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Tecavüze Uğrarsak, Bu 

.-. 
larbe Mukadder Zafere 

2000 Kadar 
Romanyalı 
Katledildi 

Demir Muhafızlardan 

Bir Kısmı H. Sima'nm 

Evine Hücum Ettiler 
, 

Çocuk Ansiklopedisi 
2 Büyük Cilt . 1 

Mekteplerde öğretmenlerin ve çocukların bayat bilaiaine nr· 
drmcı olarak kullanabileukleri mükemmel ve bırkik eserdir. Sı-

. ıufıııda mııvaffak olanlar ÇoçU]r Ansiklopedisini okuyanlardır. 1 
MUTLAKA RfR TAKIM ı\LINJZ 

~ ............................................. ..... 

~ar Devam Edilecektir 111 

us Diyor ki: "Aslanlar Gibi Vuruşmak, Yahut Koyunlar Gibi 

"ıla Sürülmekten Birini Tercih Etmek Gelir Çatarsa, Cihana 

Yeni Erlik Misali Göstermekte Tereddüt Edemeyiz 11 

Yugoslavyc:da 

1 Maçek'in Zagrep'teki 

ikametgahı Önün.de 

Bir Bomba Patladı 

o 

kara, 2 <TAN :\luhabirinden) - Falih 
Atay, yarın ~ıkacak Ulus gazetesinde "Ka. 

türümiin çatısına, mektebe giden çoc11A'a hücum 
edecektir. Hepı-ini korumak için nıiidafaa tl'd
birleri vardır: Bu tertipleri şimdiden. son zarn. 
retlerine kadar taınam•ıracağı.ı:. Çünkü c~cr bir 
tcca,·ii'le uğrarsak bu harbe, mukadder Tiirk 
zateı·ine kadar devam edilcl·ektir. Bu zafol'in 
azmi ve imaııı bütün ruhlarda pırıl pırıl vaııı. 

Arasındaki isık., ba~hğı altında ~u maka. 
esretnıcktedir. 

alk se\•kli bir disiplin içinde hiikumetin 
i yerine getirmiştİı'. En ileri hudut kara. 
dan. cephe gerisindeki eo uzak Tiirk kö
kadar, milli hazırlanma tedbirleri ibtiin. ~·or: 

· İstiklal nöbeti bekliyoruz. ';Karanlığın arkasında ışık hudur. 
"Hiç bir canı boş ,yere ziyau etıni:\·ecek. hiç 

bir hizmeti felce uğratmıvacak, cephede ye cep. 
he gerisinde ted.hi~i. aı;lığı. peı·isanlığı ·ön tiye. 
cek tedbirlNiu hepsini alat•nğız. Paha bil'ilmez 
hürriyetih müdafaası için ·rc:.ıni ve ~ahsi hic bir 

eni lıarbin cephesi, bütün memleketth. 
sıoda çalışan çiftçiler veya he!?iklerinde 
an çocuklar, hudutta dövü~en askerlerden 
ınaşuu değildirler. Bilakis, kahbe düşman 

~;Javemet iradc:.ioi, cephe gerisinde yıkmı~·a 
·bJlcaktır. Yaralııun sedyesine, ha~ta ve kö. 

ı' .... 
ı~-----

k Şarkta 
er Oluyor? 
ikanın Uzak Şark meselesinde 
ıniyet verdiği iki nokta var

l!irincisi ergeç Japonya ile vu
ı:tıuhtcmel bir harbe kar§ı ha
tımak, ikincisi bu baurlık ta
lanmcaya kadar Çan Kay Şek 
Jnıetinc yardım ederek onun 
vemet kudretini arttırmak-

8u maksatla, dmili: ve hava 
• eUerinl Okyanusların en bü-
1121 t4 kuvveti haline geUrmeye ça-

'1akta ve harici her hangi bir 
'tuza karşı bOtün deniz üsle
ltakviye etmektedir. 

ıt. Zekeriya SERT~L 
çler paktı imza edildiği za. 

man mihvercıle!" dunya
di aratarında şoyıe taKs...m 
erdi: 

Almanya ve İtalyanı:n 
Jlü altınoa t:>ir Avrupa -
~ hem.sferi vücude getmie-

1 Uzak Şarkta Japonyanm 
~lü altında bır şarkı Asya 
ittorluğu kurulacak; 
• Şarkı Asya ile Yakın Şark 
da.ki saha şimdilik boş bı. 

. Ve ihtırnal ileride bu
Sovyet nüfuzuna terk\'!di-

taksim, Avrupa ve Afrika 
rde Alman ve İtalyan, şar. 
ıy üezrinde de Japon haki

kabul ediyordu. 
ya Avrupada Yeni Ni

.Snıi altında bu hclkimiyeti-
1\.ise koyuldu. Afrikada bü. 
ıi~üstemlekeleri olan Fransa 

şmaya teşebbüs etti. Bir 
lan da İtalyayı Afrika sefe

sa· &evketti. Akdenizden tngilız 
,. ~a5ı çrkarılacaıt, Mısır iş· 

.,.lllilecek ve bu suretle Afrika· 
llt.hine doğru gidilecekti. 

ya ve İtalya Avrupa ve 
da me.~gulken Japonya da 
Şarkta kendisine terkedllen 
m.uıtakasında Japon ha.ki. 

· · tesis için faaliyete geç
a Cinde Çan Kay Şek'in 

ları :karşısında b:r kaç vila-
"' ~ (Sonu; Sa: 2; Sü: l~ 

r---------·__J 
&ni T efrikalarımız 
---··----
.. FRANSAYI 

tansnyı seueleı·Jcnbcri için 
~. ;viyerek bugünkıi felaketli 
ıyeıe ı.üriikleycı1 amillerin 
ıfanc bir surette tah !ilini 
!!serde hulacaksınn. 

- A6k ve intikam .... ,. 
~il e~cr, l\hıa7zez· T::ıhı;;in 
kand'ındır. Nefis · bir aşk 
crasıdır. Okuyurulanmı rın 

(Sonu; Sa: 2; Sii: 3) 

. ~-· .. J 

Yes·ıd~re·l<fe De 
Fabr.·l<a Yandı 

Yanan Fabrikaların Üc;ü de Sigorta.ltdır, 

Ateşin Sobadan Çıktığı Zannediliyor 

Dün geceki yangında itfaiye ateşi bastınnı~·a uğraşırken .. 

Dün akşam saat yirn1iye doğru rakolu karşısıpdaki merserize ip
Yeşildirekte Kocahan caddesinde lik fabrikasından çıkmış. az za
Mustafa TW1ça ait merserize ip- man içinde ayni çatı altında bulu 
lik fabrikasından yangın çıkmıı-;, nan bir katlı ve altı numaralı A· 
bu fabrika ile altındaki çorap ve vaz Barbori'ye ait ~orap fabrika. 
yanındaki mensucat boya fabrL sına da sirayet etmiştir. Saat 
kalan yandıktan sonra ateş sön- 19,57 de yan,:ım kule ve polis ta. 
dürülmüştür. rafında11 itfaiyeye haber veriL 
Yangın, evveliı. Yeşildirek ka- (Sonu; Sa: 2; Sü: 2) 

Acaba nereye kaçtı? 

Bükrcs, 2 (A.A.) - "D. N. B.,. I 
Berline sevahati esnasıııd,ı GE::- ı 
ncrn.l Ant~nescu'y::ı refokaö eden 
Hariciye Nazırı Stu,·dza husu:,i 
sebeplerden dolayı bir müddet 
daha Berlindc kuldıkt:ın sonra 
Roman:raya dönmüştür. Sturdza. ' 
Aibajulia'da Dcmirmuhafızlaı m' 
bir ictimaında bulunan General 
Anto'nescu'ya mülaki olarak ra-

1 porunu vcrmi§iir. 
1 2.00ll lÜŞI KATLEDİLDl 

1 
Londra. 2 (A.A.) - ''Tiınes .. 

gazetesinin Belgrat muhabiri bil
diriyor: 

Romanyada yapılan ~yasi kc:ı
tiller, halen Rumen hükürnetinin 
başınd:ı bulunan şeflere kan;ı 
müfritlerin hazırladığı geniş bir 
suikast teşkilatı tarafındao yapıl- i 
ınıstır. Partiden ihrac edilen Co-

1 rogaru'nun suikasdı idare etmıs 
olması muhtemeldir. Corogaru l 
taraftarlarının actığı ıniıcadele 1 
ijraşov1 Turnu-Severin ve Cra
Yova 'da karışıklıklara sebebiyet . 

,. n 

\·ermistir. Geneı·aı Antonescu- Arnavutluk cephesindeki har<·kat 
nun gaybubetinden istifade ede-
r.ek müfritleriıı bir hükümet 
darb~si yapmak istedikleri ve gl?
neralin ani olarak avdeti ve al
dığı tedbirlerle hü" .:.nıet -darbesi 
icin alınan tertibatın bozulduğu 
zannedilmektedir. Rumen ve Al
man askerleri Bükres sokakla· 
rında devriye gezmekt'c ve resmi 
binalar muhafaza altmd-ı bulun
duruL"llaktadır. Profesor Yorga-

(Sonu; Sa: 2; Sü: 3) 

Silah Altına 
Ahnanların . 
Maaşları 

Hüki'uiıet, Yeni Bir 
Proje Hazırladı 

Ankara, 2 (TAN Muhabirin
den) - Hükumet, Maaş Kanunu. 
ııun bazı madde1erinin tadiline 
dair kanun layihasını Meclise 
ı!bndermiştir. Bu tadil~ göre, se
ferberlikte fiili hizmet haricinde 
silah altına alınan maaşlı devlet 
mernurlari~le ücretli mem4rların 
memuriyetleri uhde~erinde ip. 
ka edilecektir. Bu kabil kimsele
rin maaş veya ücretlerinin yarısı 
kendilerine veya aileleıine verL 

. (Sonu; Sa; 2 Sü 7) 

Yunanlılar 
Şimalde 

... . 
llerlıyor 

Arazi Güc;füklerine ve 

Kara Rağmen Hücum 

Devam Ediyor 
Londra. 2 (A.A.) - Yunan -

İtalyan cephesinden gelen son 
haberlere göre, Yunanlıların mu
kabil hücumu pek ziyade muvaf
fak olmakta ve İtalyanlar Arna
vutluk dahilinde Pogradeç'ten 
40 kilometre mesafeye sürülmüş 
bulunmaktadır. 

• 
Londra, 2 (A.A.) - Arnavut· 

Yugoslav hududundaki Reuter'in 
hususi muhabirinden: Arnavut
luğun şark cephesinde bulunan 
Yunan kıtalannın arazi güçlük
lerine ve şiddetle yağan kara 
rağmen "pazar gecesi ilerlemeye 
devam ettikleri öğrenilmektedir. 
İAŞE 1\1ÜŞKÜLA1'1 YOK 
Atina, 2 (A.A.) - Roma rad-

~abasını ' 'e Yunan taarruzlarının iştikametini gösterir harita 

Askeri Vaziyet 

NEMERÇKA DAGI 

ETRAFINDA 
HARP OLUYOR 

İngiltere 
Üzerinde 

Hava Harbi 
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İ Yunan - İtalyan cephesınde en 

1 müh'm hareketler. Arnavutluk -

Southampton'a Yeni .. n 

Ve Şiddetli Bir Hava ~ır 1 
Yunan hududu üzerinde Nemerçka 
dağ silsileleri etrafında cereyan 
etmektedir. Bu mevkiin stratejik Taarruzu Y ;ıpıldı ehemmiyetini, muharebenin baş
langıcında işaret etmiştik. Ne-
merçka dağları, Papink ve Tumba Londra, 2 (A.A.) - South3.!np- • 

1 
tepelerinden müteşekkil olup de- ton şehri dün gece diğer şiddetli ) 
nizden irtifaları 1880 - 2445 aı:a- ı bir taarruza hedef olmuştur. > 
sındadır ve bütün mühim gecitler Düşman tayyareleri birbirini ta- mı 
Arnavutluk toprakları içindedir. 
Son haberlere göre, Yunanlılar kip edeh dalgalar halinde saba-

1 Nemerçka dağının Garp yamaçları • hın ilk saatlerine kadar tethiş va-
1 ile karşısmdaki Makrikanb dai1- 1 zifelerine devam etmişlerdir. Bu 

1 
nm arasındaki dar dağlık sahaya. sefer de hedef bilhassa ticaret 
yani Pogon mmtakasuun Arna- 1 ~ahalleleri olmuşsa da banliyo • f 
vutluk kısmına... s.~lrulmuşlardu de taarruza ugr~ amıs ve bir çok•&. 
Buraları Rum koylülerle meskıln ( . • ~ ~ ""! 
bir yerdir· halkı muharip değil- ikaınetg8.hlar hasara ugramıştır. 1 dir. ' Hasar mühimdir ve bazı şehir 

Fakat, Nemerçka • dağrnıo Şark 
yamaçları -kl Pemıet kasabasma 
doğru gideo yol üzerindeki Pera- ı' 
ki köprüsüne tamamen hakimdir-

(Sonu: Sa: 2; Sü: 2) 

==-·----.... ..) 

servislerinin kısmen muattal kal
masının önüne geçilmek üzere a• 
cele tedbirler alınmış, evler; ha
sara uğrayanlar için muvakkat 
ikametgahlar temin edılmi~tir. :na: 

(Sona: Sa; 2 Sil 5J 

yosunun guya İtalyan tayyarele---------------------------
rinin Yunan kıtalarının iaşeleri- GÖR ÜŞ LE R: önünde mahv ve perişan ola. 
ni temin etmelerine mani olduk- caklardır.,, 
lanna dair verdiği haberler, asri- .... .- Bu plan tatbik mel•kiiıte gc-
sızdır. Bilakis 1 İTukimun akşa- H ALA O çemedi. Rus Çan bu mektuba • 
mı Atinada umumi Emniyet Ne- lngilizlerle birleşmek suretile ' 
zareti tarafından ne§redilen teb.. M E K T u p cevap verdi. Napolyon'oıı or· .._ 
!iğde bütün gün qıemleket içinde duları ta l\loskovaya girdi. Bü-
sükunet hüküm südüğü bildiri!- tün bu tarih, Napolyon'un yı· -
mektedir. Son kırk sc:ıkiz saatten- Sabiha SERTEL kılışı. bil' buçuk asır eV\•elin 
beri İtalyan tayyareleri Yunan- Napolyon Bonapart, İngilb imparatorluklar ka~ası her. :>n 

(Sonu; Sa; 2 Sü G) kesin bildiği bir tarihtir. ~ 
İmparatorluihınu yık. Fakat bir buçuk asır sonra, A 

NORVEÇlE 
Karışıkllk 

Başgösterdi 

Quisling, Bir 
Suikast f eşebbüsüne 

Maruz Kaldı 
Stokholın, 2 (A.A.) - Alman 

kontrolu altındaki Norveç hiikU... 
metinin reisi Quislin~'e yapılan 
hır suikast üzerine Norveçte va
him karışıklıklar vuku bulmuş-
tür Quisling, Fredeııkstad'da bir 
umu.mi toplantıdan ayrılırkpn 
büyük biİ' kalabalıkla karşılaŞ-

huya karar verdi~ zanlan. bu mektubun adresini değişH- k 
kendin" en kuvvetli miittefik rerek fRus Çarı ve Çarlık ida· 8i 
olarak Rus Çannt aramış. 1808 resi kalmadığı için) hüyiik 
de Car Birinci Aleksandr'a su devlet merkezleriniu herhangi 
mektubu eöndermiş: birinin postahane::>indeo tekrar :t 

"Fransız, Rus. belki bir mik. posta~·a verebilir, biiyük dev• 
1 
I 

tar da Avusturyaltdan mürek. let inünıessillerindcn birine • 
kep, 500 bin kişilik blr ordu, gönderebiJirsiniz. Veya eskı <taal 
İstanhuld:ın Orta Asyaya sev- mektup taşıyan <'lçilerin ı;er. 
kedildiği takdirde yalnız F.uıı. dunelerine mukabil. tayyare ur 
ta varmış olmıyacak. İngiliz postasile. meır.afclcri azaltım • 
İmparatorluğunun temelini bir kuryenin eline tevdi ede-
snrsacaktır. Bu darbe fmpara. bilirsiniz. Bu nıektnbun vazıl .. • 
tOTloğıı dizlerimizin önüne e- dığı tarihin üzerlntlen bi~ bu. İ 
ij'ilmfş bil' vaziyete sokacak. çuk asır 1?;eçti. Biz hala dün. 
<ıarsıntılannı ta Hindtstanda yayı yenibaştan taksim. hil§l 
ıröstere~ktir. Fakat. aram1z. büyük imparatorlukla"n ha· 
""~ "" 0 .,10 c..,,,. 1 !t 'M11ri+nn yatını idame "Ya por~alama ı 
evvel lm.zalanmahdır. Ordu· davalarile meş~nlüz. Şn insan. 
lanmız bir MayıstJt Asvaya va. lan saadete eriştite<>ek rejim• 
l'ahllir. Boradan RlnıfMRna ler; medeniyet dedikleri t.e. 
ııt"eçecek olan bu ordu. fuı;riliz- rakki meydanında bh lrannca 

tcfrikamızı da büyük bir 
le takin edeceklerine ~ijp
· :ı yoktur. 

