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5 KURU$ . 

~illi Selim.iz, Dil 
arih -Cograf ya 
Fal<ültesr nde 

Cürnhurreisimiz, 4 Saat Süren Tetkiklerde 

Bulundu ve Kıymetli Direktifler Verdi 
~~tıkara, 13 ( A.A.) :--- MilH 
'-ı!nti7. Reisİ<'iimhur ismet 11~. 

il, bugün ~nat 16.:10 da Dıl 
- 'l'arih - Coğraf~ a f'akültesi. 
!-ııteni açılan binasıııda ~ercf-
~ltrnişlerdir. Milli Şef, fa. 
~·'de Maarif Vekili Ha~an 
~ \'iicel fakülte dekan vekili 
~ifesör Emin Eri~irgil \'e fo. 
.. it rniidürii tarafrndan kar-

11ttıış1ardır. 
~ ~e:sicümhur, çalışma hıtlin
~ htılunan fakülte11in muhte. 

erıstitü \'e dersbanerini nyn 

ayrı ziyaret etmişler. alak~dar 
profesör ,.e do~entlerio, deT!':le. 
rini dinlcıni~ler \'e seminerler· 
de meşgul bulunan taleb~nin 
çalışnıalarile yakından ahka· 
dar olarak (akiiltenin kütüp. 
hanelerinJ tetkik buynrınu,ıar. 
dır. 

Milli Şef. bu yeni ilim mii~l'l
sesemizin meı;aisine kar~ı fıf'k 
yi':-~ek ve ~·akıu bir alaka gfü •• 
termck IUtCunıJa hulunımışl:n. 
muhtelif sahalarda llmı çah~ 

fSonu; Sa: 2 Si.i: 2J 
.) 
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~lmanyanın 1 Uçan Kale'den 

Ç:karmak İstiyor . , 
1 Berlin. 13 ,A.A.) ·- Mo!.,t(Jf. ı 
! bu sabah Goring i1c uzun bir rııü. 1 
lakatt:ı: butuh<itiktan sonra F'ııh
rer'in mtime!sili nazır Hess ı zi
yaret etmiş ve Hitler'in miı;afiri 
sıfatile şerefine verilen bir öğle 
yemeğinde hazır bulunmuştur. 
Bu ziyafette Molotofun maıyeti 
erkan:ndan bazı zevatla Alrr.an 
Hariciye Nazırı. Alman ba~ku. 
mandam. Propaganda Nazırı dok 
tor Göbbels ve Hitler'in hususi 
kurmayı hazır bubı"ııoucılard1r. 

Taranto·ya donanma tayyarelrrJ vasıta!'ıle muvaffakıycth bir taarruzda bulunan fnarHiz deniz filosu, bir h&rekıit esnasında 

Unya Planı ve İlk Parti Bu 
lin Müzakereleri ...... ________________ ___ 

~anya, İngıltereyi lsUl~ edeme
t•ı ce, harbin u.:ayacağına kanaat 
'll:!l'ıı~tir Bu uzun harbe devam 
~<l:nck · !cin ynlnız Avrupayı 

~dı har,P ihtiyaçlarına göre or
<ıf' etmekle kalmıyarak, Afrika 
ı\S)'ayı da iktısaden kendine 

~lıırrıak ihtiyacını duymu;,tur. 
"- .t: CÖrülüyor ki. BerlindP yapıl
aıcıa olan müzakereler, bütün bu 
~. lc:er kar~m~da S~vyet~e~le 
'~ :tıünasebetlerın tanzımlnı ıs-

Ay Veriliyor 

Amerika, İki Gizli 

Makine Modelini 

lngiltereye Gönderdi 

Ziyafetten sonra Alman Hari
ciye Nazın :Von Ribbentrcıp'un ve 
Sovyetler Birliği Hariciye Komi
!er muavinı Dekanazof'un iştira
kile sivasi müzakerelere dc,·.:ım 
edilmiŞtir. Mo?otof'un Hitler'e , 
yaptığı ziyaretin dört saatten 
fazla sürdüğü ve bu müddet;n üç 
saatinden fazlasının müz:ıkerele. 
re hasredildiği öğrenilmi~fr·. 

TiMES'İN BİR YAZISI 

T aranto'ya Hücum 

7. İtalyan 
Gemisi 
Batırıldı 

Bu Gemilerden Üçü 

Zırhlı, ikisi de 

Yunanistanda Harp 

Göriceden 
Bir İtalyan 
Taarruzu 

Yunanhfar, Şimal 

Cephesinde Yeni 

~~-r_. ________ __ 

'1. Zekerıya SEltTEL 

S oVyet Komiserler Şüras~ 
~ b.eısi Molotof'un l3erlinı 
~et, ınunasebetile Alman 1 ad

Londra, 13 <A.A.) - Timec;·in 
siyasi muharriri. Berlin görüşme. 
!erini mevzuu bahsederek dıyor 
ki: 

(~nu Sa: 2. Sü SJ 

Büyük Kruvazördür 
Londra, 13 (A.A.) - Bahriye 

Nezaretinin tebliğ ettiğ'.ne güre. 
donanma, İtalyan filoıııma ağır 
bir darbe indirmiştir. 11-12 Te§· 
rlnisani gecesi donanmay11 m~n
sup tayyareler taraf:ndan Ta:-an
to deniz üssüne karşı yapılım 
hiicum esnasında en aşağı iki, 
muhtemel surette tlç zırhlı, 2 

"\ Mevkiler Aldılar 

1 t 1 
Atina 13 (A.A.) - Yunan or· 

Yaz ye duluı 'sa~umandanlığ~nın .12 
Alman Korsan f ' -A k • s erı 

~ "'e Almnn matbu!itı yeni 
~lla _niza~ı'!dan, ve Alın~: 
~ı dunya ıçın tasavvur ettıgı 

Pliınuan bnhsetmcktt:?d:rler. 
~ tı matbuatına gore, Berlmde 

4.1ı aıı eden müzakc?relerin en 
ı~r mevzuu da, mihver 
~lerı arasında ııkdedile.'l uç. 

ltlııa ktından sonra A vrupada 
Cak yeni nizamla, dunya 
deki yeni Alman planı hak

~ovyetlerle fikir teatisiair. 
~ nyamn ve üçler paktı 
~ l~rinin dünya için tasav

~~tıği plarun ana hatları şun
l . 
ı' A:vrupada Alman hakimi· 
lltında yeni bir nizam k~ru. 

tı..:tır. Bu yeni nizam ıçınde 
ll."llada tek bir hakim devlet 

Ya) bulunacak, diğer 
ıı.._ ketler bu devletin etrafın· 
f;Yk halinde konfedere birer 
~~olacakıa:dı~. Btt ~evl.~tle
h Uıtaku pır sıyasetı, musta-

~lıı ~ ekonomisi, müstakil bir 
~u o.lınıyacak, bunların hari
·~~ istiklallerini muhafaza ede-
~dlr. Avrupanın müdafaası. 

flc haıt1ın devlet deruhte ede
~1Sadiyatım tek hakim dev

e edecek, siyasetine tek 
devlet istikamet vereceg_-

~itı 
er, Fransa ve İspanya !le 

~•ktan sonra şimdi Avrupa
~~eni nizamı kurmakla meş-

"e Berlinde Sovyet mu. 
larile, bu yeni Avrupanın 

ta~c~ıe olan münasebetle~i~i 
ij~~a tanzim edeceklennı, 
~ , ere etmektedir. 
bı l\frika, Avrup3ntn iktısa

k' bl' ?nütemmimidir. Avrupa 
,~l'a ~§ına yaşayamaz. Hariç 
~1' ıle de alakası kesilmiştir. 
~leyh Afrika iktısaden O

