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l=l!I5JIJ:I 
M. Hitler'in Son 
Nutku Etrafında 

Yazan: M. ANTEN 

Mihver kayuaklarından sim.diye 
kadar gelerı haberlerden ıtal

Yan matbuatının umumiyetle Hiilerin 
nutkunu iyi kar5l1adıkları, bilhassa 
Hıtlerin Bolşevizme ve demolcrasiye 
kar!iiı ilk de!a mücadeleye girdiği hak
kınOt.ki sözlerinden memnun olduk
hm anlaşılrnaktadir, Fakat bu nut
KUn İtalyan siyasi mahfillerinde ve 
gazetelerinde hararetll tezahürlere ve.. 
sıle teşkil etmediğı hissolun.maktadır. 
Japon gazetelerinin bu nutuk hakktn
daki mütalea ve tefsirleri hakkında 
he'!luz bir haber gelmemiştir. 

lngıliz gazeteleri ve matbuatı bu 
nutuktan bir propı;ganda vasıtası ola
rak istifade etmektedirler Londra 
radyosu Bulgarca neşriyatında nutuk 
hakkmda şu tefsırlerde bulunmuştur: 
"Rayiştag Hltlere hudutsuz salahiyet.. 
ler vermiştir. Hitler ~k taarruzun
dan bahsetmemiştir. Fakat kışın bü
Yuk bir tchlıke atlattığını itiraf et.. 
nuştir. Hitler şark harbi hakkında sa
dece önümüzdeki kışta Alınan şimen
dıferlerlnin daha mu11tazam işliyecek. 
leı·ıni ve Alınan askerlerinin daha i
Yı giyineceklerini söylemekle iktifa 
etmiştir,,, 

Amerikan matbu-atının mütalea ve 
'efsirleri de İngiliz matbuatmınkine 
bı:nzemektedir, En mühim Amerikan 
,,azetelerinin mütalealan şu suretle 
htiHlsa edilebilir: 

"Bu, kıtnlar :fethetmiş olan bir ku
nıandanm bir nutku değil, müdafaaya 
geçmiş bir liderin sözleridir . ., 

"Almanyada terne~küz kamplan kiL 
h gelmiyor_ Bitlerin nutku, Almanya
da büyük bir galeyanın mevcut ol
dugunu göstcnnektedır,,, 

Hariciye nazırı Hull, Hitlerin nut
kunun Almanyanm. dahill vaziyetinin 
bozuk olduğunu gi:ısterdiğini söyle
miştir. 

Dikkati Çeken Nokta,: 
Bu nutukta hemen herkesin hayre. 

lini mucip olan ııokta, Hitlerin İngil
tere ve Atlantik harbi üzerinde -san
kı İngiltereye karşı taarruza geçmek 
UZere bulunuyormu~ gibi ısrarla dur
rnasına mukabil ~ark cephesi hareka
tından hemen hiç bahsetmemesi ve 
BolGCVizm mnhvedfüoceye kadar har
be devam edileceğini söylemekle ik
Ura etmesidir. Şüphesiz bir kumandan 
rnustakhcl. harekat hakkında ifşaatta 
bulunması beklenemez. Fakat Bitler 
hiç o~ Bolşevik. ordularının pek 
Yaktnda .trnha edileceklerini söyliye
bilirdi. 
Kanaatbniıce, psikolojik ve strate

jık sebepler Alman devlet reisini böy
le bir beyanatta bulunmaktan menet
rtıiştir. Alman kaynakları taraimcian 
şimdiye kadar bir ÇoOk defalar imha 
edildiği halde dört ay evvel Alınan 
OrduSWl:3 karşı umumi taarruza geçen 
~zzlordımun bir defa daha kagıt üze
rındtı imha edihnesinin, harbin sona 
el'Jnek üzere olduğum; bir çok defa
lar inanarak sonradan hayal sukutuna 
Ugrayan Alınan mill~ üzerinde fena 
btr tesir yapmasından çekinilmiş ol
ması muhtemeldir 

Bundan başka admı ve varlığın! Al
nıan ordusunun mukadderatına bağh
Yan Billerin. Anglo _ Saksonların 
garp cephesinde tehdit edici vaziyetler 
aldıkları bir zamanda, muazzam ihti
Yatıarla takviye edilen ve pek çok 
tnıkdarda 11arp malzemesine malik o
lan ve d&t aydan beri teşebbüsü e-
1ınde tutan !kızrlordııya karşı Japon
lar U7,ak ~arkta Sovyetlerle harbe gir
l'neden evvel taarruza geçn;ıek iste
ltıeJnes1 ve şi~llik şark cephesinde 
ltıtidafaada kalarak hadiselerin inki
!Rftna V'e hasıl olacak Jmklinlara göre 
başka ttımnız istikametleri araması 
ihtiınali mevcuttur 
~an ordusunu~ kızılorduya karşı 

rt:1~Vllffnkıyetli bır tarruza geçebilme
ı;ı. ıçln hemen bütün kuvvetlerini şark 
~<'P~esinde teksif etmesi icap etmek-
ecUr. Alınan ordusu şarkta böyle mu

azzam bir mücadeleye girdikten sonra 
Anglo - Saksonların garpte yeni bir 
~ephe nçmak için geniş ölçüde hare-

ete geçmeleri ihtımaı.ı fazladır Fran
~a ve Norveç gibi memleketlerln böy
e bir rııüdahaleyi dahilden destekliye... 
~ek ve kolaylaştıracak vaziyette ol
A~klan hissedilmektedir. B!! takdirde 
d. n-:18~~~ §imdiJıe kadar daima çekin-
ıgı ıki cephede birden harbetmek 

zoruıı.da...kalacaktrr 
H:lll!isa, y.tlchrtm • lıarbi ,şampiyonu 

~lan A1manyanın bugün bir tereddüt 
r:vresı geçirmekte olduğu hissedil

ektcdir. Hitlerin son nutku da bu 
Vaziyeti aksettirmfktedir 
~azr nıüttefik siyası 

0

mahfillerinlıı 
rnutaleaıarma g5re: Almanya bugün 
0rdularııun başaramadığı işi, siyasi 
tedbirlerle, müttefikleri birbirlerinden 
~Yıı:nak suretiyle, sulh taarruzla,riyle 

1 
enııne çalışmaktadır, Bugün bir uz
~Şına sulllü Almanya için girdiği çtk-

azdan kurtulmanın :yegA.ne çaresi 
0 1&.rak: görünmektedir Ve Bitler La.. 
~·c dlğar bir çok ~azifeler arasın
t·a. -evve)kl bir yazımrzda tahmin e~ 
ığirnız gibi- böyle bir sulhün muta.. 
vassrthğı vazifesini vermişti!. Alman
~a A"lti - Bol evii~ bir deklarasyon 
·oparrunadığı Papadan blr sulh taar
~u Yapmnsını istemekte imiş! 