- Şu izleri takip edersek saklandığı yeri buluruz! fımş, o sırq.da bir bomba patlamış. 
<Sonu: Sa: 2: Sii: 3) 

leri oradan ko!acağı dbi. in. adtmı bile ileriye atmamı"? .• • 
gilezler badl~elerin bu aıameti Hıilıl o dava, hata o mektup. 



1 lstiklGI Nöbeti 
. Bek&yoruz! 
f fRıtc. 1 '""'"'"' 
emek ve masrafın fedakarlık de. Yazan: PhJUp W alton • Ke" 

- 26 _ ı lovakyadak.. vub'etln ayn! idi. Sü- ğil, sıkıntı bile teşkil etmiyeceği 
t bu uım pi ru, Gestapo a- deUere d.- mütemadiyen Çekler ta- bir memleket varsa o, milli kur
ııu Yugoslavy ya yerleıurdiği rafndan tazyik edildikleri telldn e- tuluş ve istiklal muharebelerinin 

d~mi,U. en ytlbek misalini veren bu Tür. dar, Ges ponun ekalliyeUerl L• k. · ki 
lıp, bir A m n müdahıılesıni r~ ı Avusnu.,.a - Macaristan un- yedir. 

T dı ı gune k dar, ne İtal- par"ltorlUğunun {ıkılacalı güne ka- "İkiden biri, ya aslanlar gihi 
e de Almanya ıaratından realıze d~r, Hırvatlar mukadderatlarına hA- vuruşmak. yahut koyunlar ırihi 

de ildı. Çcko lovakyada ol- = _olacaJı. dahili illerinl kendileri- .ıjıla sürülmekten birini tercih 
glb , mühım aJ nlar Yugoslav- miş ::;,.: ~e:!ı b~Jkh= ~:; etmek gelir çatars~. biz.im ara. 
ı derıldl. Bu DJ nlar Henlcin'- vermedlli ıiba. HırvaUara da verme- madıJ-ımız harp gehr hizı bulur. 
aldı ı tavsiye mektuplar!.le mü- dı~l iç!r. harp 10nunda imparatorlu- sa, cihanı hayrete dfüıllrecek biT 
z o r k, Yug 1 vy ya lfrdılcr, gun Tıkılmasını müteakip bu baklara I erlik misali gfüıterm"kte tcred 
etlt n IJi ı s m larıle temasa "h" • 1 
er, Zaırep de ve Belgr:ıttaki Al- sanıp olacaklarını sanmıtlanh. dilt edemejlz. Tarı ımız. ~an 
wcc rlarile tema tan sonra taa- tOEVAMJ VAR\ destanlardan y11ğrulmuştur. Yeni 
geçtiler. y ~refler için maceralar pec;"ndt' 
LEL~'İN ROLÜ: y 8§0direkte angın k01mıya muhtaç detiliz: Fakat 

Felelln hiç bir imtihanından 
(Baıı 1 ıncıdeı Ttlrk ,erefini çilc-eterck çıkını. adamlar Slovakyanın siyasi ll- f>" 

FM!lnnAJen de H.ırvaı ve ::»ovo;0 uaı- mişttr. yltf'•&otz. 
Yangın mahalline evveli İs- "Karanhğın arkasmrlaki ışık, 

tanbu! ıtfaıye grupu ge.mıf, M.:ıh bir tesanUt, bir irade, bir pey· 
naaıI ya oılece.uerı, bunlar- mutpaşa ile Çiftesaraylar mahal- mandır. Bizinı herke in hakkına 

Dalll cooperaUon yapacakları, Al- leaını tehdit etmeye baflayan ve hürmet ettiğimiz kad:ır herkes 
v adettiklerı yaraımı nasılı fırtınanın da tesirde az zamanda bizim hakkımıza hürmdt etmeli

caklan b kkında huausi \alım sirayet hududu geniılemeye yüz dlr. Bu karşılıklı riayet nizamın
erd1. Bu adamların en aeü.- tutan yangını mevzıll91tmnek l- dan ıavri insanları ve cemlvetlP

ala 1
• faaliyellerınin Hırvat 1 çin büyük ıayretler ıarfetmlatir. ri uzlaştıracak, v:ıklastıracak, 

~:eı.U:,d::~a tar ~:n::~=~ Bu esnada atef, iplik ve çorap birleştfr~ek disinlin bllmh onıı.. 
aenpatı v adett..kler1 yardımı fabrikalarından maada Muhsın Biz bu disiplin Ustlin~ kurduğu-

eun ~ı, Sırp tah kkumı.ınden Kibara alt menıucat boya fabrl. muz sulhuun baıriine knifar .,:, a. 
lç n Ges po adamlarına kasına da sirayet eun.~tir. setle mildafaasına çah~tık. Bu 
bütün kuvve.ıerı ha.ur Yanım mahall~e Be1ollu itfaiye- gavrette sonuna kaıtar c:rhat ede-

amıılurmaları dl. alncfen de bir P'UP şelmlf, ve yangı- cegi:r: ve çaresiz kalmıak. liİlihı-
po un Yugoala\iyaya mOdaba- tun airaJetinJ önlemek için büyQk d 

n a mu"affakıyeuıwı ae- &(lçlOk çeltllm1ft.!r. Fakat, itfaiye bir mızı a ıene ona -.iper rdf'reğiı.. 
anlamak ıç n, Yuıoslavya- mnddet sonra bu mesalainde muvaf- Biltiln vatanda~1ar tehlikenin, 

dahil va&i7etinln ıuaa blr bılll- tak oımuı ve merserize tpllk ve ço- suikasdin, hıyanetin '\'nlnıx hazır 
Tapmak z rurld r. Bu sıra1.ar- rap fabrikaları kAmllen ve boya men- ve kararlı bal11f\makl:ı ~le-nebi· 
at s yaat brkumın nütu&u çok s"caı fabrlkall kwnen 7andıktan lecetlnl bilmelidirler Zaaf ''e 

ldl. Henl n ekalÜ)'eUere si- eonra ateı tamam'le IGndllrülmüşUlr. tesllmlyet, kimst-;ve bir sey ka-
propqlnda iılerinde, Cekoalo- Menerıze iplik fabrJka.ı yedi bin :r:ancfırmamıştır. Kntı kstlpll ve 

tecrilbe görmilf oldutu için. "" çorap fabrikası muhtelif lifkeUe- ba4'tho!f kuvvet. zebunlann ve 
_.,_. .. , .. Sm!ıh'e açtı, bütün ecnebi re ceman 7ekan 48500 ve boya fab-

etferde çalıpn Gestapo tube- rlkaaı da 15 bin 11raya sigortalı bu- Jnlfillerin neşinde k1>sm·or. her 
kontrolün kendblne verilme- lunmakbdır. Bu fabrikalara bfUştk taraf tnxaklar Vf" Pl''ltıfarla t'ev-

b\6 leri Praıue'dan idare e- olup hafif basar ıören ve Vahram rilmistir. Kendi karar1m\z~on 
blldlrdi, Henleln'ln Dalmaç- Slrrslrclyana alt bulunan civar bina- ha•ka hl( bir ~v~ lnanm,nrak 

Alman ekallıyeUerinden yar- 1ann lliıortalı olup olmadıtı dün ıe-ı kfm1eve mevdan nkıım"·nrak ve 
,ısrmek buamunda '1m1dl azdı, ce anlaşılamaJl\1ftlr. kimseden yılmıvAT'ak, kim-.enin 

m eu r olamıyacak kadar kü- Yanımın meraerlae fabrlkumdan iıtine kan-.mıyarak ve kimH~ i 
bh 11lıktılar. Bunlar araaındakl çıktılı tahakkuk etmı... de sebebi lshnlze kanşb'"'"'''arak dost 
tlfld!Ab dahi bu ite Wi detil- henüz bt1 olarak anla1ılamam11tır ı ~ d d · · d -

fS ri Hlmmler ve Ooebbela de Maamaftb 7anpnm bu fabrikadaki uo~ta. üşma~ Ü~1'n~. OgTU 
buldular, Gestaponun ecnebi aob6duı clkbl unnedllmekıe ve tab· ı yolumuzu tak10 edehın Karnnh-

.-.-... erde 7apb&ı fuılaa& teı- k.iirata devam olunmaktadr im arkaınndakf mukaddrs ışığı, 
neticeler çıkarma11 kabul Yanp. emuında bo'Tah~ed• ça- kem nef•lerdea koruyalım.,, 

lıpn Abdurrahman kolunu cama çar-

~ ..:.::1:U':1 ~~11~,~ Norveçte Karıııklık 
- Yanllılar Cerrahpaaa hastahanesine 

kaldırılnuttır. 

R A · D · v ·~-o 
BUGUNKU PP"•"""''" 

l,tO Proının 111,SO Konll'lla 
1,0.1 Mü&ik (PL) il.O KllJ' aarı 
1,15 Haberler ıt,00 T-.U 
l,10 Mlbllı (Pi.) • .ıo Haı.crlcr 
S,4S Yemek Uttnı U,U Su 

• U,SG Prosraıa 
U,U lulıdar 
U,SO IUberler 
U,OS $arlıılar 
u,ao Mlsilı <PL> 

ao.u Ra4Jro ıuecnı 
20,41 IDbilr ınlbilr 
;ı l ,.10 KoaullDA 

11,41 C>nntra 

Askerlere ve 
Ailelerine 
Yardım 

Para Tevziat.na Yaran 
Başlanması Muhtemel 

!:)ehir Mecllsi dünkü toplantısında 
f:I .trlk, Traınvay, Tiıncl umum mil
dtirlüğilnun munena dolayı ile aske
re alınan memur ve müstahdemlerl
n;n ücı etlerinin ne şek ide ödcnt>cc
gı hakk nd kaı ar vermJ tir. Bu ka

Binalardan Harice 2 c.naye~ .. 
Oldu, 2 öla. 

l şık Sızdıranlar 1 Yarala v ·---
Takip Ediliyor 

Nizamnameye Muhalefet Edenler Hakknida 
Bu Geceden itibaren Zabıt Tutulacak 
Şehir dün gece de zifiri karan- t.\mba y:ıkma ihtiyacı hasıl olduğu 

lıkta kalmıştır. Fakat gece şehrın zaınr.n l~mbalar yakılmadan evve1 
bazı ev ve binalannaan dtpn perdcler ind1rilmelJ, maskeler kulla
ışık sızdıgı~ gôrülmu..+ıir. Dün ge- nılrtıalı, ondan IODJ"a ışıklar Takıl-,_ malıdır 

cc bunlara son ve ltati ihtar ya. Sokaklarda e1 feneri kullanan va-
pılmıştır. Bir kısım vatandaşlar tandaıılar da fenerlerini muUaka maa

Her iki Hadis 
Failleri Tutul 

Evvelki ıece aehrimlzde Dd 
iJJenmil, 2 kili öbnilf, bir ldll 
ltr ııurettıı: yaralanmıatır. 
Kaaımp·ıpda Ekmekçı 

d~sinde •S numaralı evde 
yaşlarınd.ı Fatma, do tu Sabri 
kançbk yüzunden kavga eaallı 
tabanca ile Fatm&,11 öld 
ffadlM;yt: polis el kO)'lllUI fi 
yakalanmıstır. 

go s lfih altına alınan milst:ıh
n n ,,creUeri tamamen \erilecek, 

C. k t idat verilmlyec~ktır. Ayda on 
be k. 20 lıra gıbi sabit ücrcUc ça
lı nıakld ol n tahs ldarların sabit llc
rctlerine ac kısmen idat zammı ya
pıl kır. da evlerinin sokaktan gôrülebı- kelemelldirler, 

Evvelkı gece, Sirkecide!! 
eden 2:?,35 trenı Bakırköyle 
anısından ıeçerken yol 
le)'m bir kavıa neUceslnde n e• t raftan asker ailelerine yar

d ı t arında me gul olm k üzere 
~· dıye muhasebe mUdil U Muhtar 
dun An r ya gitml tir. Ankıır:ıda 
D hMıy Vf'killctı ılc tem s edecek ve 
f:ı ir n ker ilelcrıne Japılac yar
dım için bütçede yapılan 45 bin llro
hk müna'>nlc 1 iı;ıl t:ı dik ettlrct·<>kUr. 

Belediyede : 

So?tak isimleri 
l;in Bir Karar 

lst nbulda Türkçe olmayan mahal
le. koy v~ mevki isimlerinin Türkçe
lcş• rilmesı için Danll!ye Vekiletin
dl'll viIAydt. emir 1elm11Ur. 

Böyle :>erlere yenı isimler bulun
ma ı için bir komisyon teşkil edlle
ce;ç bu komisyona Unıversiıeden a
llık~dar profesörlerle maruf tarihçi
ler miz df' dahil bulunacaktır. 

