
PAZA N E v 1 
,.M.1~--

1 ""'. ·. ··r~LGRAF: TAN, İSTANBUL 
t. ,_,. : ..... _. TEJ.EFON: !010, !4318, H319 
~UN ALTINCI YIL - No. 1!)11 

1 9 4 o 5 « u 1 u $ 

:111111ııı---------------------------------...... 

yada Dertıirmuhafızlar General Antonescu·nuu nutkunu 
dinlemek fü:tue toplantı halinde 

-, ROMANYADA 

ANARŞi 
1 Devam Ediyor 

~nnıda cereyan eden hldise-

• 
AŞKIN TEMiZi 

Mili, m.t ve Aşkl Roman • 
Yazan: AKA GONDUZ 

GUNLOK SiYASi HALK GAZETESi S•fll TPff· T A N - lctanha1 ,,nh• tH K• 

Şehir, Tam Bir Karanlık icindediı 

Bu Akşam Işık Karartma 
Kontrolüne Başlanıyor 

!Pencere Ve Kapılardan Işı 
Sızmamasına Dikkat Edini 
Aksi Halde Ceza Görütsünü 
Umumi Yerlerle . Hususi Binalarda Y a~.lacak işleri ve Halkm Riaye 

.Edeceği Noktaları, Daire ve' Mekteplerde lıe' Başlama Saatler" 

Aşağıda Yazıyoruz. Bunları Dikkatle Okuyunuz ve Tatbik Edi · 
• nazizme mutemayi1 olan veya Asi Demir Muhafızlar 

nizamı anlamak istiyen diler ) 
milleUeri .için ibret alına- K d" K ,. hl General Metaksas hastanede yara ı bJr askeri ziy~ret edi~·or Saatler, Dün G 

YanS1ndaın ltiı-..wı..a11 kendsini feda etmiıtir. Fakat Unan1stan bir mısaı ıeşkll eder. Roman- en ı ararga arına ~ - ·- y . Harbı' 

d:n°n~~~ıışu~cı: Hücum Ettiler Askeri Vaziyet 
tJr • Londra,, 30 ( A.A.) - Roman- 1 

yada Demirmuhafızların asi bir 
il. Zekeriga SEBTEL grupu, Bükreşteki Deuıirmuha-

.. fız1ann umumi karaı·githıııa bü-
ir kaç gundenberi Ro~ cum etmeye teşebbt.is eylemiştir. 

yada cerey~ ed~n hadi- Otomobil ile gelen bu grup lej
Avrupada mibverciler ta- yonerlerin üzerine mıtnlyöz ate. 

kurulmak istenen Yeni fi açarak bir kaç .ld§Kün ölmesi
ne olduğunu ve yahut ne ve yaral~aıma sebebiyet 

. iltih~. ma!'uım anla- venni§tir. Mülhakatta da gene bu 
iltiyenler ıçuı dikb&Ja ta. grupa mensup Demirh1 uhafızla
değer. nn ve haUun sebebiyet vermiş 

ya. Alni8h_p:J8- Y.aran. otdniu bir çqk Dldlsder ot&ur 
1çUı ne fedakirlddlıri kat- tur. bemirmtihafrzl8nfı ldl 16:. 

? mitetsi "Cuvantul,. .gez.nesinde 
müd~et .d~e Codrea- neşreylectikleri bil' ~e 
faaliyeune goz yumdu. ile her şeye rağmen tktidai' mev

ede Almanlar, Romanya kilni müdafaa ed~rin1 bll
pniş mikyasta Nazi teşld- dirinektedlr. Gen~-MlrineakoJ. 
pmeya muvaffak oldular. nun firanna yardım etmekle 
a üç ay evvel İngiliz garan.. maznun olarak mevkuf bulunan 
reddederek Almanyaya il- üç Demlrmuhafızdaıı ikili intihar 

etti. ettmitştir. İktısadi idareden mem 
iki ay evvel Macaristana nun olıntyan Almanlsr Romanya. 

vanyanın yansını, B~a- da tam himaye usulü tatbikını 
cenubi Dobrucayı hediye derpiş etmektedirler. Romanyada 

bulunan Alman askeri adedi sür. 
bir ay evvel Romanyaya attle çoğalmakta ve 60 bini bul
oıdulanm soktu. Bütün malstadır. 
yetmiyormUf gibi daha ALMAN ASKERLERi 

evvel de üçler paktına ÇOOALTILMAMJŞ 
koydu. Bükreı, 30 (A.A. - Rumen 

kadarla da kalınadı; petrol- "Rador., ajansı, Alman askeri 
Al.manyaya verdi; memle- mevcudünün arttığı hakkındaki 
lttısadi teşkilit&m Alman- haberleri tekzip eden bir tebliğ 
eline vermeye razı oldu. neşretmiştir. Buna göre Alman 

.-UetletJ'in dahili idaresin~ Al- askeri teknik talim vazifesi çer-
llllid,haleslni kabul etti. çevesi dahilindeki mevcudünü 

ne yapabilirdi? muhafaza etmektedir. * * Bükreş, 30 (A.A.) - "D.N.B.,. 
omanya, Sovy'?Uer tarafın- Viyana valisi Baldur Von Schi

dan istila edilmek tehll. rach ile Nasyonal Sosyalist parti-
bertaraf edebilmek emeli- (Sonu; Sa: 2; SU: 2) 

~ ~yini feda ettmif bulunu-

~t bu da kifi ~elmedL 
nerede:ı emır aldddan 

olmayan ~uhafızlar 
etin Nazizme karp cephe 

liderlerini ve münevverle
birer birer taıruzJiyorlar. Uç 
evvel, ihb\Jatt bir tedbir ola
baphıanede mevkuf bulunan 
~ bir de Bapekil bulu. 
65 ki§iyi kUl'fUD& dizdiler. 

evvel eskı Başvekillerden 

Sobranyada 
. 

Bulgarlar Şimdi 
Ege Denizinde 
Mahreç istiyor 

... ..,.. __ Yorga'yı ev.inden alarilk • 

~.,....1 .. öldürdüler. ıcraı ve Fakat, Bunu Sulh Y olile 
a.'11---1 firara mecbur ettiler. 

ette bir terrör devri a~tı- Temin Edeceklermic 
llükUıneti bile, o\lman asker- T 

himayesini istemeye mec- Sofya, 30 {A.A.) - "Tass .. 
l\..bıı:_aktılar. Sobranya meclisi Kralın nutkuna 
~uhafızlar daha ne isıt. verilecek cevap hakkındaki mü. 

? azkeret~ ayın yirmi sekizinde de 
"'sualin cevabım Nazizmin devam etmiştir. Muhalif mebus
bc_prensiplerinde bulabilinz. lardan Çankof;- cenu.bi Dobruca
,i""'QD girdiği yerde düşman bı- nuı Bulgaristana ilhakı bir.tatraf-

. Nazizm idareimaslahat- tan Salzburg konuşmalann ve 
~ildJr. Nazizm ldareyi eline bir tarş!tan da Be&arabyanın 

... '~··- sonra kendisine cephe a- Sovyet Rusyaya ilhakrı:uıı bir ııe
kuvvctleri ezip yok et- ticesi olduğunu söylemiljititr. Çan 

ilk it olarak sayar. İdari kof Romanya ile yapıtmıı · olan 
lerle düşmanlaruıı sustur- muahedenın muzır msh~tni i
klfi bulmaz. leri sürmüştür. M•ıahede mu.cl

tıı.~yada Naztler iktidar btnce Bulgaristan Romarya hü
~kiine geldikten sonra komü- kfunetine bir milyar ley tediye
!t; veya sosyal demokrat neka- slrie mecbur olduğu halde şimali 

diışmanlan varsa ya öldür. Dobrucadan gelen muhacirler ttir 
, ya firara m~ ettiler ve lü mahrumiyetten mııztariptirler. 

temerküz ~ tık· Çankof mihver devletlerile ve 
• • 8ovJet Ruşya ile taldu olunan 

.-r.-.:a;.ıJ (SoaC; sa; t sı,J 

MÜHiM ASKERi 

HAREKATA 

BAŞLAN Dl 

Yunanlılar 
1 Yeni Mevzi 

Elde Etti 

Mareıal Petain 
Demokrasiye Sadık 

· ·Kalacağa, Diyor 
Nevyork, 30 (A.A.) - "Nev

york Times,. gazetesinin Bern 
muhabirine göre, Laval, Hitler in 
daveti üzerine, Berline gidecek
tir. 
~ PETAİN 

DEMOKliAstYE SADIK 
Vichy, 30 <A.A.) - ''Havas,, 

"'Fransa - Amerika,. komıtesı. 
Mareşal Petain'in Amerlkaya hi
taben bir mesajını neşretmiştir. 
Bu mesajında Mareşal, Amen'ka
ya karp takip ettiği politikanın 
ana batlanm çtzmiftir. Mareşal, 
imanbja bürmet. vatan ve aile. 
ye merbut.ı,et.. Mlalet ve tmanl· 
,.. Dı1I 9"1i hisleri heriM 
mllt.9nit bal\IDU ~ Amen
kq c:lemokr'8ilerile aym ideale 
kuvvetle ballı kalacaamı tıebarüz 
ettirmektedir. 

Bir Saat ileri Alı 

Chiappe'ı Ha · 
Tayyareye Akden· 

Mermi isabet 

Londra, 30 (A.A.) -
• n8fl'edllerek D. N. 8. 

9'dlY 10 <A.A.> - lb-.: Mare- fmdan da tekrar edıleıı 
P1 P9tabt . ncboda. k8>'lerlni terke lil<fe esti Paris polil 
ve ... bel b618~ Dtlcqa mecbur ia , ---·- ''rlı:alll -·- 'IO 000 Lorraln~'ltnln ..... D .. Ch ppe ın ~ HUlllUi nn 
- . - milcrliti vazifesiDl ele filmde 7enı 1Ul1lannda bir )'ava ba- ~~-· a. ... z 
ranıU buJmaJanm latemı,tir. ,_, _, 
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• 1 GONON MESELESi l 
G. Sarağ Begkazla Göz Kamaştıran · 

SPOR: 

Bahçe Vefa ile KC::~~acisadııllıılı 
rarşılaşıyorlar 

t-Aektepliler Futbol Şampiyonası Başladı 

mı: lanna bu On devam edile- ' Şcrd Stadında Sülcymanl7e De ls
. G..ınun en mühim maçtan Fe- tanbulwc>run yapacaklan maç, latan
hç tadınd , Gtlatasaray fle bulspor lehine neticdcnecelc gibidir. 
oz, Fcnerb hçe ıle Vef arasın- Beyoğlusponm Altmtunç brt111nda 

kolay kolay galibiyet al.muı mümkün 
değildir. Her ilci taraf ta seri ve çok 
gayretli bir oyun tarzına maliktirler. 

Bcşiktaşm Topkapı karşısmda mu
l:akkak garette elde etmesi lhım gelen 
i,cılıbıyetin r.ünız ıekli merak edile
bilir. Lig'"m bqlangıemda iyi 07l1nl&r 
costercn Topbpı seçen haftaki YU:i
yett duzeltcmczse Beşıktaıı için iyi bir 
antrenman takmıı olmaktan ileriye gt
dcmiycccktir. 
IEKTEPLİLER FUTBOL MAÇI 
Mektepliler anısındaki şampiyona 

maçlanna dun Şeref Stadında baılan
DUftJr. 

1lk m:ıç Bo nzlçl ile Haüdarpaşa 
anısında yapılmıştır. Heyecanlı geçen 
bu maçtıı rakibine nar.aran dahıı kuv
\: ei.ll olau Hyd~ıa Boğaziçini 4 -O 
gibi nçık bir farkln mağlQp cbnl$Ur. 

Son maç Hayriye ile Kabataş ıını
illain bu ~Yl ailatmnlan Elllda oynanmıştır. Her ikı devred 
~ t.:lkmun uzun boylu ve de sıkı bir tempo tutturarak Hayri

.-rıtı oYDJYCl?1 santrforunu b'l tut-1 )elller sabadan 3 - 1 galip aynl-
L1zımdrr. nutlardır. 

Romanyanın 

Basına Gelenler 
(Başı l incide) 

A vu turyacla, Çekoslovakya
da ve Polonyada aynı 

izleme ameliyesi.'"li tatbik et-
1 r 
Romnnya Nazi olunca burada 
m tnkbcl duşmnnlarını tc
lemclcri lazımdı. Bunlar, otc
bcri memlekette Dcmtnnuha. 
rn karşı cephe almış olan 

erdi. Baslannda Ba~il-
etrni zevat ta vardı. Şimdi 
rmuhafızl:ırın bunlan te

emekle meşgul olduklarını 
yoruz. 
mdiye kadarki tecrübelere 

ılırsa, Roınnnyoda da bu to
nıe mcllyesl yalnu devlet 

mlarına inhisar etıniyecck, fi
barile Nazizm ideolojisine 

hatif olan bütün münevverle. 
içme alacaktır. 