TAN 

Yakınşarkta Faaliyette 
Bulunan C3susl ır 

r .... . • • • • • • ' 
Doktor Sefir Nasıl Çalışıyor ve Kimlerle M ünaseb~tta Bulunuyor? İş ~damı Ca- j 

( o_u_· N_Y_A_D_A_o_Lu_P_~~~) 
Büyük H ARB'in 
Küçük Haberleri 

~uslar Ne Yapıyorlar? -Turizm ve Propaganda Işlerinde Nasıl Rol Oynuyor? - i 
Italyan Propagandacılarının Faaliyeti Nedir? _Avusturyalılar, Çekler, Japonlar 1 Harbin Seyriyle İlgili Olmıyan, Fakat Harp Durumu 

ve Saire .. - Daha Kimlerden Bahsetmeli? 1 Yüzünden Muhtelif Memleketlerde Alınan Tedbirler 

\.;_. ------··-·-··············----- •••••• ;····················--------·-···-··,J ÇTh"DE: 1 İSVİÇREDE: 
a Gömülme merasiminde cenaze a-1 a Seyrüsefer hakkı geri alınmış tı

laylanna artlk kotürümleri kogm1k lan otomobil sahiplerine - araba '!l'iir
için kağıttan ejderha resimleri atıl- mesini unutmamal.rı için - senede on 
mıyor. beş gün otomobil kullanmağa miiM

Şarkta gazetecilik edenlerı bu ıon ı Kendisi, vaktiyle Şark ve Arabi.>
seneler urfında mihvere menaup tanda c;alışan hafiyelerden Helnting'in 
Alman. ltalyan hatta Japonyalı bir ı yerine geçmiştir. 
veya birçok cası..ılar tanımıtlardır. Grobba'run baslıca gayesi Hicaz 
Bunlar sırasına göre gayet ince , Kralı "İbnisuud" u Almanya tarafına 
diplomat, genl9 tüccar veya mazi. 1 kazanmaktı. Bu gayeye vasıl olam:ı
den kalan eserlere çokluk ehemmi- mıştır. Olamaması da ona şüphesız 

yet vermlyen ıeuah klavealne bil· dert olmuştur. 
rünUyorlar ve ~arp ilin edilinceye /ş adamı casuslar: 
kadar mUste~rlkler, muhabirler, 
profea!Srler, bankerler, Irat sahip· 
!eri, mühendisler, doktorlar yakin 
,arkta bir krt3dan öbUrllne gidip 
gelerek gizli vazlielerine devam e. 
diyorlardı. 

Mısırda yerle,en ve memleketi o• 
lan Lübnanlı cialma rabıtayı mu· 
hıfazı eden, Arap alemlnln bir çok 
aiyaai ı;ahsiyetlerlyle devamlı mü· 
nasebeti olan bir ga:ı:etecl bu hu. 
sustaki mU~ahedelerinl ~öyle anla· 
tıyor: 

Grobba. ile beraber. Şark mese-
lelennde çok tecrübeli ve hü

nerli diğer bir rıazi memuru ola., 
Walter Bick de Suriye ve Filisiinde 
çok faaliyet göstermiştir. 

Bu adamı Samda t;ımdıın Fabri-
katör, tüccar, maliyeci ola~ Walter 
nazi propagandasının birinci sınıf me
murlarındandır. Suriyede, Filistind<?, 
Şarki Erdünde bir aralık yaptığı tah
rikat ile İngiltere ile Fransayı ol
dukça düsündürmüştür. Göbels'in ba 
adamı ticari sınaat yemlemesiyle a-

Doktor sefir: / vmı tuzağa düşürüyordu. 

J 
· f G"b 1 ,. F''h · h i - Ah sizinle birlikte ne güzel 

oıe o e s ın u rerın şa s tı" • b' · b' - . . . . .. . . carı ır 1ş yapa ılecegız. Sız Arap-
~~sı~es.ı uzeııne Şarka gon- lan yakından anhyan ve tanıyan yal-

derdıgı gızlı n:ıem~rlar arasında. dok- nız biz varız. Bana itimat ediniz. Al. 
tor Grobba hıç şüphesiz en zıyade man sanayiine ehemmiyet erin· B'-

.. b' h . tti Arth v iZ. ı 
goze çarpan ır ı;a sıye r. u~ zimle beraber olursanız size çok pa-
Grobba, Yakın Şarkı 1917 denb'!rı ra kazandırırız 
t~n~r .. Arapçayı pek güzel konuştugu Suriyede hüvtyetini teşhis edemedi 
ıt~bı.~.ır ı;o~ lchçcl~re ~e :vakı~!ır:. De- ğim esrarenaiz biı· adam daha tanıdım: 
nıldıgıne gore ~urıyelı bır mus~unıan Frederick yahut Freidrich. 
kadınla evlerunıı ve bu kadın bır kaç Kendisini tandıktan on gün -
sene evvel Almanyada ölmüştür. Yine Hayfada bulunuyordum Fr d s?nk',a 
. .. k d' . d . l~ din . . e erıc e 

nvayete gore, en ısı e ıs am mı orada da raıaeldim Otelde k d .. 
k b 1 · · B · · do~ • · en ısıne 

a u etmışbr. u son rıvayctın g. Mösyö Herman di o la dı B · · 
ı · · k 1~ 1- Ç" Y r r . u ısım 

ru ugunı ınanma azım ıe ıyor. un- değişikliiine hayret d'nc . 
kü islam olduğunu Hacı Abdullah ııa- _ Suriyede fa ·ı e 

1 
de. 1 

1 di~ "h d" 1 ·ı· mı ya a ım a tamlı-
mı a an ger mu en ıs ng, ız rım Filistinde yalnız k · "k ismimi 
Philky'dcn daha ziyade izhar ediyor- kull.anırım. Demişti uçu 
du. Acab~ ~r~bba'nın müslüm~.n ~~- Elli yaşlarında bulunan bu adam 
ması samımı hır kanaat ı:nabsulu mu- bana şu teklifte bulu d 
d~r, yoksa mak~ad~ hizmet için mi. - Ben iki güne ka~~· tayyare ile 
dir? Burasını bılmıyoruz. Fakat son Almanyaya gidccea!m t t · ş k 

· · Al ı ak H' .. . s ersenız ar 
memf' li~ğ~yetil bmanydamanın rl ved bıc~ taki propaganda ,ubeıiyle sizin lcin 
se ır ı o an u a ın 932 en erı bir şey yapayım 
Arabistanda yaptJtı prop.aganda 11.e Tereddüt etm ·d·· • 

Üh
. 

1 1 d e en. 
m ım ro oynamış oması ır. _ Pek münasip ı ı D di 

H 1 dı • .. 'lk d f 1 ,_ o ur c m. 
atır a gıma ıı:ore, 1 e 8 0 ara... Frederick Herman -o;ıh t F 'dr· h 

b 'hl d F'li · d b' b' · · • " u reı ıc 
u 

1 
tı;::~ e~ e 1 stın de . ır ı~ı~e den bir daha bahsolundufunu i~it-

r~s aş · d ıraz 6d~nfra . a yBıne en - medim. Hakikaten bir nazi casusu mu 
sıne am a tesa u ettım. u zaman- yoksa adi bir alaya m ·d'? 
lar Filistin Arapları müthiş heyecan • 

1 1 1 

içinde bulunuyordu. Fransı:ılard1n Tunzm ve prOIKlganda: 
K ahirede tarirm propagandası y::ı-

pan bir çok nazi casusları varru. 

Bikov propagandayı turizm ile kay
naştırmağa muvaffak olan bir adam~ 
dır. 

Ben, 1936 da Kahirede "Arap Şark,, 
adlı bir büro açmıştım. Büronun fa
aliyeti İtlyan ve Alman politikasına 
hiç uygun gelmiyordu. Harpten evvel 
yani Münih komedi dramıntn oynan
dığı demlerde büro neşriyatında bi
raz mütearrız bir şekil aldı. O esnada 
bir dost beni ziyaret etti 

Bana Alman turizmi içln bir propa-
ıııanda konturatosu teklif ediliyor-
du: 

Bikov'un bürosu üçüncü bir şah1sla 
benim matbuat büromun faaliyetini 

AVUSTRALYADA: 
a Hükümet, madenleri işleten a

meleyi silahlanma için daha lüzumlu 
olan madenlerin çıkarılmasında k111-
larıacağı cihetle 'attın madenlerinin ış
letilmesini menetmiştir. 

SEYLANDA: 
e Çay ekimi tarlalarında c:alışan 

bütün amele sahil tahkimatı ıçın ış
gal edilmiştir. Filler, traktör vaıi
fesini görüyorlar. 

ade edilmiştir. 

