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Çocuk Ansiklopedisi 
2 Büyük Cilt 

Mekteplerde öiretmenlerin ve çocuklarm hayat bilcisine yar
dımcı olarak kullanabilecekleri mükemmel ve biricik eserdir. Sı
nıfmda muvaffak olanlar Çocuk Ansiklopedisini okuyanlardır. 

MUTLAKA BİR TAKIM ALINIZ. 

• .t---

Bale, 11 (A.A.)- Ba:-Jer N<ıch
richten gazetesinin Hedın muiı&· 
biri, dün Ribbentrop'un Şarki 
Prusyada Köningsberg'e gittiğini 
bildiriyor. Alman Hariciye Nazı· J 
n, dün akşam Moskovadan Al- Almanya üzerindeki 
manyaya hareket eden Molotof'u 1 Y . 

bombardıın anlara iştirak eden Bri~toı Blen heim tipindeki İrıgilız ta~ yarelı•ri 

1 

t 
Ciinıhurreisimizin ecçen defa Dil kurumunda yaptıkları tetkiklerine ait bir intıha 

--, Ankara, 11 (A.A.) - Milli Şe- 40,000 cilde baliğ olan ve mühim 
~ı ı •• •• •• fimiz Reisicümhur İsmet inönü, kısmını değerli tarih escrlt!ri teş
ç nonunun yüksek himayeleri altında çalı- kil eden kütüphanesini geze;ek 

t şan Türk Tarih kurumu merke- izahat almışlar ve bu kütüpha-

1( 1 N C 1 ~ini dün saat 16 da yüksek hu- nenin Dil; Tarih - Coğrafya Fa
z~rlarile şereflendirmi§lC! ve teş- kültesi müdavimlerinin de istıb-

\. rıfierinde kurum fahri reisi .Maa.. desine açılmış olmasıncian dol~· 

( tldo•• nu··mu•• rif Vek.il.i Hasan Ali Yücel, ku- yı memnuniyetlerini izhar bu
rum reısı Bolu melJus..ı Hasan yurmuşlardır. 

::a bir göz gezdiriniz. Dün
~ tarafında nulletler bin 

l( e, bin bir 1ııtırap içinde
~ llnı lstiklAlini kaybetmis,1<! harp içindedir; kimi açlık 
~ tte.ı.ı muztaripUr. Bütün 

\> ttıer içinde yalnız 'ayakta 
Gb· e harpten müteessir değil
~uıur ve sükWı içinde ya
e tnemleket Türkiyedir. 

)t:,_bu mazhariyeti, Milll Se
• ~ek idaresine borçludur. 

Cemil Çambel ile diğer azası ta- Milli Şef bundan sonrn kurum 
rafından karşılanmışlardır. reisi Hasan Cemil Çambel tara-

Milli Şef evvela kurumun (Sonu; Sa; 2 Sü: ZJ 

karşıııyacaktır. j unanıstan Harbi 
Muhabir, Molotof'u kabul için 

Berlinde yapılan hazırlıkları e- , 
hemmiyetle kaydetmektedir. 

1

. 
LONDRA GAZETELERiNOE Bir İtalyan 

Fırkası 
İmha Edildi 

Londra, 11 CA.A.) - Molo
tof'un Berlin seyahati münasebe
tile İngiliz matbuatında bir cok 
tahminler ileri sürülmektedir. 
Her nekadar resmi tebiiğde çıkan 
"münasebetleri takviye., cümlP
si yeni bir anlaşma yapılmasının 
tasavvur edildiği ve Sovyetlc>r 
heyetinin teşekkül şekli ıtibarıle ltalyanlar, Çok Ag"' ır 
iktısadi ve sınai meselelerin Slt!
niş bir nisbette görüşüleceğı fik· 
rini vermekte ise de 'l'ürkiyenin 
vaziyetile Boğazlar mes~lesinin 
bilhassa müzakere zeminini teş
kil edeceği zannedilmektedir. 

Timeı'in diplomatik muharriri, ıii • 
yor ki: 

''Ortada iki esaslı siyasi hldiıe vu
dır. Biri Sovyetlere ihtar mahiyetind~ 
olan üçüzlü pakt, diieri de Almanya ve 
hal)'aftm, Romanya ,,. Tunıuılııtan ~o
lu ile Bofulara Ye Yakın Sark petrol 
nhasma doiru ilerlemiye başlamıı ol· 
malarıdrr. 

Son zamanlarda Moskova dış ticare 
tini Basra körfezi yolu ile inkişaf et
tirmek meselesine alaka göstermiı;tir 
Bununla beraber Sovyetlerin bir tica
let yolu ile Bofazlardan geçen bir yo· 

(Sonu Sa: 2. Sü: 5 ı 

istanbul -
Ed:rne Yo!u 

e: tiriliyor 
1500 Km. lik Yol 

Zayiata 

Hayli 

Uğradılar, 

Esir Alındı 
Atina, 11 (A.A.) - Yunan ka

rargahı umumisinin 15 numarala 
teblığid ir: 

Duşrna,n, Girlclf !::ıoınbalar t't
mışsa da maddi hasarnt t>Jıemını.. 
yetsizdlr. Epir cephesinde topçu
larımız diışman tecemmülı:rini 
muvaffakiyetle bombardıman e
derek dağıtmıştır. Düşman, \!ekı
lirken elimize her nevi malzeme 
ve mlihimmat terketmiştir. 

28 İlkteşrinden 10 Sonteşr:ne 
kadar cereyan eden muharebe
lerde Pindosun şimalinde Smar
ka ve Grammos arasında cereyan 
eden muharebeler üçüncü Jtai
yan Alp fırkasının hezimet ve ın. 
hilalile neticelenmiştir. Bu fırka 
süvari, ber:ıağ!ileri ve diğer fa
şist teşekküllerile tak•Jıye edilmiş 
Italyanın en güzide birliklerin. 
den biri idi. 

Üçüncü Alp fırkası bir sene. 
denberi Arnavutlukta bulunuyor 
ve araziyi biliyordu. 

Vaziyet 

YUNANLILARIN 

MÜHİM BİR 

MUVAFFAKIYETI 
İki ~ün evvel İtalyanların Eplr

ıe 'Makedonya cephelerinin ara 
bölgcsındc bil yarma hareketine 
:.eşebbüı, ettiklerini, fakat Yunan 
m ıdaf:ıasının şiddet ve sürat! 
kar~ısında bunun akamete uğra
dığını, cephe vaziyelınln tahl' lln
den çıttııı dıgımız biı tahmın netı
cesı ı:.larak, kııyıt ve i arM etmls
ı ık. Yunan umumi karar~Ahınııı 
dunki: teblıitl. bu hareket hak
ıı:ınd11 bi't hayU mıı !lımat "·eriyor 
V(o tahm!nımızi tcım men teyıt e
c'liyor. 

Bu ~aliimata gore, İtalyanlar. 
n.arp Utnının bilinci gilnU olan 

(Sonu: Sa. 2 Sü, 1) 

Amerika, Muazzam 

SHahlanma PICinını 

Tahakkuk Ettiriyor 
Vaşinıton. 11 (A.A.) - Muır·cım 

~ılihlanrna progyammı tahıtkku et
tirmek maksadiyle ııece 1ündü1 ç ıl• 
,ılmakta ve bir dev ıaJTetİ ıarfedil· 
mektedir. Tahakkuku için d:;rı 
milyar lnıiliz liralık tahsisat aynlım, 
olan bu program Roosevelt'in "'barb" 
einneıien İn&iltereye yard•m etmc:k 
için ne liıunu. yapmak .. kellmelc:riyl" 
ifade ettifi programının icra ı.afha-

(Soou: Sa. 2 SU 4) 

ingiltere Üzerinde 

8 İtalyan 
Tayyaresi 
Düşürüldü 

İngilizler, Baltığa 

Kadar Olan Sahada 

Harekatta Bulundular 
Londra, 11 CA.A.) - Salaht

yettal' btr membadan öğrenıldı
ğine göre, İngiliz hava kuvvetle
rine me."lSup Hurricane tayya:e
leri bugün. Thames halici açıkla· 
nnda bulunan gemilere aücum 
etmeye teşebüs eden sekiz itaL 
yan tayyaresini düşürmüşlerdir. 
Bunlardan beşi bombardıman, Ü
çü de avcı tayyaresidir. 

GECEKİ TAARRUZl,AR 
Londra, 11 (A.A.) - Hava ve 

Dahili Emniyet oez:ıretlerinin 
tebliği: Dün gün batmadan ev
vel düşman tayyareleri, şark sa
hilinde müteaddit mevkilere bom 
balar atmışlardır. Ciddi hasar ol
madığ! gibi insanca da zayiat 
yoktur. Dün gece düşmanın faa
liyeti, umumiyet itibarile pek 
şiddetli olmamakla ber!iiber, ev
velki gecekinden daha büyük sa
halara şamil bulunmuştur. Gece 
yarısından az sonra bu faaliyet 

(Sonu; Sa; 2 Sü: 1) il. Zekeriya SERT EL 

~ İsnıet lnönünün Cüm
~ Ut-riyasetine intihabının 
'1 dolmuş bulunuyordu. 
~ ~. rnillet için dahili ve 

Şehrimizde Geniş 
Tevki/at Yapıldığı 
Haberi Asılsızdır 

Tamir Edilecek 
Düşman. harp baslar başlamaz, bu 

fırkayı dağlık mıntakada ileriye sUr- .---------------------------
tiyenlerle, müstemleke olma. 
mak için manen birleşenlerin, 
e.sarete isyan edenlel'in kuvve
te hiicumudur. ;:xıtihan devresi oldu, 

u imtihandan muvaf
Ç?ktı. 
ten sonra on beş sene

~ t ~üyük inkılapların bir 
~~~~esinden korkanlar 

Urkün yüksek otorite
~~ kalkınca, inkılaplar
~~r olan unsurların 

bir faaliyet sahası 
oı~ ihtimalinden endişe 
"llUştu. 

~ ~srnet İnönü, aynı oto. 
~~ . labın üzerinde titiz 
~ ilh.i beklemekle kalrr,a

~lleti kendi etrahn
lt"ı t Ya, ve mukaddes mil
~ ~ Urrnaya muvaffak ol. 
~e içinde en çetin ha· 

~-lt ilsında Milli Şefin et
~ lekkül eden bu mukad

lt~ir .. aıı sarsılmadı. İnkı
llçük bir ~ayma görül-

h~rönUnün Cümhurriya
har~·nduğu iki yılın yarJsı 

1 ~ b .. içinde geçti. Türk 
q Uylik ımtihanı bu 
~ tfında muvaffakiyetle 
~ıq.~t !nönü Atatürkle be-

1ıı:Qtı kugu Türk istiklal ve 
~~~ orumak için büyUk 
~· r gibi çalışarak nıem
~ıı ISelerin seyrine kapıl

ltir~ardı. Dünya buhranı 
~ ~ ~.eyi düııvanm. 

rı-ı.ı~ l?ıUreffeh, en 
~ haı~eti olarak 
-~~ a ~Ürkiye b~ . 

l'ıtrıt u_lunuyors;ı, 
~ 'k'ı~ ıstiklalina 
~ rn~b~r oluyort. . 
~~t~k ııın ve onun di 

(
cst eden hükiımetimı

Onu; Sa; 2 Sü: :!) 

Sadece, Casusluk Yaptıkları T esbit Edilen 

2 Kişi Askeri Mahkemeye Tevdi Edilmişlerdir 
Şehrimizde bir casus şc- isminde bir şahsın bir ya

bekesinin yakalandığı ve bu bancı ile müştereken askeri 
yüzden birçok kimselerin istihbarat ıçın çaliştıklan 
tevkil edildiği hakkında bir tesbit olunmuş ve Askeri 
kaç gündenberi dolaşan şa- Mahkemeye tevdi edilmiş
yialan tahkik ettik. Aldığı- !erdir. Bunun dışında tevki
mız malumata nazaran, Ka- fat yapıldığı haberi doğru 
dıköyünde Ekrem Özdebri değildir. 

Ankara. 11 (TAN muhabirin· 
denı - Nafıa Vckal<?ti Trakyada 
şose ve asfalt yol inşasına .:ievam 
etmektedir. Bu sene içinde l>u 
mıntakada 650 kilometre şosı.: )O

lu yapılmıştır. 
İstanbul _ Edirne asfalt volu

nun ikmali için de çalışrll'T'akta
dır. Lüleburgaz - Edirne arasın
daki 40 kilometrelik "O. iki kıs-
ma ayrılmıştır. Birin.::i kısmın 
asfaltı önümüzdeki hu bir kaç 
gün icinde tamamen ikmal edil
miş oiacaktır. İkinci kısımda as
falt tabakaya temel teı;kil edecek 
olan blokaj tabakası yapılmakta-

••• _. ................. ..-.. ........... - .... __.,, ......................................... --: dır. Bu tabaka yakın bir zaman. 
1 • 1 da bitirilecek ve gelecek s-:?nenin 
ı Şich Halkevindeki Toplantı 1 ilk aylarında asfaltlanmayo baş-
= 3' 1 !anacaktır. Bu mutat çalışmalara 
• devam edildiği takdirde fs~an -

bul - Edirne yolu 1941 sonbahs
nnda tamamen bitirilmiş olacak
tır. 

Difer taraftan memlekette mevcut 
1 olan on yedi bin kilometrelik ,ose ü-

1

• zerinde zamanla eskimi' ve düzeltmi· 
ye ihtiyaç ıöstermi' olan 1uınnlarırı 

. tamiratına da devam edilmektedir. 
j Bu sene içinde bin kilometreyi mü
, ı ccaviz yol tamir edilmiıtir. Hazırla! nan proıram ile takriben bin beş yi.17 
: kilometrelik yol üzerinde çabşılacak
i tır. Bu faaliyet, Anadoluda ve bilhas· 

1

9& $ark villyetlerinde kendini cöste-
recekttir. 

! İzmirde Bulunan Sakarya 
j Vapurundan Yangın Çıktı 
1 Karşıyaka, 11 (TAN muhabirin
i den) - Bu iece, limanda bulunan 

1 

Sakam vapurunun baş kısmında 
petrol IAmbasının devrllmesile yan
lıı> çıkmı~tır. Yangın etrafta tet!ıı ve 

'heyecan uyandırmıştır. İtfaiye derhal 
nlan, dün Şişli Halkcvinde toplanarak askerlerimize k11 tıec!l-ı taııliyet.. geçerek yangını kısa bir 

larmda görüşmüşı~rdir. Bu resimde toplantıda bulunJllardaıı zamand:: söndürm06tür. Vapurda bu-
bir kısmım görüyoruz. Tafsıli.t ikinci Sayfamızdadır.. !unun eşyadan bir kısmı yanmıstır. 

mü:ıtilr. Maksadı, :vtecova'ya varmak 
ve Epir'i Tesalya'ya bağlayar büyük 
şoscyi kesmek idi. Dilşman seUr kı
taatımıza çarparken, uzun ve yorucu 
yürüyi.işlerlt. diğer kıtaatımız bu mın
tak~ya y~tlşmişler ve şiddetli bir mu
kanı: taarruza geçmişlerdir. Çetin •e 
mdşkül şartlar altında cereyan eden 
şlddeUl mücadelede ilçOncil alp fırka
sı mağlü!) edilerek kaçmaya başla
mıs VI! Avlonya'ya çıkarılıp, alelAce· 

(Sonu; Sa; 2 Sü 3) 

ROMANYADA 
Zelzele Dün de 

Devam Etti 

Alman Heyetinden 

de Yaralananlar Var 
Bükreş, 11 (A.A.) - D. N. B.