V. Papenin Beyanatı 
(Başı ı incide) 

mi;;tllı::. Diğer tar:ıftruı son gün
lerde cıkan bültcnlcrlmlzde Bcr
llndcn gelen bazı havndlSl.er de 
~ransoce:ın ajansı bildiriyor 
kQ'dlyle dercedllmi~. Trnrıao: 
cean. Alm.an,.anın nim rcsml a
janslarından blrldlr. Dercettlii· 
mlz bütiln bu havadisler ise, ge
rek baş ta.raflannda ve gerek son 
lanndn Tnınsocean imzasını taş>
dıklan için bunlan Alman ajan
mııın verdW haberler zümresin
den addetmek gayet tabft Jdl 

Traruıocean ajansı ahiren bize 
mtıracaat ederek. bu haberle-den 
hlçblrtnhı k.endlline ait olmadılı
nı ve 30 metre 83 kısa dalga ile 
~en teııraf verici merkezi 
kenctfsbıtn olmakla beraber, gü
nthı m11&77eıı saııilerlnde bazı ec
nebi aJamlann hesabına fştcmek
te bulundutunu blldlnnlş ve bu 
~ o ecnebJ aJanslara aft 
cidutunun turlhlnl rica etmııUr 

Alman meelekdaılarımızm b~ 
1aleblne memnunlyeUe muvnfkat 
ediyoruz, 

N ihayct İstanbul şchrıni, 
canlı, cansız bütün kıy

metlerile alt1na gizledi~nmlz ka· 
lın ve siyah örtünün son sökükle. 
ri de dikildi. Eğer bu gece, istan. 
bul şehrine, Çamlıca tep~ inden, 
Galata kulesinden, veya Kanlıca 
ırtlanndan bnkanlnrın kesif bir 
karaulıktnn ba ka biç bir ey gö
rcmiyeceklerinc hükmederseniz 
yaDıbrsınız: O kesif karanlığa, 
uurlu bir dikkatle bakt1ğınır. tak

dirde, gözleriniz, alnhıldlğine ny. 
dınlık bir hakil~otin ..:a aasile l·a. 
maş cnktır: ~ 

Zira mevcut iyn et yolların
dan CD aydınlıl:rını tutrnu'l bulu
nan bu milletin, ı ıkh istikbaline 
doğru en evhamlı gönülleri bi]c 
fcralılatnbilccck derecede ihti;> nt. 
la yürüdügü, ic,ine gtimiılditgii. 
müz su zifiri knranlıktn harikuJa
de hcliigatl<' okunan bir h kiknt
tir: Bu yurda dü manc;ı dikilebi. 
lecck biitün gözleri kor eden scy 
bu zifiri karanlıktır. femlek~tı~ 
CD emin "sığınnk,,, (arından birisi 
bu 7.ifiri karanlıktır. Ve chirle
rinıizin ı ıklnrilc birlikte, hizi r:ıı· 
fil avlnmak hulyasına kapılabile-
cek bütiln dü manlarm ümitleri. 
nl de söndüren e " gene bu 1.ifiri 
knranhktır. Bunun irindir ki bu 
kolu karanlığın ma'nnlan, 

1 

göz 
k~ma~tıracak kadar aydınlıktır. 
Bunun içindir ki istikhnl, hu ko
yu karnnlığın bağrından, alabil
diğine aydınlık görünmektedir. 
Ve siz, dışarıya bir damla ı ;ık 
sızdırmayan sıcak yuvalaranızda, 
manasrnın azametli aydınlığile 
göz kamaştıran bu karRnlıi:'°\n 
.sonsuz safasını rahat rahat süre
bilirsiniz: Çünkü dün gece, Türk 
vatanında ağyar gö:ıüne perde 
indi! ' 

Polis, Sabıkalılan Topluyor 
Şehirdeki sabıkalılarm tcsbltine ve 

bu"llann Belediye hizmetinde çalıştı
nlınalanna devam cdll.mcktedlr, Yaş
ln.-ı 18 ;yaımdan aşağı olan 30 sabı
kalı çocuk ve 10 sabıkalı kadın tesblt 
edllmlıtir. Kadınlar, Belediye ternfz.
lik işleri hJzmetine verllmlştlr. Bun
lıırıı amele 7evmyes1 verilmektedir 
Çocuklar Darllltıcezcdc himaye edile~ 
cek.ilr. Şimdiye kadar tesblt ~ilen 
yer&iz, yurtsuz s:ıbıkalılann sayısı 

28S Ur, Bunlar liman dairesi yanın
da bir binada ikamet ettirilmekte ve 
tabldot usulilc beslenmektedirler 
T.ıbldot m sra!ı bcledlye tarafınd~ 

u ebeple Romanynda lmg'Dn
anarşi bir mfiddct daha devam 

ır. için ibret alınacak bir misal te.c;.. ödcnmekt.e, sabıknlılar da belediyenin 
ku eder. Romanya k~ndisini foda xö'.'lterd hfzm t.1 de çalıştınlme.k
et-n.ı..+ir !nkat b lk" d f d t dırlar. SabıkııW a yine kendUe
ol~"i>'~ '- . c 1 e onun e a rlnden biri nezaret etmektedir, Bun

şu, butun B lkanları kurtar-
1 
l:ırd n 70 kisılık bır grup Taksimde 

TAN 

lmanyadan 
39 Lokomotif 
G~ iyor 
Tur ye - A1m ny nrasınd:ı t:ıkas 

suretilc ticari müruıscbeUcr inkf.af 
etmckt d r, Almanyaya satıl:ın tütün
lere muk bil elt'Il ~a arasında tıb
bi al t, ozl k c mı rı, rotogr r , -
ğıuı, tr l:..ıç ğı, ın ye\ i m dd ter 
bulunn t dır, 22 mtlyon lir ık n· 
laF-ta u erme, Almany d n g ı r ek 
39 lo om tif tc Hl çı mı tı r. Dun-
1 rd n ilk p rtl b.r • ç 
gclcccktıı . 

----~---
Piyasada: 

1 512 Düzüne 

Makara Çıkarlldı 

Belediyede : 

Ekmek Fiyatına Zam 

Y apdması Muhtemel 
Ekmek ı!ynUanna zam yapılması 

teklifi dün Belcdlyedc İktısnt Ko
misyonu tnraıından tetkik edibnlJUr. 
G(.'l"Ck bu#dll.Y tilccarlannın, gerek 
Llınan İdaresinin nakliye fiyatı liste
leri gözden geçlrllmlş, h plnr yn
pılmışbr. Zam mlktan ynnn belli o
lac:ıktır. 

OTOBÜSLERE ZAM - Belediye 
Dalml Encllmcnl, otobils fiyaUarma 
yüzde on zam yapılması cs:ısını ka
bul e~Ur. 
İSTİMLAK MilDÜRLUGO - Be

lediye fstlmlak mOdilriyetindo vckft-
1 ten bulunan belediye milfettlşlcrln
den Ali Yaver Mazal'm mesaisi tak
dir edilerek, mezk<lr Vazifeye ns:ıle
ten tayin cdllmtştfr, 

'R A D Y O 
8UGONKV PROl':ftAM 

a,oo Proıınm 11,40 Su 
ı,o3 Orkestra ııı.u Gan.t.. 
a..u llabcrtn ıı.n H•!Mrm 
B..30 Orkestra 11,45 Garbl&r 
11.41 Yemek U.t 

• 1 z.so Pı'oV'9m 
ıı.n laı1alar 
U,50 Ha~w 

U,OS TGl'Uler 
U,20 Mblk (Pi.) 

• ıa.oo Pw-ocnm 

20.11 Rad;ro ttıetnl 

Z0,45 Sololar 
2ı.oo Jatetkr 

ZJ ,SO Jtoııaıma 
Zl,45 0..lıcaua 

22.10 Hawıe. 
ıı.u Catbaııt 

1 • 12 • !HO 

Şehrimiz, Tam Bir öm idare 
• • Kom ı, t-1 

K(l.ranlık /çındedzr Akademisin 
(B l · ·d 1 . Ö ti İdnre Komu nı 1( 

aşı ıncı cJ rı beynza boyanmıatır. Bundan b3'- Al Rıza Artunk.ıl dün b cde0 
lar şunlardır: 1. , seyrll ~fer memurlannn da bPyaz Yıldıuı g.dcr ' H r }.ıttd 

1 - Her ev, pencere, tcrasn, elbiseler gıydlrlbnlştlr. Bu mcmurlar rlyaret e f r Örf! 1 re JC 
balkon, kapı gibi bilumum men· k uılra meyd 11 vernıcmel: içln scce Ak:ı.dcmfde, Aknd mJ gıııtı 
f ı . . h b h k . tl de çalı15b:-ılmı.lardır K ~' 1 F f~ ez erı sıya ez ve ya . ut . agı a JŞIK KARATMA. l\IALZEMESİ orgcn= .... A ı u t tar 
gayet sıkı olarak ve hıç bır arcı- \'npılan tetkiklerde bl k h I şılanınıştır. 
lıktan ışık sızmrya!.:ak ekiloe kın hcn<lı karartma mol~em~?1tcdaa- Korgeneral Al Rıza ~-r_,,lf\J 
k ı d <= - leden sonr yine Ko uıaıu-
a2pamaKı ır. 

1 
'b rı.g edemedikleri anlaşılmıstır. Bu sc- gul olmuştur, 

- ırmı:ı. ~nn, ycsı gı ı beple ve hnlka. kolaylık olmak üzere l\IODDEİUMUMİ K01' 
renk veren ortulcrle maskele- lsfü.nal blr tedbir olarak, İunlt kdğıt ZİYARET ETTi 
mek yasaktır. fabrlkasınırı Ycmlıtekf satış şubesinin t t b 1 ü h , dd • ... ' b u on u C m uriyet ı 

3 - Apartı.mıınla~rla bılhııssn p .. ı:ar o.mruııno r 'men, ug n G:ıtış m f Öı-fJ İdııre KomutıınıO' 
merdiven pencerclenle hava a::-a· :ıapma ına milsarıdc cdilm~ıtir. Bura- d k. bl b k t ~ 
lıkı d

··r ed tf k . da 110 suntlm eninde \ ' C ı tcnllcn u- c ere r uçu sa ---"'• 
. arına tcsa. u en mu a gı. zunlukta perdclık sıyah kAğıt kilosu mı tır, Bu mlllAkııt asıı--

bı penccrelcnn tamamen maske· 43 kuru tan satılmaktadır Bu kCığı- mahkemelere intikal edccd 
lenmesi lazımdır. dın mctresl 6 kuruş g~lmektedir mnblycU görllşülmilştür. 

4 - Apartıman, otel, gazino. , DUr. bu s:ıt•ş yerinde mahşeri b r ka~ 
han gibi, binaların kapılnrındn ve l .:ıbalık olmu ayıl:ınlar, bayılanlar 
antrelerinde ynnan lnmbalann 1 bulunmuş. zabıta lzdıhamı milııküınt-
koyu mnvi renkte ve üzeri mıı~ lil tdar<> ;un; Ur. , ~ _ 
kelenmiş olarak sokağa aydınlık DAİRELER VE l\IEl\.TEPJ,,ER 
venniyccck !:Ckildc maskelenme- Bugünden fUbarcn aatler bir saat 

. • ~ ile 1 tılınmııı bulunduğu için, dairc-
sı lazımdır. lerdc f~lcrEı mekteplerde derslere bir 

Yeniden Lisansa 
Tutulan Maddelet 

Ankara, 30 (A.A.) - TfcareC 
k 1 U, allı d rlara b r t 
dererek, bundan sonra d 
z ft ihr cının d:ı lisansa 
ciuğunu bildir stir. OÜKKAN, fAGAZA VE EM. 

1 
saat eV\cl başloruıcaktır, Şehirde de 

SALİ l:'l:RLERDE YAPILA. 1 umumi tınyat \:e fıııillyct b r at cv-
CAK İŞLER 'el başlayıp, bir sant evvel bftccck-

1 - Sokak, Cephe, Numara, Rek· tlr. Bu surcUe hnlk i lcrlnl bir s nt -----~-----~r1 
llm ribi bllClmum tcnvlratm her nt C\ \el bltırmck \ c evine bir saat ev
şekilde olunıa olsun yakılması mem· \Cl dönmek lmktınını bulacaktır. 
nudur. Yann sabahtan IUb ren bütün res-

2 - Dllkkln ve matualann vitrin· mi d:ı,r~ ve müesseselerde banka ve 
teri tamamen maskelenecelrtir. dlRcr 1) Y rlennde ve mekteplerde 

S - Sinema, Ti1atro, Bar ve mü· mıJıai;ye sıı t O d.ı b:ı lan caktır. Mek 
maıill gibi umumi yerlerin antrclen tcr1er içın Mmıri! Vcl,fılctl bir t bll 
yine maslı:elenmiı ko7U mavi llmba ile ne rebnl Ur. Bu tebliğe göre, orta 
sokata aydınlık ııızmıyacak tekilde ol- tedıl~:ıt mücsscsclcri yanndan ltlba
malrdrr, veyahut dıtan78 a7dmlık ver- ren sant 9 da derse bn:lıyncnklnrdır. 
memcsl için iç içe iki kapı olmalıdır Ders araları teneffı.islcrinln \ c mu.
Birinci kapı açıldılt zaman ikinci ka- taUı:. müddellnln indirUmcsilc oğle
pı kapalı bulunınalı ~e birinci kapı ta- den evvelki mcszılnln r:a t 13,30 d:ı \:e 
parıdıiı zaman ikinci kapı açılmalıdır. l!glcdcn sonraki mütaına EO.allel'i d 

4 - Ampullerin tberine muhtelif 15,45 te bitirilecektir. Çifte tcdrlsut 
renk kltıt 78Plltirmak suretiyle mas- yap:ın okullarda sabah grupları 8,30 
kelcmek 71saktır. da ders.. 005lıy caklıır ve ö leden 

S - BllQmum dükktnlarda her ne sonra okuyanüır dn en geç saat 17,40 
tekilde olursa olswı dıfan71 aydmlık t<ı mektepten çıkmış ol:ıcnkl:ı.rdır. 
\'erecek llmba ralmıalan memnudur. Öğleden evvel ve sonra gelecek ta-

HALKIN RiAYET EDECI~Ci lebcnln mektep blnastn:ı y:ıltın otur-
HUSUSAT malan ve yaşlan nııuın dikkate all-

ı - Halkm tullanacatı d Ecncrlcrl narak aeç!lmcsf ve kız talebenin sa
de mavi ampul veya boya ile maske• bah grupl:ırıne. alınmnsı mektep lda· 
lendirilmcliclir. Acık kullananlarm relerine b!ldirllmleUr. , 
llimbalan alınacaktır. Kız EruıtltQlerl ve Tıcaret Okulları 

2 - Karanlıkta hallcm yalmı satını saat 9 da. Sannt ikullnrı saat 8,30 da 
takip etmesi •cllmctle :rftrlimek not- derselere başlıyacaklıır ve en geç 
taımd.an lihumludur. 17,30 da bitireceklerdir. 