BEREZİLYADA: 
a Depoları tıklım tıklım dolu olan 

kahve ile yeni bir elestiki madde ya
pılması düşiinülüyor. 

iNGİLTEREDE: 
a Kara borsacıların önüne ııeçmek 

için vurgunculara "dokuz kuyrulc1u 
kedi,. denilen krrbaç cezasının tatbiki 
düşünülüyor. 

durdurmak istiyordu. 
Bundan bir netice çıkmayınca 

bir müracaat karşısında kaldım. 
bir Alman mühendisi idi: 

yeni ALMANYADA: 
Bu e Babar münasebetiyle Almanyada 

a Harpten evvelkinden beş defa 
daha az at yarışları yapılıyor. razı 
yarışları ancak haftada bir defadır. 
Evvelkinden on defa az olan boks 
maçları daha ziyade azalacaktır. Yal
nız futbol maçları eksiltilmemiıtir. 
Benzin tabdidatı dolayisiyle beı yüz 
bin otomobil garajlarda bekliyor. 

- İtalyan politikasına karşı müca
dele için sizce hususi sebepler olabi
lir. Bu, bana ait değildir. Fakat bü
tün Şark memleketleriyle alakası o!an 
Alman politikasına muarız bulunma
nız doğru delildir. 

Bu: Habeşistanı istila eyliyen Trab 
lusgarbi zapteden ve müstakbel kur
ban gibi Suriye ve Mısırdan bahs.:
den İtalyayı istediğiniz kadar hırpa
layınız. Fakat Almanya? O ne yaptı? 
Hangi ülkeyi ilhak etmek istedi? De
mekti. Mühendis böyle vakit vakit 
beni ziyaretle ilzam etmek isterken 
bu sefer yeni bir ziyaretçi karljısında 
kaldım. Bu da bir İtalyandı 
ltalyan propagandacılıırı: 

E vet, ondan bahsedeceiim, ya:ı.i, 
o meşhur ve katı sıcıık uguda

done'dan, yini kapitatü dadon. Bizım 
ıibi ıazetelerde yazı yaun yenilen, 
içilen, dansedilen yerlerde gezen to
zan adamlardan kim bu sevimli zatı 
tanımaz? 

Mrrnrdn İtalyan 
amiridir. Ma
zaferinden ve 

Yüzbaşı Dadon, 
propagandaıının bat 
reşal Graıiyani'nin 

Mısırın işgalinden 

lisl olacak idi, 
sonra Kahire va-

Bu rüya hakikat olmadı. Fakat o
nun mühim ve yükııt'k bir mem•tr 
olmasına mani deıiitdl. Bir gün bana: 

- Arkadaşc;a. meslekdaşça konuşa. 
hm. Bütün kozlarımızı ortaya döke
lim. 

- Buyurun. 
- İkimiz de meşhur Groppi'de idik, 

seyahatin menedildiği halka hatırla
tılmıştır. 

AMERİKADA: 
a Artık oynıyamıyacalı: vaziyette 

olanların kıederini yenilememek için 
"golf,. ve "tenis., OYUnlan yasak e
dilmiştir. 

JAPONYADA: 
a Bir profesör memleketi için otuz 

türlU yemek liste5i tipi hazırlamıştır. 
Bu listelerden biri şudur: Seksen 
gram kurumuş sardalya batığı, yinni 
gram beyaz lahana, yüz gram pirinç. 

İZLANDADA: 

a Seııede 625 İnıı:iliz linıaı kazanım 
hükı'.imete 138 lira verıı:i verir. Ayni 
varidat sahibi bir Amerikalı ise ancak 
itç lira bir çeyrek lira verıiye ta
bidir. 

HİNDİSTANDA: 
a Bir ı;ok hükUmetlerin racalan 

çengi kollarını hastabakıct şekline if. 
rağ etmişlerdir. 

KÜBADA: 
a Amerika işgal kuvvetleri tabii • Küba ordula.~ 0._..umandanı 

surette fışkıran sıcak sulardan isti fa- · d 
dc edC'rek bulundukları yerde kalori-

Batista çavuş amazon denıleıı ka ın-

fer tesisatı yapmışlardır. ( Devamı 4 OncOde) , ___________________________ , 
Şimdiye kadar /ıiç bir filme müyesser ol.maya.n 

rağbet ve muvaffakıyet rekoru 

Al kazar Muhasarası 
(TÜRKÇE SÖZLÜ) 

Senenin en muhteşem harikalar şaheseri kazandı. Görmiyr.n -
ler ve tekrar görmek isteyenlerin arzulal"lnı yerine 

getirmek emcJi) le 

ÇEMBERLİTAŞ sinemasında 
BUGÜN MATiNELERDEN İTİBAREN 

1 Hafta daha gösterilecektir. Ayrıca: 

memnun olmıyan Suriyeliler onlada 
kanlı bıçaklı idiler. Grobba, bütün 
bu hadiselerin ortasında idi. Çalışmak 
için vaziyet gayet müsait olduğundan 
derhal faaliyete geçti. Küçücük bir 
~P defterindeki isim liBteı;i gittikçe 

Alman seyahat kumpanyasınrn daire
leri pek muhteııemdir. Bugün bu 
mükellef idarenin müdür ve memurlan 
nerededir? 

masanın üstünde iki içki bardağı var-
dı. İlk defa karşı karşıya konu;şu- Seyircileri merak ve heyecan içinde bırakacak bir film arsıu-
yorduk. Fakat birbirimizle çoktanbM"i lusal cinayetlere mevzu teşkil eden bir dram 

büyıiyor, kabarıyordu. Oranın müdürü olan mösyö Hans nazari muarifemiz vardır. K o R K u N ç G E c E 
~ Sonu Sa. 4 Sü. 1 

Bu defterde siyasi liderlerin. gaze-
tecilerin, eski ihtililcilerin, Faysal ~ ~ LOLA MUTEL v e JASPAR DERTZEN 
yahut Türk ordusunun eski zabitlerin, , ~ Mevsimin En ıu··yük· Programı•. ~-... , '9. tahrikçilerin, iş adamlarının, zengin-ı .,. F ACIALI AŞKLAR ve CASUSULUK FiLMi 
terin yahııt çok fakirlerin iaimleri bu- ı 
lunuyordu. Bunlar hakkında incedı:n Yer bulmak için lfıtfen tam seans saatlerinde teşrif ediniz. 

inceye tahkikat yapılarak maksadm M 
husulüne edecekleri hizmet kaydedili- b M 

§r~~~~;~~~:t~~{t~f~~ A ::::.:n:e:~r~~~~::i:;:~::::. A AS$nii(° NYl'eıMLmD rz 1 
spikerliği yapan Iraklı gazeteci Yu- R · H E D D y L A M A R 
nus Bahriyı zikredebılirim. Bu. adam. Boy Ölçü~üyor ! R 
doktor Grobba'nın mühim bir keş:i- 3' 
clir. Zaten ıazeteci de bu mesai arka-
daşlıiından şikayetçi değildir. M Garp eüzelllk mudzesr. Şark güzellik mucizesi : M J A M E s s T EWA RT 

Be'n de dahil olduğum halde bazı 

!~::0~~:~a~:~0~~:çi~:~~~~~:!~~~ A ALİ CF EA Y DOLRAOMTOHUYR A MSayEın hLalkıEmıKzdan gôS'rdİünğüeeşsmiz raağbSet 1üznerdineG vet edilmiştik. Fakat Almanyannı 
teklifleri bir muvaffakıyete müncer 
olmadı. 

