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Bütün Gözler 
lngiltereye 
Çevrilmiştir 

:f:ıgilizler, şimdiye kadar, lmt.fhan
aan muvaffakıyetle çıkmı:ılardır. 
Cesaretıerinl. galip gelmek fimlL l 
lcrinf kaybetmcmfslerdir. Sinirleri r 
bouılmamıştır. Londranuı on gün J 
EÜren ~ddeW bombardımanından 
fionra bile halkın maneviyatında ' 
en küçük bir sarsıntı olmamıştır. 
Ve İngiliz milletinin, son Alman 
~vlet.me verdiği cevap ~dur: 

_ Buradayız. burada kalacağız.,, 

1839 
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istinaf Mahkemeleri 

Yeni T eşkilita Ai 
• 

Layiha Hazırlandı 
M. Zekeriya SERTEL 

R.ABISTA • Ankara, 17 (TAN Muhabirinden) - Adliye 
Vekaleti, İstinaf Mahkemelerinin yeniden ihda. 
sı hakkındaki kanun layihasını Büyük Millet 
Meclisine sevketmiştir. Bu layiha esaslarına gö
re, memleketin muhtelif yerlerinde merkez ve 
salahivet daireleri Adliye Vekaletince tayin 
edilm~k üzere lüzumu kadar İstinaf Mahkeme
leri kurulacaktır. Bu mahkemeler hukuk \'e ce
za dairelerini ihtiva edecektir. 

za du·alarını birinci derecede, ilk mahkeme! 
rin vazifesi dahilinde bulunan davalan ik 
derecede rüvet edecektir. Mıntakası dahilind 
ki rnphkem~ler arasında vazife ihtilafını hal 
decek, fiili ''e hukuki sebeplerden dolayı bir 
mahke.meden diğerine da,•a nakledebilecekti 
İstinaf birinci re.isi, mıntakası dahilinde miir 
kahe, teftiş ve tahkik salahiyetlerini hais ola. 
caktır. 

Bütün gözler İngiltereye çev. 
_ rilmiş bulunuyor. 

Cünkü Londra üzerine başlı
t~ buyük hava taarruzu, har. 
~:mukadderatını tayin edecek 
~b. ~:; harbin bir başlangıcı 

1 gorunüyor. 
)i Alınanya iki yoldan İngiltere. 
;a~l~p. etmiye çalışıyor. 

d .ınncısı, İngiltereyi tayyare, 
eııız~Itı gemileri ve mayinlerle 
~ bır cembcr içine alarak ab. 

Aa .etmek; 
J İkıncisi, mütemadi bombardı

ll:lanlarla İngiltereyi yakıp yıkı 
~ve halkı sinir buhranına dü. 

ek. 
d B_u iki hareketin haricinde bir 
Ye 1f.Ba ihtimalinden ibahsedili. 
ıaR ~· tahakkuk etsin etmesin, 

ııct 1 ~ıle İngiliz milletini sinir· 
'" endır:rniye kafi geliyor. 

tarS~ası muhakkak ki İngiltere, 
1a.ı-1 

lllde görmedi fi tehlikeli an. 1 
beriYaşıyor. İngiltere asırlardan. 

• hep başkalannm toprakla
-" ~ '1e başka milletleri kulla-
• lan ilk harp etmiştir. İngiliz ada. 

h defa ciddi bir harp sa. 
il~d olmuştur ve İngiliz milleti 
k efa olarak tek başına ve 

endi toprnklannda harp etmek 
~buriyctinde kalmıştır. Ve bu 
e~ ınaruz kaldığı tehlike yal. ' 

~il,~ İngiliz İmparatorluğunun de-
116 ~ bütün dünyanın mukaddera. 

o o 
sawa 

f tinaf Mahkemesinin her dairesi bir reis 
İle iki azadan te ekkiiJ edecek, 8~'T1Ca daire re. 
İslerinden baska bir de birinci reis bulunacak
tır Sulh hakinılerile ilk ve Ağırceza hakimleri 
al~yhindcki tazminat da\'alarını, bu hakimlerle 
Cürnhuriyct müddciumumileri aleyhindeki ce. 

Kanunun mu\'akkat maddesine göre Is 
naf mahkemeleri hakim \'e müddeiumumile 
me\'cudüne ve tahsisat müsaadesine göre pe~ 
derpey açılacak, İstinaf Mahkemeleri olmıyaa 
,·erlerde \'erilen ceza hükümleri temyiz kabi 
yetini haiz olacaktır. 

Churchill'in Nutku Cümhurreisimiz Dü 
ALMANLARIN Saat 13 de Ankaray 
istila Hazırllğı A d t Ett•J 
Devam Ediyor V e I er 

11Heran Bir Teşebbüse 

intizar Etmeliyiz .. 
Londra, 17 (A.A.) - 5 Eylltl 

tarihindenberi Avam kamarası 
bugün öğleden sonra ilk defa 

Başvekil lzmirden Nazilliye Gitti 

_. ıın tayin edecektir. 

ln ~un için şimdi, butün göiler •••llllİ••••••,.._-.. .._-~w .. .._ .. .-ı..._ .. ııılııım _.- .rtiltereye çevrilmiştir. • - ~ 
k~r devletleri, dünya mu. ' Ad:erlharekltın cereyan etmekte oldÜgu Mısır • .Libya hiıdut iiuiıtaküını 'ciaUtrk.laiariM" · · · 

topJanmıştJr. 
Mecliste bazı tadilat yapıldığı 

görülmüştür İki taraftaki kıy. 
metli f.amlar kaldırılarak yerle. ' 

-eratınm İngilterede taay. S h il d M H d d d iün edeceğini bildikleri için, di- Manı a i erin e ı ısır u u un a 
s~ 8alıaıaroa sadece huzur ve • Askert Vaziyet 

rine idi cam konulmuştur. Ta. 
vand~i elektrik tesisatını tezyin 
eden kıymetli mermerler de kal. 

n ~ bozulmamasmı temin 
Re iktifa ediyorlar. Balkanlarda 

• h oı;nYadan sonra şimdilılt bir 
• n~ et Yapn\Iyacak gibi görü. • ın ~0!lar. Akdenizde İtalyanlar, 

k giliz donanmasını burada alı. 
n°Y?na.kla vazifelerini yaptıkla.. 
~ kanidirler. Yalnız İngilte
rnak 

1 
~frikada meşgul etmiş o~ 

ba 1 çın §İmdi Mısıra hücuma 

Alman istila 
Üsleri Şiddetle 
Bombalandı 

ı:ı1§ bulunuyorlar. 

.. ~ a~ harbm belkemiği tngil- Alman Hava Akınları edır. 

h İngiltere, bütün İmparatorlu. 
Yl1k vb. b~tün dünya önünde bü.. Dün de Devam Et~i, 

Manıta Fırtına Var 
. ır. imtihan geçirmektedir. 

h~~ıye kadar lngilizler imtL 
lardır :ınuvaff akıyetle çıkmış
:rn : c_esaretlerini, galip geL Londra, 17 (A.A.} - Hava Ne. d: 8~ıtlerini kaybetmemişler. zaretinin tebliği: Dün gece başlı. 
1 • • ~ırleri bozulmamıştır. BL yan hücumlar bu sabah erken nL 
b~k:Is ~~en güne ~zimlerinin hayet ~u!!DU§,, fakat daha sonra 
bnı eı:ıd~ğ~nı, cesarctlermin arttı- daha küçük mikyasta olarak tek. 
ıhan<igoruyoruz. Her bombardı- rar başlamıştır. Londranın bazı 
büYfik'11 ~onra İngilizlerin daha kısımlanna ve civanna bombalar 
savlet} ~ır kuvvetle düşmanın atılmış, bir kaç yangın çıkmışsa 
şahit ~ kırnuya çalıştığına da süratle söndürülmüştür. Ev. 
İn ° UYoruz. !erde ve bazı ticarethanelerde 

Yfiltlü~ !Jlillett tehlikenin bü.. hasarlar vardır. Bir hastaneye de 
manevı b~ _anlamış, maddi ve isabet vaki ol.muşsa da çok şükür 
göre set utun k~et~erini ~~ ölen veya yaralanan yoktur. Lon. 
milleti b er~r etmiştır. İngılız dra etrafındaki kontluklara bom. 
dafaan ugun, milli varlığını m"!- balar atılmı§, bunların ekserisi 
bi, silaha kalkan tek bir fert gı- kırlara düşerek hiç bir hasar 
daları sarılmıştır ve İngiliz a. yapmamıştır. Orta İngiltere ile 
dar büt~Uğund~ ih_tiyanna k~ batı • fimalde bazı tehirler de 
dafaa ı:ı~il~ctın hummalı mu.. taarruza uğramıştır. Bir miktar 
dır. ıyetı ile kaynamakta- hasar ve insanca zayiat vardır. 

NitekfJu Galle .. m Cenup kumında ıehirler dı-
Londra ı...._O?l gün süren müthiş pnda kiiçlik bir mmtaka ite bir ıehre 

uumbardnnanmdan son. bombalar atılm1'sa da huar hafiftir. 
(Sonu; Sa: Z; Sü: 7) (Sona . Sa: z. Sil: U 

Almanların "istila" 
Teşebbüsü Ne 

Yüzden Gecikiyor? 
İngiltere her dakika Alma~la

nn karaya uker ihracını bekli
yor. Bazı rivayeUerc göre. istlll 
teşebbOsn pazartesi gilnil ba:ılı
yacaktı. Fakat o gün ve o gece 
hava yağmurlu ve :fırtınalı ldL 
O güne kadar sakin olan deniz. 
birdenbire bozulmuştu. Ayni za
manda İngiliz tayyareleri biltan 
gece Almanlann sahil boyundaki 
istilA üslerini ve istill baz:ırlık

lannı bombalayıp tahrip etmişti. 
Bu sebeple pazartesi ve diln 

sabah ihraç hareketi başlamadı. 
Fakat Londranın tahminine göre, 
yanna kadar bu hareket ba:ılıya. 
caktır ve bellcl de hava güzel gi
derse, bu aatırlan okuduğunuz 
dakika ihraı: teşebbüsü başlam11 
bulunacaktır. 

Şurası muhakkak ki Almanlar, 
fhraç harekeli için batan bazır
lıklannı tamnnllamışlardır. Bil«lıı 
İngill:ı: llmanlannı, tayyare üsle
rini, askerl :tabrikalan ve milna
kale merkc:ı:lerlnl bombardıman 
etmişlerdir. On g{lndenberl de fa
sılasız surette gecell, gündüzlü 
Londrayı bombardıman etmekte
dirler. Londra bombardımanının 
hedefi askeri ognaktan ziyade, 
halkı tetb~tir. Londra, İngiltere_ 
nin kalbidir. Burada 10,000,000 

(Sonu. Sa: Z, Sü: 7) 

uınenlerle Müzakere ilerliyor 

- k • Rumen ticaret heyeti azalan bir arada 

Çöl Kıtaları 
Arasında Çetin 
Harpler Oluyor 

ltalyan Kuvvetleri 
Sidi Berrani Önünde 

T utunmrya Çalıııyor 

dırılmıştır. 
Celsenin başında rahatsızlığın. 

danberi ilk defa olarak eski Baş. 
vekil Chamberlain gelmiş ve ha. 
raretı~ alkışlanmıştrr. 

CHlJRCHİLL'İN NUTKU 
L0n9ra, 17 (A.A.) - Bugün 

öğleden sonra Avam karruırasın. 
da söy1ediği nutukta Churchill 
demiştir ki: 
"- Umumi harp vaziyeti hak. 

kında mufassal beyanatta bulun. 
mayı lüzumlu addetmiyorum. 
Hadiselerin hepsi neşredilmiştir 
denilel::Ulir. MIJli Şefin geçen defa Ankaraya a\'detlerine ait bir 1nti1>9 

Trablusgarpta İtalyan ordusu. 
nun ileri hareketi vardır. Sollu. Ankara, 17 (A A.) - Reisi- bulundukları Demirkonakta il 
mu tutmakta olan iki İngiliz müf. cümhur ismet İnbnü bugün saat rahat etmiş. saat 13 te Parti 

İtalyada bir mahal, 17 (A. rezesi çekilmiştir. Düşman hiıliı 13 te şehrimize dönmüşler \'e rafından Fuar gazinosunda şe 
A.) - Resmi tebliğ: Dün gündüz müdafaa mevzilerimizden bir garda Genel Kurmay Başkanı fine verilen ziyafette hazır 
Sidi.ELBarrani'de latalanmrzla miktar mesafede bdlunınakta. Mareşal Fevzi Çakmakla Vekil. lunmuştur. 
İngiliz zırhlı müfrezeleri arasın- dır. ler, Parti Genel Sekreteri ve Par. Başvekil . yemekten sonra 
da çetin muharebeler cereyan et. "İnıfltcr.enln ve lrıandanın isUlAsı ti umumi idare heyeti :ızaları, tomobille İnciraltrna kadar 
miştir. Muharebe çölün şiddetli maksadile Alman gemi ve mavnala- mebuslar, Genel Kurmay ve Mil. gezinti yapmış ve 19.45 te h. 
rüzgmndan tevellüt eden kum rmın yayılması devam etmektedir. li Müdafaa Vekaleti erkanile Ve. c;usi trenle Nazilliye hareket 
bulutları arasında devam etmek. Fırsatın müsait olduğuna hilkmetUğj kaletler müsteşar ve müdiri u. mistir. Dr. Refik Saydam, 
tedir. Düşman saflan arasında anda HIUerin bir teşebbüs yapmasını mumileri, Merkez Komutanı ve sancak istasyonunda merasi 
buhran alimetleri görülmekte.. beklemeliyiz. Binaenaleyh her türlü Emniyet müdürü tarafından se. lı,..urlanmışur. 
d . lhtJyaU tedbirlerimizi idame etmeli- ı::; 

ır. yiz. DOşmanın gemi tahşidatına ve lamla~n:ıışlardır. Vali ve Be1~i: Başvekil. İzmirden ayrılırk İtalyan ajansının diğer bir ha. başlıca askerl bedefierlne her gece ye ~e~s! Nevzat Tandoğan Mıllı 1zmir halkının ~östermiş old 
berine göre, Sidi..ELBerrani mın. yapılan JiddeW bombardımanlann Şefi vılayet hududunda karşıla. sıcak ve samimi teşyi tezahur 
takasında İngiliz kollannın anu. düşmana lras ettiği hasarlan değerin- mıştır. rinden çok mütehasşis bulund 
dane mukavemetine rağmen İ- den az tahmin etmemeliyiz. Düşman BAŞVEKİLİN TETKIKLERt ~unu soylemiş ve teşekkürl 
talyan harekatı tam inld"'"' ha. ıemJlerine ve mavnalarına inklr edi- 1 ir 17 (TAN h b" . İ 

~ ı bl tte idcll basarlar ver zm • mu a mn. nin sev~ili zmirlilere ibli 
lindedir._Ha.va rrtlan fenadır. d~:::ışı:;..·~:am CKamarasını temi~ den) - Üç gündenberi şehrimiz. beleçliye reisi Behçet Uz'dan 
Cenup ruzgan, ';Z&ın kum fırtı. ~ebilirim ki geçen zaman zarfında de bulunan Başvekil Refik Say. etmiştir. Başvekil. NaziJlıd 
nalan vücude getırınektedir. (sonu. Sa· Z Sil· 5) dam, bugün öğleye kadar misafir Ankaraya dönecektir. 