3 - Elektrik fcoel'lerhlin Teaite ONivERSİTEDE 
kartı tutulması Ye bilha.ssa Kclcn oto- Yann eababtan fUbnren O'nlverai-

BıhriJe '!! baı tana 
daıı ıchlt Metunct Jh•an 
&hı, S mcrba. k A'1• 

kıra merkezi mubabcra 
cm ru Suzın K ı'ln 

cHI ve S;ıbcrbınk 

Ankara mul<c i ma· 
bar.ebe mcmurrırındaıı 

Mehmet Pahrcttln Xir.t 
eYvclcc ıe ırdl ı ntilr• 
rıc hı t&I r. n mu ıc n 
haYa ı e lmtueç ede e
mesinden ını olırıl< ıı:c- • a 
len r ahat ızlılı1an yap • 
ıaıı bir (Ok ttdnılere 

ratmtıı l<urtulamıyaralı 

yc:ıı tayin olanduiu n• 
rl!ulııe heııll.z ba ~. 
mııl<eıı 24 Tc dnlaani 1140 pa.rar ,..O 
oındı n ben a ' aylık evli lbfl lo 
vefat eımlıtir. Allah nlıdn • ff 
ubırlar 1 un c ln. 

moblllere UJ'1J tutmalan kazaya se- tede dersler ııaat 9 da baalıyacak 16,.30 ye Tanndan rahmet, akrabalar 
bcbiyet •erecefindca ba cihett~ hal· da bitecektir. Yalnız Tıp Fakültesin· rlı. 
km sakmmaJan lhmıdır. de tcdrl5at aabableyfn 8,30 da bas· 

4 - Ba maıkclcmcain nihayet layıp 17.50 de bitccckUr. Dil dersler! 
ı/12/940 cünllne kadar ikmal edilmiı 16,30 ile 18.20 arasında yapılocnkbr. 
olması lhımdır. İnkılfıp dersleri de 17 den 17,50 ye 

O ıece yapdac:ü teftllte mukelen- kndar devam edecektir Yalnız çar
memiı llık ıörWllne mm• ria;ret et· şamba günleri bu d~er 16,30 -
ml;renler bakkmda lıı:aDaal takibat ya- 18,10 da verilecektir. Serbest konfe-
pılacaktır. ra:ıllar da salı günleri 17 de başlyıp 

ALINAN TEDB2RLER 18,20 d bltirilmiş olııcaktır, 

DUn nkşamdan itibaren ochrln tıı
ELEKTRİKTE.ı.~ TASARRUF 

ÖLÜl\f 
TOccardan RLtell Hacınıu u e • 

rem nfaı ctmhtlr. Mcrbumuıı et., 
ıilı1 aut ,ı,o,ıo da Paııbıc Açılılar ııo• 
kl evinden b nlarak, ce aze ııaııı•JI 
camUnde lı:ılındıktan sonra F_r.l., aDt 
uııma dcfnedı ecelı:tlr. Allah tııbıııft 

MEVLUD 
K17t11etlı eı m Dr. Bn m Rı.ı ., J( 

ruhuna hbf cdllmtlı Dıc e ba ob 
mamcn karanlık içinde bulunmuını Işık söndürme taıblkatma baıı.an
gözonündc tutan Viliyet, Belediye ve dığındanberi tstanbulda elektrik saı-
Emnlyet Mudilrlilğ!l. icap eden bOtOn fiyatı eski lst.ihltıkc nazarcın yOzde 
tedbirleri alJIUilardır. Bu arada kal- 1 nlsbeUr.de azalmıştır. Azalış mlk- nlll olnına • 
dırımların kenarları, dönemeçler ve tarı .ı:ünde ao - 35 biı:ı kilovat s:ı:ıt la amı edeni nn \eırır nl r ca 

E . Vedia KANı\ 
maya kafi gelecektir. y ' inşaatında çalı tırılmaktadır. durak yerlerindeki tramvay direkle- etmektedir. 

r-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.---------------------_./' 
Suriye Komise~ 

Romanyada cereyan eden bu 
ıer, azizmc mütcmı:ıyil o

'Ve'J'a Yeni Nlz:ımı anlamok 
~ diğer Balltan milletleri 

Ymanistan Harbi Manı SahDlerinde 

11,03 Orkcstnı 23,:U lt&Pl.lltf 

Romanyada 
{B8ŞI 1 incide> . . (Ba._-n ı inddel 

8l'llli2ann sayısı 1070 Ur; bunla- sının yabancı teşkilat şefi Ri-
425 i kadın, 147 si çocuk, chrad Bohle dün tatyvare ile 

ı meme çocuğudur. Şehir ve Bukreş hııva meydanına ·muvasa
crde 1200 ev yıkılmıştır. Bun lat etmişlerdir. 
arasında 6 mektep, 7 hastane, CODREANU HAKKINDAKİ 
lin.ik, l hapisanc. 1 tımarhane '!°KOM 1PTAL EDİI .. Di 
9 illsc vardır. ·,, • • • • Bu~. 30 (A.A.) _ (D N B ) 

Atine, 30 (AA.\ ::: Bir Yu- 19.38 de Codreanu'nun vau;n ·h~
torpitosn bir İtatlyan denlı.- ini .olarak mahküm edilmesiyle 
ını batırmışttlr. ~tıc~lcncn dava ,dün tekrar ~C>-
1! ADA n T v AZiYETİ riil:mu.ş ve evvelki huk\.İm iptal 

cdılmiştir H~vas'm tebligine go. 
Atina, 30 (A.A.) - 12 adada, ~ ~reanu nun ve 13 lejyone

assa büyfrk adalarda, vazi et ~külleri bu sabah mesarimlc 
kçe naziklcşmektcdir. Hıırp Bukreşe nakledilmiştir. .Ayinde 
dtA'ı :zaman bu adnlann gıda General Antonescu, Nazırlar, AL 

ddelen tok.lan ancak bir kaç ınan ftaı t ya, ya, spanya ve Japon 
cin k · fı bulunmakıtn idi. P ya Elçileri hazır bulunmuştur 
ttenberj ltnlynnlnr bu stôk- Dahili vaziyet gergin olmakl~ 
faydalı bir surette takviye e.. bera'-- Bük-..+-ucı, • ~.... sükUnet cari-

IUımemi's lcrdir. Bu sebeple gami.. d_ir. Kbi.ncnin tadili hakkındaki 
mevcutlıın azaltılmıştı. nvayetler devam etınektedir. Ji-

nzlyete gore bu adalar iki üç lava cinayetinin failleri elin bu
kadar teslim olmak mccburL lumımrunıştır. 

kalacaklardır. Rııdor Ajansı, 27 İkincitcşrin 
tı'ALYAN REiMİ TEBL1Gi bf.tdisclcri yüzünden bir kaç ge_ 
İtalyadn bir mahal, 30 (A.A.>- ncralin istifa ettl~inc dair Buda. 
blı~.: Yunan cephesinde duş.. peşte radyosunun neşrettigi ha
Caanıızlannı tardedcn kltn- beri tekzip etmiştir. 

bazı noktalarda mahalli İSTİFA EDENLER 
-.~Ji haiz müessir mukabil Londra, 30 (A.A.) - Buradaki 
_.......,,,.,.,,D...,.,a bulunmuşlnrdır. Yu- Rumen Sefareti memurlarının bü 

- Arnavutluk cephesinde yük bir kısmı. Bükrcşte cereyan 
....... "' etmekte olan harekat ile eden son hidiseleri protesto ma
-ll&Cıar" hedeflere hava filoları. kamında, Bükreş hükumetine is

tarafmdan btiyftk ve kuçuk tifalannı göndermişlerdir. 
bombalar atılmış ve mltraL 1 · · 
ile ateş açılmıştır. Askeri yere erımız diŞnanm Gloster ti-

pinde 3 tatyyaresl ile Bleinheim 
imlara, yol ağızlarına ve tipinde bir tay aı.' l d" .. -
ıtecemmulcre mukerrercn yar .... ın uşunnuş. 

tıer vaki olmuştur lerdir. Bu sonuncu tayyarenın 
Poli(ani'dc asken ~üfrezeler murettebatı esir edilmiştir. Tay
ieBslr surette mJtralyoz aieşi yarel;rlmlzdcn üçü uslerinc dön-

alınm Sa , mcmışlerdir. 
ak1 yo:ıt~~~~a ~ı:ı;~ fNGiLİZLERE GÖRE 

mpler ve makineli vesait al. Londra. 80 (A.A.) - "'Reuter" Yu
ltan uc;an tayyarelerimiz ta.. goslavya hududundan: Bütan Şimali 

_ AmavuUuk cepheıd bo~nc:a Yunan· 
fmdan mucssir surette a~ al. tılar, ftayanlaruı nıukabll taarnız.ıa-
• alınmıştır. Skore semuında mıa nımcıı. MOlkopolis•m iberind 

bombardıman tayyaremiz ki ın.evzncrııu ta'kvi7e eylem~ 
r tfnlnd 9 dü~ tayya. lcr. Mub:ırebelcr anudane bir fddl

h uınuna ogramıstır. de devam etmektedir. 
rnuhare'.:> d n sonra "Tf!n tn Balltan ttnıhablrlne ~-

tayyru- i duşCirul- re, Yunan muv:ıt!akı)"{!Uerl '\re hava 
yy.ır )('rlmlZin hepsi akı;'lan 7\17.ünden ftalyıuılar Draç ve 

ı 2"" S A or.v k f u lcrlni da.ha şiznal-
m rdır. ' on- ele San C: vruınl dı Medua·r.ı nakl t-

y n cd n h .. \ a n lerd'r. Bu limrnd i t t pek 
ınd avcı tfıy- lp'k!ıddtr. 

Askeri Vaziyet 
(Bno;ı 1 incldel 

bir üstünlükle, Yunanlı! nn elinde bu
lunduğunu anhyoru Çur:kü: 

1 - İtalyan mukabl taarnuu, ılm
diyc kadar, mevzii mahiyeti aşmak ka
bilıyetinl gostercmemiştir. Yunanlılar, 
Pogradeç k saba5ırun 4 kilometre Ce
nubunda Çerova c trmağr hattını aaf
lam bir ıurettc ellerinde tutmııktadır
lc:.r. Gol kenarında ve Şimal ve Garp 
tarafı yüksek dııtarla muhat pek dar 
bır ı;ahanm ilzerinde lctıin Pogradeç 
kasab:ısr, cephenin tımdıki vazıyetine 
core, ne Yunanlıbnn, ne de ltalyan
larm tutab lccefi bir mcvkidır. Za
ten Yunanlılar, Oörice yaylasımn Şi
mali Şarki ıırtlarmdan Görice - Poc
radcç ıo e yolıına inerek İtalyanlan 
Görke ıehrlnl tahliye etmi;re icbar et
tikleri zaman. Pogrndct'e ancak en ıle
ri hatta yilrllyen zayi{ bir suvar! ko
lundan f:iatka bir kuvvet ııcvketmcmiş
lerdi. Çünkü, bir kaç gün evvel de ıöy
lcdıfimiz gıbi, Gerice 7a7lnsmm Şi
mali Garbisindekf ıooo - 2000 ra
kamlı tepdcrden mUteiCkkil dat sil
ııllelerini temin ve tahkim etmeden ev
vel, bu istikametten Elbasana doğru 
bir Yunan ileri barcketinı beklemek 
o havalınin toprak morfolojitl hakkın: 
da hiç bir fıkrc m !ık olmamak de· 
mektlr. 

2 - Cephenin orta bölt:csindc, 1-
tal.Ynnlann bir fk1 gün evvel blldir
dıklert mukabil taurruz, şimdiye kn
dar hiçb:.r netice vermcmışUr 

3 - Fakat; asıl nıUhlın harek4t, 
Ep,r ccplıesinde cereyan ediyor, Bu 
bapta dünkQ İtalyan teblifl. bizi ol
dukça tenvir etmektedir. Yun nlılıır, 
burad hududa dvnr AmavuUuk a
razisi içinde iki ayn nyn no t..!dan 
flerlcmcktcdlrlc:, Sahile yakın bOl
gede kon~pol kaanba.sıru gcçmJ~er. 
Delvin - &randa yoluna epey yak
la~Jaroır. Bu cephenin sa • cena
hında ıse, Lfbohova'run ılmaU ıarkt
sınde Pogon Arnavut razlslne so
kulmuJlardır. İtalyan tebliğinde isim
leri geçen Soplk, Pollçan ve Skore 
köyleri bu mmtaka dahilindedir Bu 
tan.ftald Yunan kuvvetleri bu 

0

dajl
lık sahanın limaU garbtslnde Dhem
bcl 1eç1dln1 ~lQ'.arak. ~t ka
sabaauıı ele g.eçirme.k bede!lnl takip 
ed.l7orlar. Belld de sahanın cenubu 
ıarblalne dönerek, Suha bolwndan 
Erairi ovasına okmıık lst!ycceklerdir 
Son Yunan teblJllerinin kısaııtı her 
halde mJnidardır, Bu kısalıtli bJr 
cbcbi de. Yunan p!Anını taıblk eden 

kıtaların muhtclJJ taarnız hareketle
:inl yapmak mecburiyetinde olmala
ndJr, itaJ7an muka'Çcmeti bu tarat-
l:ırda od canlıdır, Dlruıen leyb, 
oldmı d 1 ;ı;cn Yun ' ıare ,e;;ı-

KISA HABERL~R 
iSPANYADA: 

O Nevyork. 80 (A.A.) - lıpıny• 
ile 1 nglltere aruında caklılnden çok 
daha goniı bir ticaret muıhedealnln 
ak.ti için yapılan gtirOımeler nltıayet 
bulmuttur. Vıınl anlaıma lıpanyaya 
lnolllz llraaı blokuna dahli ve lngll· 
terenin kontrolO altında bulunan bU· 
tan memleketlarden mal mDbayaaaı 
lml<Anını vermektedir. 
UZAK ŞAl"tKTA: 

e Ncvyork. 80 (A,A.) - Slım 
tayyaralerl, Frınıız Hlndlc;lntılndekl 
aıkert hedeflere bukın yıpmıttır. 
6hım • Hlndlc;lnt hududundaki halk 

tahliye edilmektedir. Hudut kapatıl· 
mıttır. 