Doktor Grobba, ırkının mümeyyiz R ın yarı .i:lah\'!leştiği R 
taramaz: Psikolojik yanlışlığa düşmek. parladıgw 1 

Daha Bir Kaç G ün Uzat.im ıştır sıfatı olan bir kusurdan kendini kut'- H E 'L L o 
1 

Şark güneşi gibi 
HükUmeti tarafından kendisine dost 

ve taraftar edinmekle mükellef olan A • A , 
bu adam, tekliflerinin kabul edilme- ş A R K · 
diğini görünce mutlaka başka taraftan BRODWAY ! Yaran Akşam s A R A y Sineması 
daha yüksek menafi temin olunduiunu 
zanneder, eğer bir sariyeli, bir Lüb- o o B•• "k R •• ·· 
nanb yahut bir lraklı onarıla çahşm.ı- Bu·. LB u Lu·. uyu eJlSOr 
YI reddederse bunun m~nas1 o adamın D İ K K A T A L E K S A N D R KORDA' nın 
bir başka devletle çalışmış olmasıdır. A 

O zaman, nazi propagandasının bu Akın v e ısrarlar üzerine '- Bu A 
yekta şahsiyetlnln en bilyu"'k hususi- senenı·1n en b"" .. k 

2 ncı. HAFTA uyu yeti o adamın: 

istemiy?.ruz: ~atta faaliyetinizi, zeki- uzahlnnştır. harikası 

Müzik Hol ve baletlerdo"parlayan GÜZEL DANSÖZLERİN aşk 
ve h<ıYatlarına dair çevirdiği 

VARYETE KIZLARI 

3 

Kanlı Muaşakalar 
Yazan: ULUNAY 

B ir karı koca dramı daha 01J18.Ildı. 
Evvelki gün Eyüpte karısını 

ıanpara ile yakalıyan bir adam ikisini 
de bıçakladı. Ölümle öç alınmaz; fa
kat ikidir bu facialarda kabak zan
paranın başına patladı. 

Çemberlita§ sinemasındaki dramda 
sahiden aşık rolünü oynı:yan gıbi bu 
Eyüplü "Don Juvan, m da üstü:ıc 

hayat sahnesinin son perdesi inmiş o
luyor. İki cinayet birbirinden yalnız 
mizansen itibariyle farklıdır. Birin
cisinde vaka bir sinema locasında, i
kinciıinde ise tam klasik bir baskın 
dekorunda geçer. Bu dra.nilarda en 
fena rolü oyıuyan maşuka olduiu 
halde aldatılan koca, eşine - hlla yu
reiinde çarpan bir muhabbet kırmt.Js1 
ile olaralı:: - pek kıyasıya vurmuyor 
sanınrn. 

Zaten baskmlarda husumet dai
ma ıı:amparadadır. Eııkiden, imam, 
muhtar, mahalleli bir ev basacak olur
larsa zamparalar karakola götürülürler 
kcn yolda araba ile dayak yerlerdi. 
Bana bir ablak taassubundan ziyade 
biraz da muvaffakıyet kıskançlıiı dı
yebiliri.z. Zamparalar basıldıklan 
zaman dayaktan kurtulmak için baca
dan kaçmak, duvardan aşmalc, kö
mürlükte saklanmak, yüke girmek gi
bi kurtuluş çarelerine başvurwlardı. 

Bizde aldatıWı zevcin iş için seya
hate çıkması, kadmm hemen nmpa.. 
rasma haber uçurup cünbü~lenmesi, 
gece yansı efendinin ansızın gelmesi 
bu mevzuların "vodvil,. i sayılır. 

Ve bunların üzerine bir çok fıkralar 
kurarlar: 
"Adamın biri durup dururken ka

nıma mahalle bekçisinin gilzelllği!ı
den bahsederek kadında bekçiye karş.ı 
bir meyil oyandırmağa sebep olmuı. 
kadrn da, ıu taşımak, odun yardınnıık 
bahanesiyle bekçiye meylini anlatmı3 
ve kocasrnırı olmadığı bir akıam 

bekçiyi eve davet etmiş. Aşıkla mi
:ıuka tam baıba~a ka1acaklan sırada 
kapı çalın.mIJ evin efendisi l'elmvı. 
Kadın bekçiyi hemen yüke ııokm~ 

kapıyt kapamıs. Efendi, sedire otur
mut i•ine dair karısma tafsllfi.t Vf'

rirken bütün gün mahalle hizmeti gör 
mektcn yorulan bekçi dayı üııtüste ko 
nan yuma!Jak 1Jiltelerin üzerinde uyu
tnuı ve rüyasında İstanbuhın bir 
ıemtinde yanım olduğunu ve kö~klü-

1 nün kendisine yangını haber verdiğini 
görmü~. O zamaki bekçiler geceleri 
sokaklarda :vaıının nerede olduğanu 
bağ'rrarak haber verdikleri için zam
para bekçi uykusunda nira)'I atımı 
yükten bet bir sesle: 

- Yaaangın vaaaar!.-. 
Diye bağırdıinu işien efendi der.hal 

Jli anlamıı, korkudan bemb~ ke
silen karısına dönmüş: 

- Hiç sıkılma hanım, kabahat sen
de defll. O yangınm kundafmı ben 
koydum!., 

ISPOR: 

"R .d ı apı .. : 
Yarın Geliyor 

RonuıDya fAmplyonu •e Bülı:retin profe yo
nel Rapld takımı iki maı; yapmak illere ya. 
rın .sabah saat beşte trenle şebrlınlı:e Etle· 
cektır. ilk ma~r, evvelce de bildlrmiı olduğu• 
nıuı &ibl, cuma. &ilnü &aat 17,30 da Seref 
stadında ll'enerbahçe ile Ol'ruyacaktır. lkinci 
maç paaara Bcıiktaıta l'apılacktır •• 

F'enerbhçcnin kadrosuna bir iki Galatasa• 
raylr forverd alması muhtemeldir. Rapid ta• 
lrrmı en kuvvetli kadrow~la ıelmektcdır. Ta• 
lumda Macar profuyonellerinin en lyilcrın 
den birkac oyu.nen vardır. Bilhnu Barodicy· 
nin tam formda olduğu so7lenmektcdir 

Kıtelcrde fazla izdihamın onu alınmak !çın 
bıletler ıirndiden aatılıia ~ıkanlmııtır. IPel 
alııemaaında, Beyoflunda Galatauray kll!b ıı 
de, PtnerbahGe ve Şeref atatlarnıda lıu:?iln• 
den itıbaren bilet tedarik etınek mihnldin 'O• 
lacaktır. Cuma cün!I bu maçtan evvel Gala 
tuaray ile Beıilr:taı B. takınılan kar1ıla~a· 
caklanlır. 

YUKSEK MEKTEPLER TAKIMI - V!llc 
sek t•hıU l'•P•n futbolclilerden mure~lrep 
yüksek mektepler futbol takunı 19 mayı ta 

1 Ankara ,.aır.ek mektepleri ta.lmnı ile bir maç 
l'HPCalr:ttr. 

iLK KUREK YARISI - Jıhvıimln ilk l<Q 
relı: yanıı Kadıköy Rallr:evl tafafm'1an tertıp 
edilmekted.lr. 19 m&J'Tlta, Fenerb•hçe cl•lyanı 
ile Moda araaında yapılacak miltabal<aya trk 
çifte ve dört tek Skifler iıtlrak ec!tccktir. 
Şimdiden Halkevinde kal'ftlara baılanmııtır 

1 ASKERLiK iŞLERi 1 
Bcl'oflu l'erli At Ş. Bailranhtmdan: 
U Şubatta batllJ'an ve 15 m8'tta hitam 

bulan ıubcmiıe kayıtli Yd. SQb. ve .A.ı;. Me 
mıırlardan 70klamaya ıetmcl'enlerin eenelik 
yolr.Jamalan l'&Pılaıık llzerc acele 1ııbe7c mü 
rıcaallan. 