Bu sabah, saat 7,35 te Bükreştc 
oldukça şiddetli yeni blr zelzele 
kaydedilmiştir. Bir ıcaç saniye 
süren bu sarsıntının şiddeti üç ita 
dört dereceyi bulmuştur. Bir çok 
binalar, şiddetle sarsılmıştır 
Muhtemel yeni hasarat hakkında 
henüz tafsilat yoktur. 

EVVELKİ GÜNK"Ö 
ZELZELENİN TAFSiLATJ 
Bükreş, 11 (A.A.) - Rasath~ 

ne evvelki gece vukua gelen şid 
detli zelzelenin dört dakik.a sür
düğünü bir tebliğle hugün ilan 
etmiştir. 

Telcraf ve telefon hatlannın ekseri
ıı kopmuı olduiundan zayiat ve b.t· 
sarat hikkmda henüz kati bir malii
mat vermiye imkln Yoktur. Eyaletler
d~ gelen ilk haberler, heyecan v~. e-

(Sonu: Sa, 2 Sü· 6J 

GORUŞLER: 

Panteon 'dan 

Gelen Ses 
Sabiha SERTEL 

Dün Yunan Gazeteciler Bir. 
lii"i Panteondan bütün 

dünya yazıcılarına hitap etti; 
uğradıklar1 haksız tecavüz 
karşısında bütün dünya mat
buatını bu haklı davalarını 
müdafaa~·a. manevi müzaherete 
davet etti. 

Panteondan gelen bu ses, Ji • 
beral, faşist hangi isim ve çeh
re altında gelirse gelsin, istili. 
cı emperyalist ordulara karşı 
isyan eden biitün lnsanhtın 
vicdanında mikes bulacaktır. 

Yirminci Asnn tarihi milli 
kurtuluş mücadelesi yapan ve 
desta.,Jar yaratan mll1etler1 
kaydederken, Yunanistana da 
hak ettiği yeri verecektir. Çin, 
İspanya. Habe$iıtan bu tarihe 
iic dp~fAn hPdiVe ettiler. s;mdl 
de Yunanistan yeni bir "İlya• 
ia .. yazıyor. 

Öyle bir devre geldik ki ar. 
tık imparatorluklar namına 
dökülen kanı, milli kurtul~ 
müudelelerlnin dökeceii kan 
ile temizlemek farz oldu. Ar
tık ne ileri, ne l{erl, iki ateşin 
arasında kaldık. Arkamızdan 
hürriyete akan, akı,mda istis. 
marı çıkmaza sokan bir tarih, 
önümüzde istisman, tstilAyı, 
yağmayı yaşatmak için hudut 
boylannı tutmuş ordular var. 
Bu ordular karşısında küçük 
milletlerin yaptığa harp delil. 
can he,·1ivle !laldrnnadıl'. Bu, 
müstemlekeden kurtnlmak is-

Oün Londrada btr sığınağın 
it;inde, kan döküc\i bir bomba
nın öldiirdilkü üç bin çocuğun, 
daha evvelki gün Pirene yol
larında bombalarla tepetenen 
İspnnyol muhaciTlerinin, Fran
sada alevli tanklann önfinde 
l)f"rlcıuı olnn Fransız halk1nın . 
Çinde milyonlarla toprağa 
sürülen Cinlinin, bu felaket
lerle kalbi burkulan biitün 
muı-tarip bir insanlığın hıncı, 
şinıdi bu istila ordulanna çev
rilmiştir. Arttk bu paylaşıla
mı:van kıta topraklarını insan
larııı mezar yapacak rejimlere 
değil, bu topraklan insanlara 
cennet yapacak ideallere ihti
yacımız var. Esareti kökünden 
kopanp atmak için, bu istila 
selini durdurmak için, neferin 
elindeki silah ile, yazıcının e
lindeki kalem birlqmelidir. 
Yunan Gazeteciler Birli!lnin 
Panteondan dünya yazıcıları
na rönderdli!I bu daveti redde
dece.k, bu müzahereti esirgiye
cek bir kalem sahibi tasavvur 
etmiyonım. Eğer vana, bu ka
lem ya zehir ve gaflet kaynak
larından ilham alan bir kalem, 
veya satılmış bir kale-mdir. Ta
rih boyunca milletler esarete 
ne kadar isyan etmişlerse, hür
riyete ve insaniyete &,ık yazı
cılar da o kadar bu lsyanlann, 
milli kurtuluş mücadelelerinin 
mUdaf aasını yanmıslardır. 

Zümre menfaatlerini, mil
letlerin milletleri istismarını 
müdafaa eden yazıcıyı hiirri. 
yet \'e insaniyet cephesinden 
kovan nazariyeler değil . bu. 
ıün harp şeklinde önümüze di
kilen realitedir. 
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j GÜNÜN MESELESif 
:-.-. .... ···---·-------· 

Mücadele! Fuhuşla 
Yazan: Philip Walton - Kerr 

Yazan: Nad Sadullah 
- 16 - ı Smlth, bunlarla evveUI şu veya bu-

mın evinde karşılaşmı&, sonra bunla-
Gestaponun beşler komltcsi Ma.za- ı rın içinde l&c yarayanlar ağa dürJürü· 

rikstrass.: caddesinde 23 numaroda lerek karargAha b:ığlanı.nıştı. Rüşvet, 
Kate Kreuze'nin üzerinde sık sık iç- ı para veya tehdit ile elde edilen bu 
tiınalar yapıyordu. Buranın yandan men-ıurlar sayesınde Gestapo, hükü
aizli bJr kapışı vardı. İçi iyi te!riş e- met dairelerine kadar girmişti. 

G uya fuhuşla mUcadele var. 
Gazetelerin verdikleri 

müjdelere (!) inanmak lazım ge
lirse, kulakları delinen, gözleri 
açılan, ve gayretleri artan zabı
tai ahlikiye memurları, ev üstü
ne ev, apartıman üstüne ap~rtı· 
man, pansiyon üstüne p~nsı!o~ 
basıyorlar. Senelerdenberı, ıçtı
mai bir ahlak bataklığının müz
min sıtmasını teda"i için bul
duğumuz yegane ilaç, iki karışlık 
sicime takılan bir mühürden iba
rettir. Sanıyoruz ki, bastığımız 
evin, aı;>artımanın, veya pansiyo. 
nun kapısına astığımız o biçare 

dilm.lııti. 1936 da gerek orduda, gerek dev-
Burası Mari Helnrlch için de iyi let dairelerinde hoşnutsuzluk artık e1 

bJr çalıJma yeri idi. Bu kadın tevka· ile tutulur bir hal almıştı. HQkOmet 
IAde zeki ve kurnaz, ve Avrupanın bunları g6rüyor, fakat Almanyayı 
en ıık ve ıüzel kadınlarından biri f· korkutmak endişesile bir şey yapa-
di. Bütün Avnıpada bu iş için bu ka- mıyordu. (DEVAM! VAR) 
dından duba elverişlisi bulunamazdı. ... ... 
ANNELER CEMİYETİ: 

:Marl, Nas,.onal ıosyallzme ve Hlt
lere yardım eden Alman anneleri 
cemiyetini kurmuştu. 936 sonunda 
bfitiln Sadet mıntakasında bu cemi· 
yete men,ı:up olmayan bir Alman anası 
~almamı:ıtı. 

Herbert Kuhnel'in vücuda getirdiği 
gençlik te:ıki~tı da tamamlanmıştı. 
15 le 25 ya1' arasında bulunan bütün 
ıençler, vücuda getirilen jimnasya
lar, ejlenı:e mahalleri vesaire ile bu 
teşkllAta bağlanmıştı, Bu gençlerden 
mühim b~r kısmının aileleri komünist 
Ve)a sosyal demokrattı. Fakat anne
ler ve gençler sayesinde evde baba· 
ları:ı tesiri kalmamıştı. Babalar, ka
nlarının ve çocuklarının tesiri altında 
lstıklAllerinl kaybetmişlerdi, 

Genç kızlar ve genç kadınlar da 
Marl Helrırlch'in te~kllAtına alınıyor
lardı. Genç kızların Hitlere kar11 bü
Y\Jıc bir 7.aaf gösterdikleri g6rülüyor
du. 

Gençler için hafta tatillnJ geçirmek 
ii <!re bü~Cin Saksonya ve Bohemya 
huGudu boyunca oteller temin edil
mı 1.i. Gençlik teşkiH'ıuna mensup 
ıençleı hafta tatillerini buralarda ge
ç rlerdi. Bu gençler burada bir ·ta
r !~n eğleniyor; bir taraftıın da hu
dut tahkimatını .öğreniyorlardı. 

937 de bu gençler huduttan geçiri
len silahlarla teslih edildiler. Bu.su· 
retle bütiln Sil:'et gençlen siHihlıın
ını bulunuyordu. 

S•yası partisini idare hususunda 
Hcinlein'e Gocbbels ve· Hlmmlcr tıı
lıır.ıat gönderirdi. Bu talimat Smith 
v ıtasile gönderilirdi. Bu talimata 
gore Reirıleın hilk1imetten bazı talep
lerde bulunacak, sonra da her tur
lu anlaşma tcltlltlerinl reddederek 
mıir!ahaleye zemin hazırlayacaktı. 

* * EN FAAL Sİl\IA: 

Bütün bu faaliyeUerln içind"e Gcs
t P'>nun en !nalı siması Smith'in ro
lü vardı. O Çnko-lovakya He Alman
ya arasında irtibat vazifesi göruyor, 
oenede bir kaç de!a Berline, Dresde
n , MUn,he giderek faaliyetin fnki

f tarzı hakkında rapor veriyor, ,.e 
An rlerinden yeni talimat alarak dö
nilyordu. 

1 mühürdeki keramet, sefaletten 
fBa$ı ı incideJ 1 ve zaruretten doğan fuhuş tohu

zin siyasi dirayet ve muvaffaki- j munu kurutmaya bol bol kafidir. 
yetine medyunuz. Sanıyoruz ki nameşru bulu~nı.a· 

ismet lnönü 'nün 

ikinci Yırdönümü 

* * lara gizlice sahne olan evleri ka-

Etrafınıza bir göz gezdiriniz. pattı~mız rün, meydansız bmı
Dünyanın her . tarafın~a I k.acagımız kadınlar, bir daha (a. 

milletler bin bir tehlike, bin bır 1 zılet yolundan ayrılmak imkanını 
ıstırap içindedirler. Kimi istikla- ı bulamıyacakJardır. Ve sanıyoruz 
lini kaybetmiştir; kimi harp i. ki, rizli ev, &izli apartıman, giz
çindedir; kimi açlık ve sefalet., fi pansiyon kapatmak, zehirli 
ten muztariptir. Bütün bu mil. dallarını yangın yerlerinden kü
letler içinde yalnız ayakta duran, bik apartımanlara kadar salınıs 
ve harpten mü.~~ssU: ~eğilmiş olan heybetli fuhuş ağacının kor: 
J{ibi hu711r ve sukun ısınde Y_a- kunç kök&ne vurulmuı bir dar. 
şayan tek memleket Turkiyedır. bedir. Halbuki, bu suretle doğ-

Türkiye, bu mazhariyetini ruluk yoluna sevkedebildiğiınizi 
Milli Şef inin yüksek idaresine sandığımız kadınlardan hiç biri~i 
borçlud.u~. İsm.:t İnön~! dün ol. "doiru yol,, dan sapmış değildir
duğu gıbı bugun de Turk istik- ler. Ve vurulan bütün bu darbe
l~linin .e~ _kmrvP!l;. ı:on _kab~ivet. , ler, lnhuş ağacının kötü meyva. 
lı. bckçısıdır. ~ıllı Şer, yuksek tarını arttıran besleyici hi.rer aşı 
bır asker oldugu kadar, sanat- hizmeti görmektedir. Üstelik 
k~r denecek kad.ar yüksek bir kendJsine :yapılan manasız, fay~ 
d~JJlom&ttır. ~adı~c~eri evvcl~.en dasız, ve sadece müziç taarruz
~oı~ek, tcdbırlerını . ona . gore lar karşısında, yeni yeni ,.c çeşit 
v~ktın~e .almak: had.ısı:;lerın se. çeşit korunma tedbirleri alarak 
yır v~ ıc;tıkametıne hakım olmak biraz daha muvaffakiyetle gi:de. 
s~v~c;mdf' İs~et tnönü Tü~~iye_ nen fuhu~, tecrübesi hcrgün 
yı cıhan harbı karşısında dunya. biraz daha artan bir düşman 
nı~ en kuvvetli. en sarsılmaz dev kudreti knzanmaktndır. 
letı haline getirmiştir. • .. 

Bu ·· h . t . . Guya fuhuşla mucadele var. 
gun uzur ve emnıye lGın- . v h 

de c; lı b d İ t 1 .. Ve hız kapattıgımız er rande, ·u a san ve aşın a sme no- • • ,, • · · t' 
nü b ı duk • • • d · evının sermaye,, sını cemıye an u un ça atısın en emın k" h · ki d... · · 
hlll11 .. ,.... •. ~- 'lJ t" b ·ı ar anesıne e e ıgımızı san· n ,.. ,., ı u.,.~ mı e ı u VF"';ı e 
ile Milli Şefiııe bor··lu olduğu m~ktayız •.. Fakat fu~ş~ karşı nç-
minnet ve şükranı 'farle imkanı- tıg.nı:ıız mucadele, ı:ızlı ra~de~u 
n buld ğ · · b ht' dır evının kapısına balmumu bır mu-

ı u u JCın a ıyar . . 
• hur asmaktan ıbaret kaldıkça, o 

R A D Y Q 
BUGÜNKÜ PROC:RA M 

1,00 Proıram 

S,03 MDzik (PL) 
S,15 Haberler 
1,30 Mllıllı: (Pi.) 
ı.so Ytmek liıtc51 

• ı Z,30 Proıram 

11,30 Konuıma 

18.45 KCly uiı 
19,00 Sololar 

ı 11.JO Haberler 
19,45 Yeni ıarlıılar 

ı6, 1 $ Rad; o ıazctcsi 
20,45 Su 

"sermaye.. lerin ~·nzıhtcak?arı 
yer, hiç bir zaman bizim kiır 
hanemiz olamıyncaktır: 

Kimin kar hanesi... olacağını 
kestirme!~ te, biiyük Mr kdıane. 
te mütevakkıf değildir. 