UYUZ iSTASYONLARI - Şehir 
Mt'cl.slnln dllnkü toplantısında Şe
hir hastahanelerinde birer uyuz te
dav· istasyonu teşkil edlln)işir. Tekli
fe göre bu lsasyonlarda uyuz basta
lıiı iki sıı:ıtte tedavt edUebilecek ve 
hastalığın sirayeı imklnı 

calrt.ır. --------
Hüdai Karataban 
Kan Valisi Oldu 

İstanbul Vali MuaVirıJ Hüdai Ka
rataban Kan valllltlne. MUllti7e mQ
fettlılerinden Rltft Demiı1q ta İstan
bul vali muavinliiine -\ayin eclilmit
lerdr. 

Korgeneralin Tetkikleri 
Örfi idare komutanı Korıeneral 

Ali Rıza Artunkal dün öğleye kadar 
komutanlık bınasında me,guJ olmu19 
ve ollede:ı sonra da ıehr!mlzdeJd jan
darma mılesseaeler!'11 ziyaret eımi$Ur.

1 AnkaraTıp Fakültesi 

len pencerelerini kapamışlar, KABA&TMA MALZUESl 
bahçelerine ve sokaktan görul- Siyah kıiğıt, siyah bez satışları 

lannd n Aliyi öldurmilş. ıırtıllllllllıı:-; 
yer.ındcn a ır urette Y 
Hiiseyin, trc d n tby rak k 
k t blllhare yakalanm~. 

mez yerlere bakan pencerelerını dev::ım etmektedir. Dun Yemls~ Sü
maskelemeye lüzum görmemiş· merbank'm kltıt depoawıdan k&lıt 
terdir. Halbuki lftk 10kaktan go. almak için b0.7ilk b1r kalabalık bl
rülmese bile havadan pek güzel rlkınltU. Zabıta memurlan Jzdilıama M ütef errlk : 
görülebilmektedir. ınan! olm:ık için tedbirler itUba.z et-

.-
Bunun için bu akşa!11dan ıti- meye mecbur kalmıflaraır. 

baren ışık görülen her binanın Sümerbank kitıı sabı yerlerinl 
ıu ttırmaya karar vermifUr. BugQnden 

sakinleri hakkında ceza zaptı tu- lUb rerı Ankar:ı caddesindeki kitap-

Manifaturacı 

Yeni Yardım tulacak ve bu hususta hiç bir ma- çılarda da atyah kAtıı ııatııacaktı.r. 
zeret kabul olunmıyacaktır. Dün İzmit kAtıt fabrilcamıdan, pl)'a-

lsık karartma bahsinde bazı şoför- saya on ton daha siyah kltıt ıet- rürk Hava Kurumuna 
bulunmnk maksadile mıuıifa 

lerir. pek !Ailball davrandıktan IÖ- ınifUr. blrlıtl re si Remzi Avund 
rillmekte. Beyazıt, Sirkeci, Gal:ıta, iHTİKAR YAPANLAR ltaı.lıtında şehrim z manif• 
Beyoğlu, Taksim gibi ıeyrCisefer me-
murlannın mlltekAsif bulundutu yer- l'b'atları mürakabe kimiayonu dGD- nndan mürekkep bir grup 

kü toplatııwnda pil ihılkAn 7apan 'lmlıUr, 
lerde :naskeU lAmbalarııu kullanan iki k!WI adlJ7eye tevdJ etmilUr. RemL Avunduk. SebataY 
ıof3rler bu semUerl ıeçlnce. bilhas-
sa ikincı sınıf caddelere geçince pro- Bw.lardan biri Yenicamlde 20 kuru$- ti, Rahmi Köseoilu, Salih 

luk pili (o kurup satmak is\e)'en S1m.or. Brod, YenıoaJmi, Ferid 
jc~törler!ni açarak alabildiklerine lit Kirıror $..hinTan ilminde biri, dit•- Manmuı Gür:ınl, Sadi Tanı•• 
melctedlrler. __ ..., 

Bunlar çok hızlı ıltUklerl, arka rl ele 45 kur111a pil satan Moizdlr. Nıkolaldi, Rlfat Edin, Reuı-
IAmbaları da mavi olduğu için nu- DENİZDE GECE MESAİSİ Jak PerahJa. Ali Malta, At.d 
m::ıralarını tesbit mümkün olamamak- Deniz yolları idaresine ait vapurlar 7RL· Hayık Kazancıyan, 
tadır. Bu kabil şoförlerin kolayca )'8• la Umarumıza geUrllen malların kısa ron, Jozel pollU, Kınacıy~ 
kalanmaları için tedbir düf11DWmek- bır zamsnda boplblmuuu temlD i- Nami Erdölen, HAdi Nasır, 
tcdlr. çin ge&..-elerl de tahll7e ameli7•ine da:n, Nact Atabek, Fahri 

Bır cok vatandqlar ışıklarm baql devam edilmlMlne mu.uıde olun-ı İbrahim Sevkeı ıibi ıüzide 
snatte karartılmaya baılanacatııu sor- muıtur Bu aureUe tOccar malları- rıa dahil olduklarJ bu birli) 
malctadırlar. Işıklar ortalık kararır- nın g~e fazla kalmadan çıkarıl- mlzdekf bQtiln manifatura 
ken kar&rtılmalı, daha iyisi evlerde mnrı temirı edilmla olacaktır komis)-oncularile tuhafiyeci 
======='==::ıı::mi:::::===========-==--==-=· ==-== elbiseciler. de Türk Hava it 

r Cü..;hurrelslmlz ~ 
Mmet Meclslnde 

Meıgul O~du 
Ankara, Z (TAN) - Cilm· 

hurreisimiz ismet lnönü, bu
gün öğleden sonra Büyük 
Mlllet Meclisini l8frlf etmif
ler ve hususi dairelerinde 
bir milddet m..W olmutlar
dır. 

•• 
Ankara, Z (TANJ - Bari· 

ye Vekili Ştlkrii Saraçojlu, 
bastlD Ealdpbinı ıltnılftlr. 
8a hafta içinde Aabrua di
necektir. 

E k Narh 30 
7ardıma ve mezkftr crupa kme ına mayL davet etmektedir. 

Para Zam Yapdch 
Bu •babtan ltfbaı'm elanele 80 

panı zam Tapılmıftır. Bir kilo ekmek 
12 kuruş 10 par87a satılacaktır. Bu 
ıam toprak mabsulleri oflalDbı bir 
müddet için ekstra bulda1 vermek 
mccburlyetlnde oluşundan ileri ıel-

1 
meııtedir. Dertneeden lı::lfi miktarda 
bujday ~lrneye ve ofis ekstra bulday 

! yerine biıiDct nevt bulda1 vermeye 
bqlayınca ekmek 10 para ucuzlıyacak 
lu, 20 para sam daDia nUllye mu
ntı De tmallt evumın pabalıhtına 
kar'1lLk olarak kalacakır. 

Milhim Bir Teberrll . 

Ziraat Bankatl 
ikramiyeleri 

Ankara, 2 (A. A.) - Zi~ 
kasının tasarruf lkramtyeıerl 
bu,ün çekllml1Ur. Kendilerill' 
mlyc.: iaab«ıt eden mudi!erdell 
de Nurlyt Yatız 1.000, 1t 
R.ıtunl !5~. Konyada Nezihe 
Aqehlrde Ayte Alakar, B 
de Savaıer, Çorumda sor 
Fidan, bıanbulda Mehmeı 
;in Hqri Dizdar, lstanbulda 
Oöıebudak lunirde Ahmeı 
Marmı&rıste Gülsüm Demırcl. 
rad& Refet için Rifat H 
ŞQ"ı.rü Aleur. Slvrlhıaarda 
McSenıir 7\1zeı llr:ı kazalDJllW: 
Bu.ılardaı başka muhtelif 

• 11,00 Proır- 2J,00 Danı mlbljl 

22,45 Oflıeııra 

11,oa o- mldlt' n,:u &ape1111 

~ •• , 1 ınrtdeı 
tır. Bomba Quisling•:n yakınında 
patlamışsa da kimseye b'r şey ol
mamıştır. Quisling, daha sonra 
Sarpsborg'da bir nutuk söyler
ken, kendisine sıkın•ılı sualler so
rulmuş ve polis intizamı temln 
için müdahaleye meclıur kalmış. 
tır. Eski siyasi partılerin işaret
lerini hamil tezahüratçılar civar· 
daki sokaklarda toplanmış ve 
Quisling taraftarlan:ıın hu işaret. 
leri almak istemeleri uzerine sid
detli bir müsademe başlamıştrr. 
Bir çok kimseler varalanarak 
hastaneye kaldınlmıştıı. ,,._. ~ 

Ankara, 2 (TAN) - Ankarada 
b.ır Tıp Fakültesi tesiai hakkındaki 
kanunun 4 Uncü maddeslııin taldikine 
ait lAyfüa Meclis ruznameslne alın
mıştır. B~ tadile ıGre, Ankara Tıp 
Fuilltesinln ~kllAt kanunu 1942 
biltçt. yılı sonuna kadar Bil'Tilk Millet 
Meclisine: v-ıı-ı • ..ı--w- l 
muftur. '----------------------' 

Ankara. 1 CA.. A.> - llebmetıclk
lere lufhk becll7e alm•alr Ozere 
COmhuriTeı Merkez Bankam tanıın
dan Kızalqa ao bin Ura tabm'G tdll
miftlr. 

dek.i doksar. be& mudı de 20 -~~ 
ra araamda ikramıyeler ıs.--

miltlr. 

Uıqk Şarkta 

ler Oluyor? 
tnmak'lır. 

Ronıanyada 
1 
onun ~ukavemet kudretini art

Bu maksatla Amerika, İngilte- (Başı ı ınt'idel 
renln Uzak Şarktan çekileceğ'nl nın katli Balkan memleketlerin. 
de hesaba katarak, Jeniz ve hava de, hatta Romanyada bile istık

f88'1 1 ıacide> • kuvvetlerini OkyaaU1ların ean rah uyandırmıştır. 
lttı. Kuvvetlerini cenubı buyük kUVVetl haline ıetirmeyc "Ncws Chron.cle,, in B~ 

leVkett.i. Bura:la Nankin'~e çalıpnaktadır. Harict herhangi ten aldığı maltimata gorc son tiç 
~ Çin hükıimetile ~ir taarruza karşı butün deniz gün içinde, çoğu Yahudi olmak 

IU1h imza;ladı· ~u sulh üalerlni takviye etmektedir. uzere, iki bin Romanyalının kat-
ı--- mucibınce, Çın Japon- Gene bu maksatla Ç.an Kay ledildiği anlaşılmaktadır. 

nOfuz mıntakası oluyc;>rdu. Şek hiWUnetıne 100 milyon do- "Daily Herald,, guetesl ise 
bulunan ecnebi imtıya:: larlık bir ~a bul&&mnaya ka- Bükreşten şu malumatı alıyor: 

:Atndllıecek, yalnız Japo rar vermlftir, J~pon~anm ~- İsyan eden Demirmuhafızlar u-
pltülAsyon haklan m~- munca me,ı:u Çin hükumeüne mumt binalan işgal etm şlerd r. 
edilecek, sulh teeu~ elinden pld·lt kadar, tayyare, Asayişin temini vesllesılc Alman 
kadar Japonya istediğı tank, top v~ diler harp malzeme- ordusunun müdahalesi takdinn
ukerl kuvvetler b~~ si verecektir. de vaziyet daha zi ade vahamet 

~lıce~ ve aynca komün!.~t Burada dlkbte ıayan olan kesbedecekttr. Gelenı Antone&-
~·-karşı da Nankin hu- noktalardan biri de, şarki Asyada cu, dtin blitün gün ordu şeflerı 

bera~r 5a.~ışscakur. JaP<!nyanın aynı zamaııcW !e ay- ve Faşist teşkilAtı ileri gelenlerilc 
ktıkUıneti butun Çinde nı nıabette Sovyetlere düşma.~ müzakereler yapmı§tır. 
~ kurmak husU1unda oluşudur. Bu vaziyet Sovyetlerı Yine ''Times" muhabirine töre. 

t:t (j:M: Q .ı j ;I ! j •I 
&1'li1L1E&EDE: 

Madrld, 2 ( A. A.) - lngllterenln 
P..adrJa bUyUk el9lel MaNJlyanın bom· 
bardım•nını proteeto eden Marepl 
P<!taln'ln notaına dUn llglllz hUkO· 
metinin cevabını FP•_. hllvDk eı,ı· 
sine verır.lftlr. 
KOM~l:ADA. 

BOkref. 2 (A. A,) - DUn akpm 
IHt 19 da llUkrette yeni bir nlaele 
kaydedtlmlftlr. Zelnlenln pddetl 1 
111 4 der.ce •raaındadı• 
tTAL~ADAı 

Roma, ~ (A. A,) - Bir kararname 
Jıe, harp lhtly~ları ı,ın 14 milyar 11-
ret Arfına mezynlyet verilmektedir. 
ısvıc;KEDE: 

eern, 2 (A. A.) - levlt" ahıllıl, 
IM911ilr. ,...-url aetcerl lalarnete a• 
lıfttrılmuı hakkındaki kanun llyih• • 
aanı pteblllt nedceelnde reddetmlatlr, 
Al\lt;RIKADA: 

lnglltere Ozerlnde 
(Ba._ l tnelde) 

ALMAN TEBLtQL.~ GÖRE 

Amerikan • Sovyet 
Münasebetleri 

Gittikte lylletlyor Berlin, 2 (A.A.) - 11Resm1 teb
liğ., KuvveW tayyare filolan cu
martesi - pazar gecesi milteüıp 
dalgalar halinde Suuthampton Vqinıton. 2 (A.A.) - ..,,._.,, 
fe}ırıne taarruz etmı,ıer ve en a- ..-• JU110r: Summ• W.U., 
ğır çapta bombalar .atımflardır. Sovyet elçim Umenıld O. raptı-
60 tan fu1a büyük ymgmlar mU. il uzun Jmm•pnıp tlllDllı ecle
fahede edilmiftir. Aynı pce .. rek bu koDupnımn doltw ve 
numda ve gündbla hafif ve ı- ~ oldulunu IÖJ~~ 
lır harp tayyareleri Londra üze- Mülikatta bilhassa. ~tısa~ !e 
rinde uçarak bombalar atmışlar- ticari meseleler goruşiilmüştur. 
dır. Dün gece de Southampton Molotorun Berlini slyaretınin 
ve diler tehirler ünrlne taarruz- Amerikan - Sovyetler Birllll mu· 
Jar devam etmlf, halbuki dün ge- naHbetleri üzerinde ıatr edip et
ce gene İngiliz tayyarelen Alman medlji sualine k8l1I Summer 
topraklan üzerine akm yapma. Wellea demiftir lıcl: 
mlfbr. Avcı tayyarelerimiz dün 11Sovyet - Amerlk.ın münue. 
cenubi İngiltere üzerinde 11 düş. betlerinin aJDJ dOltaDe bava içtn. 
man tayyaresi dilşürmiişlerdır. de devam ettiğini söylemek bu 
İki Alman tayyaresi kayıptır. suale en güzel cevap tefkll eder,, ile lfbirliğl yapacaktır. de Çin hilldllnetine yardıma leV- Cocireanu taraftan zümre ile Tranall

