

Üsküdar 

Katili 

Müteferrik : 

Tramvay ldaresinde 

Tekaüt Sandığı 
Tramvay İdaresi mevcut teavün 

ııandıfmı bir tekaüt sandığı haline 
koymıya karar vermiştir. Bu suretle 
emektar memur ve işçilere ihtiyarlık
lıırında tekaüdiye verilecektir. Sandı
fm muavenet kısmından hususi ser
maye hesabına nakledilen paralarla •
mele evleri ve amele mahalleleri ku
rulması da karar altına alınmış bu
lunmaktadır. 

MİLLİ PİYANGO - Milli Piyan
g-onun Dördüncii Tertip Birinci çekili
şi bugün Ankarada 19 Mayıs Stadyo. 
ınunda saat 18 de yapılacaktır, Bu çe
kll'ştc en büyük İkramiye 30,000 Lira
dır. 

YENİ MEKTEPLER - Edirneka
pı, Beyoğlu ve Sarıyerde açılmasına 
karar verilen yeni ortaokulların b!na-istic\•ap ederek, bir şeyler gibi kaçmıyıı muvaffak oldular, ba

enmlyc çalışııcak, zeki ÇOCtJklar da Zlları da Ossictzky gibi kaçamadılar. 
alllmlen gözetliyeccklcr, p:ıtronlar ~akat yı:ılnız muharrirler değil, na. 

hakkında raporlar verecek, şırlcr dE: takip olunuyorlardı Bu nAş!r
tronların katipleri de, patronlarla lerin biri Amerlknlı muha~lr Sine_ 
qgul olacak. Bunları da odacılar lnir Lou!s'nin e"orlcrini bnsan zattı. 

(Baljı 1 incide) 
yacaklardır. Yalnız bu hükümden isti
fade için kiranın üç ayda bir tamamen 
ödenmesi oart olacaktır. Kirayı mun. 
taı;"-m olarak verm.iye muktedir bu
lunc!ufu sabit olanlar bu hükümden 
istifade edcmiyecektir. Kirayı ödemi
ye muktedir olamıyanlara askerlik şu
belerinin veya merkez komutanlarının 
talebi üzerine köylerde ihtiyar meclis
lerince, şehir ve kasabalarda mahalli 
belediyelerce münasip mesi:en temini 
m~buri olacaktır. 

Ankara, 6 (TAN) - Daimi ücretli Katil Şudan !arı hnzırlanmış, ders malzemesi ta_ 
memurların maaşa geÇmeleri ve hak- mamlanmıştır. Yeni okullar bir kaç 
larında Barem Kanununun tatbik edil- Usküdarda Selamsızdaki dükkanında ~üne kad:ır açılacak ve tedrisata baılı-
mesi için proje hazırlamakta olan ko- oldürulen bakkal Kemalin katili bu- 1 yacıılclardır. 
misyon bugun de toplandı. Bu top. knmuş ve yalı:alanmrştır. Katil sabı_ t ----c----

t:Ufyeceklerdi. Elhasıl bir sürü 

T ~ • 11 • 940 

Dört Telsiz 
istasyonu 
Kuruluyor 
Münakalat V ekfileti Anadolt ' 

nun birbirinden uzak m~-~ıJ 
rıle daha kolay muhabere .iııı':. 
nuu temin etmek üzere t 
Van, Erzurum ve Diyarbaltll 
ÜÇE'r kilovat kudretinde birer t 
sı~ istasyonu tesis edecektir. 

Alıcı ve verici tesiscıtı ilı!~ 
eden bu istasyonlar sayesifl" 
f;rtına ve zelzele gibı tabii f 
zalarla normal telgraf ve tele 
hatları bozulduğu zaman :ııtıl> 
tere ınkıtaa uğramıyacaktır. 
l-;tasyonlar pek yakın zaıns 
inşa edilerek faaliyete geÇ 
bunu diğer yeni istasyonlar 
si takıp edecektir. ----

Nebati Katran da 
Lisansa Tabi 

Ankara, 6 (A.A.) - Ticaret -ve 
!etinden tebliğ edilmiştir: 

Lisanı verilmiyen maddeler li11 

ne dahil bulunan nebati ı..-atra!1ııı 
sans vcrılen maddelere ait 1 ı nu . 
lııteye alınmasına karar vcri1ıU1 

Alakadarların talimatnameye: 1'' 
nümunelere tevfikan hazırlaoacalı:. 
lcpnameler ve 23 kuruıluk iki s~t 
ile lisans mercilenne muraCS"' 
tebliğ olunur. 

TEŞEKKÜR 
Ebedi )"UVUına bıraktıfrmız karc!CllD' 

n1u ilk okul 6fretmcnlcrindcn Ollliz&f 'il 
cenazesinde buıun11n. ceıenk .:öndcrcıı. fi 
kadar ı:elcrck cllzcl 16.ılcrilc, mcl:tllP J 
yaularile büyDI: acımı.ıı paylaıarak bili 
aoHI eden büyUklcrlmlzc, kıymetli do•'• 
ıu ve arkadaılanmı.ıa minnet ve !O 
rımıu arzederlz. 

Blnba51 ldrls Mur~r 

ÖLÜM 
ŞEHRiMİZiN BALIK AGI Toc;a 

LARINDAN JAK PEREı 
Kısa bir hııstalıktan sonra 

etın.ştlr, Cenaze merasimi b 
7 'f~şrınlsnni 940 perşembe güııİl 
ot ıs tc Galatada Büyük Hende!C 
nc:ıef izr, cJ Sinagonunda icra 
cıı~ı il!in olunur. 

Ailesi efradı 
Cenaze levazımatı F. M 

Telefon : 41915 

kekler ve kadınlar nldıklan ma
stı süraUe bildireceklerdi 

CDEVAMI VAR) 

Bu kanunda yazılı bir harp tehlikesi 
mevcut olan fevkalide hallerin ba,. 
langıc; ve sonu İcra Vekilleri Hcyetin
çe tayin olunacaktır. 

lantı da muhtcH vekiletlerdcn gelen katılardan Hasan oğlu Ş:ıdandır. Dük- Gümrüklerdeki EşyaJar 
m!italaalar tetkik edildi ve bu knbil 1 kana lıırsızlik maksadiyle girdiğini, . • HALKEVLERINDE: 
memurların tekaütlük vaziyetleri gü- / Kanali görünce dirhemle kafasına vu- Hakkında Yem Bu· Karar 

Gestaponun bir işi de Yahudileri 
P etmek, bunların beynelmilel 1 

~run d?yüıilnü anlamak, Ya- ı 
lerin harıçteki dindaşlarile aUlkn 

e mliııasebctlerini anlrunakb 
BUGUNKV PROGRAM 

a,oo Provam 
1,03 Milzilı (Pi.) 
ı,ıs Haberler 
&.30 Milılk (PL) 

18,40 Su 

19,IS Milzik CPL) 
U,30 ff•berler 

Pamuk İplikleri 

Dtier bir vazıte de, komü
0

nlst li
leri ınkı!ıkı hır takibe tfibi tut
k, bütün Nazist tcşkitlıttan isti_ ederek 1,50 Yemek listcal 

a)"ni gaye ve emellerJ • 
19,45 Su 

20,U Radyo caıetnl 
20,4$ MOılk 

Ankara, 6 (TAN) - Pamuklu men 
suc:ıt ile pamuk ipliklerinin imal, it
~ııl ve satış işlerinin bundan sonra 
I .usa. ve Ticaret Vek!lcUerl tara
fından müştereken idaresi kıırorlaş
tırılmıştır. 

k ettirmekti u,:so Proırram 
Gesta~un kulliÜıdığı silfıh, şid- J:?,.1.t Şarkılar (Pi.) 

deiildı. Korku idi ve bu korku- ız,so Haberler 
b\lyilk, küçük herkesin kalbine u,os Tllrkiller 

Kene Mücadelesi 621.00 Müzilr 

kb. Herkes malını, mUlkünü, u,20 lJllzlk 

i: '~!.'"· evlnl, yurdunu, dosUcırı- • 

zı,so Konuıma 

zı,4S Orkcatra 
:12,30 Haberler 

Ankara 6 (TAN) - Her sene yilz 
binden fazla hayvanın ölilmüne se
bep olan kene mücııdclcsine hararet
le devam edilınektcdlr. Bu çalışmalar 
Kfınunuevvclde neUcclenmış olacak
tır, 

a1....::tmekt 11.00 Procrım 
k '·-- en, meçhul bir lileme 11,0J Orkestra 

22.45 Dans mOzi~i 

2J,2S Kıpant! 0-.unclctan korkncaktı. 

Yunanist an Harbi 
1 (Ba~ı 1 indde) 

_ r~. !tal yan tayynreleri salı gü. 
og~e üzeri iki kere Yugoslav 

ıne girerc'k Manastırı bom
dıman etmişlerdir. 
İTALYAN TEBLi(;i 

Ro~, 6 (A.A.) - Tebliğ: Epir 
l~esınde ve Pindus tepeleri ü-

de bazı hareketler yapıl
tadır. Kapeşista geçidin.in şi

-uuu1e ve Prespa gölünün ce-
up kolları arasında düsmanın 

bbüsleri, şiddetli harekat es. 
da yollan ve düşman kıta
bombardıman eden hava 

vvetlerinin yardımile sarih su-
t~ püskürtülmüştür. Prespa 
l':' berzahı üzerindeki köprü 

esılmi~ ve burada düşman kam
nları mitralyöz ateşine tutulu

tahrip edilmiş, asker kollnrı
isabetler kaydedilerek dağıul. 

l§tır. 

Tayyaı. ırruplarmıız, ayrıca, Yan 
'Ye Meçovo mmtüalarmdı yol il
.ıa"!lı bombardıman etmişlerdir. 
na 1stasyonu da bombardıman e-
ek demiryotu nakliyatı durdurul

r. Navarin, Pire ve Argostoli 
ız uılcri ile Korfu'da askeri hedef
~ bombardımana tibi tutulmu~tur. 