1 . 
1 Ingiliz Şirketleri Hakkında 

Verilen Bir Karar 

Askerlerimize 
Kış Hediyesi 

Dün Şişli Bayanları 

Bir Topla ntı Yaptılar 
Sınırlarda bekleyen er \'e subayla

ra gönderlleek hi?diyeler için dün sa
at 17,30 öa Şişli Halke•,;inde Valinin 
eşi H::ıyriyl· Kırdarın riyasetinde 150 
kişii!k bir topl::ıntı yapılmıştır. Top
lantıda bütün kadın azalar hediye 
mevzuu üzerindeki fikirlerini bildir
mişler ve evlerinde hazırlamakta ol
dukları örgüleri getirerek yeknasnk
lığı temin için ilç tip tesbit etmişler
dir. Ayrmı da 7 kişilik bir komisyon 
teşkil edilmiş ve lfızım olan yünlerin 
ve lığların ucuza alınması işi ile vazl
felendlrllınlştir, Bilyük heyet perşem
be günü yine toplanacak ve kararlar 
alacakt.ır. Azalar, ııyrıca mahalle teş
kilütları kurmaya karar vermişler ve 
propaganda faaliyetine geçmlclrrdir. 

Poliste: 

Bir Adam Ağır 

Yar all Bulundu 
Meddiye köyü ile Gayret tepe ara

mnJaki yol üzerinde göğsünden bi
çakln yaralanmış olan bir adam bu
lunmuştur. İfade verecek halde ol
mayan yaralı derhal hastahaneye kal 
dırılmış, yapılan tetkikatta isminin 
İhsan olduğu anla!illmı~. fakat kim 
tnralındnn yaralandığı öğrenileme

miştir. 

SUKUT - Şişlide, Halaskarga:d 
caddesinde Çankaya apartımarunın 
7 m:maralı dairesinde oturan Ferldu
nun hizmetçisi 16 yaşında Aleksi pen
çere crunlarını silerken sokağa dU~e
rek parçalanmılitır. __ -t,, ___ _ 

izmirde Üç Çocuk 
Diri Diri Yandı 

İzmir, 11 (TAN) - Dikilı kazaaı
nm İhsanlar köyünden Fahrettinin kır 
kulübesinde yancın çıkmış ve Fahret
tinin üç çocuğu diri diri yanmrşt .. ·. 

Kars Mebusunun 
Cenaze Merasimi 

Ankara, 11 (TAN) - Kars mebusu 
Geoeral Muhittin Akyüz vefat etmiş
tir. Generalin cenazesi bugün mera
simle şehıtllğe defnedilmiştir. Mera
simde Meclis Reisi, Başvekalet yave
ri, mebuslar, ordu erkanı bulunmuş
tur Mezarın başında merhumun ar
kadaljlarından mebus General Pertev 
ve Naci Tınaz canlı hitabeler irat et
mişler ve kendisinin bilhassa lstlkltıl, 
hUrriyet ve vatan aııluru tebarüz et
Urm~lerdir. 

_,.--·" ---
Piyango Talihlileri 

30.000 U.ralık büyük ikramiyeyi ka
zanan 183875 numaralı biletin bir 
parçası Dursunbeyde Mkim Zeki 

12 .. 11 ~ 940 

AJmanyad.an Sekiz 
Milyonluk ithalat 

nede Sul 
eki liyor 

lenBir Yol 

Yapıyoruz Edirne, 11 (TAN muba 
den) - Son iki gün zarfı11dl 

Türkiye • Almanya ticaret an
hışmasının tatbikına başlanmış. 
tır. Mıntaka Ticaret müdürliiğü
nc gelen bir emirde, Almanya
dan ithalat yapacak •acirlere :t· 
hal müsaadesi \•erildiği bıldiril
mektedir. Şimdiki halde sekiz 
milyon liralık ithalat yapılacak. 
tır. Ticaret müdürlüğti, yapıla.::ak 
ithalatı tüccar arasmda taksim 
edecektir. 

Son günlerde · Almanyadı:ın, 
Tiırkiyeye mal satmak için tek
lifler artmıştır. 

Ecnebi Mahafilde: 

Şehrimizden 1000 
Yunanh Gidiyor 

Dün muhtelif mem!eketlerden ğan şiddetli yağmurlar ve 
gene bir miktar teneke ve oto- h B lk ı • 
mobil liıstig-i gelmiştir. Mıntaka assa a an ardan g~ı'2n it 

Arda. Erkene ve Meriç ne~ , 
Ticaret müdürlüğü, 3elen malla- ni süratle. yük .. eltmiş, Edtfll 
rm listesini, Gümrük Başmüdür- civarındaki köyler su aJtı~~ıı 
lüğündcn istemiştir. mıştır. Bazı yerlerde sulıPor 

. .. .. •.. .. tifaı 4,90 metreyi buımuştdt 
Tıcaret. '!ludur~uğu Kars _gr<ı.v- dirneye 5 kilometre mc 

y~r. pcynırı, z.eytı!1 Je zeytı?yağ 1 Put köyü tıpkı bir ada {tıJıl 
gıbı madd~lerın ıhra'!ına lı~a!•S tarla nı .. hsur bir vaziyette 
verm~ktcdır .. Roınanycıda bızını mıştır. 
para ılc zcytın 130 kuruş olduğu Köy jandarma ve pofü; ın 
için m~tcınadiycn z~ytin iste· kl!men boşaltılmış ve halk ~ 
mektedırler. getirilmiştir. Put köyünün vulı:5 

1 
halleler;nde oturanlar da hiı "fi 

l\1ütcfcrrik : sandallarla ıöndcrdiği yiyecelt. 
- --- 1 celı:lerle iaşe ed·lmektedir. cı 

• 1 bütün yolları su basmıştır. J{a Muhtemel T ehllkeye Edirne arasındaki yol taınamell ~ 
mış bulunmaktadır. Zabıta. sula 

K H 1 ki ha çok yükselmesi ihtimalini 
arıı azır 1 ar rek çukur semtlerdeki halkı 

Şehrimizde bulunmakta olan asker-., '1.1.uhteli! \'ilAyetlerde muhtemel bir 
lik cağında olan Yunanlılar, vazl!e har~ tehl!kesine knrııı şimdiye kadar 
bııc:ına gitmek Uzere hazırlanmakta- ailıımış olan tedbirler tetkik cdilmek
dırlar. Yunan konsoloshanesi, miktarı te ve noksan görülen kısımların ik
bin kişi kadar olduğu tahmin edilen mol edilmesi için yeni direktifler ve-
1'unan tebeasının vapurla Pireye gl- rllmekledir. Bu arada şehrimizde de 
dcbllmelı.ır! lcin tetkikat yapmakta- şinıdlye kadar yapılan işlerle yapıl
dır. Bu mümkün olmadığı takdirde nıası icar- eden şeyler üzerinde çalış
Yunanlılar küçük gruplar halinde ve nı:ıları; başlanmıııtır. Bu çalışmalar; 

yerlere nakletmit. bir çok evler• 
ye etmiıtir. Musevi mahallesi~4 
men tahliye edilmiş. halk Ha\FP' · 
nulmu:ıtur. Sular diln öğledell ~ 
yavaş yavaf çekilmiye başlaf!\ 
YOLCUNUN ANLAT'fl 

Dün akpm ıelen Edirne t~ 
cularından Karaaiaç Halk parti 
temedi Fethi Pakarda aeyliP 
da ,u izahatı vermi:ıtir: konvansiyonelle gideceklerdir. şeil:-in gıılla maddelerinin korunma 

"- Bereket versin sular 
aaat altısında yükselmiye b8 
halk ıafil avlanmadı. Seylip ~ 

l\1.ÜTA~EKENiN YILDÖNÜMtt tarzına, lı;me ve yangın söndürme su-
DUn 1918 mütarekesinin yıldönümil 1- larnıın temin edilmesi şeklinde \"e 
di. Bu münasebntıe umumi harpte ö- mevcut su yollan tahribe uğradıjı 
len Fran~z askerleri için dün sabah takdirde su ihtiyacının ne suretle 
Ferlköyü:ıdeld katolik kilisesinde ve kartılanacağına ve un. fabrikalarının 
To ka ıdakl milslüman mezarlığında sdl'tde çalış.ma usullerıne taalluk el-

P P . rT!t!kledlr Dığer taraftan yanıcı mad· 
dini bir merasım yaptlmıştır. d 1 1 h' h i · kl dilm 1 ı 

lan idi, bir çok nüfus zayiatı 
caktı. Suiann istili ettiiİ 
külliyetli miktarda mısır ve 
ekili idi. Şimdi bunlar tamal13~ 
tında bulunmaktadır. Maaıııaf"' 
silratle çekilirse bunların pek 0 

zarar ıörecefini zannetmiyofilll'.: 

e er n §e ır ar cıne na e e er 
İTALY.\ KRALININ SENEİ DEV· işine de ehemmiyet verilecektir. 

RİYESt - İtalya kralı Majeste Vik· 
tor Emanuel'in doğum yıldönümü mü 
nasebetile dün sabah Beyoğlunda 
Sentantuan kilisesinde dint merasim 
yapılmı5 ve ak~am üzeri de Tepeba
şında. Kazaditalya'da bir resmi kabul 
terUp olunmuştur. --------
Maarifte: 

Mektep Müdürleri 

Bugün Toplanıyor 
12 Yaşından aşağı çocukları kabul 

eden sinema ve tiyatro sahipleri hak
kınd~ takibat yrpılması için emir ve
rHmi:ştir. 

BugUn bütün mektep müdürleri 
Ji;ılkevinde toplanarak taleben.in boa 
vııkJtlerin! nasıl geçirecekleri ve bun
ların nasıl murakabe edileceklerl hak 
kında bir karar ittihaz edeceklerdir. 

Doktorlar Muayene 

Ücretini Arttırdı 
Son günlerde bazı ikinci sınıf dok· 

torlar muayene ve vizite UcreUerinl 
arturmışlnrdır. AlAkadar daireler dok 
torların bı. hareketini dolru bulma· 
makla beraber manJ olmak için el
lerinde hiç biı kanun! imkAn bulun· 
ma•lığını söylemektedirler. 

(> 

len Edirnenin ıi61 mahallesi il• 
hane ovası ıu altında bulun -
Trenin ıeçtiii Yunan arazisi~ 
tındadır. Edirnede evvelki •:-~ a ' 
ıaniye süren bir de zelzele olSP""'• "'° 
k~t ~iç bir hasara sebebiyet L'.. o 
mııtır.,, .. _ _ ';:t 

AJeni Teşekküı 
ÖUlmile bizJ matemlere 

Ahmfl!t Sekban'ın cenaze ın 
de bulUn"llak ve Çelenk aön 
mektup ve telgrafia acunıı' ~ 

47 Bin Sığınaktan ll\Uunda bulunan kıymetli ~1 

dostlarımıza ayrı ayrı teşeltP'_.ı 
934 Ü Beğenilmedi e3sürümüı mani olduğundan 

Istanbu!urı muhtelif semUerine ye- rem gazetenizin tavassutunu ,.
nlden el ile öttürülen alarm dUdükle- rız. 
rir-den 30, elektrikle öttürQlen düdük- Kardeşi İsmail ~ 
lerqer. de 6 tane konmak suretile Kayın biracl

1 me.rcut düdüklerin miktarı 243 e çı- Doktor Ali ES' 
karılmıştır. __ .., -

Bazı knzalar ıumuml siper kazıla- T E ş E K K Ü a 
cak yerlerin pUmları ile bunların ke· zı ,1 !:. 

11
• si# 

ısıf evrakını dun seferberlik müdur- ve babaırı bl b K .,. b••" . . . ız n aıı enıın ~r 
Dre!sdendeki Gestapo k'nrargAhında 

her fil!l yuzlerce genci kabul ederdi 
Burılann çoğu muhtelif sanayJ miles~ 
lelelerine yerleştirilmiş iş ustaları i
di. Kar3r~ılh ile temasta bulunan bir 
c:liı:er ırupu da beledıyelere veya hil
kıır.ıet daırclerlne mensup memurlar 
teıkiı ediyorlardı, 

1 2,U Şarkılar 
1 :.so Haberler 
U,OS Şarkılar 

u.ıo MOzlk <Pi. ) 

21,30 Ko:ıu~ma 

21.45 Orkesıu 

22,30 Hıhcrler 
.2.4$ Orkestra 

Bayraklı. diğer parçası Dörtyolda Ko- Parti Grupu Toplanıyor 
Anka~a. 11 (TAN) _ Tilrkiyede operatit memurlarından Rasim Hay1·1 N _ Meclis ParU 

çalışın IngllJz şirkeUerinin idare mer Akkoyunludadır. 151133 numaralı bi- Anknra, 11 (TAa ) t 10 da top· 

. .. " .. ı Y•• e m ın ım oldıı(umuı • 

luğfıne i6nderml~le~dir. . ılnc ıı:elmelı ve biızat ••Ya yuı U• ~ 
Ş!mdiyeı kadar gozden ıeçfrılen bulunmak aurctile bU711k 1.eımıza it \ 

17 tıin husus! sığınağın 934 ünlln ta- funda bcluıımuı olan akraba •c ~ İıt 
kezleri ne: gdndert.>cekleri fui:ı ,.e divl- ı letle 10,000 liralık ikramiyeyi kaza- Grupu yarın (bug ;j 5~~ k. metin son 
dııntlaı ını mal ihracı suretlle Trans- mır.lor da İstanbulda KüçUkpazarda 1 lnnr.caktır. Toplan . a izu hu t vermesi 

l\matnam<'ye aykırı olarak yapıldığı derin 1lllıranlarınuı1n arzına mutıı ti~ 
görülmil:ı ve sah!pleriııe ıslah ettiril· unirln t.va11uıunu rica ederls. ·"" ~ 
mi~tir. lhrhumun refllıa11 n coC "it; • ıa.oo Proıı:ram 23.00 Dan• mllu 1 

23.25 Kapanıı 
1
1cre cdi!rnesi Vekiller Heyetince mu-

1 
seyyar salıcı Celfıl, Bireclkte Şoför 1 dünya ahv~line daır a a 

varık görülm!lştOr. Reşat Altınbacak ve arkada&ındaır. muhtemeldır, ı a,OJ D•nı mUıifi 

lnCJiltere Üzerinde lnönii, Tarih Yunanistan Harbi 
(Başı 1 incide) K d (Ba~ı 1 incideJ urumurt l le kamyonların yr.rdunına sevkedilen 

lemen tamamen durmuştur. t.ıl~vıy.ı kuvvetlerini de bu firara sil-
DA.llıJZlG DE BO.'.\IBALANDI (Başı 1 incJdeJ rıudemiştir. 