~-""' takip ettiği mak- ketmektedir. Hatta daha garibi, vanyalılar zümresi açıkça vuruımat
llUNır:. Evveli cenubi Çin- şimdiye kadar Sovyetlen tam- tadır. Demir muhafızlar Hor.a Slma

o'da olduğu gibi Ja- mak istemiyen Amerika. bidiae- run ik.mıPııtıwıa hücum etmiflerdlr. 
emri altında bulunan !erin aldığı bu pkil üzerine Bunlarm mütemadl mildahaleleri yU-

LORİENT USStlNE RUC(J)f Summer Wellea. Vladlvostok. 
Waahlngton, 2 (A. A.) - Ticaret Londra, 2 (A. A.) - "Teblll,, Diln ta bir ~ konsolosluğu 

nezareti, ltalya h•rlcf ticareti hak· 1 aabah sahil müdafaa ta"arelerlmlz ihdas edilmesı0•n MoakovR tara
k'"da bir rapor nefNtmlftlr. Buna Lorient'tek· doklara ve denlzalb ıe- tından kabul edildiğini söylemif
göre lnglllz •blukaaı yOzUnd•n ltal· mUerinh üssüne taarruzda bulunmue- tir. büldUneti kurarak bura- Moskova ile doltluk tesisine te.. ilinden tkaret durmuştur. Vazı7etin 
yan ticareti yUzde aekMn nlebetlnde lareur. Aqam Brest'te elektrllı: tan• ..... da Hindi ı.. bb- '--i..+lr. Sovyetlertn Va- lnltfptu" kenarda seyretmekte olan ..., IODra ç şe US eıı.au ,- Almanlar Almanyaya muntazam ih-

ile Annam, Siyam üze- şington seftri AmertkaD htik6me- racat temhı edecek fdareyl cebren ka
Blrmanyaya ve oradan tile mütemadi temu halindedir. bul .ttlrmet nzere, müdahaleye hazır 

azaımıftır. Yiyecek fiyatları harpten trıill nhtıtL .ve havuzlar basanı ut• y ani t d H 
ıvvelldnc. nanran 340 •rtmıttır. ratJlmıştJr Sabifmüdafauına mensup un s an a arp 
D•tıllde lktıudl vaziyet olcldl bir au- bir tayyare dün Krlstiarısand'da as
rett• haleldar olmuftur. kert biı kampa taatrux eylemiştir. _..._& uzanmakW'. Hatta bir rivayete gôre arada butuntnaktadır 

4 4 müzakereler cereyan etmektdir. Tb.EA rNtN SÖZLERİ 
atat bu yolun üzcrlncle dl- Amrikada Sovyetlere karp ·~ Londra, 2 (A. A.) _ Eski Roman· yıldo:ıil.mO milnasebetile krallık na-

ler büyük emperyatıırt pati uyanmaya başlamıştır. Bu- ya elçisi TUee. beyanatta bulunarak lbi Prens Pol radyoda, Yugoslavya 
vardır. Japonyanm bu- tün bunlar, Uzak Şarkta Sovyet- bütün Romanyarun müttefiklerin mu m!Uctine ~ltaben bir nutuk lrad ede

yerlcşmesi, Uzag Şarkta. terle Amerlkatılann menfaatleri ~frerb'etuıe dua ettillııi, çünkü an- rck nıillc~e soğuk kanlılık tavsiye 
ııüfuzunun nihaY.ete arasmda lftirak bulunmasilllD cax bu muzaUqet 887811nde Ro- etmiş v• Y•ıgoslaV7anın aulhün lda-

demektir. Amc!rllu garp neticesidir. mr.r.;ranın hllrriyetlne tekr r kavuşa- me ınc çalışııtıru, kendi lstlkW! ile 
ini kendi nüfuz mınta- Hülba harp -•·ıi-. ve ted. bileceğinı sö7lemlftfr. Tilea. medeni miHkl t::ımıımı.retlne hürmet eden bil-

.__.. ____ ._ ..... -aı. dır .. .. d e-··~ 
1
.1 -in· lmak duı1yay •. hitaben de demltUr ki: tün komşu mll!eUerle sulh içinde ya-

......u._ta ·Binaen- ricen butun ünyayı ~ e Jl '"Avnıpayı ıs ilA eden z hin hasta- ıamak arzusunda olduğunu söylemiş-
Amerlka ile lngıl~ U- istidadını g&tterlyor. Ba kq bar- lıiı ile mah1. bir avuç gencin böyle tir. Prens Pol, Yuıoslavya fstikllılJ

Japonyanın 19İıişle. bin Avrupadan Afrika ve Ar/ava cinayetler l.flemlt olmuı Hlmmler'tn nln her bal\81 bir sulh konferaımnda 
lsarf1 ifbırliğl Japaılflar- yayıldılıJi! g6rtlyonu. tlkb!lUra &ah..oikAL neticesidir. Rumenlerin yllz-ı vertlmli blı karann neticell olmadı-

bütim dünva._ ltnyet ettillne de doksan dokuzunun bu harekeUeri lını füa• bunun YuıoslaY vatanının 
tere bu mmtakad4 bulu- şahit olabWrla. ta~t.lb ewtiDf tam bir ltimalla beyan en mQmtao. evlitıannın kanı ve te-

üslerinin mübam bir edebilirim 8l delJce harekeUer, Ro- dakirlıklarlle kazanılmış bir realite 
Amerikaya k1ralamtt, bir Askeri y--ıyef ınaıva& baler. mevcut Nazi lebtan oldutunu tebarüz ettinniıt.lr. 

ili in U&I ldarerı1ı m kadar zayıf ve balkı h0$- BOMBALAR PATLADI 
terketmiftir. F P a- nut etm.ıye bir idare oldutwıu ıöste- Belaraı:l. 2 (A. A.) BBC. - Avala 
İngiliz mustemlekelen. taa. 1 tnciM) rtr &ırııer> mllleti. IBtilllann b.rleş- ajarmıu: bu llaberiıae ı&re, Hırvat 

dil§memesuı! temlD btr ..-111eama O. sapt•ıaf,.._ Qt Avrupenııı bu tehlıtea ~n- ~r~ fırkası rtılai ve ~mu-
hat almaktadır. il cıllaede. Yamaldar Pcwae .....,_ ı!e. Dd b1J! MM :vapmlfbr. Medeni alri.ırl Ma<,-ek"ir bQatına lcarfl bir su1 

ilada AmerfUtun bmı- aalcba k ba ~ ~ 1ılr ..... _ " ~ m1lletJer aruuı- kast teşebba.Gnde bulunuJmutıur. 
voıdtll iki notta var- lmı•ııl ~ awba:bwti ... Dl- da dfls' milletlerle lfbirliJl nprnalc OQn Mac;ek'fn Zqreb"teld t1raaa•-

lllllllrdlr. Biel' 1Ma ....,.hdüf ...._ tdD Bilmen mmet1 ;yine J'llllJacak '" bmıı önünde tdr bomm patlamış, 
91'11119 Japony.ı ile vu- •.u.r ~ aetleeJ ....... lekNı' lıQr ve salciJ1 hayatına kavu- hatif haserr sebeblJ'et vennlstir. Polia 

MI' bar k Permet h-h•m Y...-blana e- 11cakbr_ derhal tahkikata b8f}aıruştır. Avala 
~ikincim ı..~ebft-!f: line M: 111 1ıeld•1'1Hr. P~ y~.-ı .... -.18 s.rnsı, bı: ınııkuttn çıftçl fırkasının 
... uu .._. aulıam, T•aeıhlan JC1imn ~ •· ugv.,an 3au aıy Ur.i proteııto m kııadHe Hırvat 

IJl;mıııcaya kadar Çan KaJ çaca1c,,. • _.... t _. b.bm oc- JSellrad, 2 (A. AJ BBC. &rp, n yona! u d n ) p ldıiuıı 
tıne Y rdım ederek dıısa milkil YUlrete dilıc•tlr. H tVat ve lo\ en Ilığın 22 J cı t • n et 

Sahil müdafaallaa mensup dıter bir 
tanare d< Danimarka'da Essjerı ıaz 
fabrlk3s:uuı muvaffaluyeW bir taarruz 
yapmıı,r. Bombardmııuu lnfil!kler 
takıp etm1i ve JU.kaelen alevler taar
nı1.a uitraran biltfin mmıakayı kapla
rr.ı:ur. 

11.esml bJr bUAnçoya sare. tnıuıere 
ve i8hilltt1 Qmrlnde harbin batlBDll
cındanberl dOJ(lrillmÜI olan dilfman 
tıı;nare adedi 3006 ya balll' olmak
tadır. Bunlann 2986 il Alman, 20 af 
ltaiTaı. tanaresidir. 

AKDBNlZDE TEMIZIJ& 
Londrıı 2 CA. A.) - Akdeniz açık

!Aaında bulunan filo nezdlodekl Reu
ter muhabiri bildiriyor· Slr Jam• 
SomervilJıı'in kumanda.at altındaki 
tııomuz. ltaıyarı filosunu ~rak 
ve muharebe vermeye aıecbUr etme
ye utraf8rak Garbi Akdenizt tlmlz
lemifUr A.kden1zin IU'kıDdald mo
muı ı.. dalmam nu.dw'ebe YS'llle-
1'8 icbar ederek Şarld ve Merkez! 
Akdeaizde tenıtrJlk barelritı J&P
maktad!r. 

Sıhhiye Vekili Gitti 
En elki gün İstanbul& plen Sıbbat 

Ve ll1 Huliıai Alatq dun alqam)d 
trenle Ankaray:ı dönmnatnr. 

18- l 1Mtde1 

hlara karşı hiç bir faaliyette bu
lunamamışlardır. 

ANTb'AŞlST CEBEY AN 
Atina, 2 (A.A.) - Atlaa racbosu 

Faıist Pırkuı erlrlnınclan Starece'nin 
Araavutluktalri İtalyan latalan anım· 
da belirmiye ba'1IJ'UI Antifqiat cere 
yam batırmak üzere Arnantlup 
vardıtını haber vermektedir Amerika 
da Harold Vaaderbalz'an rbueti altm 
da Yananiatana yardım ınabadiyle bir 
cemi7et t~lriiJ etmi4tir. 

lTALYAN • TBBLIQt 
ltabada bir mahal. 2 CA.A.) - O

mam! brars'hm tebliih Yaaaa c:ep
beaJade diltmaa• tiddetll taarmları 
her tarafta tardıııdilmlpir bU ta 
arrularmm aeticeefnde k 
silerine bclar tardedll• c1llllDd ~lıf
u.. dolmnncu orchumn ..ı c:enabm 
dl • aJiata airamııtır Banda ke 
.ti bir topça llurrlılmdan soara ya 
ınJan taamLU bldn lıfr 1ııolordD itti. 
rü etmlttir. 

On biriad ordu ceph..ınde bllhu
aa Pasteria fırbımm iki tabanı ile 
ferrara fırkuı yararlık söatennJtier
dtr. ~ Trisio lrtrk 7edind p1,... 
de alaJımn bqında terefle ölmiiıtilr 
Alp mtifraelerimiz'n t.lkınına uira-

lecektit. Ancak bu yanlll 
veya maaş 20 liradan apll 
acaktır. 

Bunlardan askeri bir ~ 
Wih altına alınanlann 
ne «öre, maaşları tutan 
ıazifeleriniıı maaş veya · • ...., ....... 
~arından noksan bulundu~ 
:Urde aradaki fark, meDP~~ • .ı 
Jukhrı daire büt~esinden 
ılunacaktır. 
Umumı muvazenqe dahil -Jm.,.ı'tr-1 

lıu ve buausl bütçelerle ı~ 
ciaJrelerle sermayesinin ıanıaaa1 
lete alt olan veya husu-1 
evvelce telkil edilen veya bir 
zı lfleıer müesseselerde m 
olanları.. vUA7et ve 
lml encOmenleri avahklarmda ~,...ıurı 
na-ılardat talim ve manevra ID .---. ... 
t>eıJle li1'b alıma aıınanlanll 
v.,a llcrt:tleri mensup oldukıatı 
Vf!Y8 mllesaıeaelerce tam ola~ _.__.J 
lec-ektlr Ancak bunlardan S_~ll 
lu&nunuı 19 uncu ve 1551 ~
nunun ıc UDC\. maddesine dabll 
tahdemlen. verilecek ücreUD 
müddeti ce lilnü ı~· .:11~11.i 

thuıJardaı aakerl bir r0ı~ 
olanlıuu maaıı vqa Qcreılerl .. ---.. -m•nau.- oldukları daire ve m _ 
lerl'O tac\ olarak verilecek~._:.:; 
blleri" dotr.. ve milesseselerın-.~~~l'~ 
masta oldukları maq veya -_ ..... 
tuı.17 oldukl&r rütbe maaşlaru-
old:,at\. ıakdlrdt aradakı farlı l)t 
kerl b~ rütbeyi balz olup ta ...,""'" .. '&""• t 
yaz..L dıurt ve mUesseselerd• ~ 
&ahd.m" olmayanların rütbe ,_..,-" ...._~ 
nın tamallll, talim ve m~ .~ 

ordud .. kaldıklan müdd_~~ .. -_..-~·· 
aır olmak üzere, ltıtaya Uwıa
r!h ndel: tUbaren ınmı mlldafl' 
w.ı.ı bütçesinden verilecektir. 

Bindiçini ~dudundı 
ratk., 3 (A. A..) - Bu,oıt ~ 
~le Htndiçinf tana;,-. 
r•auıdıo hudut tebri oları ~ _;.i 
rin~t. yirmj daldka süren bir ,..-. 
rebfo cer~" etmlatir ~ 

... 9llVU'i lataları ımba ~ • ICablft 2 CA A,) - ttalyt!l 
aa. .. ıu tomtqonunun pro~ 
rint Suri1'edekf l'ranstt 
nın 18 il 48 y d 
nan.Lıya sey ı müııuıacıcsı 

l b 1aın.ımc!ıttt!Gır 
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HIK~VE~ 

"K 0 ÇÜ K POSTA .. 
... __._ .... -... ·.--.. ·--- Yazan: Rüveyde Sinanoğlu -···· 

A
rkadaşıma, O tekrar etti: 

- "Küçül Posta,. yı yazan kim? 
- "Küçük Posta,. yı mı? "Küçük 

.... LTG .. lSN .. I Dı•n ir ımıh fızlaı ortaya deb~elll 
b ı Sovy~~ korkusu çıknnlılar. K.ı
r Jl, artlk Alm<ınyayı memnuıı et
mek ıcin elınden geleni y<ıpmaya 
ç:-lı. ıyoıdu. Fakat, Almanya hiç 
bır tu1lli yardıma yanaşmadı. Ta
taresko Jrnbinesl istfüıya mecbur 
ol.lu, Yeni kabineyi kur, n Demir 
.nuhafızlıırdan Gıgurtu idi. Fakat 
H.'tler, butün bu koı tclcrc- ra men 
Kcırol ve Glgurtu hu fır etine res-

- Hayır, dedim, gazetenin 
"Küçük Posta,. sütununu benim dol
durduğumu karım bilmiyor. Yoksa, 
öyle kıskançtır, ki .. Üstüme iyilik sağ
iık .• O kadar genç kızla yazışıp duru-

Posta,, yı .. Su bizim gedikli yazıyor. 
- Gedikli mi? 

