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1 A L N t Z 

Cocuk Ansiklopedis· 
Olabilir. Çünkii bütiin hediyeler onotulabilir. Faknt 
ÇOCUK ANStKLOPlilllSJ Çocuğun bütün bayatın· 

da lzint bırakır. 
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Boijazdan 
Geçirilecek 

Gemiler 

Rus - Bulgar 
Mü na sebatı 
Bozuluyor ~u 

İngiliz Başvekili Churchill ile Amerikanın Londra Büyiik Elçisi 
Vinant iki memleket arasında yeni bir anlaşmayı imzalarken 

Bu1garlar,ltalyan Harp 
Gemilerini 81Jlgar 
Bayrağı Altında 

Geçiı·ecekmiş! 

Londra, Türkiyenita 
Razı Olmıyacağı 

Kanaatinde 

Joskova Son 

Bulgar Cevabını 

Beğenmedi 

Bir Bulgar Gazetesi 
~~oskova Hükumetinin 

Hakikatleri Tahrif 

Führerin 
Karargahında 
Birbirini Takip 
Eden Ziyaretler 

1 
Londra, 18 (A. A.) _,. 1ngi..liz 

K a h •ı r e 1 e hük~m~ti! Bulgaristanın i~taly.rn 

Y gemılerının Bulgı:ır bnyragı al-
Ettiğini Yazıyor 

tında boğazlardan geçmek mü-

H ava Akını saadesini istiyeceği hakknıdaki 
haberler bahsinde hiçbir tcytde 
malik değildir. 

Yapıldı 
Şark cephesinde So,•yetJer tarafındAn miisadere edilen motc.irlii Alman \'esnitiııdc-n bir knçı ... 

GörunOşe nazaran Bulgaristan, 
kan dokmcdcn ve silah patlatma
dan Alınan askerinin işgal ettiğı 
sahafard:ın kendisine hediye edi
len topraklnrm mukabilini ödemi
ye davet edilınek üzeredir. Bulga
ristnna tnh~t edilen kuvvetlerin 
Kırıma scvkedilmcsl, Bulgar top
raklarının Sovyct harbinde atla
ma tahtası olarak kullanılması de
mektır ve bu vnziycttc Bulgnrısta
nın Sovyctlere karşı harp harici 
kalmasına imklın yoktur. 

lJl. Zekeriya SERTEL 

Sark cephesinde harp bütün 
şiddetiyle devı:ım eder -

ken, Alman devlet reisinin cep
hedeki karargahında mihvere da
hil devlet reislerini birer birer 
davet ederek onlarla görü_ştüğü 
goruluyor. 

l' uhrcrin karargahını ilk ziya
r(;:t eden Mussolini oldu. Bu mü
ı··. ttan sonra Alınan ve İtalyan 
g zetelerinin ortaya attığı riva
yetler teeyyüt etmedi. Bu gaze -
telcre göre iki mihver liderinin 
gorüşmesini mühım hadiselerin 
, kip etmesi lazımgeliyordu. Bu
güne 'kadar böyle mühim bir ha
dise kaydedilmedi. Yalnız Italy<ın 
lann Mısır cephesine mühim 
miktarda sevkiyata bıışladıkları 
görüldü. 

Mussolininin ziyaretini, Macar 
Başvekilinin ziyareti takip etti. 
Bu ziyaret münasebetiyle Hitle
rin Macaristandan şark cephesi 
için yeni kuvvetler istediği 
işae edildi. Macaristan Alınan -
Sovyet harbine iştirak için cep -
heye ancak 60,000 kadar asker 
göndermişti. Bunlardan yarısının 
harp sahnesinde öldüğü bildirili
yor ve Almanyanın Macaristan -
dan mühim miktarda yeni kuv -
vetlcr istediği zannolunuyor. Ma 
amafih bu mülakatın da henüz 
neticesi anlı:ışılmış değildir. 

Şimdi de Bulgar Kralı Bori -
sin Fuhrerin karargahında bu -
lunduğu bildiriliyor. Hıtlerin Bul 
car Kralını niçin davet ettiği hak 
kında henüz resmi bir haber neş
redilmemiştir. Fakat aylardan -
beri Bulgaristanda yapılan tahşi
dat ve hazırlıklar gözönünde bu 
lundurulursa, bu zıyaretin sebe
bini az çok tahmin mümkündür 
sanırız. 

Mısırlılar, Romanın 

Bombardıman 

Edilmesini istiyor 

İngı1terenin Orta Şark Ba~'ku
mandanı General Sir Glaude 

Auchirlcck 

Kahire, 18 (A.A.) - Dahiliye 
Nezaretinin tebliği: Dünkü akın 
esnasında 9 kişi yaralanmış ve 
bunlardan üçü bilahara ölmüş -
tür. Hasarat ehemmiyetsizdir. 

Şehre atılan bombalar 
Londra, 18 (A.A.) - Bugün 

burada beyan edildiğine göre, 15 
eylul gecesi Kahire üzerıne yapı
lan akın esnasında Kahirenin bir 
mahallesi olan Abbasiye üzerine 
16 bomba atılmıştır. Şehre on mil 
mesafede bulunan Helwan üzeri
ne de 10 bomba atılmıştır. Abba
siye civarında bazı kışlalar ve bir 
hava meydanı vardır. Nefsi şehir 
bombardıman edilmemiştir 

(Sonu; Sa: 2: Sü: 6) 

İngiliz Ve 
Rus Kıtaatı 
• 

Tahran'da 
Eski Hükümdar 

Rıza · şah Pehlevi 
lsfahan'a Gitti 

Avrupada mihvere dahil dev -
letıer ıçinde Sovyet Rusyaya 
harp ilan etmiyen yegane mem -
leket Bulgaristandır. Butün di -
ğer mihver devletleri Sovyct 
ltusya ile harp halindedirler ve 
şark cephcsıne az çok kuvvet 
gdndcrmışlerdir. Bulgaristanın 
şımdıye kadar Sovyetlere harp i-
1; n eımemesi ve şark cephesıne Londra, 18 (A.A.) - Moskova 
asker göndermemiş olması, halkın radyosu, Sovyet kuvvetlerinin 
Sovyetlere karşı duyduğu sem- dün Tahran'a girdiklerini bildir
Patı ılc ızah olunabılir. Bulgar- miştir. İngiliz kıtalarınrn dcı ayni 
hır ötcdenberı Rusyayı hamı bir zamanda Tahrana girdikleri ha
devlet tanıdıkları için, Bulgar ber verilmektedir. 
milletmı Sovyetlcre karşı harbe Rıza Şah lsfahan'da 
sevketmek pek kolay değildir, 
~~lgar hukumetı de bunu bildiği Tahran, 18 (A.A.) - Pars A· 
ıçın şımdıye kadar Sovyet Rus - jansı bildiriyor: 
yaya karşı harp ilanından ve mu Eski hükumdar Reza Şah Peh
hasım bır vazıyet almaktan ıçti- levi, evvelki giın 1'~hrandan ls-
nap etmıştir. fahana hareket etmıştir. 

Fakat görünüşe nazaran Bul _ Yüzlerce Alman Türkiye yo -
g~rıstnn şimdi kan dokmeden ve lu~l~ memleketlerine hareket et· 
sılnh patlatmadan Alman askeri- mıştı;. • . 
n~ ışgnl ettığı sahalardan kcn - 1 em Şelıuışalun emri 
dısıne hediye edilen toprakların Tahran 18 (A.A.) - Tahran 
mukabil ni ödemiye davet edil - !emniyet ~üdürü, yeni Şehinşu -
hlek üzeredir. Bulgaristana talı -ıhın şahseıı verdiği emirle vazife-
§ıt edilen kuvvetler Kırıma sev- sind~n azfödilmiştir. . 

(Sonu: Sa: 2; SO: 4) (Sonu: Sa: 2: SO: Sl 

Reuter'in diplomatik muh ıbi
ri bu hususta İngiliz nokt.ai na-
7.arının \Ok sarih olduğunu söy
lemektedir. Bu noktai nazar şu
dur ki, bu mahiyette her hangi 
bir teşebbüs, Montreux mukavc
lenamcsi hükümlerinden kaca· 
mak suretiyle kurtulmıya matuf 
bir tabiye olacaktır. İngiltere, 
Bulgarıstanla harp halinde bu
lunmamakla beraber, mihver, 
Montreux mukavelenamesinin 
gayri muhariplik hukumlerini i
lerı süremiyccektır. Çunku, Bul
garistan, halen, lngılterenın en 
az iki müttefıki ıle, yanı Yu -
goslavya ve Yunnuistanla harp 
halinde bulunmaktadır. Bu ~c -
rait altınaa, mihverin b ı tarzda 
montreux mukavelenamesinden 
kaçamak yolu ile kurtulmak ıcın 

:ALMAN .TEBliGi 

Lenin9ratta 
110 istihkCim 
Ele Geçirildi 

-o-

Macarların 
Geri Ahnacağı 
Haberi Asnlsız 

SOVYET TEBLiGi 

Rus Kıtaatı 
Yartsevoyu 
Geri Aldı 

Çok Şiddetli 
Muharebeler 

Devam Ediyor 
Bulgar cevabının So\'yet hükıi
metini tatmin etmediğini bildi
ren Hariciye Komiseri Molotof 

yapacağı her türlü telkinat, bu ~- -o-- Moskova, 18 (A.A.) - Mo ko • 
va radyosunun bildirdiğine re, 
Sovyet Hariciye Komiseri Mo o • 
tof, Bulgarlstanın Moskova el -
sine, Sovyetlerın ahiren yap ık
ları ihtara .karşılık olarak Bul ar 
hukumeti tarafından verılen c · 
vahın Sovyet hükümetince mcm 
nuniyeti mucip teliıkki edilmcd 

mukavelenameden doğan \'ecibe· · · d 
ler hakkında daima mcsuliyet Dinyeper'irı Şarkında Ukrayna cephesindeki Alman or- Leningrat Onün e Bir 
hissin\ göstermiş olan Türk hü- da Taarruz Hareketler"ı dularma kRuıun1a1dncdsateeddtcn General Ç k K A .. 
kümetinin muhalefetiyle karşı - o amyon ve gır 
!aşacaktır. Hatırlardadır ki, Tiirk O E k d T k T h · Ed ld 
hükumeti, 1talyan donanm'.lsın- evcım tme te ir ,---- ___,, an a rıp i i 
dan çıkarılarak tıcarct vapuru Berlin, 18 (A.A. -Alınan b-1 Sırb·ıstanda Londra, 18 (A.A.) - Moskova 
haline getirilen İtalyan "Tarvi- liği: Ukraynada Dinyeperın şar - radyosu tarafından dün gece ya- ğıni bildirmıştir. 
sio,. petrol gcmisıne pilotaj ko- kında taarruz hareketlerimiz fa - ---o- rısı neşredilen Sovyet tebliği: 17 

Sovyet hükumeti, Bulgarista 
nı, Odesa, Kırım ve Kafkasyuy 
müteveccih mihver taarruzların 
kolaylaştırmakla itham etmış 
ti. Bulgaristan cevabında ise ta 
rafından alınan tedafüi tedbjrl 
rm tecavüzi mahiyette added'le
rek yanlış tefsir edilmiş olduğu 

laylıklarını gösteı meyı reddet- sılasız devam etmektedir. Lenin- eylul günü kıtalarımız bütün cep 
mişti. Türkiyedekı İngiliz Biiyiik grat istihkamlarının zaptı için ya çete 1 e r·ı n he imtidadınca düşman ile anuda 
Elçisine hiçbir sarih talimat gön- pılmakta olan muharebelerde bi.i ne muharebelere devam etmişler 
dcrilmiş bulunmamakla beraber, yük muvaffakıyetleı• elde <>dil - dir. 15 eylUlde düşmanın 78 tay -
İngiliz hükumetinin noktai naza- mlştir. Tek bir piyade tümcnıne T k 

1 
yaresi tahrip ve tarafunızdan 25 

rından mahimattar tutulduğu Lı·. qit ~üfrezelcr .hüc.umla. 110 ıs - en ·, ·,ne tayyare kaybedilmiştır. 
linmektedir. __ \ tıhkam ele geçırmıslerdır . Dün scıbhaki tebliğ 

(Sonu; Sa: 2; sa: 5) B 1 d Moskova, 18 (A.A.) - Bugün 

a S a n 1 
neşredilen tebliğ: 17 eylfıl gecesi 

_._,.,,..., . .._. .......... ~--~,...... kıtalarımız cephenın bütün gc -

da ısrar eylemişti. • 
ı 

Bulgar gazetele,.illdc. 

FinJanda Mare~ati Mannerhei m ileri hatlarda bir tefti~tc 

Bugün Basladık 
1 

13 Numaralı Oda 
e "ı:ı N mnnralı Oda,, bugünden itibaren gaıetcmiı.dc okuyaca

ğıııız yen: tefrikanın adıdır. Ve bir müddet evvel nc:ırflttiğimiz 
"Dört lliirii.st Adam., romanının beynelmilel şöhretli müellifi 
Ed~ar Wal1ace'ın ~eridir. 

* * * e Edgar Walluce, fevkalade bir teknik ,.e nefis bir iislı'.'tı>ID 1tale-
me aldığı orijinal 7.abıta romanlarını dünyanın en ınii~ktilpe· 
~ımt ıııiinahkitlerinc hile edebi kıymeti haiz hir esrr olaralı 
kabul t:t1 irıni;i \'C "13 Numaralı Oda,. en muvaffak romanı 
olarnk tonınnıı~tır. 

LQtfen Ü güncü Sayfayı Çeviriniz 

r nişliğince muharebeye devam et Sofya, 18 (A.A.) - Hüküme 
organı olan ''Dnes,, gazetesi Bu 
gar hükumetinin Sovyet sefirın 
verdiği cevap hakkında tcfsirat' 
ta bulunmaktadır. Makalede ez 
cümle şöyle denılmektedir: 

Mühlet Sona Erdiği 
İçin Alman Kıtaatı 

j ~~rekata Girişti 
1 

Zurıh, 18 (A.A.) - "RcuLer,, 
Belgrattan bildiriliyor: Komü -
nisi çetelerinin dağılması için Yu 
goslav Ba~vekili general Nedıç ta 
rafından verilen müh1et dün ge
ce yarısı sona ermiştir. General 
Ncdiç bu çetelerin efradını evle
rine dönmiye daveı etmiştir. 

Mühletin sona ermesini mütea
kip Alman işgal kıtaları Sırbıs -
tanda temizleme ameliyatına boş 
lamışlardır. 

Roma111/ada idamlar 
Budapeşte, 18 (A. A.) - Plo

esti askeri mahkemesi, beş ıdam 
kararı vermıştir. Mahkumlar, 
BudapCitcde çıkan Esti R urier 
gazetesinin bildirdiğine göre. c-n
suslukla ve gizli silah tnşım.1kla 
zan altında idiler. 

TASARRUF 
BONOLARI 

50 Milyon Liraya 
Çıkarılmasına Dair 
Layiha Hazırlandı 

Ankara, 18 (TAN Muhabirin
den) - Milli Müdafaa ihtiyaçla
rını karşılamak üzere satışa çı
karılan 25 milyon liralık tasar
ruf bonosunun 50 milyon liraya 
çıkarılmasına dair olan kanun 
layihasının Meclis altıkadar En
cümenlerinde müzakeresi bitmiş
tir. 

(Sonu: Sa: 2: SD: 7l 

mişlerdir. 

Tayyarelerimiz düşman kıta -
larına darbeler ındirmişler ve 
düşman hava meydanlarında tay 
~·arclerc taarruz etmişlerdir. 

(Sonu; Sa: 2; SU: 3) 

'MEKTUP"'\ 
\.. - .. - ·-' 

(Sonu: Sa: 2; SU: 7) 

Benziyecektir, Benzemiyecektiı 
Yazan: Nasuhi BAYDAR 

A lçak bir kapıdan geçerken çerçevesinin üst tarafına birdenbire ba· 
şını çarpan dalgının duyduğu dayanılmaz acı ile irkildim: "Mele· 

tuplar1m, son asrm klasiği Anatole France'ın (Meçhul şaheser) tib!rtylc 
methetti~1 şu asker mektubuna benziyecektir,, 111 

Mürettip ve musahhih arkadaşlar bizlere bazan bôyle azizlikler ederler. 
"Mektuplaşmaya dair., başlıklı yazıda da "benzemiyecektir,. sözüne "ben
ziyecektir,, şel:lini vermişler. Kllisiklerin muharrirden meramda sarahat 
ve ifadede selaset istediklerine işaret eden ben, meçhul de alsa. şaheserle 
bu kınk dôkük yazılar arasında nasıl benzerlik iddiıı edebi1irlm? Biz baş
ka turlü yazarız. onlar başka türlü yazarlar. Rahmetli Ahmet Hişim'"n 
dediii gibi: "Her tarafında rengarenk boncuklar, sırmalar, allı ve pullu 
aynalar, püsküller sarkan Asyni beyan tarzının zevkine alışanlar için,. bu 
ıisliip fazla çıplak. fazla soluktur. "Bu üslupta istiareler, te!ibihler renkli 
fer.erler gib: sıra sıra yanmaz, tezatlar şimşek ~ibi çakmaz, pehlivanlar il
bi boğuşmaz; nidalar. hitaplar her cümle başında nlira atmaz. Bu lisan 
kadim mermer siıtunların eteğinde kırmızı çiçeklerini açan defne afacının 
sert yeşilliği ile taze ve ye$ildir.,, 

İşte. Dil Bayramı arifes!nde. Ankara radyosunun saz heyeti, 'bu söz
leri teyit etmek istiyormuşçasınn, şu anda, kulaklanmın urını patlatıyor: 

Ce mi celladın ne kanlar döktii Klıj!ıthnnede; 
Çağlı.ran fev\'arci hunı ciğer dilhnnede. 