Stefani ajansı İtalyanlann, yal --------·---·-------------
nız İngiltere tarafından intihap 
edilmiş bir toprak olmak dolayı.. Amer·ıkada 400 
sile İngilizlerle Mısır toprakla. 
rında har1'ettiklerini bildiriyor. 
KAHİBEDE İLK ALARM 
Kahire, 17 (A.A.) - Hemen iki ay

danberi ilk defa olmalı:: here Kahire. 
de ıaat 2.30 da alamı iıareti •erilmiı 
•e 45 dakika ıürmilıtilr Şehrin üzerin
den hiç bir tayyare açmamıttır. 
Bu sabah İskenderiyede 30 dakib de. 
vam eden bir alarm isareti verilmipe 
de hiç bir tayyare celmemiıtir. 

Bacünkü lnciliz teblifine cöre ln
riliz tayyareleri Eritrede. büyük bom 
b:ırdıman filoları,Assab'da bahriye kış 
!alarma hücum etmiı ve bir yancın çı
karmıotır. Gora'da hancarlara ve bina. 
\ara tam isabetler vaki olmaotur. Aı
mara'ya hücum edilmi,tir. Hava mey. 
danı binalarında ve depolarda iki bü
yük nncm çıbrdm11tır. Adene hü. 
cuma tqebbüı etmiı olan a - 79 ti
pinde bir tayyare, avcılarımız tarafın.. 
dan kar1ılanm11 ve haaara airatılmıı-
tır. 

• Bcrlin, t7 (A.A.) - "Stcfani,. ftaJ. 
yan Afrika11 Nuın General Ternui, 
Fiihrer tarafından bbul edilmlı ve 
ba kabul esnasında Von Ribbentrop 
da buır bulunmqtıu 

Bin Kişi SilCih 
Altına Ahnıyor 

Roosevelt, Yeni 

Kanunu imzaladı 
Vaşington, 17 (A.A.) - Ame

rika Birleşik devletleri reisi 
Rooseveıt, dün 16 milyon Ame. 
rikalıyı istihdaf eden mecburi as. 
keri hizmet kanununu imzala. 
mı§tır. Roosevelt, bu münasebet. 
le demiştir ki: 
"- Amerika Birleşik devletle.. 

ri, mukadderat yolları üzerinde 
en yüksek ehemmiyette bir do. 
nüm noktasında bulunmaktadır. 
Fazla zayıf oldukları için tecavü. 
ze kurban gitmiş olan bir çok 

(Sonu, Sa: Z, Sil: 3) 

GÜNLER G EÇE RKEN 

"Paşa,, 1 Qbiri 
YAZAN : REFiK HALiD 

Eski Vezirlerden, ~·ani sivil Paşalardan birinin yalısına tele. 
fon etmek için rehbere baktım. Ne göreyim? isminin yanında bif 
"General,, Unvanı! Merhum Pasa gözümün nniine geldi: Şamama 
ve muşmula nev'inden ulak tefek, bumburuşuk, pa,·tak bir ı;at..;. 
Karıncaya basmaktan çekinir, sinek ko\•mağa ~icü yetmez, y 
mek bıçağfndan eli titrer, kestane fişf'.ğinden ödü kopardı. lst811ıoi 
bolin ve redingot üstünden düşer, bayramlarda saraya giderkea 
güçbeli giydirdikleri sırmah elbise omozlannı çökertirdi; be 
deki kılıç ise ikide bir ayaklanna dol~ır, kösteklenmeııine sebeti' 
o)urdu. Murassa (Şiri Hurşit) nişanı, 1göpünde bir (Şirl Pen(e) 
çıbanı gibi, sanki ışıldamaz, işlerdi! 

Ömründe bir kerrecik olsun mukav\•es bacaklannı kal'Ufta. 
rabilip te topukluını yanyana getirememiş, askerce bir 1811-
vaziyeti alamamış bu za\'allıyı, hem de ölümünden Sf)Dra naal 
General heyetine ve heybetine sokabiliriz? Onlara iki t1"'ai 
i<:inde şöyle bir •Pa an iabiri biçilmiş kaftandır! •General•, 
«Paşa. nın tercümesi değildir. 

General Unnnı ancak :reni neslin 'asker terbiyesi görmft 
dik bakı lı ,.c dik göğüslü e\·littlaruıa hasredilmelidir; Sao 
Bedesteııbıde ili ut 
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umana kadar, Hacı Vasfi Bq 
kuvvetleri de yeü§Mlıti. Benim 

, mebus Bahri ve Rıza Bq
telil8 dütilrmilf. T~afbane7e 
uılar, Atatürkü makine başına 
ışlar, ve kendisine ıiklyette 
uşlar. Fakat Atatürk kendi-

ze bqlar bqlamaz, ~ Be;Fe ae.. 
~t etmek istedi. Halbuki. ~ükril 
Bey, asilerin muvaffakıyet kazanma
larında en müessir rolü 07nıunış o
lan adamdı. Bu itibarla, bu ıetaatler 
beni fevkalAde sinirlendiriyordu. Ye
rimden fırladım: 

---- JCT--- . 

IGÜNÜN~=~~ 
Mağdurlar 

Yazan: Naci Sadullah 

TAN 

Piyasada: 

Hiç Yoktan 
iplik Buhranı 
Çıkarlldı 

11. 9. HO 

Belediyede : 

Kapallçarşının 
Tamirine Bu 

Ay Başlanıyor 

Ben İsmail Hakkının AdilAne 
tll1Mu::aiından eminim. K"1dinbl

bir ıupheai& 7oksa, &JubetiDiz
emlD olun!,, cevabını veri.nc:e, 

feleri büsbütün büyümüş. Bu se
llacı Vasfi Beye ko3muşlar, ona 

Ayette bulunmuşlar: 

"- Kerim Bey. Dedim- Bereket 
ki, seni tanıyorum ve safiığından e
mınım. Eğer böyle olmasaydı, hiç 
§ÜPhe etme ki, Şükrü Beyin yanıba
~ında Hni de asardım. Senden de bir 
ricam var: Hemen istifanı 7ul 

Iuraz etmedı, fakat: 
"- Peki... İslita edeyim, dedi. Fa

kat nerı::ye gideyim?,. 
Ben: 

B• harbia tenine aj'rıyan 
bitaraf ve münferit mağ. 

llurlar arasmda aefuler de var. 
Bunun içindir ki, her memleket 
hariciyesinin sefirler kadrosu, 
diplomasi pazannda sona kalan 
sayılı milletlerle birlikte kendi. 
litinden darahp duruyor. Zaten, 
aslına bakarsanız, milletler ara
sındaki diplomatik münasebatın 
yepyeni şekli, sefirlere düşen ro. 
liin ehemmiyetini her gün bir 
miktar daha azaltmaktadır. 

Sümerbankın iplik fiyatlarını art
tıracağı hakkındaki şayialar üzerine, 
piyasadaki iplikler ortadan kalkmış_ 
tır. Tüccar, mevcut ipliklerini saklı
yarak, dokumacılara mal vermemek
tedir. Aksarayda el tezgahlarında ça- İ 
lışan esnaf ailelerinden mürekkep J 
bir anıp dün Ticaret müdürlüğüne , 
giderek ııikAyette bulunmuşlardır. t 
Dokumacılar kooperatifi son gün- • 

lerde Yedikule fabrikasından iplik a
lamadığından bahsederek, bu esnafa 
iplik vermemiştir. 

Şehirde imar faaliyetine hız veril· 
rn.iştir. Sirkecide Postane iSnUndeki 
cadde asfaltlanmaktadır. Takıim -
Harbiye caddesinin asfaltlanmasına 
bugünlerde baılanacaktır. Bu ay ba· 
ımdan itibaren de Kapalıçar,ınm ısla• 
hı ameliyesi başlıyacaktır. İlk olarak 
Çarşımn ana yolları asfaltlanacak. 
mecraları açılacak ve hava deiiıtirme 
tertibatı yapılacaktır. 

Bu iı için 150 bin lira tahsis edil• 
mittir. Aksarayda Sütçü Bostam park 
haline cetirilmektedir. 

Kadıköyde iskele civan tansfm e• 
dilecektir. Vapur iskelesinden Altıyol 
aizma kadar bir asfalt cadde yapıla· 
caktır. Bina sahipleri yıkılacak evle
rinden arta kalan arsalar kendilerine: 
verildiği takdirde belediyeden para is· 
temiyeceklerini bildirmişlerdir. Ay ba
ımdan itibaren bu caddtde istimlak e- 1 
dilen binaların yıkılmasına başlana• 

Bizimle beraber gel: Gidip ken 
ı~elim!., demişler. Hacı Yas.. 

de: 
Vallllhl. Divanharp miıatakil

;Jk hl~lr müdahalede buluna-
Siz de mebussunuz: Gidip 

le konussan.ıza?,. cevabını ver-

er çareli% kalınca, Hacı Vas
IU ııon teklifte bulunmuılar: 

Peki. biz kendimiz &ider aörü
l'akat kendisile tanışmı7oru.:. 

blr pusula ile bizi ona tanıtıver!,. 
Vml Bey, bu talebi yerine 

ekte bir mahzur ıimnemiş ve 
akladığım pı pusula;yı yazmış: 

KardeJim İsmail Hakkı. Me
Bahri ve Rıza Beyler, seni ıiya.. 

ek istiyorlar. Ben, çok yorgun 
dan ve biraz istirahate muh-

unclutumdan gelemedim. Ken
aana takdim. eder ve ıö:ı.le-

6)1eriml" 
mrada, kapıda bekliyen nöbetçi

birisi yanıma girip, iki me
beni ıömıek iatedilderini ha

..-di. Ben, onlarla uzun urun 
ak istemediğim için, ayağa 

ve: 
Batursunlar!" dedim. 

Q'akta kabul et&im. Söze 
Bq ~ladı n: 
Sl7.. dedi, yanlışlıkla Şükrü 

tnkil etmilafniz. Halbuki Şük.. 
, hem belediye 1'9Ui, hem mü
bukuk reisi, hem de mebus o

o11rkadaşım Rua Be;rin bü;rük bi
lıliilaade DUJ'Ul'UJ'sanız, 

yanl11Iık daha fa:ı.la de-
etmesin ve kendisini alnı ıö-

"- Biz, dedim, yaralı hayvanlarla 
zayıfları Yozgata gönderecegiz. ister. 
sen, sen de onlarla beraber gidersin!,. 

Kerim Bey, mecburen teklifimi ka
bul etti. Ve benden ayrılarak Hacı 
Vasfi Beyin yanına ~itti. Biz, Hilmi 
ve Kemal Beylerle kalmıştık. 

Kemal Beye: 
"- Beyim, dedim, senden de bir 

ricam var: Fakat bunu, kaymakam 
bile duymıyacak: Şimdi derhal çıkıp 
gideceksin ve postahanenin karşısın
daki meydanın orta yerine, on tane 
darağacı • kurduracaksın. Bunların, 
saat tam üçte hazırlanmış olmaları 
liı1.un. Bir müşkülün olursa, beni a
rarsın. Fakat is~gim saat üçte yeri
ne getirllm~ olmaua, ntıll ı.eret dinle
mem ha!,. 

(Devamı Var) .. 
BiR.CEVAP 

htaab11I Tıbbı Adli mildür mQaYİnl Pabri 
Cana: 
·- lisia, iıılrlr olunmııı lıir llorcw, s011011 

birinde bu ıekilde ödeyeceiinizi bilmiyor de· 
fildi111: Size, lttllı:lll Hırbinln hlc bllmerlilf· 
ai.c aafhaJa,.ncl•a lıurİ•İai daha aftlataJ'tDI: 

Sıra11 &elince tafsiliııle yuacaıinn ou hl
diıe, ikinci Inönü muharebesinin •• ıorı. 

ıtnıerillde •vk11 lıulaıuıtur: 
Şimdi Mvdaaya Aıkerlilı: 111bHiıda reilli 

olaa Hilmi Bey, o zaman, üçuncll ,.U•ari fır· 

lıasınua topçu lrwnanaan.ı idi. Bıı vfalr Y•IO•b. 
fakat lıüylllı ,.Urekli Tıirk delikanhsıDı b-. 
Wtb lrvnetlerile blrlikıe dtıpa&• ,.,.afıadan 
.... ;ıı.ıı bir laaWe klmaıtua. O uaaa 
bana, haklı bir isyan n hiddetle •Öylediii 
söz ıu olmuıtu: 
•- Rezıl bir korlıaklıia kurban oluyoruz: 

Biri, ileri .ıırenler, malıafuamua bir bdllllı 

vennitlerdi. l'alrıt mulesef, düıman turnuı 
baılar bolamaı. bizi mvhafaıal"& memur o
in o blllOlı. bize ma!Omat nrme:re bile ili· 
ınıM sö.,.eden firar etti I" 

M.ı.afal&l'll memıır olduiu lnadetltri dlit· 
mıD kuca.iında bırakarak tabeıllan kaldıran 
o böliliilD kumandanı kimdi bilil"Or musunu&? 

&lal., malrddH ( 1) lıtıraı... J'alaa ,.Hht 
hllıbelerle reaclde 0111-anadaa llrlrtlllll•Gı 

bhramaa ( 1) B11ısar Sadılr 1 
latllrlll Harbi halılrında lralalıtaa ••.-• 

aallmatla lıo••t111•J'a lrallu .. a- ulııa IJlı 

••-••· laaam lııancl lrabl'lma11lan11 allda· 
fU -•lrilM dDtllrffiilnl dribor•••u :ra? 

•• .cı •n. .... billMdlllaia _ ......... 
.eırtt -•lr fasiletiai lraaaadıralıilrl8e, atntıı 
lıirWc ....... tlrll lfir -•lıie ....... , .. 
lranvlmuı nhın11aıbl 1. B. B. 

Harpten evvel, Berlindeki İn. 
giliz Sefiri, Bitlerin noktai na. 
zannı, Chamberlain'den ıoru
vordu. Moskovadaki üçüncü 
Bayh JDÜm'8sili, Sovyet • Al
man paktının hnzalanışını biz. 
den evvel öğrenememişti. Ve a
ra yerde, vazifelet'inin eabık ib. 
tiı,amı gittikçe eksilen sefit·ler, 
kendilerine düşen hafif rolün si. 
llldeştirici nankörltiğiinclen ko. 
runmak kin titiz biTer aktör 
zahmeti harcıyorlar .• Onların, he
le bilhassa resmen ve tamamen 
açıkta kalanlarnu bu esiel zah. 
metten affetmek, sade kendileri. 
ni çok müşkill bir mevkiden kur. 
tarmakla kalnuyacak, atni za. 
manda, hariciye bütçesinin iti. 
zumsuz hir m&SJ:af fulmı da b. 
patmış olacak! 