Bir diifman deniultr gemisi, Mer 
~ Ak~e seyretmekte olan cemi 
ilelcnmuden birisine hücuma te-

bbüa eylemiıtir, Kafileye rehlkat et
kte olan bir torpido ıeri bir ma

newe ile bu denizaltı ,;mitine hUcum 
·, ve. denizaltıyı bııtırmı~tır. 

Düıµnan tayyareleri, dün gece, Na
ye vamıağa teşebbüs etmiıılerııe 

ile hava dafi bataryaları tarafmdan 
hal geri puskurtulmiıı;lerdir. Lccce 

.-lctinde Surbo mcvkiinc bır kaç 
baaıba düşmuş, iki ev yıkılmış altı ki 
p yamlanmııtır. San Vito'd;ıid Nor: 

i'ye dıQen baıka bombalar da 
iz kitinin olünıilne ve altı kişinin 
lanmaıma sebebiyet vermi,tir 
GÖRİCE MUHASARA. 

ALTINDA 
Atina, t5 (A.A.) - Sinııl cııpheaüı

c1en &elc:ıı ıoı:ı ha~rlere ılSre. Bfıron 
.Jııta1an Garic•7i 10kı blr llMlb.u&ra al
taıa alınıalardlr. Yu\ "" Gcı.ı Kunna-
71 ile münasebeti otıın mahfillerde. 
Genel Kurmayın harel.ltın 1e:rrlııden 
._mamen memnun ve m:.ıtmaln oldutu °' !dirilmektedir. 

HAVA H0CUMI ... ARINDA 
Aıına, 6 (A A.) - Reutt:c Ajansın.. 

ian: 
Umumi Emniyet Nezareti tarafm-

dan ne~redilen bir tehliide, 28 İlkte:ı
rindcnberi İtalyan hava akınları yü
ıünden telef olan ıivilleriıı miktarının 
291 ve yaralıların 690 olduğu bildiril-
mektedir. Ayni devre zarfında hiç bir 
askeri hedefe isabet vaki olmamıştır. 
Tebliğde, Arnavutluktan celen üç L 
talyan bombardıman tayyaresinin Yu-

Har p Geliyormuş 

Gibi Hazn 
Olmahyız 

n.an .arazisi üzerinde yarım bir daire (Bnşı t incide) 
çızdıkten sonra Man:ıstır istikametin- mamen imkan haricinde sovıla
dc Yugoslavya toprakln~ı üzerinde uç- m!lz. Bu takdirde de Turkiyenın 
mıış oldukları beyan edilmektedir. ı emniyet sahası tehlik~ye diişer. 

0
.. p· • Binaenaleyh önümüz k~'j olma-

tı b~n .. kıre ve Fıiler koyu Uzerine al- s.ı-na ve kışın Balkanlarda askeri 
raf::::n :pmılbaardıbmanb tadyyare!i ~": harekat yapmak hemen de im-
. . . n om ar ımanda ıkı k: b l ğ h. sıvı! olmuı ve altı 

1 
.• 1 1 ansız u unmasına ra nıen, o-

t D.. ıvı yaı;a anmış- d" 1 h ' l · · rl d h ır. ort Yunan avcı tayyaresi d"" _ ıse er, ta mın enmız en a a 
~anı tardetmi~tir. Hiç bir bomba ~!- süratle inkişaf ederek bir çok yc-

eri hedefe isabet etmemlıtir. nl ihtilatlara yol açaoilir. 
. • Türk vatandaşları bu ihtimal. 

Atına, 6 (A.A) _ Dün öğleden !eri göz önünde bulundur.Jrak, 
::ı~r~ İtalyan tayyareleri Korfu ada- harp geliyormuş gibi hazrrhınma-
12 bo~~~a~dıman. etmişlerdir. Atılan lıdırlar. 
tır B" ka ~zı bınaları tahrip etmiş 

· ır ç olu vardır. -

iNGiLTERENİN YARDJJ\U 
Atına 6 (AA) 

, : · · - General Gnmbi 
Perry run kumandası altınd::ı b l 
ııskeri heyete iltihak etmek u ~nan 
Ing.hz hava kuvvetlerine zere 
s~bayların mu .. ·asalatı bltdtri~e~p 
dır. Yun:ın13tandıı bulunun muhtclıi 
milletlere mensup birçok kimseler 
Yunnn ordusuna g6nullil Y-<zılmıya 
ıcvessul ctmi:ılcrdlr. 

• 
I..ondra, 6 (A.A.) - Hariciye Ne. 

zıın.:ti tarafından bildirildiğine göre, 
malı ynrdırr: hususunda Yunanistanın 
\"Ükı müracaau uzerine İngiltere hü
kumeti Yunan hukümetinin emrine 
nvans olarak beş milyon İngiliz lira
sı göndermişt!r. 

YUNAN GAZETELERİNDE 

Atina, O (A.A.) - Estlyo gnzctcsl 
YRLıyor: ''Muharebe sarih bir :ıekll 
almı~tır. Bir tara!ta cesur insanlann 
silngüleri öbilr tarafta da alçaklara 
rnansus bombalar. Şimd.Jki harpte 
lıenıen hemen tamımen unutulmu& 
ve hemen hemen metruk bir ıı.Ulh 
addedilmekte olan ıünıü, Yunanlıla
Z'U\ .ıiı:ıde tekrar sahneye cıkmakta 
ve yerıider. muC1ıeler meydana ıc.. 
ti:mektAdir •" 

Proı>' ... tesl yazıyor: "Toprılın 
hali, havı;nın muhalefeti, da.I ıeçlt.. 
lcrındckl en,eller ve yol fıkdanı se
bebıle İtalyan liCficrt harbin beeıncl 
r.unu bahı.ı.ncler araınıya mecbur kal
dıl r. Zira h lklarıruı sh il ah 1 nln 
bollabardıın,1nından ba~kn hiçbir za
fer teb'Uğ edemcdıler ... 

... ... 
B u harpte en büyük tC'hlike 

sürpriz karşısında kalmak
tır. Almanya, daiına di.işmanları
nı sürprizler karşısında hırnknuş 
ve onlara göz açınnk imkfınını 
vermemiştir. 

Türkiyeyi böyle bir sürpriz 
karşısmdn bırakmak mümkün 
değildir. Türkiye, bütün harp 
hr.zırlıklarıru yapmıştır. Nok
sanlarımız, varsa, bunları da tn
mamlamak için hükumetin 1.~y
~:rp~?' tcd~ir!er alması müm-

undur. Hukumetimiz, uyanık
tır. Ve her türlii ihtimullere kar
ra;edb.!rlerini almıştır. Vatandaş
ı a duşen .v~zife de uynruk bu-
urunak, hükumetin almaya liı 

z':1m göreceği tedbirleri ıncmnu: 
nh~yk~tle klmarşılnmak ve si.lirlcrine 

a ım o aktır. 

. B.iz~m en büyük kuvvetimiz 
bırhğımi.z, hazırlığımız \'e mü
dafaa azım ve kararım!zdır. 

Mnmhurga Hücum 
.. (Bll§l 1 incide) 

ı:nuşttlr. İki tan-aremiz k'!ytPtır 
ALMANLARA GORE • 

Berlin. S (A.A,) - Alman tebllll
ne göre, Londraya, inıiltere.nio Ce
nubu GarblS:nde.kl lıman tes!ııatına 
ve ııanayi müesseselerine bombalar 
atılmıştır. Gece lskoçyada bulunan 
liman te~ı atına 'c ıana,.ı tcsisauna 
k.ırıı yapılan hilcumlıırd bılhRESa 
Dundee'dc şiddetli y ngml r çıktısı 
göı-Ulmı.iştur. 

rüşüldü. rarak oldurdü~ünü, sonra da korku- Ankara, 6 (TAN) _ Gilmrilkleri- Şehremini Halkcvindcn: Ev!mlı:de 
d 

· 1 • okuyup yazma bllmbcnler lcin ı.ur.JJ' 
an bır lieY ça amadan kaçtığını ıtiraf ml7e gelip te henüz. yurdumuza so_ ı 

T rfi L
,.. k Adi" · · I" ·1 b ·· dl' · k lm mıGtır. Kaydolmak htl.venlcrhı Ev llA' e e ayı - ıyeciler etmıştır. ~atı ' uıun a ıyev .. v~rııe- u aını~ olan ticaret e~yasının mlk- mı.racutlan. 

Ankara, 6 (TAN) - Terfı milddet- cektir. t::ır ve cinslerinin tesbiti için çalıs-
lerini doldurmuş otan hikim ve müd- malarıa devam olunmaktııdır Hazır-
deiumumilere ait neşredilm:ş olan lis-1 Yağmur ve Doludan lamın Hsıele; Ticaret Vekaletine .gel-
tC' üzerinde tetkikler yapmak ve terfie 1 m<.>lr.tcdir. Şımdıye kadar gelen lıst<.>_ 
llyık olanları teabit etmek vazifesile 

1 
Zarar Gören Köyler lcrı.lc· gümruklerdc çok mlktnrda it-

kurulmuş olnn Adliye 'Vekileti Ay hal eşyas. bulunmadığı anlaşılmı:ı-
ma Meclisi, Pazartesi ıünu t 1 ır. Ankara 6 (TAN) - Yağmur ve ur. Bu şcklld!" gumrüklerde bekllycn 

Toı>lantılar, Davetler: 

C~ K. Emlnönll kuuıcdan: ı>• 
lunda Cartıkapıda bir çocuk d11pa~ 
mıttır. llastası olan aileler bu dill1 

coc:uklannı parau.z olarak muayene "' 
"i ettircblllrlcr. cal:tır. nrı ıına-, dolunun mezruata yaptığı znrarları 1 nıallnr !çın yeni bir karar vcrilmlş-

mahallindc tetkik etmek ilzere scya.. tir. Bu karara göre, evclfı bu mafüı
hale çıkmış olan Ziraat Umum Mü- ı rın clnsı ve miktarı teshil cdUcce!' YENi l'\EŞRIYAT: 

Barut Kanunu 
Ankara 6 (TAN) - Gilmrfik ve 

İnhisarlar Veklıleti yeni bir bıırut 
kanunu projesi hazırlamıştır. 

dürü bugün şehrimize d5nmilştur. ve sonrıı bu mallar artısında piyııs:ı_ Ak'la kara _ Karikatllrlıt ccnı•• 
Yağmur ve doludan zarar gören köy- da bulunmıyan veya azalan varsa; oıııcrin Alt'I• ı.ua ı:arikatllr •erisl yll 
Hiy<· Vekaletçe yardımda bulunula- 1 lüzumu olun miktar derhal gümrük- yınevi tarafından ndıs bir ~tUde 
caktır. 1 11.!rJen çekilecektir. ,ncırcditmiıtir. 