1 
Bcyoflu yerli As. :beslıuleıı: 
Aıaiıda künyeleri yuılı aubal'lann acele 

ıubeye müracaatları 
Yd. P. Astef. Selim oflıı bmaU lata. 325 
Yd. Tb. Yb. Ahmet oclu Ali Nablia aıo 
Y4: demieyolu Astef. Ali Riu otlu Huaıı 

Hayri Kal'&delen"in acele ıubeye milracatlan 

• 
ı 

Bıkırk&y Aa. Ş. ba§karılıfından: 
Yd. P. Tei. Ahmet of. Hilseyın Haydarın 

acele 1ube1e müracaatı. 

1-
HALK.EVLERİNDE: ---------neşeli, sevimli ve muzikli filmini takdim edecektir. 

B R il d 
Fatih Ralkuindea: 

aş 0 er e: Mayıata baılamak Q.ıere Evimhde olnıyup 

ı ı l'Hma bllmiyenler için bir (Türkçe okuma YH 

- Fakat azizim, sizden b iz bir ş":v 1 rekor kazanan 1 
nızr, hunerınızl Almanyarun hizıncti- '7 
ne vakfediniz, demiyoruz. Zira ; At- ı '11111------· FİYATLARA ZAM YOKTUR , 
~any~nm .harada tatbik edeceği biç ••••••••••••••••••••••••••• bir sıyasefi y0ktar. Sizden istenilen , -
sadece kendi ınemleketinJz ve kendi 

1 1 
1 

yarddaşlarımz için çalışmanızdır. M 1. L L..... B 1 
Gibi, bir cümle ile muhatabının ·- 1 ugün ALEMDAR 

hnganlıiıru gidermesi lazım gelirken ._ ___________ .. _ , _ 
böyle hareket etmiyordu. 

Doktor Grobba'nın diier arka.da&- TAYRON POWERI• lan muvaffakıyet elde etmek için mil- 1 n 
liyet cereyanları rlbi hassas ve na
zik tellere dokundular. Tabii buola
rm içinde doirud.an doğraya para ile 
satın alınanlardan bahsetmiyorum 

Kahire haksız olarak Şarkta ~azi 
proparandaeırun merkezi gibi göstc• 
rildi. Bu yanlıştır; nazi propacand.:ı.
ıının yuvası Baidattır ve orada~ Al
manya sefareti en mükemmel surette 
teşkil edilen bir proparanda şube-;i 
dir, Şam, Kudüs, Beyrat, Kahire, 
Cidde'de bulunan hafiyeler oralan ta

Dünyayı Heyecanlara Boğan Şaheseri 

ZORO'NUN ISARETI 
Aynca: 

BETII DAVIS ve HENRY FONDA 
nin Lahuti Eseri 

her cdıı 10 dan 21 e kadar müracaatları. 
PATR c A ELLlS ve JACQUES HULBERT ım• kurıu) ·~ı)acakttT. Y&nlmal<: istiycnlcr , ..................................... .,~ , .......................................................... ... 

BU AKSAM i PEK SINEMASINDA 
Senenin en mükenımel ve muazzam bir filmini göreceksiniz. 

AGI iTTiHAM 
Baş Rollerde: 

ROBERT TAYLOR - RUTH HUSSEY - WALTER PIDGEON 
Muazzam Amerika deniz ve hava kuvvetlerinin iştirakiyle y3pılmtş neiıs bir AŞK •• 

limat alıyorlardı. 
Doktor Grobba şimdi Berlinde Ha

riciye Nezaretinde Afrika ve Yakın 
Şark şubelerinin başında bulunuyor. O•• L M Ey E N A Ş K .\RKADAŞLIJ{ ve KAHRAMANLIK DEST ANI 

- _, 1 '-••••••-DİKKAT: Numaralı koltuk!ar erkenden aldınlmalıdır tel: 4428:9'1••••• 



4 

Yakın Şarkta Faaliyette 
Bulunan Casusla .. -
(Baş tarafı 3 üncüde) 

Mulakatıımızdan müsbet bir neice 
çıkmadığım ilaveye hacet yoktur. Da
don her zaman benim ic;in sempatik 
bır meslekdaş olmuştur. Fakat daima: 
"Arap Şark,. ajansının amansız lıir 
duşmanı oldu. Ve direktörünün para 
kazanmasını bilmiyen bir adam oldu
gunu gezdiği yerde söyledi. 

Bir diplomat yamağı olan ve be~i 
istikbale ait parlak vaadlerle avlam:ık 
istiyen Mellini'den de bahsedeyim mi? 

Mısırdan kaldırıldı ve Uzak Şarkta 
miıhim bir memuriyete tayin edildi. 
Bu sefaret katibi bllhassa Habeşis
tan serer nde bazı Mısır gazetecilerini 
ele almak için uğraşmış idi. 

G1'obba'nın memuru: 
Mıh.verin en mühim, en mütehu-

rık memurlarından bırisi t'.!e 
Stelbueger adındaki gazetecidır. Mı
sırda Berlınin en büyük gazetelerın
den blıisinin muhabıri olan bu zaıa 
karşı doktor Grobba çok teveccüh 
gcisterir ve eline almak istedikleri ga
zetecılere onunla hühll etmeyi düşu
niırdü. 

Stelbueger'nin takip eyledıgi gay~, 
amırı olan Grobba'dan miılhem ola
rak yine İbnisuud hükUmetinin nu
dutları içinde bulunan petrollere el 
koymaktı. 

Araplara ait bir kitap: 
Kahirede de ecnebi sefaretlerın 

bazı memurları Mıhverin propa
ganda servisleriyle beraber çalışırlar. 
Avrupa devletlerinden bırinin sefaret 
musteşan bir gU!l bana geleli: 

- Siz, dedi, bana Arap memleket
lerinin vaziyetleri hakkında malumat 
verebılirsiııiz. Hatta bana dediler ki, 
siz eserimin hazırlanmasxnda man .. n 
pek büyük yardımınız dokunabilir. 
Zıra ben, Araplar hakkında bir cs·~r 
hazırlıyorum. Onların iddlıılarını, •e
mayiıllerini, Avrupalılara ka~ı ola:ı 
duşuncelerini tahlil edeceğim. 
Teklıf namuskarane idi. Kabul ettim. 

Ondan sonra her şeyi açıkça söy
ledı. O kadar açıkça söyledi ki, ken
dimin diplomat kisvesi altında gizle"l
miş bir casus karşısında oldugumu 
şimdi anlıyordum. 

Avusturyalılar, Çekler, 
J apo.nlar ve saire: 

Her Strauss Avusturyalı idi' Fak'it 
Alman taraftarı idi. Onunla 

Knhirede tanıştık. Bana Bağdatlı b:r 
dostumun tavsiyesini get:rdi. Strauss, 
Amerikaya gidiyor ve orada arap;a 
gazete çıkaran dı;stlanmla tanışmak 
istiyordu. 

Benden bazı mektuplar istedi. Na
zikane reddettim, ısrar etti. O zaman, 
Amerika gazetelerinin bizden direlı:H 
almadıklarını söyledim Benden so
ğuk bir surette ayrıldı .. Halbuki onun 
dinini değiştirmiş bir Yahudi olduğu
nu öğrrndim. 

Daha kimlerden bahsedelim 
Kahirede bir hafta misafir kalan 

ve bana çok sev~ili bir dostum 
tarafından takdim edilen Madam 
Steinhauer'den de bahsedeyim mi? 
Almanyanın bir casusu olan Ç.ek 

Her Wagner'i de anlatayım mı? 
Mısırda Yahudi aleyhtarı ola:·ak 

tanıdıiım ve Filistinde naz! düşmanı 
diye gördüğüm şahs!yetten de bahse
deyim mi? 

Nesebleri hakkında bir türlü malil
mat edinemediğim ilç Ispanyol da var. 
BunJarm isimlerini söylemiyoru.n. 
Kimbilir, belki hala bu satırları yaz
dığım memlekettedir. 