S.RUSYADA: 

• Moakova, 80 (A.A.) - Ziraat ve 
Devlet Emllkl Nazırı Menolanu'nun 
riyaseti altında bulunan bir Rumen 
lktıaadf heyeti dDn Moakovıva v11ıl 
olmuıtur, 

U\utL'.lEREDE 

e Londra, 80 ( A,A,) - Batvckll 
Churchlll bugDn 66 yaıına bHmııtır. 
8.ı yıl dönUmO mDnuebetlle kendi· 
ıın.., memleketin ve imparatorluğun 
her tarafından muazıam miktarda 
tebrik teıgrafı gelmlftlr. Vıldlln!lm· 
lerınl huıuır bir aurette tult itiyadı 
olmıyan Churchfll, yine ~ .......... lı· 
lorlnt ba:ıamıflır. 

---co--

Yuaoslav Bayramı 
(Ba ı l incide) 

bu kanşık manzarası karşısında, 
bu neıtice, daha büyük bir kıymc. 
ti halıdir. Bunun ic;indir ki, Yu
aoslavya buııtiın istikbaline. 1 Ka
nunuevvel 1918 dekinden çok da. 
daha kati bir emniYetle bakmak
tadır. 

' Yugoslav Milll Bayramı dola. 
yısiyle bu sabah ldllselerde dini 
merasim 'Ye ~leden sonra da, 
Yugoslav Kotı!Oloshanesinde, ve 
Yugoslav Klübünde bir resmi ka
bul tertip olunacaktlr. 

nin, blr netice t.uıısal edebilınesl za
ma..-ıa mOtevakkıttır. Bu taraftaki 
harp uhuına hAldm Nmterçka tepe 
ve yamaçlarında 1864 - 244:1) çok 
uman önce hazırı nmıı İtalyan top
r;u mev7fler nln bultındu u unutut
ru ı.n L<Ur. 

Sobranyada 
(88Şl l incide) 

dostluk siyascinin taraftandı:. 
Eski Başvekilin 'Jiraderi meb

us Petr Köscıvanof oeyanatta bu
lunarak 1918 senesinde BulgarJs. 
tana ağır bir muahede yükletil
miş olduğunu ve Bulgar.lann ta
mirat namı altında 23 milyar leva 
para vermekle mükellef bulun
duklarını söylemiştir. Bundan 
sonra Bulgarların silaha müra
caat etmeksizin muahedeleri ta
dil ettirmek fikrinde olduklanna 
i~nret eden Köseivnnof demiştir 
kı: 

"Yugoslavya ile olan mtlnase. 
batımız dostya olmalıdır. Fakat 
B_ulgarlann mutalebatı da nazarı 
dikkalc alınmalıdır. Bulgaristan 
~imdi Ege denizinde bır mahreç 
ıstcmektedir. Biz bunn vasıl ol
mak için sulh yolunu tatkip arzu
sundayız. Fakat sulhıı istiycn 
harbe de hazır olmalıdır.,, 
K~elv nof, Butı:ar Mebuslarınııı 

193ı; yazında Me>şkovada J\lolotof ile 
ol:u• mWAkaUarını tahattur ettlnnls 
\ c SoV) et Baş\•eklllne Bulgarfstanın 
Balkanlnrda sulbUn muhafazaaını ar
zu etti ını suylcdlk.lttlnl llA\·e ettik
ten 11onra, Moskovada kcııdilcrlne kar 
$1 ız&le!'ilcn btiyük dosUuktan mü
tehams oldukl:ınnı söylemlştlr.HllkQ
met pnrtlsfndcn mebus Gorgteff \'C 

llyeft, hWcQmetln dahllt stynsetıni 
tcnıtlt etml lerdlr, Bllhııssa İlyeft ba
zı cmttnrun fiyatları yüzde 150 ""rt
mışkcn. ıımelclerin, kilçilk memurla
rın maaşlıırına ancak yUzde 15 zıım 
yapılmı:ı olduğunu tenkit etm.!J ve 
ılyul muhacirler hakkında bir attı 
umumi U!n edllmeslnl istemiştir. Ge
ncı al PavloU, ou beyanatta bulun
mu5tur: 

"Bulgarlatan içlıı iki hareket tanı 
va.rdır. Harbe ılrmek veya blt&ra!lı
lını ınubafaza etmek, Biz bit.araflılı
mızı muhafaza m~burl.Yetindeytz,., 

General bundan sonra Eıe deıı!zlne 
mahreç taleb; ba'kkmdalrJ lddlaıara 
iştir ak etm~t1r. 

BIB TEKZİP DAHA 
Sotya, 30 (A,A,) - Bulpr Ajan

sı, Atinadaki Bulgar Elçl&1nin Bul
gar istekleri hakkkında Yunan hilkO
meUnc b1r nota verdlli hakkında ya
bancı mcmlckeUerde yeniden inUııar 
cdL.'Tl haberleri kaU bir surette te't
z be ml'7.Undur. Bu h berl<'r , t m. -
m n uydurnı dır. 

(Bqı 1 incide) 
bombardıman hasar ve insanca 
zayiata sebebiyet vermemiştir. 

ALMA rY A 'ÜZERiNDE 
Londra, JO (A.A. ) - 'Tebl ln Dilıı C«I 

lıı&lfü tanuelarl, Alauu171da Jtolonn reh
dndel<I tnluu •• 70llıın, Sremu'del<I <!cnl.r 
lnı at ıuclhlanııı. J'raııaadald Bouloırııo ~ 
Hnr• llmanlaruıda\I Alman han m17daııla· 
mu 111uvarfal<l71tU bir avrette bombılamı2· 
larlltr. Batan ta771rclerllllb ••limen dOııaıDt
tUr. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin, 30 (A.A.) - .. Teblli,. 28/29 

Teırinisani ceccsi Londra Uzerinc bU
cumlar yapılırut Victoria doklarmda 
ve Londranm Batı - Cenubunda mil
hlm yan11nlar görillebllmiıtlr. Liver
pool'da askeri hedeflerle Blrkenhead 
doklarına ıece taarruzlan yapılmq
ur. 

Skoçyada ve Cenup ve Meı'kezt ln
gilterede ucümle Birmlngham, Briı
tol, Portsmouth Ye Soutbampton'da 
harp bakımmdan mlihim diğer hedefler 
de bombardıman edilmiştir. 

Lıgtliz tııyyarclerinlo Slmall , e 
Garbi Almanya.ya 29/80 Teşrinlı;ani 
g~I yaptıll taamızlar rıetlO<'slnde 
kilçü': bir fabrika ile b:w e\'lcr b -
sarc u •ı::omı,, dün dört dü~man tay
yaresi dilşUrQlmilşUlr, .lkı Alman 
tayyares: kaYlptır. 

AFRiKA HARDI 
İtalyada bir mahal, 30 (A.A ) _ 

DOn İngiliz. hava kuvvetleri Sidi ·Bar
ranl'de~ İtalyan mevzilerine kar§l 
peıc müessir bir akın 7apmı1lıırdır 
Jtnlyanlıır da Sldl Barranı - İsken~ 
deriye yolu ilzerlnde El D:ıvaya ile 
Ha!azl vadisi ilzerlnde uçınu~lar, o
radaltl topçu mevzilerine birkaç bom 
b:ı ııtmıslardır, Şimali Afrikndakl mu 
b:ırebcler, mütekabil hnvn at-.ıularına 
inhisar etmektedir. Ş:ırld A.trldnki t
talyn Asnb Umanı da dlln lnglllz hn
va kuvveUmnln m1tralylSz a~ al
tına a J.ı.ntnıstır. 

İngilizler, Amerikaya Yeni 
Siparişler Verdiler 

Ncvyol'k, 30 (A.A.) - Tan: lncl
lislet Amerika harp taıl&.,UO. 200 
mil:ron dolarlık ıaiparlftc bulunmuılar
dır. Banuo 120 miboıua taJ'7U'• .aa&71 
ine yapılnı.zıtu. 1n&iltcre bir deniz in· 
~aat kumpanyasına 60 ticaret vapur;u 
sipariı etmlıtir. Siparİ$1crin mecmu 
bedeli 40 ml17on dolar tutmaktadır. 

afıa Vekili Şehrimizde 
Nafin V<''•lli Cc crnl Ali Fuat Ce

b oy, dun ab:ıhkl trenle Ank rodan 
i tanbuly ,,ımı.ar. 

·4el 
(Başı ı inC1 

mek üzere tayyare ile StJt1 
giderken oldugu bildLrilmcl>t ç 
Chiappc'ı hamil tayyareye 
şamba günü Sardinya ade'dl 
Fransız sahilleri orasında JJJC'. 
ve İtatlyan donanmaln ınııbı 
be ederken bir mermi isal:>' 

m~~ROUX ruN HEYA~z\~ 
Kahire, 30 (A.A.) - Gcncfl! 

Gıuılle'un Yalan Sark Murahbafl 
nçral Catroux Kahircdekl RcUt!, 
habirincı u beyanatta bulunınııt•~. 

"Suriyedcı bulunan Franııı:larsl' 
de sekseni İngiliz davasına katfl 
pati duymaktadır. Vichy hnkClıı' 
kartı olan llblrirm baıhca iki~ 
vardır: Bunlann birincisi, IU il 
rln Vicb1 b!ildlmctinin ıccsıd 
1.endi mukadderatlarına t~ 
bilhassa İtalyan mutucke k · 
nun gclmc .. ındcn sonra alib l"..t 
memckte oldufu kanaatinde b1llıssı'J 
!arıdır. İkinci sebep te lngili• atıl 4lf 
sının tesirlerini giS.termlş oıma'1 

General Catrou Cblappe'ı:n , 
Viehy hUkQmetinin kcntU.lnin "{ ~ 
Sarka tayin edilmesine bir c~P o' 
kil ettilini tahmin eylcmcktedlt· ,,I_ 
ncral Catroux Suriyeyi gayet 11~ f 
makta ve vaktiyle burada bir C ~ 
taata kumanda etmla butıımnakt' 

Japonya 
Çin HükGmeti 

Arasında Anlaı"'" ,, 
'l'okyo 30 CA.A.) - JnponY • r: 

kl!ldekl "Çın Cümhurlyet an 
tini,, resmen tanımıştır. Japon1' 
Na'lkln hilkitrnct.ı arasında 1 B 
klınunda mert> c~ ıtırcn muahed 
tısadt mC' clelcrlc iyi komıuluk 
stulanru. Vl: Komlntern aleybfnd 
birli.tin~ rr.üt.edairdir. Clnd !d J • 
aaker1 lşplı metelesl mnstaltbeJ 
lapnalara bttakılmıJtır ~ 

Maamaflh Japonya ileride baflf 
osaila edince, aı;kerlerinı gerı ç lı 
ve bu da bir tcmtnat mukabil d 
ıeoe zarfında nihayet bul caktıt 
kat Çinde clycvm bulunan ini~ 
bu maddeden musteınad r Mu ~ 
nln bir maddesine gör,, ik" h "" 
komünist tahrikltmn k rş ın t t 
tedbirler alacaktır. Bunun tcın ti 
de Japonya, Şımıılı Çınde icap etti 
du ve lüıum ıoreceğl m dd t 11

11 askeri kuvvet bulu ldu k 
haizdir, 
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rHAFTANIN MUSAHAEESil 
~- ~,-~ 

''Um ga, ea, mae a!,, 
.................... :·; ............. l y ukandaki bu kırık dökük y ve doktor Roblnson'un cihan ınnt-u G U N : ilk okul hecelerinin ma- ····-· azan: ••••••• buatı mümcs:;illerine vcrdigi iza. 