DEt+ft:tJ:J j :l•JJ 
INGIL1'EREDE: 

Yuaoslavyada 
(Başı 1 incidcj 

RO:\fA İNKAR EDİYOR e Londra, 6 (A,A,) - Lordlar vıı 
Avam Kamar.ıları bugUn birer hafi 
ceıse akdetmiıtır. Roma, 6 (A.A.) - Stefani l.il-

diriyor: El"mizde bulunan sarih 
• Londra, 6 (A.A.) - Lııtonya, d J'1 

Eslonya ve Litvanyaya alt 24 vapur e ı lerc göre Manastıra tecavüz 
1 r.glllz hükümetl tarafından mUsade· eden tayyareler Blenheim İngiliz 
re edllml~tır. Mesele lnglllz: ve Sov_ tayyareleridir. Amerikan bir ga
yet hUkOmetıeri araaında müzakere zeteci bu tayyarelerin "Ffat br 
edilmektedir. 20,, tipinde olduklarını iddia ct-

Baltıl< devletlerinin Sovyetler ta. miştir. "Fiat br. 20,, tipindeki 
rafından iıgallnden do§an dlger me- tayyareler iki kompartımanlı 
seleler de müzakere edllmektedlr. tayyarelerdir. Manastırı bombar-

e Londra, 8 (A.A.) - Batan tlca. dıman eden tayyarelerin ise bir 
re~;!lerl hal(kınd• lnglllz Bahriye kompartımanı vardır. 1tnlvnn 
Nezaretinin verdlfıl rakamıı g!Jre, blr tayyareleri tarafından bombar
EylQI ile 28 Teşrinievvel arasındaki 1 dıman edil<>n hedefin Flor!na ol
me<'mu zayiat 663,708 tondan lbııret- , el uğuna şüphe bırakmıyan bir 
tir. Harbin baıındanberl lnglllz ve' tarzda isb::ıt eden fotoğraflar f_ 
mUtteflk zayiatının mecmuu 2,689.979 t:ılyan makamlarının elindedir. 

ton olup, bunun 2.12&.614 tonu inıı~- TEKZiPLERE RAGJ\IEN 
liz ve 563.36& tonu müttefik gemlsı
dlr. Harhin baıındanberl bitaraf ge
mi zayiatı da 857.130 tondan ibaret. 
tir. 

IRAKTA; 

e Baödıt, 6 ( A.A.) - 1 rak Kral 
Naibi Emir Abdullah, M ecl11ln açılııı 
mUnaeebetlle a8yledlğl kısa nutukta, 
müttefikimiz lnglltere veaalr doıat 
devletlerle olan münaaebetlırlmlz 
k.lıosıtıklı ltblrllğl eıa11 Urerlnden de· 
"am etmektedir demlıUr, 

ISVIÇRtWE: 

e Berne, 8 (A,A.) - lıvlçre Genel 
Kurmayının tebllOi: Ordu Baıkuman 
dıını, 7 Teırinlııani ak§'lmından itiba
ren bütUn lıvlçredc geceleri bDtlln 
ışıkların eöndOrDlmealnl emretmiıtlr. 
lfıkların ı.öndUrDlmesl, ıaat 22 ıfen 

ıaf:ıi:ja kadar devam edecektir. 

ROMANYADA: 

e Bertin, 6 (A.A.) - Aomanyada 
bulunan bUtün Polonyalılar 10 ikin 
cltqrlnden •vvıl Aomıuıvavı terkıt: 
~lı bulu rıaeaklardır, 

FRANSADA: 

• Vlcny, il (4,A.) - l'ranunın 
Tunuı Umumi Vellıl AMlraı lıteva 
dün Vlehy'yı gılmlı ve hlll<ilrw,.•• er. 
klnile görüamUıtUr. 

lSPANYAOA: 

e Madrlt, 6 (A,A.) - lnglllz 80· 
yuk Elçlai Samuel Hoare dUn Hari
ciye Nıızırı Sunnır ile g!SrUımüıtUr. 

Atina, 6 (A.A.) - Manastır'ın bom
bardımanmdan bahseden bir Yunan 
$absiyeti dün gece saat 13,50 de renkli 
l?lominyumdan mamul 3 İt:ılyan tayya
resinin Amin,.on ve Vcvi Yunan köy
lerinin üzerinden uçtuktan sonra ceri 
dönerek Manastır istikametinde kay. 
bolduklarını beyan etmiştir. 

• Stokholm, 6 (A.A.) - Daıens Nyh-
ter'in Berlin muhabirinin bildirdiğine 
göre, Manastır ve Ohriyi bombardı
man eden tayyarelerinin Fiat tipinde 
olduklnrının görilldiiğü Berlinde bulu
nan Yugoslav malıfillerlnce beyan e
dilmektedir. 

Amer ikada 
(Başı 1 incide) 

nın siyasi hattı hareketi üzerinde te
siri bıılunmıyan hidiıeler nlıor:ıılr •-tik
ki eyliyecektir. • Roma, 6 (A.A.) - Stefani bildiri. 
yor: Rao&evelt'in yeniden ıecilmesi, 
bunu evvelce tahmin etmiı olan Roma 
mahfillerini hayrete dütlirmemlıtir. 
İtalya, A.ıneribn ıeçicUerinin kararı 
kare.ıemda objektif ve bitaraf hattı 
hare.ket muhafaza et?Mktedir. Bunun
la tıeraber ııı cihet tebarüz ettirilmelr
lt>dir ki eter B. Roo1evelt ekııeriyeti 
aldJ ise. tıplrı rakibi ribi, Amerikanın 
tngiltcreye yardıma devam edeeeiini 
fııkat bitarafhiını muhafaza eyliyece
C:ni bildirmek mecburiyetinde kalmı,
tır. Bu beyanat, ıec;\m propagandası 
mecburiyetleri için yıılpılmııı olduiun_ 
dan, büyük Amerika kütlesinin hakiki 
hissiyatını göstermektedir. 

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 incide) 

larınd:ın verilen hrıberlerln doğ
ruluğumı inanmak lftzımdır. Go
ricc - Manııstır yolunun kesllmi5 
olduğuna da!r :rine ayni kaynak_ 
tll!.. verilen haberler de bu vazi
yeti 1'!yi! edecek mı:ıhlyettcdlr. 
Çünkü, dQnkil İtalyan tebliğine 
1tö::-e, muharebelerin bu mıntaks
da, yarıi evvelce bir tahmin ola
ı ak söylediğimi~ gibi, Florina ile 
Prespa gölü arasındaki dar hudut 
parçasının ilerisinde, cereyan et
tiğırıc ~phe kalmamıştır İkinci 
Gorlce - Resne _ Mana~tır yo
lu (bırlndsi Struga ve Ohri'den 
geçer) buradadır 

Bu takdirde, Görke etrafında_ 
ki vaziyetı §Öyle hulasa edeblli
rjz. Yunanlılar, Psihoderl geçldi-

1 rıe doğrı.. ilk İtalyan taaruzunu 
kırdıktm. sonra mukabil taarruza 
geçmişler ve ileri hareketlerin! 
inkişaf ettirerek. Zemplak'a kn
dar ilerlemişlerdir. Yııni, harita 
ilzerindekl tatb:knta göre, Bilişt 
den hnrekeUc Devol nehrini ta
klbeıı Görıce yaylasının ağzınn 
kadaı- gelmişlerdir. Görice §ehri 
bu ynylanın kenarında, yani u_ 
zun bu silsile hallnde bu yayln
yı cenup istlkameUnden örten 
Mokra dağlarının eteğindedir. Bu 
vaziyete göre, Göriccyi znptetmek 
için taıııTuz istikametini şimale 

cloğ:-u çevirmek ve hiç değilse, 
Malik gölUne kadar ilerliyerek 
Göril.'enin Ohrl gölQ ve onun kc-
nnrınuak.l Pogradeç merkczlle 
l•·tlbatın: kesmek lazımdır. 
Yoksa do~dan doğruya dal e
tekleri hizasından yürüyerek Gö
riceyı zaptetmek teşebbilsü, bizce 
tehlikelidir. 30 kilometre geniş
liğinde olan bu yaylada bir mey
daıi muharebesi beklenebilir. 

Sulh Şartları 
(Bap 1 incide) 

~ıldıiJ iddia edilen bu teklifler• dair 
Londranm sallhiyetli mahfillerinde hiç 
bir l•Y bilinmiyor. Son sünlerı!e bana 
benzer haberler muhtelif ka~ 
çıi:arılmıttJr. Hatırlardadır ki, b&rbbı 
baıındanberi bıı rtbi "ınılh taarruzla· 
rı., ıayiaları zaman zaman dolaımıı
trr. Müstakbel kurbanlanna ademi te
cavüz paktları teklif etmek Hitlerin 
mutat usulüdür. 

Şimdiki teklif te -eier hakikaten 
YllPılmışıa- fazla olarak Amerika 
Reiıicümhur intihabatı üzerinde mü_ 
e">sir olmayı istihdaf eylemiştir. 