Vakıa, bu "Yayın Kurumu •. nda, bizlere her ak am şen, aydın ve 
rahat geceler dileyerek susan Radyo Gazetesinin söyleyicisi Toplu İinl' 
gibi lisanda ve üslupta sadeliğe taraftar olanlar da yok değ!l. Ancak, bu 
niyeti besliyenlerln denemeleri daima ciddi olmadıktan başka acıklı b 
kararsızlık içinde bulunulduiunu da anlatıyor, Kelime ve cllmlelerdr 
kargaşaya örnek isterseniz, aklımda kalanlardan b=r kac;ını kaydedt-yim 
Okur, okuyucu. okuyan. İhtimal içinde (ihtimal dahilinde, yan.i Türker 
den Türkçeye tercüme). Bir mlişküHit, bir mahimat. Hiç bir önemi olmıvan 
nskcri harekatlardan sonra. Özel bir ekonomi yaratmanm lüzumuna kana
at get!rmek lazımdır ... Devam cdemiyeceiim. 

Devam cdemiyeceğim: zira, bu gidışle dilimiz çorbaya bcnzlvecektlq 
yahut -bilinir mi?- Türkçenin güzelliğin! duymamış. dili kelimeden ıb::ıret 
sanmış gramerci çömezler galebe çalarak öz dehasından mahrum bir nevı 
Türkçe icat edilecek, ve b5ylelik1e, her isteyenin pervasızca kaşığını dal
dırabileceği bu çorba, çorbaya d::ı benzemiyecekUr. 
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Sa da, 
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Tefrika No. 64 

Beni Düsmana 
E tiler 

harek tın b:ı,lay şından altı m:.ımkun mertebe suratle varmanın 
da s r. h la seferde degıl butun çarelerine baş vuruyor. 

n ? Bunun ıçin bana ne zavallı O. d1ha boyle kaç muharebeden 
ebep gosteriyoı sunu:.: Ojoro: Pa- sonra payitahtının kapılarına yakla

vok' Hayvanların ko~cmları mı şırken, kendı kendıne: 
k? '- Acaba Pansı nasıl bulacağım? .. 
en s ze bu mektubu alışınızda"l sualim sormuştu. Bu akşam ıse. zih-

t sonra gıd p sefere başlama- nını kurcalayan bambaşka sualler 
ı emredıyorıım Ege sız, hala o şunlardır: 

ım Ojo,.o do Kastıly ıı ise'llz, ,. _ 
d nlı muh laza edın . F.ıkat e- . - Acaba İmparato lugumun kal-
ltmış ya nız artık ıze agır ge- ı ~ını kendılerıne. emanet b.ıraktıgım 

fenızı bırakın ve yerını- l.ımseler yanı naıp ımparatonçe, mus-
en e kı Generallennızden bırıne tahkem mevkı kıımand1nı Josef ve 

Su and vat n tehd' t altında- emri ı:ıltına en ~ı.ymetli kolordularım-
93 t kı çızmelerı yeniden aya a dan bır nı verdıgım Marmo? ne yapı
ek a mı ve ocsaretı ele yenıdeıı yoı ~ Duşmana ka~şı lay~~yle . daya-
k ı ım Fransızlar sızı ılen ka- nabilecekler, efcndıce dovuşebılecek-

. • 1 ' olla d gormeL.d rler!,, er mı"' . • 
rm un rıcat. uzerıne Aı sı Sur 1 Geceleyın, bir konak .yerınde, hır za

takv ye kıtalarından mahrum bıtle .bır asker kafılesı~e rastlıyorlar. 
'n Imp rator, du man ordusunun Zabıt imparatora, ~erı çek.ilen kıta-
1 ' d hır kaç bın kışı ıle duru- lıır,a meske~ tem n ıçın, Mar~şal Mor-

Mııkavemet edemıyecegı, ve t e den c;:ıır ald.'gını. bıldırıyor Im-
ı· p ol cagı muhakkaıc. Nıtekım, P?rator: .~ Gen. çekılen krtalar mı?., 
n en k zgın zamanında , Aragon'- dıyor ve ılave ediyor: 

TAN 

Ankara Hukuk 
Fa ··ııesi Dört 

la Ç karıldı 

Gümrüklerde Bir 
Koinisgon 

--o-

Mekteplerde Dersi ere 
Saat8, l 5te Başlanacak 

1 eşkil Ediliyor 
YC'ni der 311lından ftlbaren Anka- E 1 M ı · f F" f 

ra Hukuk Fakiıltesi dort sınır olRrnk şya artn a ıye ıya 1 Tesbit Edilecek 
tC'dri at yapacaktır. Geçen ders yılın- ı Hariçten ithal edilmekte ve güın
da yeni programla ders görenler bu rfiklcrdc bekletilmekte olan her nevi 
ene. Arıktırıı Hukuk Fakiıltesl?ln i- ticari eşyanın piyasaya çıkarılması 
k~ncı ı~ıf~ı te kıl edeceklcr~ır .. Ye- gecikmektedir. Bun:ı sebep maliyet 
nı rejlmın ._ıtk mezunları vcrıldıktcn !ıyaUıırının kısn bir m{ıddet içinde 
or1ra FakultC'dC' doktora "'ınıfları da tesbit edilememe ldir Tıcarel VekA

nkude ~etırılecektir. Ankara ve is- Jetinin emriyle bu ğecıkmeye çı:ıre 
tanbul Hukuk F ıkultelcri lisans ve bulunmuştur Bundan b6yle g-mrtlk
~edris:ıt Uılımatnameleri ~irleştlrlldi~~ lcrde daimt bir komisyon bul~~ncak
ı~ın yeni ders yılındıın ıtlbaren lkı lır, Bu komisyon ithal edilen malla
T' .ıkültc arasında ders ayrılı ' 1 bulun- rın manile to ve fııturıılarına ve mas 
mıyacaktır. Ankara Hu~k Fnkultesl raflarına gore kıymetini tesblt ede
n kanı, bu ene kaydcdılf'cek talcb~- cck ve cinslerine göre fiyatlnndırıırak 
ye a ıl tl'drı ta b;;ı lamadan oncc bır 1 k k ı ı ... kt t rk ·h • k 

1 1 P yasaya çı masını o ay a,..ıraca ır. 
wmes ~ ı • 1 7.arı on cran ıır .ver - Bu komisyon ihracat ve ilhal(ıt bir -
dırmC'vı k r rlaştır~ı lır. Verılecek lıklerl umumi kfıtlbi ilhal5t birlikle-
olnn "Hukuk toh ılın<' hıızırlık dt'rs- . . . ' . • 
1 

· F k il<' k d d·ı . rının umumt katıp muııvınlerı, Fıvat 

kcrı .. ine d dı u yed baly ektı. mcAmış Murakabe şeflerinden biri ve i~ı:ıp 
ımsc er e e\am e c ı ece ır. n- . . • 

k il 1 1 F k . lt · 0 k 1 cltıkçe Tıcaret Odasının cksperlerın-
ııra u ,u:; tı ·u esı c un ıgının k ··ı ed ktl K · 

bu karnrı Ünlvcr ıte tarafından tct- 1e~. teşc ku 1e~el r. kll~m!syonu~ 
kik edllını-ktedir, Hukuk. FııkUltcsi an ıyete geç~es ıç n Ve etın emr 
"'-k Al F t Bıı gn F k··ıt beklenmektedır. '"'-' anı ı uıı ı , ıı u eye b b 1 k ı 

peynir ve çuval tuccarlariyle mnkar
na fabrikatörlerinin şıka)etlcrini din 
lemlştir. Peynirciler, ka :ır peynirle
rinin maliyet fiyatı rının yüksek ol
duğunu iddia etmi.:lerdir. Komi yon, 
bu iddianın isbatı için pa1.arte i gü
nüne kadar musaad<' vermi tır. 

ÇU\ alcılar dı:ı maliyC't fiyatının yük 
sekliğlnden bahisle, Toprak Ofıs'nc 
sattıkları çuvalların bedellerin<" y ·z
dc on znm istc-m işlerd . Komisyon, 
ibraz edıl<'n evrakı \·e :fıturalnrı lh
ticaca salih gönnediğındcn, çuvalc.ı -
lıırın müracaatını kabul etmemi tir. 

"lU zam b:r toz bvluıunun uzer
e dogru geldı nı goruyorlar ve 

bu yıl kaydcd lccek talebeye de bir Soba ve so a onı arı yııpma -
"- İmparatoriçe nerede? Jozef ne- sömcstrlık h:ı7Jrlık dersleri dl _ cin kullıınılıın saçlı:ırın mevcudu ıızal-

rede?.. ( . . . _ ver r mıştır Evvelce beyann:ımc vermiş o-

Makarna fabrika ve ımalOthanelcr 
sahipleri de yaptıkları makarnaların 
knllte ve maliyet fiyatlı:ırına gore, 
ayni mal olmadığındun, az, mi kfır 
nisbctlerinln on:ı göre tanzimini i te
mişlerdir. Komi>)'On, bu fabrikııların 
939 ve 940 seneleri delt<'"lcrln"n tet
kıkine karar vermiştir. İthal edilen 
manifatura \'C muhtelif cins k!lgrtla
rın ithali'ıt birlikleri tıırnf ndan le bit 
edil<'n fiyntları Fomi-,yonc tasdi'': o
lunmuştur. kal r! .. , dip·rek haykırışarak 

ıyo far. O z1m.ıın İmparator, atını 
mur.1 yarak onların ortasına atı
r ve: 

D gonlar, topl nın bir aray 
ıpıyorsunuz s z, Ben buradayım: 

ve ıle leyınl,. diye bagırıyor. 
kılıc nı çekerek duşmana 

ru yJr ıyor. Erkanı harbıyesi, ve 
h:.t layı da onu takıp ediyor. Bu 

de t m 6000 kazagı kaçırıyorlar. 
.ı yıll rdan beri. Napoleon'un biz

evk ve ıda e ettıı::ı ılk suv ri hu
udur. Atı yaralanıyor, Napoleon 

ita hır ata bınıyor. Bertıye bu va-
d n bahsedıyor ve dıyor ki: 

O gı.1n İmparator, olumu arı
du !., 

kat o gün kazakları kaçırmaları
r gmcn, kadenn agır d rbclerı bır

takıp edıyor. Ve nıhayet nıut
ler, Parıs üzerine ytirtimeye ka
venyorlar. Napoleon, her taraf
kı$tınlmış olmasına ragmen, cu-
ane hır plan hazır! yor. Bu ara

koyl !eri sılahlamak istiyor. Çıın
tı cıya karşı muthı b r k n bes
o adamların kendısını talcip ede-

erınden emındir. 
O e n d ı, fena bır haber daha ı::e

. M.ırmon. kend sını b r d~fa daha 
rmı tir ve payıtahta dogru ricat 
dedir. Mortıye de onunla bır

d r. 

Zabıt cevap veriyor: meyı mı.ına ıp g1>rmuştür. Deka~lıgın lan tliccarın elinde ne miktar boru-
"- İmparatoriçe hazretleri, Roma 

1 
~rz;.ısu k~<'ktorlulc tarnfından tetkık o- Juk saç kaldığı ve kimlere saltıkl.ırı 

Jor.ef ise şehrı bugun terketti. J(un11a Cllfliıtusu horu yapılmak üzere Anadoluya ıoıön-
kralı ile birlıkte dun Bluayo gıtti. Kral l unaca r • • •• •• arastırılacııktır. Sobacılar, saçlıırın 

"- Ya farmon?,.. Manrıf VC'kaletl Kimya Enstitwıo-1 derildiğini söylemektedirler. Fiynl 
''- B. lmıyorum Sır!,, nC' dc\am C'dcın talebenin muvaff~kı- ~ l\'lüraknbe Burosu bu işi tetkik ede-
İmparatorun alnında, inci t:ıbl ter yet derccc-lerınl ve nisbt'tlcrlnl tetkik ccktir. İnce \"e kalın saçlardan yapı-

taneleri belırıyor, Ağzı kenetleniyor ettirmiş, En lıtııniin iyi rnndımcın lan borulnr cinslerine göre 60 - 70 
Ve bu mıithiş, bu birbirinden muth'ş \ ermcdıği netkl'"ine vaıal olmuştur kuruş nrnsındn satılncaktır. Miıraka
haberleıi dınledıkten sonra: Bunun dn b nanın dnrlıriı. tnlebcrıin be 1nlrosu bu fiyatları da pahalı gör

çokluı?u yıızundl'n ileri geldıl!I anin- dugiindcn. bu bakımdan da tahkikat 
şılmışlrr. Vl'rıl<"n bir kara ı.ıôre. bu yı:ıpılncıık \ <' sobn borulanna imal e
c;ene Kımya Eıı tıtıı unl' .vnlnız vuz dildiklcri saç kalmh.ı:ınn gore bir fi
lalcbe alınac. ktır Murııcaat miktarı ynt tesbit edılecektir, 

"- İleri, d;yor. muhafaza kuvvet
lerımle, ahalı, Parısı korumak içln 
bana yeter. Hele ben b'r kere Parisin 
surları çine gueyim, oradan duşman 
berıı, olmeden çıkaramaz. Paristen ya 
muzaffer ya olu çık rım!., 

yuzu a arsa Rekt;ırluk, bu tulebc n- Demirciler birliğinin demir e~ya ve 
rmıında bir mü abaka ill'rhıını nen- demır m.ıımtililtı fiyatlarına yii:ı:c'lc C'l
cıık ve bunlardan yuz tnne<:inln En - li zam kııbul cttigi hııkkmdaki ha
tıtüyc kabul edılmC'sınl bildirecektir. berın yanlış olduğu ıınlnşılmı tır. De
D 'er taraftan En tıtfınun yanındııki mir eşya !<'in heniiz böyle bir :ı:nm 
bir matba:ı atın alınmı.ştır. Burası kabul edilmemiştir. 

MitTEFERRfK: 

Alaturka Musiki 
Dersleri Verilecek 
Konservııtuvıır İci. resi, bu t'ne 

musiki hevesk5rlıırma Turk r1Uslkisi 
dPrslcri vermcvi dusunmektedlr Vc
rılecf'k derslerin. tnlebcr in mektep 
saııtkrinc m5nl olmıımıısıııı:ı cnh ıl -
t'ak ve bu dersler kin de bir talimat
name hazrrlı:ınacaktır, Dcrı:;lcr kon
servatuvar icra hcyPtiı1e> d :ıhil ııanat

kArlnr tarııfındıın verilecektir. Muııy
yı.>n bir müddet derslere devam ede
cek \(' c:ıılıştığı aleti kullanınnsmı oğ
f('JlPCCk heveslilere birer scrtif kıı 

Kolenkur, onu, yoluna devam etmek 
ten zor vazgeçırıyor. İmparator em
redıyor k , Marmon'un kolordu-su, 
Esson'un gerisınde cephe tutsun. Na
zıra d yor ki: sınai kimya pavyonu olarak kullnnı

lacak, talebcnın d rslerdC'n V<" tecru
bC'lerden dalı fıır.la ı tlfı:ıde~lnc ça-
1ı:;ıl caktır. 