Ya Hasan Panamura yahut •Yama
mura adındaki müslüman Japonyalı 
anlatılmıya değer mi? 

Bu adam, ne müslümnadır, ne de 
Japonyalı idi. Doğrudan doğruya 
~anghaydan Tokyo hükumeti hesabr
na propaganda memurları toplamak i-
çin gelmişti. . 

Bizimkiler de var: 
9 u meyanda Mihverin hesabma ça-

lışanlardan !::izim kiler de vaı dı: 

TAN 

İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi Fırçalayımz 

İstanbul 
İlan No. 163 

Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
Ticaret Vekalc>tinin 21.4.942 tarih ve 16/11593 ~ayılı emirleri mucibince muhtelif tip ve menşeli sadeyağ

larm İstanbul şehri dahilindeki toptan ve perakende ı:zam' satış fiyatları, İstanbul fiyat mürakabe komi .. yo
nunca aşağıdaki ~ckilde tcsbit edilmiştir. Bilümum perr.kl'ndc satışlarda azami satış fiyatını gösteren etiketlerde 
yağın menşeinin ve nevinin açık olarak gösterilmesi nıecburidir, Hiliifina hareket edenler ho.kkmda Mılli Ko-
runma kanununa göre> takibat yapılacat:ı ilan olunur. (5028) 

Sadeyağın rnenıel ve nevi 

En az % 98 sütyağm1 ve en çok % 3 asidi ihtiva eden 
tortusuz, tabii renk ve kokuda Urfa çiçek yağı muadilf 
eritilmiş ve süzü\müş yağ. 
En az % 98 sütyağını ve en çok % 7 asidi ihtiva eden 
tabii renk ve kokuda yabancı maddeden ari birinci Di
yarbakır muadili eritilmiş ve süzülmüş yağ 
En az ""~ 98 süt y3ğını, en çok % 7 at;,ldi ihtiva eder. 
tabii renk ve kokuda yabancı maddeden Ari Kars ı;e 
Ardahan menlieli eritilmiş ve süzülmüş yağ, 
En az % 80 süt~·ağınt, en çok % 8 asidi ve % 7 ay. 
ranı ihtiva eden ko.wsuz tabii tat, renk ve kokuda ha
lis Trabzon yağı muadili eritilmemi~ yağ. 
En az % 80 sütyağını en çok % 8 asidi ve % 7 ay
ranı ihtiva eden ko~ı;uz tabii tat, r~nk ve kokuda ha
lis Vakfıkebir yağı eritilmemiş. 

M ınıe flyatt 
"kllo ltlbal"lle" 

160.-

155.-

155.-

130.-

135.-

% 5 topta:ıcı kAl"t 
11.tveslle latanbul 
toptan aatıı fiyatı 

190. 57 

185.32 

188.47 

153,82 

159. 07 

o/o 10 perakendeci 
kAl"1 11Avıalle İs

tanbul perakende 
satı, fiyatı kilo 

- 210.-

204.-

207.-

169.-

175.-

Dünyada Olup 
Bitenler 

BİLETÇi . ARANIYOR 

2:J - .ı - 942 

TÜRKiYE CÜMHURiYETi 
ZiRAAT BANKASI . 

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi: 265 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 l ;,ra 
tKRAMIYE VERİYOR 

Ziraat Banka1rnda kı.ırnbaralı ve lhbaraız taaarrur h~saplcı.rinda en az 50 
hissesi bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a tıe a!iağıdaki pllnı gö•. 

re ikramiye daöıtılacaktır0 
J 

4 Adet 1,000 J lrah' 4,01)0 \~~ 
4 

,. 
500 ., 2,000 

4 " 250 .. 1.000 •• 
40 ,. 100 • 4,000 'I 

100 • !50 ""' 5 000 "' 120 ~ 40 • 4,SOQ • 
180 

,., 
20 .. uoo "' 

DİKKAT: Hesaplarindakf paralar bll' !lene içinde !5J) llradan apğı 'dütmf· 
yenlere tkrmmiye çıktıöı takdirde o/o 20 fazlaalyle verlleccktlr. Kur'alal' 
ıenede 4 defa, 11 Ey!Ol, 11 Birinclk~nun, 11 Mart ve 11 Hıalral) 

tarihlerinde !<ekilecektir. 
Musteşar büromun devamlı bir mlsl
firı oldu. Ekseriya beraber çıkıyor 
ve uzun uzadıya eserinden bahsedi
yordu. Bir gün dayanamadı: 

- Hiç bir zaman Şarka ait bir e
ser yazmak meselesi bahis mevzuunu 
teşkil ~tınez. Ben, size tesis ettiği
miz büroyu genişletecek imkan ve:
mek istedım. Zıra, işinizı çok eh~m 
mıyetli buldum, dedi. 

Vaktiyle Alman - İtalyan ihtirasının 
nerelere kadar uzandığıny bilmed~n 
belki bir içtihat ve kanaat hatasiyle 
onlarla işbirliği yapanlar mazur gö
rülebilirler. Fakat şimdi, bu bapta 
hiç bir mazeret kabul edilemez. Kim 
olurlarsa olsunlar hangi milliyete 
mensup bulunurlarsa bulunsunlar. rluş 
manla beraber çalışanlar dıişmım 
demektir. 

(Baş tarafı 3 üncüde) 
lardan bir fırka teşkil etmiştir. 
RUSYADA: 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden 

11119 ............................... , 

Sermayeli 
e Silah fabrikalarında çalışan a

melenin yuzde altmışı kadındır. 

YENİ KİNEDE: 
idaremize Biletçi Alınacaktır. Kantin idarecisi Aranıyor 

Odun Narhı Kaldırıldı 
. . .9 YJ \ O"' (.. ~ l '-c 

l:.tfr Baştarafı 1 ınc1de da tetkikinden geçirilerek tayin edil-
Bunların başında da şehrin yaka mektedir. Vakıa bu şekil bir kmm 
cak ihtıyacı gelmektedir. bakkalların şikayetlerini mucip ol _ 

Şehrin ihtiyaçları üzerinde An makta ve tevziatta tam b!r miısavat te
karada başta Başvekil Refik Say minine. kafi gelmemek~edir. Ancak 
dam olmak üzere bütün vekalet- bu şekilde yapılan tevzıat şekli mu
lcri:ı gösterdikleri yakın alaka ve ~akkattir. İaşe müsteşarlığının ıla
hiçblı· yardımın esirgenmemesi gıtr~a. teşk!latı kurulmak _üzeredir. Bu 

l . . teşkılatın ışe başlaması ıle bu m-:ı.h-
ça ışınalarımızm muvaffakıyetını zurlar kendilig"ind n kalk kt 
t . d k 'mk· 1 ld t· e aca ır emın e ece ı an arı e c et ı Ekmek meselesi · 
mıştır. Bu temaslarda geçen yı - . . 
lın bir kısım mahrumiyetlerinın 1 b--~~mek _işıne g~lınce, beled~y.emiıin 
sebepleri incelenmiş ve gereken 1 utun teftış ve .. mu:akabe teşkılatı e1t-

tedbı. 1 lb' 1 · ~ . 1 d .. . .. 1 k 1 mek mevzuu uzerınde çalışmaktadr 
r er e ır ıgıy e usunu ere Tartrda ru· tuh t d · d · · · · 1 · b d k Jl • e erecesın e ve pış-

a. mınasx ıca e en arar ar ııze - kinlikte yapılan yolsuzluklar derhal 
rmde anlaşmaya varılmifsllr. ve şiddetle cezalandınlmaktadır Un-