Londra, 11 (A. A.) - Hava neza- fından kurumun hafrıyat, neşrı- Du~mtnın, bu muharebelerde mec-
e nln tebligl: Bombardıman tayya- yat, tecnibe gibi muhte'.ı[ faalı- ru.:-. \ e mı:ktul olarak ugradığı zayi
t:lcrimiz dUn gece elektrik !ırtınala- yetleri hakkında arzo~umın ıza- at, pek ağırdır. Elımize bir çok esir 
ına ve t:uz teşckkfilUne rağmen ge- hatı büyük bir alaka ile dinle- ve he: nevi mlihlmmat ve malzeme 
niş harekAtta bulunmuşlardır. Taar- mişlerdir. geçmiştir. Dil mıın bir çok köyleri ~"Tlğ 
uz edilen hedefler Baltık denizinden Milli Şef, milletin m!lll benll{:lnl mn etmiştır. Bu köylerden bazıları 
Gsıs • Cuııne kor!ezine kadar uum- kuvvet) d. k ·m karaktere naklkl bit" felfıket manzarası arzedl-

a ~tadır Bu hedefler arasında Gel- . .en ırme ve mı ~ 
ı l · :ızamı ınkişaf vermek hu.susunda uı- lor. 

n t rcherı, Ruhland, Brcmende pet- 1 nhın Ylıksek ve müessir rolilnU bıi- TAKVİYE KITAATI GELiYOR 
i tesls"tları.ıe Essendekl krupp fab- bı.ssa tebarfiz etUrerck, bu değerll Atina, ıı (A. A.) - Yeni İtalyan 

r ası, Manheım, Aııuıterdam, -fokker terbiye a il d i .. 1 ilde ısti- baş kumr.ndanlığına General Soddu-
f brıkası- \"e Drc.c;den Klcl ve Duls- m ın en gen ş 0 ç nu"' tayı·rıı ve ltalyawın geldiği haber ' fııdı edilmesi lUzumunu işaret buyur- •· 
buıııdakl doklarla vapurlar, Lorıent, mu~lar k it kili e ge \'c·rllerı milhim takviye kuvvetleri, İ• Ch , b Le H D k " ve gere maar ve n , -r ourg avre, un crque ve ıc"cse Türk tarih kurumuna bu hu- tat:>ı,ninrm Yunanlstana karşı yaptık 
.1' le:! ingue limanları vıırdır. Bundan iuslar hakkında emirler ve kıymetli l:ırı hficumda uğradıkları muvaf!akı-
b ka D .1Wı. Des.-n, J.\t~nster, l\lıın- direlttiflt:r lütfetmlşlerdlr ycl.rlzlıği itiraf ettiklerini ifade eder. 
lıcl'ın ve Drcsdende dcmır yolu bır- "IUU Şnf . d. t ih ro" f.p'r cephesinden alınan en son ha-
l k 1 1 " " , aynı zaman a aı p o • 
e mc no .ta :ırı, Al.manyada ve A • ramlannın tanıimlnde ve okul kil:lp- berlcre göre 3 İtalyan piyade taburu m:., ı,,ıııı altındakı arazide 12 tay- ları:.ın tertibinde tarihi teferrüattan bir kaç Yunan Heri karakoluna hU

Y .e mey~anı da ~ombardıman edil· zlyad~ Türk tarihinin umumi seyrini cum ctmlrJtir. Fakat İtalyanlar Yu
mıştlr. Dun glinduz yapılan h~rekAt g6sterecek devirlerin bilhassa teba- nanlJlnrı kuvvetle takviye edllmif bul 
e nuında Boulogne v_e c.alais liman- ruz ettil'ilmesi ve her devrin bariz ka- mu~lnrdır NeUcede hucum pilskür-
1 mda seyrCıset~ln uzerıne taarruz· ruteri gôsterilırken muasır milletle- tillmilşt'lr. 
ı..r yapılmıştı~. 1ııyyarelcrımizden be rın de umwnl vaüyeli 1 gö 6 .. d Cephenin şimal kısmında .Görk. eye 
I> aönmemişUr n z nun e il d 

L<>ndra, 11 c"A A ) _ Saat 
14 

e bulu~urc.ca~ ve Türk tarihi lle dl- hf;kim olan Yunan mevz crı yenı en 

k dar Alı a.,.,' 1 · b il dil .,er mılleUerın tarihi ar:ısındakl ma- isUıb edilmiştir. Görice yolu Yunan 
ı nan r ,..or ar ug n on ş- b U bi d k 'dd ıı· ateclne maruz bu-

tl' ar tayyaresinin dil UrüldUiU 0 bil· nnsc e e::I r :ırn a avratacak blr topçusunwı şı e ı ,, • ~ 
cırmekt~dir ş n metod takip edilmesi meselesinin e- lunmaktaGdlR.ır.1.T ÜZERl.:"''J)E . 

A L MAN TEB LlGi hcmmlyetle gozönünde tutulmasına i- "'" 
~a.ret buyurmu~lar ve bu mevzu etra· Londra, 11 (A.A.) - Reuter AJan-

Berlin, 11 (A. A.) - Alman tebll· 
fınde, Londra ile cenubi ve ıarkl in
i lteredekl askeri hedenere bir çok 
tdrruziar yapıldıgt, fabrikalara, de
nuryolu iltisak ııoktalurına ısabetler 
kaydedıldi:ı, 8,000 tonlu,; bir ticaret 
ıcmlst batırıldı&• bildiriliyor. 4 ingl
lız tayy:m~si dilşUrulmüş, 5 Alman tay 
;vuresi ıeri dönmemiştir. 
KATI HAVA HAKİMiYETi 
Londra, 11 (A. A.) - E\-nlng Stan

dart'da neıretilii bir makalede Char
ton ıeı~ek sene inıilterenın havı 
haldmı)'etinl elde edeceğine dair Baı
vekilin goı}erlnl tshlıl ederei< bunun 
tebçlerir.i ,öyle izah ediyor: 

tr.ııllı tayyare fabrikalarının ima~ 
tal:ıiliyeti gittikçe artmaktadır. Kendı 
tmaı&tımıza yakında Amerika ve Ka• 
rıadra tınalAtlnı da yAni •)'da bın tay
J'ITt' dah:ı Ulve edecellz. 

1mp11raıorluk tçın hazırlanan plln 
mucibince yetı;,miş ilk Kanadalı ·pilot 
kaf lesi de bir kaç haftaya kadar ıel
mıı ola ktır. ince bir su halinde ak
maya ba.lıyacak olıın ta;>yarecl kah
lcle 1 bir müddet sonrıı bır sel ola· 
caktır tng \ bombardıman tayyare
ler nl~ ş!md ye k. dar yoptıklnrı a· 
kınlar yn .ınd ynpnıak kabllıyetınde 
ol en 1 ı ı kınl ın yupıııdll hıç kıılıı-
-ktu 

hnda yüksek işareUeriyle Kurumu ırnın Girid muhabirinden: . 
tenvir eY.lemlşlerdl1', Bir İtalyan bombardıman tayyaresı 

D6rt saat kadar Kurum merkezini bu ıabah tnıiliz hava dafi bataryaları 
tereflendırmi& olan Milli Şefimiz sa- tarafından düıürülmü~tür. Duşman 
at 20 ye doğru ayrılırlarken Kuru- tayyarrıi Hanya civarına düşmüştür. 
mun çalışmaları ha}(kındakl takdirle- Eıı İtalya Yunanistanı istilaya başla
rını lütfen ibzal buyurmuşlar ve t~- dı&'ı zamandanberi Girid üzerinde dil· 
rı!lerind .. Kurum mensupları ve Dil, ,ürülen ilk ltalyı>.n tayyaresidir. 
Ta1ih - Colr&fya fakültesi müdavim- ARNAVUTLARIN ARZUSU 
krl taıa~ndan. yap, varol sesleri ve Atina, 11 (A.A.) _ Yunan hududu 
Cundan tezahürlerle te51l edılmııler- ııu seçen binlerce Arnavut cenci. hiir 
dlr.t I . .... \) Fransızlar ve Çekler gıbi milli bir Ar· 

M LL ŞEFwı TEŞEKK RU navut komitesınin te:ıekkıilünü ~ızı. 
Ankara, 11 (A.A.) - Rinıd .. um- etmektedirler, 

bur Umumi Kitipliiinden: DÜNYA GAZETECİl .. ERİNE 
Reisicümhur ve Milli Sefimlı lno- Atina. 11 (A.A.) _ Atina gazeted-

JıÜ, Ebedi Şef Atatürlrün fanbe vt'da· lerl blrlltl. mukaddes Akropol ve Pan
nım ikinci yıldönlimünde. bu milli J'•• teon tıapııi'Mliıı bUtün memleketler 
dolayısiyle necip dıayplannı bildiren sazeteciJeri ailuine bıtap eder ve sa
sayın )'Urdd&tlara tctekkiirluinin ib· kin Yunaniıtana kartı ltalyanın bak
laiına Anadolu Ajanıını memıaı -ı· ırr ve barbar tecavüzünü takbih eyler 
.. m;.;iı:;l;e;,;rd;i;r;.. o::::=-:::ıı::ı:-~:ı------ Gazeteciler Birliği, bütün hUr insan· 
ı:: • larm ve kalemleri ile lnaanhlıı cemi-

AFRİKADAKI HARP yetinin ahllk, adalet ve hür hayat lcin 
Kahire, 11 (A.A.) - . ~u~iınkU teb- nıUcadele yolanda imanını aydmlatan

lıi: Mııır, Kenya ve Fılıstınd~ vari- ların vicdanına hıtap eder ve çalıtmak 
yette decı:ııklık yoktur. Sudan da Pa- tan, ıulhten ve medeniyetten ba,ka 
zar ıünu Gallabat mınta~aaı?da mu- ı bir tey iıtemiyen bu memlekete karıı 
harebe ketif k.oıı.an f~alıyetı olmuı· ı Jilpılan mi~li .aoriılmemi~ . tecavilze 
tur. Gallabat elımır.dedır. lcırıı manevı muzaheretlerını talep e· 

Kaasala mmtakasında harekat de- der. 
vanı c~ekt!_dir. Davamı;ı:ın tllljlmiyle 

---· 
KISA HABERLER 

l\IACARİSTANDA: 

Dudapeıte, 11 (A. A.) - Devletin 
emniyeti aleyhinde ve rejimi devir· 
mel< maksadile ılllhh bir ıulkaat ha· 
zırladıklarından dolayı tev kif edilen 
"O:C.lu haç,, Faılıt partiılne mensup 
on azıyı muhakeme etmek üzere di· 
vanıharp bugün aaat 10 dı toplana· 
eaktır. Mevkufların evinde yapılan 
arattırmı larda 2150 e l bombaaı ve bir 
çok tUfenk ve tıbınea bulunmu,tur. 
H Ü R F R ANSADA: 

Londra, 11 ( A , A.) - Fran11z hat· 
tı Oıtüvı Afrlkaeında Gabon'un mır· 
kezi oı .. ı Llbervll le"ln General de 
Gaulle'U" kuvvetlerine tealim old u· 
~u zannedllmektedlr. Şimdilik vazi· 
yet hakkında reamT hiç bir malOmat 
yoku da yakında re1mi bir tebliğ ne' 
reJllmel< ihtimali vardır. 

-~--o-

Amerikanın Planı 
(Başı 1 incide) 

ımın ilk merhalesidir. 
Diğer taraftan Amerika ıemilf'rinin 

tnciltereye malzeme taııyabilmesi i~in 
bitaraflık kanunu ile Umumi H:ırpten 
kalan borçlarını ödemiyen devletlt're 
kredi verilmemesi hakkındaki Johnson 
kanununun tadili için efkarı umuın•ve 
nezdinde anket yapılmaktadır. 

Vaşinıton. ıı (A.A.) - tngil~z !la
tmalma komisyonunun l,200 yenı !•Y
yare mübayaası için tayyare fabnsa
lariyle doğrudan doğruya mürakereve 
ıiriımeıine müsaade edilmiııtir. ---o-
İngiltere, İrlandayı İşgale 

Hazırlanıyormuş 
Nevyork, 11 (A.A.) - D. N. B. A · 

merikanm müh;m Pazar ııaıeteıerln 
den b"ri olan Nevyork Enquirer gJze 
tesi siyasi mahfillerle yakından t"rt"a· 
aı olan kimselere atfen eu u.:ır\arı 
yazmaktadır: 

•1rlandanın bir hücumla i~1' Jlıne 
n:atuf olan lnılllz hartrlıkları b:t:niı· 
tir. tnıiltere ayni zamanda bir l:ar• 
ve hava hiicumu yapmak taeavv!lrun
dadır. Plinda Dublin ile Cork ve 
Swilly istihkamlarının harp ıemılerı 
tarafmdan bombardımanı derpit edil
mektedir. Ayni zamanda 100 bin kiti
lilı: bir ordu Şimali lrlandadan trları· 
daya yiiriiyecektir.,. 

mUdrik olarak, dlinya aazetecitiiinin 
bütün iıçllerlnden, içinde ya:ıadığımız 
devrin ve bUtUn inaanhk ideallerinin 
terefini ihlAl eden bu alçak tecavüze 
karşı şiddetli protestolarımıza iştirak
te. in~ nı;a edi;;'o 

Molotof'un Seyahati Romanyada Zelzele 
(Başı 1 incide i <Bap 1 incldeJ 

ıa muvatakat edeceklerine dair ortnda cek mahiyettedir. Ehemmiyetli İıasuı 
hiç bir a15.met olmadığı gibi bunlarJan uğrayan bUyiik şehirler arasında, Bar 
vazgeçerek Boğazların müdafaasını ta ban. Kalas, Yerkökü, Campina da v.u·
... amiyle Türklere ve İngilizlere bıra- drr. Şimdiye kadar elde edilen malil· 
kacaklarına veyahut kendi menfaatlerı mata ıöre Campinada ıiyasi mabku:n
için Basra körfezi yolunu iıliyerek lara mahsns ceza evi tamamen harap 
Boğazlara müdahale etmemek muka- ·>lmı:~ ve mahkUmlardan yüıı: ldşı cl
oilinde Almanyadan bazr tavizat elde müştür. Ayrıca Kalas'ta 36 ve F<Jenı,i 
edeceğine dair de hiç bir delil yoktur de ~O ki'i öl!'1üıtür. . 
Buna mukabil Almanya harpten ziyade Bükreıtekı kurbanlarm adedı ise 
hile ve kurnazlıkla menafi temini ar- ı b~'j yüzü geçmektedir Enk~z altı'ldıı 
zusundadır. Ve Sovyetler Birliğinden bır çok ceset daha bulıındugu 7.an:ıe· 
Türkiye üzerine diplomatik bir tazyik dilmektedir. Bükrette Carlton ot~h
icrası ıuretlle ııelecek bir yardım te- nın zemin katında bazı miiıteriler bu· 
minine çalışma11 ihtimal dahilinded;r, lurdukları yerlerde kapalı kaldıkl arı
Hitler Ruslara her türlü vaidde bu- nı vr imdat iıtediklerini telefonla bi!
lunmağa lmadedir. Çiinkil Garpte1<i 1irmeie muvaffak olmutlardn. 
ıleri hareketi durdurulmuştur... Kalasta elektrik santralinın evlerin 

A l .MANLAR IN HEDEFİ tlzcrine diiı;en yükıek tanıiy:)nlu k&b· 

Daily Herald ııazeteıinin ıiyasi mu· 
habiri aynı fikri müdafaa ederek di
y<.r ki: 

":\imanlar harb; idame ettirmek vı: 
Aırupada yeni bh nizam tesis etm-:k 
hu•uıunda Moakova'nm faal iş birli· 
tini ar.z:u etmektedirler. Onların ga
yeleri, herhanıi bir şekilde olursa ol
ıun, Sovyet Ruıyanın da Almanya -
ltalya - Japonya arasmda evvelce ak 
tedilmiş olan üç taraflı pakt:ı dahil ol
masıdır. Bu suretle üçler paktına ilti
hak etmekle Sovyet Rusya Nazi Al
manyasile Fa:ıiıt İtalyayı Avrupadakı 
yeni nizamın, bilhassa Balkanlarda 
ıefleri olarak tanımıı olacaktır. Yinr 
Almanlar Sovyet Rusyanm Türlriy.: u
ıe· ind~ yapacağı biı' tazyik ile, Alman 
ya Bulıarlıtandan seçerek Yunani11-
tana taarruz ettiii takdirde Türkiye
nin bitarafhimı temin etmek gayesini 
d~ takip etmektedirler. Nihayet Rus
y~nın ıranda ve Afıanistanda milda
h11lelerde bulunarak lnıiltereyi bir 
parça meııul etmesinin ve hattl milt· 
kül vaziyetlere düıürmeıinin de Al
mıınlar tarafından arzu edilmekte ol· 
dnfu tahmin edilmektedir. Hatt1 Cer· 
men aiyaıilerlnin Türkiye, İran ve Af 
ıı n:ıtanı Almanlar ve Rual&r .uaarn
da nüfuz mmtakalaruı.a a:nrmalı: late
n cleri de kabildir. Bfltlln bu ihtimal
lere lr.arıı dliıUnWecek asıl mWıim • nok 
ta Savyet Ruıya:n bitaraflık ılyaınin 
den ne dereceye kadar uzaklaştD'abl· 
leceklerl keyfiyetidir.,. 