Kömiir re odun fiyatlnn verilecektir. 
DEDE EFENDiNİN RESMİ 

(Arkası var) 

Deı·s scıatleri 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

7 30 Proıram 

Komıır ve odun fiyntlarmı yerinde 
tctki ketmek üzere fğnenda ve Şile- Kons<.'rvatııvar fdıır<.'sl, DNlc .Efcndl-
ve gıden milrnkabc memurl<ırı, lzmir nın 1'1 tll' yapılmış bir ~ortreRınl bul
.le Knndirc havalısinc gl'çınişlt'rdir. I muştu~. Bu portreye ı;ıort' hazır~nna
Tetkikat ncticesınde odunlıırın mali-1 cnk hır tablonun foloı::rafı t<'k ır ~
vct fıyııtlarıııın buı::ünktı nnrha nis- dılec.ck, ?1r heykeltn a bu resme go-

• rl' hır bııst yaptırılacııktır 
bC'tle c:~k. dah~ .aşagı ol~~ı~u ve nar- RF.U.DiYE MEMURU. TAI.bBE-

7 ll MU ık (l'I.) 
7 45 llıber er 
800 M ık !Pi) 

p.ı tor o znman, evini ateş sar- s JO Ev n uaıı 

ı 8 03 Şarkılar 
18 40 Kuarı<t 
19 00 Konu,ma 
19 1 S Kuartet 
19 30 Haberler 

Maarıf Mucfuı lugu 20 Eyluldcn 1-
tıhart'n tatbık edılccck kış .saatine 
~ore tcdrl, ta sc at 8,15 de ba lanmn
-; ı liızu unu VC'kıiletc bıldirmiştir . 
Talebeoın mektcplerC' gıtme saatine 
gore -.apur, tren ve tramvay sefcr
IC'ri de ıstırilecektir. Al.ıkndar na
k · ı va taları mudltrlerl kendi ara! -
rmda yaptıkları bir top! ntıda Maa"i! 
Müdürluğünun hazırladı ı saatler lıs
tC'~lne göre t rıf l<'rınde bir ahenk ve 
değişlklık \ llctıde getirmek için mii
zakere "'yapmışlardır. Y"ni ders yılın
dan itıbar('n yeni seyrusefor tarifesi 

hın ındıı·ılmcsı ıcap ettlgı ıınlıışılmı -
tır. Ayrıca geçen seneden kıılınıı yuz 
bin c;ekiden fada odun mevcut oldu
gu dıı göriılınüştlir. Bu oduıılıırın da 
bugunku n rh (ızerinden satılmakta 

olması nazarı dikkati celbetmiştir. 
Odun meselesi Fiyat 'Mürakabe Ko
misyonunda yeniden tetkik olunacak: 

J_,ER - Bl'll'rliyc dmrC'lerındc c:nlış:ın 
ayni zamanrlıı mektl'bc dC'vam C'de'l 
memurların Üniversite ıkmal lmli
hıınlıırından sonra listelC'ri ve sınıf 
durumlı:ın Dalihiye VC'kfıll'tinC" gon -
ıterlleccktlr, Sıntfttı knlanların me
murluktan ve talebelikten birini ter
cih Ptmesi memurıı bırnkılae .. ktır. 

mı duymuş bir insan gibi, Paris o 
nu tutuyor. Cephedeki kıtaların n 12 30 Procram 

mandasını Bertıyeye bırakıyor ı ıı JJ Oyun 'ıavaları 
• 12 45 Jhbcrlcr 

d s de muhafız kıtalariyle bırlik- u oo Şarkılar 
Jıyor. 1 il 30 M zık (Pi) 

Yold3 Kolenkuru yanma alıp, bütiın 18 00 Pro~am 

19 45 Eskı u~rlcr 
ıo. ı S Radyo uzctcsi 
20.45 Şarkılar 
21 00 Zıraat takvimi 
21 10 Tcmıll 
22 00 Orkestra 
2:Z ao Haberler 
22.45 Ork<1tra 
22 S5 Kapanıt. 

ve nıırh indlrllecektlr. 
Oiğer eşya fiyatları 

Fıyat MUrakııbc Komisyonu, dün 

l\'lÜTEAHHİTLERE m:NZIN 
Belf'diye vı:- Vılüyet inşaatını d t>rııh
lC' eden müteahhitlerin benzin ihti-

Tramvay ar n 
Malzeme 
iht·y cı 
• -o-. 

Siparişler Gelmezse 
Seferler Azaltılacak 

19 q 041. 

aksız Vatandaşa 

M ·· sbet Cevaplarım 
l' azan: Naci Sadullah 

A ldıgım imzasız bır mektubuı 
şofor oldugunu t hmin ettıg n 

s.ıhıbi, benim taksi mevzuunda musır 
davranışımı fuzuli buluyor ve: 

"- Su sırada, diyor, ehemmiyetler· 
birbı~nden ustun hadiselC"r bir kena
ra bırakıp da, taksı ı ını dile dola-

tstıınbul trıımvnyları bundıı!l bir 
müddet evvel ba kıı bir mC'mlC'k t 
~it olıırak giimruklerde bulun n 50 
bandajın ele geçirilme inden dol yı 
seferlerini harpten evvelk ne n z ran 
hofi! lirıznlarla devam cttıreb lll'i -
lerdır. Fakat tr mvay ar b !arı h .p 
ten evvC'lk ne n z:ır n art.,, mı , b -
lakis ek ilmi oldu u h ldC' yolcu a-
dedi mut<' ıadıyrn o al ı tır. mak, sızın mevzu secmckte zayıf ol-
Tramvııy id re ;nln m lzemc- .hti- d~~unuzu gosterır, Yazıların~za sev-

tt k 11 k d B d .1 r.ıs olan b r okuyucunuz sıFatıyle, hak 
yacı gı ı çe a ma .ır. on J -

1 
k n zd boyle fena bir zehap uyan-

rın rnevcud~ tukenmlştır. Raylı:ır ve dırmıyacak şek ide dwranrnanızı rıca 
cer tc-ller!nın de mc<vcudu

1 
çok 1- ederim!,, 

mı~ır, Muhtclıf memle ct "re P r Mektubunu haklı sayamıy cağım bu 
cdıkn mnlzemC'd"n b r kı mmın yol- vat ndaşa. müs:ındesiyle şah t olduğum 
dı:ı bulunduğu haber lınmı tır. Bun- ıki vakıayı anlatacağım: 
lar mC'y nında Hinci k yı ~ ela \ r - Dort gun evvel, Harb yede, Ordııe
dı~. Romanyayn sipar . edılen b n - rinde b r dıigune d vct olundum. Fa
daJlı:ırın İ t nbul:ı naklı c:ln c P e- kat ıçıne saat 23 te girdıgim dıiğı.ın 
den tedbirlrr alınını tır. Bun! r ge- salonunu hemen hemen bombo~ bul
lınce selC'rlı.>re munt ız ır n dev m e- dum Bana telefnnla saat ~4 e kadar 
dılccektır. Malzemenin chrımize gel- sure~eğ' soylcnen bu dııgüniın saat 
mesı gecıktıgl t kdirde i c trıım-.ay 23 ten evvel sona ermesı neden'tlii 
seferleri bir iki oyo k dnı- azal cak- Acaba dugunde, davetlile ın ne esın 
tır, kıran çirkııı bir hadısr mi olmuştu i 

PİYASADA: 

ah esir Hava isinde 
Çorapl k İplik 

Dahkuır ve hava'ı inde yaııalc ip\ı ' rı 
imali l ç; ıı faalıyet arımııtır. Bu mınta a ka 
drnları el cıkrıkları ve el ccvrıklerl ıle yapak 
lplıl!i yaparak b·r mlltcahhldc ntmaktar!,rlar 
Muteahhıt, Kızılay hesabına bu cıns ipil teri 
çorap vapmak lcın toplamaktadır 

ALTIN FiYATI Bir h .rk altını 2540 
kuru ııır. Bır r;ram altın 252 kuru tan nııl 
mıftır. 

El,MA TIOL Karadtnit mınıakı!arında 
plyuamıu bol cima s:ctiralmrktcdir Son 1-ır 
hafıa ıc ln c k llıycıli cima ııcld ındcn fıyaı 
lor du ~m ştür. 

TTl.KI DERiSi Ardı>·cclrdc bir hu uk 
ıcnc knbcri ıhrac cd lmrmi olarak duran ttlkı 
dcralcrıne A'llcrıkal lar ta•ıp olmu~lardır Or 
ta A.rupaya da ık fyilz ton koyun dcra i a· 
tış olmu tur 

ı 9 l\fayıs İcin Yeni 
Pu11ar Hazırlanıyor 

Gelecek uncki 19 mayıs genelik oavramı 
icin bır atrl pul ba tırılmuı kararla tarıhn, , 
hazırlıklara ba,•anmı:;tır Bu pu'lar .o para 
ilk. 3 kuruşluk, 6 kuru,luk, 1 :Z kuru 'uk nl 
mık ü ere dort rıns o ı aktır Pullarıp u c 
nne ı:cnclık bayramın tem 1 cd cck re•im 
ler konacak ve 4 renk rine ba tır•1a ttr 
ı ~ kuru,luk pulun üurındc ıt•Ccn on fok ı 
mıyısu Fbcdl Scf AtatUrkun M ili Sd Tnö 
nuve a:ettrı1en st:mhn k bavra ın Re ıuc m 
hurumuza tulım tdilıfini ıtllıteren re ı-n bu 
lunacakur 

Kalp Liralıklar 
Jluı koloaunlar n p1y111va kalp para ' r 

d kl~•İ hah~r ahnmı tır Zab ta bu narı! ra 
t rcnlcri ıddctle ara,tırmaktadır Ka'ı> para 
tarın asri oarabrdan (orlcı trrtılları n eksık 
lifı Yıld lann buıkhj!ıdır. 

yaçlarını karşılamak üzere muayyen 
bir ni bet dahilinde ve mahallınC' sar
fö<illmek ş:ırhyle rC' mi ın nat miıtr
ohh ilerine bem~in \ erılme k, rJr
lnştırılmı:,tır. 

Bu suali kendısirıe tevcıh ettiğim b'ı 
dost: 
"- H ıyır, dedi. bilakis mis3firleı 

fevkalade nescliydıler. Ve hePSi dı 
salonu. miıkellcf bir ziyafet sofrasın· 
dan aç kalkar gıb , istemeye istemeye 
terkettiler Fakat taksı şoforleriniıı 
elıne duşmek korkusiyle tramvaylar; 
yetışmeye mrcburdular Bu itibarla 
dıyebıliı ım ki, dugunun olanca ne;je• 
sını, taks lcr .... çignedi !,, 

Evvelkı gece, Arnavutkoyünde biı 
gazınodaydım. Ve etrafıma b kıncı 
gazıno sah bine gayrı ıhtıyari: "- A· 
cab:ı, dedim, her zaman dolu olan bı 
muessese bu gece neden, taksiye bın
mıs bir muşteri cıııı:danı g hı boıı;' .. 

O: 
"- Efendım dedı, muşterılerin er

ken donmeled, tramvııya yetişmek ar
zusund111dır. Hepsı de taks.ilere kal
maktan korkuyorlar Bu ıtıbarla diye
b lirım ki, halkın keyfini de, bizım ı· 
ıjım,zı de taksılcr ... çıı';ııedı !. 

* 
Alabildıgl'le çogaltahılecefim oo 

, mısallerden de bcllıdır kı. taksı şofor
lerınden çogunun tuttukları ıııusmaı 
yolunun uzen, hem i teri, hem de 
zevkler! yarıda kalmış ınsanlarla do
ludur. Bunun içındı r ki, bu mevzuıı 
ehemmiyetsız saymak veya bu mevzu. 
da bir kaç defa durulmasını çok gor· 
mck, şofordeıı cayri hiç bır vatanda-
5ın aklından geçmez sanırım Ve bu· 
nun içindir iti, hemen hepsi de, saat· 
lerrndekı "bayrak.. lan lndinnış bu· 
lunan şoforler. blıı:im .. bayrakları aç. 
mcımıza şaşmak, veya kızmak hak~· 
na sahip değild.rlerl mdan ayrılıyor ve payıtahta t tbik edılecC'ktlr • .:__ __________________________________________________________________________ ~ 

Sovyet Tebliği 
(Başı 1 incide) 

• • 
eısı 

• "Bulgar cevabı. Bulgarıslanın 
! rsaslı surette degiştirmcksizın ve 

Tahrip edilen kamyon, 

r B .. y .. Elçisine 
p Ve rdi Bir Ce 

mir, 18 (A,A ) - Dun akşamk, teşkıl ettiğj için ayrı bir sev·nc; duy
fette İngılız buyuk elçls:nın nut- maktayız. 
cev.ıp olarak İzmir Belcd ye re- Cumhuriyet hukCımetimızin karşılık-

Behçet Uz soylcdigi bır nutukta lı anlayış ve dostluklara istinat eden 
mle demiştır kı: isabetlı siyasetin:n mesut netıcesi o 
mhurıyet hukCımetimıı·n hususi 1 rak etrafımızda barut dum:ınları be-
a ve yardımlarına m zhar olarak lırdiği bir z ımanda tanı blr sulh ve 
ene İzm de açılmakta olan Tur- emn yet ıçınde bulunan memleketimiz
·n yrgane Enternasyona l Fuarıııa de bizleri normal şlerımiz b,ıliında go

t BL yı.k Br tanya hııkümetınin bu ruvoı sunuz. Turk hukumetı çok sev-
daha geniş ve alakalı bır tar1da d ğı az z Şefı İnonu nun etrafınd::ı yek
k den duydu umuz sevincı bu- pare bır çel k kale halinde toplanmış, 
tekrarlamak benım :çın sevgılı c.rıun gosterdıgi yolda her zamandan 

va · re teşkıl ediyor. dahn buyuk bir iman ve heyecanla 
u t rak vrciz hır surette izah bu- dımımık gayretler sarfederek çalış
du unuz Turk - İngılır. miıtek b 1 makta ve İzm.r Enternasyonal Fuarı 
tıu u un her sene d1ha kuvvetle c bi yalnız bızim çın degil but ün in

rlana'l bır mşanesinı teşk'l etti- sanlığa fayda!.J olacak medeni eserler 
ın b zım naz nmızda ayrı b r ve h reketler yaratmaktadır 

!l f't ta ıyor Fı hakıka Turlr ... - 1n- Tarihinin engin derınliklerl iç' nde 
r ostlu u her ıkı mı iletin gon 1- İstıklal ve şerefı lçin en zorlu muca

yerleşen ı mimıyet tes1riyle delelerin ıstırapla ına katlanmaktan 
~akınd n tanıdıgı gunlerde mute- yılmamış ve bunlardan daima yuz ıık-
1 h rmet ve hayranlık hıslrri ha- lığı ılc çıkmış olan mıllet.mı.t yarnla

tll' fıl .ılenmışt·r. Bu dostluk her i- rını ted-ıvı etmekte, yanan yurdunu i-
rı let n bırblrme çok muşabıh mar ve ihya etmekte de buyuk mu
t ık ve açık kalplı! k hasletler nın vaffakıyetler gostermiştır Bunun ba-

d mın dayanmaktad r . Bu bnkım- 1 rız bir delılı yakın bır tarh devres n
Turk mıllet ni İng tiz mılletıne 1 de buyuk bir kıs.mı yanıp harap olan 

ha y kından tanıtmak uzere hukCı- bu şehrın yepyen: ve modern hır tarz
tin z n sarfettıgi mesaiyi ve bu mc- d.ı yeniden kurulmuş olmasıdır. 
da Turk kulturunü, Turk kıtapla

ı Ingıltere dah imde tamım etme 
usunda gösterılen alakayı sizden 
mekle c dden buyuk bır haz duy-
ı oluyoruz, 

Butun bu dostluk ve k:ırııılıklı ıın-
'lla haleti nıhiyesi içinde cari müna

& tler mizın seneden seneye inkışaf 
eti ıni memnuniyetle goruyoruz. Bi
ze bu hususta verm·ş olduiunuz ra

mlar hakikaten çok Ş1yanı d kkattır. 
u m nasebetlerın onumuzdekı sene
r e dahl fazla inkişaf edece i ve u

un vadeli olacağı h:ıkk•ııd~kı sozlc-
• t mame:<l b'zim duygularımıza 

fuk etmcktedır. 