··········································· 

1 yoruz .. Bana fotoğraflarını gönderi
yorlar .. Güzel miyim, çirkin miyim di
ye soruyorlar ve randevular veriyor
lar. Bunlarla benim alakam olduğunu 
bilse, dünya yerinden oynar vallahi. 

• • z ye ı 

bu-

men d!rsek d. yadı. 

Y'aza11: Sevim SERTEL 

~ omanya on dok!.lz mılyon 
~'- nufuslu zengin bir mem

lekettir. Arazı petrJl k.nde yu
zer. Bugday tarlaları bır U\tan 
dığerine uzanır. İşte bu bolı~ k 

Roman;:,-.ının bütün siya~etinde kuvvetli bir amil oiaıt Madam Lüpesko ile 
eski Rumen Kralı CAROL 

\az 
1 
ve bereket diyarına bundan ktrk 

ı sene evvel Maı y ısmincl~ gene ------ ı bir İngiliz prnsesi kralıçe olarak 
~' velki giin Yugoslavya dev-: geldi. Kocası Kral Ferdınand rak kullanılabileceği hıssedildi. sırada Karol nüfuzunu kaybet.. 

tl t:'. lctinin 22 inci kuruluş yılı 11914 ten 1927 ye k.ıtl.ır. lloman- Fakat, bunu anl::ı.m.ıkt, geç kal- mış bulunuyordu. 
· lıu miinııscbctle Yugoslavya. yada hüküm sürdü. Kralıçe lVIary ın ş ardı. Artık Almanyayı memnun et
nıera im ) apıldı ve lıükfımet l nin altı çocuğunun e11 büytigü o- Gizli gizli içeriye gömülen fe- ınekten başka yapacak bir şey 
bi Prens Paul mii.him hır mı .. lan Karol annesini taparcasına sat tohumınrı filiz veımeyc baş- kalmatnJştı. Zira haı·be girmek 
sÖyledi. severdi. Fakat dnha on altı va-1 ladı Bu tarihten ıtibaıcn Ro- istemiyordu. Bir iki ay sonra ce-

ll 1 ;ıutuktn bilhassa şu cümle- şında iken çekemediği bir zat manyada bir siyasi katiller devri nubi Dobrucayı Bulgııristana ve 
d'kkati çekiyordu: vardı. Bu sarayda babasından açıldı. Demirrnuhafızların en a- daha sonra Transilvanyanın da 

'l'ugosln' yn istiklalini konfe- çok nüfuz sahibi olan Romanyalı mans·z düşmanı menşei Yahudi bir kısmını Macarlara verdi. Fa-
s rnasnlannda yapılan nıuahe. asılzade Eratianu idi. olan Lupesko idi. kat bu ik'nci hediye artık fazla 
rle değil, cvliıtlarının döktü.

1 

1918 senesinde Karol Zizi is- * + gelmişti. Memleketin her tarafın. 
lıkan~.a knzannıış_tır.,. . m'ı;de güzel, fakat .. f:~kir bir aile D ir hayli müca:leleyc rağ. da galeyanlar hissediliyordu. 

u soz, daha zıj ade Balkan .. , kızıle sarayın but tın ısrarına ~ men işin gittıkçe vah&- * * 
n muahc~elerlc ynp!lan ?ak., rağmen evlenince, aııncsil~ ilk met kesbettığinı sören Karol A rtık Lupesko - Karol kliki 

lık~?-". tamır ctm?k !stc~ıkle-ı defa. olara~ ar~la:ı açıldı. M~a- 1938 senesinde Codr·~anu'yu tev· resmen oyunu kaybı:tm ş-
1 soylıyenlcrc ''crılmıs hır ce. nıafıh1 bu ılk ızdLvaç uzun sw·- kif ettirdi. Az sonra da Codrea- tı. Alman ajanı LJemırmunafızia
~t~. . • ! medi. ve b r sene son~a a:':1nesinin nu'nun öldüğü haberi ortalığa rın tazyıkı o dereceye gelmışti 
~ıhvercılcr bn~ı ~enubu Şarkı 

1 

ısrarı~e tek başına bır dunya se- yayıldı. Bır rivayete göre, ha pi- kı, Karol ve metresı memleketı 
pa dcvletlcn~ı h~ vaatler~e yahatıne çıktı. . . saneden kaçtığı için vurulmuştu. bır gece ansızın terkt!tmeye mec-

dırmaktndırloı. l: u~oslav;vn . Fakat hu s:yahatın !svıçrede Diğer bir hikayeye göre de bir bur oldular. Boy lece boş kabn 
harpten sonra . Ma~anstan v: hıtama ermesı icap ettı. Karol hapisaneden diğerine nakil vesi- bedbaht Romanya talıtın.ı on se
edonyadan bır mıktar arazı burada Yunan Kralı Kostantin'!n lesile tenha bir ormana götiıriil- k z yaşmda bır delıkaolı olnn Mı
stı. Macar!ar ve B~lgarlar bu kızı Prenses Helene rasgcldi Se- müş ve orada kurşuna dizilmisti. şel ikıncı defa olarak çıkarıldı. 

takl~rı gen alı:ııak ıstcrler, bu vişen çift derhal evlendıler ve Ka Hikaye.pin aslı ne tsterse ols-sun Fakat, bütün kuvvet Başvekıl
~llerınde de nı~?ver. devletle. rol 1921 senes"nde yeni gelinle bunu ne Demirmuhafrzlat ve ne liği uzerine alan General Ant0-
l' n yardımına m·enırl.er. k beraber Bukreşte sakın bir hayat de artık onları bu tarihte ro.?s- nescu'nun şahsında toplanıyordu. 
h!ens Paul onl~ra sarıh ve a- yaşamaya dbndü. men himavesi altına aimıs olan Ve bir giın ansızın Aıman ordu-
ır ce,·nı1 vennıs oldu. ~anla Lakin az sonra Magda Lupesko Almanya ciffetmedi. Bu işin mes- ları, Romanya hükumetin'.n tas-
nılan topraklar, ancak ],.anln ismınde diin>r bir kadınla tan·stı ı· t• · ·· · ı vibile Romanyaya gırdiler. 1927 li ı b·ı· d k · ı· . d o- ·~ u ıye ını resmen uzcrmc a an o 

l)··a ın ı ır eme ıs 1l or u. ve işte o günden itlburl'ıı Roman- zamanki Dahiliye Vekili Kallnes- senesinde tohumları atılan De-
l!~ Alman radyosu, Prens ya tarihinde yeni bir safha açıl- ku 1939 senesinde D('mirınuha- mirmuhafızlar vazifelerini hak. 

Dirseğini koltuğun kenarına, çene
sini avucuna dayamış beni merakla 
dinliyen arkadaşım sordu: 

- E, sen bu kızlara ne cevaplar ve
riyorsun, kuzum? 

- Hiç .. Basitl İhtiyar ve sakallı ol
duğumu, yahut buna benzer esprili 
Jaflar yazıyorum, ne olacak! Böyle 
~eylere ehemmiyet mi verilir ki.. Ha .. 
Bazı müstesnaları da oluyor. Mesela 
bak şu mektuba! 

Mektup yığınının arasından mavi bir 
\>:ağıt çekti 

- Bak dinle, okuyayım: "Meçhul 
dost, sizden bir öğüt istiyorum. Genç 
ve sevimli bir kadınım; anıma kocam 
beni ihmal ediyor, gecelerini benimle 
geçireceğine sokağa c;ıkıp arkadaşları 
He geçiriyor. Ne edeyim de, vaktini 
evinde geçirmesi boşuna gider olsun? 
Sevimli sütununuzda bu sorguma ce
vap verirseniz, size minnettar olurum. 
Derin saygılarımla, - Mavi Gözlü ., 

Arkadaşıma, 

- Buna, dedim, kocasını boş llflar
l:ı, mAnasız sahnelerle asla sıkmama
~ını, karşısına daima iyi gıy\nmiş ve 
iyi taranmış ota.rak çıkmasını tavsiye 
ettim. Bir de, mademki mavi göılüsü
nüı:, ded'.m, pembe ipekten zarif bir 
penyuvar giyiniz; saçlarınızı bukle 
bukle yapınız; biraz kaprisli fakat ha
f:fçe boyanınız. Hu1asa, karıma, gün
de yüz defa, fakat şüphe yok hic; bir 
netice almadan vereceğim nasihatleri 
\'erdim. 

Bu arada kendi halimi dfüıünerek 
içimi çektim; sonra devam ettim: 

- İşte görüyorsun, azizim, dedim; 
b_.ı böyle başkalarının saadeti için 
C'alrşryorum; kendim için hiç bir şey 
yapmama imkan bulamadan. 

Akşam eve döndüğümde, tuhaf 
şey, karımı pembe ipekten za

rif bir penyuvarla buldum. Sac;lan 
bukle bukle taranmış; yüı:ünde kap
risli hafif bir makyaj vardı O aksam 
da, ondan sonraki akşamlar da artık 
manası.z sahnelerle beni rahatsız etme
di. Ben de evimde sakin, hatta mesut 
geceler geçirir oldum. 

Duraklıyan zekim, birdenbire işle
di. Bütün o bana sualler soran genç 
kızlara yaputnn gibi, 

- Gedikli. diye uydurdum. Hani ıu 
uzuıı &akallan var. Orijinal, gerçekten 
orijinal biridir. 

- İhtiyar demek. Halbuki yazdık
larına bakılırsa genç biri gibi geliyor 
insana. 

- Halbuki ihtiyardır, Sakar. 
- Sakar mı? Soyadı gedikli demiş-

tin ya. 
- Yok canım, ged'kli, yani bizim 

ftazetenin gediklisi. Sakar da sakar ol
duğ-u için; benim gibi yani. fincan bar
dak, eline ne geçerse dtişürür kırar 
da ... Dur dur, sana resmini göstere
yim. Gecen gün vermiııti. 

Kalktım, masamın 11ağ gözünü a<:
tım. Oraya, Tolatoy'un az önce elime 
geçen bir resmini koymu~tum. Alıp 
karmıa gösterdim. 

- Bak, işte 1 dedim. 
Karım resme şöyle bir baktı ve artılı: 

r. gece buna dair bir şey söylemedi. 

* * 
rtesi günü gazetede şu zarif mek

tubu aldım: 
"Meçhul ıfost. nihayet kim oldu~

nuzu oğrendim Na~ı'sa elime geçen 
bir fotofrahnızı gördüm. Meğer sa
l<allı Cemalmlşsiniz, Anladım: Onun 
:ı;in o kadar zeki ve iyilikrisiniz 

"Saadetini size borçlu olan, Mav 
Gözlü.-,, 
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fıl. 2 - Zehir bir madde , - ı~ r.ı mclt-
ıup !<onur • ~ız. 4 - Bi i doıuran • ~ a ıl· 

lardı secer. s - Nota - bir ren~ 6 - Se· 
ne sa,sır. i - Ezmekten emir • bır vı•n 

yet. 1 - Durmn mev ii 9 - J'eı& olr~nıuu 

bl• renk olur bu mcn•m. 

Maskeli Işıklar 
- Işıkları maskcleltlc te 

miikemmel olmuş. Bu n 
gazetelerde okudum. 

- Ben bu tertib.ttın 
ınel oldu;'{unu anl·ı ·pak 
zetelcri okuınaya •~ı..ı:um 
~·oruın. 

- Neden? 
- Nclsıındc tecriilJc et 

ondan. 
Bir vakitlter eskı :Serm: 

pısı kfıtiplerınden oır aoıs 
lemde munıe~ yıze ~ zarak a 
den sinir içinde çıkın oı ve o 
ile yang1n kıuesınc çarpıw 
zaman buna hem şa,,ını~. hem 
gulmüştük. Hemen hemeıı 
benzeri benim de ba:ııma gc. 

Diin akşamki karanlık hır 
giln ev\:elkiler gibı "şaka,, kar 
lığına benzemiyordu. Sokak 
zifir! 

Tramvaydan indim; 
cep lambası yürüyorum. !llasıl 
du bilmiyorum. Bırdenbır~ b 
yere tosladım. Aynı zamanda 
yağım da 'curp!,, diye topu 
ma kadar suya daldı. Onunı .. ..,.,.,., ...... " 
koku ufak bir gölde kocaman 
ağaç! Hemen etlrafıma bakınd 
Oh! Çok şükür •.. Her taraf k...-·.· ;"f:.,;ı;a.~:a 

ran gıbi simsiyah. 
!nan azizım. O zaman karan 

ğın kı~ nıeını anladım. 
Boyle olmayıp ta ya bu ha 

a) dmlıkta başıma gelseydi 
yapardım? Herkes kabkahac1al1 
kırdırdı. 
Manzarayı gözünli.n önUne 

tır: 

Elinde fener, ayağı suda bir 
dam öbür cJile başını uğutt 
yor. Bırisi ~ıksa da: 

- Be adam koskoca kestane 
ğacınm iri bedenine toslanır ma 
Bır de elinde fener var. Sond 
onu, koy cebine. Tek a~ ağı ım 
kaz gibi durma öyle •.. Ver 
hana da seni selamete ç 
;pm! 

Dese öfkelenmek değil suç 
lemiş çocuk gibi ağla:rncağrm . 

Ondan sonra feneri ceb" 
koydum. "Başım, gözüm Allu.ııı:r~;11:vw~"• 
emanet,. dcdiın. Sulara dala 
ka, elektrik direklerine çaritit!!;;'fbJıü..ı11 

~arpa ~·ürüdüm. Ve evin ka 
giiçbelfı bulabildim. 

- l\IübaH'ı,ga cdi~·o:rsun. in 

il) un bu nutkuna cevap olmak dı. Artrk Knrol ile a.cfl.sı ıyice a- fızlar tarafrndaıı öldüri.il::lü. kiyle yapmışlardı. iş burada da 
re, A11!1nrı,.yanın Yugoslavya çılan Brat;anu Kral naibinin bu Bu katil Dcmirmuhafrz)arın bitmedi. Bundan iki hafta evvt.l 
ı~dakı plunı k~nrlaşmış hu- kadınla münasebetini vesile ede- Romanyada attıkları ilk kati a- General Antonescu Berlinde ü
dht~ u ve .b~i plu:.u! ı~n~laka rek onu memleketten uzaklaştır- dımdı. Bu sırada harp ilan edil- çuzlü mihvere gırmeyı kabul et-
a cUırı ecc,,,ını e rar.. dı. ~{r.aliçe Elizabet'in "enaze me- mış bulunuyordu. Almanya kura- ti. 
~· rasımıne, Londray~ yolladı._ cagı Yeni Nızamı Romanyaya ge_ Avdetinde memlekete bundan 

Anlamıştnn. Tabii, gazetede "Küçük 
Posta., sütun\ınu dolduranın bıon ol
duğ-umu kendisine söylemek ihtiyat
sızlığını yapmadmı. Hatta. samimi an
lamruzda bile, o güzel mavi gözlerine 
daldığım anlarda bile, kendisine "Ml
vi Gözlüm!., diye hıtap etmedim Pek 
ili biliyordum ki, ba sırrı açsa idim 
büyü bozuluverirdi. 