~ nasızlığına bakıp, emsali gıbi, bn- • • hatı buldum: Merih'le ınaşuka 
!ııarm da yeni şiirlerd<?n bir mısra; Ref~k Halid! -resmine göre - hoş, hoşur bir _ ........... _................. ·· · · ,.., ı .. .. .. kadınmış. çehresi abl.ık, saçları 

olduguna hukmetmeymız . .ı.~e o - !-••--••••••••••-• . · b 
"anın Sivasİ duklanm s<>ylemedcn önce lü- . topuğunda, gozleri ıı;:ara, tenı e-
l zumlu bir ba\:]angıcn tahammül 1 m .. :-nsına gel!~. Yıne o dovır. ~nzet~- yaz, vücudü balık eti, eskilerin 

. "" krı'lde as nı eınstcn yazılar ıçm bır tam bayıldığı bicimde. ıınl&şılan 
lazım gelıyor: .. .. .. •· ezernt,, ta kullanılırdı; altın zerre- Raphael'in ıkugulu me.,trnr Lca 
Evden~ eve t~şınmanın guçlugu ı ri, ml'i, elm .. s kırıntılıın gibl en- tablosundaki iri gôğüslü. iri kal

kadar eglencesı de vardır; hattn <'t!tboncuı:, kıyrnetl . parılt:Iı nesne- 1 ehreli hasmetli modeli 
faydasr bile ... Evvelfı değişiklik elitler dcmc:;:tt amma oku.ranl .. r,,dog- ç~b1.' •3~ ~ bir k' · , r kulak-

24 saatin ht1diselcri ~nlnrdır: bir cglencedir ve eğlence de bir ııı unu t('ltifiu.ı cdcbil<>clc. de mana- gı 1 1;ru~· . ~~ur~ \ 3 ~a k d 
...... RomanJ' da anarsi de,am e- faydadır. Sonra, çoktanberi yüzı.i- s nın c..ıhi!i idiler. Artı!,, :.ıugün ( un-· lnn nz acn ırı ımış... U a ar 

·· · d' · · tt nuz c. ·ıı bundan) (dGny da olup biten- kusur kadı kızında da bulunur. °"· 1 Alm:ız;akım=t.ıııl~::anya nuh gtonnet ıgıdnığz, unhualdugusan~ ler) g bl açı~ Wrkçc b lıklJr bizi Elbisesine gelince y~şil ipekten 
e erıne J giis- ya u unu ma ı ınız e 1 l i . t 1 u d "lt b' ·· t·• o k d ı or \C Macaristan da sc.ıni dk d" 1 . d t . nd· t.r,n cm l'acM ı ... 1me n en \c .nu ır uru... a ar. 
1 

1 ıp enn e, aV'anarası a, cuuıyctt.:. kurı ıı)oı-.) Doktor diyor ki: - Merih'tcki 
...... ez:~~- HiUcrle konu~nk ü- bo~rum katında ~asg~le kaldıkla- Gckhm, kudeına lisanilc, ınn ahali bizden daha iri rn sis.)rnn-

Berll~c gitınışUr, Bu müzn- ~ ıçin ~ra!:'~~ ~ulfehndcn kaçtı- n~hnii fıhiınizc: Elimdl'ki gazete dır, Erkeklerin bovu 2 m~t'. 25, 
eıerıı 0 Almany.ı ıle Fransa n- . g:nız bır suru kıtap,. me.cmua,. re- kolleksiyonunun bu sütunlarında kadınlarınki ı ınet. BO ••• Binalar 

a bı.r unla~n hasıl oldu{,ru 51~ ve evr~~· mevkılermdcn !~~- dolaşırken, birdenbi~c, kuı; V('yn pek mükemmeldir; orada da tay-
nlm ktad r. rcı... vey.a _yukselere~. t;k:,ar sızı_n kutu dili, tuhaf bir Ja 1cırdıy:ı ras. yareler, otomobiller, trenler ve 

s~vıyenızı buluyor, onuııuzc serı- geldim, şaşırdım: traırıvsıylar ·var. Fakat nedense 
omanyoda Demirmuhafız-: 

laruı yarattığı anarşı 
güne yatışacnf.tJna kµv
cktcdir. 

umct Demir l\luhafızlann 
tuk hareketlerine niha;ıı et 

için tedbirler alacatı~, 
Bukrcşte Codreanu ıçın 

edilen me.rnshne istirak 
"yetini hissetmiştir. Bu 

c G.000 kadar Rumen 
·, General AnLonescu ''e 

namma da Avusturya Va. 
Nazi Partisi ~efi hazır bu .. 

· miimcssilLerinin bu mera. 
hazır buluıınıası Almanya. 

tl.manyadaki soft hadiseler-
• adar olduğunu gösterir. 

digcr bir delili de A hnan 
ndanı General Keltel'in 

ya Ba vekiline gündcrdiği 
telgraf ta kendisine yardım 
ilnesidir. Demek ki Roman. 
anarşi devam eder ve hü. 
t miı kül ,·aziyctc dilşersc. 

· i iade ederek lıfikumeti ko
k i<_:.in Alman ordusu Ro. 
~ada isi iizcrine alacaktır. 
ltianya hadiselerinde dikk~ti 

ikinci nokta da, Macarıs. 
n yükselen sestir. Budapcş
nıan)·adakl anarşiyi büytit. 
idn ortaya bir tnkım mUba. 
riva;>ctlcr çıkarmakta, son. 
hu anarşi devam ederse 
tıvanyadaki Macnrlarm Jıi. 

tsi için nu.idahalc lüzumun. 
bahsetmektedir. Demek ki 
rist n Transih anyanın Cc. 
kı mına girmek itin fırsat a. 
! t dır. 
rnam a hadiselerinde bugUn 
-nlasılan nokta şudur: Al. 
l'a, bir taraftan Romanyada
~ınir l\Juhafızları tahrik et-

e, diğer taraftan hükömeti 
~lnıaycye lınzır bulundukları. 
~•ldirnıcktcdir. Bu suretle Al
l'a, Rommıyayı tamamen iş. 
lc;in bir ne\i remiıi hazır1u.. 
tadır. Onun için Romanya 
' eri günden güne büyük 
thequniyct kazanmaktadır. 

* * 
İle Almanya 

lıyo:;.bu ~uretle her ~ş!nma, .0~- - Um ga, ca, rnae, a! halk yeraltında. bodrumlarda ya-
la~ ıçı_n bır hava tebd:lı ve sızı? Sizin gibi benim de nklın1~ ilk şamayı tercih ediyor. 
lçı~ bır hatlrlama, bulu~m .vc~ı- gelen şu oldu: Dem~k 1928 de Demek ki Robinson, yıldıza bir 
lesı oluyor. Bazılar!nı busbuttun bile, bizde yeni tarzda sairler var- sulh zamanı gitmiş ve halkın tay
atıyor, bazılarııı.ı teıı;:rar )'anını_za mış ... Öyle ~a, aşagı yukarı ~saf yare harbi yüzünden zemin kat
alıyorsunuz.. İkbalden duşme~ ı~- Halet Çelebı dostumuzun sukse Iarında mesken tutmaya alıstıkla
bardan ~u:,tuluş,_ n:ıenfaya. ~ıdış, yaprn:ş "om mani padıne hüm,,u- rmı ve onların medeniyetç~ biz. 
yurda donuş o gıbı evrak ıçın de ne benzeyen bir mısra! Hayır, o lerden en aşağı on iki sene ielri 
mukadder! bir manzume değilmiş, sadece olduklarını anlayamamış! Doktor 

İşte son .taşınmn esnasın~a .. bu Merih yıldızında konuşulan dil- ilave ediyor: 
evrakı perı_şan ~ras~nda:ı gozume den bir cümle imiş, binaenaleyh _ Merih'e tam dört dakikada 
192~ senes~~e .aıt ~ır gazete. ko~- şiir olmadığı için de manı:.ı da ifa. gittim; yani 56 milyon kilometre 
l~ksıy~nu. ilişti. Bır kaç sahıfo~ı- de edermiş, "Allah her mevcutta beş dakika bile sürmedi. 
nı çe~irdım,~ bırakamadım; dagı- mevcuttur,, demekmiş! ı Ne latü bir seyahat yarabbi! 
nık kağıt yıgınları ortıiSlnda, ye- l Tünelle Beyoğluna çıkıştan daha 
re çömelerek .k~ gezintisind~ ye- * * kısa ve kolay! Fakat bütün bu 
mek se~tıeı:ru .t~pl'!r,a~ hır a- M erih'teki lisanı nasıl öğ-

1 
martaval serisinde a!ll şaşılacak 

dam v~zıyetile ık~ .buı.dun,, ba.ş. renmişler? Şimdi, harp- ı cihet başkadır: Bu deli doktorun 
ladım oteslne berısme el ve go.z siz geçen rahat devirlerde insan- divanece sözlerine kapılarak poa
atmaya ... Oh! Meğer~c 19~8, nı- larm ne gibi saçmalarla vakit ge. ta idaresinin Merih'e telsiz mu
~ız, cida~~' .harpsız. bır sene çirdiklerine, zamanı ne budalaca habere tarifesini resmen Mn et
ınuş; etraf sutliman. Sıyaset sah- öldürdüklerine bir misal olarak mesi... 
nesinde Führer henii~ görfmmü- bu ciheti anlatacağım: Doktor "Akıl, akıldan üstündür, ta ar
Y.~r ve Duçe. ise henuz kavilde? Robinson adında :tılgıltereli bir şa varınca ... ,, derler; galiba deli, 
fııl~ geçmemı~, yaptığı ~er_ak~ı ış ruhiyat mütehassısı, kendi iddia- deliden üstün, ta Merih'e vann
eskı seleflerınden Kalıgüla nın sına göre, anıdan elli altı milyon cal 
~~tan .kalyonlan~ı .. ~~kartmak kilometre uzaktaki meşhur yıldr- -----------
ıçın Re~.l adındakı ~olu kurut- za gitmiş, ahalisinin dilini öğren- arMBMA IAATLERI - sı..nıatar basil• 
maktan oteye geçnuyor!. Hatta mi§ ve dönmüı;ı, Daha tuhafı da den itibar .. ııeaDı ıutlen.ı deflıt1nnı11crdlr. 
Ç' J b 1 b :r Yeni Hana aaatlerl ıunlardır: ı ı . J • ;::,30 • ın - apon çarpışması ı e aş. var: Merihli bir kızı da sevmiş... 4,ao • 6,Jo •c ı dL 
lamamış; Kral Zogu'nun Arna- Büsbütün acaibini de söyliycce. 
vutluk t~tıIU?- ~uı;ılmasından ğim: Kızın resimlerini getirmiş, 
başka polıtik bır.. hadise 'mevcut gösteriyor! lnanalım mı? Nasıl 
olmadığından dunya matbuatı, inanmıyalım ki • hayretten kü
daha ziyade saçmasapan, suda;ı çük dilinizi yutacaksınız, halbuki 
şeylerle uğr~F,kta, bunların lu- büyüğünü yutmak 7u sırada mem 
zumsuz tafsilatilc dolmaktadır. leket menfaatine.daha muvafık-

... Jf. tır! _ 1ngiliz posta idaresinin bir 

1 Okuyuru Dilekleri 

BIB TEMENNİ 
orcı-. 1'-.1 aulıuebe men. awn

Khmı kıs .. ı 7udıls ıimekt11pg. tıllkClmetla 
EraincaD fet•ıceti dolayı.U. e> lıaYall aıetallf• 
lannıı nrdifi iki •J"lılı ••aaa takaltlcrlal, lıo
ıllnkO :lıa:vat pııhalılıtını uran dikltar: alı· 
rak tehir etmesini temenni etın~lı:ted!r. 

tebliğini de okuyorum: Merih He 
telsiz muhabere iicrctti kelime 
başına bir şilin, altı pena olarak 
tayin edilmi~! Zira doktorun Me
rih - arz arasında yapacağı mu- YENi NEŞRIY AT: 
habere tecrübesine, hükumet Ayın Tarihi _ Bıtveklleı ••tbvıt umam 
Rugby telsiz istasyonunu ayır- Mndurıofo tarafından neore41191l .. eyın .ı. 
mış ve meseleyi adi bır ticaret )'aıl ve lkuıadt hareketlerini g~terir bu tltı· 
muamele!i telakki cttiğlndeıı is- brn 79 ve 10 inci numırıılvı aasırlaıımakt•· 

.. .. dır, il inci nOshuı (tkmı1tır. 
teyenlere de goruşme hnkkını TOrkiye COmhurlyeıl Mcrkes Banlı:uı -
Vermiştir. Uc aylık Temmuz · EylQI 940 bOltenlnl tet

Görüyorsunuz a, iş oldukça 1:11 eden ı6 ıncı .. ,.m neıredıı:nıttır. 
ciddidir ipsiz sapsız bir haber Adliye Ceridesi - Adliye Vckllllfl ıarıı· 
dc~·ı O be led" k" b" • lfındın her a,. ncırcdilcn bu ccrHenla il lacl 

:61 ... se p ır l ızım ga- ıene 11 inci sayısı ı;ıkmııtrr. 
zeteciler de Bay Fatine başvuru- 11. T. A. - Maden Teddk ... Ar•m• Eııı· 
yorlar. Üstat: "Robinson bugüne tlıoıa tarafından ııc .,.u !»lr cıuntır. COaı· 
kadar telepati sayesinde Merih- hurl)oetla ı 1 inci yıldlSallmll Dll•ba• •ıredll· 

ki kız ın .. 1 ko mlıtlr. te Caa ... 8 tatnı,-ıyor, nu. Teknik Ofretlm _ TebDı ohıtamııudakl 
ŞUyor, seviyOrnlU!f. Şimdi mu- lilretmcnlerla, :retlılrln talebeyi endOıtrl n 
habere ve münasebeti telsize nak- teknik Hhıılardaltl J'CnlJIJtlcrdea haberdar et• 
letmek o telepatiyi mÜsbet ilim- m•k tiııere Maarif Vekilli~! ~arafmda'I ctka· 
1 hı t' k d kt' 1 rılmı~ aylik bir mecmuadır. Bırlnel HJ'llI aıı· 
er sa asına ge ırme eme .ır.,, redilmi,tir. 
cevabını veriyor, mutadı veçhile 

( 
\., 

İktisadi Hafta 
'\ 
) 

Son Hafla Zarfında 3 Milyon Uralık 

ihracat Yaptık • Neler Aldık '1 

Bu hafta piyasayı meşgul e. 
den hadiselerden biri de, 

İzmir tütün piyasaJ51Dın açılması.. 
na ait ihazırlıklardır. Evvelce ya. 
pılan tahminlere göre, İzmir tü. 
ıtün piyasasının şimdiye kadar a
çılması lizı.mdı. Piyasanın açı'L 
mamasındaki sebep, henüz alıcı. 
lann bazırlıklannı bitirmemesL 
dir. Nitekim Amerikan tütün 
kumpanyaları tütün piyasası hak 
kında mensup oldukları merkez
lerden ıtalimat beklemektedirler. 