Kanada Başvekili 

Beyanatta Bulundu 
Oııava, 18 (AA) Kanada Ba,vekılı 

Mackenzı Kını, lnııllı<rcden avdetinden ıon· 
ra iradctmıı oldutu ılk nuıkunda töyle Je • 
mıtt'r: 

"iki ıencdır devam eden harpten ıonra 
lnııllıcrcnin, bu mahsur adanın kadınlaranda 
erkekler nde her zamandan ziyade uim ve 
te ut ıı rU m•ktcdır Fıkıı zannımı ııbre u.· 
ımak mecburıyetındc bulundukları ylk, çok 

ı -d r , 
Kana a Ba veklh, sll lcrıne fU 'urctle de· 

vam f'tmı ur • 
t:e Bllytik Brltanya camiau, ne de Ilırle ik 

Amer ka, yalnız ba !arını Al anyanın r:ıahk 
'>lduıfu a kcrl makına ııbl bir maki:ı•yı tah 
rtp 1mıye muvaffak olamaılar ••• 

Ma kenzıc Kını, Ruıyanın loıı:ıltcrc hcu 
bına harbi karanmu nı tahmin etm•ktcn eh 
ha teblıkela bır unut olamıyacafını 4öylcml tlı 

Rumen Erkam llarhiye 
Rci i Öldü 

Ing !tere ıle Turk'ye arasındaki kul
e! temaslarda oldugu kadar iktısadi 
na ebetlerde de İzmir, ıftıharla 

ıylıyebıl nm ki, hususi bır mevkı iş
i etmekte<'! r B ·zden mlibayaa ettl-
1z u u'11, incir, tutun ve zeytinyağı 

b mevadın muhım bır kısmı m n-
mıı:d 1 yet şmektrdir, Nıhayet Biıkreş. 18 (A ,A.) - Rumen erkanı 

yuk Br tanya hukümtt nın de ıcş- h:ırbıye reisı General Yo:ıuıtiu, Tlgua'
k yle dr -er bir kat d ha artan ve da tayyareden ı'lerken bir kaza neti-

1 her sene b r arad toplıyan En- cesınde olmuştur Tayyarenin perva
'lasyonal Fuarın İr.mirde kurul- , nesi Generalin başını vıicudunden a 

nu olma ı fngıl z - Turk dostlugu- yırmıştrr. Mumaileyh n vüc.udıi Bük
un boylc canlı tez.ıhurlcrıne vesile reşe n.ıldedılmi~t.:r 

lank re fre.rıler 
Moskova, 18 (A.A.ı - Bugun 

ogle uzeri Sovyet tcbligine zeyil 
olarak ncşredılen bır tebhgde şoy 
le denılmektedir: 

Leningrat onunde 15 ağır tank 
ve yirmi kamyon tahrip cdılmış
tır. 

Dnıeperopctruvsk mıntukasında 
asker ve cephane taşıyan bir Al
man treni tayyarelcrımızın bom· 
balarıyle tahrip edilmi:.;tır 

Bir §Clıir geri almdı 
Moskova, 18 (A,A.) - Smolensk'in 

56 kılometre şımali şarkisinde Yart
sevo'nun M:u eşal Timoçenko kuvvet
leri tarafından .şgalindeki hayati e
hemmiyeti diin 1zvestia gazeteRinde 
Generııl Rokossovski'nin yazdığı bir 
makale ile tebariız ettirilmiştir. Gene
ral bu makalesınde Yartsevo ıle Smo
lensk'ın 48 kilometre cenubu şarkisin
deki Ycln.ia'nıı\ zaptının Almanların bu 
noktadan başlıyarak Moskovaya doğ
ru bir ilerleme hareketi yapmalann
daki iım:dı mahvetmiş oldufunu soy
lemektedir. 

Sark cephesinde cereyan eden mu
harebelerin en muhimlerlndcn blrı o
lan bu muharebe hakkında izahat ve
ren General Rokossovskı, ljunlan yaz
maktadır: 

''Bir Alm n tank fırkası, en kısa 
tank olan buyuk Autostrade yolu ile 
Moskovaya varabılmek için bund3n 
altı hafta evvel ani bir :ıeri hareket 
yaparak taarruzunu inkişaf eltırdı ve 
Yartsevo şehrini zapta muvaffak ol
du 
Almanların Sıııolensk civarındaki 

ılıtJyat kuvvetlerim harbe sokmak ü
zere hazırlık yapmaları Yartsevo mın
t3kasında kuvvetlerimizin faaliyete 
gec;melerı için blr işaret oldu. Krta
atımızm b:aşlıca vazifesi Almtınları 
Yelnia mıntakasına varabilmekten me
netmekti, 'Birinci taarruzumuz Alm:ın
ları şaşırttı. Kuvvetlerimiz 31 Ağus
tos gecesi Vop nehri geçitlerini zor
ladılar ve taarruza geçmek için ya
yıldılar. Kıtalarımız .duşmanın muka. 
vemctini kırdılar ve ilk hatlarını boz
dular İşte bu sırada Sovyet piyadesi 
ıleri ~tıldı Düşman on bin ölü ve ya
ralı vererek garbe docru ricat mec-bu
riyetinde kaldı. Burada on iki topla 
mebzul mikdarda harp malzemesi iğ
tinam ve duşmanın yüz topunu ve 
muhim mlkdarda malzeme ve teçhıza
tını tnhrlp ettik.,. 

Odesadaki m iicadele 
.Mo ,o, a, 18 'A.A.) - Tas.<: ııjan-

ı'lın b ldirdı;,: ne gore. Odesaya ta::ır

ruz eden du mnn kıtala"ı Sovyet lıat
lannR girerek bazı tepeleri ele ge
ç rmışlerse de, hıırp gcmilcrlml:ı:in 
muzaherctinc d y nnn pıyademiz sa-

Alman Tebliği Führerin Karar9Ci
hında Birbirini Takip 

Eden Ziyaretler 

Kahireye Hava 
Akını Y apddı 

(Başı 1 incide) 

(Başı 1 incide) 
Alman hava kuvvetlen lic va· 

pum batırmışlar ve 16 vapuı u da 
1 o kadar hasaı-a ugratmıslardır kı, 
bunlardnn buyuk bır kısın :ıın lJlısır rıazelelerimlc 

us - B CJar 
Münasebah 

o uluyor 
(Baııı 1 incide) 

kedilıncsı,, .Bulgar topraklarıııın 
Sovyct harbinde atlama tahtası 
olarak kullanılması demektir. Bu 
vaziyette Bulgaristanm Sovyl~t -
lcre karşı harp harici kalmasına 
imkiın yoktur. Şımdi Bitler bel
ki de Kral Borıstcn Sovyetlcrc 
harp ilan etmesini :ve şark cep -
hesine bir miktar asker gondcr
mesinı istiyecektır. 

Bitlerin şimdiye kadar davası 
harbi Alman askeri ile yapmak ve 
bu harpte diger mılletlcrin yar -
dımına güvenmcmekti. Bu pren
sibi takıp ettiği için mt.istemleke 
ve dominyon askerleri ile har -
beden İngiltereyi başka milletle -
ri kendi hesabına dövüştiirmcklc 
itham ediyordu. Şimdi Macaı'is -
tan, Romanya, ve Bulgaristan -
dan asker istemesi ve bunlardan 
istifade clmek ihtiyacını duyma -
sı, Alman ordularıriın şark cep
hesindeki zayiatını teUıfi etmek 
iztırarından doğmuş olsa gerek
tir. 

Bu itibarla Fuhrerin karargfı -
hında birbirini takibeden ziyaret 
ve mülakatların biivük ehemıni
y('ti vardır. Çünkü bu mülakat -
lar, Almanyanın uzun bir kış 
harbine hazırlanmakta olduğunu 
ve müttefiklerinin yardımına ih
tiyaç duyduğunu göstermektedir. 

- ·0--

Suriye'de Fransız 

Mandası Sona Erdi 
Londra, 18 (A A.) Suriye lstiı..Ulınln 

iadesi hic 1Uphuiz Arap Glemindc mü'·cmmcl 
bir lnıiba hhıı eden h&disclcrdir. Surlyedcki 
Fran11z manda una evvelki ııUn tıihaycı \eri). 
mif, Vichy'nln tayin ettijl kabine isıifı "t • 
mi~tir. Milttefilcıerln vaadi taıblkaunda:t nla· 
rak Şeyh Faccddin Al Haunl Surivc Ciln:ıhur 
reisi tayin edilınit. bükOmctin te•kilini dcruh· 
tc cy\cmiıtir. Bu ıuretel bizzat Faccıldin'in 
de ı6ylcdiği ıılbl Suriye mı:ıttefilc bllylak dr • 
mokruilcr çcrcevcalnc dahil olmıılct•dır. 

Arap dünyası bıı tcıcbbtlsU mUsait bir ıu· 
rette lcarıılamakta ve lnıııllılcrin vutlrrlııe 
sadaltatleranl mıbver dcvlctlcrlnin söılcrınr .r 
imzaladıkları muahedelere karşı ırostcrdiklerl 
udıkatslzhklc mükaycse rımcktcdır. 

atlerC'e suren bir muharebeden sonra 
düşmanı geri atmış ve tepeleri tek
rar işgal eylemi$tir. -

* Moskova, 18 (A.A.) - 16 yasından 
50 yaşına kadar bütiin Sovyet vatan
daşlarının 1 lıkteşrlnden itibaren mec 
burt talim devresine t!ıbi tutulacak
ları i!An edilmiştir. Talim devresi 110 
ııa:ıtlik blr milddetten ibaret olup, 
mitralyöz, til!rk. bomba kullanmak. 
maskeleme. gaz]ard::ın korı.ınma ve 
karn torpilleri dokülmesi İ:ileri gö -
rülcccklir, 

_ (Başı 1 incide) 
ln:tmış olması rnuhtcmcldır. Kahire, 18 ıA.A.l - Gecen &a· \akarla uzun zaınandanben ta • 

Bundan başka Sovyetlerm biı lı sabahı ~rkcnden Kahi~.;? mm ta 1 kıp ettıgi sıyasct hakkında zerre 
lorpıdo muhribi iki denıza:tıı;ı v& kasının mıhvl'r kuvvetlen tarafın kadar şuphc bırakmamaktadır. 
rfort hücumbotu batırılmıştıı·. dan bombalandıgından bahseden Bulgarist:ın, göruş tarzını bu cc-

Odesaya hücumlar "Elmokattam., gazetesi bu hare- vabında uzun uzadıya ve açıkça 
Berlin, 18 lA.A.) _ o. N. B. kctın; ~ti~a ve Kahire bombnrdı izah etmcktcdır. Moskova hüklı.· 
j:ınsın ın askeri kııynaklardan 7an e~ıldıgı takdırde Romaı:m mctının verdıği ehemmıyctten 

ogrcndıgıne göre, çevrilmiş bu· c a ayn~ akı?~tc . ugrıyacağı hak - mezkur hukuınctın Bulgarıstan 
ıunan Odcsa liman tesisatı 18 ey 1 kınclakı lngılız ıhtarınn ragmt n hakkındaki hattı hareketinin ne 
\ulde Alman savaş tayyar trrı yapılmı~ ulduguııu tebarüz dtir - kadar tahrıkamız olclugu ve yi • 
tarafından muvaffakıyetle bom - m;~tedı.r. • • ~ ne ınczklır hiıkumC'tın hakıknti 
!>alanmıştır. Bolşevıkkrin bırço1' Şmwlı Afnkadakı harekat ne kadar tahrif ettigi anlaşılıyor. 
mühim levazım depoları y·ıkıl - ı KııhırC', 18 (A. A.J _ Orta ş rk Sovyct tcblıgati başından niha • 
mıştır. i nı::ılıı rnvvetl<"rı unıuMI k. r. ı :füu- ) ete kadar tam ve dogru olma • 

Alman tayyarelcrı J)ınyepcr·ın nı ı tcblı ı· Lıbyad ı dcvı :.Y<"I ı nız yan malümalıı dayanmaktadır,,· 
şarkındakı bölgede, muteac!dlt Tobnık VC' hudut mmt.ıkı lııı ında f ı-
Sovyel motorlu kollarına hucum uliyetl~rlne de\om ctmı lerd.r. 
et 'şler ve düşmana malz"m<ı 14 l~ylulde . hududu ı.:çmı ol n 

m.ı t d duşmon kollarıyle yuptıkl&rı muhare-
vc ı!lsanca ağır zayıa ver ırrrus ı bclerdc Ingılız \e Cenuoı Afrık zırh-
lcrdır. • • • lı bıı·liklC'rı 10 Alman tankını igtın. m 

10 bm tonl uk bl1" gemı etmı lcrdır. Kıtal rıımz ;yalnız bır 
balll"ıldı tank kaybC'tmiştır. 

* Berlin, 18 (A, A.) - D, N B ajan
sına göre Alman tayyareleri ı 7 Ey
lfılde Karadenızde gıden Sovyet ge
:nılerine yeniden hucum etmışlerdır. 
Sahil civarında 10.000 tonilatoluk hır 
Sovyet naklıye gemısi b3tırılmıştır. 
Diger bir nakliye gemisine de bır çok 
bomba isabet etmıli ve gemı acır ha
sara uğramıştır. 

JJ1acar kıln<ılı çekilmiyor 
Berlın, 18 (A,A.) - Yarı resmi bir 

membad.ın bildiriliyor: Şarkta çarpı
şan Macar kıtnlarının geri çagırılma
sının tasavvur edildiği hakkında ecne
bi memleketlerde dolaşan şayialar Al
m:ın resmi mahfillerinde bildinldıgine 
göre, tamamiyle esassızdır. Bu şayı
alar kat'iyyen tekzip edilmektedır 

* Helslnki, 18 (A.,A,) - Finlandah
ların bisikletçilerden ve müsellah hafif 
hucum arabalarından müteşekkil o
lan seri cüıütamları, şiddetli bir mu
harebeden son"a pek muhim olıın Sy
vaeri demıryolu merkezini işgal etmiş
ler, bir çok esir alınılilar ve malzeme 
iğtinam eylemişlerdir. 

Keşif tayyareleri, Alman t;atarya
larının Kronştat'a karşı yapmakta ol
dukları endahtların :;ek müessir ol
duğunu bildirmekt~dırler. 

Mustahkem mevki, infilikler yüzün
den duman içinde t'e bataryaları ar
tık ateş edememektedir. Liman mın
takasında biiy!ik yangınlar kaydedil
mektedir, Kronştat'ta bulunmakta olan 
Sovyet harp gemilerh şi-ndi müstah
kem mevki ile Lenlngrat arasındaki a
çıklarda mevki almışlardır. 

Bt'rlin, 18 (A.A.) - Alman sav. 
tayyareleri 17/ 18 Eylfıl gccesı Sımali 

Afrıkııda, Abuklr tJyy re me31d nı
na muvaffakıyetle hücum etmı:ilcr -
dir. Binince kilo iııfıak ve y n 'in 
bomba ı hedeflere atılm~tır. 

İlal11a11 tebliği11e gifre 
Ro:ıta' 18 (AA.) - it !yan urdu

laı·ı umumi k ııırg.ıhının 471 num ı
ralı teblııw Sıren ık'dc- ı:obru t cep
he ındc dü m ıı unsurl ı·ının taı:ır -
ruzları geri pu ktlrtulmu tur. Alnı n 
tnyyarclcrı mustahkC'm mevkıi bom
bardıman ederek kamypnlara V<" 
kamp' anı taaı ruz etmişlerdir. 

16/17 Eylül gecesi Trı:ıblus ve Bin
gazı yenldt'n dusmıın h va kınları
nı:ı lıc-dc-f olmuştur. Bir.{ ç olü ve y -
rnlı vardır. Ha arat mahduttur. 

-o----

lngil~z ve Rus Kıtaat 
Tahran' da 

(Bası 1 incide) 

Lo11dra, tasrilİ ediyor 
Londra, 18 (A.A.) Şahın 

tahtından feragat ('tmesinın pet 
rol kuyuları için tesviye edılen 
muntazam vergiler hakkındaki 
hiıkümlerde hiçbir değişikliğe se
bep olmıyacağı bildirilmekt"dir. 
Bu resimlerin ödenmesine İngi • 
liz - Sovyet kıtaları irana g;rcr
Jerken verilen teminat dairesi -
de devam edilecektir • 

Baltıklaki adalarda dır Bu ada Ruoılnrın Baltık! . ki ye -
Stokholm, 18 (A.A.) - Almnnl. r gtl~<' i tinatg,ıhlan ol:m ..H ngl)t'urı 

l\loon udasıııdan Rusları çıkarmı, l;;ır- zaptına ait umumı pllın!l dahildir. 

Tahrandaki /Julgar elçisi 
Ank r , 18 (TAN) - 'l'ı.ıhrund. ld 

m h\Cr dıplom. ti ıı, Bulgar Elçı 1 
de bcr b<'r o nınk üzere Tahıandan 
ayrılmı 1 rdır. Bulgarist:ın Elı;isının 
de birlı ,tC" olma ı, Sovyetlcrin Bul. 
garı tan hakkındaki du manlık duy~ 
gularına delıl sayılmaktadır. 

Tasarruf B noları 
(8<1g1 1 incide) 

Layihanın Mcclisın tatil kn< 
rarı vermeden önce umumi he. 
) ette mtizak<'resi yapılacaktır. 