~ih arnlıyacaktır. Bunun için 
~ \> Vcrcuer Afrikayı i!tila et

t İt. e. A.vrupanın ihtiyaçları.na 
~et tısnıar etmelidirle!'. Mth
~~-~Vleııerinin harbi Akdeni;ıe 
~ "ııUJı ettirmekte olmalarının 
l~a lrn sebebi budur. Fakat 
~'."'>e{a giden yol üzerinde 
~ı 'a lerin alakadar bulunduk
t: ıq;~alar mevcuttur. Bu s&ha
~ a 1kında Sovyetlerle şimdi. 
~~~ aşınak lazımdır. 

~tt-~llde cerevan eden müza. 
'<ılqr ın diğer bir mevzuu da a . 

t'ıt. ~Alınanlara göre Asya~
>~at sYaya ve Japonynya aıttJr. 
~/~ ihl\_vrupanın iktısaden As

q irıd~·~~ı vardır: Ablukayı ~t-
ırebılgıek içın Avrupa ıle 

'51,ln~; Sa; 2 Sü: i J ......... 
~ 

Amf'r!kP:Vll dönmtıkte olan İng!ltere
nin VR~lngton Büy{lk Elç!si 

LORO LOTHIAN 

Vaşington, 13 (A.A._> ~ Islc.h 
edilmiş "Uçan kale,, tı;ıın:ien 13 
Amerikan bombardıman tayya
resi. bu ay içinde İngiltereye \'e

rilmiş olacaktır. 

İngiltereae 
----o-----

Geçen Ay 6334 
KiŞi Öldü .• 8695 
.Kişi Yaralandı 

4ı5 Aylık Zayiat 
14957 yi Buluyor 

Bundan baska. bombardıman 
tayyarelcriniı{ atışlar.ıu.ın . s'.hha· 
tini temine yarayan ıkı g zh A
merikan makinesi mcıdellcri, A· 
merikan torpito muhrıplerinden 
birisi ile İngiltereye gönderilmiş Londra, 13 (A.A.) ·- Te~rini
bulunmaktadır. Am~rikan re!-mİ evvel ayı zarfında İngiltc:-e üze
mahfillerinin ilaveten bildirdiği. rine yapılan hava akıı1!arı esna. 
ne göre, bu makineler, hel'hrtlde sında 6334 sivil ölmüş ve M95 
halen İn~ilterede tecrübe edil- sivil yaralanarak hastanelere iı:a.1-
mektedir. dmlmıştır. 
JNGİLTERE ŞİLEP ALIYOR Eylulde 6954 kişi ölmüş ve 
Stokholm, 13 CA.A.) - Va~ington- , 10615 kişi ağır surette yaralan

dan bilcilrildiğine göre, İngiltere he- mıştı. 
sabıoa 12(1 şilep inşası v~. 113 şilebin Ağustosta 1075 ki~i ölmüş, 
de derhal satın alınm?sı ıçın :V•~ng- 1261 kişi ağır surette yaralan-
tonda bir muknvele ımz:a edılmıştlr. t 
İngilter~ tran~atlantikler inı;a~ıı için mış ı. 258 k" . "l .. 321 
A 'ka hükumet:ne on milyon st"°- Temmuzda ışı o mu~. 
merı · k' · • tte a' mı'-tı li:ııı bir kredi açınıstı,r. .. ışı agır sure yar ıan •. ~ . 

tSonu Sa. 2, Su. 5J (Sonu; Sa; 2 Sü. 2) 

Gemisinden · 
Kaçan Kafile 

kruvazör ve iki muavin kruva. 29 Nakliye Gemisi, 
?:Ör ciddi hasara uğratılm::;;trr. 

Tarunto hücumu hakkınca Bah Çetin Mücadeleden 
rive Nezaretince ne~roiunan teb· 

uğde deniliyor ki: Sonra Kanadaya vardı j 
trıgiUz donanması. esas dizü-

tamları müsterih bir -çurette !!a. Londra, 13 (A.A.) - Amiral- 1 

hil müdafaalarının -ırka:;mda ,.e lık dairesinin tebliği: 
başlıca bahrt üsleri ölan Taran- 4-5 Teşrinisani gecesi bir dü~. 
to'da bulunrr:akta olan İtalyan man denizüstü gemisb:n hücu
donanmasına, ke?di7ini. fe.ke uğ-1 mu na uğrayan gemi kafilesinden 
ratan bir dar~e ındmı~ıştır. ~ l· 129 vapurun kurtulmuş oldugu, 
12 İkincite~:ın geces1. ba~rıye halen katiyetle söylen~bi.!.i:. Bu 
tayyareler1mız Taranto ya .,ır ta- gemi kafilesinde :58 vapur bulu. 
arruz yapmıJlardır ki. :ıetice$ı bu nuyordu. Bunlardan bır tanesi 
sabah yaptıgımız keşıflcrle ve geride kalmıştır. Halbuki Alman 
fotcğra!Jarla tesbit olunmuştur. başkumandanlığının bütün kafi. 
Bu kP.şiflerle sabit olduğuıııı gö- lenin tahrip edilmiş olduğunu 
re (Littorio) sınıfından ·bir Zlrhh, bildirdiği hatırlardadır. Halen 
ön gü,·ertesi su icine saplanmış kaybolan vapurlardan bir kaçı· 
olarak iskele faraftna yat~al<ta- run da kurtulmuş olması müm
dtr. <Cc:vour) sınıfından bır nrh- kündür. Bu büyük ge:ni k:ıfilesi. 
lı kar:ıya "turmm: ,.e arka tar~fı ne dahil vapurlardan hemen 
büyük top tareti d:ı.hj} . old~gu dörtte üçünün kuvvetli Alman 

ısonu · ~ '- 0 
f; gemisinin tahribinden kurtulmuş 

bulunması, vapurlan dağıtan ve 

ROMANYADA duman kullanan ticaret gemileri 
kaptanlarının yüksek mehareti 

• • Zelzeleden lkı 

Şehir r ıkddı 
Panciu'da Binlerce 

Ölü ve Y arah Var 
Bükreş, 13 (A.A.) - "Stefani 

ajansından,, Pazar sabahı vukua 
g~lmiş olan zelzele ~snasmda te
lefat ve hasaratın bilançosu, Pan
ciu şehrinin adeta yerle yeksan 
olmuş olduğunu göstermektedir. 
Yüzlerce ölü ve binlerce yaralı 
vardır. Focsani şehri, aşağı yu. 
kan aynı akıbete uğramıştır. Zel. 
zelelenin en ziyade şiddetli his-

1 sedilmiş olduğu mıntakada hu· 
lunmakla beraber Bükreş şehrin.. 
de Carlton otelinin enkazı altın
dan çıkanlan ' 260 ölüden ve şeh
rin diğer noktalarında nltmış ka
dar ölüden başka zayiat yoktur. 
Carlton otelinin enkazırun tathi
rine devam edilmekted!r. Hüku
met merkezinde 300 kadar bina
nın y1kılmas1 lAzım gelmektedir. 

Nevyork, 13 (A.A.) - Trans - Ra
dlo ajansının Bilkreş muhabirine gö
re, gece Bilkrette yenJden iki zeh:ele 
olmuştur. Sarsıntılar ılddeUi olmuş
sa da hasar azdır, 

ve kafileye refakat etmekte ol!!D 
"Jervis-Bay,, silahlı muavin kru
vazörünün cesaretli faaliyeti sa
yesinde vukua gelmiştir. 

Bu çarpışma hakkında henüı: tam 
tafsillt mevcut delildir. Fakat şu ci
het bilinmektedir ki, "Jcrvis - Bay., 
toplarmm mühim miktarda dün vazi
yette bulunmaama raimen. dü,mana 
doiru ilerlemit ve muharebeye başla