Mevcut büyük elçilenlen ba
zılannı, rollerile mütenasip bir 
boya hıdirnı* te, yine ayni Ve. 
kaletin i.kbsadt politikasına çok 
uygına düşer saıurmu Çünkü ar. 
tık kabul etmek mecburiyetinde. 
yiz ki, 1940 politikasının elçisi
ne, böyle normal ve zararsn bir 
zeval m.akad-derdir! 

Spor: 

Bulgarlar, Balkan 

Oyunlarına Giriyor 
Bulgar milll takımı Balkan Olim

piyaUanna iştirak edeceğini bildir
miştir. 

TÜRK TAKIMI - On birinci Bal. 
kan oyunlanna iştirak edecek olan 
Tilrkiye milll takım namutleri dün
den itibaren Fenerbahçede Belvüde 
~çılan kampa ~rmişlerdir. 
TÜRKİYE BİRİNCİIJGt - De

mil"Sporla Fenerliler arasında 22 Ey
lıllde yapılmaa lrararlqtınlan bu 
maç, ayni tarihte lig maçtan olduju 
için 2 Tewnnienele bırakdacaktır. 

Ticaret müdürlüğü, meseleyi tetkik 
ebni§, Yedikule fabrikasının her gün 
dokumacılar kooperatifine 160 paket 
iplik verdiği anlaşılmıştır. Bu Mdi
se üzerine kooperatif yerine halk 
S.lndığının bu esnafa iplik vermesi 
muvafık görülmüştür. Dokumacılar 
kooperatifindeki bazı adamların Ye. 
dikule fabrikasıpdan alınan iplikleri 
piyasaya sattığı lddi11 edilmektedir. 

KAGIT İTHALAT BİRLİGİ - Dıı;; 
'ficaret Umum Müdürü, kağıt t:Acir
lerine bir ithalat birliği teşkil etme
ler!ni bildirmiştir. Mevcut kağıt koo
p~atili de birliğe iltihak edecektir. 
GEÇMİYEN STERLİNLER - Pi

yasada bazı kimseler iH'ın edilen müd 
det zarfında Cürnhuriyet Merkez 
Bankasına tevdi edilmiyen İngiliz 
banknotlarını 300 kuruşa kadar fi.. 
yatla toplamaktadırlar. BanknoUan 
toplıyanlar, bu paralann, yine kabul 
edilmesi için bir formül bulunduğunu 
ıanııanlardır. 

Poliste: 

Vekil Kartvizitini 

Taklit Etmiı 
Bazan Ahmet. bazan da Şükrü is

mini taşıyan bir genç, Milll Müdafaa 
Vekili Saffet Anltan'ın kartvizitini 
ve Jr.uasını taklit ederek dolandırı
cılık yapmıya teşebbüs etmiş, yaka
lanmıştır. Bu genç dün dördilncü sor
gu hakim! kararile tevkif edilmiştir. 
ADLİYEDE HIRSIZLIK - Hikmet 

isminde bir adam, Refahiyede adliye 
dairesine girmiş, başkAtibin masasın-
dan 80 liralık harç pulu çalmııtır. 
Bu adam istanbula kaçmış, dün bu
rada yakalanmış ve hakim kararile 
tevkif edilmiştir. 

i.tç EV SOYlJLDU - Üsltüdarda 
Fevzipaşa sokajında oturan Huriye. 
nin kocası Mustafa, J<arısının evde 
olmamasından istifade ederek eve 
Müyesser isminde bir kadın götür
müştür. Müyesser, bir aralık öteyi 
beıiyi kanştırmış, Huriyenin mticev
henıtını çalmıştır. Zabıta, Jimdi ltlü
yesseri aramaktadır. 

ll:epı• - Belldırme lranmna •• .. iri lfeııt
,... lrart,.nlM tllbt Xınlr·Jtlliae lrari,.eılııUıı 
a14ılna dfllı la .. b•t clJıdaamı •ul etti& 

..... btıtka bircok IDUDUft• Teııiıbri alacalnMH eski~• lıOıı.t ,.., •• 
Jar ela T9nb. l'akat tahkikatı -· HIM,.I• otla ..... Hıal. 9alrrrlrb. Pi· 

-1ardan eolunUD m•· ı ••ırı.. __ ... _
1
_·_"_

0
_·_

1
_
4
_· --------

SURİYE TAKIMI GELDİ - Suri
yeli futbolcüler dün lmıirden şehri
mize gelmişlerdir. Fakat şehrimizde 
hangi takım ne oynıyacakları malıim 
değildir. 
TENİS MAÇI - İstanbul tenis 

şampiyonasına 21 Eylul cumarteei 
günil başlanacaktır. Maçlar Taksimde 
yapılacak '{e cumartesi ile pazar ıün
leri devam edecektir. 

Küçükpazarda Bostan soka_ğında 
Miınevverin evine hırsız cirmiş, 310 
lira miktarında para ile birçok e§ya 
ç.,Jmıştır. 

Lalelide h~ldm Rıza apartımanın
dc. oturan Münirenin de evine hırsız 
girmiş, 3 bin lira kıymetinde mü
cevherat ve 91y.aaı çalınmııtır. 

anlaplmıı ve muu- -
kat17eUe tebenQD edenler 

... bemt barakı•mıflardı. İcle R A D Y O Birincite8l"inin ilk haftası zarfında 
da Ankarada İstanbul • İzmir ve An
kara tenisçileri kırşıla~acaklardır. 

Beyotlunda Saman yolunda Dimit
riyadis o.partımanına da hırsız gir. 
miş, kapıcı tarafmdan yakalarunasına 
teDebbtls edilmiş, fakat hırsız kapıcı
yı göğsünden yaralayıp kaçmıştır. 

on taııllinin dlribnleri tabak· BUGUNKU PBOUKAM 
eıllJOl'du Bu 1Ubarla, uılmalan 
ıeJJ7orclu. Karar verilmif, )'a• f,lt Prosn• 

T Olbiıni Bibai ._ 7,IS Xlslı ( PL) 
ıt,ıs :ıı:o...-• 

ı t,IO lartnlar 
ıt.45 Heberlet' 
20.0I Sarlrılar 

BURSADAKİ MAÇ - Bursaya 
gitmis olan Fenerbahçe takımı avdet 
etmiştir. Buruda tehir muhteliti ile 
'karşılaşan Fenerliler, birinci devre7i 
ı - O, ikinci devrQ"i 5 - 1 olarak 
kazanmışlardır. 

Paraşüt~erimiz Adanada OllC'I m _.,., l,M Y-lr llıtHI 
tan mütekalttir. Şimdi l,ll Hallerler 
•kerllk pıbm relaidir), 1.at Mtsllr (Pi.) 

tembe ~orchı. Ben. a- • 
ııuıar:m ~ takacatumz 12.11 Pnar-

20.U KoH ... 
20.so Kabare atnff 
20,H 11:-r 

Mersin, 17 (A.A.) - Hava Kuru
muna mensup tayyarelerimiz dün 
buraya ıelmiş Vali, Komutan, Bele.. 
diyr. ve Parti reisleri, Hava Kurumu 
azaları, ve milli teşekküller mensup
ları ile on binlerce halk tarafından 
kar§ılanm.ıştı.r. Havacılık hakkında 
verilen bir nutuktan sonra paraşüt

çükr halkın coşkun tezahüratı ara
ıunda muvaffakıyetli atlayışlar yup
mışlardır. 

7Ul7Cll'dum. 12,IS larlrdar 2ı,U Jfllallr (Pi.} 

İzmirde Bir Kaza 'bta ~· meuuJken, ftnır ettik· ı2,st Halterler 
)'azchtun kaymakam Kerimle u,os farlrılar 

kumandanı ymbatı Kemal 13•20 Orlrutra 
de ~ehre d6mnü§ler ve bizi 11_00 Pr:,.,.. 
lelmilJ.erdi. Kerim Be7i ~it ıa.ts Casbaad (PL) 

• tanırdım. Kemal BeYi de u,41 s .. 

2ı,ao ••dJ'O saHtHI 
21,50 Ri,.uetlcllınh11r 

lıandon 
İzmir, 1'1 (TAN) - AU Savacı a

dında 65 yqında bir adam Qöıztepe
de tramvaydan atlarken baca.klan e
rabanın altında kalmJt ve bir bacalı 
dizinden ltopmuftur. 

e tanımı.atım. Kerim Be7, eö-' 

ı Salu11erinde 
(Bap 1 incide) 

- Slmalde karanlık basmadan 
l9cc bir be bölıe:re bombalar 

.füat lta•r hafif olmuttar. 
.....U:reai itibarile insanca za
~ deiildir. Gece :rar•mclan 
.,..cı bir düpnaa tanareıi bir 
baloaanb halatına çarparak 

n Puarteaiye beflı,.n gece 
dafi topları dört dtieman ta:r

dliftirmiitlerdir. Maktr ıece 
diitman tanarelerinm adedi bG 
altr7a balit olmaktadır. 

Ş BABAJ ATEŞi 
a, 17 (A.A.) - Dün Londrada 

müdafaa barajı bii:rük hava tur 
ı baıladıilndanberi ka7dedilen 

!ani en tiddetliai olmaıtur. At .. 
tut lirmiiftiir. A lman tanarele-
lacUis toplarına meydan obyan 

41alp dalca ıeliyor ve baJytlar 
ııaldambac 0J1U170rlardı. Bu 
llir ~- Alman pilotları 

barajm ii•tilne cnaretle pike edi
~k patlama kabiliyeti olan bti 
'bombalar atqorlardı. Almanlarm 

ettirmekle öiünebilecekleri he
ara-cla lıir haatane ile Mowıt-
41e bir jenit m. buı bü)'iik 

" ikamet&Alaların belıuı-
maballe1er vardır, Alman tay

iiserleriae demir aaçaa bir 
....... ıelcliffai ıar&:ror ve her 

·a etrafmda obUıler döctük 
. Buliy6 nleriae yibek 
lıüilb'etli bombalar diltmüı, 
kiti ölmtittilr. Dütmaa tana. 

Dota 8imalla Hu Wlleleri i · 
ıle acmqlardır. Bir golf aaha. 
etılhlar üzerine on iki kadar 
.. ittir. 
G LONDU OzBRINDE 

Un. 1'1 (A.A.) - 1'omıandi7s
kararllbından Londra1'a Ul'f1 

1'uekAtı idare etmekte olan 
owını dün Uzun müddet in

il~ merktll ilzerinıtıe .ken-
~landıtı t.nare ile bir UÇUi 

22.30 Helıerler 
2Z,4J Dnı •i\ııiitl 
21,aJ l:apuıı 

MANŞTA FIRTINA BAşLADıı Amerllada Askerllk KISA HABERLER 
Londra, 17 (A.A.) .:.... Buıün Pas de 1 

Calais Boğazında şiddetli bir bora •- (Bap 1 incide) Bu'LGARİSTANDA: 
mtıktedir. Bu ~ora so~baharın ilk ~r- memleketlerin uğradığı müthiş • Sof,.a, ı,7 (A.A.) _ Susll~ :Mtrolunatı 
tınasıdır. Küçuk nakliyelerle her tür. ~ al M ll lıir lı:aranıame ile mebuıan mcchıi 20 Ey· 
lti ihraç hareketi buıün için imkAn- ~~te bigane k amarız. l e- liltıle te•ıraıı4' 11mtt~ ıcrtnıaa davet edilmiı· 
SlZ görülmektedir. Fırtına Botazda tımızın arzusu, zulmetın meınle. tir . 
denizi kabartmakta ve sahile çok ketimiz üzerine çökmesine mini • •-.. 11 (A.A,,) - Stef•nl: Jtoınada· 
bü;rük dalıalar çarpmaktadır. olmaya her zamandan daha ziya. lıi Bulsar elçiliği. 1920 dofvmlv Bvlurların 

ALMAN ısT+ ... a ""SLEBİ de -azmetmic bulwunaktır. Va.zL 1i111d'" kadar aallul. biımetlerini ifa ctınemiı 
~ V ,. olanlırnam b11 ı111111sta ,.aprlac.a\r. mue:.ıele)'i 

T ABBİP EDİLDİ femiz, memleketimizin bir teca. lir•-k tnr• H 11o>-ı••• ıraaır eldlii• 
. vüze kurban olm.asma mini ol. ml11'11c11t ftılMltrlai tlla ~tir, 

Londra, 17 (A.A.) - İnılliz han maldır. Çocuklarunızm ve torun. • 
kuvveUeri.nJn harbin k1areel nokta- lanmızm mukaddes miruların. ALMANY ADA. _ 
sından büyük ehemmiyeti olan dili- b 
m:ının askeri hedeflerine karp hü- dan mahrum edilmelerine bütün e Berlia, 11 (A.4.) -: ••• ,. ı .'PM ı;eli. 
cumları "'ittikçe ılddet kesbetmekte- vasıtalarla mlni olmak vazife. nııteArİll ort.ıamıda ıo. lıışıillı bır ekıpıc. 

• • Ballı•• 111e111lelrctıertftl 1'•1'&ret edecektir. Bu 
dir. Pazan pazartesiye bağbyan ıece mizdir.,, aeyallıtia •• ,..n. llfltll ıpor ıll•tniterlle 
zarfında İngiliz bombardıman tayya- .Mecburi ukerl hh:met hakkındaki Alıııan ııı..S.rn lıed•• ldmenlan lıalılımda ~ .. 
releri, Belçika, Holanda ve Fransa sa. ka'lun mucibince, 400 bin kişi sitAh filıir nrmelıtir. Alman elıipi, Billırc1o Sofya, 
hillerindeki Alman istilA tislerini mPr albna çajnlacaktır. Bunlar arıasında Belırat. Atina •c Oliıııpia'yı ıı:i,.arıt edccelı· 
milerle Adeta delik defik etm.iılerdir. 36 bin de aencl bulun\17or. HarbJ7e tir. 
.Kuvvetli tayyare te&elckülleri Alman Nezareti, mllll muhafaza kıtalanna 
arazisinin çok derinlerine lirmişler- mensup 35.'100 subay ve eri, nizami ROMANYADA: 
dir. orduya dahil olınak llzere 15 Teşri. • BUJuet, 11 (A.A.) - Ha•u: Birkae 

Dil,aıan bahriyesine de muvatfakı- nievvelde mtıracaata davet etmiştir. hha ....,eı YablMllıer hılrlı:ıncl• neıredilnsit o-
yetli hücumlar yapılmıştır. Bu hü- AMERiKA. AVUSTRALYA ıaa ıtataıer••• aha eoır atır ıeraiııı ,.eni 
cumlar esnasında bir dlişman kru- bir atatll lıaımlannııktadır. 