Tüfün alıcılarını düşündüren 
meselelerden biri de, yol mesele. 
sidir. Amerikan vapurları Ak. 
denizde sefer yapmadıkları için. 
bu vazifeyi Yunan vapurl:an ifa 
etmekte idi. Yunan - Italyan 
muharebesinden sonra da buna 
imkan kalmamıştır. Bu vaziyet 
karşısında, Amerikalı1ann mcm. 
leketimizden satın aldıkları mad. 
delerin Basra yolu ile Amerika
ya sevkcdilmcsi liı.zun gelmekte. 
dir. Nitekim İngiltereye de Bas.. 
ra yolundan gönderilen mallar 
'Om.it Burnundan dola~ıya mec. 
bur olmaktadır. 

Harbin sebebiyet verdiği bu 
uzun dolambaçlı ticaret \yolları 
~yni zamanda pahalı yollardır. 
Um.it Burnunu dolaşarak gelen 
rnallann navlunlannda yüzde el_ 
1i derecesinde lbir fark göriilmek.. 
tedir. 

Bugünkü şartlar altında, piya. 
sada mala ihtiyaç olduğu için 
navlun farkları tali derecede kal 
maktadır. Asıl mesele bu değiL 
dir. Basra volundan mal sevket.. 
mele istiyeıi'ler çoktur. Fakat bu 
yol üzerinde daha ziyade vaı.tona 
ihtiyaç vardır. Vngon meselesi 
h3kkında. Iran Demiryollariyle 
daha müsait anl&Şfllalar temin e. 
dildiği 'takdirde, Basra yolu tica. 
ri şartlara uygun müsait bir yol 
olabilir. 

Hnftanın hadiselerinden biri 
de. İngiltere ile Bulgaristan ara
sında iktısadi yakınlaşmıya ait 
ortaya çıkan haberlerdir. Vakıa 
Bulgaristanın dı.ş ticareti, AL 
manyaya bağlamnış, bütün itha
lat maddelerini bu meml~ketten 
tedarik etmiye mecbur kalmıştır. 
Fakaıt bu ba~lanış kifi de~dir. 
Kauçuk, kalın ham deriler, 
kakao ve saireye de muhtaç bu. 
lunmaktadır. Bu gibi maddeleri 
Almanyadan almıya imkAn yok
tur. Bu vaziyet karşısında BuL 
gar sanayi semıayedarlan, İngi. 
lizlerle ticari münasebetlere girL 
şerek bu gibi maddeleri tedarik 
etmek imkanlarını aramaktadır. 
lar. 

* * HAFTANIN İHRACATI: 

madde, hayvan yiyecekleri, sa
nayide kullanılan yağlı tohumla
rını, deniz aşırı memleketlerden 
tedarik etmesine imkan kalma
yışıdır. Bu ymden İsveçten hay_ 
van yiyeceği olan kepeklerimize 
karşı serıbest dövizle talepler baş. 
Jamış, !kepek fiyatlan şimdiye 
kadar görühnemiş bir surette 
yükselmiştir. 

İstanbul Ticaret Odasının ka-
yıtlarına göre, haftanın ihracatı 
3 milyon liraya yakındır. Bu ye. 
künun bu derecede kabank ol. 
rnası, Almanyaya bir milyon li-
radan fazla tütün ihraç edilme.. 
sinden ileri gelmektedir. Satılan 
mallar arasında, İsviçreye peşin 
para ile verilen bir buçuk milyon 
dolarlık pamuk ta bulunmakta. 
dır. Yugoslavyadan, 1sviçreden 
keçi boynuzu istenmektedir. Hal 
ta içinde yalnız Yugoslavyaya 
500 bin kilo keçi boynuzu sevke. 
dilmiştir. 

* * 
İTHALAT HAREKETLERi: 

A lmanyaya sattığımıı tütün 
mukabilinde gelen mallar, 

,Ftözlük, fotoğraf malzemesi, tıb
bi aletler, kimyevi maddeler, O
dundan mamul pamuklu dokuma 
bulunmaktadır. 

Bu hafta içinde Basra yolun. 
dan da. otomobil lastiği, çay, ka
~uk, kamyon. Macaristandan da 
pcrselen eşya, Finlindadan ku
tuluk kereste, kağıt, kontrplak 
'beklenmektedir. 

HÜIJeyin Al'ni 

BULMACA 
1 2 3 f s 6 'l 8 9 

Soldatı ufa: J - icar hdeH • ırcllr. :z -
At•ıtea sıbr • masellardı ""er. ı - Nota • 
aıfat. 4 - Jılemau. ı - Nobet aııhalll. c _ 
Oldllrmek. 7 - Hayl • elektrik i&tlh:ıali:ıc 
J'arır • tart eclatL 1 - 4tm ıyafındıkl • 
ııık. 9 - Taannüt, diretmek • rnce. 

Her tarafta beynelmilel tL 
carctin daraldığı bir sıra. 

da, dış ticaretimizde bu nisbette 
bir daralma mevcut değildir. Bu. 
nun da sebebi, Avnıpanm, ham 

YukaN.n aıafı: ı - ~~::in • menute~. 
:: - Beraber • ten olnınuru bir meJ'Va o· 
lur. 3 - Bir not• • >'•~maktan' eınlr • bir 
Dota. 4 - Bir reuk . bir tnillet, 5 - 1'.lto
loJL 1 - Tire · akıl eden. 7 - Nota - ha· 
Natlt. priınadonnıılıır Nuart, lrma Toto, ç.,. 
da" Tarla Kuıu operetleri. Na~ldh Nnrettln 
cak detll • note. 1 - Fuıla · b•• t - ip. 

• bir ruk. 
Enalkl bubaecıı · aoldaa Hfa ı ı - $•· 

ita • mcıc. 2 - Ea • ki • u. S ·- Fa • \U 

4 - Mink. s - Eın. e - Alt • u, 7 -
Lııhl • ibllı. 1 - Aut • kota. 9 - Arı · ile. , 

Bütün Ruhlan phlanc!ıran, Blltün gönüllere zevk 
ufuktan açan, Hayat ve hareket filmi 

KOLLEJLİLER REVUSU 
DICK POWELL - ROSEMERY LANE alkanlnrdaki 6İyasi taarruz 

durunca Almanlar tekrar 
il döndiiler. A;anslar dü1.1 

, Ba.,vckili Levnl'in Berline 
-.: inl haber verdiler. · 
:".ltlcr Mareşal Petatn'lc görllş. 

n senra Avrupa birliğini 
ak hususunda Fransanın 

ya ile işbirliğine karaT 

Ç ok eskiden o kabil haber
ler gazetelere "§etta,, 

başugı altında konulur, fakat A
rap harflerile "ş,, , •·t,, ve "y,, 
harfleri birle§tirilerek kısaca, to
parlacık yazılan bu acaip kelime
yi doğru okuyabilen kari hemen 
hemen pek gtiç bulunurdu. Şcti, 
şita, şeta, şiti, fitti, ~itta, şetey, 
şüti, şitey .... Daha ne bileyim 
ben, en aşağı iki düzine ses çıkar
ması ve belki de sekiz, on tane.
sinin ayrı ayrı man~ya gelmesi 
miımkün bir kelime! Manasını 
bilene raslamak ta H12:ır'la k~rşı
laşmak kadar talih yavcrliğıne 
muhtaçtı; şayet Yunan efsanele
rindeki insafsız Sfenks, bir gün 
aklına esip te mesela Kadıköy is
kelesinin başına dikilse ve gaze
telerde bu kelimeyi aıılamadan o
kuyanlardan her birine muamma 
sorar gibi manasını bir soruver
seydi o semt ahalisinden maktul 
düşenler • vükela, vüzera da da
hil - yüzde doksan beşi geçerdi! 

işin içinden ustaca, ilim çeşnisini ••••••ı••••••-
muhafaza ederek sıyrılıyor. Ah J ' l 
sulh, sen meğerse en cahilimiz- M J L L -, PR1SCİLLA LANE'nin kudretile bir harika ... 

- FRED WARlNG'in Cazile' bir ateş ... 

ği ilin edildi. F11kat. bu iş. 
· ı yapabilmek iı;in lW''ela 

b)enılckct arasında bir sulh 
i lizmıdır. Gerek sulh prtla
tl ''e gerek işbirliği tntbikatı
tcsbttl işi iki meınleket mu. 
aslanna lnrakılınışh. o gün. 

heri Lavnl Parisic Afman 
ahhaslarile hu meselelerin 
· hususunda müzakerelerde 
ll!ıuyordu. 
~İtndi bn miizakereler netico
'!liş olacak ki, l..a\'nl'in Bcrline 

(Merak edenlere söyUycyim: "Şet
ta., • ayrı, dağınık demek olan arapça 
"şetit,, ir. cem'i ki, mUfredi dort 
harfli olmasına rııgmen ceın'i - ne 
mUnasebetsizlllt! - Uç hn.rflidir ve 
bu şekle girince mütenevvi, muhtelif 

• 

den en iı.limimize kadar hepimizi 
çocuğa çeviren ne keyifli bir saa- ı 
det, sübyanlık henglmı imişsin! 

* * M erakım arttı; kolleksiyonn 
daha dikkatle çevirdim 

LOKMAN HEKtMIN · ö"OTLERİ . ) 

ELLERiNiZE SAGLIK 

- HOLtvUT ıllzellerile bir cfaane dlinya11dır ... 
ve - Temaillorini hazırlamak.. Gençlik ateıini kalplerinde du)'ID&k. 

O ıtalerin hayalini yaf&IDÜ iıti7enler .. 

ALEMDAR'da 

LEYLA Bugün ye kossun 
DlXKAT: LONDRA üerinde ilk bUTillE hava taamuu 

ile Se&n11&r: ıı - ı - 2,so - 4.30 - 6,30 ve 9 da 

Mecnun 
filminde 

Münir Nureddin'in 
Misli işitilmemiş dehalı 

oark1sını dinleyiniz. 
12 GÜNDE 

l" ............................. I .. . 
BUGÜN 

iPEK 
Sinemasında 

Herkesi heyecandan titretecek 
müthiş ve muanam bir film 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

3 

~TaRvimden 
~bir ~apra~ 

Ey Kimsesiz 
Avare Çocuklar! 

H ele sizler! •. Hele sizler! .. 
Soğuk ve ıslak bir gel"e 

Yalmayak, başıkabak; sırtın 
parça parc;a nemli gömleği yapı 
mış. maşa kadar bir adam ya\ 
rtı.'IU gazete satıyor, hayır, bo~ 
nunu biikerek dileniyor: 

- Bir tane kaldı... Vereyim 
mi?. t}( kuruş! 

- Kııç yaıındasın oğlum sen! 
- Altı. 
- Anan, baban yok mu HDint 
İrkildi. Bu soruştan bir tehU. 

ke sezdi, karanlığın içine daldJ, 
eridi. 

Her gün likayt nazarlanmızıa 
kar ısında bö;) le yüzlerce çocuk. 
lar rörUyoruz. Nereden çıkıyor • 
lar? Kimin hesabına çalışıyor
lar? Ni(in çalıştırılıyorlar? 

Avrupada serseriler ordulaı 
teşkil edecek kadar çoktur. Fa .. 
kat bunlar içtimai \•eyahut ha. 
yati sebepler dolayısile muvaf. 
fak olamıyan (RateJ lerdir. Böy. 
le ömUr faslına sefalet kapwn• 
dan girerek, başliyan çocuklu 
değillerdir. 

Böyleleri için birçok müesse. 
seler, yetimhaneler vardır. ~q 
körpe fidanlann hayatla ilk ~ 
maslannda onlara mevcudiyeti9 
huşitnetini mümkün olduğu ka.:i 
dar yumuptnuya çalışırlar v 
ana, baba kucağı bilmi~·cnlere 
dnilyayı nikbin bir pencerede• 
seyrettirerek, istidatlarını, zekiı-
lannı işletirler. 

Halbuki alb yaşında koltu 
na bir tomar gazete sokuluı•, so. 
kağa atılan bir çocuk için hay 
cehennemden başka ncdi-rT 

Hu hali l\lısırda da gördiim.. 

!>ıl•'>ll.'JY 

Ann, baba peydah1ndıklnn eocUıiı 
ğun yiyebilecek çağa geldiiİ8' 
görünce, eline bir şeker ka.~~ilT:lri11ıl 
tutuşturarak, çırçıplak sok® 
bırakıyorlar. Yalnız orada bu 
biler, iklimin himayesine sı _____ , .... 
yorJa-r. Çocuk, hiç eksik olmıyut 
giineşin kucağında. makine4 
civciv gibi büyüyor. gi.ibrelik.....,..,:J'tnaııl'll 

otlıyarak, kendi kendine ~eti 
yor ve ölmüyor. 

Bizde öyle değil.. Burada 
amansızdır, geceler ayazdır. 

- Bir tane kaldı... (Son haE;CMır 
ber!J, alınız Bayım. Bir tane 
dı. 

Ufak sadakanızı \1erin ve 
ulak kiğıdı alın ki, yaimıa&"•lltllfır.-Jrı 
çamurda kimbilir kimin hesabı,;.! 
na gazete satarak, dilendirilMt 
bu altı vasındaki sefil, 11ihayet 
bir ko\·t~kta kıvı:ılıp titrlye • 
rb·e dermansız \'Ücııdiinll d 
lendirebilsin. 

Yoksa size (Son haber) i ~-
(Son nefes) ini \'erecek! 

TakDimt!I 

l MARMARA dal 
'I TOP SESLERi 1 

&ıbl 2000 klılnin hep birde 
knhk&halıırı, Türk artlstlerinbl 
ilk defa dUnya oaheserleri Aya-

rında yarntt:ıkları 

AKASYA 
PALAS 

Silper fümlmlzl tes'it edl1W!"".. 
Ayrıca Jurnal Filin ve 

ilAveler. 
,.__ .. ,_. ....... -----.. '! 

zdihama mahal olmamak 
lçln bu filme mahsul matl• 
neler : 1,30 - 3,30 - ı. 