Yeni Jiıyıhanııı bir mnddesinc 
gorc, bu tnsarruf bonoları umu 
mi ve mülhak butçelerle idare <> 
dilen daire ve muhasebelerle \'İ: 
liıyet hususi ıdareleri ve beledi. 
yelcrcc yapılan arttırma, eksilt 
me mukavelenumelerinde satı: 
kıymetleri iızerinclcn teminat o 
lnrak kabul edilecektir. 
Layihanın müzakcrcı ve kabu 

liinden sonra bonolar onumi.izde 
ki ayın ilk günlerinde satışa ç:t 
karılacaktır. 

Elazığ - Van Hattı 
Ankara. 18 (TAN) - EUizıg - Vaı 

hattının 170 inci kilometr sıylc 24' 
inci kilometresi arasınd eman vı 
tııkrıben 30 kilometre uzurıluğundı 
yapılacak varyant apl 1 syonu muna· 
kasaya konulmuştur. Bu hat üzerindı 
dıger bazı mmtakıtların ınşasına ve e• 
tudlerine devam edılmektedir. 

Roosevclt, 5 Milyarlık 
Yeni Tahsi :mt İstedi 

Vaşington, 18 (A,A.) - Roosevclt 
kongreden, odünç verme ve k alamı 
kanununun tatbikatında kullanılmak u· 
zere yenidl"n beş milyar 985 milyor 
dolarlık tahsuat talep etmiitir 
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Bir Baba, Oğlunu 
Polise Teslim Etti 

,;(LJ§ .. E~ Harp . Beynelmilel için Sar/edilen 

[ ~ 5~ ttjl_]; J1 Mu·· badele Nı· zamını !.~!!.k~·~·"" 9ı~~~~~~!.~~~~= 

Japiro adında bır ccnç bir ı:Un Pan al 
bir apartımanın hır.ne! katı da otura M 
rukcnln dairesine ıırmiı ve bazı e Y• 
satmııtır. hınronun babası Pctrakı o 
hırsızlık yapttgıru oirenerck onu kar 
tcshm <tmi~ıir. lspıro ad\iycyc vcrılmı ur 

BEYGiR ISlRDl - Be lkta ta Şair Ne 
caddesinde oturan Osmanın oAlu 5 a 
Mustafa Çakmaz sokakta oynarken b • a 
beırıı:irı ço~\ıfun bacağını ısırmı ur. Hay a 
nrn kudu& olman ıhttmalıne bınaen çocu 
du2 hasıanuın< gl!ndcrılmi;. beyı:ır de a• 
lıcde altına alrnmııtır. . 

HAKIMI VURDU - Gutantcpten l)ıldl 1 

dıAine ııllre Arkık koyunden ıs yaş nda Mu 
tafa bir arazi ihtılUı yuzündcn hakim Trvfık 
Gi!cil sokak ortasında tabancı ile o durmü t kadderatını tayın edecek olan d tl d.. kt d. B .. tün bunların ha-

f Al b h t f h h 'k' . t' 1 le e e ovme e ır. u ranslz man u . arp eza er. ava a ımıye ın e .. d a ırız k' Almanlar ı~n te-
• geçırecek tarafa nas.ip olacaktır. . ~~~:~~ ~n smnuşkül ~lan kayıp, muhtelif 

Suçlu hikımc 3 r1 ate§ etmış ve Maar 1 
bah~eaine doı;ru ko arak kaçarken bel<dıye 
znbıta memuru Hayri tarafından yakala d' -
ur. Hiklm ıfadc veremeden ölmU ı~r. Hl ı c 
ye müddcıumumllık el koymuştur 

Sulhu•• N d kr, havalarda kuvvetlı olmak ıçın, her tayyarecileridir: Onların yokluğu, te-E d B d 1 
Bu hakikat! mudrık. bulunaı: ı:nıllet- harplerde harcanan en kıymetli Alman 

Mutehassısla~ı~ ıddıal~~ına. goı e, kiı bir tayyarecinin yet!şmesi, gün, 
e en sasın an oz u feda~arlrga baş vur~~tadırlar . !afisi çok müşkul bir boşluktur. Çun- Askerlik İşi eri f ---Almanları, !ng_ı.Jız. adaları uzerınde za- hafta, hatta ay meselesi değildir. 

Yapılamıyor fe~ kazanı:ıak umıdınden usandıran a- Üstelik unutulmasın ki, diger harp-
mıl, 1ngılız avcılarmın muvaffakıyet- 1 td t··rize kıtalarına da güvenmiş 

'd' y· 1 .. h bl Na e e mo o l~rı ır. ıne on ar~ ~ore. .ar •.. - olan Almanya, tngltereye karşı ancak 

ŞUBEYE DAVET 
Fıtıh Ashrlıl< Şubesınden· Yd Nt. Tel 

lsmıll ot Hıdi (37809) Ist. (319) 

zı sanayi merkeı:lerının kalbıne gotur- havadan t uzda bulunabilir ·* Eminönü As. Ver t Ş Baıkanlı ndın P A lmanyanın Vichy hükumetini 
tekrar tazyika başladığına dair 

haberler gelmektedir. 

Bir Londra folgrafma göre: Al
mıınya, Fran5anm - Al~a~ - Loren 
haric olmıık i.izere - toprak bütün
liiı!i.inii temin eden bir sulh muahe
dPsine muvllfaknt C'tmck için, Fransız 
donanmasmm mih\'er kun P.Ueriyle 
ı~hirliğl .yııpınasını ve Libyada İngi
lizlerin pek yakında yapncakları ta
arruzu kar:ıılamak üzere Şimali Af
rıkn kıtalarından 50,000 askerin İtal
yan Gcnclkurmayınm emrine veril -
mesini istemektedir. Sulh projesi e
sas hatlarında tesbit edilmiştir, fakat 
Vichy hükumeti bu talepler hakkın
da hcniiz müsbet bir cevap vermedi
ğı ve Fransız m111etinln muhtemel 
aksu!Amelinden endişe edildiği icin 
henüz imza edilmemiştir. Alman ma
kamları De Brinon'a, Almanyanın 
Fransanın mukadderatını ayrı olarak 
halletmeyi arzu etmediğiqi. fakat 
Fransa :veni nizama tamıımiyle işti
r;ık ettilii takdirde, Fransız esMerin
dC'n - So\'yctleTe karşı gönüllü ola
rrı k harbe iştirak etmek istiyenler 
mııstesna olmak llzcrc - her sene 
100,000 tanesinin memleketlerine gön 
dcrileceğini bildirmiştir. Bir haberi 
\eren kaynağa göre. mevcudu 2 mil
yon tahmin edilen Fransız e!':irlerln
den ancak yüz kndarı gömillü yazıl
mışlardır. 

Harpten evvel her memleket ihra- ("" Yazan• •. _ ... _ .... ,: ya mecburdur. Çünkü cepheye her gün 
' tonlarca demir lazımdır Bu ihtiyacı 

catını arttırmak için çareler a- kapatmak için, en m~azzam demir 
rar, sergiler ve panayırlar açar, bu u- i. • !=:. ,. .. 

ğurda milyonlarca para sarfederdi. HÜSe)rİn Avnı sanayii bile bu işe kafı gelem:yor. 
$imdi vaziyet tamamiyle ters.ine dön- ı . Demek oluyor ki, harpten sonra, 
d .. h · • • ıhracatı azalması, buna karşı olarak 

meye mu,·affak olan. amil de. yine İn- aarr * * ~ 
g Jız hava kuvvetlerıne mensup bom- B una mukabil, lngiltere, isti15.ya 
bardımancılardır. . . u. ramı. memleketlerin, harbe 

Almanlar hava kuvvetlcrının ehem- g ş 1 • · • · d' akte ve onun bahşettiğı clevam İ$tiyakında bulunan tayyarec -

Bnb. Rasim oı:. Ali 301 (316-66) Dz. M~ 
Yzb. Osman of. o,man Gerede 302 (110 ) 
Dı. Makıne Yzb Mehmd A ı og Mustafa S • 
mi Hımmcıoğlu 303 (l S5ı) Dz Gu •rtt Y 
Abdullah ot Ahmet Adem Damgac 301 791 
J!Uvlyct cUzdanlariyle bırlrktc açc e beye 

mıyetını 1
• r k• 

1
• d . 'k ta lerini kendi topraklarında toplamı~tır. 

muazzam ım an ar an genış mı yas . . 1 d 
.. ·t f't ı "kta bütUn milletlere ta• Ayrıca, lngılterenın domınyon arın _a, 

mus e ı o m.. • .. ı k 1 · d d AJm~n hu kaddüm etmişlerdi Nıtekim, Hitler ve mustem e e erın e e, ", -
'k" ı· İmez Goering'ten cumlanndan mahfuz bulunan bır c;ok 

u, er mcm1eket ıthalat yapmak ........................ ••••••••••••••••••-·•••••• . h 
1
• 

1 
-- ı d k' 

maksadiyle b' b" . b 

1 

ıt a at cereyan arının çoga masın a ı 

Y
or bir t' a ınt hır ç~reb~e aş 1vukrut-ı bunlara deri ceket yetiştirmek c'dden en bi.iyük ve belli baslı sebepler bun-

' ıc re eyetı ır mem ~ e e . d' B d · k ti d ek ı dı · 
gittiği ıama lk . 1 1 k bır mesele ır. u erı ce e er e - ar r. 

.' n, • sua o ara şunu seriyetle kuzu derisinden intihap edil- * * * 

müracaatlar ıilin olunur. 

İı-fiilıali lflliessif 
soruyor. 

- Bıze neler verebilirsinir:, Neler mektedir. . H arbin devamı, beynelmilel tica- resı ara ge ır ge ·• 1 .1 h bl b d b r· tayya 
Osm.ınlı B• nka:;ı l\lüdüranınd ın 

k d .. · d" d eşi bulunmıyacak yer eru.e er n a&ın an e ı -
tabT · · ) Hatıra gelen bu· madde daha ... Me- caret yollarımn mcflüç bir ha-

s• ı ırs~nız. . . . . l" b l mu Harpten evvel bal. l' . d 1 
Halbukı eskıden bır ucaret heyet· se a a mu ... . le ge ışı e, 'hracatm aza masına se-

en ısıne unya a .. · · mmnes~eseler 
derecede muazzam ve muthış bır hava recı yetıştıren muazza 
kuvveti temin etmesini ıstemişti, kurulmustur. 

merhum Cebrail Nuh Bey n re! k -
!arı \ e gazeteci ark.ıd şl rımı d n 
Bay Sdım Nuh'un ve Az z Nuh'un 
'e Bn. Esmu Turgay ın val deler ve 
Zıngal Şırketı satış Milduru Bay Se
dat B şk'ın kayın valıd~lcr 

· Bu hususta İmparatorluğun geniş 
Fakat, iddialara göre, Alman teknıs- m' kyasta v;uvenebileceği zengill' bir 

yenlerinin büyük bir mahrumiyet per- membo da Amerlk11dır. Amerikada çı-

'. • ' mumu 60 - 70 kuruşa zorekı olarak b b' t b ıı· b 1 • ·11 yabancı hır memlekete ayak ba<ıtıgı .. . 1 kt d En bir'nci muş- e ıye veren e ı aş ı amı er ara-
zaman, der?al memleketi.nin malları- mt u_ştedrı buBmu~ a~rst:;n kiluiseleriydi. sındadır. Harpten evvel mamul madde 
nın nefasetmden, ucuzlugundan hah- Herı1b ke! h g b lmumu pek ihraç eden bazı memleketler de, ham 
seder D h · .. k 1 !:ı a u ı. arpten sonra a maddeleri.ni başka memleketlerden te-

• a a resmı muza ~re ere a~- kıymetli bir meta haline girmiştıir. darik ederlerdi Mesela: Fillstindeki 
desi arkasında devam eden muazzam kan butun kanunlar, tngilterenin bu 
faaliyetlerine rağmen, Almanlar bu membalardan layikiyle miistefıt olma
işin muhtııç bulunduğu mevadı İptida- sını mumkün kılmıştır. Nitekım şim
iyeye mebzul mikdarda sahip olmadık- dıden buyuk mikdarda Amerikan tay
ları için, uzun bir harpte zengin ha- yaresl, R. A. F. in h'zmetine girmiş 
sımlarının yetişemiyeceği mıkyasta bir , e vazifeye fiilen başlamııı bulunmak
tefevvuk ve avantaj temin edemezler-

Bayan l\IERI NUH 
lamadan e._-vel, otel hollerınde kend - . 1 b'ld: -· ·· kselm·., 135 - · 
!erini karşılayan gazeteciler, fırsattan FıyaS tk a a ık .dgıne "ykuselmı'şt\~ Çıin bir iplik fabr;kası, Mısırdan pamuk 
istif d d k k d' 1 k 1 · · 14 uru~a a ar yu . - alırdı. Yine Bornbaydaki bir iplik do-

Uzun bır hastalıkt .... n •onra Ş lı
dcki hanesinde irtihal cylel]liştir. Ct>
naze merasimi Ağacami, Sakxzağacın
da Mclkit Arap Katolık kilise inde 
bugtin 19 Eylul saat 10,30 da icra e
dilecektir. 

a e e ere en 1 mem e et ermı:'l k" muharip memleketler balmumunu kuma fabn'kası, ham maddesı'nı' Mısır-
propagandasını yaparlardı u . - ı 

G" .. 1.. ki h ·k parafın yagında kullanmaktadır ar. dan temin ederdi, Japonyadaki pa-
oru uyar , er memle et mal r;at- ,

1

1 Cevı'z ku"tu··g~u··ne gelı'nce ... Herkes bu · · 
d

i tadır. 
üstelik Almanlar. tayyare in aatrnt 

Buna rağmen Alman tayyareled., muayyen tiplere inhisar ettirmişlerdi, 

ak • muklu dokuma sanayii Hındıstan p<ı-
m tan ziyade mal .almak arzusunda- maddenin marangozlukta ev eşyasında muğunu kullanmaya mecburdu, Hal-
~ır.l Her memleketın, başka 1?1e~le- kullanıldığııu zanneder. Halbuki ce- bu.ki Mısırdan. Fılistine, Bombaya, 
et erden mal satın almaya ıhtıyacı . k .... • .. ·ıAhlar n ah.,ap kısmında H. d' d k 

vardır • vız utugu, sı a ı ,, . . . m ıstandan Japonyaya a pamu 
o · 1 k b -d yetiştirdiği kullanılmaktadır Bunun gıbı bir çok sevkedilmediği için, bu memlekctler-

Polonyada, Norveçte, Holandada. Bel- Ve şımdi, kend:lerine büyük ıayiata taraf bir Isveçli tayyareciye göre, In
çikada ve Fransada büyiık ınuvaffa- mal olan bir harbe gtrmış bulunduk- ııilizlerin hava hakimiyetin: temin irn
ktyetler kazandılar. Fakııt İngiltere, tarı için, eski ııplerini ıslaha değil. kanları, Almanların sahip bulunduk
evvela kendisini şiddetli taarruzlardan teksirc bile ancak imkan bulab'lirler. ları imkinlardan daha fazladır. Bunun 
korumaya, sonra da o taarruzlara ayni Halbuki, geniş bir nefes almı' olan ıçiııdir ki. İngilizlerin bütün mi.ışku
siddetle muk<'tbeleye başlamaya muvaf- İngiHzler, sade daha mebzul değıl, da- lata raimen hava hak'miyetini temın 
fak oldu. O kadar ki. İngiltere üzeriı;- ha mütekamil tayyareler inşa etmek edeceklerini iddia etmeleri, tamamen 
d~, Alman bombardıman tayyarelerı- imkanımı da sahiptirler. Bu it:barla. yabana atılacak esaslara mi.ıstenit sa
nın yalnız başlarına ~ça.mıyacaklarını bu muka eseyi bizden evvel yapan bi- yılamaz. 

me~ e et ug ay • misaller daha getirmek kabildir, Ne- cieki sanayi de ölü bır hale gelm:ştir. 
halde, yıne dışardan bugday almak . 1 k d' b'liriz ki h'ç kimse-
c;al'elerini aramaktudır En büyük pet- tı.ce o ara a ıye ~ • 1 b'l Bu şerait altında Filistindeki bir fab-
ol .. t h 'Li b ·ı 1 · · b k b' nın hatırına gelmıyen maddeler ı e, rikanın, harpten evvel olduğu gibi, dış 

rm mluks att 
51 tı e 1° 51

8
' yıne'ht~ş a h:r harpte bir işe yaramaktadır. Bu vazi- memleketlere ihracat yapmasına im-

em e e en pe ro a maya ı ıyaç ıs k d d - · 
t kt d' H 1 h 1 k . yet karşısında, yu ar a yaz ıgımız gı- kin kalabilir mi? 

5~ me e .~r: ası 1 .:r meme. ~t ~s- bi, muharip, bitarak veya harp dışı Harpten evvel Avrupa memleketled, 
tıhsal ettıgı veyahut otedenberı ıstıh- k 1 b"t" 1 k ti g' nu"n b'ı 

Pariste Vichv hükumetini ve bel
ki de şahsi fiklrlerini temsil eden De 
Brlnon, geçenlerde yaptığı beyanat
t Almon - Fransız müzakerelerinin 
bt~ ıiHı noktaya gcldiği:ıi bildirmisti. 