Nevyork, 17 (A.A.) - İngiltere Se- • Blll\rel. 11 (A.A.) - X~al emirname-
vazörü (izerine bir tam isabet kay- tiri, Avustralya Elçisi ile birlikte ıiıe Ti.;ınıeneral Antonesr.u ,.enıden muvuıaf 
dedilmiştir. Hariciye Nazırı ile, anlaşılan Jopan- bi•mete altnmı.~ n lrorıcnerallife ta1in edıl· 

Oatand, 4 saat bombardıman edil- yıtnın Hindiçinldeki hattı hareketini "'i,tlr. 
mlı ve Bouloane'da mendretin Ce.. ıörüştü. Amerikanın Avustralya ile 
nup kışmındald yanıından baıka bir- de Kanada ile yaptıtı. anlaşmaya 
çok yancınlar zuhur etmiştir. rnüşabih bir anlaşma yapması bekle-

İnliliz bombardıman ta)'yareleri 
Bulinin Şimali Garbis~deki aakeri 
hedefleri de bombardıman etıniıler
dir. Blr evvelki akın esnasında hasa
ra utratılmış olan Detempelhof tay
yu. meydanına Ye bir elektrik san
tralına ;reniden hücum edJlıniftlr. tn
ı-mz ta11areclleri demir:rolu iltisak 
noktala.rına da hücum et.mialerdir • 
Osnabrück ve Soest'te ernüa 1stas. 
yonlannda infillklar vukua ıelmiş
t:r. Alınan sahili öntınde '1000 tonluk 
bir iqe ıernisine hücum edilmiştir. 
Tayyareciler uzaklaşırlarken gemi 
batmakta idi. Gris - Nez Bumundaki 
tep mevzilerine de bir hücum yapıl
rnli Ye civardaki ormanlarda 7an11D
lar ~kanlm11tır. 

ııiyor. 

Bahriye Nazın Knox, Panama ka
nalına ancak hava yolile taarruz edi
lebileceği fikrlndedir. Mumaileyh de
mlftfr ki: 

"Bu sebepten dol•Y'! tayya.relerl
mlzin ve iWerimizin miktarım arttı-
rıyoruz." 

Mister Knox, Amerika donanınuı· 
na mensup bir kafilenin Bü;rilk Ok
yanusa hareket etutllıi. otuzar ıemi
der. müteşekkil dlier iki grupun ha
reket etmek Qzere olduklarını söy
lerniıür. 

Amerika hükQmetinin Cenubi Ka. 
li!ornia'da bir Amerikan deniz UllQ 
tesisi için Mekafka ınüıneeaillerile 
iemaa ettiji bildiriliJ'or. 

FRANSADA: 
e Vlew, 11 (A.A.) - Jhvu: f'reımz 

topralrl•n O.erinde faall,.eti amir tedece 11a

aart 1caı11111 olan Belctlra taillrlrıltti o!ıiılmaya 

lrarar •DnlliGtir. 
B• lreru. j\lıN11lar tuafında• itsal edil· 

ırıiı oıaa -ıclretllri• diplomatik ınuınu· 
ılllllılerinia Uaaıııııa m.Otcdıir karar üıerine 

nrllıaiJdl'. 

ıHitler, İspanyol 
Nazırile Görüştü 

Bertin. 17 (A.A.) - Stefani: Füh
rer, bugün Von Ribbentrop da hazır 
olduğa halde tıpanya Dahiliye Nazırı 
Serrana Suneri kabul ederek bir bu. 
çuk saat cörüımilıtür. 

İıpanya Naı:ırı şerefine resmi ka
ballu tertip edilmiıtir. 

Adapazarı Ülkü Biçki ve Dikiş Yurdu, Halk Partisi 1&toalannda mu. 
vaffak bir sergi açmıştır. Resimde bu serıide i!jleri teohir edilen kız talebeler 
görülmektedir. 

Halkın Dilekleri · 
Partiye Bildirildi 

Mümkün Olanlar Derhal Yap1lacak 
İstanbul mebusları f stanbul j lesi imkanlanru temenni etmek. 

Parti idare reisi Reşat Mimaroğ. te, mahalle mümessilliklerinin 
lunun :riyasetinde toplanarak eskisi gibi muhtarlığa kalbini da. 
halkla temasları neticesinde tes. ha faydalı bulmaktadır. 
l:tit ettikleri dilekleri kendisine Bu dilekler, Parti tarafından 
bildirmişlerdir. Valiye verilecek, Vali de kayma. 

Halkın dilekleri bilhassa yol, kamlara bildirecek, bunlardan 
mektep ve su ihtiyacı üzerinde derhal hengilerinin yapılabile. 
toplanmaktadır. Hallt gJda mad. ceği tesbit edilerek halkın arzu.. 
delerindeki nisbi tereffüün iza.. ları yerine getirilecektir. 

Maarifte: 

Mekteplere Kaytt 

Muamelesi Baıladı 
Lise devlet imtibanları 23 Eylfilde 

başlayıp 2• Eyliildc bitecek, 30 Eylfil 
Pazartesi gününden itibaren de Üni
versiteye talebe kaydına başlanacak. 
tır. Yabancı diller mektebinin ikmal 
imtihanları dün başlamıştır. İmtihan
lar 20 Eyl(ılde bitecek, Birinciteşrin
den itibaren yeni kabul muamelesi baş 
hyacaktır. Bu yd yabancı diller mek
tebine imtihanla ve kur°'a ile 60 talebe 
alınacaktır. 

İLKOKULLAR - İlkokullara bu 
sene 8 bin talebe kabul edilecektir. İz
dihama meydan verilmemesi için her 
acmtin çoeujy o semtteki mekteplere 
alınacaktır. Bu se~ple hangi mektep. 
!ere hangi mahallelerde oturan çocuk. 
larm alınacağı bir liste halinde hazır
lanmıştır ve bu liste hazırlanırken ta
lebenin mektebe ya1ı:mhiı göz önünde 
bulundurulmuştur. Bu yıl 934 doium
lu talebeler alınmaktadır. İstanbulda 
195 ilkokul vardır. 

Birinciteşriniiı birinci gününden iti
baren ilk ve orta okullarla liselerde 
tedrisat başlıyacaktır . 

Rumen Ticaret Heyeti İle 
Müzakereler İlerliyor 

Ankarada bulunan Rumen heyeti 
şe!1rim1Ze gelmi~ ve ticaret müzake
rrlerine diln burada devam edilmiş.. 
tir. Dış Tıcaret Umuın MiidCirü Ser
vet Berk in, Rtım<'n heyetinin direk. 
tif almn k üzere Romanyaya gideceği 
haberini tekzip etmiş ve mi.ızakcrele
riıı mli aft bir tarzda cereyan ettiği
ni söylcmıştir. Görlişınelcrln öııilmliz
dckl günlerde neticclcncccgi tahmin 
edılıyor. 

Churchill 'in Nutku 
(Başı 1 inde) 

kuvvetlerimiz denizde, karada ve ha
vada kati olarak inkişaf etmiştir. 

PAZAR GÜNKÜ HAREKAT 
"Pazar günkü harektıt, bugüne ka. 

daı İngıliz ha,·a kuvvetlerinin yap
llklarının en parlağı ve en Iazla se
mere vereni olmuştur. Dil§manın a
det tailciyet!nde bi.ıyuk rahneler a
çıldı.ı;:ını tahmin etlırccek bariz se
bepler vardır. Uzamakta olan bu har
bin neticesini mütezayit bir emniyet 
havası içinde bckliyebıliriz. 

"Tethi~ jle safonlerıni itaate atınak 
n karga:ialığa sevketmek ilmidile ve 
bu suretle bunların hük(ııncte tesir 
ederek sulh yapması vahimcsile Al. 
:nan hücumları bilhassa Londra sivil 
halkına tevcih edilmiştir. Buckingham 
sarcıyıı°'a ve sevgili Kral ve Kraliçe
mizin şahıslarına tekrar edilen hü
cumlar, barbar evsarlurından maada 
efkarı umu1'1-iyeyi teş.v:iş gibi bir mak 
sat istihdaf etmektedir. Tabii bu hü
cumlar istihdaf ettikleri gayelerin 
aksine öir aksüliimel doğum1uşlar, 
Krcal ve Kraliçeyi müıtercken maruz 
kalınan tehlike gibi yeni ve mukad
des baglarla millete bağlamışlardır. 

"Bu hücumlar, bednam bir düş
mana karşı yapılan harbi sonuna ka
dar takip etmek a7.mini bütün kalb. 
lerde kuvvetlendirm İ§lerdir. 

EYLÜL ZAYİATI 

Müteferrik : 

Kııtan Evvel Kömür 

Stok Edilecek 
Eti Bank, kıt celmeden nTcl ıeh

rin bütün kömür ihtiyacmı ZonpJ. 
daktan cetirtmiı olmak için bütün ted 
birleri almııttr. Adalar ve Yeıilkö1' 
taraflarında, nakliye ücretinin u tcs
bit edilmiş olduğa bahanesiyle depo. 
larm kok kömürü satı91 yapmadıktan 
anlaşılmı,, kaymakamlara bta iıle mq 
gul olmaları için emir verilmiıtir. 

FIRINCILAR ŞİRKETİ - Uıkü
dar Fırıncılar Sirketi daiılmııtır. Be
lediye, münferiden çalııan fırınlarm 
himaye edilmesi için hl!lk ıandıtr ile 
bir anlqma :yapmıştır. Ba himaye be 
rine ı.t.Abl&l cibeüadelrj tirU. dabil 
fırıncdar da ıtrketten a71"1lma tema. 
yülü göstermiye baılamqlardır. 

İstaıabu1daki İngilizler, 
İki Tayyare Alıyorlar 

İ:;tanbuldak.i ıngw Xolonisl, trııi
liz hava kuvveUerine ild avcı tana
rcsi almak üzere kendi aralarında 
2500 İngiliz lirası toplamışlardır. İl
min! verrniyen eliler bir İnlfll& 2500 
lngHiz lirası daha vermek suretile ia.. 
ne miktarını 5 b,ln sterline çıkarmış
tır . Bu para Ue İstanbul 1nıtliz Ko
lonısi namına iki tanare alınabile
cektir. 

Meclis Reisi Çaiılmıda 
Çankırı, 17 ( A.A.) - Büyilk Millet 

Meclisi Reisi mebusumuz AbdülhalHc 
Rcndıı !f8}ırimi7.e gclmif ve istasyonda 
halk tarafından sevgi tezahüratile 
kar1J.1lanmı~br. Abdülhalik Renda 
~chrimizde kalacakları iki gün içinde 
halk ile temaslarda bulunacaktır. 

rafmen ba tenridlin clnam ettiilni 
görmek memnuni:ret •erici bir bldi
ıedlr. 

"Ordu teıkilitında. ancak 250 kiıi.
lik bir zayiat 01111&1111& mukabil bava 
hücumunda sivil ahali arasmda 10,000 
kişinin ölmüş veya yaralanmıı olması 
bunların ne derece kasdl Ye hedef aeç. 
mekıizin yaptldıltlanıu iıbat eder. Ha 
va müdafaa tqkilitmu.c da teairini it-
bat e.tmi.ştir. ı.. 
"Tamiı vadiıinde ıekiz milyoma ıe

çen muazzam nüfusun ııhhatini muh._ 
faza ve iıtirahatlni temin, bunlara bü
tün ihtiyaçlarını tedarik, evleri Y'!kılan 

.veya tahliye ettirilenlerin ihtiyaçları. 
nı temin vuifesi, hükimet mekanla. 
masını, bütün ali.kadar makamları dur
madan bir ıa:rret aarfettirecek kadar 
ıermiştir. Bu aiır ve muillk YUife 
mııvaHakıyetle ve müessir bir 111rette 
yapılmııtır. Bütün mevcudi,.et Ye mc
aai sistemimiz ıimdiye kadar modena 
cemiyete meçhul kalan prtlara ıilrat
le uymaktadır. 

"İstikbalde daha kesif ban maha
rebelerine intizar etmeHyis. 

"Hava hücumu halinde müdafaa ter 
tibatnnıza ait baaı mevıular vardır ki 
bunlardan hafi olarak bahsetmeyi ter
cih ederim. Aleni bir celHde eö:rlene
cek her ıöz dünyanın her bir tarafına 
telaraflanabilir. Tedbirlerimiu ait te
ferruattan diltmam haberdar Ye bise 
imkln dahilinde olan en bli:rük dar
beleri indirmesine mtiaaade etmeldi
iim için bir aebep 70ktar. Ba a..t ı .. 

caktır. 
ŞOFÖR ELBİSELERİ - Şoförle· 

rin yeknesak bir elbise ve kasket giy. 
meleri için belediyenin verdiği müddet 
bir ay daha uzatılmıştır. 
SİNEMA BİNALARI - Han de· 

iiıtirme tertibatmı ihtiva etmiyen ıri 
ncmalann aeana aralarında ıs dakika 
mildcletle binayı tahliye etmeleri k .. 
rarlaıtınlmqtır. Sinemalarda perde il• 
oturulacak Yerler arasında en az bcı 
metrelik meaafe bahmacaktır. Böylı 
olmıyaa ve on iki yaıımdan qafı ço
calı: alan einemalar kapatılacaktır. 

Paınuk IWübayaa Fiyaaarı 
Tesbit Edildi 

&!kara, 17 (TAN) - Ticaret V 
taıeu, pamuk mübayaa fiyatı 
taıbit etmfatır. Bu fiyatlar, bir.inci 
ltlAvland pamutu için 60 ve birin 
7erli pamuk için 50 kuruştur. M 
tahsilin eok lehine olan bu f17atları 
bir aralık pamuk borsalarında as 
fiyat Cibi telakki edilmiş ve tüccarla 
arasında fiyatlan daha Yilkseie 
karma temayQJieri görülmil§se de,; 
Ziraat Bankası ile Sümerbanlan t.e• 
aebbibılerl üzerine muvazene hasıl 
olmuştur. Ticaret VekAleti de tesbl 
edilen yeni fiyatlann Azami oldıı 
mütaleaaındadır. Bu suretle hem pa .. 
muk borsasının teaevvilııleri önlenml 
olnıakta. hem de eok daha yükae1ı: ~ 
J'l!tlann iplik ve dokumalarda yaptı .. 
iı fazla yüksellllerin önüne ıeçilmiŞ 
bulunubnaktadır. 

Yeni pamuk fiyattan SümertıanlC 
mam!llltınm fiyatlannda bib"Qk bit 
detiJikllk yapniıyacaktır. 

Gözler lngiltereye 

Çevn1miıtir 
(!Jaşı l ltıcf4eJ 

ra, bütün Amerika muhabirleri 
ıazetelerine gönderdikleri teı.. 
~aflarda, tahnöatuı büyük oı.. 
~ma ratmen, balkın manevi .. 
yatında hiçbir sarsıntı mevcut 
olmadığım, şehirden hiç kimse
nin kaçmadığını, bilakis daha 
derin bir hınçla sonuna kadat 
harbe ve mukavemete devanı 
kararmın daha canlı müeyyide .. 
lerine rastladlklannı bildirmek .. 
te müttefiktirler. 