Yugoslavya Har 

Nazırı Değişti 
Belgrat, 6 (A.A.) - St 

Yugoslav Harbiye Nazırı 
rnl N ediç istifa etmiş ve '/ 'e4 
General Petar Pesiç tayin 
m.ıştir. Yeni Harbiye NaZ!t'µ 
gun saat 18 de yemin etınışt 

Sovvet Rusyocld 
(Başı 1 io# 

maz bir anane mahiyetini 
en kuvvetli bağlardan sayd~, 
ıçin, iki memleket hesnb11

"' 

çok hayırlı ve çok veriınli,,0~ 
sını dalına bekledif!imiz 'l'ilr 
Sovyet dostluğunun yeni. bifır'
lılıkla tebarüz ettiği bır s ~ 
tesadüf eden Sovyet Bıı)"t9 
hararetle tebrik ederiz. 

Görüşler: 

Debreli Hasand 

Mektup 

. ''" (Başı 1 ili ,, 

manın göğsünil arıyor. SIJ ii 
ğın aşağısmda, hürriyet gı~/ 
nin öniiudc dövüşen Rı111' il, 
cinin göğsüne atacağın hj!.( 
şun kendi istiklaline s ~ 
kurşundur. Dön geri J{a ~ 
Bundan öteye yollar ~ıl 
çıkar. Esaret içinde 0111 

/ 

günü, gecesi, yeri, yutd~ 
nıanı, mesafesi yoktur. ;-,ti 
gövdeni dağlara ser de, ;I' 
alaylarının ayaklan, takJb 

suı... ~'" Hasan, düşmana el 
kahbedir, demesinler ••• 

Fransız Donanın~ 
Manevra Yaptı • 

c.erıevre 6 (A.A.) - "1'. fl. 
Vichy'dcrı ıılınan blr habti'C c 
Fransaııın Akdenı.;. fılOSU r1I 
J..'r:ır.s;ı Suhilleri Dt"ıklarındıı 
ralaı- yı p:nışUr. Amiral D rl ~ 
ncvr, ların inkişaf tarzınd n ııı 
oldu!!tmu beyan etmlc:tfr. 
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Kardeş 

B. AMERiKA 
Tarihinde İlk 

Defa \'ukubulan 
Bir Hadise 

Geri ve htı.tt:i. Farist olan elemanla
ı-m Amcrık~yr irtica tehlıkesilc teh. 
dit ctr.ıe!erı, Rooscvc!•'in Cumh11r
rei~li&i scçıınine ait ananeyi dr kır
muına sebep olmuştur. ~imdıki 
devre 1941 Sonkanununda nilıayet 
bulacağı için, Mister Roosevclt yeni 
intılıabatı karanmalı:la 1945 scnesi
run Sonlı:anununa kadar ili başında 
kalacaktır. 

M ister Roosevelt üçuncü de. 
t \'c kardeş memleketler- fa olarak Amerıka Bırle-

tli~~ gelen haberler. Lu se. şik devletlerı Ciımhurreislıg,ne 
~uriyct Bn~ raınınıızm 0 • seçildi. Bu hfıdisc Amerika tarl

ı. ~ en gcnis sc •gi ve alaka hinrle ilk defa ,·uku buluyor, ve 
:q ıt olundu{.<unu göstermek. bir reis ucuncü defa olnrak bu 
. handan ald•i,rınıız mnliı- makama seçıliyor. Amerika ana

ı... töre dost , c knrdcş Jrunın nesi. Aınerıkada hükum uren 
"'1~rkczindc ,.c her kiisesinde demokrasi hıssi, aynı adamın, u
'rrııınız nninasehctİ) le sen· çuncu defa olarak seçilmesini 
)&pdmış; İran halkı, bay. t~like~.i b~~ hareket say~akta 

benimsi)erek Türk idı. Üçuncu. d~fa olarak f;eçı~e-
karşı samimi dostluk ve mek ananesmı tes s eden zatın ılk 

~eşlik hislerini tebarüz Cümhurreisi George Washington 
·r. olduğu umumiyetle söylenmekte-
~ti Hümayun İran Şe. dır. Amerikanın lngiltereye karşı 

1'1ajeste Rıza Şah Peh- zaferini temin eden George W a. 
bıesut devrinde ve zatı shineton Cümhurreisligine iki de
larının yüksek himaye. fa seçildikten sonra kendisine ü-

'-Yesinde daima ilerliyeo çüncü defa da namzetliğini koy. 
' 'I'iirk münasebetleri, çok ması için teklif vuku bulmuş, fa. ' Mı:ster Ruosevelt. ;eçe~ deluki scçhnde torattaclarmıo 
~ samimi kardeşlik ma- kat Washington bu teklifi red-ı tezahiıratı arasında 

_. ·~~ış ve bAüt~~ tarihin detmişt!·. Fakat W~.?i~gt~.n'un ği seçimine ait ananeyi kırması- tatörler gibi şunu bunu emret
., ecegı bir tekamul merha. bu te~lifı re_ddetmesı, ~çuncu de. na da sebep oldu. Mister Roose- medilcleri, belki halkın iradesini 
~ştır. . f~ seç~eyı demokrası ~e~bına velt, şimdiki devresi ancak 1941 temsil eden kongreyi dinlemeye 

'te._ı~et Bay~rnımı~ gıbl bı~ tehlike say~ası1:1dan ılerı gel- Sonkanununda nihayet bulacağı mecbur oldukları için deruhte 
ınustesna bır vesılenln mıyordu. Belkı ihtıyarlamış ve için 1945 senesinin Sonkanununa ettikleri v:ızüe, dünyanın en güç 

0 ulvi bir teza_hür.fırsatı yorulmuş olması . ve vazifcsi~i kadar iş başında kalacaktır. A- vazifelerinden biridir. Bu yüzden 
lnı~smd~ d~ın .~ır bah. y~prru§ olduğuna ınanması Y~· merikanın da mühim bir rol oy- Cümhur riyasetinde sekiz yıl kal. 
hissettlğı!11ı~i soylem~ zunden ba§kaların!n da.devlet ~ı- nayacağı dünya buhranı içinde mak her Cümhurreisini yıprat· 

1aı:rdeılenmıze teıekkiir yuet.ine geç~eler.ini ıs~~es_ın· Amerikanın mukadderatını idare maktadır. Bir çok Amerikalı re-
ız. d~ndı. ~a~~ngton esas ıtıbarıle, etmek ve Amerikaya rehber ol- isler. belki de bu yüzden ikinci 

Zaferi : ~ır çiftçı idı. Daha son~ as~er· mak onun en bellibaşlı vazifesi- seçim devrelerini bitirmelerinden 
likle 1:'1~ş~l olmuş, ve sıyası 1~- dir. M ster Roosevelt daha sonra kısa bir zaman sonra ölmüsler. 
lere ~şmı~ olm~ına rağmen s.1• siyasi hayattan çekilmek ve din- dir. Fakat Mister Roosevelt, hny· tiinıburreisi yerine ye. 

'lsbu seçmek, maktan, 

l 
hiçbir müdahaleye ta. 

ii olmıyan dahili bir iş. 
l'abancılan diifen vazife, 

olan milletin iradesine 
il ibarettir. Bunun böy. 

L. icap ettiği halde, bu. 
-U)"Ük hidi8elerin seyri 

lltifuz ve tesiri pek iti. 
..,_ Amerikanın vaziyeti, 
.. •Pi.lan seçime kaJ11 en 
~ayı uyandınnq, bu se. 

)lalle birtakım ıe.eb· 
tidşiıdiği ıfbi, türlü tür. 

t ta yapılmıştır. 
hllster, mahut sulh te. 
tidir. Ve bu sulh teşeb. 

L~ hedefi Mister Roose. 
~i ıöstererek, rey al. 

llıan.i olmakb. 
ta gelince, mihverciler 

~hill'i bir numaralı, 
velt'i iki numaralı 

•aydıklarını gösteriyor 
t Roosevclt"in sulhsever 
halkını temsil etmediği 

L. ediyorlardı. Amerika 
._tün bu teşebbüsleri ve 

boşa çıkardılar ve Mis. 
~elt'e itimat ettiklerini 

er. 
--ter Roosevelt, gerek 

Olan Mister Wilkie, harici 
\'e İngiltereye )'ardım 

müttefik oldukları i
.~ııew.. neticeyi stiktlnetle 

, ve yalnız Mister 
zaferi takdirinde, ik. 

~kiinde hasıl olan te. 
4ioıayısle, İ~ıfltereye ya. 
hrdımın teabhura uğra. 

endişe ediliyordu. 
halkı bu sırada, ikti. 

• e istikran her toYe 
'ttirini ve Amerikanın bu
ı.~ran i~inde n~f uzunu 

ı lehinde kullanmasına 
olduğunu göstermiştir. 