mıştır. Bu ıayede, kafileye mensup 
vapurların ekserisi kaçmak fırsatını 
elde etmi,tir. Jerviı - Bay, ciddi ha
ura uğramasına ve yanmaktı olma-
11ma raimen dü,manla muharebeye de
vam etmit ve çarpışmanın ba$lımaım
dan takriben iki saat sonra, ııemide 

(Sonu; Sa, 2 Sü 4) 

Rumen ~aşvekili 

Romaya Gitti 
Bükret. 13 (A.A.) - G~ An

tonesco, refakatinde Huicb'e Nuırı 
Sturdza ve daha bir çok zevat oldufu 
halde, Mu11olini'nin daveti üı:erine, 
dün aktam buıusi trenle Roma.ya ha
reket ctmiıtir. . -Bükre,, 13 (A.A.) - Rumen hu~-
met memurları buııün neıredilen bir 
lrararname mucibince ecnebi bir ırka 
mensup kadınlarla evlenemiyecekler
cfü. Diier bir kararname mucibince 
devletin içtimai nizamını deiiıtirmeie 
matuf nümayiılere ve toplantılara it· 
tirak edenler kürek cezasına mahküm ı 
edile"ektir. 1 

• 

Teşrinisani tarihli tebliği: Pın
dos mıntakasında alınan İtalyan 

HARBiN iLK esirlerinin miktan gittikçe art· 
maktadır. Elimize geçen h:np 

15 Gu·· NLÜK malzemesi arasında 7,5 lus top
lar, havan topları, makinelitü-

1 - fekler ve saire vardır. Askerleri-8 LANÇOSU miz iki alay sancağı almışlardır. 
İtalyanın Yunahistana karşı ta-

.. rruzunun ilk on b~ gilnfü.· dev- , 
resi, Yunan müdafaasının her 
türlü takdir ve ümidin fevkinde 
parhıJ.. bu muvaffakıyet! ile ka
panmış bulunuyor. İtalyan istilA 
ı:-IAnının, nı. tahminleri tekzip e
dece:. ;ıekilde birtakım bambaş
ka maksatlara göre ha:ı:ırlandığı, 
~!md. bütün mahiyeti ve netlce
lerlle meydana çıkmıştır, Taarru
zun ilk günlerinde Yanya ve Flo
rlnaya k~ı yapılan hareketler, 
l'dnci derecede chemmiyeW bir
takım setir faaliyetlerinden iba
retU Marul GenerAJ Geleso'nun 
asıl ·hedefi, cephenin iki ucunda 
taarruz vaziyetini takmaralç, Yu
nan müdatasıru faşırtmak ve bu 
arad~ cephenin nisbeten emniyet 

(Sonu; Sa; 2 Sü 3J , __ . _. ___ ._,.,,,_....,_.) 

GÖRÜŞLER: ....... .._ ................... _ ... 

Muhtelif noktalarda alman diA.ş
man yaralılarının miktan 150 ~·i 
geçmektedir. Bu yaralılar.!, lu. 
zumlu bütün ihtimamlar yapıl
maktadır. 

Ordumuzun geri aldığı köyler, 
tamamllc tahrip edilmiş bulun
maktadır. Bır Arnavut bölügı.i, 
subayları ile birlikte, kendiliğin· 
den teslim olmuştur. Düşman ha
va kuvvetleri, bir kaç köyü hom· 
bardunan etmiş ve bir kaç kisi
nin yaralanmasına sebebiyet ver
mi~tir. 

İTALY AN TEBLiôt 
Roma. 13 (A.A.) - "Teblii .. Korı;ı 

mıntakaaında devriye ve topçu faali
>-eti olmuıtur. Epir hududunun otc
sınde düımanın ileri mev~ilcrimize 
yakla5mak hususundaki teıebbUsleri 

<Sonu: Sa. Z Sil: l) 

leşeK onanK uzgun 
YAZAN: SABiHA SERTEL . 

'Gazetelerhı mahkeme ııütunlannda yeni mücrimler tilredf. Ev 
soyan hırsızın, 'dağda yol kesen haydudun, kana susamış 

katilin işgal ettiği bu sütunda, ticari itib~rlyle geçine.o .ni~e nice 
tanınmış üiccar isimleri yer aldı. Muhtekır sıfatlyle hi.kimın kar
ır.mna dizilen bu suçlulan biz eskiden tanınz. 
· Umumi Harbin içinde zincirleme ismi;yle ~öhret alaı;ı sist~. 
min her halkasına bildr halk tahakalannın nzkıoı geçlrıp. Mı. 
loviçİerin yataklannı banknotlarla süsliyen onlardı. Un dcğtr
menlerini altın akıtan bir oluk haline sokup, halka mıs~r ~o~anı 
:vediren onlardı. Aı.ker kaputlarından yapılan ticaretle ls\1~rede 
~·illalar alan, askeri, ölümün ve ateşin karşıı;1nda çırçıplak bıra. 
kan onlardı. Vagon ticareti yapıp, halkın hüriilmüş deriııinden 
vesikalar satan, ''liarp zengini., sıfatlyle yüzüne eğreti bn asil 
maııkes.I taltıp aramızda dolaşan, barlar kapatan, kafc~antan ~an. 
töıleiini altınla kıı$atan onlardı. 

Şimdi, Kôordinasyon heyetinin (emberinden ka(ama},p, hl. 
kimin huzuruna dizilenler yine onlardır. Bir seneyi geçen hu 
harp buhranı İ(İnde mahkeme salonlariyle, gazete sütunlannda 

· hüyilk mücrimlerin yerini alan bu ııu~luların adedi gün giin ı;-oğa. 
lıyor. Demek ki i$in oozuk bir tarafı var. fhtikirla mücadele eden 
heyetin bütün gayretlerine, kanunun blltün $iddetine rağmen, 
soygun i~in gecenin karanlığını bekliyen hırsız gibi, harbin fel3. 
ket kanatl8l'llll üzerinlbe germesini fırsat bilen bu 5oyguncu3ru, 
halkın gıdası, sıhhati, hayatı pah~sına kesesi~i dol~urmayı hak 
bilen yanke8ici def:il, hayat keslcıyi neden iktısadi kanunların 
anarr;lsi içinde ba$ı boş bttakalım ! .. 

Hakimin huzuruna gelen muhtekiri tJcaretten menetsek hile. 
hAkim huzuruna gelmiyen, kanunlardan ve Koordinas~·ondan 
kendine kaçacak bir kapı bulu, halkın ihtiyacını isti!mar ederek 
hl!r fırsattan istifadeyi ticaretin hakkı bilen, klr namına yiiı bin. 
terce insanı a~ bırakmayı ~f sayan ticaretin bu kuma:r: zeki!lına 
karşı neden daha zecri tedbirler alıp, onların )'olunu biz kcsmi
yel~ ?... (Lutr en Sa~·fayı CeviriniT.) 
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Yazan: Philip Walton-Kerr 

18 - haSJna olursa olsun, muhafazaya ta
ra!t:ırdılar. Bu Yeni hudut Versaille'
da "Cun.on hattı., ismiyle ~en, 
Şimalde Vllna'dnn Brest - IJtovsk'a 
Cenubu Şarki de Lembcrg'e dayanan, 
ve sevkulceyşi noktaları içine alan 
huduttu. 