HulAaa, lnıilia matbuatmm ekaeri
yct Hitlerin İtalyanlar taratmdan kü
çük Yunaniıtan kar,11ında llıterllen 
merhamete ıayan vaziyet kartıaında 
milttefikinin imdadına ıitmeyi arzu 
ettlii takdirde Tilrkiyenin bitaraflıftnı 
temin gayesini takip etmekte oldtıfu 
fıkrindedir. 

RERLİNDEKt KANAAT 
H.:dlu, 1 ı (A. A.) - Yan resmi 

loları yanım çıkarmıştır BUyllk ldı.ı 
Sf' ile Sante - Helene kiliıcıi vıkıl
mııtır. Şimendifer istasyonu ile b r 
takım fabrikalar, tamamiyle- harAıı ol
muttur. Civardaki bir çok evler yıkıl
mııınr. 

• 
Londra 11 (A. A.) - Alman rad

yosu bugun Romanyada bulunan "Al
man heyeU,, azalarından bir çoğunun 
zel7.el esnasında yaralandıtını söyle
ml~t!r. Alman radyosu 1802 denberl 
Roınar.yııııın böyle büyük bir felA
keto! uiramadıiını bildirmektedir. 

me."tıbadan bildiriliyor: 
"Sovyetleı Birliği Hariciye komi· 

seri Moloıov'un yakında Ber!in'e ya
pacağı ziyaretin ehemmlyeU, hem bu 
ziyaretin bizzat kendine, hem de onu 
ihat& eden 5eraitte milndemiçUr. Ay· 
rJ mahafllde söylendiğine göre, ıe· 
rek Alınan politikası ıerek Sovyet 
pollUkası karşılıklı mUnasebeUerl sal 
tam ve emin esaslara isUnat ettirmek 
gnyulnJ takip etmekte ve bunu ya
pı:1rkeL tarihin verdili tecrübelereden 
lsUlade etmek istemektedir. Ayni e
ıas ıeçen nne iki memleket arumda 
lmz.ı: edllmlı olan ademi tecavüz pak
tının akdinde de takip edilmfıtir. Her 
iki memleketin bu IQ'elerle hareket 
ettikler! Molotov'un, lnalli% propapn 
dası tarafından ltae edilen muhalif 
haberlere ralmen bu zlyareU 1v-n•· 
aile de ıablttir. Ve bQUlıı dül\)'f"eflr.I 
n umumı:veaJ de bu hakikate tama• 
mlle vAkıft.ır. 

"Sovyetleı Blrllli harlclye JEom 
rloırı Sovyet siyaset ve tk 
ldarı: eden bir çok milhim 
lcrlf. birlikte Berlln'e gel 
ede:: ki, yapılacak konuıtın 

yet - Alman münasebeti 
muhtcll! bır çok sahaları 
ı .. c .. kur.,., 

t~ 
Askeri Var.i~ ~~ 

(Ba~r l 
28 lllth~şrln akııamınd• 
köprUsOnden ve belki de 
vL~ karşısındaki dar dd il' 
rinden sızırarak, Gramos 
dos dai silsilelerinin srıı 
iarından biı alp fırkasını 1' 
ve muvaffak olmuılardı. 
ları, Yanya-Trikala §Ose 
milh!m blr menzili otan rJ ıl' 
Y1 ele geçirmekti. Bu s~~ 
tartiftan hem Yanyanın fit ltO 
ordu merkezi Larissa il• il' 
tı:"\ı kesecekler, hem de d d.' 
raftar. Epiı ve Makedon1' 

~t 

pışnn Yunan fırkaları ti': 
derin bıı ıedik açacakl~l • .ı 
(azla olnrak Plndos ıı:• 6" ' 
elde c·tmek surcUle f;pl.I' ' 
\'unan Cır kasının arkasııı11 e'ıf ~ 
L"ek, bunları ya a.leltıccle ~ ıı. ~i 
y:ı teslime icbar edecekl t \" 

İtiraf edilmelidir iti, bil rl_ ~ 
teıebbusU, pek mUbalAtıılJ 
fer muhayyeleslnin rn 
CUnkü bir ucundan dil~ 
!ı:adıu dağlık arazi ile 1<8~1 
rnamilt: yol:;uz ve bin bir 
ciat engelleriyle muhat.~ 
derin bir ıaha üzerinde 
nareketlr. muvatlakıyetle!Jlt 
.iabileceiinJ düşünmek ~O' 
run ya dehşeili bir Qs ıJ& 
rurun11 kapılması \ eyall 
Mni bütün biltUn tıiçe 
lbımdır. d 

Yunan teblifinden antıı 
cöre. İtalyan yarma tele~ 
karşı Yunanhlarm rnu1" do 
bir parça teahhurle yapılı1l 
mmtakalardan ve belki dO t 
fırka merkezi Kozan'da11 ~ 
kıtaatı celbolununcıya 1'' f 
c:\cmlıtlr. Maamafilı gpı~ 
merkezinden kaptan Var~ el' 
mandası altmda ıönderil 
ıuam asker ve çete tefe~ ~ 
den mürekkep bir iki bill ~ 
kuvvet, İtalyan Alp ftr1'• ıPIJ. 
rantapor ırmatınuı ken•' ~ 
k11tırmıt ve takviye krtı•t~f 
ciye kıdar ilerlemesiııe ~ 
maıtur, 10 llrinciteşriıı 1~ 
mukabil taarruza ıeçen Y.~. 
İtalyan daicdarıru afır b•' -;r 
Diyete ufratarak intizarn•'',J!' 

tte ricate mecbur etrnitle:sıı'~ 
em açılan ıed~ ıı,ııı' 
tevlinin manevı:t'~r . .,, J 

arbe indirllml~. he"1 ıc ı":'.; 
-=:in lhdaa ettiii feVrl'ı 

den bir haftadanbe ıı1' 
vui1ettftae kalan Maked0 tı' 
daıa, Görice üzerine ileri 

1 
ı 

tine devam etmek iınkAtıl11 
kazacmıştır. 
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~ Yi"mı dert saatte dur._"anın :ıl
tı rtıar,zara §Udur: 
;- Meıloto!, 32 kışldcn miırekkep 
l'llU~hnssıs heycüle birllkte Yo-

~ tııtın f,tır. 
' Yunanlılar, İtalynnlarn kar§ı 
,~k bir muvaffakıyet kaz.anınıs-
'"'l'. 
~ Bulgarlar, Yunanistandaki c
~ Yet meselelerinden b:ıhsc baıı-
~nrdır. 

S ovyet Komiserler Şurası 
kcısı l\lolotoı'un ncrım 

'ttti ilk tahminlerin fe\'kinde 
)la_ 
, ""' bir ehcmıntyct kazannu::-

~İitlkii Molotof Bcrlinc gider· 
beraberinde otuz iki kisilik 

~i l'c iktısadi mütchassı;lur
tn.Urckkcp bir heyet götür
tedir. Demek Molotof Ber-
t iki memleketin siyasi ve 

~ ~ •di münasebetlerini alaka
tdcn mühim meselelerin ınii

.\ t'esile meşgul olacaktır. 
~tnanyanın Avru_:>a hakimi

l kurarken Sovyct Rusya 
- 14~. Fransa ile oldu!1u gibi, 
~il ınesclclcri tasliyc etme; c 
~ t \erdiği anln_zıhyor. 
~ ~panın, uzun bir hnrbc gö· 
~·organize edilmesi me\·zuu 
'~tir. Bu uzun de\'rc içinde 
~ Pa kendi yağı ile ka\'rulmak 
~'cındadır. Denizlerle ınuvn
t ~ ~csilen Avrupa yaşayabil-

1S•n Afrika ve .\syanm ynı·· '1
1
"a muhtaçtır. lltihvorciler 

' lc;rcyi Akdeniz.den çıkara
~Şıtnali Afrikayn hakim ola-

t l'lnı umuyorlar. ı•ransn ile 
t ~ •ldarı anlaşma mur:itıince de 
\~~<ll\ııı Afrikadnki miistcrııll'
~illd n iktısaden h.tifnde ede. 
~ tdir. Asyadan i:.füadc ede· 

18ek. için de Sovyctıedc olan 
tadı mimnsebetleri gcni~lct

Sİ· ihtiv~cı vardır. lhtiınnl 
\~f de ·Molotof'la görüşiikcck 
~. clcrden biri bu o!acnldr. 

it 111li~akerenin ~iyasi snfhasrnn 
1 cc, harp miiddctince So\ • 

- ~tle bir çarpısma .. m iinüoe 
~ tct'k için, bütiin siyasi mese. 
~ e pc~inen nnlaşnw; bulun. 
~ı 14zıındır. Şimdiye kadar iki 
~ı1 ~l kendilerine lazım ohm ii5- ı 

ı'~Ral ederken nasıl ~arpı~mn
~~a, harbin inkişafı csna~ın-
:"11 zuhur edcbilec~k veni mii~

~rj şiındiı!en görilp ~hallctme
l~t Ccburdurlar. 
~he nerlincle iki dcvfot ricnli· 
~1aııe ralışmaları muhtemel 

CJ·· tlerden biri de bu olahilir. 
•ı_(lrı:ı.. k. B ı· .. l <tr· " uyor ·ı, er ın muzu ;;:e-

ti, ı~ 1 
• bcynelmllel ehemmiyeti 

ıl' ~ı 1sı~asi hir hareketin bm~ları-
' 

0 abil' f ır. 

r~ * * 
~ılann Zaferi : 

~ Y 1lnanhlar Arna \•utluk cep. 
~ ~ besinde yeni \':? büyiik 
't(I 1t.ıınfferiyet kazamnıs hulu-

lı· r nr. 
tı..' 1l:ıd • 
~~ t os cephesinde Itnlyanla. 
~\tle~ı ıtıüto!1ru>sıs alpinıst ku\'
-~e e cereyan eden ınuhare
~)~i bir İtalyan fırka ı peri~an 
~~tt ş, kaı;an İtalyan askerleri 
:~~ dökülmüstür. Jtııl\'anlar 

11 ~ler~ ~arbctm~kte olan· ku ~-
'f 1.:qq l l< r~nsa hududundan ge· 

\!~~~ Crdı. Son günkcdc ayrıca 
oJ I Lı1t~:l kuvvetler de gönder
i ~IJ :•· Fakat Yunanlıların mu

l~ aarruz.larına mukavemet 
/ı ~. Yerek yenilmiş bulunuyor. 

ır \ ~'lt 
~iti, ~donya cephesinde Yunan 
~ ~td!• zaten Arnavutluk arazi. 
~~ j •r. Epir cephesinde bulu

t•r .·~.,.,t~ll :ın kuv\'etleri ise bu 
t ~ fı:ıc akıyettcn sonra ~ekilmc-

r r ~~!~hurdur)ar. 
~ t::!liataCba)eyh ltalyanlımn Yu-
1 ı~~ı1111 tıa karşı başlaını_ş ~~lun. 
~ ~j'iır taarruz hareketi, ıl.;; ne. 

>•tıJ \•ermiştir. Bu netice, f. 
~ tı.ı.tıı ~ruı tek başlaııun Yuna. 
~ "''-~ı 1§gale muvnff ak olamiya-

~ t.. l\ı &'Östermektedlr. 

;;, l:Ql * * 
~1 ~n Sesi Yükseliyor: 
31< h ta 
pi q \'a'dyct knrşısınd:ı Bul. 
p1 ~~ıı~ &?arların YunanistPnd<ıki 
~ 1 'll:ı~t nzJıldımna zuliim yn-
1 ~ laırı u olduğunu söylemeye 

~~. ç1J bulunmaları p\!k ınana
\~ttı, ~lllkü bütiin tCCCI\ iiıı; ha
"tbı.ı.r'nin urifc inde daima 

" 1 lıu kabil ~iküyctlcrJc zc. 

I ~:~~~~~ 
.~ ~~-ıı&,'<;~ıııU~~~~ 

""" , ;,l!lt!'_, 
-

Yazan: Sevim SERTEL 

Yatan Uğrunda • Kaybolan Çek 

V atan uğrunda çalışmak ve olduysa. Fransız ruhu esir ol
ölmck sadece cephede muş değildir. 

olmaz. Nerede isterse olsun o
nun iyiliği için fedakarlığa kal * * 
kanlar Vatanın uğrunda bir iş Kaybolan Çek : 
görmüş olurlar. 

Victor baba Fransada ortasın-
dan nehir geçen ufak bir kasabn. B u küçük hadise Londra 
da oturur. ~ehrindc geçmiştir. Ge-

çen akşamki bombardımanda ha. 
Burası öyle bir yerdir ki, nch. sara uğrayan yerlerden biri de 

rin bir tarafında mütareke Fran- Londranın meşhur K:ırlton klü. 
sası, diğer tarafında da Alınan budur. Burası zengin ve yükselt 
istiliısında olan Fr~ns~ vardır: sosyeteye mensup zevqtm devam 
Harp esn~.sın.~a neh1r _ uz:::ındckı ettikleri içtimaı bir mliC'sscsedır. 
yegane kopru yıkıldıgı ıçın bu 
küçük kasabadan karşı tarafa ge- lşte geçen akşam bombardı-

Köşe Kapmacada 

Mızıkçdık 

Medeni ,·e terbiyeli bir adaı. 
olduğunda şiiphe etm~ 

ğim Selefimin ~u ufacık latife 
kızmıvacai!ına eminim. "T 
deryadil bir gazetedir. Şian: 

Gelen geh:ln saadetle 
Giden gitsin ıellmetle •• J 

den ibarettir. Kimsenin ist~ 
gibi hareket etmesi için (nza)~ 
nı tahsile ihtiyacı ::roktu1'. B 
dan dolayı o '·akitler selefimi 
" tebdili ınakam.. eylemesi 
kimse lıir se~· demedi; yalnız~• 
mealde olan ilk yazısı bazı çe 
relerde ufak bir çatıklık hus 
getirdi: 

Britanya adalarının her tarafında hava hücumlarına k:trşı ~ok geniş \'C esaslı tertibat alınnu~tır. 