'sıJ zafer, demokrasinin, 
,,_ .. _~,-i müesseselerinin, hiir 

in, hiir insanların, 'e 
~ı~~in zaferidir. Ve bütün 

""l:tler bu zaferi tebı·ik 

yascti sevnııyen bır adam?'· Bır lenmek için hak kazanacaktır. ret verici bir adamdır ve bügün 
aralık Washinaton'a kendıni A· sekiz yıl yerine viT"mi yıl ihtiyar-

..;.ı._ :a..--1_ Iar k ·ı· t · Mister Roosevelt halk adamı· .1-··~ me~-. Araı.ı o a ı an e mesı lamış görünmekle beraber 1932 
ta · edilm1• fak t b d dır ve Amerika halkını temsil e. vsıye ... a unu a ye nisbetle daha ne-li görünmek 
d -1..--1 hesabına redd tm• ti der. Ona verilen reyden Amerika .,.-emVAuıa e ış · tedir ve dünyanın en güç vazif. 
O zamandanberi, Amerikada bir halkının onu bu sırada, başta bu- sini önümüzdeki devrede de aynı 
krallık teslsm. e ugr~ atııın b ı lunması lazım gelen en emniyetli 

ı<- u un. neşe ve aynı canWıkla yapacağı mamış, yalnız Aarn Burr namın- lıder saydıgı tavazzuh ediyor. da anlaşılıyor. 
da biri, bir aralık, krallıta heves Gerçi Mister Wilkie de seçim do- ~-----·------
etinipe de sürat ve katiyetle ber. layısile söyledigi nutuklarda bir İşgal Altındaki Fransaru.; 

S imdiki Cümhurreisi Mister 

•--af ediJmi..+f çiftçi çocuğu aazile konuşmuş. 
loa& · :w- tur, fakat onun :oAmerika iş haya· Yurda Dönüş 

tile pek sıkıfıkı alakadar olması Bu serinin üçüncü yazısını ~ a. 
Roosevelt'in uzaktca. akra

bası olan Theodore Roosevelt te, 
1912 senesinde uçüncü defa se
çilmek için uğraştı iae de muvaf· 
:fak olamadı. 1928 de Caloin c~ 
lidge'in de üçüncü bir devre için 
namzetliğini koyması kendisin· 
den isten.mi§se de Cooldiie "bu· 
nu yapmamayı tercih ederim., di
yerek bu teklifi reddetmişti. 

ona karşı derin bir itimat hisso- nnld nüshanıızda bulacaksmız. 
lunmasına mani olmuştur. Sonra - ..... 

onun İngiltereye karşı yardıma rl MARMARA ı -.._ devam etmeye ait sözüniı tutma - ,. 
sından da şuphe edildiği goze 

Gazeteci, fabrika sahibi, sosye
te kadını, seyyah, konferansçı, 
sosyolojist, muallim ve zeki bir 
siyasi olan Madam Eleanor Roose 
velt'in müzaheretile de hareket 
eden Mister Franklın Roosevelt 
1932 de ilk defa olarak Cümhur. 
reisliğine seçilınesindenberi, mü· 
teaddit ananeleri kırmıştır. Geri 
ve hatta faşist olan elemanların 
Amerikayı irtica tehlikesile teh· 
dit etmeleri, onun Cümburreisli-

çarpıyor. 

M ister Roosevelt, aksakça 
bir adam olduğu için a· 

yakta, yardımcısız duramaz. Ak· 
saldığın sebebi, siyasi hayata 
Rirmesinden sonra bir hastalığa 
uğramas!dır. Kendisi bu yüzden 
yatağa serilmiş. fakat daha sonra 
kahramanca kullandığı irade kuv 
vetile siyasi hayata yeniden atı.. 
larak Nevyork valiligini deruhte 
etmiş ve 1932 de iş başına gele
l'ek 1929 danberi devam eden bü
yük iktisadi buhranla ümit veri. 
ci bir mücadeleye girişmiştir. 

Amerika Cümhurreisleri dik· 

LOKMAN HE K t M t N· ö ~ 0 TL ER i 

KANSER NEDEN GELiR? 
ArnavuUukta bir köye aiden de- bilinmediğini göstermekle beraber, 

ve ıin hiklyeainJ bilirsiniz: O köyUn ha.kfkate 'armak ıç.n birer ızdır. O 
halkı ömürlerinde hiçbir vakit deve izler üzerinde yOründilkç<", elbette 
gormemiı olduklarından bu aca!p bir gün 2sıl hakikat yoluna çıkıla_ 
hayvana bir ad takamazlar. Nihayet caktır. Onun için, o iddiaları bilsbQ. 
köyün en bılıiç adamı olan ıhUyar tun 7abana atmak ta dolru olmaz. 
bır Arnavudu evinden alıp, köy mey Fakat lddialann hepsini bir ıünde 
danına ıetirirler ve bu hay\·anın ne anlatmak - hele g zetelcrln bu dar
oldugunu ondan sorarlar. İhtıyar Ar- 1ı ın&. - mümkün ol maz. Buıiln· 
n . ut dü ünur, t ıınır \'e: I ocakçılann k, n erınl soyllyece-

- Benim bu dunyada bilmedığim i;ı n 
.ı: almz ikı şey urdır: Biri cuma na· Ancıak bundan dolayı, okuyucula.. 

da: 
Görülmemiş akın! .. 

Bugünkü Afrikanın hakikt esra. 
nna aid olarak çevrilmiş ve em. 
ııali v4ki olmamış ş•kllde raibet 

ıörmüş olan 

KARA GÜNEŞ 
Devam ediyor. 

DiKKAT : İzdihamdan dolayı 
bunaltıcı sıcağa mtınl olmak i
çin soguk hava clhazlanmız fş
let.ilrr.ektecUr. Ayrıca Proırama i 
JUDY GARLAND • 

LEWi8 &TONl 

Gençler Seviıiyor 
Super filmi ilA'lı·e olunmuştur. 

M 12 İkinci teşrin M 
A Salı aklaı&ı A 
R 

M ÜN 1 R 

R NURETTiN 

M ve arkadaıları.. M 
A nın iLK Kii A KONSERi 

R Biletler ıilede R 
A şiındiden ıatı.. A lıyor, Telefon: 
da 23860 da 

ma"•• birı de boy abdesU. Bu gördiı- rıın • taauıda ocakçı varsa, onların 1 
'umi.ız acalp mahlUk, bildltlm şey. hemen k .. ndilert için merak ctım.:lerı 
!erden hiçbirine benzemiyor, o halde hiç l~zım gelmez: Bu pc kçılar kan. 
ya cum:ı namazıdır, 7• bo7 abclesU... seri lııgllterede meydana çıkını ır. ~======== 

Diye cevap verır... Sayın okuyu· Or.•da \'aktıle ocakları temizlemek ı- ..ı 
cularımızdan bazılan bent de o ihti· çln kuçücük çocuklar çahştırıldıtın· 
y .... r Arnavuta benzetmek iatiyorlar. C:i!ı, bu çocuklar büyudüklcri vakit 
Bılemedikleri yahut ötrenemedlkled yıı-nıi ile kırk yaıı arasında kanser 
aca.p bır $eY ı,ıunce, ütenmeden hosıalığıno; tutulul"lardı. Vakıa 0 yaş
mektup yazarak, benden soruyorlar, t.ı ba§lıyan bir hastalıjın sebebını 
berel(et versin ki, benim bilemedillm çocuklukta görulen ıııe atfetmek bi
şeyıer, ihtiyar Arnavudurıki libi ik1 raz ıarlp ıorünürse de, kanserın dai. 
dcı;il, s3yıaız olduğundan, verecej!m ma. çocukluktii ocak kuruml rıoıı 
cevap gillünç olsa bile, Arnavuduo dokunduğu en ııa7.ik derlll Y«ide çık
vcrdigi cevap cinsinden olmak tehli· ma ı, hem de o yerlerinde kaneere 
kc ı yoktur... tutuhm kimselerın çocukluklarında 

-" ' 

Beosıktaşta AUamataıında adrealle o.;akçılık yapmlf olmaları, ocak ku
M. M. dıye imza eden okuyucumuzun runıu ıle kanser arasında münasebet 
mektupla sordutu. kanser neden se- bulundutu iddiasına kuvvet verir ... 
Jır, suali de; Arnavutluktakl köye Z ten i~terede çocukların ocak
gıoen deveye benzer. Hemen hemen çıhkta çalıftırılmaları kanunla yasak 
onun kadar meçhul bir ıqd!r... Bu edıl nce, orada ocakçılar kanseri he. 
zatın verditı adrese ve ısime gore, mt:n büıbQtüu kaybolmuıtur. 
keııdWnin. blıkııarını atlatm87ı .._ Fakat, k6nıür if)eri.nde 7abnayak 
ver, marifetli bir martavalcı olmaaı çalıpn - tabii nazile derili - k&. 
ıht.imall ~ da, okuyucu mektup. dınlardaıı bir da omuzlarında kömür 
larıııa sayı. ıöetermalc lbım oldu• çuvah iaşı)'an hamalların - ,.me na· 
ıtundan, bu zatın mektubunu da cıd• ı:!k derW - kulaklarında ıumer 
dl ıe1lkkl edecelim. Zaten, B&7 M. çıkmuı, <-' iddiayı büsbütün kuvvet
M. tahmin ettill.m ıibl bır zat olaa lendlrir. 
da, karuierin nedea •eldilfnl ıerçelc.. Ocak kurumunun, yahut kömür 
ten merak eden başka okuyucuları. tozlarının kanıer 7apması, onlarla u
ıru bulw1du1unu sanırım. zun müddet temas etmekle olur a da. 

Kanser n neden geldıgı ıyke bL _ leı i k rumla veya kömürle tem 
lınmed!&n den, en ıyı delili, onun bır-ı ettireıılerın, derllerınııı her taraf nı 
~ c cucplcrdcn geld ği n ıddla edıl- ıy e k. p dıktaıı sbnra iş görmelerı 
cıCildır. Bu ıddialar asıl hakikatin lhtly .. tlı olur. 

Talep ve ısrar1 umwnl üzerine 
Hallft nın en buyük sinema mu
vaffakı,.etf ve bütün §ehir hal· 

kını güldürmil~ olan 

AKASYA 
PALAS 

Par! k ve Kahkahalı Komedi 
Yalnız 

SARAY 
Sineması 

Bir Hafta Daha 
Göstermeie Devam 

Edecektir. 
8tlf BollNde: 

HAZIM - VASFI 
RIZA - CAHIDE -

ELEFTERIYA 
He:ıilz görem~ş olanlar 

son fırsat 
!çın 

Yazan: Sevim SERTEL 

Evangelos KiryaJds • Ah Benim Anneciğim 

B u ismi tanıdınız mı? İyi Bu isim Evnngelos Kiryakis· 
dikkat edin; eminim ki tir. 

dün akşamki Ankara radyosunda * * bu isim kulağınıza çalındı, bu. 
günkü gazetelerde gözünüze iliş- Ah Benim Anneciğim : 
ti. Dün gece Ankara radyosu a· 
vaz avaz bağırdı; bu ismi ıyi bel
leyiniz, vatarıda~lar, bu isım va
tanını satan bir hainin adıdır. 