Tarihin kaydettiği mütnrekelerin 
ihtımal en uzunu olan Fransrz mü
\, rekcsinın bir sulh muahedesi ile 
netıcelenmesine mani olacak maddi 
\'l' ruh! sebeplerin bulunduğu mu
hakkaktır. Alm::ınya ile Fransa ara
mııda harp devam ettl~i müddetçe 
Alınanların, Frıınsayı tahliye etme
lerine ve hattıl yalnız sahilleri işgal 
a !tında tutmakla iktifa eylemelerine 
imkan görülmemektedir. Almanyanm 
İngiltereye karşı mticadelesinde muh
t u; olduğu tayyare meydanlarıı lü
zum gördugü miktarda askerleri. ve 
Almanya ile irtibatını rnuhafa'za et
mek ıçin bu işgalden vaz geçemiye
ce •ını göstermektedir. 

İtalyan Talepleri: 
B u su1hiin yapılma5mı güçleştiren 

diııer amil de, İtalyanm talep
lcrıdır. İtıılyan gazetelerinin, uzun 
st ren bir silkCıttrın sonra, son gün -
!erde bu taleplerden tekrar bahset
nıiyc başlamaları şııyanı dikkattir. 
İtnlyanm tıılcpleri şu kelimelerle hüliı 

;ı edilebilir: Nis. Kon:ikrı, Tunus ve 
\'ibuti. Bitaraf kaynaklardan verilw 
haberlere göre: İtalr::ı bu talepleri:ıi 
muhafaza etmekle beraber. Frarn;a 
m 'h-. er de,·letlerine daha sıkı bir su
rette baglıındığı takdırde, bu talep
lerinin tahnkkukunda, itilfıfçı b;r 
zı'ıniyetlc hareke-t edecektir. Bu ye:ıi 
hir tezahürdür. zira bugiine kadar 1-
Lılvan gazeteleri ya Fransa ile hiç 
ıne gul olmnmışlar, ynhut ondan ıa
kaydi, hatla biraz da istihfaUa bah
setmişlerdir. 

Böyle bir ımlhün tees!=.iisi.ine mani 
ol,ın diğ't'r bir p~ikolojik amil daha 
vardır: On beş aylık bir işgalin Fran 
sada derin bir hoşnutsuzluk yaratmrş 
olması, İngiliz ve Sovyet mukııveıne
tiııin Fransız milletinde istikliil ümi
dıni takviye etmesi ve on beş ay e•·
\'el silahları bırakhrtl:ın Fransız mil
lC>tinin şimdi Almanlarla müştereken 
eski müttefikine kıırŞı harbe girrniye 
razı olmıyacııgı keyfiyetleridir. 

anhyan Almanlar. yenı bır taarruz ti- ====Y=,,,,;,,===================="""'======== 
biyesi buldular ve avcı tayyarelerini 1 .-

1 1 ff - . a an u un mem e e er, u - bütün dünyaya mamul deri ihrac ede-
sa ey emeye muva ak olamadıgı zı- . d h b' k d' t ki 1 a s'ıra • • . . rın e ar ın en ı opra arı l - biHrdi, Fakat bu memleketlerde ham 
raı ve sınaı maddelerı dışardan tedai' k d b'l - · · ·· .. d t t ak 

d b·ı k · · yet e e ı ecegını goz onun e u ar • deriyi, ekseriyetle Cenubi Amerikadan e e ı me ıc:ın gayretler sarfetmekte- . 'h 1 dd 1 • .. h t . . . · . . . ıstı sa ma e erını ona gere esap e - tedarik etmekteydiler. Halbuki, bu-
dır. Bu ışı başarmak ıı;ın, asagı yu- . 1 b nl "h' bi k ı 
karı her memlekette resmi ve yarı res~ mış er, u arın mu ım r ısmın günkü şartlar altında, Cenubi Ame-

de bombardıman tayyarelerine terfik 1 L A L E 
ettiler Fakat buna rağmen, Ingiliz 
avcıla~ı. Ingiltereyı Alman hava bom
bardımanlarından korumaya muvaffak 
oldular. 

SiNEMASI 
• 'th ı·t . 1 . b·ı k 1 dış memleketlere satmamaya karaı rikadan, Almanyaya, Fransaya, yahut 

mı 1 a a m~esse:;e erı 1 e uru mu.ş- vermişlerdir Bu kararı veımıyen mem Avrupanın her hangı memleketine 
tur Bulgarıstanda, Slovenyada bıle l ı k k · p k t b'· ı k h · h·ı· · k" 1 k .. e et yo tur. e a ıı o ara er ham deri sevketmek imkansız bir ha-

b . .. mem e e oy e ır arar ver ıgı za- le gelmiştir. Bu vazıyet karşısında, 
u mahıyetıe muesseseler kurulmuş- b 1 ·ı l t' t' d h 'ı . man, eyne mı e ıcare ın e acın bir kundura mağazasııım Fransadan 

YENİ l\IEYSİME NELER HAZİRL'Al\IİŞ 

LALE: Dilnya \ aziyctlnln gUçlilklerıne rağmen on on ncdenb ı 
yarııtıl n Filmlerden dtıh guzellcl'inı bır araya topl ı.,uu 
mujclcler, 

ıt a at ım an arını araştırma uzere.

1 

1 k t b" ı b' k d' • · 

tur, Bu muesseseler. n_e. pahasına o- küçülür Bilhassa ihracat hareketleri mamul deri getirmesi de, bu nisbette 
!ursa olsun serbest dov·zl~. takasla, kendilitinden tahdide uğrar Her mem imkansız bir hale giı·nı;ştir. Netice o-
ucuz veya pahalı her nevı malı at- 1 k t 1 t kt · d · al ı ak 

Nihyet Almanlar, üçiincıi bir taarruz 
metodu olarak, gece hi.ıcumlarını de
nediler: Lakin bu üçuncu tabıye de 
umduklan neticeyi vermedi LALE: .\srııı J\Iarknsı PARAMOUNT lnm Şirketinin en mite na 

fılmlcr~ni Warner'in en bl\yuk ~aheserler~nı 'c yenı F n
sıczH Prodtikglyonl rının en on çcvirdık:lcri F.lmkrl 1,ı .t -* * * maktadırlar. e e ma sa ~a a zıya e, m a m !arak diyebiliriz ki, harp, beynelmilel 

H 1 b' t" d" · t·ı· d b yollarını tercıh eder mübadele nizamını bozduğu iç.in. her B ir havacılık miitehassısımıza ıı:o-
ası ı u un unyayı ~s ı a e en u .,. _.,. · _,,. 

yeni ithaHit yapına kcereyanmın ~- memleket müşkül bir vaziyette kal- re, Alman bombardıman tayya• 

sine koymakla hakiki bir şerci duymaktadır. 

1 t S T E 1941 - 942 ALT İN 
bcbi nedir? AcabR bu memleketlerde 2 - Beynelmilel ticaret aleminde mıştır Halbuki bir memleketin kendi releri, Alman motörize kıtalarına dai-
satılacak mal yok mudur? Yoksa kal- ihracatın azahşındaki sebeplerden kabiliyetleri dahilinde harpten evvel ma piştar vazifesi görüyorlardı, ~ııkat 1 ZAFER ORDUSU Gary Cooper - Paulette Goddard 
madı mı? Bu suallere cevap vermek biri de şudur: Harpe yarıyan maddele- olduğu gibi, ihracat yapabilmesi için, hiç şüphe yok ki, motörize kıtıllar 2 ŞA~AK ~OGMASIN Charles Bayer - Paulcite Goddard 
pek de kolay değildir. Fakat, bu su- rin muharip memleketler tarafından dışardan da mal alması 13.zımdır tarafından karada kazanılan muvaffa- 3 UMIT GUNEŞI Tino Rossi 
alin cevabını hazırlaı ken, şu sebepler bol bol sarf edilmesi ... Bugünkü şart- Halbuki, denizleri bir çember· gibi kıyetlerin de, Alman hava kuvvetleri- 4 SINGAPUR YOLU Dorot,hy Lamour - Bıng Grosby 
üzerinde tevakkuf edebiliriz: lar altında Amerikanın büyük endüs- saran ablokalar, buna en büyü}t bir nin vazifesini hayli kolaylaştıran ne• :l CAZ FIRTINASI Frcd Astaır - Paulettc Goddard 

_,,. 'f 'f trisi, harp malzemesi yapmakla meş- mani teşkil etmektedir. Bu şıutlar da- ticeleri •oluyordu: Halbuki motoı ıze 6 YAŞAYAN VENÜS Viviyan Romance 
. _ guldür. Bu vaziyet karşısında Ameri- hilinde, her memleket satmaktan ziya- kıtaların, Manş sahillerinden itıbııren 7 :MEMNU ;\IEYV A Barbara Stanwyck _ Henry Fonda 1 - Muhanp, bıtaraf, harpten son- kanın bir otomobil fabrikasından, bir de mal almaya ehemmiyet vermekte- Alman hava kuvvetlcnni yalnız bırak- AŞK DO(ır'ARKEN Claudette Colbert _ Ray Mılland 

ra .zuhur eden yeni tabıl'lerle harp ·dikiş makinesi fabrikasından, normal dir. Fakat herkes de bu usule riayet mııya mecbur kalmalan, Alman hava 8 -
dışında kalan memleketler, harbııı vü- olarak bir otomobil, dikiş makinesi is- ettiği için, kimse kimseye mal ver- kuvvetlerinin vazıfesini biısbiıtun güç- 9 .J\lEET JOHN DOE Gary Coopcr - Barbara Stanwyck 
cude get:rdiği ekonomik tazyika karşı temeye imkan kalmamıştır Çünkü, mıyor_ le~lirdi. iti YARALI l{ALBLER Madeleinc Caroll-Frcd M Mur.ey 
mukavemet etmek mecburiyetindedir. böyle bir fabrika harp malzemes', tank Buna mukabil !ngihz hava ~amıyıı 11 DE~lİR 'l'AC Luısa Ferlda - Gine ~rvı 
Bunu göz cinunde tutan memleketler. top, tiifek yapmaktadır. Dünyadaki SPO!t: mustahsilleri, Almanların seneler su- 12 KLEOPATR.A cı. udcttc Colbert - H y W ılcoxon 
yetiştirdiği malları yeni baştan tetkik endustri, yani Amerika gibi en biı- Lı•CJ Maçları ren gayret ve zahmetle yaptıkları stra- 13 KANLI SALTANAT C'lmıdcttc Colbı.;rt _ Fıl. c i<'h M r h 
etmişler, bunun ne kadarı dahili ih- yük endüstri memleketinden, en kıi- tejikdve te~nikf.araş1tdır1malarBın netice· 14 SÖNEN lSIK Ronald Colman _ İda Lupıno 
tiyaca kifayet eder, ne kadarı dış2rı- ,.u··k endu'"e. trı memlekeıı·ne k',ıdaı·, bı'r ı · t t o u ar u va yet ~ 

" "' " Henüz halledılmcmıc bazı nıalı m·ı•l•lcr erın en mus e 1 
• :tı J ,-) ZA .. 'E"RE DO"''RU L"r·cderich March - Bettv Ficld ya satılabilir dıye hesap etm:şıerdir. tek fabrı'kası olan bı"r memleket bı'le, • ' • • k d · ayca t f v uk nıu··n - J.' u J.' " ciddi bır en~el ırıahi;yctını ılmauı lıl: ma, • arşısrn a, ış. s 1 e e v a - D L R 1 t p t 

~arp yüz~n~en, he~· memleket her tür- harp meydanları :çin istihsal yapmak- ıarıııa pazar ıiınıı Ffnerbatıçc ve Şeref ~tat· hasır kalıyordu. 16 TAYFUN orothv amour- 0 lCt r s on 
lu harp ıhtımallerıne ve ani tehlike- tadır. Gece ve gündüz fabrikalar, cep larında başlanacaktır. Uınum mudlırlü~<in h· Filhakika, Almanlar. bu bakımdan 17 DENİZ KARTALI Douğla~ Iı~airbanks Jr. - MargP 
1 k h I k sans telimntnamcsi henuz bölıclcre tclılığ c- d 
ere .arı,ı . azır 1 h bulunmak ic;in, heye malzeme yetiştirmekle meşgul- dilmediği için fuıbolcülcrc \imdilık ııuvıycı- büyük bir avantaja s::ıhlptiler. l•akat, tittec Lockwoo 

ona. gore bır ekonomi politikası takip dür. Bu şerait altrnda, bir endüstri lerini 1••bıı eden bırer ve ıka verılecekıir. İngiliz tayyarelerinfo ve İngiliz pilot• 18 DOKTOR SİKLOPS J ames Logan - Charlcs Hnlton 
t b k 1 Futbol aıanı Nurı Bosut bu cncki faalivcı 

e ıruye mec uı· R mışlaı-. her mad- memleketinden harpten evvel olduğu içın iyi harorlandıılını ~ıkardıiı ufak fakat !arının kalitece üstünlügü, bu farkı 19 GÜLİVERIN SEYAHATİ l\Iax Fleisher 
deni.n harb_e elverişli olup olmadığını gibi. bir makine, yedek alet, otomobil, ıııı..ı ve müfit bir broıürlc llb•t cımışur. kapatmaya kafi geldi. 2" Gt.i ıı..rAll GECE'SI. Barbar Staııwyck - Fr. d M. Murrey 
tetkık etmışlerdl.r, Harbe yaı·ıyan o trakto"r 'stemek arttk lu"zumsu·' bı'r Bırind kumedeki klup aderlı yıne on <>larak H b' b d b . .. '1 " ·" ~ ıcsbiı edilmı_ş, iluncı kume de klOplcrln semt- ar ın aşm an erı gosterı en gay- 21 ASIKLAR CENNETİ Claudette Colbert - Ray Mılland 
kadar mnd~~ vardı~ ki, bunlnrr saymak teklif haline girmiştir. Çünkü bu mem !erine gore dorı grupa ayrılmııtır. Bu o?tuP· retler neticesinde ise, İngiliz hava J d 
pek uzun duşer. Hıç kımsenin hatırına leketler evvelce du·nyaya ı'ftı'harla ı· _ ıarın şamınyonalrına ve nıhayctıe ikıncı kl. k 1 · k 1 k 1 22 ::\1E:\1NU AŞK Dorothy Lamour - John How r • mc ~ampiyonuna bir<r kupa vı rıleccktir. Mil· uvvet en. gere ma ı:eme, gere e e- l 
gelmiy~n bi~ maddenin, harpte bır işe lan ettikleri sınai malzemeleri, şim- sııvaı halinde ıasnır (Gaaı avenııe) ıı•ulil ile man, gerek sayıca, Alman hava kuv- 23 KORKUSUZ ADAMLAR Jean Murat - Claud Daup un 
yaradıgm goruyoruz. Maıeli: Kuzu di cephelere sevketmektedirler yapılacıkırr. Bu hafta ırapılacak maçlar §un- vetlerinden geri mevkide kalmaktan 21 KADIN SAl,TANATI George Bı'Cnt - Beverli Robeı~ 
d " K d k' k · !ardır: Fcncrbıhçe stadında, 
erısı... . ım er 1 uzu derisi de, Bu vaziyet kar~ısında, muharip mem Onda Al<mdar DemırbpOr kurtuldu. 25 HA YATl!\1 Senin oı~un Benjamino Gigli 

günün ~rind~ harp malzemesi olacak. leketlerin ekonom:k parolası şudur: On ıkıde Fen<rbahçe - Altmtul! Simdi bir de :stikbale bakalım: İn- ? .. 6 v AHSİ AŞK Ray Mılland _ Patricia Morissln 
B k h t 1 · İ On dorııc Galausaray Tak ım , -unu ımsenın _a ır amasına ımkan stihsal edilen maddeler cepheye ıh- On altıda tsıanhulspor Vda giliz iddialarına n;ızaran Almanya, 27 iNKILAP KAllRA:\1ANI Gino Gervi - Luisa Fı.:rida 
olamazdı. Halbukı kuzu derısi mü- raç edilecek, mümkün olduğu kadar Şeref stadında rla .ııaaı ondan ıııbarcn ,e tabii kauçuk, ve motor yağı buhranı- 28 Ş"ARK BÜLBÜLÜ Dorothy Lamour _ Jack Bcnnv. 
kemmel bir harp malzemesidir. Geçen dışardan mal alınacak, ııe gibi m'I? Her avni saaller srrasıylc byüp ılc Halıç, Kurtu· nı. gıttikre "'tddetle hisı;etmektedır. 