~!~ yalnız sandal vasıtasile müm- man esnasında. burnd~ bulunan
kündür. Victor baba da bu dıy.:. ~ar ~rasında hır de. ~~st_er R:>ger 
rın en sevilen bir sandalcısıdır. . ısmın?e altmışlık hır :ntıyar var-

"Ben Vatanda do§dum, Vaund 
hiJyUdüm, Vatan evlAdıyım ... lllh" 

Bunda kimsenin şüphesi y~ 
tu. Biraz sonra yine "tagyiri 1DI 
kam,. edilince ilk yazı olarak 

Bu resimde, bir hava dafi . bataryasını faaliyete geçmek üzere iken görüyorut. Bir gece nehir boyunda hiç dır. Camı~:. kırı~p, <luvarla.~ Yl
kimselerin olmadığı bir sırada k_ılırkeıı_ kl~P_tekı halk ta g,uc;~e
saat on iki sularında şöyle bir la ~~ndılcrını dışarıy~ atabılmı~· 
vaka geçer: Buradaki çadırında leraır. Arada tektuk yarala
uyumakta olan Victor .baba dısa. nanlar, enkaz altında kalanlnr da 

(Askeri ınüichassısmuz yuıpnJ ı • ı f • yarelerinden maada bir de ken-
ft CJ 1 e r ey 1 dilerini müdafaa et:ne't gibi ııu bekledim: 

"Ben bütün vatan 1 şte bütün bir yaz geçti, 
kışa girmek üzercyil; Al

manların muhteşem hayalleri, 
"Büyük Brit::ınya adasın.n ıstl
liısı,, , bir türlü tahakkuk et. 
medi; hatta tatbik sahasına bı. 
le çıkarılamadı. Acaba ne olu
yor? Alman gener.illleri bu 
"tulü emel!, den bütün bütün 
vnz mı geçtiler? 

gayet güç bir vaziy::te düşc-

1• t•ı A Pi A ceklerdir. Hava yolu ile İngil-
5 1 G ani tereyi istiliı planı, İngiliz hava rıda duyduğu ayak sesleri üzeri- vardır. .. .. . 

ne hemen giyinip dışarı fırlar. . <;o~ ş~kur,. Mıst~r Rogcr. ken
Karanlıkta önüne iki ~ölge çı_ d.ısını sag salım ~vınc atabılnuş
kar. Bir tanesi hemen göğsüne tır. Yalnız devrılen enkaZtn al
bir silah dayayarak: tında, tıkanan merdiven ağızla-

(Cumhuriyet) güneıtnln nuruna kot. 
ttmı ..• ll!h., 1 

Matbuattaki hu değişiklild~ 
t?Öre her kü " kaumaca o::vunund 
ş<iyle ııgirişgfıhu lar, erte bibn le

Bütün dünyanın alakasım 
aylarca merak ve heyecanla a
yakta tutan bu mühim strateji 
meselesini, mümkiin olduğu 
kadar basitleştirerek, okuvu
cularımıza anlatmaya çalışa~a
ğız. 

Almanlar şimdiye kadar isti
Jiıya neden teşebbüs etmedi
ler? Acaba daha müsuit bir 
zamana mı intizar edivorlar'! 
hazırlıklarını elan bıti;emedi
ler mi? Yoksa ortada daha 
mühim sebepler mi var? .. 

Evet, İngiltereye karşı Al
manların tasarladığı ihraç ve 
istila hareketi, bir çolt müşkiı
latla karşılaşmıştır. Almanlar 
şimdiye kadar bunları bertuaf 
etmenin çaresini bulomamıı;
lardır. Bundan sonrası ise da· 
ha ziyade karanlrk ve meşkiık
tür. Bunları birer oirer saya. 
lım: 

1 - Deniz baskını, muv<ıf
fak olduğu farzedilse bile, b;r 
ilk adım olmnktan fazla bir 
kıymeti yoktur; 

2 - İngiltercye hava yolu 
ile külliyetli ve kftfi asker nak-

* * 
B u noktaları kıs:ıca izah 

edelim. 
- Almanların 1000 den faz. 

la "Junkers 5211 tipinde asker 
nakline mahsus tayyareleri ol. 
duğu malumdur. Bun:nrın her 
biri bütun p'yade ağtrlrklanle 
:?O kadar asker tnşıy.tbiii;-. Al
manlar bunlarla bir uçuşta bir 
kuç tabur askeri ,füi'man ara
zisine nakledemezler mi? 
li, imkansız denilecek kadar 
güçtür; 

3 - Muvaffakiyetli bir de-

Ne Yüzden 
Akim Kaldı? 

İngiltere arazisine ayak basan bir 
istila ordustl, külliyetli miktarda 
topçu malzemesi ve ağır tanklarla 
mücehhez olmau;a, hiç bir iş ıö
r-ımez. Bunlan ne tayyare lle, ne 
de deniz yolu ile nakletmenin fm
kfmı yoktur. Hiç bir tayyare ağır 
top \•e tank nakledemcz. Blnaena
lcyh, lngilterenin karşısına bir de
niz baskını ile değil, bir deniz üs
tünlüğü ile gkmak icap eder. 

---------------------------
niz baskını sayesinde bir iki 
''köprü başı,, elde ~ilse bile, 
buralarda tutunmak zordur; 

4 - İngiltere ar<.'zisi ıçinde 
muvaffakiyetli bir ileri hare
ketini besliyecek derecede hem 
miktar, .hem cins bakımların
dan kafi "harp malzemesi., (as
ker ve mühimmat) nakletmek 
imkansızdır. 

- Niçin? 
Hayır! Yukarıki hesap, sa. 

dece bir rakam ve kitap hesa
bından ibarettir. İş tatbilrnt 
safhasına geçti mi, büsbütün 
başka bir mahiyet alıyor. Al
manların asker nakline mah-
sus mükemmel tayyarelerı, 
hava müdafaası zayıf )'erlerde 
i§ görmüşlerdir. İngiltere gibi, 
en kuvvetli hava miidafaasını 
tesis ve organize eden bir 
memlekete yanaşm3ya bile ce
saret edememişlerdir. Çünkü 
İngiltere semasında uçacak 
Alman nakliye tayyueler:, an
cak gayet kuvvetli keşü, avcı 
ve harp tayyarelerinin hima
yesi altında harekete geçmeye 
mecburdur. Bunlar yaklasır 
~-aklaşmaz derhal karş:larında 
Ingiliz Spitfirelerilc Hurrı
cnnelerini bulacaklar ve bun
larla harbe tutuşacaklardır. Ve 
himaye ettikleri nakliye tay-

.. ~a.L O K M AN H EK t M t N ö G OT LE R i -.. . 
PARLAK CiLDiN DERDi ••• 

Cildin parlaklıiı yağ ıuddclerinin 
fazla işlemesinden geldiğini bilirsiniz. 
nu guddeler ne kadar çok i,ıer&c cilt 
o kadar parlak olur ve onlar otuz ya
şma kadar çok işlerEk!cri için kadm 
cildi de o yaşa kadar en parlak olur. 

Fakat genç kızlardan \'e genç ka
dınlardan bazıları ciltlerinin böyle 
parlak olmasını kendileri için bir dert 
sayarlar, yüzlerini fena gösteriyonnuı 
diye üzülürler ... Halbuki, yııi cudde· 
!erinin fazla i~lemesi neticesi ol::ırak 
cildin yaflı ve parlak olması tabiatin 
kadınhfa kar~ı e;österdiği bir !Qtuf
tur: Kadın kokusu denilen ca:r.ibe o 
cuddclerin ifrazından ıelir... Şehirli 
;.:ıdar o guddelerin hikmetini takdir 
etmediklerinden bir çoğu hercün tür
lü türlü tuvalet sulariyle ciltlerini yı
kıyarak kendilerine ca:ibe verecek o 

mini hazırlamaktadır. Almanlar 
Çekoslo\'akyaya bu taktıf:i kuHu
narak girmişlerdir. Diğc.·.::- mem
leketler de istiladan evvel daima 
böyle bir hücuma uğrllnustır. Bu 
defa Bulgar matbuatının ~Yuna. 
nistana karşı aldıkları hu vaziyet 
te, böyle bir tecavüıi.in mukad. 
demesi olabilir. 

Yalnız Bulgar\ar harek"tten 
evvel hayli düşünmi'!ye mecbur
durlar. Çünkü böyle bir tecavüz 
karşısında Türkiyenin seyirci ka· 
lacağını zannediyorlarJa, fona 
halde aldandıklarını kendilerine 
haber verebiliriz. Harp ate~inin 
bütün Balkanlara yay1Jnıasındnn 
ilk zarar görecek meınl<'k(•t gene 
Bulgaristan olacaktır. Ciinkii bir 
karış toprak almak pah~sıııa fln]
garistanın istiklali tehlikeye dü. 
sebilir. + 

ifrazları kaybettirirler. Sonra onlarm 
yerine krem sürerek yüzlerine parlak
lık vermiye çalışırlarsa de kremler 
kadın kokusu c;ıkaramadıklan için o 
tabii kremin yerini tutamazlar. Köylü 
kızlar da o hikmeti bilememekle be
raber onlar i!Oçh sularla yıkanmayı 
da bilmediklerinden ciltlerinin üzerin
de kadın kokusu çıkaran yağ ifrulan 
kalır ve ondan dolayı köylerde en ca
zibeli kızlar )'iizleri yaih ve parlak o
lanlardır ... 

Ancak. tabiatin kadınhia ıöıterdi
ii bu lütufta ifrata gittiği de vardrr. 
Esmer cildin bazı taraflarında o yağ 
cuddderi pek fazla ifraz ederler: Bil
hassa burun kanatlariylc burun ve 
yanaklar arasında, alrndaM. Oralarda 
guddeler fazla büyük olunca yağ çı
karan delikleri de geniı olur. Bu de
liklerden çıkıın yağ ve hücrl\ parçala
rı büyücek olur, Üzerlerine dıprdan 
gelen tozlar da konduiundan yüzde 
benek benek siyah noktalar peyda o
lur. Bu noktalar ergenlik çıbanlarmın 
ilk dcvret:idir. 
Dışardan gelen tozlarm arasında 

mikroplar, baı:an küçücük kurtlar bile 
bulunduğundan o siyah nokt:-lann al
tmdaki yağ parçalan bulundukları 
Jerde iltihaba sebep olurlar. erıenlik 
çıbanları da bu iltihaptan çıkar-

Esmer cildin fazlaca yai çıkararak 
parlak olması tabiatin bir hltfu ise de 
ni parçaları birikip iltihaba ıebep o
lunca bu hal esmer cilt itin rerçekten 
bir dert olur. 

Bu derde derman bulmak tabii cilt 
mütehassısı hekime ait bir 1$tİr. Mü
tehassıs hekimi buluncıya kadar, ak
ıamları 90 derece alkolle Arap sabu
nunu müsavi ağırlıkta karıştırıp cilt 
üzerinde fazlaca yağ c;ıkaran yerlere 
&ünnek, sabahlan da üç litre ılık suya 
100 ıram kepek ve 10 ıram asit borik 
lnınıtırarak süzüp ı1ıştırdıktan sonra 
onunla tuvalet yapmak iyi &elir... ' 

kuvvetleri mağllıp ve bertaraf 
edilmediği müddet~c. tatbik 
imkanı olmıyan bir ıştir İngi
liz tayyareciliği ise şımdiye ka
dar mağlup edilememiştir. 
Bundan sonra edilebilir mi?!: 

~ f akat, haydi, diyelim ki 
Almanlar muvaf.taki

yetli bir deniz baskını yaptılar 
ve İngiliz hava müdafaasına 
rağmen muvaffakiyetli bir de 
paraşütçü nakliyatını becerdi. 
ler. Bundan ne çıkar? Eldi? 
edecekleri netice, bir veya bir 
kaç "köprü başı,, veya "ihr:ıç 
iskelesi,, kurmaktan ibarl't 
kalrnıyacak mı? Hem, bunları 
nasıl besliyeceklerdir? Besle
seler bile İngiliz kara ordusu
nun cephesine doğru bir ileri 
hareketi yapabilecekler mi? 
Ve şayet yapamazla..-sl, köprü 
başlarında ne zamana kadar 
müdafaa vazivetlerini iclaıne 
etmeye muktedir olacaklardır? 

Bu suallere kimse cevap ve
remez. Alman ihraç ve istila 
planının maruz kaldığı en mü. 
him müşkülat, bu cevapsızlı
ğın neticesidir. ÇüııkU İngilte-
re arazisine ayak basan bi,. is
tila ordusu, külliyetli miktar. 
da topçu malzemesi ve ağır 

t.ınklarla mücehhez olmazsa. 
hiç bir iş göremez.. Bunları ne 
tayyare ile, ne de deniz yolu 
ile nakletmenin imkanı yok
tur. Hiç bir tayyare ağır top 
ve tank nakledemez. Bu nakli
yatın deniz yolu ile teminı için, 
Ingiltereye bir deniz baskını 
ile değil, fakat tam manasae 
bir deniz üstünlüğü ile çıkmak 
lazımdır. Bir deniz baskınının 
kısa fırsat anları ve hatta bir 
iki gün, bu çeşit na!diyat için, 
kafi bir mühlet sayılamaz. 

İngiltereye ka?'§l Alman isti
la planının muvaffak olmayı. 
şının askeri sebepleri işte bun. 
lardır. Almanya, bu isten vaz
geçmişe benziyor .. 

Askerli~ isleri f 
----~ 

Şubeye Davet 
ltınlıı6nD Yabancı Askerlik •utıoinc!en: 

Lise menınu tam ehli:reınamelilcrlc oTta 
ehliyetnuneliler •• hiç ehliy.,na'"eHierdo11 
U6 doflımluıarıa bizlikte lı:ıu hizmctlnifine 
karar ah11an Fatih, ltyQp, F.minön:ı •.ua:a. 
rındıki biltımum :rabaac• ule'>e:erın iıumet 
aenctlerl. aıkerl ebliyetnamcleri Ye nüfus ı.u. 

•l.Tct cOzdanlarilc birlıkte 24 ~ut zarfında 

)ubc:rc m!lracuılan ilin olunur. 