Gece 8.30 --· ···-·-· .. ··-----· 
... 

1iini öğrenmİlj bulunuyoruz. 
al( anlasınanın csaslnrJ heııiiz 

ı'.ırn dc.-ğildir. Ynlııı;e işaa edi

Tabiat alimleri insamn ellerini hay
vanın ön liJaklarma benzetirler- llme 
ve fllimlere hürmet etmek daima bor
cumuz olmakla beraber, doğrusu bu 
kadar te'.klifıiılile hürmet edilemez. 
İnsanın elleri tanı da onu hayvanlar• 
dan ayırt ettiren uzvudur, en eski fi· 
lozoflardan birinin dediii ılbl insan~ 
tabiatte en zeki mahluk olmaaı ellerı 

mıya çalıp.cağım. Şimdilik ~ller~ daima 
sallık halinde tutmak lçın liizumlu 1 
tedbirleri söylemek istiyorum. Soğuk
tan en ziyade mtitee11ir olan uzuvla
rımız: ellermiz olduğundan onların 
saf lığını korumak için lüz:umlu ted
birlerin önümüzdeki kıt mevsiminde 
daha ziyade ehemmiyetli olduğunu 
takdir edersiniz ... 

Ellerin ııağhğuıa dikkat etmek, ça
lışsın yahut çalıımaıın, herkes iç~n 
lüzumludur. Zaten ellerini hiç işlet
miyen bir insan -tabii felce tutulmuıı 
olanlardan ba3ka- tasavvur edilemez. 
Maiıctioi hiç çalışmadan temin edebi

DEMİR KAPI 272,000 Kişi Amerikada eski Ganpterlerln korkunç maceral&rmı, ibretli lkıbetlerini 
- röıtercn harikullde bir pheaer. ~ tloktnlnr şunlardır: 

tansa Alsns I..orcn"i Alınan~·a. 
lerkcdecektir. Buna mukabil 
.\tınanya elinde mevcut 2 mil. 
Fransız esirini serbest bıra
ır. Fransn: hUkı'.'ınıc~i de Pc· 

l erlcşccektir. 

~1lla~mnnın hu kısmı ,·aınız iki 
IQJeketi a1akaclnr eder. Bunun 
~ '-elmilel münnsehetlere tesiri 
ltır. Beynelmilel mahiyeti ha. 

111 .. n kı ımlnnnı Wı bize La
l'in Berin cvahnti rit-etecek· 
, n nt ingilter~ ile lıa,rp bit. 

t İkçe Alman ordularının şlma-
ran adan çekilmeleri milm

t değildir. Yarı Frnnsn işgal 
1tldn bulundukça akdedilecek 

'\lııtn ne d rc<"c kı~ p1ctli olabile-
<\• mcı;lluld•ir. ._ 

* 

bulunmasmdandır. • 
İnsanın avcuna bakarak oradaki çiz

ıilere ıörc hayatmm mazisini ve is
tikbalini anladıklannı iddia edenlerin 
ıözlerine ıilpbesiz inanmazsınız. Bu
mınla beraber, bir insanm ellerinin, 
lı:endi ba7&tınm mazisini deliln de, 
ıoyunwı muiaini haber verdiii de in
klr -edilemea:. İnsanın kibarhiı herte7· 
den önce ellerinden belli olur ... 

Ellerin 'riicut cüsellili ile ~ çok 
miinaad>eti olduiuna da tüpbe edile
mu. Bir insanın. bilha ... bir ludmm, 
yüzü ve vücudil ne kadar sün! on mil
tcııasip olsa elleri ctUel ~ vilcudil ile 
mtltenuiP olmana ıttzellflı: ~utlaka 

ebik l[alır. Onun iı;iııdir ki be:rkel ar
tiıtleri, pek eski zamanlardanberi, el
lerin ıüzel sayılabibnesi için onlarla 
11iicut ve yüz arasındaki nisbetleri, el
lerin şekfini az:un undıya tetkik et
mitler •e kaideler ko:rma•lardlf. Ba 
kaideleri okuyuculanma ilerde anlat-

Altın devam edl:ror. - 2 ncl C H A R L E S B O Y E R 
haftanın son ııunleri B111iin Sunalar: 11 - 1 - 2,30 - 4,30 - 6,30 ve g da 

------·----''----------------·----... ----~~~~~ 
len bahtiyarlar da. tuvaletlerini bile , 
mütehassıs1anna yaptırtsa1ar. ıene Carol Lombard Kay Francls 
elleriyle u sok it cörml)'e. u çok 
"irli ıeylere dokunımla mecbur olur- (ll•e'---) '(U...-. ka..3·-) 
lar. Ellerinin ıüııelliiini muhafua et- .Lıi w~ ~·~"' ~ 
aıa nygul&n da baıu.. 1 Bu 1Jd gllzd r7e f1.k kaıbnıın bir erltıelı--

Fata.t çabpnlar için eDerln saihiı C A B y G B A N T itin 
eilphcsiz daha mlllıimdlr. Her lı eller-

le ıöriililr, eller temu ven kirli her- K A L p s ı z ı L A R ı Jeye dokunur. lş gören eller daha ça-
buk 'kirlenir ve berclenmiyc, 7aralan· d k 
mıya daha çok maruz lı:alır. Bunlarm Fransızca södü şayanı hayret aşk filmin e i 

1 

halel verecek sebeplerdir. Su kadar ki 

Bu ha~a SÜMER Sinemas1nda 

DANIELLE DARIEUX 
'JEAN KIEPUBA ve LUCIEN BARROUZ 

iki Gönül Bir Olunca 
Muhtetem ve mükemmel musikili ve prlıı:ılı filmde 

Sevimlilikleri, nq'eleri ve cazibeleri itibariyle emsalsizdirler. M 
Karlonun likı ba)'atJ araımda çevrilen ve Monte Karlonua ırece 
tmı ... OperasmL .. Serenatlarını • ., Gazinoıunu ... Tasvir ve bunlar -----..:.. 
da canlı ve cazip bir aılı: macerası ... 

İIAveten: BtR MÜZİK HALL SUARESİ 

da hepsi ellerın saihiına, ıiizelliıine mücadelelerini bu Salı akşamından itibaren l 
ellerin işlemesi onlarm sailık \'e &lİ- SUMER s·ınemasında zcllik lıalinde bulundurulmaıma mJni 
olamaz: Yalnız, elleri korumak •e •t-1 Takip edeteksiniz. ----· ., ____________ _ 
hk tedbirleri• '1ikkat etmek ,artiyle.- ~--•••••• 

Scanalar: Saat ıı - ı - t.JO - 4,JO - 8,30 ve 9 ek 

} 

i 
ı . 



" TAN 

...... a ' ' Satdık Köknar Cep Kol Saatleri Altın 
Metal 15 sene garantlll 

6 TAKSiTTE 

KömDr ve Odun 
Sobaları Yavrunuz. Saadetinizdir ••• 

Onun giirbiiz ,,e sıhhatli yetişimi; tahiatin tıpk, bir yavru gi 
bi sinesinde yetiştirdiği saf ve norm.al gıda ile miimkiindür 
Her anne tnbiatin insanlara b~h ettiği bu kudret güzelliğin. 
den istifadeyi geri bırakmnmahdır. 

ÇAPA MARKA 
liistahzaratında bu hassa tamamen me\'cuttur. 

Beşikta ÇAPA JARKA Tarihi tesisi 1915 ____________________ -=-:1, 

Memur Alınacak 
P. T. T. Umumi l\füdürlüğünden : 
1 - İdaremizde munhal maaşlı ve licretli mcmoriyetlere orta mektep 
unları musabaka ile ahnacııktır. 
2 - Musabakada muvaffak olanlarm ıdarenin teklıf edeceei yerde me
ıyet kabul etmelen şarttır. 
3 - Musabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanunun htikmüne gôre 

15., lira asli maaş veya 60 lira ucret verilecektir. 
4 - İsteklilerin 788 aa:ınh Memurin Kanununun 4 üncü maddesindeki 
lan haiz olmaları ve devlet memuriyetine ilk defa .:ıreceklerin otuz 

ı geçmemiş olmaları lizundır. 
5 - Müsab:ıkaya gırmek istiyenlerin 20.12.940 günü ak3amına kadar 

lekçe ve evrakı musbiteleriyle birlikte imtihanların ıcra olunaca.-ı P. T. T 
erkez Mudürluklerine muracaat etmelidir. 

~ - Musabaka her vilayette P. T. T. Merkez Müdiırliıklcrinde 23.12.940 
ihıne musadif Pazartesi gunu uat 9 da yapilacaktır. "11347 .. 

izmir Nafıa Müdürlüğünden : 
31499 lira 60 kuruş kc;pf bedeli uzerınden kap:ılı eksiltmesi ilan edilen 
urıyet Kız Enstiti.isu ikmalı inşaatı için teklıf olunan bedel muvafık 

layık hadde gorulmed tinden aynı iş bir ay ıçindc ihalesi yapılmak uzere 
hia konulmu:ttur. İsteklilerin 2490 sayılı yasa hukumlerine göre ha

hyacaklan tcminatl:ın ıle birlikte 29.11.940 tarihinden itibaren İzmir Na-
Mtidurıuırunde muteşekkil komısyona başvurmaları. "11399" "5239,. 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

Kurulu$ •'arihi : 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şuhc \'e Ajans adedi : 265 
Zirai ve ticarı h e r nevi haoka muamelrleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

8 t BankH•nda kumbaralı "'e Oıbır11z tasarruf tıe11plarınd11 "" u 15C 
a»uıunjnlara senede ' defe c;•krtecek kur'a ile aıal)ıdakl plina göre 

'krımlye daCıtılaoaktır, 

·det ı.ooo Liralık 4.000 •.ıra 

• ısoo • ı.ooo • 
• 
• 

250 
100 

• 
• 

1.000 
4000 

• 
• 

• 150 • 15.00t' • 

• 40 • '800: • 
• 20 • 3.200 • 

KKAT! Hes:ıplıın?\d11kf paralar bir scnf' tctnd~ SO Uradan asa~ dnsmı
ltramıye cı tığı takdırde ~ 20 fazlnstyle verllecektfr. Kuralar 

e 4 deıa, 1 Eyl61 J Bil'1ncl klnuı:ı. ı Mart ve l .Haz1ran 
tarihlerinde eektlecektir. o 591 

Tomruğu 

Bolu Devlet Orman 
İşletmesi Revir 
Amirliğinden 

1 - Bolu Karacasu deposunda ls-

Havagazı ve Elektrik 1 
Ocaklal'ı 

4 TAKSiTTE 

4 TAKSiTTE 

L 
E G Elektrik 
SilpDrge ve 
fırınları 

6 TAKSiTTE 

Avlz:eler 
ve 

hedlyellkler 
4 • 6 TAKSiTTE 

LUXOR Radyoları ve otomatik gramofonları (Taksitle) 

titte mevcut 2692 adet muadili 1641/ OSMAN ŞAKAR şk• 
557 M3 köknar tonirUC:u açık arttır- Ye le 
ma ile satılacaktır. j 

2 _ Tomruklnrın ayrıca ba:ı kes- Galata, Bankalar Caddcşi 59 - 47. Tel: 42769. Beyazıt, Universite Cad-
me payları mevcut ve kabuklan so- ' • desi, No. 28, Kadıköy, İskele Caddesi No. 33/2. .. , 
yulmuş olup hacim kabuksuz orta 
kutu!' üzerinden hcsaplanmıstır, 

3 - Tomruklara aft s:ıtıs şartna
mesi Ankara orman umum müdOr
lOği!nde ve İstanbul, Ankara, Bolu 
çe\ irge müdürlüklerinde ve Bolud:ı 
devle~ orman ışletmesi revir flmirll
ğinde görülebilir. 

4 - Tomruklnnn muhammen be
deli 11 lira 56 kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesilc 4.12.940 çarşamba günQ 
saat 15 te Boludaki revir amirliğine 
mJracaatları, (11156) 

Yeşilköy Hava l\1ıntaka 
Depo Amirliğinden : 

1 - Buy(lkderede yaptırılacak bc
tun iskcle:ıin 28.11.940 günü münaka
sa ına talip çıkmadı ınd:ın yeniden 

'1 pazarlığa konmuştur. 
2 - Milnakasası 5.12.940 persembc 

gunu s<ıat 14 te Bfiyükdere Hava Yol
ları binasında toplan cak ha\ a satı
nahn:ı komisyonunda yapılacaktır. 

3 - isteklilerin kroki ve keyif rn
porlannı gormek fizere her ghn Ye
§ilköy Hava Mıntaka deposuna ve 
mUnakasayn girecckl~in (495) Ura 
muvakkat tt>miııatlarını Bakırköy 
mıumüdilrlQğilne yatırıp makbuz ve 
vcsniklcrln! de birlikte belli gün ve 
s<ıntte komisyonu muracaaUarı. 

(11410) 

OSMANLI BANKASI 
-ILAN-

osmanıı Banlı:auıuıı Galata idare meıkeıllc, 
Ycakami ve Beyoflu ıubelcrl •enıelerıle ki· 
ralılı: bu daireleri 2 llkklaıııı 1040 un ltlba· 
rc:ı l;"an ahire kadar aıaftda 7uılı ıaı tlcr• 
de açık bulunacaklardır. 