k d . . b ıu, ite Galaıa. sutcymanıye ııc Rovkoı, Bcıık- ~ ~ 29 PIRLANTALI KADIN ha Mıranda - Geortrbe Brent harpte uzu erısıne u kadar 'htiyaç şey,,, Yukarda yazdığımız gibi pet- ta~ ık Bcvoııluspor kaqıa! •<8klardır. Yine ayn: kaynaklara nazaran, Alınan . 
görülmemişti. Çünkü motorize kuvvet- ıol çıkaran bir memleketin petrol al- KÜREK YARİŞI tayy:ueleriııin bombardımanları, İn- :;o - VEDA BUSESi Ray Mili. nd-l\TaryMart n-D n An e 1 

ler diye bir ~aı; otomobil ve kam~on- nıası. veyahut demir çıkaran bir mem- Kürek yrn~larının sonuncusu paur ıı-!ınu gilı:.: istihsalatını azaltamıımaktadır. LALE: BU müstesna listesiyle saıı'at hayatının en parl:ık bır 
dan başka hır şey yoktu. Halbukı bu leketin demı'r alması gibi... B~ykor. ll• Moda ırasında :ıraııılar.aktır. Aıan- R • teblig"Jerden de öğreniyoruz de\'l'ıne başlıvor. Jıgın proıramında son mukavemet yarışı n .e~mı . . . _ .J 
günkü harp meydanlarında binlerce Mümkün olursa en büyük dem:r ~ampiyonhıifu olarak ııoılllen bu miısanıkının kl Alman buyuk hava sıınayı· merkez- - -----~-_.--~---------:--:---.... ----~--
tank, tayyare. otomobil ve kamyonla- mü~tahsili o lan bir memleket ba«ka Galatasaray, Hcyko• "e Gune§ eld;ılori ua ·ı ıeriııden Rhur Kiel ve Hamburg, artık ı••• BUGU''N M~"Tİ~ELERDEN İTİBAREN:• .. 

t ~ ıında bu· ç~kışme hahndc cereyan cdrcc)!1 an . • .. ' "' r1 .L l -W 
rın o kadar subay ve erleri vardır ki, bir yerde demir bulursa, yine alma- la~ılnıaktadır. '·gayıı kabılı ta:ı-rruz., :>ayılmıyor: T A K s ı M s i N E M A s ı 

Kasvetli knpmrn ü~tiindeki taşa: 

MAAALI ODA 
Yeni sinema mc\:,siminin ı1k 

büyük filmi olan 

iK·i .YÜZLÜ 
Mareşal Pctain ve General Wey -

gand 1940 Ha:r.lrıınmda mütareke is
tedikleri zaman, harbin birkaç hafta 
icınde Almanların zaferiyle nihayet
leneccğinl ve bu suretle Fı:an~anın . 

"Parcel'e Subjectis,. kelimeleri oyul
muştu. Johnnygray'ın ltıtiııccden çak
tığı yoktu: "Aman diyene pala çal
ma!,, maua><ınn gPlen bu sözleri an
lamış olaydr bile onun Pesine lazım
dı, O "Aman',, diyeni de. demiycni 
de çala pala biçmişli, Kendi ele ne 
kadar biçilirse bıçilsııı, ku tıyen amım 
dememişti. 

ltallace 

'l'etrıka N o. ı 
CANAVAR 

Şahe!;erini takdim ediyor,, 
Baş Rollerde: . galıp Almanya karşısında, ~ngilte~c Her Allnhın gUııii, bir o, bir de Lal 

ıle müştereken harbe. devıı.m ıle :vazı- lVIol'lı:on• ağır bir el arabasının oku
Yctlnden _daha milsaı~ bı~ vazıyette j na koşulu olnrak, dik yokuşu tırma
bulunacagmı zannetmışlerdı. nır. dururlardı. Arhk alışmışlardı. 

HAdiseler bu t ahminleri tekzip et- Önlerinde ve artı:ırında birer milsel
ti, fakat Fransayı bugü".1 idare eden- lah gardiyan olarak, kapıya gelirler 
lcr, Almanya He işbirliği siyasetine kırnm:ı ı::ak::ıllı kapıı'r gardiyan. anah
fazla bağlanmış olduklarından ve di- tariyle kapıyı nçnrdı. Ve onlar ge
ğer sebeplerden dolayı, iktidar mev- çlnce yine kapııyıp kilitlerclL 
kiinden çekilmiye mecbur kalıncıya Akşam sant dört olunca kapı yine 
kadar, bu siyasetlerinde devam ede- açılır, gardiyanlarla el arabası cüm-
ceklerl anlaşılıyor. bür cemaat içeri girerlerdi, 

İşgal altında olan \·e o1mıyan Frnn Hapi hanenin içini ı:ıörc göre iyice 
&adn İ!:yan hareketleri gün geçtikçe bellemişlerdi, Pent'erell';inden Dart
çogalmakta ve şiddetlenmektedir. mour·un somurtgan gökleri göriınen 
Bundan başka bizzat Vichy erkanı a- koca koguşlar, alçak tavı>nlı ınıırlü
rasmda Amiral Darlıın'ıp siyasetine riyet odası. Çama!:ırhane, Fırın, as
nıuhalif cerevanın kuvvetlendiği ha- !altları çatlamış g<'zinti yeri. Hapis
hcr verilmektedir. hane kilisesi. Oturulacak bankolar ve 

Bu vaziyet karşısında VichY hükı'.ı- bir de avlu da gezen haplslcri göz 
tneti, isyanlara karşı zecri tedbirleri altında bulundunnak ic,in gardiyan
şiddctıendirmekle beraber, Fransız !ara mahsus yüksek nôbPt mahalli. 
halkının hiddet ve feveranını teskin Bunlar hep eı;ki göz fışinalarıydı. Fa
etmek maksadiyle Almanya ile Fran kat hic de giilcr gülümser bildikler 
ımnın ,.erefivle mütenasip olınıyan deı.ı.il, !Rkin soğuk ve }<asvctli şeyler, 
topal bir s,;lhe dahi razı görmekte, Bir gun bir amP.le kafılesıyle ha -
fakat Alnıanyannı, Fransanın asl~eri pishııııcdl'n çıktı. Birinin tııgladan bir 
i bırliğini temin etmeksizin sulh yap- ambarı yapıl, c, ktı. 'T'uğla yapıcılıgı 
nıak istemedili hissedilmektedir. Johnny'nln işine geliyordu. Ciinkii bu 

••. A l\fTEN işte, öteki hapislerle konuşabilmek 
~r1. H' fırsatı vardı. "Dııyük bı:ı:ıcı,, hak-

kmda Lal Morgon'dan bazı havadi>: 
ve malı'.ımat sızdırmayı aklına kur
muştu, 

Üstü çuvalla örtülü bir tuğlıı yığı
nına oturan gardiyan: "Bugün çan 
çan yok!., diya ilıt.ııratta bulundu. 

Lnl: "Hayır efeııclim, hic konuşur 
muyuz? İşimize. gücümüze bakarız! .. 
diye ce\•ap vereli. 

Lal Morgon ellilik kırantanın biriy
di. yil7. ~eneye mahkiımdıı. Ölmeden 
hapis müddetini bitlrmiye ve çıkıp 
intıkam almıya ahdetmişti. 

Johnııy'ye: "Eger ynpınnz"'am anam 
değilim. Niyetim yalnız bu! Yoksa 
çıkrp da Legge ~ibi pıırn için insan 
öldürmiyeceğim. "Senin o Spider 
King meselesinde yaptığm gibi sah
tekarlık da etmiyeceğim,. diyordu! 

- .Johnny hiç bozmadan: "Sen al
danıyor5un. Ben Splder King'dir, di-· 
ye, o boyanmış atı yarış meydanına 

götürürken, sürüklediğim atın Splder 
King olmadığını bilmiyordum. Bu at 
meselesi uydurınadıı· beni yakalamak 
için uydurulınu~ bir yalandır. Ne be 
şikayet etmyiorum a,., clccti. Öteki 
ce\·ap verdi: 

- Bilmez miyim sanki' Hııpl!'hlll
nede bulunan herkes gibi sen de ağzı 

süt kokan za\'allı bir masumsun~ Ga
liba hapishanede benden bıı. ka ıniic

rim de yok. Daha geçen giin hap ~
hane müdürii bana diyoı·du ki: 
"- Seni gördOk~'e bayağı fcrahla

yoı:um. İçim nı;-ılıyor. Çiiııkti hapil'
h;ıneye bir miicriın arlaıııın girrr ;ş 
olııınq beklenmedik l>ir hadisedir. 
Malfım a, Yil!itlik inkiırdnn gelir, 
derler. '\la~ cıl1ah bunca scnC'dir şu

rnda m{ıd'ırliik rdcrirn. Hep iftira 
gdmıüş, masu•11 insanlar görmekten 
bıktım. Sen hiç olmazsa bir degişik
lik )'aptın! .. 

Johımy mevzuu daha ileri götür -
miyerek lafı kesti. Zaten uzun uza
dıya anlatmaktan ne rıkardı. Yurış 
işinde dönen fırıldnklaraan dolandı
rılan paralardan pekl\lA hnberi va!'dı. 
Mahkemede kendisine ke Uen Oc se
ne cezayı, titreyişsiz ve kıpırdayışsız 
dinlemişti. Ne avukat tutınuş ne de 
şikayet etmişti, Böyle yapışı kendi
sine iı:nat edilmiş olan c!irmü işlemiş 
olduğu ıçııı dcgildi. Asıl sebepler 
baınba~Jrnydı. 

Öteki söylenmekte devam etli: "E
ğer cüı·mü tepene yiikledilersc, bece
riksiz pıı:ırıgın biri!Mn! Bu i:ıe Kanc 
ne dedi?,. 

- Ben Mr, Knnc'yi hiç görmedim. 

- O d.ı beceriksl:r. oldııgunu anla
mıştır! Bir tugla ver! Hem şlmdı su
wlım. G<ırdiyan geliyor! 

Gelen "Kocaburun., gr.rdi;..·nn. hn
pislerin konıışmal:ırına pek aldırış e
denlercien ci!'gi!di. Elle,-i :ın:lma ka- ı 

ı·uşturulnıuş \'e meşin halkalı sopası 1 
rehinde. yavaş yan~ yanaştı, Hapis- ı 
teri gördükçe, "Sö:r.iı kesin! .. demiye 
alıştığı için. iki tuglıı<'m n yanına ,·ıı-

rınca makine gıbi bu ihtarı tekrar- • 

BORIS KARLOF 
ve BELA LUGOSI 

Dehset. Heyecan, Helecan ve lrnrku itiba
riyle şimdiye kadar gorülen bu gibi film

lerin fevkindedir. 

G.d .. t G ...... ' 
ı. ınız...... orunuz ...... . 

!adı. "---------------------Morgon: "Ko'nuşmuyorduk efend'm, 
'.lrkndaşa bir tu~la ,·ermesini söylu
yordum ... Tuğlalar çok fena. birisini 
nlıyorum, bakıyorum çüruk, hemen 
bir baskasını istemek mecburiyetinde 
kıılıyorum .. dedi, 

Gardiyan: 1'Homınm... Ben de far
kma vardım .. diyerek, yerde yatan 
bir yarnn tuğlayı, işinin erbnb1 bir 
tuğlacıymış gibi elinP. ıılaral;: e\·irdi, 
çevirdi ve "Fena!., dermi~ gibi duda
ğını büküp yere attı. 

Morgon: Elbette slz faı kına varır
rnı11.,. derken. yil:ı:llne yarı h~yrc>t, 

yarı hiirnıet ifade eden bir vaziyet 
verdı. Gardiyan geçtikten sonra: 

(Arkası var) 

--•3incma'da ilk defa beraber oyna~1an 

CİNGER 
ROGERS 

VE 
J O E L 

MAC·CREA 
Batakhaneden çıkmış bir kız ile te:shir ıçm yaratılmış bir erke in 
arasında geçen \'e hayatın kalbine inen biiyi.ık bir Aşkı tasvir ed n: 

GÜLLER ve DİKENLER 
filmini vnrııttı1ıır. Bu CARŞAMB \ ak m 

SÜMER. SINEMASINDA ,b _________________________ ~ 
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ana inanınız., 

u Süt Kreması 
ulü sayesinde 

50 yaıtndaki birc;ok 
kadınlar ancak 30 
~aılartnda görüne-

ceklerdir. 

T .\ N 19 • 9 • 941 ---
ı 

ve Bütün 
Baş • Diş • Grip .: Nezle • Kırıkhk • Soğuk Alğın1191 • Romatizma • Nevralir 

ağr1ları derhal keser. isim ve Markaya dikkat G R 1 P 1 N yerine ba$ka bir Marka verirlerse şiddetle redde dini-.. 

klarla işaret edilen 
erlere tatbik ediniL 

da bütün yüz 
ve boynunuza 
• sürünüz. 

Talebe At.nacak 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

Genel Direktörlüğünden 
Zonguldak'ta leyli ve meccani olarak açılmış bulunan maden tek

nisyen mektebinin Birinci teŞTin 1941 de başlıyacak ikinci devresi ı
çln namzet kaydedilmektedir. 

Mektebin biri nazari diteri ameli olmak üzere iki silmestre ay
rılmıs dort senelik tahsili vardu. 

Mektebe en az orta okul tahsilini bitirmiş olanlar alındığına ve 
tahsil müddetı dört yıl olduğuna ııöre. mezunları 3656 sayılı kanunun 
3 ündl maddesinin D fıkrası hükmünden istifade edebilecek derece
de tahsil görmüı sayılacaklar ve lise mezunlarından bir sene fazl 
okuyanların hukukuna sahip bulunacaklardır. 

Aşağıdaki şartları haiz olan isteklilerin Zonguldakta mezkur mek
tep mudilrlülilne vesikalariyle bizzat mürncaatları lUzumu UAn olu
nur. 

1 - Türk vatandaşı olmak, 
2 - İyi hal ve ahl~k sahibi olduğunu tevs'k etmek, 
3 - Bulaşıcı h talıkl rla m ll'ıl olmamak. bünyesi maden ocak

lannda ameli çalı maya milsalt bulunmak (Sıhhi muayene Zongul
ta yapılacaktır.) 

4 - En az orta mektep yahut orta derecede sanat mektebi dip-
loma • eya vesikalarını ibraz etmek, 

5 - Asgari 16 ve azami 25 yaşmı bitirmiş bulunmak, 
6 - Dört adet vesika fotoğrafı vermek. 
24 Eylul 1941 akşamır111 kadar müracaat eden namzetlerin 25 

EylUl 1941 de Zonguldakta hesap. hendese, cebir ve Türkçeden yazı
lı imtihanları yapılacak ve muvaffak olanlar mektebe kayıt ve ka-
bul ed:leceklerdir_ (6535 - 8100) " ,. 

* ~ 7ft'e teslim prtiyle 21,'100 kilo 
ot alınacaktD". Pazarlıkla eksilt-
23-9-tU Sab gilnQ 1&at 15,15 te 

osıMnede Lv. Amirliji 1&tm abna 
mlllllllWf7ıODUDda yapılacaktU'. Tahmin 

eli 1193 lira 50 kurut kat'l temi-
ta 1'19 lira 3 kuruftuf. Taliplerin 

vakitte komls7ona gelmeleri. 
(249 - 8203) 

Beher killsuna 58 kuruı fiyat tah
edilen 20,000 kılo karaman ko
etl pazarlıkla satın alınacaktır. 

fUIJlıllesi 23/9/941 Salı günü saat 15,30 
Tophanede Lv. Amirliği satın al-
komlsyonunda yapılacaktır. İlk 1 

pu11111,ınatı 8'10 liradır. Evsaf ve ıart
eai komisyonda görülür. Tallple
belll vakitte komisyona ıebne -

(255 - 8315) • 

* f. .• -• & 

prl!'Vantoryomda bulunan 
motörü pazarlıkla tamır ettirlle

lbalesi 24/9 941 Çarpmba gü-t 15,30 da Tophanede Lv. A
~lrUll satm alına komisyonunda ya

alttır. Keşif bedeli 288 liradır. 
teminatı 43 liradu'. Kqfi ko -

da ıörülür. Tallplerın belli 
komltyona ıelmelerl. 

(258 - 8318) 

Devlet 9emiryollan ve limanları işletme idaresi ılanlan 
Yerkoy ıs~syonuha<ı utd vt: ya. r< ı ı t: oıncıııu ı n " tı ~ IJ " '".ı·ı 

usuliyle ve vahidi fiyat üzerinden ekslltmeye konmuştur. Bu inşaatta do
Deme ve lentolar için muktazl demirler idarece verilecektir. 