!-"'------, .. _____ _ 
GÜNÜN MESELESi ~ w ______ , _____ ... 

Kelepçe! 
Yazan: Naci Sadullah 

Oteller de 
Altı Sınıfa 
Ayrıhyor 

lngiltt::reden Gelen 
Bir Kısım Eşya 
Çıkarılamıyor 

Şeker Sıkıntısı 

Yok. Fiyatlar 
Arttırtlmıyaco~ 

Bazı yerlerde lfizumsu:ı: yere ••.,~ 
yaçtan fazla yapılan mübayaat f""·• 
den yeni mal gönderilinciye ~ 
yurdumuzda eker bulunıunatl' 

B u r n y a hariçten gelen ya
ancı G e ı t a p o ajanlarından 

ııiphe etmek mümki.ın de&ıldir. Bu 
bepledlr kl. Gestapo §c!lcri, yaban

cı ajanlan Pra&'dnn ziyade burada ka 
ul ediyor ve onlara dlrektiflerinl 

burada veriyorlardı. Çok defa bura, 
an Japon ve İtalyan Gestapo me
urlarının da direkW almıya ıeldik-

erl ılSrOlllrdll. 
Hulha, 1937 tarlhlne kadar Cekos
vnk7ada zemin hazırlanmış, beynel
lel dünya teıkllAtı da kurulmuı-
• HJUer ellnl uzatarak, Çekoslo-
ıkyayı olabilirdi, Fakat HlUer, ev

velA Avusturyayı almak istiyordu. 

* * LONYADA NASIL ÇAl .. IŞT.1. 

? 

CekOllovak Cilmhurlyetlnl yıkmak 
çln kulb.nılan teknik, ırki ekalliyet
eri olan Sark! ve Cenubu Sarkl mem 
eketlerine de tatbik edildi. Yani, 

arasındaki memlekeUer, Garp 
emleketlerl, Şarkta Sovyet hudut
n buna dahildi. Yalnız Avusturya, 
acariltan, Butıarlstan dlter usul-
ln tatbiki JçJn bµ faallyeUerln dı· 
da bırakılmııb. 

Bu teknlti tatbik ederken, kulla
ılan vaıııtaları ve elde edilen neU
leri, kaU bir tekilde tesbite lmkAn 

, fakat adım adım bu yabancı 
emleketlerde Gestapo teıkllltı ya
dı ve CeniıleUldl. Böylece, Polon

ads 1apılan faaliyete ıeçerken, Ges
ı>onun bu memlekette 1933 ıe ça-

Almanyanın bu memlekette kulla
nabileceği bu ekallJyeUerden başka, 
Polonya siyaseti lçln en tehlikeli o
lan SarkJ Gallçyadakl Macar eynlet· 
lerl, içinde yağ kuyulan, kllmllr ma
denleri, nnnyU, Karpat geçidini kon
trol eden Przemysl kaleleri bulunan 
Cenubi Lemberg idi • 

(De\•amı var) 

Milli Şefuniz 

K anunda yeri olmıyan bir 
ceza var •.• Hırsıza hır,ız, 

&0ysıua soysuz, yüzsüH yüzsüz, 
sürtüğe sürtük denilmesini mene
decek kadar titi~ davranan bir 
kanunun İıUküm slirdiliU Türkl. 
yede, sade mahkumu delil, lıe
nib: zan altında bulunttn bir va. 
tandaşı bile, bileklerinde kelep
çe ile en kalabalık caddel.-.rdo 
dola§Urmak mübah sayıhyor. Ba· 
zan hiç bir suçu olnuyan \'atan .. 
daşa bile çektirdiğimiz cezaların 
en liaksrzı, ve en ağın, hiç şüphe 
yok ki buaur. Ve bu ağır, bu çir
kin, bu haksız, bu kanunsuz tcş

(Baş:ı ı incide) hir, vatanda~n utanma kabiliye· 
ınalar bakkındR etraflı izahat iste- tini kökünden yıktığı içindir ki 
mfşıcr ve JrşaUarda bulunmuşlardır. maznun biletine takılan demi: 

Fakültenin ArkeoloJl E.'lliUtüsünde kelepçe, ıözlerimlze, ndalet na· 
Rel.dcümhur, Ankııra civarında yapı- mına işlenen manevi bir cinave. 
lan son kazıların neticeleri hakkında tin korkunç silahı a'ibi (ı!Öril~il
ver!len izahatı dinlemtıler ve m1111 yor •. 
tarihimizin aydınlotılmesı hususunda E t 
fakillteye dUşen vazifelerin ehemmi- . ve ... Kanunda yeri olmıyan 
yeline fş3.ret buyurmuşlardır. hır ceza var... Ve ben beklerim 
Coğrafya EnsUtUsilnde milli kisve· ki, idam sehpasının, kanlı bir fa. 

sllı. Türkiye cof:rafyasınr vücude cia sahnesi &ibi şehrin en kala· 
ıetirmeniı:. kaU lllzumu üzerinde du· ~alık meydanına kurulmıısındııki 
ran Milli Şef, Enstltilye delerli ça- ~rpertici korkunçlutu kavramak 
lı11T1a dimUflerl vermiıUr. ısabetini eösteren Adliye V k• l 
Yaııyar diller, klAs!k dlller ve tel- ti il c 8 e. 

sete enstitillerJnde, MfW Şefimiz kil· n: ceza ev e mahkeme binası a-
tilphanelerin tertibinden memnun ol- sında mekik dokuyıın kelepçeli 
muı;lar, talebenin kitap ve not ihU- maınunlan halka teıhlr etmek. 
yacları 07.erinde durarak, Um! neşri- ten de aynı tabii içtinabı duy• 
yatın çotııltılmaaını emir buyurmuı- sun ••• 
lardır. RP.islcllmhur, Türk Dil ve E· ÇUnkU kelepçeyi silinmez bir 
deblyatı EnatitUsünün bilhassa Türk ı ı k 

Otelciler ve hancılar (:cmlyeU, ot.el
lerin ıslahı hal<kında bir proje tan· 
zim etmi~ \'C Belediyeye vermi§tir. 
Hazırlrınnn projeye göre, oteller nltı 

sınıfa ayrılmakta ve ilk iiçilniln lüks, 
diğerlerinıı: de &ıhhl evsntı haiz ol
ması ltııım gelmektedir. 4 Uncu sınıf: 
memur ve mutavassıt halk, 5 inci sı
nıf ticaret erbabı, 6 ıncı sınıf ta işçi 
oteli hilv!yetlni taııyacak, flyaUar da 
ıu şekilde tesblt edilecektir: 

İşçi otcllndt fiyat ııo, 60, 7:1, Uca
ret erbabı otelinde 80, 75, 100, dör
düncü sınb memur oteli 100, 150, 
200 kurustur. Lilks oteller 3 llrad:ın 
8 liraya kadaı olacaktır. Oteleller ve 
haueılar cemlyeU, Belediyeden otel
clllk kooperatifi ve otelcilik mekte
blnln tesısine yardım ve pansiyonla
rın da cemiyete ballanmasının temin 
edilme.sini istemektedir. 

Belediyede : 

80 Otobüs için 
Siparit Verilecek 
Belediye, otobüs ııtmak üzere mU· 

racllat eden İsviçre firmasının tekli· 
finl tetkik etmektedir, 120 otobil e 
thUyaç görülmekle beraber, 80 oto
bUsilr. ktıfi ıelecejl anlaplmıştır. 
Firma, otobils bedelinin İsviçre tran· 
aı olarak ödenmeslnJ, nısfının peşin 