Bütün f 1ll(iliz milletinin AL 
man savletine verdiği cevap 
eudur: 
"- Bir senedir bunu bek· 

liyor" uk. Bu felaket bizi 
korkutmamıştır. Buradayı~ 
ve burada kalacağız.,, 

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 inde) 

dan fa:ı.la insan yaşar. Mütemadi 
bombardıman altında halkın ai
rdrlerinin bozulacaiı, bu yüzden 
hallt arasında bir panik ba§lıya
catı ümit edilmektedir. Panite 
utr~an halkın şehirden kaçarak 
70llar1 kapıyacatı. nakliye ifl!ri
ni sekteye uğratacatı, bu suretle 
6ahil müdafaasının kötürilmleş
mesine sebep olacalı kanaati var
dır. Almanlar, on g(lndenberl bu 
gayeyi temine calı§ınışlar, fakat 
muvaffak olamamışlardır. BillkJs 
aon d6rt .lün zarfında mUdafaa 
bııraJlarının takviyesi için takip 
edilen ;reni metot sayesinde Al. 
man tayyarelerinin Londra üze
rine ıehnelerl s\lçle,tirilmif. ve 
§ehrin bombardımanı halk icin 
arbk bir eğlence mevzuu olmıya 
başlamıştır. Alman tayyareleri 
Londrada hayli tahribat yapmış; 
pirçok insanın ölümüne gebebi
yut vermı.,, fakat halkın sinirle
rini ve maneviyatını bo:unıya 
muvaffak olamamışlardır. 

Onun için İngiltere nikbin bir 
tarzda latilA tefebbüsilnü bekle
mektedir. Bir taraftan da büyük 
hava kuvvetlerile bütün gece Bel
çilta, Fransa ve Holanda sahille.. 
rlndeki Alınan fstili üslerini §id
detle bombardıman edip tahribat 
>-apmaktadır. 

ZAFER İNGİLTENIN 
"Ağustos sonuna kadar zayiat ra

kamlarını vermiştim. Eylulün birin
ci 7arısında erkek, kadın ve çocuk o
larak tahminen 2000 kişi ölınU, ve 
yıne ı,hmlnen 8000 kişi yaralanmıı
tır. Hava bombardımanlarının aebep 
oldulu bu zayiatın bette dardü Lon
dr:ıda verilmiştir. Birçok bastan.eler, 
kıliseler, Abideler hasara utramıştır. 
Fakat harp kabiliyetimize lras edi
len zararlar hayret verecek derecede 
az olınuştur. 

tihbarat, Genel K1U111QDUa bbtik Nev)'arlc, lT (A.A.) - Bahriye Na
hi&metler temin edebillne de. blse ZlrJ Albç Knox bUJ(ln verdili be· 
diitmanıa Y•P7111 baldrmda bau bm- 7an&tta İftlilterenln Almanya71 mal
zer bir ma16mat sclmemektedlr. llec· lQp etmesi ihtimalinJn, AlmaQaııın 
Jiae bir eok ıeyler söylemek umu- tnıw.e;,t mallClp etmesi iht.imalin
da)'Dll. Banan 1çia llafl ce1M akdet- de.u diba fala oldulwm blldlrmlttir· 
meldiiimisi teklif ..,_-.., lfmr, "vub'etfD b07le olmuından 

"Harbin bidayetinde baılanan bil. 
yük programlara göre, imalitm man. 
tazaman artmasını ancak timdi idrak 
etmekte_Tiz. Düomanm sayretlerine 

Aftlll Xamaruı Bqnldlta .._ Wr. clolQı cok ~ dem1f ve ıun· 
lifini kabul etmittir. Jm Dive etmfttlr. 

-ın.ntennın - İ9tilAsı bnklnı het" * itin daha tula aa71fiamaktacbr. Al- r 
Londra, 1'1 (A.A.) - Cburchlll ille mQ1'anın evvelce bire kllrfl üç olan 

yeıneilnt' buıün Bucklnlham lar'7ID. haft ~eti bq qajı olmuştur. 
da Kralla birlikte 1'emifUr· Yemekta Almar.. Mylatı kaUdlr. Halbuki düten ' 
evvel ChurchW llılaJestelerile uzunca birçok İnıı:u& pilotu tekrar harp için 
ıörüşma,tar. ıeri d6naPJttedlrler.., 
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ALMAN ERKANİ HARBİ
YESİ, İKİ ŞİKT AN BİRİNİ 
TERCİH EDECEKTİR: YA 
HAVA HAKİMİYETİN1 

lı· reke ELE ALMADAN TAARRl:!-
r1' y _ " ZA GEÇMEK, YA BU HA-
e· .. azan: Ömer Rıza Dog1·ul KİMİYETİ ALMAK İÇİN 
~~ 'bılyan knynaklanna göre t. HÜCUMLARA DEVAM. 
le·. talyan ordusu, Mısın İngiliz 

(Gazetemizin Askeri 
. Mütehassısı Yaz1y01") 

ı:c •ş.?lindcn kurtarmak ve fısırın 
s· llrriyet ve istiklalini iade et. 
ıa-1ek için harekete geçmiş ve 
e-•_ eı:-leıneye ba§laınıştır!.. İtalyan 7 Eylülden beri İngiltcreyc 
ıa· ~Ynakiarının bu iddiasını teyit yapılan hava hücumları. 
e-t eıc~ tarihi delaili bulmak, hiç nın tamamen yeni bir safhası 
1• c Riiı; değildir. Habeşistan İtnl- başlamıştır. O tarihe kadar Al. 
eırnn :kuvvetleri sııycsinde istikla. manlar bir ay müddetle her va. 

~ne kavuşmuş, Arnavutluk itaL sıtaya başvurarak sadece İngiliz 
e· i nn lstiıası sayesinde kurtulmuş, hava kuvvetlerini, bilhassa avcı 
· Tatta Mısınn komşu u olan ~u tayyarelerini zayıflatmaya çalış. 

rablnsgarp dahi ltalya sayesin- mışlardı. Maksatlan İngiltere ü. 
T. 1 ~snıanı. devletinden ayrıla. zerinde hava hakimiyetini temin 
e 1

1 
• ş olduğuna güre bu örnek.. etmekti. Çünkü havalara hakim 

ı herın. l\tısın dn ikaz edeceği §ÜP- olmadıkça istila teşebbüsüne gi. 
e cötünnez!.. rişmek imkansız değilse bile, 
Fakat bu ikazın vereceği neti. tehlikeliydi. Bunun için zaman 

l\lısınn İtalya tnrnf1ndun zaman kütle halinde, veya mün. 
el 

11:ülnnnh hürriyet ve istiklôle ferit .hücumlar yaptılar. Bazan 
~ ' belki kendi kuvvetine da. bomba tayyarelerini avcı tayya. 

e-- ~ ~aıı hürriyet V\' istiklfıle innn- relerinin himayesinde gönderdi. 

..... .......w..;'""""'"....--.-.... - ıl 
Yüksek bir irtifadan atılan bonıbalarm hava 1e .. eyanları yüzünden ne 
derece inhiraf edeceklerini hesap etmek güçtür, hatti jmkinsızdll'. Şehirlerden 
yükselen sıcaklık inhirafa yardım ettiği gibi, harp gemilerinden yq'ksclen 
sıcak bava cereyanları da bu bakımdan ayni tesiri yapar. Yukardaki ilk iki 
resim bu inhiranan, üı;flııcü resim de Salvo ateşinin fnydasmı tesbit ediyor. 
Salvo ateşi açan tayyare, tek bomba yerine beş bomba kullanmakla, bu da 

hedefin bir anda imhasını temin etmektedir-
! ı~nı Cöstermesi Macaktır. ler. Bazan hava harplerile bu ne. 

d Ugün bütün Mısır mnt~uatL ticeye varmak istediler. Fakat al. 1 
dJ~ söylediği budur ve l\lısırhlal' dıklan netice daima menfi oldu. ALMANLARIN B R 

bombnrdnnan etmekte, Alman 
hazırlıklannı bozmaktadır. lngi. 
liz hava kuvvetleri günd~n gü • 
ne kuvvetlenmckte '~ tecavuz. 
lerini arttırmaktadır. On gün 
sonra da havalar boz:ıılmaya baş. 
layacaktır. 

.Jan propagandasına inanma. Şu farkla ki, kütle halinde yüz. 
!ıeı:. arını açıkçıı &öylcmcktedir. !erce tayyare ile hücum ettikleri 
ı:[taI ' zaman zayiatları fazla oldu. Bu 
... Yanın Hedefleri: hücumlarda bir İngiliz tayyare. 
c,-:---:=.....::: sine mukabil yedl Alman tayya. 

HAFTALIK KAYIBI: 
563 TAYYARE 

~ıra karşı hareket eden resi, ve bir İngiliz pilotuna mu. 
t ed r· ltaıyan l.."'Uvvctlerinin bir kabil iki Alman tayyarecisi kay. 

Binaenaleyh şimdi: Alman er. 
Geçen bir hnfta zarllnda Al- kanıharbiyesi için yapacak iki 

manlann Londra Ozcrinde kay- şey kalfe:ıştır: Ya hava hakimi.. ltlsk e 1 Scltmı, 1\lirsa Mntruh ve bettiler. 
~ nl~n.de.riyeyi işgal etmek ve iş.. Jtl. .ll-

J< ı;inıı Cl'nişletcrek l\1ısınn bütün u netice üzerine Bitler 

betUkleri tayyare miktarım gös-
terir cetvel: yetini emin etmeden bugünkü 

müsait vatiyetten istifade ederek 

L 0 ~ Sahillerini :ıaptctmek ve Rayiştagda irat ettiği nut. 
~ tı/ n~~ Süveyş kanalına varmak- kunda artık sabnnın tükendiği. 
· · d •ger bir hedef, Sudan yolile ni beyana mecbur oldu. Bu be. 

rıut on ,lrlcrinde ilerllycrek l\1w. yanat, büyük fedakôrlıklar da 

IS Eyltu 103 1 ll Eyltu 90 ihraç bar~etinc te~bbüs etmek, 
8 52 H ,. 84 ve yahut Ingiliz hava kuvvetle. 
9 .. 47 15 .. 185 rini zay:ıf1.atarak hava hakiıniye. 
ıo .. ı Yekiln 563 tini temin için bugiınkü şekilde 

k t azyık etmektir. icap etse, Londra üzerine bir a. 
\.._..,. _______ , ______ / hava taarruzlarına devam etmek. 

ır ı uk iulyanın bu hedefleri tnhnk.. kın yapılacağına işaretti. dra hücumundaki gayeleri nedir? 
lıa ~ttir.nıck için uzun uzadıya Nitekim iki gün sonra General Almanlar, İngiliz hava kuvveL 
ı ,f{ nndıi:'l şüphe götiirmez. Fa. Göring Fransız sahillerinde gö. }erini zayıflatıp havalara hakim 
ı:ki llgiltcre de boş durmadı, hi. ründü ve Londra üzerine müthiş olamayınca, lngiliz milletinin 
ı a s dcQizaşın ülkelerindeki bir taarruz başladı. O günden. maneviyatını bozmak suretile 
t ~":'tlerini l\Iısrrın miidafonsına beri İngilterenin kalbi ateş altın.. maksatlarına varmak yolunu ta. 
• \Sis etti. Diğe:r tarnftnn da l\h. dadır. Evvelce yalnız gündüzleri kibe başlamışlardır. Evleri yıkı-
~1~ hQ?-'bc h zırl mnk için elin. hücum yaparken, kenailerlne pa. lan, sokaklarda kalan hallan lıü.. 

J it geleni ynptı. halıya mal olan bu hücumlara kıimetin başına bela olacağını, 

Alman erkamharbiyesinin bu 
iki şıktan hangisini tercih edece. 
ği bu hafta anlaşılacal<tır. 

Yazan: Sevim SERTEL 

Yeni adyo 

musunuz? 

Is asyonunu 

• Beşikteki 

Dinliyor 

Bebek 
lmanlann, her yerde ol. , Beşikteki Bebek 
duğu gibi, İngilterede de 

kin kin çalı~tlklan muhakkak. ı ngilterenin düşman bombar. 

lı 
tır. İşte geçen dımanlanna maruz kaldığı 
gün ufak bir bugunlerde kimsenin hayatı em. 
Ingiliz kasaba. niyette değil 

)t sında şöyle bir clir. Fakat, bu .~.)! ~I • · -'·: " ' 
)..~ vaka olmuştur: anlatacağım ~a ı,11~~~. )~ 
~~ __ Son zaman. kil bazan hıs. ~~ .. ,~ -2.i> -t~ _ 

- __ - larda İngilte. si kablelvuku. ~~ L \ıl 
rede üzerinde ların nekadar • H;; ~q . 

şu şekılde sualler bulunan kart. kuvvetli oldu. ,.., . "= I\ h~ 
lar dolaşmaya başlamıştır: ğunu göster. - _ j ;:._~. 

"Yeni radyo istasyonunu dinli- mek itibarile. ~ "' . -
yor musunuz? enteresandır: 

Burada en yeni ve en mOhlm Mösyö Dear, bir maden amele. 
,.e sansüriln blle elinden geçmlyen sidir. Bir kaç gece önce saat on 
gizli havadisler verilir. Yeni is- iki sularında mışıl mışıl uyumak. 
tasyon falanca saatlerde nesrlyat ta, gündüzün yorgunluğunu çı
yapar." karmaktadır. Birdenbire karyo. 
Bu kartların ortaya kimin ta- lanın yanındaki beşikten gelen 

rafından yayıldığı bir türliı mey. yaygaralarla kendisi de, karısı 
dana çıkarılamamaktadır. Fa. da uyanıtiar. Bu vaveyliılar, 
kat geçen gün bu ufak kasaba. beş aylık yavrulan Mişel'indir . 
da orta yaşlı, fakir bir kadın kö. Hıçkırıklarla ağlamakta olan 
şebaşmda duran bir boyacıya a- yavrucak annesinin kucağına gc. 
yakkaplarmı boyatır ve ona pa. lir gelmez hemen susar. Fakat 
rasile beraber bir de kart verir. yerine kondu mu tekrar fer. 

- Bunu oku, der, bilmediğin yat ve figana başlar. Bu hal böy. 
bii- şey öğreneceksin. lece on dakika kadar devam 
Boyacı büyük bir nezaketle bu eder. Bebek kendi beşiğinde yat. 

kartı alıp bir göz atar. Sonra o. mamakta musırdır. Bu vaziyet 
rodan ayrılmak üzere olan kadı. karşısında Madam Dear bebekle 
na: beraber kendi yatağına gider. 

- Bir dakika, der, benim de Aradan on, on beş dakika geçer 
size verilecek bir şeyim var. geçmez mi;ithiş bir infilak duyu. 

O da cebinden çıkardığı kar. lur ve derhal Dear ailesinin ya. 
tım bu fakir ve yaşlı kadına uza. tak odasının duvan çöker ve be. 
tır ve der ki: 

- Siz de bu karta bir bakınız, beğin beşiği enkaz altında kalır. 
eminim ki bilmediğiniz bir şey Odanın o tarafı tamamen yıkıl. 
öğreneceksiniz. mıştrr. Halbuki karyolanın bu. 

Bu ikinci kartta şunlar yazılı. lunduğu tarafa hiç bir şey olma. 
dır: mıştır. Kan koca bombardıman. 