• 
Yerli Emi~nQ Askerlik ıubnlndo:ı: 

l - Lise ve dıba :rtlkııelı: oltul muunu o• 
lan ulı:erlitlnc lılrar verilmlı kın blzMctli• 
ler (ebliJ·•tnamni.r, orta chliyttn.ame"i, tun 
chliyeınameli, •e yüksek "hll1etn•meliler) 
acvlı:cd11ecclı:lcriııdcn nll!uı cilzdan ,-~ nhrl 
chliyetnamclcrilc bcmnı '-ubcmire müncaat• 
lan. 

• 
.BeJ'Cfhı Yerli Atlı:eıllk pb"'~: 

l - U6 dotumlularla .roklam .. ı yunlıruı 
•• lı:ıaa hınnctli olarak asker rdllmiı ol." 
ehliyc•namcalzclr derhal hazırlık l..ıtnına 
aevktdılcctlnlr. 

2 - Yoklama u uir ulıap dolı)·tıll• 
scvkedilcmlY<rtlı: ctrİY• kalmıı ol.1.nlarla, aıh· 
hl tecil müddeti hıtam bulın:ıı ota•• ehliyet• 
ııamcaizlcrın derhal !ube.re mQrıı:aatları iUn 
Ol\lnur 

- Çabuk bizi karşıya gecir rmda bir mecra bulup kendini 
der! - ~okağa atabilmek için mücadele 

Neye uğradığım aniamıyan ed_e.rkcn, üzerinden ca~_et.i v~ ye
Victor baba hemen s:ındalını su- legı hep yırtılmıştır. Guçbela eve 
ya indirir iki meçhul yolcisıle vardığı zaman üzerinde yalnız 
beraber y~la çıkarlar. Nehrin or- kollan sıvalı bir gömlek ve pan
ta yerlerinde iken iki adamdan talon kalınıştır. 
birisi: Bu yaşta bu kadar yorgun-

- Ne ise, der, yakayı kurtar- luk! ... Tabii Mister Rogcr o ge. 
drk. Hem de bütün vesaik yam· ce hemen yatağının üzerine sc
mızda .. Silah depolarının en gız- rilmiş ve sabaha kadar t-oluksuz 
li yerlerine kadar hepsınin re- bir uyku uyumuştur. Ertesi sa
simleri bile .. İngilizler hapı yut- bah uyanıp tn kendisini topln
tu! yınca birdenbire aklına gelir ki 

Bu sözler gayet yavnş ~öylcn. dün gece kaybettiği caketin ce
miştir. Fakat zaten adamların binde K.ızılhnça verilmek üzere 
vaziyetinden §iiphele.1mekte olan yazdığı 215,000 liralık bir çek 
Victor baba bu sözleri de duyun- vardır. Tabii, bizim altmışlık ih
ca, sandal~nd~ işgalden. evvel tiyarın hemen etekleri tutuşur. 
Frans~ ~e lngıltere aleyhın~ ça- Soluğu klübün harabe!~rinde a
lışan ~ı casus ~a~dığını hısse- lır. Ve işin en acaip tarafı bir kaç 
der. Bır yılan gıbı senelcrdeııbe. saatlik mücadeleden sonra ca· 
ri içlerinde çalışan bu mikroplar k t' · d ~· 1 f k t • rd k. k 
şimdi işlerini bitirmişler ve onun e ını egı • a n ~.~ e ı en a. 
sandalında kaçıyorlar. zın aras;nda para cuzdamnı bul-

v. b b 'ki .. d maz nu. 
ıctor a a ı goz arasın a . . 

küreklerini çıkarıp karşılarmc!a- Şımd! gazeteler onda~. b.~hse~-

okumaklığunız lazımdı: 

"en kuvvetli atılar ı5zD elan (Va· 
kit) nakittir'! unutmamalı ••. lllh" 
"Sanmayın ahbabımı fıkramla blda 

eyledlr 
Rast gelen mevzu' ile (tasviri efklr 

eyi edimi 
"insan, mesleAindc ceht ve (lkdaM 

eylemell.. lllh,. 
"Matbuatın (Yeni sabah) ı, ganat 

lere nurlar saçan bir hallvetıe ••• lllla 

"Şair Kazım Paşa: 
Şamdar. çıktığım (akpm) a ele 

dlm "Şamı§erlf,. diyor. 

"Çaın Limanında bir J?Bzel: 
(Haber\ in var mı Felek klktll 

clnlnımdan ?., 

Yahut şu Fahriye: 
"Ben ölürı;em yine aılfte olur (Halk) 

clhu 
Htıınü ta'blri zebanı çemeni hlklnt 

d• 

Biitiin hiı girizgahlardan somı 
hi'zc de :sfü düşerse ~öyle deme 
li;yiz: 
"Sen ne camın mestlsln? Aya klmh 

hayranıaıft 

Gö~nOn nldırdın FELEK! Noldunf N 
hal olmuı anar 

Takvinu:t 

YENi NEŞRiYAT: 

kinin neye uğradıklarını anlama- mektedırler. Bu kada_r buy~ b~r 
dan şiddetle akmakta olan a!tın- p~r~yı Kızı~haç~ ?eciıye edışı ~ır 
tının içine fırlatır. Yabancılar ha .. ~ısc o!dugu gıbı, parantn geçır
bemeı'ı sfifilılanna sanb~far ama digı acnıp macera da gazetecile- Arkltckt - Yapı unatı, ~eb!r.:I~ 9't .. 

iş işten geçmiştir. rin ağzı?d.an d.üşm.iy.cn i.kinci ve koraıır sanatlar dcrııiainiıı ıo uıı::tı ~ıı.a 
dah h bı h" d rl 5·6 ıncı sayısı çılımıınr. 

Sandalda bir boğuşmndır bas- ~ mu. un .r a ıse ır.. . Akau - Giresun ve ,evrnl Hallıe•lerhllt 
lar. Biraz sonra akmtı!urm eline Boylelikle Mıster Roger ikı de- dcrııbi u lncJ yılı kutta:ran 25-21 mcı .. 
kalmış olan sandal kayalıklara f=a=m=e=ş=h=u=r=o=lm==u=şt=u=r=.=======Y='s=ı =çı=L:=m=''=u=r·=========== 
çarpıp parçalanır. Victor baba •••••• 
ile beraber iki casus ta İngiliz ~ 
hükumeti aleyhine getirmekte 
oldukları bütün vesaik tn nehrin 

Bu Perşembe akşamı 

SARAY SiNEMASI dibine gömülürler. 
İşte bu da sandalcı Victor l:ıa. 

banın vatan uğrundaki fedakar
lığı. Unutmayın ki Fra.1sa C>sir 

r.r·EPEBAşi·oRA M K 1 sMiN.öA0

i 
: Ak~am saat 20.30 da 

1 

i AYAK TAKiMi ARASINDA 1 
İ KOMEDi KISMINDA l 
: Bu aqam oyun yoktur. ! . .. .. ·--·----·· .... ----· 

ESKİ VENEDİK'in 
BÜTÜN HAŞMET 

ve ENTRİKALARI ... 
Sefahat alemlerini, kirli 
entrikalarını ve kanlı 
mücadelelerini tasvir 
eder muazzam 
AŞK ve SERGÜZEŞT 

Filmi 

BARBAROS 
devrinde 

VEN EDİK 
Büyük Türkçe sözlü 

tarihi film 

Önümüzdeki C U 1\1: A 

TAKSİM 

Sabırsızlıkla beklenen ve sinemanın ideal çift artisti 

TYRONE PO,\TER SONİA HENt-;iE. 
tarafından harikulade bir tarzda yaratılan 

KARLAR AL TINDA 
Müstesna filmi takdim ediyor. Bu filmdeki göz kamaştırıcı dekorlan 

ve baş döndürücü musikisi cidden görulecek ve dinlenecek nefis birer 
bedii ziyafettir. Bilhassa bu filmde görirlen ve buzlar üzerinde Danı 

1 
edilen yeni BACK TO BACK SW1NG1NG ve TANGO Dansları 

Amerikanın her tarafında rağbet görmektedir ' . ~ .... -•11•• Perııembe akşamı için yerlerinizi evvelden aldırmız.•••llllPM 

ı-
İngilteredc çevrilen 1939 - 1940 müthis ve mrıdern harbin insaııları 

heyecandan titretecek mevzulu ilk büyUk şaheser 

DENİZiNDE 
CASUSLAR 
Türkçe Sözlü 

Bll§ Rollerde : 
CONRAD VEİDT -

VALERİNE HUBSON 
Bu film İngiliz Donanmasının ylibek 

yardımiyle çevrilen emsalıiz kahramanlık· 
larla dolu Casus Filmi. 

Y A R 1 N 
Matinelerden itibaren 

ve TURAN 
SINEMASINDA Her iki sinemada birden 
gösterilecektir. :AZAK. Tel: 23512 TURAN. Tel: 22127 

1' lime eski Al eh.ter mu-

sikisi Cenk türküleri !'-,----·-------------• Eınııısne Agkrrliıı ıube•lndc"'' ve gülbankler ilave NEŞ'E Serumu keşfedildi. • 
Makinl1t er Abdumhman oflı Boranı '-~· edilmiftiT. ____ ,., 

=<a=ı=o=·==s1=1=>=h=eaı==u==ou=b=e=Y•==m=u=rı=c=••=t=•·==============::s===================I ,..._ ....................... ...-, 
Hiç bir filme nasip olmayan raibet kazanan 

e ·ALALAYKA 
NELSON EDDY 

MELEK 
ILONA JIASSEY 

Sinemasında 
devam ediyor. 

1 

JOAN 
Amerikanın çok ateşli ve eksantrik yıldızları 

BLONDEL • MELVYN DOUGLAS 'ın 
çevirdikleri (Fransızca) 

KADIN PARMAGI 
Bin bir vak'ası ... Sonsuz heyecanı ... 

neş'e ı;erumudur. 

Bu Perşembe 

L A l 

Aşk ve ihtirasile 

akşamı 

E 'de 
Kalbinizin biıtün kuvvetiyle giılmefe hazırlanınız. -----ı.~ 
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R L O 
Sağlam, dakik T"e dünyanın en iyi 
saatleri demektir. Yüksek derece 

saatler sırasında bulunduğu halde 

FİATLAR DAHA UCUZDlJR. 

!\RLON sacıt!erini görmedet~ 

başka saa~ cı!mayınız. 
Satış deposu: Z. SAATI\IAN. İstanbul 

)ultanhamam Camcıbaşı han 1 inci kat. 

İstanbul Asliye Yedinci Hukuk Hakimliğinden : 
940 635 Devlet Dcnizyolları 111letm~ Umum Müdürlüğünün İstinyede 

Neslııah Sultan Camii Serif Yeniyol sokak eski 6 yeni 8 numarada mukim 
İngiltere tebaasından Jori Pariki zevceei Ema bint Taranon aleyhine açtıit 
tescil davasında. M. aleyh Taranonun i>:ametglhmııı meçhul olduğu namına 
conderilcn tebliğ varakaamın bil! tebliğ iade edilmi$ olmasmdan ve davacı 
vekili tarafmdan ibraz edilen rabıta tahkik varakaerndan anJaııılmakla davacı 
vekilinin talebi üzerine H. U. M. K. nun 141 ve 142 inci madd~leri mucibince 
da.va nrzı.ilml suretinin 20 elin müddetle ili.nen tebliiine ve duru,ma ırUnii 

llU"ıl.ır111wıolarak 2.12.940 Pazarte6i günü saat 14 e tayinine karar verilmiıı olduğlındı1n 
Ema binti Taranönun mezkür günde mııhkemedl' hazır bulunması veya tıtra-
1111dan vekil gandcnneııi lüznmu tebliğ makamına kaim olmak üzere illn 

olunur. (10726) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan : 
Btherlnln fiyatı 

Kuruı Adet 

Sl~ah soba borusu 10 lu 120 1200 
" kırma dirsek 10 lu lOV 113 
.. alaturka dirsek 125 148 

Calvıuuz boru 125 125 
" alııtrangıı dil'M!lt 11 o as 

Anahtar "kelebeklı" 40 34 
AYna 30 58 
Soba tablası 250 4 
Galvaniz fınldak 200 12 
Borulu b:ıca fınldatı bli:rillt 500 9 

• " ,. küçük 3'JO 5 
Jslaıra nfak ve büyük 250 54 
z;rır borusu 60 200 Metre 
Huni 50 12 
Galvaniz şapka 50 15 

Yukarıda yazıh eoba malzemes:n.in 22/11 / 940 Cuma ciınü saat 15 de 
açık eksiltme ile ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin resmi dairelerde bu aibi i, 
nptıtma dair vesika ile 179 liralık muvakkat teminat makbuzlarile beraber 
ihale günü Rektörlüğe aelmelcri. Sartname ve liıte Rektörlükte aörü-
Jür. (10512,. 

tik 
Teminat. 

151..SO Karaağaç müeHeeatı et nakliye kamyonlarında kalla
n.ılmak üzere alınacak 7000 kilo motôr ya~ 

52,34 Ummnt Bahçelerde 'lnıllamlmak özere Balat Atölyesin
de yaptınlaeak arabalar için alınacak 30 kalem muhtelif 
levazım. 

56,2..5 DarliUiceze müessesesinin Yıllık ihtiyacı için almacalı: 
3000 kilo Zeytin tanesi. 

1920.00 144,00 Eyüp mmtakası yollannda kullanılmak üırere almacak 
435 metre mikibı Moloz taeı •e 100 metre mi1ı:Abı Kum. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda y:ızıh ioler ayn aYT"ı 
temdiden ac;ık ebiltmeye konnlmuştur. Şartnameleri Zabıt n Muamellt 

m~ıt.ı1r· llUdürtQiii kaleminde cörülecektir. İhale 22/11/940 Cuma günü saat 14 de 
Daimi Encümende yapılacaktJT. Taliplerin ilk teminat makbuı veya mektup
~ ~ 940 yılına ait Ticaret Odası •esikalarile ihale günü muayyen saatte 

IHll<•l'"ıı.ı:t::Jll ~ Rncfırncnde bulwımalan. (10755) 

* * °hbim Mete caddesinin Talı:sim Bahçesi arkuma te$adüf eden toprak 
aıamı inşa edileceğinden 12/ 11 / 940 tarihinden itibaren inpatın hrtarnına ka-

t dar bca yolun kapalı kalacaiı ilfo olunur. "107So., 

Türk Hava Kurumu İstanbul Vilayet Şubesinden : 
Kurıımmrnıa için " 20 ill SO biıı,; tane takvim baıtırtlacaktır. 14.11.940 

hreembe gÜnÖ saat ıs de eksiltmeıi npılacaiından isteklilerin yüz elli lira 
IDUVGkat teminat pıaralariyle Cağaloilundaki 1ııbeıniıe mürac.aatlan. 1(1725 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZİRAAT BANKASI 

KuruJo~ Ta rihJ : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : Z65 

Zirai n ticart her nevi banka ınuanıele1eri 

1 - GENÇLİK 
2 - GÜZELLİK 

3 - SIBHAT 
İşte yüksek bir kremde ara
nan bu meziyetlerin hepsitıi 

temin edebilir. 
1 - KREM PERTEV: Bir 

tualet müstahzarıdır. İn
ce bir itina ve yapılışın
daki hususiyeti itibari]e 
yüzdeki çizgi ve buru
şukluklann ~eşekkülüne 
mani olur. Deriyi genç 
ve gergin tutar. 