Yuk r an ıııfı: 1 - L'ıre - ır•nı l 1en 
emir 2 - Bır ınlUet. 3 - Ya · ıı! rın <ed 

a~ ak alışkınlığı ile bile yerini ·~11~ıc...,nı 
lur. 

tıerlin radyosunun bu ihtan, Fakat, bunu muteakıp Karol tirmek için açıkça iaalıyete geç. böyle sulh ve sükün getireceğini 
car ve Bul..,.arları ümitsizliğe memleketine değil !sviçreye git- m'şti. ilan eden General Antonescu 
"rmemek i<;in mi, l oksa Al- ti ve burada Lupesko ile buluştu. Karol'ün kullandığı siyaset bi- Romanyayı anarşi ıçinde buldu. 

l\\a ın ıı;llı Balkaı lnr mese- Ve bundan böyle de memlekete taraf kalmaya çalışmaktı. Sov- Artık meydanın kendilerine kal
. le mc ul olm. k niyetinde yalnız dönmeyi reddettiği için bir yetlerin Besarabya ";Je Bukovina- dığı zehabına düşen t>emirmuha

dıı {unu, gostcrnıck iı;in mi menfi hayatı sürmeye ba~ladı. da ötedenberi gözü vardı. Al- fızlar hemen senelerdenberı hiri-

Lakin, karım sonraları bana. arad;ı. 
şüpheli şüpheli bakar oldu. Bir akşam 
da, ansızın, 

ı!ı • bir ııota 4 - l Hştirmek • ayı:! ı.latıcıc1ır. 

S - Pare.sına oyna.,,ak. 6 - it •• 
hep • bır Çal~. 7 - Bır <enk ıma 
rlr. 8 - Hula 9 - Mahren • ooı , 

Toplantılar, Oa,·ctlcr: 

b d 

- O dediğin hayvanlara 
bir mezb ettitr. Biz incanlar 
ranhkta kalınca Nasrettia il 
~a donil~onız . 

"Hoca merhuma bir gece 
sı: 

tarlnnmı tır. bilmiyoruz. 1927 de Ferdinand ölünce Ka- manya Romanvanın uetrol ku'- u- ken kinlerin intikammı almaya 
e ~luhakknk olan suduı· ki, Yu. J J ı la,"' a hi<· bir tnz' ike ho.:vun rol'iin Kraliçe Helen·den olan al· !arına, tabii zenginliğine dili su- başlamışlardı. 

- Kemal, dedi. şu sen!n gazetende 
''Küçük Posta., sütununu yazan kim
dir, Allah aşkına! 

- Efendi! demiş. pek 
Fakir çocuklan muayene dııu. Şu sağ tarafında 

" " " tı ya§ındaki oğlu Mişel tahta geç- lanar:ık bakıyordu. Kızılordunun Yalnız Dernirmuhafızların da 
<lııi~ ecek, topraklarını ecnebi t' ı ı. kendi emniyetini muhafaz,ı iç n yanıldık arını anlayacRgı gün ya-

erlcre c·;!riehniyeccktir. * * - . ~u, Yugos'ia,yanın mihver dev. Besarabya ve Bukovinayı aldığı kındır. Onları şimdıve kadar bir 
lleriyle normal ıniinııscbetler. A z sonra Bratianu ölünce gün Romanya iyice Almanyaya alet gibi kullanan Almanya ar-
~ bulunmayı reddetmesi demek nfuz köylü parti<ıi lid~ri doğru kaydı. tık kendilerini de ortadan kaldrr-

ildir. B ı kis Belgrat. iktısa. Yuliu Maniu'ya geçti. M:aniu, Demirmuhafızlar bundan isti- mak üzeredir. Zira vazifeleri bıt-
'tı Almanya ile anlasnmtır. Ve Karol'ün gelip tahtına geçmesi fade ederek ortaya dehşetli bır miştir. 13 senedenberi gösterdik
alı.i!de az çok onları tatmin ede- taraft;:ırıydı ve bunu derhal te- Sovyet korkusu çıkardılar. Karo! leri gayret sayesind,. Rom~mva
k ıslahat ta ~armustır. min etti. Böylece Karo!, en n'ha- artık Almanyayı memn~n etmek yı Almımyanın kucağına düsiir. 

yet kendisinden evvel babasınm için elinden gelenı yapmaya ça- müşlerdir. 

* * 
rnanyada Vaziyet 

.. a Durulmamıştır : .... ___ ... 

bomanyudaki anarşi hiı1a bit. 
1\. memi1.şir. Şimdi de Demir 
ltlıabzlar biribirlerine düşmüş. 
l'tlii niin de Demir Muhafız

ıı> l'dan bir gru}l şefleri Horia Si-
e lııa yı öldürnıb c teşebbüs etm~. 

oD l'. 

ı1 ~ ~ir taraftan da Alınan aske!
l'ı Bükrcş sokaklarıml.1 resnı•-

~it yapmaktadır. 
ı...l<'akat, hu anarşinin, bu kıırga. 
:"llk:lnrın hakiki sebebi ve hakiki 
!!defi hulll anin ılmamıstır. Bu 
Okta etrafında cıkan 'c birihiri. 
~ :nnkzeden riva) etler üzerJnc 
~.litaIUa ) iiriitmek doi:"'l'u değil. 
il'. 

Parise Gitmiyor· 

' ~- eçen gün ajanslaı·, Fransız 
"" BaşH:kil muavini J.a. 

~l\l in Bcrlinc hareket etliğini 
lldirdiler. 

ve oglunun oturduğu Romanya Iısıyordu. Fakat, Almanya hic.: bir + + 
tahtına çıktı. türlü 1a:dıma yanaşmadı. Saat- Romanya on dokuz milyon nü-

Maniu'ya dönmiyeceğine dair lerle ıçtımada kalan Tatahsku fuslu zengin bir memlekettir. A
verdiği söze rağmen, :rvlagda Lu- kabinesi nihaye~ istifaya mecbur 1 razısi petrol içinde ytizer buğday 
pesko az sonra gene sahnede gö- oldu. Yeni kabıneyi kuran De- tarlaları bir uctan d"ğ~rine uza
ründü. Ve bu tarihten itibaren mirmuhafızlardan Gigurtu idi. nır İşte bu bolluk ve bereket di
Kral Karol Romanya üzerinde, Fakat Hitler bütün bu kortclere yarma 40 sene evvel kraliçe ol:ı
Madam Lupcsko da Karol iize- rağmen Karol ve Gigurtu bükü- rak gelen İngiliz prensesi Mary 
rinde hüküm sürdü. Roınanyanm metine resmen dirsek dayadı. bugün kabrinden baJinx kaldıı ıp 
biltün siyasetini bu kızıl saçlı Artrk Rusyadan bir hayır kal- bakacak olursa jlÖ'"e,.eğı acrklı 
Yahudi güzeli idare ediyordu. madığını gören Karo! İngiliz ga- manzara budur: Onun 40 sene 

Madam Lupesko'ya karşı dura- rar.tisini reddederek ikinci em- evvel geldiği bu diyarlara bugün 
bilen yegane şahsiyet Maniu idi. niyet ipini de kopardı. F~lkat bu yabancı eller gelmek üzeredir. 
Kral ve metresi ona dokunmak
tan çekiniyorlardı. Zira, bunun 
bir ihtilfıle yol açacağmdan kor
kuyorlardı. Transilvanyalt bir 
koylünün oğlu olan Maniu'nun 
arkasında hem Transilvanyalılar, 
hem de köyltilcr gibi büyük bir 
ekseriyet vardı. 

Karol'ün en yakın ahbapları 
profesör Yorga ile Titanu'dur. 
Karol'ün hocası, yüzlerle eserin 
sahibi ve en nihayet Bükreş Ü· 
niversitesi profesörlermr.!~n olan 
profesbr Yorga bu dostlvğu işte 
geçen gün hayatile ôdedi. 

Soğuktan Eller Şişerse .. , 
Suyu görmeden paçaları sıvamak 

gibi, diyecekoriniz. Vakıa şi.ırdilik el
leri şişirecek kadar soğuk yoktur, •a
kat şiddetli soğuklar bastırınca elleri 
ı:;•tmekten korumak için şimdiden dü
şünmek, tedbir almak !fızımdır. Eller 
şiştikten sonra yapılacak şeylerin te-
siri daha güç olur, hele eller kızanp 
şiı;tikten sonra iizerlerinde yarıklar 
peyda olunca ... 

Zaten ı;oğuktan elleri şl3miye mi.ls
tait olanlar kendilerini bilirler. Bir 

soğuktan kızarmış çalışmıyan ellere 
ve çok yürümiyen ayaklara geliyorsa 
onlara sık sık jimnastik hareketleri 
yaptırmayı unutmamalıdır... $işmeğe 
müstait elleri soba önıinde, kalorifer 
radyatörü yanında ısıtmaktan çekin
mek lüzumunu herkes bilir. 

Bütün bu tedbirlere rağmen eller 
ve ayaklar soğuktan şişerse, buna kar
~· türlü türlü kremler tavsiye eder-
ler. Fakat onların mutlaka tesir ede
cei;'ni kimse temin edemez. Halbuki 
akşamları elleri, dayabilindiii kadar 
sıcak ceviz yaprağı suyuna bir kaç 
dakika batırarak. sonra da -herkesin 
bildiği- talk pudrası sürülürse, ellerin 

Beııoilu Çocuk Esirgeme .urumu:ıırn Js te f~ İ bnna alıver! 
Ben, teldolabmdan bir şeyler bece

rirken yakalandığı zaman bir ahretlik 
kızın yaptığı gibi, 

ulılll caddesinde 69 numaralı bina in ı ı ı Hoca gülmüş: 
çocuk pollkliıııgındc cuma ve uh ıJUn'c•l ~ ıt Ç k b kadın• 
on bucukıan 12 bucul!a kadar hlw ~rııklır - ocu musun P. 

hedaHI mıınyene edılmekte. iJl :l~Tı da bColava karan 'Jkta ben Sllğıml, S01UmU - Ha?!. .. Ne dedin~ .. diye kekele
dim. verllmckıerlır. 1 bileyim! TAKVİ..l\ICl 

Askeri· Fab~ij.'aıar 5ah~afi9'.' 
• .. .. 1:· r:'f,, 

'1' - «omisyona llôn1c:İr{ ~. . ~ 

l'ahmın edılen bedeli (4095) ııra 

olan (39000.) kilo ekmek Toph"'ne 
S3lıpazarı askeri fabrikalar yol! ma
sın~aki soun alma komisyonunca 10/ 
12/!140 salı gtini.I saat 14 te ncık ek
siltme ile ihale edilecektir. Tal plcrin 
ilk teminatı olan (307~ lira (13) ku
ru~u her hangi bir mal müdi.ırlüğtlne 
yatırarak alacakları makbuzla birlık
te komisyonda bulunmaları. Ş rtna
mesı her gün komisyonda ~örulrbi-li•. (11105) 

• 
Tahmin edilen bedeli 35000 lirn o

lan 112 adetlik 500 sandtk teneke lev
ha askerı fabrikalar Umum Mildilr
!Uğil merkez satın alma komisyonunca 
23.12,940 pazartesi günü saat 14,80 
da kapalı zarf usulile ihale edilece ~tır 
İlk teminatı 2625 lira olup şartna~ · 
mesi 175 kuruı:ı mukabilinde komis
yondan verilir. Taliplerin teklıf mek
tuplarım en geç mezkur giln saat 
1~ 30 a k11dar vermeleri ve 2490 nu
maralı kı:..nunun 2 ve 3 üncil madde
lerindeki vesaiki hamil bulunmala
rı ilan o!unur. (11396) 

KAYIP - Elazığ Bakır maden as
kerlik §Ubesinden aldığım terhis tez
keremi kı:.ybettım. Yenisini alacağım
dan eskısinin hükmü kalmamıştır. 

E.laı.ığ Maden kazası Hazar nahl
~·c ı Çanakçı Sofla köyiinden Huse· 
yin oğh; Hüseyin 321 doltımlu. 

·····························-················· S TEPEBAŞI DRAM KISMINDA 

,_.. __ • RODERT KOCH (EMIL JENİNGS) -• 

ÖL tJE 1 ARŞ~ SAV AŞ 
Beynelmılel flmcil'k haft:<.sında birinci muk ıfatı kazanan bu harika fi 
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ÇANAKKALE GEÇİLMEZ 

1 

Bestekarı: Sadettin Kaynak Süpervizör: Ziya Ş 
Ayrıca: Her 2 sinemada aynı zamanda ilaveten: 

SİLAHŞORLAR 
REVÜSÜ 

PARAMUNT (Harp 
havadisleri) TÜRKÇE 

~ .............................. --.... 
,- Bu Akşam SOM ER Sinemasında 

3ÜYÜK AŞK'tan 
.1evslmln ikinci b 
sk filmi: Rekabeti 
kıınen!n fılml •.. 1941 
dm •u\'aleUerf filınl .. 
erkek için iki 

ücaaelesl .. , 

Bugün profesör Yorga gibi 
yüzlerce Kral taraftarlarım asıp 
kesen Demirmuhafızlar teşkilatı 
1927 senesinde Polonyalı bir aile
den gelen Zelist isminde bir genç 
tarafından kurulmuştu. Nedense 
sonradan adını Kornellu Kodrc
anu'ya çevirdi. İşte bizun bugün
lerde radvolardn miitemadiyen 
işittiğ'miz ·bir isim .. 

kere başlayınca her sene tekrarlar. 
Onlar şimdiden tedbir alırlarsa hava 
daha ziyade soğuduğu vakit korkuları 
kalmaz. Meşhur bir cilt mütehassısı
nın dediğine göre, sofuktan ellerini 
şişirmek ihtiyatsızlıktan ileri gelir ... 

üzerinde yarıklar hasıl olmadan. çok 5 Aksam saat 20,80 da 
kimselere iyi geldiği tecrübelerle sa- : BULUNMAZ UŞAK 

Onun kurduğu Faşzmin esasla
rı, kuvvetli bir milliyetçilik ve 
Yahudi aleyhtarı ğıydı. Azaları 
beyaz elbise giydiler, ellerinde 
m~aleler taşıyarak köyleri, k<ı· 
sabalan dolaştılar; cah.1 köylüyi.l, 
talebeyi ve gençliği ayaklandı:.-
dılar. 

Evvela Karo! hükimıctı bunla
ra ehemmiyet vermedı. Fakat, 
Alınanyada Hitlerizm mevkii ;k
tidara gelince, ilk defa olarak bu 
partinin Romanyanın an'anevi 
Fransa dostıuguna engel olabile
ceği, Naziler tarafından .ılcl ola-

Onun için kışın kızarmış, morarmış 

eller, sahibine ihtiyatsızhk kabahati 
af ettirir. 