"Frank 3'ames Baker dan kurtulmak için hemen sığı. 
hükUınet polis hafiyesi,, nağa kaçarlar. Yav'rulan da an. 

Bu boyacı, hükumetin hafta. nesinin kucağındadır ve mem. 
lardanberi ortalarda dolaşan bu nuniyeile onlara dilini çlkarmak. 
kartların nereden geldiğini buL ta ve lisanı halle onlara sanki: 
mak için çalıştırdığı hafiyeler. .._ Gördünüz mü ben ne yap. 
den bir tanesidir. tığımı biliyordum,, demektedir. 

',Dmll-mi:a::ıiialDl--
Çemberr aş 

Sineması UR u 
ı. ve ·~1Ya, bilfiil harekete geçmiş bir de Londraya gece bombardı. her taraftan yükselecek şikayet.. 
ı. 0 ~~demiş. hnttit Sellüm gibi, manlarını ilave etmişlerdir. Faz. lcr üzerine hükiımctin de paniğe Bilirsinrn Jı::i bummmuan baııhea [ki 1 vejetasyon oldufundAn dolayı afzı a
i· ~il Y-:ı llcrani gibi bazı ileri me~·- la olarak Londrada ·yalnız askeri ug-rayacağını zannetmicler ve bu bil7lı1c i:si. vardır: Burun koku ahr, ak- çık nefes alanlar, aksine. •ercm has-

l'ti ı~ 1 t · b 1 0 ... :ı ciğerlere gidecek hava burundan gi. tabğma daha ziyade mukaV'Clnet eder-
t Bu ~ gn c mış u unuy -•• hedeflen· do··vmekle •·almıya ... ".... tl · tila' a bir ..... mı'n ha~ 'Yll%.d •1 • t ( d ·• A ·~ sure e ıs Y ..... ..... rer. Bunlardan ba~ka burun, hastalık ler, öylclerinde vejetasyon ameliyatla 
• hirn h" e:n 1 a nrn arasın n mu- bombalannı lfıalettayin şehrin layaca.klarmı ummuşlardır. cetiren rı.ıikropl.nnn bir çofuna yol temizlendikten sonra verem hastalıfr•· ı 

Bug!lnden itibaren muazzam 
programla 1940. - 1941 senesi 
mevsim filimlerine b~ıyor. 

1 • Çdg n Gençlik 

8 mak .~r nıuhurcbenin "ukubul. her tarafına atmaktadırlar. Lon. Almanlar bu suretle zemini olursa da bugun düıiindüfüm "Şey bur. nın dnha çabulı: ilerlediği bile olarw. 
t hilir lltere o~duğu tahmin edile. dradaki ıüiri karanlık hedefleri hazırladıktan sonra mehtaptan nun akdığcrlere giden havanın yolu . Vercmlilerde burun?n uzun V4'1 ,e-

in..,·i· Gerci ltnlyan knynaklnn, görmeye mani olmaktadır. Son. istifade ederek bu hafta iç.inde olmasıdı-r. nıı olmasına sebep tıroit guddesinin 1 
- kul~ tıleıin Mısırdn da hir sev. ra da Alman tayyareleri hava ihraç hareketine teşebbüsü ka. Veren de en ziyade akciğerlerde hormonlarıdır. Bu hormon bir taraf-
• !r'or eyşi ricat yapmalannr umu- diıfi toplarının barajından kur. rarlaştırmışlardı. Ayla beraber yerleştiğine göre, oraya gidecek hn- tan burunun şeklini meydana çıkarır 
i ilrn "ıe böylece l\ıısırdnn -da c:c. tulmak için çok yükseklerden İngilterenin c.ııırk sahillerinde vanm ikapm demek olan burnun şek. v~ çok işleyince burun w:un, genİ:i ve 

.. lng"l': e
1
Ji.ni bekliyorlar. Fakat urmaya mecbur olmakta ve bu ~ tinden. büyüklüğüııden veya kücük- güzel olur ... Bir taraftan da vücudün 

p, e.tl 1~ er de Mısm bütün km.·- " met hareketi başlar. Bu da ihraç lüiün4Scn. verem bastı:ılıfınm akciğer. kimyaca sarfiyatma hS'lı:imdir, çok 
te-·Cl'ilc müdafaa edeceklerini sebeple hedeflerine nişan almaya hareketine fevkalade müsait bir lere girdikten sonra çabuk ilerleyip isteyince vücut çok sarfeder, verem 

···•n edi ç· k" d imkan bulamamaktadırlar. HaL vaziyet ihdas eder. Zaten bir ilerlerni:veceği hıık'J:mda acaba bir hastalığmm ilerlemesine sebep olur. 
- coki1 Y~rlnr. ün ·u l\lısır nn bukı' İngilı'z tayyarclerı' alçaktan ih h k t' j · bM ·· h zl · ., D ek k' h • den lncl , lngiltere ic:in Akdeniz_ raç are e ı çın utun a r. mina çıkarılabilır mı. . cm .' verem astalığının çabu11 
ı Akd ~l'kilmek mnhiyctin~ed!r· uçarak hedeflerini tamamen ta. lıklanru tamamlamış, gemilerini Voerem hastalığını ilerletmiye mü- ılcrlemesıyle burunun uzun ve geniş 
ı • ~!!~zden çclu1mek ise, Jngıl· yin edebilmekte ve una hiç sahillere yığmış, ordularını ha. sait mizaçta bulunanlardan çoğunun olması, b~r. tesı:ıd~f eseri de~il: ikisi ı' 

b•e:rcır. tçı~ b. ü·."U··k .ve tc.ltıf_i cdilmc-ı bir bomba otma.mnkta ırlar. zırlamış olan Almanya için en ~nuı -büyük dc!.lilemezse de- u. de f~r.~a ışlıyen tırolt guddesının ne. 
- ·' Al l Lo - . . did' ıı:unı::a ve geniş olur. Burun delikleri tıcesıdır. ~nı1.I\ aN}ubı'yctb•. Jnmltere bu man ann ndrayı bu su. musaıt zaman şun ır. ,.. Su h~lde v re h tal - il 1 - " .. "" ,.. de ı>ck geniş. Deme ... ki havanın gire- . . " e m as ıgrn~. ı. er eten 

dil; •~iYetc uğramamak maksa. retle bom~rdıman etmeleri yü. * * ccği kapı iyice açık. Akciğerlerin is. ıstı~dın, buru~~n ~ha mu~ı'? alfi.-
ı elinden geleni ynpnca~ ''e .zünden şehrin bir çok yerleri ha. Fakat ihraç hareketinin mu. tedikleri havayı almaları için burun ~~tı bo~~daki tir~ıt guddesının ha. 
,ısır dn İngiltercnin bu mağliı. rap olmuş, nüfusça da hayli zayL vaffak olması için yalnız taı:afmdan bir mani yok. lıdır. O ıstıdada sahıp olanların, zaten 

Yıa3:,edte U/h-nmamnsı için hiçbir at kaydedilmiştir. bir şey eksiktir: Hava hakimiyc. uzunca olan, boyunlarında tiroit gud-• .. VAkıa burun şeklinin bn•'iikçe ve des' d b"" ·k ı il t t ld • 
ırnı .nr' • ek b Ik' hu. * * tı'. Almanlar Londra halkı ara. J 

1 e uyu çe 0 ur, e e u u ugu nu b .... ırgemıyec ' c 1 muntazam olınası havnnm mutlaka vakit pek bellidir. 
ii ic:n?ali nıcnfnntlerinin en kn· L ondra halkı üzerine yapılan sında panik yaratamadıklan, hü. M)rbest,e girdiğine delalet etmez. Bu- Bunun aksine küçük ve dar burunlu 

kl 1 sayncnkttr. bu hücumların df §Üphe. kumetin maneviyatını boı.ama. ı"Wlun İçinde bir tıkanıklık bulunur vo olanlarm kısacık boyunlarında tiroit 
_ e ~ l\lluhare'be:_ siz bir maksadı vardır. Alman. dıklan gibi, hava hakimiyetini de bava ıerbestçc giremez... Bir zaman ıuddcsini hissetmek güçtür. 

lar, attıklan bomba.lann rnünha~ elde edememişlerdir. Yalnız ge. brnn tıkanıklığına verem hastalığı ba. Tiroit guddesi büyük olunca, fazla 
tı ~-~ ·· M r..-d ki - k • h • b lmnmdan ehemmiyet verilird"ı. Bu- • ı · · 'k" "'U.UCD onumu;c. c gnn. sıran as en edeflere ısa et ede. "en bir hafta i,.inde 563 tayyare ış eyınce ınsanm ze asmı arttırır. 

J" d ... :ıı :runlan tJkannuı olanlarda verem da. .. 1 · · 1 ki k · v ha Le..... -.r. e miihim bir mtrlıarc. mivecegyini bilerek Londrayı gc. kaubetmişlerdir. Bu arada İngiliz goz erme par ::ı 1 verır. ercm s-
11 ""' -h J J .'ha çabuk gelir ve daha ı;abuk ilerler, tnı·.ı:.ını 'abuk 'l 1 tcnl · ki ı1·r1.. "" ıt olacamn ... zn innnabi. ce gu .. ndüz atec altında bulundu. t el • d F sahil'nd k' .. -. 'k 

1 ere erın ze • par. ~ _ ... ~.-- ~ ayyar en e ransa ı e 1 derlerdi. Şimdi buna ehemmiyet ve- lak goılü olmalan, bu hastalığın her. 
Bu ruyorlar.0 halde Almanların Lon Alman üslerini mütemadiyen rilmez. Burunlarında ve bocazlarmda kesi 0 kadar acmduması da ondan. ee ~llharcbcnin kati bir ncti-~-----------------------.....:;__ ___ _... _______ .;,;;.;~~;;...~;;..,;;...;;;,;;.;,..:.:=:::.::::.:~~=:.::...-

lahnıtn l> ~iyeccğini f,iiındidcn .,._., - 8 - t • • • • • • • •• • • • • "' .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·ı 
ba~~in :C~~ F~~!e~~ şa:::"~ö:l:f: b:ı:~kıy=~~;:,: • ~ ı• .......-:'a ,......... I 
lundutu an~ birçok neticeler bu. si susuyorlardı. Ben bittiğimi hisse- '----' ~ ~ 

KEN MURRAY - JOHNNY 
DOVNS - KATHRYN KANE 
tarafından tevrHmi~ Dans Mü
zik ve bütün Kalplere neş'e sn· 