Gorülen yakacak noks;ınlığı, !arın halitaları da ıslah edilmiş 
yalnız kışın uzun ve şiddetli ol - olduğundan bilha.;sa son gıinlerde .:ı-
111asından ileri gelmen~;~· ye~ı::r kan ekmeklerdeki nefaset açıktır. Ba. 
derecede stok yapılamamasıncian zı bölgelerde daha beyaz ve bir kıs
dogmuştur. mında n.isbeten esmer ekmekler çılca-

İstanbula gelir gelmez llJ işim lıe- rılma~ı ıse fı~ıncıların kusuru olmak- ı 
men bu stok meselesi üzerinde çalı'}- tan zıyade dagıtılan unların ayrı ayrı 
matara baslamak olmuştur. Dün;ı:ü mmtakalardan gelen buğdaylardan mü 
toplantılarımızın mevzuu da bu ıdı. rekkep olma~ın~an ve unların hususi
Şehre odun ve kömür getiren bütün yetlerinden 1.lerı _ı::elmektedir. Veri
tacirler davet edilerek şimdiden hem~n len unlardaki bugday nisbeti umumi
işe girişmeleri bildirilmiş. istdikleri yetle yuzde doksan beşe ı;ıl:arılmış 
. • . bulunmaktadır 
ldarı kolaylıklar uzerınde konuşulmuş S B k. . . . f 
ve hususi müteşebbis sahiplerine ya:-- ~yın. aşve .. ı~~mı~ın !<tanbulun .a-
dımlar kararlaştırılmıştır. Bununla şe ış~~rı ve bu~un ~tiyaçları üzer!n
beraber bu yıl şehrin yakacak ihtiya- de gosterdiklerı yıiks~k hassasiyeti 
cının temini yalnız tüccara bırakılmı- d_~v~_mlr . takip ve esirgem~dikleri her 
yacak hükumet ve vilayet de nazım turlu mllzaheratı turada bılhassa şük-
b ' · · · k . B ranla kaydederiz 

. 
ır vazıyette pıyafaya gırece tır. u- V. .. ·" . 

nu söylerken hemen ilave edeyim ıci, Uayette bır toplantı 
lı!i'cOmetin buradaki rolü her hangi Dün sabah vilayette valinin reisliğin 
hır ticari rekabet olmayıp, ihtiyacın de bir toplantı yapılmts ve iaşe işl.:r 
nok anlarını tam:1mlamak ve piyao;a- etrafında bazı kararlıır alınmıştır. 
da nazım bir unsur halinde bulun - Bcilge iaşe müdüriı Mümtaz Ret< 
m ktrr. Bu durum yakacak işiyle ug- vali ile birlikte Ankaraya gitmiştir 

i 

. 
raşanlo ra açıkça bıldiı ilmiştir. Şehrimizde bulunan fiyat mürakabe 

ıllahrukat ofisi umum müdürü Mahmut $eyda da tay
yare ile Ankaray:ı hareket etmişti!". 

Geçen yıl maalesef bu imkana :na
lık değıldık. Vılayet veya beledıyenin 
mc cut mevzuatla her hangi bir tinıi 
i e gır şmesine imkan yoktu, Bu nolc
ta Ankarada incelenmiş ve koordim.s
yon h,.yetinin haiz olduğu salihiyet
lere dayanarak yakacak işiyle uğraş
ması prensibi kabul edilmiştir. Bu
nun içın de bir "mahrukat ofisi,, teş
kili karar altına alınmıştır, 

Bu ofis emrine hükumet beş yüz 
bin lira ayırmış ayrıca belediyeye bağ
lı miıesseselerin de ofise iki milyon 
hraya kadar ikrazlar yapabilmesi ka-
rarlaştırılmrşhr. Ofısin kadrosunu 
hazıdamaktayız. Hükumete arzed;p 
tasvibini aldıktan sonra hemen işe 
başlıyacağız. Bu c;uretle kurulacak teş. 
kılat sayesinde şehrin ynkacak ihUy1-
cının yarısını kendı elimızle temin et
mış olacağız. 'Boylelıkle hem ihti
yaç tamamen karşılanacak, hem de 
P' -rnl şartlar içerisinde fiyat üzerin
de nazım bir rol oynanabilecektir. 
Bı vaziyet karşısında narhın devamı
na liizum kalmadığından narh da kal 
dır ılacaktır. 

Yiyecek tevziatı 

Odun ,narhı kaldırıldı 
Dun toplanan f;yat milrakabe ko

misyonu odun na!hmın kaldırUmasını 
kararlaştırm!.!jlrr, Bı.;günden ltlbnı·en 
odun satışları rekııbet esasına dııyan
maktadr. 

Ankaranın Başşehir 
Olusu 
~ Baştaraiı 1 in~ide 

biribirine ku,·vet vermek irnkiı -
nını bulmustur. 

Sözün kı~ası Ankaranm baş şe
hir oluşu, yalnız mukaddes bir ha 
tırayi cbcdileştirmckle kalmamıs 
hayatımızın her safhasında hayır 
lr tesirini gôstermiştır. 

Onun için Ankara belediye mec 
tisinin, bu fikri ilk ortaya atan 
Milli Şefe karşı yaptığı bu min 
net ve şükran gösterisi bütün mi 
letin şükran borcunun bir ifades 

-
1 
i 

olmuştur. 

l°"iiö"ÇöK_HA_BERLER ·~ 
=·---································· .. : 

e Adam eti yiyen son kabile Ja
ponlarla harp halindedir. 

Almanların Yeni Bir İcadı 
Alman fen adamları yeni bir sm1i 

Kabul şeraiti: 

1 - Tamüssıhha olup askerlikle alakast bulunmıyacak. 
2 - Boyu 1,65 ter. aşağı ve yaşı kırktan yukarı olmıyacak. 
3 - Okuma ve yazması olmakla beraber biraz d:ı hesııp bilecek. 
İsteklilerin Gruat~da Tramvay hareket dairesine müracaatlıırı. (5030) 

Anadoluda 500 ila 700 i~çisi elan ve bir iki sene devam edebilece.k 

yün icat etmişlerdir. Bu icat kum;ış

çılık sanaatinl altüst edecektir. Bir r 
nevi içi delilı: liften ibaret olan bu 
yünün bo,Iuğund:ı hava bulunuyor ve 
inda sınai yünün ısıtıcı hususiy-:tl 
fazla mevcut bulunuyor. "İçi delik 
yün,, şekil itibariyle de tabii yüne ben 
zemektedir. 

bir inşaat mahallınde kendi hesabına öğleyin ve ak~am yemekleri ve
rebilecek ve bir kantin kurabilecek sermayeli kimselere acele ihtl7aç 
vardır, Taliplerin her gün 17 den sonra Gal:ıt.ada Büyük Tünel H a
nmda 6 numaraya müracaatları. 

KARAR HÜLASAS DIR , 

Bu içi delik iplik evvelce icat edi
lenlerden çok kuvvetlidir ve gerek 
yeni doğmuş çocuklar ve gerek de ye. 
tişkinler için bunlarla pek &'Üzel d
biselik kumaş yapılmaktadrr. 

Tabii yünden üç defa daha ucuz o
:an bu kuma!$m piyasada büyiık 

i5ir rağbet göreceğine şüphe yoktu~. 

,_ ' 
Gece Bekçisi Aranıyor 
Geceleri s9baha kadar nöbet

çi kalmak uzere mutebeı· kefil 
\·erecek bir beıu;iye ihtiyaç var-

dtr. Hergün 10 dı.n 12 ye kadar 
Beyoğlunda Halep çarşısında 

SES sinema~ı müdürlüğüne mü
racaat "' _, 

OSMANLI BANKASI 
İLAN 

Bahar brıyranu münasebetiyle, 
o smanlı Bankasının Galata Merkezi 

e Yenicami ve Beyoğlu Şubeleri, 
Mayıs, Cuma ve 2 Mayıs 1942, cu 
artesi günleri kapalı bulunııcaktır. 

il 
l 
m 

SAATINiZI 
GARANTili TAMiR ETTiRiNiZ 
·OSMAN 'ŞM\ARvı: $~ .. 
AlATA.8AMUL~59~YAZiT.;UOlKOY 

va 
ZA YI - Valide ba 
ntriomun yol ınşuı 

ne teminat olarak ya 
ıılı tarih ve nunv 

ai 
ya 

"t tim. Yenilerini alac. 
m ıi yoktur. 