verilmesini istemekte, otobUılerl 9 
ayda teslim etmeyi taahhüt etmek
tedir. Belediye, şartlarını buıünlerde 
tesbit edecektir, ------

italyaya ihracat için Lisans Veriliyor 
Gümriık idaresi, İngiitercdrn 

gelen bir kısım malların çıkarıl
masına müsaade etm~miştir. ln
giltcre ile takas muamcle:il ) a
prlmadığı için, bedelleri ıthalat 
tacirleri tarafından ödenmış ol,m 
mallar bile ithal edıl~memıştır. 
İngiliz Ticaret Birliği de memle
ketimizden aldığı malları İngihe
reye scvkedemediği için, takas 
muamelesi geri kalmıştır. İtha. 
lntçılar, Ticaret Vekaletine mü
racaat ederek kendilerine kolay. 
lık gösterilmesini istemişlerdir. 

İTALYA İLE TİCARET 
ltalyaya ihracat yapmak için Muıta

ka Ticaret Müdürlüğü tarafından li
ıans verilmesine müsaade edilmiştir. 
Son günlerde İtalyadan keten tohumu, 
ıusnın, yumurta talepleri de artmakta
dır. İtalyanlar, bu mallara karşılık 
kimyevi madde, il.iç, manifatura eşya· 
ıı vereceklerdir. 

Almanya ile aramızdaki ticari mü
nasebetler henüz inkişaf devresine 
rinncmiştlr. Alman fabrikaları, mal 
•ipariş edildi~ uman mal bedelinin 
burada bir bankaya avans suretiyle ya. 

Adliyede: 

tırılmasını istemektedirler. İthallt ta· 
drleri, bu teklifin milsa!t bir teklif ol· 
madığı kanaatindedirler. 

PİN ANLAŞMA.Si 
Ankıradı, hük\imetimlzle ticaret 

•nlaşması yapan Fin heyeti, buraya 
relerek Sofyaya gitmiştir. fin heyeti 
basından biri, anlaımanın mahiyeti 
hakkındı verdiil izahatta Finlandı
dan Türkl:ve)'e ziraat makineleri, ra
yans eşya, ampul ve 22 bin 800 ton 
l;(ıgıt vereceklerdir Biz de Finlandaya 
P bin ton nebati yaclar, 10 bin ton 
yı;prak tutün 10 bin ton kepek, 2500 
ton pamuk. 500 ton tiftik, 15 bin par
ça koyun derisi satacafız Nakliyat 
Sovyet Rusya yoluyla temin edilecek
tır. 

PETROL İHTİYACI 
Anadolunun muhtelif yerlerinde 

ııetrole olan ihtiyaç artmnktadır Mın
laka Ticaret Mlidurhi(:<U. llivhı halinde 
bt:!Jnan tenekelerin, petrol tenekeıi 
hıline ıetirilmesi için, alakadar mil
c!lscselcre emir vermiştir. 

Bugün Anadolunun muhtelif yerle· 
rine ne suretle petrol tevzi t-dilecej;i 
kararlaştırılacak, ayni mıntakaya, muh 
telif kumpanyalırm ayni ıamanda pet 
rol vermemesi temin edilecektir. 

Müteferrik : 

Iıu hal, fiyatlann arttrrılacafr •t 
de şeker bulmakta zorluk çekil 
ıibi yersiz bazı rivayetlerin de o f 
("lkmasma ıebep olmu5tur. V ~kıl•,;, 
çen Büyük Harııte meml :etıııı"'~ 
~eker buhranı hasıl olmuş idi. f;ı, ' 
o zaman şeker •ımayiimiz yoktu. 
lıuki. bu[l'un mevcut şeker fabrif;~ 
ırıız 11Jrdun ıekcr ıstıhliHtın1 --; 
lıyıbilecek niıbette iıtihııelit yaP ~ 
tadırlar. Bu itibc.rla artık vurcJıl "I 
d.a ıckcr sıkıntı t çt kilmesine 
yoktur. Fiyatların da arttırıtacd1 
ınamiyle asılsızdır. Ancak bir lı 
muhtekirlerin ihtiyaçtan fada t 
rlmalarma imkan ver:lnııyec.cktlr· 

ALMANYA- I~ 
Dünya PICinı ve 

Berlin Müzakerele~ 
<Başı ı inddt 

Asyanm iktısadi mumıs2betlef. 
geniş mikyasta organize etr11e ~ 
lazımdır. J c. 

İşte Berlinde konuşulan 
hiın meselelerden biri c!e blld 

* * B erlin müzakereleri baic~ 
da Alman radyo ve ı:va bqlad.ıJını, diler memleket

ekl faaliyetle muvaz.l yürüdüAU-
0, Smlthin Prng'dnld mcrkezJnden 
nelerce kontrol edildiğini unutma
lıyız. Polonyadakl faaliyet, doğ-

gromeri üzerindeki çalışmalarile alii- ~ ın e esi olmaktan çıkarmadı. 
kadar olmuşlar, okuU rda okutulacak gımız müddet~e, hicap hassaları
gramer kitaplarının en kısa bir za- nı kurutacağımız YntaıHlasların 
manda hımrlnnması arzusunu izhar yarın işliyecekJeri hav!isı:rlıkların 
eylc-mi5Ierdlr. mcsuJiyeti kendilerin.c değil, bb. 

Sigorta LAyihası Mecliste 
Ankara,. 13 (TAN) - İktisat En

cümeni, i:; yerlerinde knz;ıya uğrıyan 
\'eyahut mesleki hastalıklara tutulan 
lşc-ilerle kadın işçilerin dotum h6di
selcrindc ~igortalanması için yapılmış 
olan iş;i ~igortası ltıyihasının müza
kert.-slne bugünlerde başlıyacaktır. 
Bu Uıyihada, bu kabil işçilere yapı
lacak yardım esasları, alacaklnn taz
minat miktarı, kadın işçilerin doğum 
htıdlseleriııde görecekleri muafiyetler 
hakkındıı hükümler \'tlrdır. 

Bir Manifaturacı 

Sürgün Edilecek 

1
1 buatının neşriyatından aıdığ 

Kasaplar Mücteriye intıba budur. 
3' 1 An \aşılıyor ki Almanya, tııJ'. 

F t G 
.. t j tereyi istila edemeyin:e, h:l ' a ura 05 erecek uzı:ıyacağrnn kaııaat gctirrfıl~ ~ 

Ud'lr. doğruya rncsul oldu&'U için, 
e rh tarafından idare edilemazdi 
Polonyada da Çekoslcıvnkyad~ki 

·yete benzer bir çnlışma başladı. 
u memleketin ırki terkibi gözönil
e ııetırilırse, halk arasındaki ı:henk
l!lln derecesi tahmin edilebilir 
rk ve Cenubu Şarki ahalisi tama~ 
le Ecy~ Rus ve Ukraynalılnrdan 

Rclsic:ü"nhurumuzun bu zlyaretlf!ri lcre düşecektir: 
dört san• kadar devam etmiş, Fakiil- ç 
fe ıedrisntı ve idaresi hakkında mem ünkü bugünkü halde, adale· 

A• ı· f d' dd ı d Bu uzun harbe devam edebil ~ 
~ re en • ca es n e manifatura Et fiyatlarının tere!filü Qzeriııc. ~ 

ticareti yapan Rl!at (:urnnl ile tez- icin yalnız Avrupayı keneli ' 

'