Ellerin -ayakların da- soğuktan 
şışmesi, kızarmaaı, cilt altındaki ka· 
nm iyice dönmemesinden gelir, şu 
halde bunun onUne geçmek için yapı
lacak şey de pek karışık değildir: Ka-
ra kış başlamadan, kanm yo1unda i~
lemesini temin etmek ... Bu da şimdi
den sabah, akşam elleri kolonya suyu 
ile ıslatarak sıkıca owşturmakla o
lur. Bundan başka geceleri yatarken 
etlere ve ayaklara gliserin sürerseniz 
daha iyi.. 

Elleri ve :ıyakları sıiı: sık hareket 
ettirmek tc kanın donmesinc hizmet 
eder. Çalışan eller, yurüyen a)'Bklar 
tab"i olarak cok hareket eder. Fakat 

bittir. S KOMEDi KISMINDA 
Ceviz yaprağı bulunamazsa kola bu- : Akşam saat 20,30 de • ransızca söı.lü 

lunur, o da olmazsa patates bulunur: l Cemal Sahir Jüblted riz Şaheser,. 
Kola to:Nndan yahut patates unundan 1 NAŞITLE BERABER t.1iiD ~oııerae: ı..;A.t<OLE LUMJ:SAJ-(DO-KAY PRANCİS-CARY G 
30 •--d 100 • • 1 : Her tarafa otobüs vardır. a.. ~ f f '-"'d f·ı • ,.••••••• gram "-& ar gram su ıçerıı ne ----·······-•••••••••··-·••••••••••·---· 1d • ua tanm ev~ e ı m <11111 ,. 

l!arıştırxlır, bir taraftan da ıene 100 ~•••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••• eraın au iyice kaynayınca unlu ıotuk lfl'f .. 
suya kamtırılır. Hepsi birden bir 
pelte kıvamına gefinciye kadar kan1-
tırıldıktan sonra tülbent araemda. lapa 
gibi ellere ve ayaklara nnlu •.• 

Soluktan kızaran. ıişen burun. o
lurn... Beyaz peynir, pek tan olmak 
ı;artiyle -tabi[ geceliyiu- buruna sü
rülünce kızartı ve ıiJ bir ıecede kay
bolur ... Bu ilacı pek acayip cörilrse· 
niz, sabahleyin burnunuza bolca ko
lonya sürer ve gece peynir sUrdüiünu
zu kim&eYe söylemezsiniz. 

Yarın Akşam 

MELEK 
Sinemasında 

s o N 

MOZIK • AŞK ve GÜZELLiK 
Nefis şarkrlar, Harikul&le OrkeB·tral.ar, Tabii 

renkli mulıte§em sahneler arasında 

B E S T 
Büyük bir Musikişinasın AŞKI ve HAYATI. Baş Rollerde: 

DON AMECHE - AL JOLSON - ANDREA LEEDS 
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EŞSİZ BİR MUVAFFAKIYET: Bursa Dokt=macdlk 

TÜRK ANONiM 
ve Trlcotal 
ŞiRKETi 

Muhtelif veya 
IDplu aile gezint.i
lerınde, şeh,i.rde, 
köyde. dagda, ba
yırda velhasıl her 
yerde ve en gayrı 
musait şartlar al
tında c tc;erisinde 
hariçt'en hic bir 
ııı.adde ilave etme
yi duşı.inmeksizin ı 
en acele ve en dar 
zamanınızda nefis 
ve lezzetli 

ÇAPA 
MARKA 
Çorbalık 

11 i P E K İ ş .. 
MECLiSi iDARESiNDEN: 

Şirket'mizin Hissedarlar Hey'eti Umumiyesi 10 Kanu. 
nuevvel 1940 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 15 de İs
tanbulda YeniPostahane Caddesinde 47 numarada Şirket 
Merkezinde f cvka18.de olarak içtima edeceğinden mezk\ir J(iin 
ve saatte Şirketimiz hissedarlanrun içtima mahallinde hazır 
bulunmalan rica olunur. 

MüZAKERAT RUZNAMESİ : 
1 - Ankara Mensucat Fabrikası Türk Anonim Şirketi 

"YÜNiŞ,. in bilcümle mevcudat, düyunat. hukuk ve vccalbi 
ile Sırketimize zam ve ilhakı mutasavver bulunduğu mezkur 
$irket İdare Meclisinden ~önderilen mektuptan anlaşılmış ol. 
duğu cihetle bu hususun tetkıld, 

2 - İltihak keyfiyetinin kabulü halinde "YCNİŞ,, miL 
messilleri ile müzakerede bulunarak ilhak muamelat ve hesa. 
batını tetkik ve ::;eklini tesbit ile bir karara bağlamak ve bu 

1 
bapta yapılması icap eden kanuni formaliteleri takip ve intaç 
ve zam ve iltihakı temin edecek mukavelatm tanzim. imza ve 

"% teatisi icin İdare Meclisine salahiyet verilmesi. -

lstar-bul Defterdarhğ11tdan: 
Bilfunum Küçük Sanat Müesseselerinin 

Nazan Dikkatine : 
3843 Sayılı Muamele Vergisi Kanununun 27 inci maddesi ile: 
a - 12 inci maddenin A ve B fıkralarile vergi muafiyetinden istifade 

hakkı verilmemiş müesseseler hariç olmak üzere İKİ aa711ı ve muharri'lı: 
kuvvet bakımmdan muafiyet dışında kalan ve bu itibarla nrci~e tlbi bu
lunan sınai müesse•elerden mıiessese sahibi de dahil olduiu halde i,c;i sayısı 
günde onu ve muharrik kuvveti de beş beygiri ıeçmiycn smai müesseselerin. 

b - Muharrik kuvveti on beygiri geçmiyen valsaiz ve elekli değirmen
lerle onuncu ı;naddeuin beşinci fıkrasında yazılı muafiyet prtlarını haiz ol
m.ıyan valssiz ve eleksiz ve muharrik kuvveti on beycire kadar olan deiir
menlerin. 

ÇAPAMARKA Kuruluş tarihi 1915 
__ ,ı 

Sahiplerinin talep ve arzusuna bağlı bulunmak tartiyle Muamele Vercileri
nin re'scn takdir kornisyonlarmca götürü olarak takdir edilebileceii kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

Açık Eksiltme Usu&le lnıaat llcinı 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekfiletinden : 
1 - Ankarada Hamam önünde yapdmakta olaa Tıp Fakültesi mÜ$temi

'"959094.95" dolı:u yüz elli dokuz bin doksan dört lira doksan beş 
kqif bedelli dolam ve aiaaiye ldioiii inpatmm ikmali açılı: eksilune

koaıılmattur. 
2 - Ebiltme 5 BirincikAnun 1940 Perıembe ctlnü saat 15 de Anbrada 

t •e !çtimai Muavenet Vekiletinde teıkil olunacak hususi komisyonca 
calrtır. 

3 - lstiyenler eksiltme 1&rtnamcai, Genel ve Fenni ıartnameler, mu
projeai, fiyat tablili, lrqif ve Haauai flll'tlar cetveli ve 19 parça a'vao

pliıılarını 47 lira 95 lnınıt bedel ımıbbilinde Sıhhat Vekileti İçtimai 
..,l'CDet Dairesinden alabilecekleri ıibi İnşaat muktazi ve bir kısmı hazır

olan tatbikat projelerini de tetkik edebil~ler. 
4 - Muvalı:bt teminat miktarı "42113.80,, kırk iki bin yüz on üç lira 

Jrunıotur. 
"5 - Talipler aşaiıdalô veaiblarJ teminat makbuzları ile beraber ko

tevdi etmeie mecburciurlar. 
A - Cari seneye ait Ticaret Odası vesikası "Talipler ıirket olursa 2490 

bnamm tiçiinıcü asaddeainiıı A ve B fıkralarmda yazılı vesikalan.,, 
B - 250,000 fıradan uaiı olmamak üzere yaptıiı bina itlerini iyi ba

dair it aabiplerinden alınnuıt vesikalar. 
1 - Teminat olarak nakit ,,. nakit mahıyetindeki evrak komisyonca 

eclilemiyeceii icin ba kabD teminat vermek isth-enlerin daha evvel 
müracaatla bunlan allkalı mal sandıklann :ı "lttarmaları ve ko-
makbmlarmı tevdi etmeleri lazımdır. "10880,, 

Sat.tık Köknar Tomruğu 
vlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden: 

- Bolu Karacasa deposunda istifte mevcut 2309 adet muadili 1312/ 
S kö~r tomrukları açılı: arttırma ile satılacaktır. 

'2- Tomruldarm ayrıca bat lı:csme paylan mevcut ve kabuklan soyul
olap hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplanmıttır 
1 - Tomruklara ait aatıt tartnamesi Ankara Orman Umum Mücfürlü

ve !stanbul, Ankara, Bolu Çevirse Müdürlüklerinde ve Boluda Oev
taietmeai Revir Amirliiinde ıörülebilir. 

4 - Tonınaklarm muhammen bedeli 11 lira 56 lı:uru$tur. -
S - İsteklilerin % 7,S muvakkat pey akçesi ile 6/12/940 Cuma ıünü 
15 de Boludalri Rmr AmirJiiine müracaatları "11187., 

Gayrimenllul Sattı llcinı 

Avni otlu Mehmet Cemil ve Necip Ab.r ile Kemal Sait, Vehbi Sait, 
lait, Atat Sait, O.mu Sait, Aliye Sait, Kerime Sait, Halide Sait ve 

llandm IUİaıl ve müttereken mutasarrıf buluoduklan Beyoi
HIM7in Ala mahallesinde Galatasarayda latildil caddesi ve Tiyatro 

kliıı Hrütaki paaiı (Site dö pera) namiyle maruf, tamamı 1345 
marabbaı mesabai Athiyeaincle ve (337500) üç yüz otuz yedı bin beş 

Un kıymeti muhammenesinde olan, tatiklil cadd sindeki umumi cephesi 
metre uunluiunda ve 170, 172, 174, 176 No larla murakkam düikin
n,.tro sobimda ve umumi cephesi 47.90 metre bulunan 2. 4. 8. 10, 

4, 16 Ye ı.aaJ dahilinde 1, 1-1. 3, 5, 7, 9. 11, 13 ve 2. 6. 8. 10. 12. 16 
No. lada murakkam dilWnlar ve Tıyatro sobiında 5 ve pasaj da-
4 -.e 14 No. lada murakkam olup her katında ikişer daireyi havi 
bUı fiç apartıman bükmen 1U)'Uunun izalesi zmuımda açık arttır-

lmaalmaıtur. Ayda takriben 1500-2000 lira kiraya mütehammil olan 
tJ vaz'ı :red sabıt varakasında yazılı mezkfır gayri menkulün he

mmmi:rai birden aatılac:aktır. 
~ açık arttırmaaı 30-12-1940 tarihine müaadif Pazartesi eünü 
14 tea ıe ya bdar Beyoilu Sulh Mahkemeleri kalem odasmda Baş-
llllSClinde icra olunacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 

..,_cblı takdirde en aon arttıraıun taahhüdü baki kalmak üzere ikinci 
m1brmuı 9-1-1941 tarihine teaadüf eden Perşembe cünü saat 14 ten 
1aıdar icra edilerek en çok arttırana bti olarak ihale edilecektir. Bi
" ihale tarihine kadar birikecek bina ve belediye vercilerile evkaf 
llieledarlara ve dellili7e riiaumu ile 20 acnelik tiviz bedeli, ihale pulu 

llarG)an mlifteri.7e ait olacaktır. Arttırma,.. iıtirak edecek kimse-
wri IDCDlnalibı kı7meti mnhammencsinin % de yedi buçuiu nisbe
,_ ~i veya milli bir bmılwıın bu niıbette teminat mektubunu 

'prttır. Arttırma bedeJ;mn kendisine ihale olunan tarafından ihale 
ıtibaren verilecek mfihlet ıPııde mahkeme ka.saama ödenmes · 
. Ödeıımcdiii takdirde ihale feabedilerek kendisinden enel en 

teklifte bulunan kimee arzetmiı oldu.iu bedelle almap razı olursa 
edilecek •• o da ruı olmu ve,. bulunmazsa hemen yedi cun 

e arttırmaya clbrılacaktır. Yapılacak ilAn allkadarlara tebliğ edil
• • MiisQede ııonunda m çok arttıran& ihale edilecek ve her iki 

Wriılci ihale edilen kimae iki ihale arasındaki farktan ve zarardan me
!lld:alıııcalrtır. İhale farkı ve seçen cünlerin % de 5 fmi aynca hülıcme 

blm•lrsıım tamil olunacaktır. lbmetaüı veya ticaretsüı adresleri 
maJaaı olmadıtmdan •e öircnilemediiinden kendilerine teblisat 

iiılımmııraıı !ataııbul 4 imdi icra dairesinin 938 - 147 ve,.. 148 No. lu doa
cıJrhaı, !atanbul 7 inci icra daireainin 933 - 2524 ve 937 - 4531 ve 

icra dairesinin 934 - 4828 ve 3 llncti icranm 937 - 1148 No. lu dos
alacaldılannm (Ane Sıdıka, Hamdi Konrat, Andon kızı Yuvanna. 

Osman varislerinin) ipotek sahiplerinin ve diler alacalddann 
mm1mJ iizeriııdelri baldarmı. huauaile miktar, Ju7met, faiz, masraf ve 

dafr olan iddia ve itirulanm nrakı mllabitelerile illn cününür 
itibaretı on bet sün içhıde sattı memuru olan mahbme Baokt 

bildirmeleri 11zmıdır. Abi takdirde • haklan tapu aicı1lerile teabıt 
... ıı,Jq;a satıt bedelL'lh. pay~ bar~ biarak müstefit olam.ı

Muzayedeye iotiralr edenlerin bütün eeniti 'kabul •tmit ve 
61remnıt ve bilerek P3'ri meab1e talip balanmuı oldaklan &dde

.-ndan itirulan memaa olaımncaimdan Atıl stiniiııdea enel 
..,..aJI ,..ip pnneleri ve fula maltmat a1ınaJı: iatlyeaJerin 90-11 

•ÇOK MüHIW •'\ 
Erkek ve kadın farkı yok 

ADEMi iKTiDAR, 
IEL GEVŞEKLIGI 
ve zafiyetJ umumlyeye karşı 

Hormonı fabrikasının 

GLANDOKRATIN 
Hablan çaredir. 
Heı ecz.ııhanede kutu u 

200 kuruştur. 
Reçete ile sauhr. , _____ _, 

DevJet DenuryoUan ve 
Limanlan İşletme 
İdaresi İlanları 

l-1-941 tarihinden ıtibaren: 
1 - Avrupa hattının "Semplon 

tre."llerlne ait hususi ahkfım ve ilcret, 
gl.inrük muamelatı, rıhum, iskele, 
vinç. csha a ait sarnıçla "e fri
gor fık \ agonlar ve C. F. H. id re
sile musterek kıymetli eşya ve yu
m urta tıır:feforinın de\ilet demir yol
lıın tarifo esasları ve hususi şartlan 
dahilinde tatbikine devam edılmek il
zere" ~lrketten mudevver olup halen 
mer'ıyette bulunan dıger bıJCımum e
sas ve tenzilli yolcu \ie eşya tar!fele
rile bunlara mutclerrı esas ve usuller 
.. e ahkfım kaldırılmıştır. 