'an muazzam film 

2 ·Doktorun 

Cinayeti 
Esrarlı mııceralarla dolu aşk ve 

heyecan filmi 

İLAVETEN: 
Iliuazzam Varyete 

Programı 

1 M :Meşhur Kemiksiz Kız 

l<ÜÇÜ AR Ç 
2 M Büyük Türk Sanatkarı 

E BAY 
İllüzyonist ve l\lanyatizör 
3 - Herbert ve Al Sihvers 

Akrobatik 

umarei ar 
IE&l'=m!112.'!l!mll!lal ... E, 

-- ~ 

·"Takvimden 
~~~ .. bir ~aprah 

Dam üst .. de 

Ke iler ••• 

G ümüş gibi bir EylUI meb. 
tabı. Pencerenin yanın. 

dııki dnmdn koşuşan mahalle ke. 
dilcrinin konuşmnlarıw dinliyo. 
rum: 

Armut nğacındnn koyu san bir 
kedi atladı; hepslndebir hayret! 

- "Mestan., mış! Bir haftadır 
neredeydin? 

Ağırbaşlı, uzun )·üzlü biri ilave 
etti: 

- Biz bu bir haftadır ne 
"akşam,. safnlnrı sürdük!Hep si • 
zi hatırladık! Fatih iınaretindeki 
Bülbül Hafızın Tekiri de görün. 
müyor. Onun da kayboluşunun 
nekndnr "efkar,, mnza dokundu. 
ğunu "tasvir,, edemem! 

- Knbahnti malüın. Bakkalın 
rafına atlamış. Tekmil ekmekler 
yere yuvarlnnmış. Zaten eskiden. 
beri öyle beceriksizdir. 

Süt bnynz "uslu., akıllı biri 
gözlerini süzerek: 

- Ne "vakit,, söze karışsam, 
ienin "haber., in yok diyip çıkı. 
yorsun uz. 

Renklerinin benzeyişinden kar. 
deşi olduğu anlaŞ1lan bir diğeri: 

- Evet ama her %amnn "son 
dakika,, da aklına geliyor. E~cl 
söylesene. .. 

"Mestan,, danım ta ucunda 
düşünen van azmanı altın snrısı 
yaşlıca bir kediyi göstererek: 

- "Kodaman,, ın sesi çıkma. 
mnsı "nadir,, bir §eydir. 

- Bundan sonra çıkacağa da 
benzemiyor. Kabak zamanı fazla 
miyavlrunıştı. "Halk,, ı rnhntsu 
etmiş. 

Mcstnn lkarayağız, ufaktefek. 
sessiz sadasız bir kediye doğru 
yürüyerek: 

- Tnnıynmadım! 
- Tanıdıb'lnızn "eıhin,; im. 

hepimiz bir ''vatan,, evl8dıyız. 
Sizin mahallede bwunmamanı:a 
bize "eşref,, saat oldu. Rengim 
karn diye "karacan,, olacak değL 
lirn. Bunun için "müntekim,, va. 
ziyctinde bulunmayınız. "Felek,. 
ten bir gün çalmak istedik. Bnş.. 
ka "bürhan,, a hacet yok. A~kça 
maksadımız siz gelmeden derle. 
nip, toplanıp önünüzü kesmek. 
ti. .. 

Mestan güldü. 
- Her şeye istidadımız oldu. 

ğunu biliyordum, dedi, fııkat ke. 
dilerden cerrah çıktığım §İmdi 
öğrendim! 

Takvimci 

,..l!al:l~ısm:IEEB.!11~ 

ŞöhreU dillerde destan son sis.. 
tem "Miro!onik makinelerle,, 
milcchhez istanbulun en çok 

rağbet gören 

Sineması. Telefon: 21859 
Bugürı 

Yeni Mevsime Başlıyor. 

-, ______ y DA 
rtına 

Sesu Hayakava - Conrat 
Vayt - Corin Luchere 

2 - Ö üm Makinesi 
Sabırsızlıkla beklenilen bO)'ilk 

Amerikan Sinema Romanı 
~l&ıWllSll ___ , 

Sahip ve Neşriyat MüdilrQ: Emin 
UZMAN-Gazetecılik ve Nc~riyat 
T L. Ş. - TAN MATBAASI 

bu :ın UJ>he ~ötürmez. Belki diyordum. ı• 
dönünı llharebenin neticesi bir Vasili bana doğru yı.1rüd0; elimi, Yazan : İtalyancadan ~viren : 
bütün lloktnsı teşkil edecek ve sert bir harckclle kendi demir elinin ANNIE ViVANTI RÜVEYDE &INAN~a.:u .. • 
ııa gö! ~ ~nrkt~J..-i. vn.ziyet o. kıskacına aldı; 

rinde, ya o kaprisçlklC'rl, o atkeli ü
züntü haykınııları! Dirseklerindeki 
çukurcuklarl Dalma yana kayan tak.. 
ke ile o mAnasız milcadelesı! İçinde 
müsamaha etmez ayacıklannın çar
pındığı uzun esvaplar! YARIN AKŞAM 

i P 'te 
Dünyanın en büyük Rejisörü 
Aleksandr Korda'nın 

"" ınmı b inki af - Llıkin, sen dcilsin! dedi. Sonra 
~ireeekti:r ım / ır ş ge- beni, ba:ştan asağı, ne bir koca bakı- üzerinde titreşen bnna, o uı.mnn be-

l 
şı, ne de blr ıişık bakışı olmıynn so- ni kurtannak için bir şe!kalll vıc 

O ğult, tahlil edici halis bir eonna.Is.. kuvveUi el uzanmıs olsaydı, ben de 

ni kendimden geçiriyordu. 
Vasili bana biyanct edebIUrdi; ben

den kaçabilirdi, beni terkedebilirdl; 
bc.n bunların farkında de~ltdim. 

Her gün annemle ben, ona yenı 
adlıtr buluyorduk: ÇJçek adlan, kiı
~iıl: hayvan adlan, taUı ve düşünce
siz nnğmelerden yapılma çocukça 
:ıdcağızlar.. 1 

Denim artık hiçbir dilı;üncem yok
tu; hiçbir arzum yoktu. Analığın be· 
ynz cennetinde, solgun ve saf tnht· 

Milyonlar sarfilc hazırladığı ve 10.000 FIGÜRAN'ın İ:itirak cttigi 
muazzam Sahnelerle dolu 

kuyUcn Dilekleri seur'ün bakışı ile sUzdCi. ba5ka kadınlar gibi, güncote yükse!k 
1)-~---_ \Nihayet bcni, ıimdl l{iriUU.i fle alnı ile geçen, taarnızn uğramamış 
.a.8~ın i Bir Dairede l\'.Iesai itilmekte olan ötekilere doğru sürük- temizlikleri ile h-uts:ıl ve merhruneıt.. 

aat 15 liyerek; siz, mesut kadınlnr gibi olmıyacak 
Dir nıeııeııd de Tatil Edilir mi? - Gel!. Dedi; ben s~ nrkada:şla- mıydım? 

ıcktuıı,, •hcıJ.•r.~n &:6ııdcrdifl •!alıdalci nma bir kar parçası kadar soğuk, Fakat, uzamııı çocukluk çağından 
"'Gucıt tr dtt~iJoonu: diye tarif etmiştim. Öyle değilsin; ah, yavaş ve arzusu:. adımlarla çıkan be
i:ıı ı..lıce d~ ~nıa iııaııdnn. Yctlatir- gerçekten öyle değilsin! Gel!. Kun- ol, bin iaddar el .uçuruma doğru ıt-

ur lchı ~ khndııı lnhat almak. aonba- dakçı!_ Wcr. 
b1111 ıl>4o) ~1 Tennek Orere tnıl'lln (IO O zamandan sonra kocam bent her Oh, masumluğun dönQş(l olmı:vıın 
oe. fi4Auı,b ti eıtdiktezı tannrm. B!tT(lkdcrc· zaman berabcrlnde bulundurmnk is- beyaz yolu! Oh, safjyet!n, sönünce 
rede htr ba~1' Saat ıs tL Pabt da- tedi. Benim cahil gençliğim! ziyafet- bir daha asla yanmaz olan nazik ~
ıaıka ldıııae >oıclll..; bir lhktl:O mandan ten ziyafete, eğlenceden eğlenceye ğı! .. Ben, sizi yirmi yaşundan öuce 
ltmdi EGrczneraUıta., •d~ '"bahtedediT!er. nr-kledi S'"k J • h · kaybettiğim zaman, sizin için ....,.ln-ltı. :rcdl klıl:4c hlr dedi. DllndQm. Çıkarken s 11 • u se crım oşuna, Gidiyor, • .,. 
.atezı bahtc.ıe. ~ mcnııır CTUPllDllD hal:!· masumluğumla eğleniyordu. madım mı? 
afır a.fulCJnakq lıat 'bir masa baaıııda mJ. Masumluğum, onun sefakatli ha- Bir hayranlık bakışından veya. ce-
hr daha dlııı de~cuı olduklarım r;l!rdllın. yatının maelström'ünde altüst olınua. sur bir sözden kızaran, şen ve trr.mi.z 
lilyl]kdcreye ~ tr de Pendiktoa blkrp tu. annelerinin yanında yürüyen ala'an
li!tte.ulı:ı oldutça ~bilir mbim~ Ruıul O, beni, bütün vislerln derinliğine larınıa bir sili'gOn gibi nıalu:un, ve 

• S ba mllcneıceıtlı t uıaarılla idare etti· baktırdı. ve o zaman, Qrkmüş ve bu- kıskanç bakıyordum. Ve ben k~ııdi.. 
debtnr m4'fm. hll~bl!ııcrtuı içiıı iatUade lll§Yllli gözlerimi daha büyük bl{ sı- mi onlann eteklerinfn ucurıa sı"cttün
ı;.tırtttar muaınn:ı ~Fakat JQtfcn .U sa- caklıkla ~ptü. O, dudaklarıma alçak- mcğe bile !Ayık bulm~yordum-
b•Ur mlalııh1 Xcıı4ıı.rı.: dlkbtluJ cclbcdc· lığın bütün kadehlerini akıttı· bir * * 
c • cdllmi~ bir 0 halk hizmeti ldn t ıı... ' li.i r mllcasc 

1 
ld m estcıen;11 b 

4 
rl 1 yandansa, haknre c U&• amış genç g - Fakat analık, muzaffer ve halas-

ın zmet :._n" •re ••llhl,.:ti ~<ı c ra min göz yaşlarını içmeyi tallı buldu. kar, geldi, çattı. İçimde çnrmnakta 
·~ mcıulııret ı, .en ca scTa· • . .. .~,... 

en• ne ır•ınnık u tlıılcrinl tahrik etmek O, hakikatte, bir ıptil.ıh ve kor- olan küçük beşeriyet çekicini, ımi.ıtc-
• &'ttı:ıdtr? s 1 b' 1 ğru r dal meni tattı ••t u ıe nsml kunç usta, icna ıgın ır ya ancısı, vazı ve ma r taşıdım. Her ıh&)'at 

ıcs ctm i:;n mllrac-ı 
1 

edilir, misafirle t.oı· safiyctsizlığin bir apostolu oldu. WrufiUDda sevinç. tekrar takdts: edil-
• rtdılcdıllr mi.?,. Ah, eğer_Eal!!ı. çocukluğun hududu ~ir;; kadınlığımın tertemiz scvinci•be-

Annemin yanında idlrn. Hakir ve 
çok geniş hayranııı;un, onun kollnrı. 
nın rikkaW halkası içinde sığınn[:ını 
bulmuştu. Kendi kendime soruyor
dum: Bu dünyada nasıl olur da, bu 
s:ıadettcn kaçan kadınlar bulunur? 
Kudretli h:ıyaUa rne~bu olon bu ay
lar zarfında nasıl nğlarlar, nasıl 
muztarfp olurlar? 

Kendimi, ilkbaharda, kudretli bir 
kuvvetin ~içeklenıneyc dof:ru ittiği 

taze bir ataca benzeUyordum. Ken
dimi bütün kadınlardan daha kadın 
buluyordum. Bütun o mübarek devre 
benım itin zevke doSnı bir muawım 
uruç oldu. Her şey, her şey hoşuma 
gitU; her §ey beni hayran etU: Cnr. 
pıntılı bekleyiı,ıten yırtıcı son tnmam
lanışa kadar. Nazik YIU'adılış - oj• 
lum - kollarımlll arasına konduğu 
zaman, düşllndüm: 

O, ynln.ız başına. bütüıı hayatımı 
sevinçle doldurmıya yeterdi. 
Göğsümde, şaşılacak derecede bü

yüyordu: Bazı fantastik lcjanların 

bir çiçeği gibi.w Her gün daha san
sın, daha şenlik saçan bir çiçek gibi .. 

Oh, kilçilclik elleri ~tümün uze-

VA 
lanıyordum. 1 

Şaheseri gösterilecektir. 
ASK-HRYF.CAN~ij!1S-KORKW.Ş, ve MUAZZAMSAHNELER, VI 

Fakat şimdi düşuncclcrim zail olu- ,- •ıfılm•-m•:aı•mmıı::11a .. •ılılimmalı:limılliiiliiiiliiiiliiiiiilli~ 
yor .. Halıralarım bırbirlerinc karı§l)"Or. -
Annemi kucağında çocuğumla görü.. Yar'n --kcam 
yorul?'- Ben ise, seyahat elbisemle. 1 !llcl!l s SARAY Sinemasında 
ağlıynrak, meyus, onlara sarılıyorum. 
Onlan bırakmak istemiyorum, gitmek 
istemiyorum; amma Vasili sabırsı.z.la
nıyor; VasıL sinirleniyor; babalık ct
ınekten bıkkın; beni artık, ''kundak
çı,, değil, ana bahtiyarlığımın saflığı 

ıçınde ,bir Madonnina gibi görmek· 
ten bıKkın. 

Vasili klına koymuş: Şan yapmak 
istiyor: daha doğrusu şan tahsil et
mek istiyor. 

İtalyaya, MilAnoya gidip boru öt
türmesini öğrenmek istiyor. Ben de 
onunla gllmiye mecburum. 

- Ya tocıık? Bırak çocuğu bir. 
liktc götüreyım. 

Hayır, Vasili çocuk istemiyor. Can 
sıkıntısı istemiyor, rahatsızlık iste
miyor. Hayasızca: 

(DEVAMI VAR) 

.. ~ilyonlara mal olmuş Film ... On binlerce artist ve figüran.,, 
tun dunyadı:ı en faıla okunmuş sinema romanı ... 

• 
Bü-

.. om 1 Son erı 

Mevsimin ilk TÜRKÇE SÖZLÜ süper filmi 

Baş Rollerde : 

MARiA KORDA • ViCTO v RKONI 
Vc,zü Volk~nının İndifaı ile Harap olan günahkar Memleket ... Zevk 

ve s~fnhat ..• lııunuli alemleri .. Fahişeler ve Lüks hayatları,,, 

Ilavcten: FOKS JURNAL haliha~r haberleri. ........................ ____________ __ 
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i L K M e K re p , VEN i p u o-R 
edUe~i~~~.;g:~~~~~!;~~~e~~ö~ ı ~ 'RENKLERi 

~ M -~ Galatasaray Beyoğlu 

C. K. M. =Mevsim Ge~di = C. K. M. 
C. K. M. Mağazasına bakmadan kumaş almayınız. 
Halis Fransız ve İngiliz yün1H10't"inin en c;f\n modelleri C. K. 1\1. de bulursunuz. 

~ ~ ~ 

RAFYAıı kitapları Milli Talim ve Terbiye Heyetinin son deği. 
şiklikleriyle uSEMİH LÜTFİn Kitabevi tarafından haritalar 
ve resimler yeniden yapılarak emsalsiz bir nefasetle neşredilmiş
tir. 4 cü sınıf 21, 5 ci 30 kuruştur. Toptan alanlara büyük tenzilat 

1 yapılll'. 

Geçen mevsim, müşterilerinin takdirlerini kazanmışb. 

. . '·t . ' ' . 1 •• ~ ı~'":.!;... 

---------ın ... Bu Akşam: Harbiyede~
1

---··-----, 
·BEL V Ü BAHÇESİNDE 

İMİ TAT Ö R R AS İ H 'in GALA GECESİ 
Miçe Pençef akrobat oyunları - Oto Keti Varyetesi - Kemiks t 

kızın oyunları. 

HAMiYET 
N A Ş 1 T 

YÜCESES 
ve arkadaşları 

Ve büyük sürprizler. FiaUarda zam yoktur. 
Nazan Dikkate: Bir lı::aç ~ündenberi rahatsız ~ulu nan Ses Kraliçesi 

•••••••HAMİYET YUCESES her akşam aabnemiz<fe seanslanna devam edecektir.•••••• 

,,. ....................................... r.;;m .................... ... 

AN~ YE.Ni NESİL İLK OKULU i L K 
Yabancı dil öğretilir ve bilhassa ana sınıfına fevkalade ehemmiyet verilir. Sınıflan az mev

cutlu olarak teşkil edilmiştir. Kayıt muamelatı na başlanmıştır. 
Hergün g dan 12 ye kadar müracaat edilmelidir. 

ı------•• Adres: Cağaloğlu Mollafenan No. 30 • w ti 

•-------· Nişantaşında Karakol Karşısında ., .. _______ l 
ESKi. 1 ş 1 K L 1• 5 E·s 1• YATILI 

FElZİYE YATISIZ 
ANA • iLK • ORTA • LİSE ( Kız • Erkek l 

rurkiyenin en eski hususi Lisesidir. Kayıt ve tecdidikayıt için hergün müracaat olunabilir. Tarifname is-

b teviniT.. -r.-ı .. fon: ~iı871i9m•••••••'•••••••••* 
1 

Telefon: 80547 ----------1\ 
KIZ ŞiŞLi TERAKKi LiSESi ' E R K E K 

ANA. İLK - ORTA - LİSE. Yabancı dillere bilhassa itina edilir. 