E,•aogelos Kir~·akis 

B undan bır kaç ay evvel İn· 
gilteredcn Amerika) a bir 

çok yavruların gondcrildigi ha
tırdadır. Aşagıda nakledecegım 
küçuk mektup yem diınyada sı:
lamct ve emnıyete kavuşan yav· 
ru~ardan birınden İngıltercdc-ki 
anncsıne gelmektedır: 

Bugünkü gazeteler kendi e!ile 
kendinin ve mılletinin kuyusunu 
kazmaya uğraşan bu hain Yunan
lıdan uzun uzadıya bahsettiler. 
Evangelos Kirvakis meşhur oldu "Ah benım annecığım; 
a dostlar ... Fakat onun şohretı ne ı Se~ti o kadar ozledim ki.. Gc
sizlerin. ne de dostların başına... ceJen koynuma . aldıgım Moly 

Bu seciycsız Rum genci sene- {bcbegmın ısmı) ıle beraber hep 
lerdenben memleketini yabancı· ~enden bahsed~.yoru~: Burası çok 
ma peşkeş çeken ve en nihayet ıyi yer, bize gunde uç defa_ don. 
ateş bacayı sarınca da soluğu durma veriyorlar, heD?: d~ ~ıkola
Berlinde alan bir yüreksizdir. talı. Her sabah taze sut ıçıyoruz. 

Kimbilir belki de bır Jaman- Hem onları ~ğar~en ranlannda 
lar Kiryakis tekendi halinde na. duruyoruz. Bızinı ıneğın adı ~Sa
muslu bir vatandaştı. Fakat insa- rı. Kapl~ndır). Öyle çok ot yıyor 
nın vatanına bir yılan gibi soku- kı neresıne sığdırıyor ben de an. 
lan ecnebi sermayesi onwı onune lamıyorum. 
peşkeı çekildi. Gözler.inin onüne Ben~, burada en i~i arkada· 
altınlar serildi ve bir çok safdil. ıım Alıs tir. Anne Alis on yaşın· 
leri kandıran melek maskeli ec· d~dır ve ~çları kırmızıdır. Ben 
nebi propagandacw onan kulağı- dıyo~ kı, sen b';ln1an boyadın. 
na· O yemın ediyor kı anası onu oy. 

.:_ Uyan Kiryakis, parlak istik. le doğurmuş. Anne insan kırmızı 
bal seni bekliyor bir kör ve ba· saçlı doğar mı? 
tıl Yunan miletİnin gelecejıne . ~~'in .~l~beysi tayyare zabi· 
kendininkini neye bağlıyorsun? tı muş, goğsünde _san ~~rd~nJarı 
Sen gel bize yardım et. O çöke- varmış. Bana reslm!enn~ gosu:r. 
cektir. Biz seni yükselteceğiz di. di. Ben de ona dedım kı, benım 
ye tısladı. ' babam bahriyelidir. Beyaz elbise-

Kiryakiain zihni uyu§tu, gözle- ler giyer. O geçti mi ~erkes o. 
rinin önüne perde çekildi. Mem- ~ bakar. Ama,. annecıgım be
leketile beraber kendini ve ruhu. nım yanımda gosterecek resım 
nu onlara sattı. Gitti. senelerle yoktu. Şimdi kuzum bana onun 
Berlin üniversitelerinde tahsil et· üniformalı bir resmini gönder de 
ti. Ve bir gün gene Atina sokak· Alis'e göstereyim. 
lannda zengin bir gazeteci ol:ırak Burada bizi mektebe gönderi. 
ortaya çıktı. yorlar. Bugun A harfinden K 

Derken gün geldi, kendisine h~rfine. kadar yazmas~ ögren
çökeceğı söylenilen Yunanistan ~ım. Bır ay sonra bel~ı de sana 
bir ejder gibi canlandı ve kendi- ilk mekt~bu'?~ yazac~gım. Bunu 
sini boğmak isteyen ejderin sır· s~a .be~ım ıçın Alıs yazı~o7. 
tına çullandı. Zira, ecnebi senna· Şımdı zıller çaldı, yatmaya gıdı
yesi onun içinde bir çok Kirya. yoruz. Sana da hayırlı geceler. 
kisler bulamamıştı, Yunan mil· Kızın Jany., 
Jeti sağlamdı ve tek vücuttu. İş· Alh yaşındaki Jany'den anne-
lerin kötü gittiğini gören mem. sine gelen mektup burada biti
leket bezirgaru soluğu bir daha yor. Fakat işin acıklı tarafı şu
döruru•m•lr üzere Almanyada al· radaki bu mektup menziline ' a. 
dı ramamıştır ve küçük Jany iste-

ifa~vimden 
~ .. ,~ bir ~aprah 

Kurt ve Kuzu 

Hikayesi 
- (LAFONTEN) l tldll -

F Jorina sırtlarında, sık or• 
mantarın arasından süzıi· 

len bir pmann başında bir k~
zunun su ictiğinl gören aç bU' 
kurt çıkagelir: 

- Vay! Benim suyuma sen 
nasıl hnlandırırmışsıo bakayım 
Bu ne küstahlık! 

Kuzu hayretle bakar: 
- Pınar neden senin auyun 

olu::rormu ? Buraları benim ma• 
hm: Canım ne isterse onu yapa· 
l'llll. 

- •c isiti:)orum! Sizler vakti. 
le bö~ le söylemezdiniz: "Ha§met
ıncab! Hid:!ctinizi tc kiıı edinız. 
Ben suyun akıntısının aşajı kıs· 
mındnn iti:-1 orum. Si:ı.i rahatsız 
etınıyoruıu!,, derdini%/ 

- Kör detilalo ya. Görilyo~ 
sun. Boşuna ne)'e çenemi 1 
yun? 

- Ne cUret! Ben öyle söy1-
de, senin bana karşı böyle ce 
'ermen ne haddine dişmif! Z.. 
ten bili) orum. Geçen seneHDH.: 
ri benim aleyhimde kumpas • 

FaJtat tı bununla bitm~~ diği resmi hiç bir zaman alamıya
Şbiidt bd edlıiD ber .,ot aaktır. Zira, gerek annesi ,gerek 
karpmıza çıkıyor ve düpnan pa- izinli bulunan babası mektubun 
rasına esir edilmlf bozuk ciğerle- onlara vardığından bir gece evvel 
rinin müsaade ettiği kadar "ılız, tehir üzerine yapılan şiddetli bir 
neredeyse kız sesini andıran bir bombardıman esnasında sığmak
sesle Yunan hezimetlerini (!) an· lara girmeye vakit bulmadan ol-
latıyor. O bugün Berlin radyo. müşlerdir. NOT: 
ıunda rumca spikerlik yapmak- Bu mektup posta müdürüne 
tadır. iade edilmiş ve sonra da gazete- . Geçenlerde bu sutunda yazdı 

1 i belleyin Bertin radyosunun cilerin eline geçmiştir. Küçük ı b~r Y zıda ikinci Abdulhamit devri• 
Y . , . •. • nın keyfi ldaresınden bahsederlı:41Dı 

Rumca spikerinin adını; hi!A sı· Jany nm henuz gazetele,.ı oku. m lll 01 r k merhum Besım 
zin beyninize zehirli oklar sapla- yamıyacak çağda oldugundan bil- Pradan n klen mualllm merbtmi 
maya beyhude yere uğrqaıı bu istifade bu hidisevi 2azetelere dokto. F y:z.ı Paşa hakkında bit' "ire 
manasızın menlıwı ismini... yaznuşlardıı def enıy ., den bahsetrtıişUk. M 

Sinema tarihinin sönmiyttek bir güneşi 

Gönüllü Kahraman 
TÜRKÇE 

GARY COOPER 
RAY MİLLAND 

LALE 
ROBERT PRESTON 

Sinemasında 
Muvt}lfakıgetle devanı ftllgor. 

Mühim llfıve: Günün en ıon haberleri Tayyare ile ıtelen yeni 

Türkçe PARAMUNT JURNAL da 

~--------------------..1 Pek Yakında 
Bey oğlunda İstanbulda 

ŞARK Çemberlitaı 
Sinemasında Sinemasında 

Mevzuu uamctile miitenaıip bir nrette sahneye vazolunan mahte· 
tem bir f&beaer. 

JENERAL YEN 

dumlanndan aldılım bir mektup 
böyle bir tedaviden ailesinin m 
ına lan olmadığı cihetle, isimde bir. 
"L hul bulunması lhtımııllnden baı.-; 
d 1 vor V k yı b rçok sene evvel 
"L t Bf!!lim Ömer ~adan dfnl 
Um. İsimde bir yanlışlık olması 
uhtemeldır. Esasen meselenin 

mıyetl zikri ıeçen phs yeUerde • 
gıL vakar.ın kendislndeclir. Feyzi 
şa merhumun ahl4kça Qllbet.I b 
kesçe malömdur. Bu fıkra ile keo 
!erinin müsellem olan ıöh1'Uerl 
c:id• edıllyor, zannı hasıl olıa.•ona; a 

1 

U""ınde• özüı dilerim. T, 

#• Bu Alı:pm: Kadıköy 

OPERA 
SlNEMASINDA 

0 tad MUHLİS SABAHADDİN 
iyaıetlnd 50 klşWk k droe17le 
Türk Operet Hey'eti 

tlstad ın iki b yük eseri 

1 • KEREM· ASLI 
Müzikalı büyük Şark !ıluah 

2 • EFENiN AŞKI 

TÜRKÇE SÖZLÜ BA&BABANt• Q ASSTTBANEBWİCK lnPİ-aA.ti DRAM KllMINDA 
a.-:ı Su aıcş m ıııaat 20,30 da BiR AN 

KOMEDi KISMINDA 

Rejiaör: FRANK KAPRA •••••~ ı _.f!.u ~~.!!~.!..!~ • .?~~.~.&: DADf 

,--------------------·------------~·~ Binlerce mllfterlmlzin telefon, mektup ve hatta telgrafla 
nıünıetıtd N arzuları üzerlnt! 