:\ht y k t 1 1 80 k dün Fly;ıtlnrı Murakabe Komiııyo- lhtl.VaC'larına "o··re ornanfze 
n.u~lyeUerinl izhar buyuran Milli Şe. tin en zalimane kullı:ındığı siliih 
f;n ·ı sııat 20,80 da Fakillte tıılebe ve kelepçedir. ' 

' arı a o, rr.• res n uruştan nunda tetkikat yapılmış, bugünkü fi· '"' F'-

satuklar: pazen tein, 42 kuru&tan fa- mekle kalm1yarak. Afrika ve' 
ttır.ı y;,ıpUklıırı iddlııslle ynkalnnmış yatlar ııo:mal görülmilıli.ir. 'ialnız yavı da iktısaden kendisine 
ve ı.dlıyeye verilmi~lcrdlr. badema mezbaha satışlarında pera- 1 k ·ıı r 

aretU. Bunlar, hiçbir suretle yerli 
lka karışmazlardı, her ikisi de gö
ş v. emelleri itibarllc .. nn derece 
illlyetperverdıler, bu sebeple her i
si de Polonya idaresine muhalifti· 
• Slınalde Lithunnia'daki ckaalli-

etler Vilno'da temerküz etmişlerdi. 
u muhalefet Gestaponun gör.uşüne 
öre, Polonya aleyhine propaganda 

pmak için rnilkemmel bir vasıta 
i. Şarktaki Silesia, Danzig ve Me
el ıibi eyaletler tamıımlle Alman
lar. 

k * 
OLONYANIN VAZiYETİ: 
Polonyalıla'rın yarattıkları yenl 

nia Umanı, koridordaki Almıın 
aleUerlle Polonynnın niltuzundan 

profesörlerinin candan tczahClratlylc 
teşyi edilmi-Ierdır. 

lngilterede 
(Bnısı 1 inddeJ 

18 Hazirandan Hazirnn sonuna 
k~dar 366 kişi ölmüş ve 476 kişi 
agır surette yaralanmlştı. 

Bu suretle 18 Hazirandan 'l'e~rini
ewcl sonuna kadar ölenlcrın adedi 
14957 ye ve alır yaralananların adedi 
de 21368 kişiye bııllf, olmal:tııdır. 

HAVA HARPLERİ 
Londra, 13 (A.A) - Dil mnn bu

gün ıündüz ekserisi Doğu - Cenup 
İngiltcreıi ür.erine olmak üzere mem
leketin muhtelif kı ımlarına d tınık 
r;kmlar yapmaya teşebbüs cylemi"?tir 

k bulunuyordu. Bunlar da yolları Hiç bir yerde zayiat ve hasarat olma
tandeki D~zlı ve Alman unsurla· mrş gib'dir. Gündür dör• Ainıan bom

kendllerıne Ya$ııma imkünı .bı- bard:man tayyaresi düşürulmüştür 
<:aklarından emin de~lllerdi Dev- Londra 13 (AA ) H b. N. ta • • · • - ar •ye azı-

mamlle Polonyalı olan yerli ıı Eden Avam Kıımaraunda yapt;ğr 
•llsl de eskt Varşova Dilknl ğı hu- hcyanatta tr.gil z harp esiri ri adedi 
tları içinde, kendilerine 1920 de 1 nın 44,000 -kırk dort biıı- old • nu 
in edilen yeni hudutları, ne pa- 1 bildirm:ştlr. ı.ıı:u 

Yunanistanda Harp 1 cıe~.? vücut buııımıyacağı sıbı. devam 
da edem•'Z.En yüksek sımalarını tcm-

(Ba ı 1 incide) sil ettiğlnb. mlincvvcr ordu. binlerce 

ele 
. • • ş . scn!dlr nıildafna dtllUmlz fikir ve 1-

r dilmııtır. Hava teıekkullerıma dea'lerl mUdafa · .1 u 
ındos üzerinde Mltzai yol iltiımk nok glrncl'dlr İ•t Ba 1

1
1: n .~ bcadcleye 

ı .a. d ·ı · · b b d · " e ııy ıır, sı... unun ı m.... u,man mcvzı erını orn lr ı- çln seferber et ı ldl -
n et i 1 d0 B t ta'· d m ye ge m. Bu mU-.m & ~r. ır. cra mın .. asın a caddeye sistematik b' idi . 

lenheım tıpınde bir tayyare avcılan- llylz ır şc \erme-
z tırafmdan duolirUlmliştür. Dli§- G~y.retl<:rlml ı b 
n tayyareleri Draç üzerine blr bil· dfkt<'n sonrn ;u u su~~tle blrleştlr-
yapmıalardır. Bir kaç ölü ve yarı- mı• oldu'"•n nl nni mblctl'lc söyle-

1 d e· d' . . d.. <;; e;u :ey s zc ur:ıda tekrıır 
var ır. ır ueman tıyyareıının u· ediyorum· "İngiliz Q t tik 
rulmuş olması muhtemeldir. sıkı bir surett b m t e •Jtorlmlzc 
iNGİLİZLERİN FAALIYETi za!fcr olecntıuL mcr ut lrnlnrcık mu-

Ka11lre, 13 (A.A.) - "Tebliğ,. ln- 11/.etak•tı!ln sözleri, co:kun alkışhıı--
·ıa hava kuvvetlerine mensup uı:un la ve mu:,zzam teuıhOratla karjjılan
eaafe bombardnnan tayyareleri, diın, m11tır. 
rnavutlulıta Avlonya limanına bir 
cum yapmı9tır. Doklar mmtakasına 

ombalar dügnıuıı ve buyUk bir gemi 
ıerinc tam bir isabet kaydedilmiştir. 
.asarın vilsatini tayine imk ... n hasıl ol 
mış, fakat hücum, hava C:afi batar· 

alarmın şiddetli ateşine rağmen, en 
n haddine kadar gbtiırülmüştür. 
ionien denizi, Taranto ve diğer 1-
lyan limanloı1rr uzerindc keşifler ya· 

rt Ye ayni zamanda Yunaniıtnnm 
r kmmları üzerinde ııvcı tayyarcle
karakol gezdirilmiştir. 

YENi YUNAN TAARRUZU 
A.tina, 13 (A.A.) - İtalyanların Yu 

cepheainin $imal bölıeıinde topçu 
e tay.y~e himayesinde olı:ralı: yeni-
en büyük bir taarruza giriştikleri bil-
rılmektedir. Yunanlılar bu bolacdc 
tıılyanlann mühim lisıU olan Görke 

armda bazı sevkulceyş noktalıırmı 
ptetmlşlcrdir. 

KRALIN l\IES.\Jl 
Atına, l3 (A.A.) - Kral İkinci 

r.eorge, halyan tayynrelerl tnrntın
dnn bo.mbardıman edilen şehirler hnl
kmıı .bır mesaj gonclerm!ııtır. Mesajdn 
dcnll•yır ki: 

''DUşmnnı anlamak ve tatbik ettiği 
usulleıl görmek için b.ıtun medenl 
dUnyayı, hnrabeleri ve yaptığı kur
b:ınları görmiyc davet ederim. Bütün 
bu haksız ve kanunsuz hareketlere 
mtitecavizin kahbcllğıne karşı, yuva~ 
lnn ve mobetlerl için çarpışan ordu
lnrımız \'erilebilecu ye.:fıne cevabı 
verınekt~lr. Bu ordul r, dilsmnnı a
na vatandan ·uzakta tutarak, bUtUn 
tcşı·bbils ve pUınlımnı altust etmek
tedir. BlltUıı zorluklarn rc~en, mu
znf!er olacağız. Zira, haklı bir da\•a 
dalma galiptir.,, 

GÖNVLLV KADINLAR 
BÖLÜCÜ 

METAKSAS'IN NIJTKlJ flanya, 13 (A.A.) - Yunan Kra-