Tedris •e terbiyesindeki ciddiyet Devlet imtihanları neticelerile sabittir. 

1 - Talebe kaydı, her gün saat 9 - 18 e kadar Halil Rifat Paşa konağında yapılır. 
Z - Arzu edenlere, Mektebin mufassal Talimatnamesi posta ile gönderilir. 
3 - Kayıt için Velilerin bizzat mektebe gelmeleri gerektir. 

ı•ıı-Y-•A_T_I L I ı Nişanta~ • Rnmeli ve Çınar Ca ddclerinde 1 GÜNDÜZLÜ 
~.!..:...!...!~!Jll: -•HİÇBİR YERDE ŞUBESİ YOKTlJRm• --t~_:::.:=~~-· 

Yatılı - Yatısız - Kız - Erkek 

HAYRİYE LİSESİ 
ANA - İLK - ORTA - LİSE 

Saraçbanebaşmda Horhor caddesinde Telefon: 2053~ 

EaJci ve 1eni talebenin ka:rrtları her cün saat 10 - 17 ye kadar 6'llpılır. Yabancı dillere ilk smıflardan itibaren 
bqlanır. Son ımıfta fen ıubesi de vardır. Talebe mektebin hususi Otobüs ve otomobili ile evlerine nakledilir. 

ı· ... - .... --... .. •"' °T1 "'t.tlJ'. ı. • •• .• ' • 'l • ~ 

Eski Feyziati , 

Yatılı BOGAZi Ç i Li S E l:.ER i Yatısıı 
KIZ ve ERKEK TALEBE AYRI BÖLÜKLERDE 

Alla, ttk, orta ve nse snuflan için eski talebenin kayrtlarmı tecdide ve yeniden talebe kaydına ba§lanmıştır. 
Kayıt i;in tatil günlerindeıı maada her gün saat 10 dan 18 e kadar mektebe müracaat edilebilir. İstiyenlere ta. 

rifname cönderilir. Telefon: 36 - 210 

11'1 ........ _ .. _ .. _Arnavutköy - Çütesaraylar ti 

INGILIZ Kız MEKTEBi• de~•:;:dc::~h :::ı~u~ey~:k:;;~~ 
--- • ~ ~~~::aj~=c~~~üde~~~Y~;:sı0 F!: 

,{Tam Devreli Orta Mektep) 1 ı halleden Salih kızı Nigar ve 19 ar. 
kadaşının ~ayian mutasarrıf bulun-

Mdrlep ı Birincitqriı:ı 1940 tan"lıinde açılacaktır. İkmal imtihanları duklan Madenln Poço deresi mevki-
23 ve Z4 Eyltll'de yapılacaktır. Yeni talebe kaydı ıı EyliUden itibaren 1 inde üç tara!J dere ve bir tarafı Yu-
Camartesi ve Pazardaıı maada her rün sabah eaat 9 - 12 ye kadar. Da. sut bağı ile mahdut bahçen.in taksi

mi kabil olmadığından şüyunun iza-
ha evvel izahat almak isteyenler her Pazartesi ve Perşembe günleri sabah les.i hakkınd• davacının vicabında ve 

.. •aat 9 - ız ye kadar mektebe müracaat edebilirler. müddeaoleyhlerin gıyaplarında yapı-

l~••••l!lll••••••••••••••••• •••-" lan muhakeme sonunda yukarıda mevki ve huduUarı yazılı bahçenin 
Leyli 

Erkek YENi KOLEJ Nehari sahasının azlığı ve vereselerin çoklu.. 
'\ gu hasebile taksimi kabil olmadığın-

Kız , dan satılarak tutarının hissedarların 

İLK-ORTA-Lİ~E 

Taksimde Sıraserviler 86 Yeni Asddı 
Müdürü: Eski Şişli Terakki Direktörü M. Ali Haşmet Kırca 

Hususiyetleri: YABANCI Dll.LER OGRETIMINE geni' mik_ 
)'asta ehemmiyet v~rmck, amıflannı az mevcutla teşkil ederek talebesinin 
e&lıtma ve inkişafı, ıuhhat ve inzibatı ile yakından alü:adar olmaktır. Mek
tebin denize nl:ı:ır Kalöriferli teneffüshane ve jimnastikhanesi vardır. 

Hergün saat (9 ite 18) arasmda talebe ka'"llıiıt•vııie•kiil~lıbiiuıiııl iıoııiıhiıniıuiiırİI. ••ı] 
·--· TELEFON: 41159 

İSTİKLAL LİSESİ 

1 hisseleri nisbetinde taksimine ve bu 
1 sw·ctle şüyuun izalesine ve işbu huk
mün gaiplere ilAnen tebliğine 30-5-
940 tarihinde karar verilmiş ve işbu 

1 Han tarihinden itibaren alakadarla-
rın bir hafta içinde temyiz yoluna 
gidilmediği takdirde hükmün iktisa
bı katiyet edeceği ilan olunur. 

M. M. Veklletlnden: 
Merzüon hava okulunda istihdam 

edilmek üzere diplomalı ve rühsat. 
nameli bir mimar veya bir inşaat mü 
hendisi alınacaktır. Verilecek ücret 
barem kanununa göre ve varsa geç
mi~ devlet hizmeUeri de hesap edi
lerek takdir edilecektir. Ve bu ücret 
fızııml (260) lirayı geçmlyecektir. 

l'aliplerin diploma ve nıhsatname 
ve mecburi hizmeti bulunmadığına 

Kız ve Erkek L 1,. N h ,. .... dair resmi vesik~ tasdikli suretlerile 
ey 1 ve e an 1 ı geçmiş devlet hizmetine ait ve son' 

memuriyetinden aldığı maaş veya \jc-
Talebe kaydına devam olunmaktadır. ret miktarını da gösterir resml .resi-

Schzadeba~ı Polis karakolu arkaslnda, Telefon 22534 ~ (jjJI 1 ka suretinin ve halen devlet m~u
~- ., riyetinde müstahdem ise bu yerden 

N 1. Ş A N T A Ş ı· - ayrılmasında mahzur olmadığına dair 1 
resmi vesikanın ve tasdikli nüfuS 

INGiLIZ ERKEK MEKTEBİ ı ı~~~d= ~e~~9~e~~::t!fğ==· 
mma kadar Ankarada Milli Müdafaa 

Kayrt muamelesi, Cumartesi ve Pazardan maada, her gün saat ~ek~leti hava müst~arlığına gönde-
10 - 12 arasuıda yapılmaktadır. Mektep 23 EyliU'de açılacaktır. 

1 

rılmış olması veyahut bu vesaik ile 
Telefon: 81078 1 birlikte bizzat müracaat olunması 1• 

lm•••••••••••••••••••••••••••ıl lan olunur. (1072 - 8765) 

VATANDAŞ· 
En nefis salebi, en halis ve sıhhi ~aharatı yalnız · 

ÇA· PAMARKA 
MÜSTAHZARATİNDA BULACAKSİN 

Beşiktaş: ÇAPAA1ARKA Tarihi tesisi: 1915 

Dr. İhsan Sami • 
BAKTERİYOLOJİ 

LABORATUARI • 

Umuml kan tahlilatı.. Frengi 
noktai nazarından (Wasserman 
ve Kahn teamülleri) kan ~ü
reyvatı sayılması. filo ve sıtma 
hastalıktan teshisi, idrar. bal
gam, cerahat, kazurat ve su tab-
lllAtı. Ültra mik.roskopi, hususi 
aşılar istihzan., kanda üre, se
ker, klorür, kollesterin miktar-

larının tayini. 
Dlvanyolu No. 118. Tel: 20981 

• 

IJ DOKTOR 1 
1 Clld~ v~ Z~re!e ~üte!aaı•ı 

Beyoğlu Yerli Mallar Pazan kar
şısında Posta sokağı köşesinde 
MeymPnet aoartımanı. Tel: 43383 

,_KALORİFER_., 

llanılm.ış veya Yeru Kalori- ' 
malzemesi satın alıyorum. 

es: • Galata TOnel Cad. No. 

69. Telefon : 40218. -

lst~nbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
(Satış Müdürlüğünde Kapalı Zarf Usiılile 

Sahipsiz Eşya Satışı) 
İhale günü : 27/9/1940 

M.K.N Markı 
Mlkta~ı 

No. Ki . Gr. 
De§ert Pey akçesi 
LI Ku. Lf. K. Eıyaııın cinai Ambarı 

1019 AM 1/3 479 500 5993 60 449 52 Pamuklu yünlü Satı~ 3 
mensucat 

290 D B A 810/17 943 8346 37 626 Ari§i pamuk yün " 3 
mensucat 

5309 P E 23134 6968 5971 76 448 Top halinde sofra " 1 
AS 174 muşambaları 

Büyük bir Parfs terzihanesinin 1 ni ve cazip renkler.:: 
müşterek mesaisile bir Fransız 1 T~kalon pudrası "~aval'!ncı.rrı1. 
güzellik mütehassısının vücude m1ş tır. Bu sayede cildde hemeı: 

t. d"v. . dr h l't gayrimer'idir ve adeta tabii gibl 
ge ır ıgı yenı pu a a ı ası: B dr · t. l"l gorunur. u pu anın ıs ıma ı e 

"Rachel": Gayet beyaz bir dld artık "makyajlanmış" manzara· 
için şdfaf ve saf bir güzellik te-

1 

ıara nihayet verilmiştir. Fazla o
m.in eder. "Peche": Açık tenli es- la!'ak terkibinde"Krema köpüğü" 
mer ve sanşınlann ekserisine uy- j bulunduğundan bütün gün sabit 
g-Jn olarak pembe bir parlakJık: kalmasına medar olur. Hemen 
verır. • l bugünden Pariste en fazla rağbet 

"Brun Soleil": Esmerlere ca. bulan renklerdeki Tokalon pud
zip bir sevimlilik temin eder .. Ve rasını tecrübe ediniz. Temi.'1 ede
yalnız Tokalon pudrası serisinde ceğiniz şık ve cazip tesirinden 
bulabileceğiniz diğer bir çok ye- cidden hayrette kalacaksınız. , . . . 
KIŞ MEVSiMi YAKLAŞIYOR ••• 

Kürk Mantolarınızı veresiye ve uzun vade ile 

ARJANTE Ti LKİ 
Mağazasından alınız. . 

A vrupanın 1941 son modelleri gelmiştir. r·--· Mahmutpaşa 137 No. ARJANTE TİLKİ MAGAZASI ·--•C>ll 
Ziraat, Orman, Veteriner 

Fakültelerine Talebe Alınıyor. 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman, Ziraat, Veteriner Fakültelerinde tale. 
be kayıt ve kabulüne 15 Ağustos 1940 tarihinden itibaren baı1lanacak ve 30 
Eylt11 1940 günii akşamına kadar devam edecektir. 

1 - Bu yıl kabul edilecek talebeler biyoloji, fizik, kimya, cebir, Türkçe 
tahrir ve yabancı dilden "Fransızca, Ingilizcc, Almanca dillerden biri,. bir 
seçim imtihanına tabi olacaklardır. 

ı - Seçim imtihanı Ankara ve Istanbulda ı, 2, 3 Teıırinievvel 940 ~ 
terinde yapılacaktır. 

3 - Enstitümüz fakültelerine yazılmak istiyen1er kayıt ve kabat ıartla,., 
nnı Enstitü Rektörlüğü ile Vilayet Ziraat, Orman, Veteriner Mildiirliilderiıı
den tedarik edebilirler. 

4 - Seçim imtihanı Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsünde yapılacak. 
ur. Iatanbulda imtihanın olacağı yer Ziraat, Orman, Veteriner Müdilrlükle. 
rine müracaat edilerek öğrenilecektir. 

5 - Sıhhat raporu nümunesi Enstitü ve Vilbetler Ziraat1 Ormmı, Ve~ 
teriner Müdürlilklerinden tedarik edilir. 

Başka rapor kabul edilmez. "7169., (4492) -- ---------
839 J E 1201/11- 4257 500 11572 08 868 Fasoneli ipllgi bo.. ., 5 I 

25 yalı pamuk mensucat 
1 

, BAHÇE MERAKLILARINA 
Nadide fidanlar, kamelyalar, manolyalar, sus fidanları, salon yeşillikleri, 
mavi çamlar, Avrupa yediveren güller ve saire. Ortaköy Ankara Bahçe

sinde bulabilirsiniz. Vcu;il 
Yukarıda marka, numara, değeri, miktarı ve cinsleri yazılı eşya üstlerinde 

yazılı günde 1549 No. lu kanun 'mucibince ve 2490 sayılı 'kanunda yazılı hü
kümler dairesinde ve kapalı zarf usulile Sirkecide Reşadiye caddesinde Halı an • 
treposu dahilindeki Gümrük Satış MüdürlüğUnde satılacaktır. Şartnameler anı.. 
lan Müdtirlüktcn her gün parasız alınabilir. İsteklilerin e§yarun hizasında gös
terilen pey akçesini ihale gününde saat 12 ye kadar vezneye yatırmış olmaları 
şarttrr. ıtsteklilerin teklif mektuplarile birlikte pey akçesi makbuzlarmı ve 
2490 sayılı kanunda yazxlı ve&ikalarmı zarflara koyarak ihale gününde saat 
12 den evvel Müdürlüğe makbuz mukabilinde vermeleri lizımdır. Teklif mek_ 
tnplarmm şartnall\~de aynlan yerlere yazılması mecburidir. Zarflar ihale günü 
saat 13 te satış salonunda açılacaktır. (8543) Telefon: 23219 

··--........c. ---, __ _ 
Muhasebeci Aranıyor 

__, 
Bankalar Bareminin 9 uncu derecesine intibak eden müessesemiz 

İzmir Pazarı Muhasebeciliği münhaldir. Taliplerin asgari Lise mezunu 
olması ve uzun müddet re'sen muhasebecilik etntl~ bulunması p.rttır. 
Taliplerin İstanbul Birinci Vakıf Hanının asma katında 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesi Mı:rkezine müracaat etmeleri 

hl .... _ ............. - ............. .. 
P O K E R Traş Bıçakları 
Dünyanın en iyi traş 

b(çaklarıdır. 

traş bıçakları geldi. Her yerde 
bulunur, markasına dikkat ediniz. 

Deposu: Jak 
istanbul 

Dek alo 
Tahtakale 

ve 
No~ 

Şür. 
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Pehlivan Güreşleri 
Eskişehir Kızılay Cemiyeti menfaatine 29/9/940 Pazar günü Eskiıehir 

Spor nıeydanmda Büyük ve yağlı pehlivan güreşleri tertip edilmiştir. Baba
eskili İbrahi1iıı. ve Gönenli Kara Hüseyin pehlivanlar Türkiye Başpebliva.ıu Te
kirdağlıyı ıü1'şe davet ediyorlar. 

hte er meydanı buyursun diyorlar. 
İstanbullu eski üstatlardan suyolcu :bay Mehmet de hakem hey"etıne <!a

vet edilmiştir. 
Mükafatlar: 125 Başa; 75 Büyük ortaya; SO Küçük ortaya; 25 Era Desteye. 

(8183) 

!,,-Büyükada - Nizam CaddPsinde -Telefon: 56 - 210•' 

Loı...anta ve birahanesi, Eylul'ün son ve güzel günle
rinden istifade etmek ve hoş geçirmek emeliyle bir 

kaç gün daha açık bulunacaktır. 
Tepebaşmdaki Salonu pek yakında açılacaktır. l!Bl------Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 

Susurluk Belediyesinden : 
Belediyemizin Yeni Su Türbinli Elektrik Snntrıılı icin bir Makinist alına

caktır. Taliplerin bu gibi Santrallarda muvaffakıyetle hizmet ettiklerine dair 
tasdiknameleriyle Belediyemize müracaatları. Makiniste bila bedel ev ve 80 
lira ücret verilecektir. (8239) / , ~ 
Beyoğlunda Kumbaracı yokuşund; 

( idrar Tahlili ) 

Musevi Lisesi Yazan: Kimyager.. 
Tesblt edilen program mucibin- Muammer Sayar. 
cc ikmal imtihanlarına 27 Ağus. İdrarın fennt ve pratilf bir şekilde 
tosta başlandı. muayenesinden bahseden açık bir f-
Kayıt ve tecdidi kayıt muame-
lesi . Cumartesi ve Pazardan fade ile yazılmıştır. Alilkadarlara ve 
maada her gün yapılmaktadır . meraklı halkımıza tavsiye ederiz. Fi-
Telefon : 41384. M iiıiürlvet yatı 35 kuruş .olup, Cıhan Kütüpha-

!!!'!*!!4!!!!!!-!!E~~~~---. ncsınde ve diğer kitapçılarda bulunur. 

Çok dayanıklı, çok ucuz ''e 
tamam 1000 saat dayanır. 

Satış Deposu : 

Tahtakalc, Uzuncu Ova CadF sl 
No. 12. 14 

• 