GEÇEN HAPTA EŞSİZ BİR MUVAFFAKIYET KAZANMIŞ OLAN 

L E Y L A ile M E C N U N 
BUGÜN~- YI 1 p EK ~~ ~ anız BAŞLANACAKTIR. 

FUrM ilave olarak: 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6 ncı d~!resİnin 2 nci yılm açılışında 

M İ L L 1 Ş E! F 1 N Ö N U ' nün Senelik nutku. 
Fllmin uzunluğu dola11ıai11le aetıll8lar 2 • 1.15 • 6.30 ve 9 da 
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'ff?QW HAKi T ! Sayın 1\-f üşterilerimizin 
' nazarı dikkatine: ____ Eti.., 

Pnlantab "e eımasu saat demeı,;, uu t..caınıt: .. ~ ~lN(i.t.K ::>rtau cıt:r.ıt:Kur. Çiinkü: 
Pırlanta.lı. ve elmaslı saatlerin bütün balciki evsafı meşhuru ilem olan SİNGER Saatlerinde te>planmış· 

ur. Bunun ıçın: Saat alacafıruz zaman, tereddütsüz. SİNGER saati almalısınız. Ve saatin üzerindekı 
SlNGER markasına, miıessesemizin adresine dikkat etmeniz lazımdır. 

Modayı takip eden her asri kadın için kıymetli taşlariyle ve nefis işlemesile hakikaten nazarı dikkatı 
celbeden böyle bir harikul&de SİNGER Saatine sahıp olmak adeta bir saadettir. 

SIN 
SİNGER SAATİ: Ho"a gidecek en makbul ve en giızel hediytliktir. 

No. 82 - A 180 Elmas \·e 11 Pırlantah 500 Lira. 
EmsaJJeri gibi 15 sene garantilidir. 

Adres: SINGER SAAT Mağazaları. Istanbul, Eminönü No. 8 
__ , 

Sahunlarmın saf olduğunu 
tenıin ecler 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan : 
Bf'herlnln fiyatı 

Kuruı f.det 

Sıyah soba borusu 10 lu 120 1200 
,, kırma dirsek 10 lu 101.l 113 
.. al iurka dirsek 125 148 

Cah"llnız boru 125 125 
" nln!ranga dirsek 110 85 

~~tar "kelebekli,, 40 34 
30 58 

Soba tablası 250 4 
Gnlvaniz fırıldak 200 12 
Borulu b .. c:ı !ırıldag'l-ı büyiik 9 500 

.. ,, .. kôcük 300 5 
Iskara uf.ık ve buyuk 250 54 
Zitır borusu 60 200 Metre 
JGiunı 50 12 

alvanlz ş:ıpk:ı 50 15 
Yukarıda yazılı ııoba malzemesinin 22/ 11/940 Cuma gunti saat 15 de 

ac;ık eksiltme ile ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin resmi dairelerde bu gibi iş 
Yaptığma daır vesıka ile 179 liralık muvakkat teminat makbuzlarile beraber 
~e güniı Rektorluğe gelmeleri. Şartname ve lıste Rektörlukte görü
ur. (10512,. 

. 

Güzel 

Olmak 

için 
• ler şeyden evvel 

_.nhatU ve parlak bir 
iene, lekesiz ve duzgün 
bir cilde malik olmak 
lazımdır. 

Kr m 

Sizin de cildinizi gu
zelleştirlr, guddelerinı 
lıe!ilivf'rek <'Rnlıındırir . 

40 ııeneük bir tecrübe mah~ulu olan KREM PERTEV. terup 
ve yapılı, tarzındaki i'1celtk dolnyısilc, tenin fazla yağlanma
sına manı olur. Yağsız oları;k hususi tbp ve vazolarda satılır 

!----~-------------------' 

Mun....mı:nen Kıymeu 

L. K. 

4619 60 
K1dıkôyunde İbrahım Ağa mnhalle11inin Alibaba şokajında 1 /3 ııa.yıh 

bin karg r d suı ııh,.:ıp ıkı C"< ve 5 &a~.,lı ki.rgır ık1 ahır ve muftemilltı ile 
derununda kuyu u bulunan 15 donum ıraı:i bedelinin birinci taksiti peşin ve 
nwtebakisi do t senede dort musavı taksitte verilmek ve bedeli tamamen 
ödenınciye kadar vakıf lehine bırinci derecede ve sırada ipotek gösterilmek 

ydile arttırma ı 10 gun uzatılmıştır. • 
thalcsı 14.11.940 Perşembe saat 14 de ıcra edileceğinden isteklilerin 

7.5 temınatlarile Mudiırlük Akarat Kalemine müracaatları. (10515) 

Konya Cümhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

ı - Konyada yeniden insa oluna
cak ceT.a evinln keşi! bedeli (53432) 
lira (90) kuruş olup, kapalı zar! u_ 
sulıl~ eksiltmeye konulmuş ve eksiıt
menıı. 940 yılı İkinclteşrin ayının 25 
inci pazgrtesl güniı s:ıut 15 de müd
deiumumilik dairesinde komisyon 
tar:ıfmd"r yapılacağı, 

2 - Arttırma, eksılbne ve ihale 
ka:tununun ikinci maddesinde yaulı 
\·:ısıt ve şarUarı hnlz olanların eksllt
me>•e işt.:rak edebilecekleri, 

3 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
eksilbnenin yapılmcsı takarrür eden 
saatten bıı saat evvel teklif mektup
lanru makbuz mukabilinde komisyon 
re!~üğıne vermeleri. 

4 - isteklilerm elli bin llraya ka_ 
dar yilıd ... yedi buçuk ve yukarısı i
çin yuzde beş hesabile muvakkat te
minat olmak üzere kanunun 16 cı 
mııddesinın A, B, C fıkralarında gös
tuUeıı m .. kbuz veya t.emınat mektu
bu, tahvil gibı ~eylerlr. ehliyet vesi_ 
kı:ılnrını zarf içinde olarak tevdi et
meleri. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
Proje, keşif hulasa cetveli, tafsilatı 

keşfiye, ~ilsilei fint, fenni ve hususi 
~.artnamclerle mukavelenin esasına 

ait projeyi görmek için tatilden ma
ada günlerde milddciumumllik daire
sine müracaatla tetkik edebilecekleri 
ilfın olunur. (10514) 

1 r 
L 

Bayan K F. 
50 yaşında ol
masına rağ
men nasıl genç 

riııl••• •••• görtınmiyc mu_ 
vaffak olduğunu anlatıyor. 

"Ben 51 yaşındayım, dört defa 
evlenmiş kızım ve 3 adet c:ocu
ğum vardır. Buna ragmen tE'n ve 
~cildimin 30 yaşlarında bir kadın-

~ 
lrk gibi taze ve nermin olduğunu 
söylüyorlar ve bunun sırrmı og_ 
renmek istiyorlar. Tatbik ettiğim 
usul budur. 

Ben her akşam terkibinde meŞ-
hur bir cilt mütehassısı tarafın-

ı 
dan keşfedilen ve cildi gençleşti_ 
ren kıymetli "Biocel,, cevheri bu
lunan pembe renkteki 'fOKA-

1 LON kremini kullanıyorum. U. 

1 
yurken cildi, besleyip gençleştir
mektc ve her sabah daha genç 

1 göstermektedir. Gündüzleri de 
•beyaz (yağsız) TOKALON kre-

1 
minı kullanırım. Esmer ve sert 
~iltlilerle çirkin _tenle~ . üzer nde 
,.ayanı hayret hır tcsırı vardır. 
~esamelerin dahiline nüfuz etti-
~ınden toz ve gayrisaf maddeler 
ıhrac: ve siyah benleri izale eder 
ve açık ı:ne?n!11eleri sıkıştırır. Bu 
suretle. c.ıldınızi yumuşatır ve gü. 
zelleştırır.,, 

1 
Siz de bugünden itibaren TO

KALON kremini kullanınız· ne 
ticesinden son derece me~nu~ 
kalacaksınız._!:ler yerde 3atılır. 

i LAN 
Halde 127 numaralı karpuz sergi

si:lln müsteciri Zeynel Uluşahin ter_ 
lci ticaret ettiğinden, kendisinden 
lrr.atlübu olan mOslahsillerfn bir ay 
zarfında HAl Müdürlüğüne müracaat 
etmPlPri , ______ _ 

O. Ihsan Semi 

~KSÜRÜK şurubu 
Öksürük ve nefes darlığı, boğ
maca ve kız:ımık öksürükleri l
c;in pek tesirli il'-çtır. Herkes 
kullanabilir. 

TAN ,_! ______________ , . 
En makbule geçecek hediye, hiç şüphesiz 
HACI BEKİR ŞEKERİDİR. 

ALİ MUHİDD.N 
H CI BEK R 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, 
Karaköy, Kadıköy 

·--~------------' İstanbul GümrükJeri Başmüdürlüğünden : 
Gümrüklerdeki Sahipsiz Eşya Satılıyor. 

Miktarı Değeri 
Kilo Gr. Lira Ku. 