Atlna, l3 CA.A.) - Genl'ral Me- lın 1 Girit kadınları bir telgraf gön
k a-, dUn Atına Üniversitesinde bir 

utuk söylıyerek, nskerf kuvvetlerin dererek, İlnl.ynnlara knrıı hıırp ct
meı: iı;ın kadınlardan mürekkep blr 

•eı-berligi tamamhuıdıtını, ~imdi bolilk tcıı':ıl etmek üzere mllsandc ta
arun manevi kul'vetlerln se.ferber-

gine geldiğini iıaret etmiş ve de· lep eyıemi:;lerdir. • 
istir ki: Kahire, 13 (A.A.) - Orduya ilti
'"Bu memleketin en büyük ilim a- ha'; etmek ist.iycn Yunanlılar o ka· 
anları olan sizlere hıtap ediyorum: dar ı;oktur kl, bu gBnüllUlerden tam 
zle:rder. dütüncemin tercümanı ol- b!r fırka te~kfl edlleccCi tahmin e-
anızı istiyorum. SWere ihtiyacımız dllmektedlr. Sudan'da canoua yazı
utunı. söylilYOiiJZ. Fikrin te!cv- wn Yunanlıların adedi :ıooo tahmin 
ku olmr.dıkça, :h1çbir madıil müca· edilmektedir, 

Tkarct, meşnı bir kazr.nç \'tı5ıtası olmaktan çıktıktan sonra, 
halkın rıdasını teşkil eden ticaret maddelerini dC'\·JetJn e:line ve .. 
~ectk ~·eni bir cihazın, yeni bir teşkllatın kurulması neden mc~ru 
olmasın1J1arp, nice nice eibc.rlcnmiş formilllere,sisteınlere .Pa)·dos 
boru5u çalnt•dı ını? .. Bir ınlllotin mukadderatını, bir avuç ınsanın 
karına kurban .~tmemek icin, bulanık ıuda balık a\•ına çık!ln ~~ 
muhtekirleri kokündcn koparmak zamanı gelmiştir. Jlakinıın ~~: 

rıe kibrit SU) u ekeıncdif:l, Koordinn.:yon hcyctinlıı yencnıcdıgı 
u mU<"riınler ala) ınıu, leşe konan kuzgun gibi, yarın harp saha
ttnda dih Uşecek askeri, e\'inde kiını.esiz bıraktıi'ı çocukları SOY· 
~ma engel olmak için, bu M>yguua da paydo~ borusu çalnıak 

lhım. 

Spor~ - Dün, Asliye Dördüncü Ceza mııh· kcııdeci kasaplara :fatura verllmesl, aın' ı tivacını OU\'muşttdı 'ı$ Görülüyor ki, İngiliz a 8 
kcmesinde yapılan durusma sonunda miı'jterilerir. diledikleri zaman bu nın istila edilememesi Alrıtııll· 
her ikisinin de suÇları sabit görül· f~·tuı nlan tetkik edere~. hakiki et ij 
m{I~ ve Rifat GUrıınl'nln 500 Ura pa- fiycıtını rayın edebılmelerl kararlaş- yı büyük hayallere sevkettPJd' 

Macar Takımı ile 
Y apllacak Maçlar 

İktısat Vekaleti bu Iayihadan baş
ka, bir de bu sigortaları tatbik ede
cek olan işçi sigorta idaresinin teşkl· 
lrıt kanunu ltıyihasını hazırl:ımıya 

başlamıştır. 

ra cezası ile 2 sene Kayserlye sllr- tınlnuştır Eğer bu tedbir f3ydalı ol- Bu hulyalar ne dereceye ~ 
gün edilmesine, suça l~lrnk eden tez- ma7.s,, ete narh konulacaktır. tahakkuk kabiliyetini }18 

Macaristanın kuvveuı takımların
dan Uypeşt'in beş mnç yapmak Qze~ 
re, ônümllz.clekl ay !<:inde şehrimize 
geleceğini yazmıştık. Uypeşt, Kanu
nuevvelln 21 inde Galatasarayla, 22 
~in le Fencrbahçe ile, 28 inde tstan
bulurı c;ıknrncoğı bir B muhfrl!tl !le, 
29 mdJ Beşiktaş ile oynıyacaktır. 
So.ı mnçını 1 Kılnunusanlde !st.nnbul 
A Muh1<'1 t!ne kal'şı ynpacak ve bu 
t:ır hlere te>5aduf eden lig maçları te
hır cdileC'cktlr. 

Diğer taraftan iş kanununun fşr;I 
sağlığını koruma ve iç emniyeti hak
kındaki hükümlerinin tatbıklne dair 
ol:ııı umumi nizamnnme tasdik için 
Devlet Şurasına sevkedilmietir. 

ıAhtnr Ynkonun da 330 lira para ce- Almanyayı bu büyük huly• M 
zası ve 1 sene müddeUe ayni yere LÜZUMSUZ EVRAK - DUn villi- şinde bekleyen akrbet nedir? ır 
süı-gi.in edilmesine, !atura&ı tamam yett~ mektupçunun reisliğinde topln-

1 " -kı ı · nu zaman gösterecektir. 
vcıılmlyen 9 top pazenin de mil$ade- nı mı:;, gumru ere g dılerek lUzum-
resine karar verllml~tir. ~uz evrak iörülmüştür Gümrüklerde 

lnılıas lcap eden 60 to~ evrak vardır. 
ÜSKÜDAR HAPİSHANESİ - Üs

Antep Fıstığı İhracı 
l\filJileştirildi 

Antep, 13 CA.A.) - Fıstık Tarım 
Satıı Birllii Kooperatlfı vasıtaslyle 
fıstık mUbe.yaasımı başlanmış ve kır
mııı kabl!klu fısfığın 1iyatı kırk ku
ruştan :ıı;ılmıştır. Birlik satın tıldığı 
fıstıkların ambaldjını yaptıktan sonra 
do}ruca mahreçlerlne ıevkedecek ve 
bu gureUt ötedenberi yabancı unsur
lar elinde bulunan fıstık ticareti ta
mıımil~ ınilllleıeeek, işçilik ve ihraç
tıın elde edilecek kar memlekcumızc 
k:ılııcaktır. 

kilclar hapishanesi mi.idüri.i HüsnO IJAYlNLER VEKİLİ GELDİ -
Konuk, İstanbul tevkifhanesi mü- DUyunuumumlye ınecllııi lAlvedlldil! 
durlüğilnt! tayin edl\miı:tir. Üsküdar lçi'l, menıurlyeUne lüzum kalmıyan 
haplııh::ıneat vek~leten Oskiidcır mtid- Turl. DAylnler Vekili ZekAI Cankar
deiumumillği tnnfındon idare edil· d<"'lı ılleılle birlikte dUn 11bah Avru
aıektcdir. g:ıJ11n 1ıt•nbula ıeımııtır, BuıUnler• 

ATLETİZM REKORU - İstanbul 
füc~lndcn Kemal, mektebinde ynJ)llan 
atletizm :':lilsabakasında ciridi 59.57 
met· eye :ıtınıştır. Bu derece, Türkiye 
re ,cru ıd n doha iyidir. Türkiye re
ko ı :;9 :''; mrtrc ile Kar. koşa alttır. 
B,u d1.:rccc in ta lık edllıp edUmlye
<'Cl-!I hcııtn: mnhim d ~ildir. 

t'skilaar hapishanesinde dilnden i- de Ankaraya lidecüUr, 
t.ıbııren blr disiplin talimatnamesi BENZİN TASARRUFU - Benzin 
totbikine başlanmıştır. Buna nazaran, tasarrufu için hususi otomobillerin 
m'!vkuflar her giln bahçeye çıkarıla· st•ferdeıı menedilmesi kararı Vekiller 