Vunc aaatleri: 
Adi cflıılc.rde ı 
Saat 9 daıı aaat 12 :re •adar 
Saat ıs,so dan saat ıs ••r 
Cum.ıırtcsl cflnlerl: 
Sut 9 daa saat 11.ao • hdar 

Kiralık kau c!alrdcrl: 
Adi cilıı.lerdc: 

Saat 9 daa aaat 12 :ıre alı:dar 
Sut U.30 daa aut 16 •a itadar 
Cumarud ırfiııleri ı 

Saat 9 dan ııaat ı27e ~adar 

~ SiRKECi 1\ 
Salk.ımsöl:üt Oemırkapı 

1-lalil Sezer 
Karyola fabrikasındakj 
Sergiyı ziyaret echnız 

Deniz Leva%ım Satınalma 
Komisyonu Uônları- ... · . . 

ı 1 - Tahmin edilen bedeli "22 425" 
lira olan "100.000" kilo kuru üzilmun 
ll-l .k~nun-940 perşC'mbe eünfi saat 
14 te kopalı zarfla eksiltmesi yapıla-
caktır. 

2 - İlk teminatı "1681" lira "88" 
!.:uru,, olup sartn:ımesi her gUn komis
yondan "150" kurus bedel mukabilin
de alın bılir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun taritatı dahilinde tanzım edecek
leri kapalı teklif mektuplıınnı havi 
kapalı zarflarını en geç belli gOn ve 
saatten b.J sruıt evveline kadar Ka
&ımpa~d:ı bulunan komisyon ba kan
lığı• a makbuz mukabılındc vermele
ri. (11104) 

• 
Pulanya Tezgahı Alınacak 
Bı: adet orta boy pulanya tczgı'ibı 

alınacaktır. isteklilerin en geç 5/12/ 
940 tarıhJne kadar tekliflerini komis-
yona vermeleri. (11290) 

Düzce Şehir Klübü 
Reisliğinden : 

Klüp nizamnamesınin 25 ve 
33 üncu maddelerinin tndili zım
nında ilanen vaki içtimadn nisabı 
ekserıyet hasıl olmadıgından 8-
12-940 pazar günu snst 14 tc 
~~zccdeki klüp binasında tekrar 

l ıçtima edileceği ilim olunur. 
Duzce Şehir klubiı reisi 

ı~~~~~~~-

Askeri Fabrikalar &ahnalma 
komisyonu ilanları 

1'ahmuı edılen bcdelı 2100 !ıra o
lan 7000 kilo sığır C'ti Tophane Snlıpn
zan askC'rl f brikalar s Un alma ko
misyonunca 13-12-940 cuma gün(l saat 
14.30 da açık eksiltme ile ihale edJ
lC'cckUr. Taliplerin ilk teminatı olan 
157.5 lirayı her hangi bir mal mildür
lüğune yatırarak alccakları mn ·buzla 
bırlikte mezkür gun ve saatte komis
yonda bulunmaları. ŞartnamesJ her 
gQn komisyonda ıarülebillr. (11141) 

• 
Tahmin edilen bedeli 468 lira olan 
eş kslem sebze Tophane Salıpazarı 

Aslccrl Fabrikalar yollan\asındakl sa
tın ıılına komisyonunca 13.t2.940 Cu
ma günü saat 14 te pa1.arlıkla ihale 
edilecel:tır. i tekllJ,erin ılk teminatı 
olan 35.10 lirayı h<'l" hangı bir mal 
mfidOrlüğü~e yatırarak, alacakları 
makbuzl:ı. birlikte mcı.kür gün \e sa-
8lte komisyonda bulunmaları. ~rtna
mcsı hC'r gün komı yonda gurllleb lir. 

'l 1140) 

TÜRK MADEN MÜHENDiSLERi 
CEMiYETiNDEN : 

Türk Maden Mühendisleri Cemiyeti Esas N°ızamnamesinin 18 inci mad
desine tevfikan senelik Kongremiz 4/12/940 Çarşamba gilnii saat 16 da 
Zonguldakta Türk Maden Mühendisleri Cemiyeti Salonunda akdedileceğin
den sayın Cemiyet izalarınm sözü geçen gün ve saatte Kongrede hazır bu
lunmaları ve imkfln olmadıfı takdirde de Zonguldakta bulunan arkada$lar
dan birisine vekillet verdiğine dair Cemiyet Riyasetine bir mektup gondcr
melcri lüzumu itan olunur. 

RUZNAME: 
J - Açılı~. 2 - Kongre Riyaset divanı seçimi, 3 - Geçaı devreye aid 

muamelatın kongreye arzı ve yıllık raporun okunması ve İdare Hey'etinin 
ibrası, 4 - Yeni İdare Hey'eti seçimi, 5 - Yeni devreye aid bütçenin tan
zimi, 6 - Nizamname tadilatı, 7 - Ankaradaki bazı arkadaşların aidatın 
bir liraya tenziline dair verdilded teklifin müzakeresi, 8 - Arzu ve dilek
lerin teklifi, 9 - Kapanış söylevi. 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. Gasson diyor ki: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usul1eri tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanab öğretiyorum.,, 

Fiatı 50 Kuruı. 

Lira 

1 2000 - 2000.-
3 1000 - 3000.-
2 750 - 1500.-

4 500 - 2000.-
8 250 - 2000.-

35 100 - 3500.-
80 50 - 4000.-

300 20 = ;ooo.-

..,, 
1 

Türkiye İş Bankasına para yatırmakla 

yalnız para biriktirmi~ ' olmaz. ayni za
manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

Ke•ldeler : 4 Şubat, 2 M•· ıı 
yıs, 1 AQuatoa. 3 t klnelteş. 

rln tarlhlerlnde yapılır 

i DE AL 

Kumbaralı ve kumbırası~ 

hesaplırınd• en az elit ıı. 

"••• bulunanlar kurl':r~ 
dahli edilirler. 

BÜRO 
Yazan : lktısat Doktoru G A S S O N 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş _ _yapmak, para kazanmak 
istiyorsanız, "IDEAL BURO" yu okuyunuz.,, 

Satış yeri: TAN · lstanbul 

Fiah 50 Kuruş. 

235 No. lu İlyasbey T. K. Kooperatifi 
Tasfiye Hey'etinden: 

Kooperatifimizin 14/6/940 tarihinde toplanan cenel kurulunca tasfiyesi
ne dair verilen kararın 25/6/940 tarihinde Ticaret Vekiletince tasdik buyu
rulmasma mebni 8/11/940 tarihinden itibaren tasfiye muamelesine baola
ruldıft alacaklıların en çok bir sene zarfında ya bizzat veya taahhlitlü mek-
tupla hey'etimize milracaatları ilin olunıır. "11392" 

Emekli, Dul ve Yetimlerin Nazan Dikkatine 

Emlcik ve Eytam Bankasından : 
Işıkların karartılması dolayısiyle neırettiiimiz illnlarla maaılarmı btln

kamızn temlik etmek suretiyle alan emekli, dul ve yetimlerin ellerindeki 
pusulalara nazaran mUracaat edecekleri saatler bildirilmiıti. Bugiınden iti
brcn saatlerin bir saat ileriye lmmış bulunması dolayısiyle muş sahipleri
nin bunu nazarı dikkate alarak evvelki ilfınmııza göre mtiracaat edecekleri 
saati ona göre tayin etmeleri ve sabahları tediyata saat sekizde ba~lanacaiı 
ve o&le uzerleri tatil yapılmıyarak fasılasız çalışılacaiı ilin olunur. "11386., 

Sağlam, dakik ve dünyanın en iyi 
saatleri demektir. Yüksek derece 

saatler sırasında bulunduğu halde 
FİATLAR DAHA UCUZDUR. 

ARLON saatlerini görmeden 

başka saat almayınız. 
Satı:t deposu: Z. SAATMAN İstanbul Sultanhamam Camcıbatı Han 1 '°" 

Satış geri: Basri Tümer. Yeni Vaü.de han 

T i M o F u 
Barsak Kurtlarından (Abdest bozan) dediğ 

şeritlerin devasıdır. U yaşından üstün olanlar 
nırlar. istimal tarzı kutuJarm içinde yazılıdır. 11 
eczanede bulunur. Sıhhat Vekfıletinin müsaad · 
haizdir. Fiatı 75 kuruştur. 

'------•• Reçete ile satılır ·----~ı 

Birinci Sınıf Tenekeci 
Alınacaktır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 
Kınkkalede çal~tırılmak fizere birinci sınıf tenekeci almacakt#
Askerliğini yapmı:ı olmak şarttır. 
İsteklilerden Ankarada bulunanlann Umum Müdürlllfe, tstanba! 

!erinin~ Zeytin bumu Silah Tamirhanesi ve İzmirde bulunanlarm da 
Halkapınar Sildh Fabrikası Müdürlüklerine müracaaUarL (11195) 

,. Tecrübeli Steno Daktilo 

1 
Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca iyi bilen, Muhasebeye ~ 

Türk tabaası bir Steno Daktilo hususi bir müessese tarafmdan .,....... . 
maktadır. Referansları ile birlikte (R. F.) rumuziyle İst. 176 P~ ~ 
tusu adresine mektupla müracaat. ' . 
Çocuk Ansiklopedisi 

2 Büyük Cilt 
Mekteplerde öğretmenlerin ve çocuklann bayılt 

bilgisine yardımcı olarak kullanabilecekleri mükeıtl .. 
mel ve biricik eserdir. Sınıfında muvaffak olanist' 
Çocuk Ansiklopedisini okuyanlardır. 

MllttAKA BtRIAKIM ALiNiZ 

Sat.tık Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğind~; 

1 - Bolu Karacasu deposunda istifle mevcut 2309 adet muadili ıs 
951 M3 köknar tomrukları açık arttırma ile satılacaktır. .--1" V 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme paylan mevcut ve kabulı:lan tor" n 
muş olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplanm1'tır. 1~ b 

3 - Tomruklara ait satış şartnamesi Ankara Orman Umum Mil~ ~k 
fünde ve İstanbul, Ankara, Bolu Çevirge Müdürlüklerinde ve Boluda V"' . !> 
let Orman İşletmesi Revir Amirliğinde cörlllebilir. 

4 - Tomrulı:larm muhammen bedeli 11 lira 56 kuruştur. 
5 - İsteklilerin % 7.S muvakkat pey akçesi ile 6/12/940 

aa11.t 15 de Boludalı:i Revir Amirliğine müracaatları. "11187,. 

Yüksek Öğretmen Okulu Eksiltme Komisyonun~ 
Cinsi Mikdan Tahmin Fiyatı ~ 

Erkek iskarpini 95-105 700 55 ~!l, 
Yulı:sek Öğretmen Okulu erkek talebesi için hizumu olap JOP",,ı

mikdarı. beher çift tahmin bedeli ve ilk teminatı )'azılı latı:arlıisJ 
16.12.940 Pazrtesi günü saat 15 de açık eksiltmesi yapdacaktır. ~ 

Eksiltme İstanbul Erkek Lisesi yanında Yuksek Melctepler Jıf 
eebeciliğinde toplanan okul komisyonunca yapılacaktır. 111' 

İsteklilerin Ticaret Odasının yeni yıl vesikası ve ilk teminat ~.tt
zu ile birlikte belli gün ve saatte sözü geçen komisyonda bul~, 
İlk teminat yatırmak ve şartnameyi görmek istiycnlerin Yüksele w>·-
men Okul İdaresine müracaatlan. "11375,. 

Gümrük Mit. Gen. K. İstanbul Lv. Amirliği • 
Satınalma Komisyonun~· 

3 İlkkinun 940 Salı günii saat 15 de kapalı zarfla eksiltme usulile •• ~ 
lira muhammen bedelle 1000 çift er kundurası alınacaktır. Nilmunc, ~rtJJI 
prtnamesi her cün komisyond! &Örülebilir. İsteklilerin kapalı zarı--.. 
belli cünde en ıreç eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Galata 1ı!ıf 
han .. Caddesi İbrahim Rıfat Hanındaki Komisyona vcnnelcrl "1091 " 

Devlet Denizyolları işletme 
idaresi ilanları 
ADALAR KIŞ TARİFESİ 

Adalar - Anadolu - Yalova hattında 1 Blrinciklnıııı 940 tarihksa-' 
itibaren kış tarifesi tatbik olunacaktır. (11380) 

Bir tavzih 
KaramOr,ael icra Memurlufjundan: 

TAN gazetesinin 9/11/940 ve 13/11/ 
940 tarihli nilshalarında ŞfikrQ Kırıı
soya nit gayri menkul satış günlerinin 
6/12/940 tarihine milsadif cuma ve 
16/12/940 tarihine mfisadif paza,rtcsi 
günlerinde yapılacağı tashihen ve 
tavzihau ilAn olunur, 

Bahçe Meraklılan 
Modem salon ve yesflllkler, ma
vi çamlar, 100 ~t güller, ita· 
melyalar, Mano'l7alar, Açalya· 
lar, Kc.ktuslar ve saire... Orta 
k8yde Ankara Bah~eainde bula · 

bilirsiniz. - VASIL _, 

lahip " Nctrlyaı MlldGrtıı Emle Ul:MAN 
Oucıedlik ... Mcırbaı T.L.~ •TAN llaıııaa .. 

Çalgllar "' 
Ahenk. Mandolin ve ..tre 
Eıkltehlr : Ahenk mueldl 

S, SUAT 

Tilr1ı:iye tı Banlıcaıı A. Ş. de0: • ..11' 
2 IUnunucnel 1940 .ıuarıal ~ 

itibara itan aaatlulmla ıımlardır: 
1,10 ,. u,ıo .-»" 

eumarı..ı sQıılcrl taaa ...ıı.nasu ~ 

t,ao. 11,10 
1 

dıra 

' _/ 
TEPEBAŞI DRAM KISMIND" 

Gündüz saat 11 ve 15,30 da 
İ Akşam saat 20,30 da 
1 AVAK TAKIM1 ARASIND" 
İ KOMEDi KISMINDA 1 Gilndüz saat 11 ve 115 30 da 
i Ak ıım saat 20,30 da DADI 