10 
8 

60 
586 
401 
501 

8 
34 
66 

27 
80 

2593 

000 
500 
000 
000 
000 
000 
200 
500 
500 

820 75 
142 25 
122 40 
258 60 

1E04 00 
525 55 
69 16 
63 33 

339 55 

56 45 
1271 60 
202 59 
152 10 

Eşya CiQ:ıi 

Safi ipek mensucat 
Kordcla 
Boya (anilin) 
Matbaa mürekkebi 
Suni ipek iplifi 
Katranlı kendir sicim 
Müstamel yün erkek elbisesi 
Kullanılmış oto iç ve dı~ lastiği • 
Baytarlıb mahsus hayvanatı idis yapmağa 
alet 
Mevaddı caire ile mürettep porselen duy 
Yün mensucat 
Silikat dö ıut 
Maııe mukavvadan masura 
Müstamel pamuk çamaşır parça 
Miıstamel &afi yün yatak ve yastık 

mahsus 

420 
15 
47 
37 
41 

300 
000 
000 
000 
000 
500 
500 
000 
700. 
410 
860 
240 
760 
600 
000 
400 

194 
73 

100 
58 

72 83 
54 
74 
02 
40 
52 
92 
62 
72 
33 
50 
60 

Pamuk mensucattan İçi dolu yatak, yorgan 7 oarca 
Yastık, yorgan, döşek mustamel 

o 
1 
o 
1 
o 

74 
150 

5 

6968 
o 
1 
o 
1 
o 

000 
960 
100 
710 
700 
880 

1 900 
1 800 
2 100 

10 000 
600 
070 
590 
400 
290 
500 
500 
000 
000 
000 
000 
650 
800 
350 
000 
000 
000 
700 
000 
200 
500 
200 
300 
800 
700 
000 
000 
000 
500 
000 
200 
000 

o 
3 
6 

19 
1 
4 

177 
10 
10 
21 

1 
1 
7 
7 

394 
440 

6 
12 
17 
ıs 

17 
18 
16 
20 

321 
112 
475 
333 
27 

114 
39 
81 

116 
66 
67 
64 
61 

352 
392 

5971 76 
73 12 
84 20 
54 12 
65 40 
76 60 

117 81 
66 87 
81 50 
88 00 
50 20 

102 10 
244 50 
54 60 
96 88 

120 00 
243 00 
111 05 
56 05 
58 42 
81 00 
99 20 
62 90 
60 42 

100 oo 
50 00 

112 ~o 

250 50 
233 75 
157 00 
165 62 
158 25 
161 12 
119 60 
712 72 
66 80 

307 95 
366 60 

74 75 
82 75 
85 70 

646 00 

İşlemeli ipek sabahlık 
Safi ipek mensucat 

İp~kli ;amuklu pardösü 
Suni ipek pardösü 
Yazılı resimli kiirt ilin 
Pamuk kadife yüzlü kanepe, koltuk ve sımdalye 
Mukavva kutular içinde ipek astarlı deriden jilet 
mahfazası 
Top halinde sofra muşambaları 
Safi ipek mensucat 

" 
., o , .. 

Yün mahlut i(>ek mensucat 
Dokuma kumaştan suni ipek kravat 30 adet 
Kuzu derisi kürk 
Keçi ,, 
Tay ,, ,. 
Müstamel yün ceket, yelek. oantolon 
Safi İpek mensucat 
Dudak ruju 
Pamuklu şapkalık kordela 
Muzadı taaffun müstahzar (puro) 
Suni ipek şapka kordelası 
Gayri mezkur uçan yağlardan bonlear 
Ağaç saplı elbise fırçası 
Şark halısı 

İçi kuş tüyü dolu pamuk yastık 
İçi yün dolu pamuk yatak ve yastık 
Safi ipek mensucat 
Safi ipek masa ve yastık örtüleri 
Halı .. 
Kirli yapak 
Hamızatı şahmiyeden olein 
Dolu sinema filmi 

" 
" 

" " " 
" " " 

" 
ln~'an t~

0

rtan b~~};ül 
Atatürk albılmü ve orta okul den kitaplan 
Kurşun boru ile mürettep elektrik kabloıu 
Müstahzaratı kimyeviyei aınaiye 
Lastik ayakkabı ökçesi 
Forma] dehit 
Bakırdan salon eşyası 
Birer tarafı l~stik ve kauçuk ııürülmüş ipek men
sucat. 

518 000 196 48 Mevaddr saire ile mürettep tahta sandık 
37 700 156 55 Matbaa hurufatı 

8 000 53 24 Galalit kutu 
57 000 108 65 Kosarlı pamuk mensucat 

1271 000 170 74 Katranlı dam muşambası. 
Sontelgraf gazetesinin 26/10,940 günlü nüshasında ilan edildiği üzere 

yukarıda kilo, değeri ve cinsleri yaı:ılı eşyanın !!atışları ıı 14 18 19 21 
2.2/11)940 günlerinde Sirkecide Retadiye caddesindeki halı ~tr~po~u dahi~ 
imde .c~m~ük satış müdürlüfündc yalnız 19/11/940 giinüne tesadüf eden 
s~.tl$ ı~ıncı ko.mlsyon tarafından Kuruçeşme antreposunda 1549 sayılı kanun 
hukmune t.evfıkan ve 2490 sayılı kanunda yazılı usuller dahilinde açık art_ 
tırma usulıle satılacaktır. İsteklilerin ihal~ günlerinde ııaat 12 ye kadar 2490 
sayılı kanunda yazılı vesikaları ibraz eyliycrek % 7.5 pey akçelerini vezne
ye yatırmış olmaları lAzondır. İhale günlerinden evvel üç gün zarfında aa
b~h s~~t 9 dan 12 ye 'kadar alıcılar eşyaları ambarlarında usulü dairesinde 
gorebılırler. Bu eşyalardan maada her gün müteferrik efya ııatışı yapılmak
ta olup listeleri salon il~n tahtasında asılıdır. Telefon: 23219 ( 10462) 

tf'le 
lar• 
bu • 
4at: 

Her tarafta şöhret kazanan 
sizleri memnun eder. 

Bütün ııaatcilerden teminatlı 
ni ısrarla isteyiniz ve alınız. 

1 
~m 
r:ısteı 
l\lm • 
knrtu 

1 

tntfnar 
ltadPlerl 

2 - Bu i 
• Jan Ka.ııga ad.ıii 

tur 
ı -.Meluııed Yakııbun ıı:ım 

eavGı ~ıım,."'ı ıw.mdır. Ba 
dolayı:ıUe blızat lıabuı taralmı..: 
1115,tflr. 

HlSLON saatleri, 

HİSLON 

7 - 11 - 940 

~~' 
d1ş1 'kusursuz at 

1rM • .. ••t. l} ıçı çur ilR. • ,, 
iyi yumurta almak herkesin işi 
değildir. Ampult~r için dahi böy· 
ledir.Yanlış anlaşılan bir tasarruf 
düşünülmeyen akibetler t ev ı it 
eder. 
Ampulları ucuz aldınız diye ten• 
viratımz ucuza çıkacağına düşu· 
nüyorsanız aldanıyorsunuz. 

Bu nevi ampullar dehşetli elek· 
trik cereyanı sarfederler. 
Hakiki ta sar ruf yapmak ister• 
seniz, kalitesi denenmiş 
TUNGSRAM ampullarmı .alacak, 
sınrz. 

Tah. Bed. İlk Temi. 

1050,00 

4864,40 

78,75 

364,83 

Kadıköy Belediyesi hududu dahilindeki yol1ardl 
nılrnak üzere almaCAk 300 metre mikibı kum. 
Haseki, Cerrahpaşa, Zührevi Hastalıklar Has 
rile Zeynepklmil Dofum Evi, Beyoğlu, üskiid~" 
Hastaliklar Mücadele Merkezleri için almacak 
kilo Arpa ve 21,500 kilo saman. 

Keşif Bede. 
9007.48 675,56 Eyüp, Rami şoseıinin makadam şose olarak Uışafl-

Keşif ve tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda y~,: 
2490 numaralı kanunun 43 üncü maddesinin son fıkrasına göre ve aff' 
panrlıia konulmuştur. Keşif ve şartnameleri Zabıt ve Muameltıt Müdii 
Kaleminde görülecektir. İhale 18/11/940 Pazartesi günü saat 14 de 
Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya rn 
(Şose inşaatı için Fen İşleri Müdurliigilne müracaatla fenni ehliyet 
alınacaktır.) Ve 940 yılma ai~ Ticaret Odası vesikalarile ihale günii ıı:ı 
saatte Daimi Encümende bulunmaları. (10552) ~ 

UOktorıar taraTınaan laYSlyt 

edilen bir kuvvet Ye sıhha~ . 
eksiri olduğu gibi sıt.mava karsıJ 
t 
muessır bıı ıl3çbı. . 

Lezzeti hoş oıarı 

OUINA LAROCHE 
en mukemmel üç nevi kınakına'nın 

ha~lır.a ıın~ıırlarını havidir. 

Zayıflık, 

kuvvetsızrıtc-; 

••~lhaaızuk, 

hazımsızlık 

ve . nekahat hallerinde de 

Ooklorlar tarafından 

mOkemmel bir kuvvet 

ılacı olısrak 

edilmektedir 

tavsive 

Kayıp: 9l6 • 937 ıeaeai Sen Mi:el lıaer.1 ' 
muunlor&ndanım. Şebadetnanıemi kaybettim. 
Yenisiai çıkaracalımdan ukis!nla hOkmil 
yoktur. Mustafa Vedi ı,men 

~Kadıköy MalmildürlUfılndcn 111161 
kayıt r.umaruile almakta olduj!um tel<allt 
maaı dirda"lıma !hak olunan mubllrD nıinıl ı 
nyi eyled;flrcden yenisini kardırdı~ Ealıl 1 
mllhtirlln b!!kl'!'IU kalmac!zgınr illn eylcrıırı. 

Mirnar Fcrıt Akyal(ın 

Zol - Nufııs terkuemi. GUmUıauyu hu· 
tannindeıı aldıfun teptilihava kltı•lımı U>•I 
ettim. Yenisini cıkarac:.atundan cskiainin hük· 
mU yı;ılı.uar. 

Onalc&7dc lallhantn KC~ 

- ------- ,..,,. f 
Kayıp: T. C. D. D. aldılınt fll I 

barıı~mc •c 59.;:3295 nunıaralı pO .' 
d 1'' aan ılc A S. B·D. L. V. markalı ,.. 

yılı bir ordinoyu zayi cnifinıdell 'I' 1 / 

lr ~ aracıf mdan csklılnln h!lkmU yo ,ı' 
Avram S. 13' 