2fi 
10 
30 

Tarih 
/3 / 1940 
/4 1 ~40 
/S / 1940 

• 

No. 
360111/?J 
36JRSl/7R 
362326/93 

.,atoryom ve Pre· 
ddtarlık •ezne· 
>lduğum a,aı'!ıda 
kbuzhrın zayı 

eskilerin lıuk-

'3.00 miltuhhit 
~O :<arlo Preıa 

44.00 

ıııs .so 

~ ' 

TÜRKİYE iş BANKA Si 
Kiiçük Tasarruf Hesapları 1942 İkramiye Planı 

Keşideler 2 Şubat, 4 Mayıs. 3 Ağustos, 2 İkinciteşrin 
tarihlerinde yapılır. 

1942 ikramiyeleri 

C 42/606 - M'lli Korunma kanununa muhalefetten İstanbul Tahta.. 
kalede Kantarcılar caddeııinde 42 No. da sakin seyyar hurdacı ticaretiyle 
meşgul İsmail oğlu İsmail hakkında 1stanbul Asliye ikinci ceza mahkeme
sinde cereyan eden muhakemesi neticesinde suçlunun fiili sabit olduğun
dan Milli Koruma l:anununun 32 - 59 uncu maddeleri mucibince yirmi 
beş lira para cezası ödemesıne ve hüki.im kat'ile~tiğinde ücreti suçluya 
ait olmak üzere Tan gazetesinde neşredilmesine 2,12.941 tarihinde karar 
\·erildi. ( 4994) 

,-----TÜLİN----, 
KiTAP ve MECMUA EVİ 

Türkçe v~ İiıgilizce her nevi kitap ve mecmua. İr.gfüzce; roman; 
ilml eserler ve bilhassa tıbba ait .. 

Kitaplar KIRA İLE VERİLİR. 
En yeni Vogue, Queen ve diğer bütün Avrup~ mecmuaları satışa 

çikarılmıştrr. Kitap siparisi kabul edilir. Mimar Vedat caddesi No. 19 

1 Sirkeci - İstanbul. 

"---------------------------Muş C. M. U. liğinden 
Milli Korunm<ı. kanununa aykırı h re etten suçlu V ı to kazasında otu-

rur aslen Bitlisin Zeydan mahall en Yasin oglu H nücemalden doğ-
ma Nusret hakkmc!a Milli koruma ununun 32 ne! ll'addesi delaletiyle 
59 uncu maddesinin 3 numaralı fıkrası mucibince 25 lira ağır para ceza
siyle mahkumiyetine ve 7 gün müddetle dükk~nınm kapatılmasına ve 
Tan gazetesinde ilanına d~ir Muş asliye ecza Mkimlığinden verilen 17-
2-942 gün ve 19 sayıl: kararınm kat'il~tıği cihetle keyfıyel illin olunur. 

(5020) 

KARAR HülASASIDIR 
' 

C 42/512 - Milli Koruma kanununa muhalefetten İstanbul Balıkpaza-
rıncl,a Limoncularda Derebaşı sokak 76 numarnda baharatçtlık ticaretiyle 
meşgul Mihal oğlu Proknki Sahra hakkında İstanbul Asliye ilcinci ceza 
mahkemesinde cereyan eden muhakeme.si neticesinde suçlunun fıili sabit 
olduğundan Milli Koruma kanununun 32 ve 59 uncu mncJdeleri mucibince 
beş Ura para cezası ödeıpesine ve ye:li gün müddetle aiıkkanının kapatıl
masına ve hüküm kat'ileştigınde ücreti suçluya ait olmak üzere Tan ga-

I zeteı;inde neşredilm.~ine 12.2.942 tarihınde karar verıldi. (4996) 
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'•••••••••••••••••••••••--' ı ...., !arda 80 numaraya müracaat ••••••• 

Üniversite A. E. P. Komasyonundan Devlet Limanları işletme Umum Müdürlüğünden 
Me~cut yeni buhar kazanı için muhtelıf evsaf ve eb'atta Valf satın 

Tıp fakültesi klinikleri için kuma~ı Üniversiteden \'erilmek üzere be- lın caktır • 
her adedi 150 kuru5tı>n 577 adet hasta abası diktirilmc~i 14-V-1942 Fer- Ellerir{dc> hazh' malı mevcut olanların ve fazln izahat almak isteyen-
şembe günü saat 15 te Rektödükte açık eksiltme ile ihrıl ~ edilecektır. İs- lcrın 6,5.942 tarihine kadar Umum miidürlük T C'\ azım ı;ubcsine mllracııat 
tekliler sarlnaıneyi rektörlükte görebilirler. (5021) ~tınelerı ilan olunur. (5024) 

• • • • 1 t 11111111111ti111111111 ı 1111111111111111111111111111111 ı 11111 1111111111, 

lstanbul Fıyat Murakabe Komısyonundan : y • M ·· t • B 1 k S t ~ 
İstanbul ~ehrt dahilinde odun için Fiyat Mürakabe Komisyonunca tes- : enı uş erı u ma ana 1 : 

bit edilmiş bulunan narhın 27.4.942 tarihinden itibaren kaldrrılmış bulun- : : 
duğu nan olunur. (5029) E Dr. Gasson diyor ki: E - -

İstanbul 2. ci İflas Memurluğundan: 
5 ''Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik c 
§ etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman içinde ~ 
5 müşterilerinin adedini bir misli arttır8;hilir. Ben bu E - -İstanbulun dıier iaşe ihtiyaçları a

rasında evvela yiyecek maddeleriyle 
meşgul oluyoruz. Bu arada azar azar 
piy, saya yeni mallar verildiğini bili
yoı sunuz. Bu mallar şimdilik bir 
kıııım bakkallar, ccmıyet in verdiği 
fsiınler üzerinden ve kaymakamların 

+ BiR HfRSIZtN MAHKUMIYb' rI -
Muhtclıf yerlerde muhtelıf hır11zlıklır yap• 
sabıkalı Mehmed 8 ay hapse mahküm cdi 

DAHiLiYE MÜTEHASSIS! 
iç haatalıkıarı mUtehassııı 1 

Dr. Hafız Cema' Müflis Bigalı Ha111 İflAs idaresinden: 942 - 2 - Müflisin l!liga ve 
·"';önandaki mallal'l için istenilen verginin verilmesi ve yapılacak işler hak
ktnda icap eden kararlar verilmek tizere alacaklıların 8 - 5 - 942 Cuma 
~ünü saat 11 de illas dairesinde hazır bulunmaları ilan olunur.~ (2148) 

E kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,, E - -n 

•• mi ıtır. * AGAÇTAN DUŞTU J:mirı:5n ıaruih t 
1 amelulnden Pcrhaı dün ca•ldcdcki •ıf~çlar 

budarken çıktıfı dol kırılarak <la,.n.ı~ ve ço l< 
ağır •urcttc yıralanmı§tr< 

lstanbul, o:\'anyolu No. 104 
Tl'l . 22396 ,, _______ _ Fiyatı 50 Kuruş E --- -8ahip ve neşriyat müdürü: Halil Lütfi Dördüncü. 

Gazetecilik ve neşriyat T. L. Ş. TAN oıatbnası ' J 11111111111111uı11111111111111111111ı1111111111111111111111111111111, 