Bu tarihten itibaren Avrupa hat
tında "kendı mesafeseıne munhasır 
olmak ilzcre,, bUfunum e has vo eş- ı 
ya nakliyatında devlet dcmır yolları
nın esıu tarifeleri. bütun §ebekec'\• 
kabili tatbik teoz.illi tarifeleri ve e- ı 
sas ve tenzilli tarifelere müteferri usul 

Bu vasıflan haiz bulunan küçük sanat müesseselerinin yı11 sk ıötiirii ver
giye tabi tutulmak hakkından istifade edebilmeleri ancak aahiplerinin birin
cikinun gayesine kadar yazı ile mensup olduldan varidat dairelerine mü
racaat etmelerine bağlanmıı olduğundan herbanci bir surette müracaatta 
bulunmıyan müesseselerin götürü verıiye bağlanmak baklamıdan istifade 
ettinlmelerine kanunen iaılı:fln bulunmamaktadır. 

Bu itibarla 941, 942 mali yıllan için veriilerini cötürüp aaale tevfikan 
tediye etmek arzusunda bulunan bilumum küçük sanat müeasesele~ 31 
Birincikinun 940 Salı günü akşamına kadar Galata Bslıkpazannda Muamele 
ve lstihlik Vergileri Merkez Tahakkuk Şefliğine yazı ile müracaat etmeleri 
luzumu ilin olunur. "11412,, 

Güzel 

Olmak 

için 
ier şeyden evvel 

.tıhatli ve parlak bir 
tene, lekesiz ve dilzgün 
bir cilde malik olmak 
lAz.ımdır. 

Krem 

Pertev 
Sizin de clldinlzt gü
zelleştirir, guddelerinl 
besli:verek canlandınr 

40 senelik bır tecnibe mahsulü olan KREM PERTEV, tertip 
ve yap~ tarzındaki incellk dolayı ile, tenin fazla yatlanma
sına m&nl olur. Yagsız olarak husu tilp ve vazolarda satılır 

ve esaslarla tarife tatblkabna milte- '-••••-••••••••••••••••••• dair mer';yette bulunan bütün ahkam 
ve şeraiti tatbikiye tatbik edilecektir. 

2 - D. D. /:Ml No. 1u tarifede, bi
rıucl kısma maden kömürü ve odun 
ithal edilmek ve II nci kısım ücret
leri beynelmilel nakliyata te~U e
diL-nek sureUerlle tııdilftt yapılmıştır. 

3 - Semplon katarl::ınnda ve ana 
hn~ dahi dahil oldugu h:ılde bilılmum 
beynelmilel münasebetlerde çocuk-

Konya C. Müddeiumumiliğinden : 
Konyada inpsı tekarriir eden ve keşif bedeli "53432" lira "'90,, karat 

olan 300 k~ilik ceza evi kapalı zarf usulü ile eksiltme mevldine konulmuş 
ve isteldi çdanadıfmdan arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 40 ancı mad
desi mucibince 25.l 1.940 tarihinden itibaren bir a:r içinde itin pazarlık nre
tile ihalesine komisyonca karar verilmiıtir. Mezldlr lıcanunun 2 ind madde
sinde yazılı prtlan haiz olanlann bu müddet içinde Konya C. Müddei U-
mumiliğine müracaat etmeleri ilin olunur. "11336,. 

lardan. kendilerıne ayn yer tahsı A 1 S t 1 k y • D k •ı R -
edilmemek şaruıe dort yaşına kadar ,-~ ce e a 1 1 enı e OYI aJI 4.-ıııııı 
ücret alınmıyacak ve dorttcn on ya- ı 
ın, kadar olanlarla kendilerine yer Metrosu 12 kiloluk 7 Metre boylarda Traversler Eklialer ve Maku-

tahsisi istenilen dört yaşından ki.ıçük Jarile beraber 60 ton mevcuttur. 
çocuklardan yarım ücret alınacaktır. Galatada Karaltöy Palas Osman Tatçıoilu miieueaesine müracaat. 

Daha fazla tafsilat için istasyonlara 
muracaat edilebilir. (11414) 1 

AYDA3 LiRATAK5iTLf 
BAYANLARA MA/.15115 f4 AYAR ALTIN 
SA/..TLEPIN YENi MODELLERİ GELMİ~TİR. 
fi>-''. /..Li <>ıBI 15 SENF TEMİNATLIDIR. 
TA~»ADAll SıµARİŞ ETMEK iSTEYENLERE 
KATA LOK GONDERll.IR. S1.1af Dcııosu: 
İSTAl-<BUL,Sİi<kECİ.QE.lİMAN HAP\11 
Sı:>ASıt<:>A YELKENCi MANINOA N~ (} 

SATILll{ 
Bilyür miktarda huncuk (Konva

larla) tafjan bordur ıçin ve solldago
lar M!lracaat Lazari Bahçıvan, Bu
yükdere Kildik sokak 6. -----

KAYIP - Kadıköy malmUdilrlü-
iünden 1818 numara ile almakta ol
duğum :retim maaşı.na ait resm1 se
nedimi kaybettim. Yenisıni alacağım
dan eskisinin bükm•ı yoktur. 

Kela§aaı Mehmet kızı Sadiye 

--· SiRKECi \a 
SaJJunısöğfit Oemırkapı 

'-lalil Sezer 
Karyola fabrikasındaJu 
Sergiyi ziyaret edınız. ' , 

TEL: 40594, P. K. 1444 

'----------------
, 

Fiyat Mürakabe Komisyonundan : 
37 Numaralı tıan - Pirinç, bulcur, darı, fasulye, mercimek, mısır, 

nohut, zeytinyağı, zeytin tanesi, sabun, kuru üziim, beyaz peynir ve kqer 
peyniri, ticaretiyle meşgul toptancı ve yarı toptancı tacirlerin cerek kendi
lerine ait ve gerek ankonsiyaayon veyahut bankaya merhan bütün meYcat
larının mikdar ve cinslerini ve malın bulunduğu yerleri cösterir bir beyan.
nameyi 5.12.1940 Perşembe günu saat on altıya kadar Mıntaka Ticaret Mü-
dilrluğundeki Komisyon Bürosuna vermeleri lizımdır. "'11440,, 

Deniz LcYazım Satınalma K9misyonu İlanları 

Marmara Üssü Bahri K. Satınalm8 Komisyonundan: 
Ciusi Kilosu Tahm~ fiyatı Tutarı ilk teminatı 

Sıjır eU 
Koyun eti 
Kuzu eti 

30.000 
25.000 
20.000 

kuruş lira lira 

'31 
50 
50 

9300 
12500 
10000 -31800 2385 

1 - Deniz erlerinin ihtiyacı için yukarda cfns ve miktarı JUth üç ka
lem et, bir oartnamede olarak kapalı zarf aaulile mllnakuan konulmuı~r. 

2 - Eksiltmesi 18 Birinciklnan 940 Çartamba ciintl uat 16 da lzmitte 
Tersane kapısmdaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Şartnameai 159 mruı mukabilinde A.nkarada Ds. Ma.tıee:arııtı Le
vazım Ş. 1'4udiirlfiiünden. tatanbulda Kas~papda Ds. I.•. Satm Alma Ko
misyonundan ve k:omiayonumuzdan alm'&bllir. 

llahkeme Batkltipliiine mtlracaat etmelen il~n olunur. (806} j SahJp we Neırı,.aı MlidUru: t:mın U-'lılAN 

------------------------- Gu-1lik wıtepaı T.L.$. •TAN Maıbaau 

4 - İateltlilerin. bu itle allbdar olduldanna clafr ticaret vesiblamu. 
mahalli Emniyet Müdürlüklerinden alac:ak:lan bllmilhal 1ıQrtlamu ve yu
karda miktan ya.rıh ilk teminatlarile birlikte kanunun tarifatr veçhlle tan
zim edecekleri teklif mektuplarmı muayyen cün ve saatten bir ıaat evveline 
kadar Komisyon Başkanlıgma vermeleri. "11363,. 

3 - 12 • 940 

iYi BiR SABUNDA ARANILMASI ICABEDEN iV 

]'I:!. 4" .,._ olillll o6t.o .. otı.iu. 
V•nl .. rb•st aS1dl ıhtıve etmemelldar. 

Vıkendılcten tonre ellerinlı ve rüzOnOzde hefıt 
bir renma hiHederMnlz. bu, Nbununuzun eSld 
li olduOun• delllet eder. lhthr• •ttiOI Hldler cıl 
dinlzi yavq r•ve• ve feket muhekk•k swretl• 
tehrit edar. 

11' 6te ı°'"4. idi olffe4/ctl&ı; r 
Yeni aOlfat d6 •ucl. telle ve tebetlr flbı yabencı 
maddeleri havf oımamahdır Bunler eırf Mbunuft 
•ıklet ve hacmini erttınnak makaadile konulmue 
olup. su ile temesında eriyip gider Sebununuı.a" 
çabuk •rldlOlnden tlktyet •d•rsinız. Halbuki ce· 
buk eriyen Hbun de6ıl. talk ve tebeıirdtr. • 

1,ı ~ ,._ Sok "'rüa..d4'.tiı: 
S.bunun eritmit olduOu kıri, k6pQll al" g6t0ral 

S.bununuz k6pOrmezse kir vOcudunuı 'f•Y• ce• 
matmnıı Oıarinde tekrar oturur. Ve bunutt lclndlı 
ki k6p0rmlyen ber ••bun. ıııe •ri temızıemıyot 
hı•ainı verir. 

8•&& SABUNUNU ICULLAltllltllZ 

lotiffttıa tUitlti. defil"'c 
Zo ... o ... ile ıoftu 

~a.vto ~cüc 

Halıllfl EV SA8UNUOUA 

BfLl !ı•BuNCulUIC SA111Av11 ı.ro $'• 

TORK MADEN MÜHENDiSLERi 
CEMiYETiNDEN: 

Türk Maden Mühendisleri Cemiyeti Esas Nizamnamcs:nJa 11 bld 
1 desine tevfikan senelik Kongremiz 4/12/940 Çarpmba cfini ... t :. ... rt.ı.Jm.a 

ZonsuJdakta Türk Maden Mühendisleri Cemiyeti Salonunda alı:d 
den ayın Cemiyet halannm sözü ceçen cün ve saatte Koıısrede ...,.r 
lunmalan ve imkAn olmadığı takdirde ~e Zonpldakta bulunan arta 
dan birisine vekilet verdifine d..,lı Cem. yet Riyaaettne bir mektap 
meleri lüzumu illa olunur. 

RUZNAME: 
l - Açıhf, 2 - Korısre Riyaset divanı teçimi, 3 - Geçen &;;'!J" 

maamel1tm koqreye anı ve yıllık raporun okunmuı ve idare llın" · 
lbruı, 4 - Yeni tdare Hey'eti aeçuni. 5 - Yeni devre7e aid ~ 
Jirnl, 6 - Nizamname tldilltı, 7 - Ankaradaki bazı arkadqlana 
bir liraya tmziline dair verdikleri tcldifin milzakereai, 1 - Arza ft 
lerin teklifi, 9 - Kapanış sbylevi. 

...;.....;.. ________________________ __ 

·- ' ~ep Kol 8a 
~--· İ Metal 16ıe e 8 TAK -·---· 

ı Havagazı ve Elektrik 

1 

Oeakları 
4 TAKSiTTE --..: SDpUrge ve 

fırınları 

KlSmDr ve Odun 
Sobaları 

4 TAKSiTTE 

8 TAKSITTI 

1 LUXOR Rady$lan ve otomatik cramofonları (Talı:aitle) 

!I °''~~!~~ ... ş~~~,~ s!! u.~~~ 
' • desi, No. 28, Kadıkoy, tskele Caddesi No. 33/2 

TASHİH İLANI -~ 
Gazetemizin 2 Kinumıcvvel 940 tarihli nüabumda intipr edat P':.: 

ve Eytam Bankasına ait ilinm 1946 11ra numaraamdaki ananın eakl _.,,.,...,.., 
raaı 110 olacak iken 106 ve 1951 sıra numarasındaki kıymeti 96 raJdrlllld 
okunduiu söriildüiündcn keyfiyet tasbihen ilin olunur. 

• Birinci Sınıf Tenekeci 
Alınacaktır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 
Kınkkalede çalqtırılmak üzere birinci sınıf tenekeci alınacakUf• 
Aakerliiini yapmıı olmak tarttır. _ .Jıt' 
lateldilerden Ankarada balunanlann Umum Mtidürlllfe, t~ 

lerinia Zeytinburnu Silüı Tamirhanesi ve İzmirde bulunanlarm ela iP"'" 
HaJkaprna" SilAh Fabrikası Müdiirlülrlerinl" müracaatlan (11195) 

Devlet Limaİılan İşletme Umum Müdür)~ 
taietmemiz muamellt servisinde io takip eden komisyoncu ile . ,.... 

memurlarına evvelce verilmiıı; olan karneler 1. K. ıani 941 tarihin~~~ 
ren biilriimsüz kalacafmdan yenilerini almak üzere Galata llerku ~ 
da i•letme oubeai muamelıit servis1ne müracaat lüzumu ilin olunur. '"1~ 

Maliye Vekaletinden: 
Gümüş Yüz Kuruşluklarm Tedavülden 

Kaldınlması Hakkında İlin 
Gümiif yüz kuratluldarm yerine cümüı bir liralıklar darp " _pf.~ 

kifi m.ktarda çıkarıhruş oldutundan cümüo yüz lruruıhıldann 31 ~ 
mm 1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırıJmaaı brarlqtınl.Jmtl:I'._ . ..al 

Güın.ii, l'ib lnınııluldar 1 Şubat 1Sl41 tarihinden itibaren art*~ 
etmiJ"eCelr ve ancak yalnız mal sandıklan ile Cumhuriyet Merlra _...... 
oabelerüıce bbal edilebilecektir. _ • ....dl 

Elinde sümüı yüz kurutluldar bulunanlarm bunları mal aan...,....-
Caınhuri7et Merkez Bankuı pbeJerine tebdil ettirmeleri U1ıı oıa.mt·1,_. "70fl25. ..,oı 

Böbrelderdeo idrar torbasına kadar yo.tıardaki bastahklaraD...,,,,., 

ropluuu kökünden temizlemek için BELMOBLÖ lmJlalld"" 

HELMOBLEV 
Boöreklerin çalışmak kudreıtnl arttınr Kadm. erkek idnr -::, 
luklannı. eskı ve yenı belsoğuklujwıu. mesane ıltibabli»t:t 
aArwm. sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak ballertDi 
derlr. Bol idrar temin eder ldratda bmJarm. me11nede 

rm teşekkülüne mAni olur. 
DİKKAT: BELMOBLÖ idranmzı tanizliyerek ~ 
S1hhat Veklletinin ruhsatını haizdi" e .. " FA!Dnf'cle Rulo..-! 