1 - Bu ı,ın muhammen bedeli ('18000) liradır. 
2 - İstekliler bu ışe alt şartname vesalr evrakı D. D. Yolları An

kara veznesinden (390) kuruJ mukabilinde alabil rler. 
3 - Eksiltme 2.10.941 tarihinde Perşembe gunu saat 16 dıı Ani6ıra

da D. D. Yolları Yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonun
ca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 1 teklilerin teklif mektupları ile 
birlikte qağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat (15) e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır: 

a - (5150) liralık mm kk t tem n t, 
b - 2490 sayılı k:munun tayin ett gl vesikal r ile bu işe mahıms 

olmak üzere Munakalfıt Vekfıletınden alınmış ehlıyet vesıkası. ehlıyet 
vesikası için ihale tarıhlnden en az ekiz gun evvel bir 1 tlda ile Mti-
nakallt VekAlet1ne mliracaat olunması. (G531 - 8055) 

A...,kni Fabrikalar Satınalma Komisyonu İlanları 

Dosvasına Bağlı İki Listede Yazılı Elek trik 
Malzemesi Alınacak 

Tahmin edilen bedeli 5378! !ıra olan yukarıda yazılı elektrik mal
zemesi Askeri Fabrikalar Umum Mudurluğu merkez satm alma komisyo
nunca 25.9.941 Perşembe günü saat 14 de pazarlıkla ıpale edilecektir. 
Şartname 2 lira 69 kuruEtur. KaU teminat 7876 lira 20 kuruştur. (8048) 

• • 
Dosyasına Bağlı Üç Listede Yazılı Elektrik 

Malzemesi Alınacak 
Tahmin edilen bedeli (38245) lira olan yukarıda yazılı elektrik mal

zemesi Askeri Fabrikalar Umum Mü:llirlüğü merkez satın alma komiı::yo
nunca 25.9.941 Per.şembe günü saat 14,30 da pazarlık! ihale edilecektir. 
Şartname 1 Ura 98 kuruştur. KaU teminat 5738 lira 75 kurustur. (8047) 

1 >en ıı I .('\ .ınm Satınalma Komi-..yonu İl:inları 

1 - Tahmin olunan bedelı (11500) lıra olan 1 adet Dızeı dınamo 
ır\ıbunun 23 Eylul 941 Sah günü saat 15 de pazarlıkla eksiltmesi yapı
lacaktır. 

2 - İlk teminatı (862) lira (50) kuruş olup şartnamesi her giln ko-
misyondan almabılır. 

3 - İsteklilerın belli gün ve saatte Kasmıpapda bulunan komis-
yonda hazır bulunmaları. (8313) 

A Yüksek Mühencls Mektebi Müdürlüğünden 
9 Giriş müsabaka imtihanlan şu taı'lhlerde yapılacaktır: ,.t .. "' · 

• _-.:ı 
IOLDAN SAGA: 1 - Bir .tlbet - Bir 

a - Bir nakil Y&1ıta11 • - Tamir 
' - Bir aayı - Tenı. Bir deab nalul 
uı ı - Habbe, tek - Uıte delil t -
aemlr - hlın - Harflerin ,.erleri defi· 

Takt olur 7 - Kurıun Son harfi 
ine Bir nota 1 - Hınç. saru - BQ· 
anne 9 - Bır b6cck - Cıter 

YUKARIDA NASAGI: l - Bir Sov,..t 
.en z Bır ekli luı,.nn - Su - Bır 
J Kayıt. Haıı,.c - Bır tiyatro unat· 
4 Yapan 1 - Bir kaaan t - Anıt· 

Bu ıorsu edan 7 - Harflerin ,.erleri 
dlıllaline Jra ı r. olur 1 - Bir Oaınanb 

ı Teru: TaamnıDI, -r .. - Ba
...u, 

1 - Teırlnlevvel Çal"fllmba gUnU · 
Saat dokuzda Cebir ve Trigonometri 
Saat on dörtte Jeometrl 

2 Tetrlnl•vveı 1941 Pe .... mbe ıOnD 
Saat dokuzda Flzlk 

., on dörtte Kimya 
S Teırlnlevvel 1941 Cuma gOnO 

Saat dokuzda ecnebi dil 
Vaktinde imtihan yerinde hazır bulunmıyan, kayıt karnesinJ yanm

da bulundurmıyan talebe imtihanlara kab\il edllniez. İmtihanlar yazılı
dır. Yazı için ancak kopya kalemi, yahut mavi mürekkepli kalem kul-
larubnuına miisaai:le edılir, (8228) 

Ereği Kömür Havzası Amele 
• · · BirHği Baıkanlığlndan 

Zonguldakta amele blrlltl hastahanesi yanında yaptU"ılmakta olan su, 
elektrik, çamaşU"hane ve matbah ve sthbl teslsab havi matbah ve çama
şırlık binasmm noksanlannm ikmali işi ve tadllAtı betonarme ve demir 
malzemesi birllle alt olmak üzere 19.9.941 Cuma günü pazarlık suretiy
le talibine ihale edilecektir. 

Kqlf bedeli 9955 Ura 98 kuru,tur. Şeraitini anlamak ve pazarlıla tı
Urak etmek iste7enleriD amele birllline mUracaaUan 11An Olunur (8111) 

Devlet Moteorolop işleri Umum 

Müdürlüğünden: 
3656 numaralı kanunun hükümleri dahilinde ve 20,25 liralık kadro

larda lstıhdam edılmek üzere müsabaka ile iki fransızca, iki inııiUzce ve 
iki almanca bılcn ve halen yüksek mekteplerin birinde kayıtlı bulun
myan lise mezunu veya ortamektep mezunu ile lise fen subesl olgunluk 
imtihanını vermiş 6 erkek memur alınacaktır. 

Aranan diğer şartlar şunlardır: 

A - Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış bulunmak veya askere 
clbine henüz bir senesi olmak, 

B - Nüfus kAğıdında askerl durumu sarih olarak göster1lmiş ol
mak, isteklilerin memurin kanununun dördüncü maddesinde yazılı e\'
rakı müsbite ile bırlikte Eylül 941 sonuna kadar bir istida ile Umum 
Müdürl\.ığe müracaatlan. 

Müsabaka lmtıhanlarının yapılacağı yerler taliplerin müracaat ma
hallerine göre tayin edilerek tarihleriyle birlikte ayrıca blldirılecektir. 

( 6449 - '1989) 

Ankara:da Harp Okulu Komutanllğından 
ı - Askeri liselere askeri öğretmen yetlştırilmek üzere ıkl Tabliye, 

üç Fizik, dôrt Kimya, altı Riyaziye, bir Fransızca, iki lnı!lizce, iki Al
manca olmak uzere ceman 20 talebe alınacaktır, 

2 - Bu talebelerden lisan öğretmeni yetiştirilecekler Ank:nra Dil 
Tarıh ve Coğrafya Fakültesine ve dij.'terleri İstanbul Fakültelerlr!de Harp 
Okulu talebesi olarak yetişeceklerdir. 

3 - Kabul prtları: 
A - Harp Okulu kayıt ve kabul şartlarını aynen haiz olmak, 
B - isteklılerln branşlarına gore yabancı d'l ve fen bilgileri iyı 

derecede olmak. 
4 - İsteklilerden seçllmek suretiyle alınacak talebeler Fakültelerin 

9411942 tedrisatma iştirak edeceklerdir. 
5 - Kayıt ve kabul müddeti 1 T rinievv<'I 941 de sona erecektir. 

Bu tarihten sonraki müracaatlar kabul edilmez. 
6 - İsteklilerin C\ r k ve \·esalk ıle Ankarada Harp Okulu Komu-

LEYU 
ERKEK YENi KOLEJ NEHARi 

KIZ 
il k - Orta Llee Takal"'de Sıraurviler il 
Müdür Sabık Şişli Terakki Direkt&il M. Ali Haemet Kırca. 
Hususiyetleri : Yabancı dillere ehemmiyet vermek Talebesinin sıllhat 

1 

:;.:•tiyl• yok>nd•n. •":,:',.°~::'.: '" 

SiZiN DE 
ETTIGINIZ 

TAKDiR 
ÜZERE 

Aınmız modıarnı n :urafet ve lncellllne l nırlmam e · 
de" Uetad terzilerin maha reti, kadına da gen91lle matut 
ıayanı hayret bir beden tenaıUbU arıreder. 

Fakat yOz ve onun hututu geveırıdl rlel'. El er bu nokta· 
• ya llzım gelen ihtimam cıöaterllmuee, eeneler bu hatları 
b•tkalarına pek çabuk fa l'kettlrlrler. Bu, ebln bir arrn· 
nızdır ki, ufak bl l' dlkkatıl~llk veya ihma l netlcnl ra• 
klbelerlnlzln dikkat na:urından uuk kalamaz. itte Mnel• · 
rln {bllı.• .... a " azlk ve haıuı elitlere m ueallat olan o tah• 
rlpklr & eler ln ) clldlnlıre 9lzmekte olduGu on binlerce (bl· 
dayette gayr i mahaUı) ince 9lzgllere lhmalkll' kalmayınıır. 

?:ama"ıa clldlnl ırl aolduracak ola n ve ebl pek tek defa vıkltalz 
harap eden bu Arızalan akfl"' ve eabah KRl!M ft l!fllTIV'le yapa · 
caOınız ufak bir maeajlı refedln l ır. KREM Pl!RTl.V'ln bu muclıreel 
ne yüz binlerce hemcl"ılnlz gibi elz de hayret ve memnun iyeti• 
fahlt otacakeınız. Gllrecekıl nlz ki ılmanıır. ebedi ıenvııaı nı herkeH 
maOrurane alSy lfyecektlr. 

· KREM PERTEV'l n terkibindek i faal anaıır en derin 9lzgllerl b lle 
izalede geclkmlyec:ekt lr . BugDnden itibaren ılır de lılr t Op KAi M 
PERTEV'I t uvalet ma .. nrzda bulunduru nuır. O, ayni za ma nda eert 
rUzqlrlan" ve kuvvet li gUnqln en iyi muhafıır ıdır. 

:.:;_:::ı.:=aa::· • .,. • .._._.. ~:;..::_. n ' , ••••••••••••••••i!!!iill•••••• ..... •~ 
r o ı K ı Y E c o M H u ı ı Ye T ı ı Talebe Alınacak 

ZİRAAT BANKASI 
Kurllluş Tarihi : 1888 ' 

Sermayesi: 100,000. 000 Türk Lirası 
Şuhe ve Ajan~ adedi : 265 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bınka11ndı kumı,aralı ve l hbu'8ıır tıaarruf heuplarında en aır 50 
ıı raar buluna nlara 1enede 4 def a çekilecek ku r'a ile apOıdakl pllna gö· 

re ik ramiye dalıtılacaktır .. 
4 Ade 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 .. 500 " 2,000 .. 
4 • 250 .. 1,000 " 

40 • 100 .. 1,000 • 
100 .. 50 • 5,000 • 
120 • 40 • 1,800 • 
160 • 20 • 3,200 • 

D 1 K KAT: Heaaplarındakl paralar bir aene le; inde 50 liradan •PO• dUt ml · 
yenlere ikra miye 9ıktılı takdirde 3 20 faırlaalyle verilecektir. Kur'alar 
Mnede 4 defa, 11 l!ylOI, 11 Blrlnclııılnun, 11 Mart ve 11 Ha:dra " 

ta r lhlerl nde çekilecekt ir . , __ 
3 AYDA BiÇKi DiKi$ 

Tealı tarih i: 1930: Müdlreal: ELEN I ÇORBACtOc1.LU 

En son ve çok kolay bir usulle Fransız lüks metodla dlkiı bilen 
Bayanlara üç ayda, az bilen Bayanlara altı ayda, biç blimiye-n Bayan
lara dokuz ayda blç'kl ve dikiş öğretilir. Bayanlara TayYör, Tuvalet, 
Rob hiç prova.saz Japone ve retlan ve en son modellerin metod üzere 
tekilleri öjretilir. 

Erkek kostO.ın, rellln, pardesQ, pijama, beyaz çamaıD' dersleri Ba-
yanlara vıerillr Yurddan Kültür Bakanlifından tasdikli p h adetname 
ıta olunur. 19Ô5 senesinderıberl tlmdlye kadar yetiftlrdtti san'atklt
lar her tar afta takdir ve tahalnle karplanm11 ve b~ makastar 
obnata ve yurt açmata muvaffak olmutlardD". (Devre) kayıt t(lnletl: 
Pazartesi, Perfembe, Cumartesidir. Dersler Birlnclt efl'inde bqlıya-

'z caktır, Adree: Kum kap.. Kacllrga caddeli, No. ts.•••İllllll' 

• 
Sahip ve Nepi7at müdQrQ Emti' Uzman. Gazetecilik ve Neınyat 

T. L. Ş: 
1 
T~ Matbaul 

1 

Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü Genel 
Direktörlüğünden 

Maden çavuşu yetiıtirilmek üzere Zonguldak - Koz
lu' da leyli ve meccani olarak açılmış bulunan Maden 
Tatbikat kurslarına talebe kaydedilmektedir. 

Kurslarda tahsil her sene bir ayı nazari, bir a11 a
meli olmak ve münavebe ile devam etmek üzere iki se
ndir. 

Kurslara ilk mektep mezunları alınmakta olup, tale
be birinci senenin nazari ve ameli tahsil devrelerinde 
asgari 100, ikinci senede asgari 120 kuruı yevmiye a
lacak, mektebi bitirenler maden çavuıu ünvinile en az 
230 kuruş yevmiye ile işe başlattırılacaktır. 
Aşağıdaki şartlan haiz olan isteklilerin nihayet 29 

eylfıl pazartesi akşamına kadar Zonguldakta Maden 
Teknisyen Mektebi Müdürlüğüne vesikalarile bizzat 
müracaatları lazımdır. 

1 Türk vatandqı olmak 
2 İyi hal ve ahlak sahibi olduğunu tevsik etmek 
3 Bulaşıcı hastalıklarla malil olmamak, bün1esi 

maden ocaklannda ameli çalıımaya müsait '"1· 
lunmak "sıhhi muayene Zonguldakta yapıla 
caktır.n 

ı - bk mektep mezuniyet vesikasını ibraz etmek 
5 - Dört adet vesika fotoğrafı vermek , 
6 - 16 yaşını bitirmiı 25 yaıını geçmemiş olmak. 

"6640" "8176'" 
• 

"'-- Fınnlarda kullanılan motörle işler v_.._lllilıııl ... 
50 kilodan fazla mal alan 

Hamur Kanıtırma Makinesi (Melciniör) 
~ranıyor. Elinde olup satmak isteyenler Yeni Postane karşı
-;ında Kızılay Ham yanında -26 numaraya müracaat. Tel. 22615 

ı'-------------Lll' • •• ,. 1 JtA YIP: t.S.Hı tarihinde HaJ'ffFe llMslnlı 
Şekercı Pastacı DükkiDı • inci sınıfından aldıtım :ıın No. .. Htdlk 

naıne:rt kaJ'\attlm. Yenlalnl alacatımdan es 
Devren Satılıktır ı.ısiain ı.ııı.mll ,.oı.uar. cone,.ı Hasmaı 

Salonlu işlek bir mevkide 
tramvay caddesi üzerinde devren 
acele aatılıktır. 

Beyot lu T~pebap Yeniçeri Aıul 
Sokak 11 veyahut Be)'otlu T\lran 
Bar Nedime müracaat. 

KA'IJP : lstaabul .. ,.,aJ terlndea aldılim 
272Z auınarah bisllılet pllkasıaı Jıa,,ı.eulın 
JılllımG ,.oktur. H.,.lm oflu lala_. Bealtasat 

KAYIP: Bop.ı,ı llwslllden 1940 W8'sbıie 
ııon •ı .. ftan ıldıtnn taeitlkqa-ııt kQlıettlm. 
Yenllinl alacaftından eaklnnln hlkmG ,oktur. 

ut .-.raaa lıQltlı ~ Asa_,. 

L\YIP: lneltohı askerlllı .,.._...... al~ 
tım tertıh -teaken•I aa:rl ettim ,..Jıllııl ala 
cafımdaa eaklalala hGkmll :pok lnebolt 
Qa,.ııBlrler klWtllde• 8aFram llastaf, 
Acar dotum IH. 

MAHKEMtl.ERDE: 
Beıllrtaı ............ : Jl.t .1141 tarltıia 

rutlaJ'aa C.... sGııB dil .,.,,,..., mlaa•lıt 
tb'le lhlmilM UelrGdar D6rdGnd kı• on• c 
ı..t llfret~•• hınall Hakin Usanb 
tarafıadaa (ı>aimb) -•••hı ltW koaferaı 
ftrilacclıdr. T...U komlteınla tatafıtldan (1 
.......... , ...... ~ıir. 
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