2 - KREM PERn:v: Bir 
güzellik vasıtasıdır. Ge. 
nişlemiş mesamstI sı
kıştırarak cilttc!d pt.İı'· 
tük ve kabarcıkla:-ı gi

derir. Çil ve lekele:-i iza· 
le eder. Teni mat ve 
şeffaf bir hale getirır. 

3 - KREM PERTEV: Bir 
cilt devasıdır. Deri gud
delerinin ifrazatını dü
zeltir. Sivilce ve siyah 
noktaların tezahürüne 
m!ni olur. Cilt adalesini 
besliyere.k kuvvetlendi
rir. Kuru ciltler ıçin 
yağlı, ve yağlı ciltler 
için yağsız husust tüp 
ve vazoları lfardır. 

............. lmi'*l:ml'~ 

GDm.BoYOK 
ANN ER 

Genç ve taze görünmek 

için bu kolay tedbiri 

tecrübe ediniz. 

~1J'1 
U' d f :. \ 

~~:. 
Beyaz renkte {yağsız> T.:>k:ılon 1 

kreminin ihzan için 20 seneden
berı kullanılmakta olan meşhur 1 

formülde mevcut gizli diğer cev. ! 
herler meyanında takim ve tas- 1 
fiye edilmiş süt kaym3ğı ve zey. , 
tinyağı da vardır. Bu krem cildi. 
nizi serian besler ve gençleştirir. ! 
T . . 1 
enın gayrı saf maddelerini ve 1 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 

bu~ukluklarını iza.J.e eder. Cil
dinızi. taze, nennin ve genç göste- 1 

. rir. Ayni zamanda nefis bir koku 

4 
4 

4 

40 
100 
120 
160 

•nda kumbaralı Vf' ttıba r11ı tasarruf ti ... olarında ~" n 90 
bulunıınlııra senede 4 df'fa ı;e kllııeek kura ile aıaOıdakı pllna gOre 

ikramiye daCıtılacıııctır. 

Adet 1.000 Lira ilk 4.000 u,.. 
• 600 • 2.000 • 
• 250 • 1.000 • 
• 100 • 4000 • 
• 50 • il 00(1 • 
• 40 • 4 .800 • 
• 20 • S.200 • 

R~apl:ınf'tfalı:t Dft .. ;ıl:u b!r SC?H! içinde Sn Uradıın asalı dOsml· 
7f'Ill~ tkramıye eıktığı takdırde ~ 20 ratlas.tyle verileeelttir ltUT'8Jıu 
aenedc 4 de.ta. 1 E'i lCll. ı Binndktınun. ı Mart n 1 Haziran 

tarih lerlnd• eekllecektir. 

__. .... _....._4..,..r--'_..~ ............... 
•<U ..,. _zı 

ile titir eder. Siyah benlerin zu.. 
hunına ın!ni olur. 
Mütehassıslann beyanatına gö

re ciltte ,gorülen bu şayanı' hay. 
ret tebeddül ve tekemmül, sırf 
Tokalon kreminin muntazaman 
istimaline medyun.dur. Hemen siz 
de bugünden kullanmaya başla
ynnz ve her sabah daha eenc gö-
rünün üz. · 

,~---DOKTOR·--

Nurettin K. İrdelp 
Yeniden hastalarmı kabule 

bnsı:ımıstır --------··---

TAN 

kadar yolla!'daki hastalıkların mik
BELMOBLÖ kullan.nıı:r:. 

~ 1% - 11 - 940 

:#, ........................ ~----... ~ 

Devlet Denizyolları işletme 
idaresi İlanları 

İzmir Hattı Salı Aralık Postası 
Boöreklerin çalışmak kudretini arttınr. Kadm, erkek idrar ror· 12 tkiaciteşrin 940 Salı aünilnden itibaren İzmir hattı Salı ar~ 
luklannı, eski ve yeni be1'oğuldtğunu, mesane iltihabını. bel • postan yapıhmyacaktır. (106~ 
ağnsmı, sık sık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini gL •••••••••••••••••••-•••:2jp· 
derir. Bol idrar temin eder. İdrarda kumların, mesanede taşla. -------------------------

nn teşekkülüne mani olur. 
DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 
S1hhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her Eczanede Bulunur. 

Devlet pemiryollarr ve Limanları işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedeli (1360) lira olan 2000 Kg. Don Yatı (25.11.l~~O) 

Pazartesi aünü saat (10,30) on buçukta Hayda.rpaıada Gar binası dahılin. 
deki 'komisyon tarafmdan açık eksiltme ıısulile aatıo ahriaca.ktn'. 

Bu ioe girmek istiyeıılerin (102) liralık muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettiği vesailde birlikte eksiltme ırünü saatine tadar komisyona 
müracaatlan 11umdır. 

Bu işe ait ııartnameler komisyondan parasız: olarak d&irtılm&ktadır. 
(10588) 

1 g L+l 

Lira 

1 2000 - 2000.-

3 1000 - 3000.-

% 750 - 1500.-

" 500 - 2000.-

8 250 -
35 100 - 3500.-

80 50 - 4000.-
300 20 3000.-

Türkiye İş Bankasına para yntırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni za

manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

Keşldeler : 4 Şubat. 2 Ma-' il 
y11, 1 AOuıtoı. 3 l l< lnclte,. 

rln ıarıtılerlnd• yapılır 

Kumbaralı ve kumbarH•z 
henplarında en az elll il· 
rası bulunanl•r kuraya 

dahli ed lllrler. 

Hususi KEMAN DERSLERi 
Peşte Müzik Akademisinden Profesör Diplomalı bir bayan hus~ıi 

Keman dersleri vermektedir: Beyoğlu İş Bankası yarımda Acar sokak 

Ada Apartıman No. 3 

'·· , . . ,,,,: :· . 

BANKASI 
TURK ANONiM ŞffiK.E'l'l 

TESİS TARİHi 1863 
Statlllerf ~ Türkiye Cünlhunyetı ile cnünakit muka•elcnıımeıl ı292 

t.umarah 10/6/1933 tarihli lıanuna tasdik edılmı•tır. 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Reamı Guete) 

Sermayesi~ 

Ilıityat akçaıi : 

-
10.000.000 İngiliz Lirası 

1.250.000 İrigiliz Lirası 

Türkiyenin başlıca şehirletinde 
PARIS. MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MA.NÇESTER'de 

ınsm, KIBRIS. YUNANiSTAN. lRAN. IRAK. FILISTU
ve MAVERA YJ ERDUN'de 

MerkH 9e Şubeleri 
'{UGOC::T AVVA.. ROMANYA. VUNA.NISTAN, sınun. tUBNA.t-. 

.l'U)'.Wen" biitfin C>byw Ac:eata ~ UebablrJcn nrdıı 

Der nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesaplan küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler kO~clı. 
Türkiye ve F.caebi memJ.eketler üzerine baid• senedat Is 

kon tosu. 
Borsa emhlerL 
Esham ve tahrillt. altın ft emtaa lserlne a..-. 

Senedat taballlb ve nlre 

En yübek emniyet şartlanm batz lclralık 
Kasalar Servisi vardır • 

müsait şartlarile (kumbaralı veya 

kumbarasız) tasarruf hesaplan a(llır. 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden ~ ır 
Şebekemizin tesis ve tamiri münasebetile 31/5/941 tarihine kadar~ 

taııbul Vilbeti hudutları dahilinde yaptırılacak muhtelif cins bldını:ıı ~ 
ratı itleri açık eksiltmeye konulmu~tur. Muhammen bedel 4923 mıı tf1 
teminat 370 lira olup eksiltmesi 27 /11/940 Careamba günü saat 15 de 
diirlük binasında Satmalma Komisy_onunda yapılacaktır. t? 

Şartnameleri her cün Levazun Amirliiin:ıizde cörülebilir .. 1ıte~ ,ı.ı· 
vakkat teminat aıakbuz veya banka mektubu ıle İstanbul Beledıyesinded 11ı _cakları ehliyet veııikasile o ıün saat 15 de Komisyona müracaatlarL ~ 

Bursa Asliye Mahkemesi blrincl 
hukuk hA.ldmliğlnden: 940/125 İnhi
sarlar idaresi tarafından HaCJ İlyas 
mahallesinde 16 numaralı hanede mü.s 
teciTen mukim iken ölen Mehmet 
Refik kansı Kıymet ve evlAtları Mit
hat ve Enver ile diğer dört memur a
leyhlerine ikame olunan 2723 lira 70 
bruş tazminat davasının icra kılın
m1tkta olan muhakemesinde ikamet
s~ı meçhul bulunan müddealeyh
ten Kıymet ve evlatları Mithat ve 
Envere kararı mahkeme dairesinde 
il~rıen tebligat ifa kılındığı halde mu
ayyen muhakeme günU olan 4-11-940 
tarihine müsadif Pazartesi günü saat 
P,:>o da mnhkemeye gelmediklerinden 
bitt:ilep 6ıy:ıplarmda muhakeme icra
sını.> ve müttebaz gıyap kararının l-
1Anen tebliği için muhakeme 16-12-
940 tarihine miisadif Pazartesi günü 
saat 9 a talikine karar verllmls oldu
iU'ldan nıuma.Ueyhimin mezkür gün 
ve ~aatte Bursa Asliye Blrlrici Huku!< 
m;ınkeme.ıılnde hnzır bulunmaları ak
si takdirde gıyaplarında muhakeme
ye devam ve intac; olunacağı ılAn o
lunür,. (10718) 

Bursa A~liye mahkemesi Birinci 
Hukuk HAkim!ig!nden: 940-40 Bursa 
Inhisarlar ıdaresi tarafından lstanbul
da Beşikt:ı~ta Yıldız c::.ddeslnde (60) 
numarada muk!m Şükrü Keskin oğlu 
\'e rüfekası ale> hıne ik:ıme olun:ın 
tazminat aavasının icra kılınmnkta o
lan muhakemesinde ikametgahı meç
hul kalan mumaileyh Şükru K"5Kın 
oğl•ma. llAnen davetıye ıeblig ec!ilaiğı 
haU.ı muayyen muhakeme günü olan 
6-11-940 tar:hine milsad:C Çarşamba 
günü saat 10 da mahkemeye gelmedl
iınden bittalep gıyabında muhakeme 
icn "l•1a ve müttehaz gıyap kararının 
mt.:n.aileyhe i!Anen tebligi !çın muh;,
ı..eme 111-12-940 tarihine mrıs:ıdıf çr.r 
pmba ıünü saat 10 a talıklne k:ırnr 
verllmifı olduğundan mumnilcyh,n 
.mev.kur iÜn \'e saatte Bursa Asliye 
Birınci Hukuk mnhkemeslndc hazır 
bulunması akı:! takdirde gıynbınd~ ' 
muhnlı:emeye devam ve intaç oluna
cnğı illn olunur. ( 10719) -

, 
Tayyare 

Otomobil 
Kamyon 

Motör 
\"8 

bflümum 
fa brik& 

maklnadı. 
l~vlçre 

mamulitı 

S R O Rul 
Tl"'.nnlannı 
kullıınınız __ 1.ı 
Deposu: Galata Kanköy f'j~ 
haru karsısında 84 No. 1 B~.Atl f11 
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KA v ı P - Eminönü maınıa1 
ğUııden ıılmakta olduğum ms•~ 
tatbik mUhrllmü kaybettim. ~ Aıu 
ynptı:-acağımdan hükmü kalnl 

1 
~' 

Fllomen~ 

zıyar<>I 

latanbul Üçüncü icra memurluOun. 
dan: Bir alacağın temini içın hJCJt e
dilip par:ıya çevrilmesine k:ır:ır verı· ı 
len muhtflıf ev .aşyası Beyoğlu T:ır
lı.b..ı~ı Yaibane sokak 11 numaralı e-1 A~~:alel!iU:aö•Gml&llll"' 
\"in orta :.atında 15· 11-940 cuma gu
nü sııat 9 30 da b rıncı art• nna i c 
~:ıu!acııktır. I~ou süPde kıym.:?t!n ';O 
75 ıııı bulnı:ıdığı takdirde 19-11-!J40 
s, lı gul"'ii aynı mnhalde ve . :ıtir> ı
J.:mcı arttırma ile !alıbctgı J;an olu
nur. 

Otomatık m k nelerde ç:ılı~1 

1 İŞÇİ tcl·rAe;~~ıyorJ ~· 
'S- 1 

r-:·p'M'ır. R ı.ap:ışa yokuşu f't ~ 
!!U ıı so .aK No 33 müraC89 • . ~ 

,\ydın A:11iye Hukuk HAki.~: ~ 
den Aydının Koçarlı nahiyesıı.?, 
tur:ın Cerkes Ali kızı Emine 1'e 
tıır:ıfınclnıı kocnsı Dln:ırın Carll~tıı 
nı11hııllesinde Erzurumlu H. 1' eJ 
.ığlJ 321 doı;umlu Yusuf ~164 ncıı:ın bocanma davasında: M~ıı<' 
leylı Yusuf namına çıkarılan "tP 
yenin iknmetgfıhının meçhul p f 
hascblle bllA tebliğ iade kıhnd~ ıf 
lıı~ılmış ve müddei aleyhe ilAn ,.( 
lig:ıt it~ına mahkemece ıcaraı;0sıı 
mfş olduğundan müddefııleyb 1

1
,, ~ ~ 

muhnkcmcnin muallak olduğU 1>f ~ \R 
940 Cumıt snat 10 da Aydın ~ 
Hukuk Mnhkemesine bizzat g e' \ 
\"eya bir vekili kanun! göndeı111ert v 
zumu tebliğ yerine geçmek : /... ~ 

Aydın Asliye Hukuk HAkimliğin- olunur. (10709) ~~ '~ 
deı.: Aydın park karşısı 12 No. da # •Dr. İHSAN SAMİ J 
Rec-ep kızı B:ıyan Birkan tarafından · S 
Aydında Madran otelinde Şük.ril oğ!u T 1 F O A Ş 1 ıı:' 
Nüzhet İebilen aleyhine açılan bo- riro \'e p:ıratifo bastaııklfııtıj. 
~nma davasında: Müddeialeyhin otur tutulmamak için tesiri cl1 '\ 
du~u yerlr. malum olmamasından do- muafiyeti pek emin taze sS' ~ t 
layı mahkemece ilAnen tebligata ka- Her eczanede bulunur. gu~ 
rar verilmiş old~nd:ın mumaileyhin 

45 
k tur ~ 

13-12-940 Cuma saat 9 da Aydın As- ı ruruş • ~~~ 
liyt hukuk ~ahkemesine bi:ua~t gel- ,. Satılık Otomobil J 

mesi veya bır vek.111 kanun! gonder- Jtı;o 
mesi lüzumu ilAnen teblig olunur. LAstlkleri yeni, Eko~omik• ışııY 

1 (10708) tarafı sağlam ve zarifUr. Ş j& 
ne yoku§u ba:ıında Rus gar& i 
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