cak. toplu ve muntazam yilrüyUı ta- Heyetindedir. Öğrendi,ğimiuı göre, 
Um.eri aypc.ıcaklnrdır. Bundan başka,, ıeht imizde 954 hususi otomobll vr;r
mahkümlnr1. çorapçılık, dokumncılık 1 dır. Rcsm! müesseselere ait otomobil 
ve marangozluk öğretilecektir. ve kamyonl."ırın adedi 355 tir. 

Askeri Vaziyet DBJCtJ.IJil!lJ 
(Başı l incide) JAPONYADA: 

Uçan Kaleler 
< Ba~ı J incide ı 

AVUSTRAJ.YA, AMERİl{A \'E 
İNGİLTERE ARASINO.\ altında sayılan ortıı bölgesinden a- • Tokyo, 13 (A.A,) - BugUn Çin 

p:ıııc;ızın saldırarak, Yunan mildnfaı meıelcılnl müzakere ıtmek üzere 
sisteminin knlbguhma öldilrilcü bir tcplanan 1 mparatortuk konferanıı, \'a;ılngton, 13 (A.A.) - Vaşington
yıırma darbesini indirmekU. İtalyan To1<yo si)'ast mahflllerlnde hararetli dait! Avustralya Elcisi Cıısey, dlin 
)tııma !:olu ayın altısında Pindos dağ tefıJrata mevzu tefkll etmektedir. Harıcıye Nazın Cordcll Hull ile bir 
sllsllesinın oldukça der1nllğlnde kAtn şırr,diye "•dar toplanan 11klz lmp•· görüşme yapmıştır. Cascy, blldharc 
Sıımnrfna'yıı kadar ilcrlemiye muva!- rııt11rlulc konfır.anı:ının hır blrlndı şu beyanatta bulunmuştur: 
fa?. nlmu~tu. büyllk kararlar ittihaz ıdllmlttl. 19 ".Müznkerelcı Cenubi Pasi!ik mın-

Vazlyet, tehlikeli bir ~ekil olıyordu E>-:Oldı toplanan ıon konf1ran11, U9 tak::-sındaki vazıyet etrafında cereyon 
~u kola J.:arş. g6nderllen gayri kdfl tıuAflı Bertin paktının lmıa11 takip etmlştlr, Birleşik Amerika, Avustrııl
\ unan kuvvetleri, dilıımanla teması eyteml~l. Buna binaen Çin lhtllAfı 1 yıı Vf' 1nı;l~tere nrasında bir mllddet
~·ııha!ı:ıuı etmekle beraber, yavaş ya.

1 

me1elesll\de de mUhlm kararlar bık· ~enberi yapılmakta olan görOımeler, 
\ oı ilerlemesine mllni olamıyordu. 1 11,rııektedlr, Inglliz Bilyllk Elçisi Lord Lothlnn av-

Nihayet ayın onuncu pazar ıünU det edince yeniden başlıyacaktır. 
lk~ !ırka~, bulan Yunan kuvveueri, Korsan Gemisi LİZBON GÖRÜŞ~.rnr..Eı:.ı 
nıustevUlcrc koııP umumt bir taarru-
za &ettiler ve o gUnUn akşamına do~- , Mııdrlt., 13 (A.A.) - tngııt~:e RCl· 
ru dllşmanı Perıtl vı Petrani k6p- (Başı 1 incldei yılk .Elc:lıı. Samuel Hoare, bugun oto-
rOlerlnlrı öt 1 1 1 

bl tt bir lnfilik vukuı gelmiıtlr. "Jervis - mobile Lizbona hareket etmiştir o-
e er ne per şan r sure e Bay,, ın kaybedilı:niş telikki olunmaııı rrıd:ı f n:zllt i A lk d. " ric.ıtc m~bur ettiler. General Oelc- ,' t 1 erven ." mer aya un· 

&o'nun azil sebebi 1 b f li'ık W I· icap etmektedir. Jerviı - Bay'ın mü- ıTıeıt e o rırı asıngton Büyük Elc-lsl 
catte aramak lfw~dı u e e r ıcttebatmdan 65 kiıi. bir ticaret va· Lord Lothien ve Lizbondakl Büyük 

Bu v 
71

,. t r. _ puru tarafından kurtarılmıştır. Bu F.lı;•si Wal!ord Selby ile görüşecektir. 
a....,c e sore, on beı gunluk s:emi kafilcıine menıup 24 vapur, ha· 

harp billmı;osunun ana haUarını şöy· len salimen limana v&sıl olmuştur. 
ıece hul~sa edcbıurız: Molotof'la Temaslar ı - Cephenin Blllft kı:ıaabasiyle MUHAREBENİN TAFSİLATI 
Prl'spa glllU arasındııkl ~lmnl bölge- Kanada'nm Sark eabilinde b!r 11- (Baıı 1 incide) 
sinde Yu"lanlılar, Arnavutluk ıırnzisl man: 13 (A.A.) - 4/5 Teşrinisan' ce-
içlnde 2:t millik bir derinllAe ka.dar resi bir gemi kafilesine Atlantiktc bir "'$talin, bütün hutuıu şüphesiz 
sokulmuşlardır. Bu istikamette tak- düşman deniı: Ustli gemiil tarafından şimdiye kadar tesbit edilmiş olan 
r 1bc.n 500 kilometre murabbaı bir 

18
• yapılan hücumda tecaatll hareketi ile muahedeyi imzayı hazırdır Çü~

h.n Yun~ıların eline ıecmtıtir. Gö· trmayüz eden Jervis - Bay muavin kil onun için bu pazarlıAın en bu
rıce ıehn her an tehdide maruzdur l:ruvazörüniln mürettebatından karta· yük faydası Hltlerl başka yerler· 

Ü
2 - Ciephenln orta bl:llıesinde bU- rtlan 65 kişi, Kanada'nın Şark sahilin- de iııgal etmek olacaktır. Stalln 

t n bir talyan fırktı1ı, kıamen imha de bir limanı ıelmiştitr. Bu 65 kişi, J' 1 h l 11 
oluomuıı, kısmen hudut o"tel-lne fi· kafileye dahil bulunan ve Jervis - bu gibi vasıtalara ıç o maz.a 

.... B · bı"r ve belkı· de iki, üç senelik hir 
rarıı mecbur edllmlıtir. Yunanlı- ay murettebıundın ecri kalanları a· 
lar buradP mütemadiyen ilerlemek· ramak ilzcre muharebeden be, 8.,3 t zaman kazanmak fırsatını elde e. 
ted:rler. Harbin bu bö\aede de Arna- sonra, Alman korsanının toplarını hiçe dcceği ümidindedir. 
vuUuk arazisine lnUkall beklenebilir. ı.ıyarak muharebe meydanına dönen Almanya ve Ruıyadan hiç blrlıl bu-

3 - Eplr bdlgeılnde İtalyan ilerle- bir İsveç şilebi tarafmdan kurtarılmı3. giln ipleri koparmak nlyl!tlnde delil· 
ylşl bidayette Yunan areziııJ içinde tır. , dir. Fakat her lld tırafm ıcvkillcey• 
25 millik bir derinliğe kadar inkişaf "Jervis - Bay,, ın lkind kıptanı ,inde esasa taallilk eden mUhim biı 
~tını;; Uıtı de, bılAhare sağ cenahlan- muharebeyi ıöyle anlatmııtır: tule nazan dikkate çarpar, Ruıya Al· 

-km ind ı "- Diiıman mermileri Jerviı - nıanya ile hiç bir vakit harp etmeyi 
ııın ço. es en sonra t<ılyanlar, Eay'a isabet etti"'i •aman ambarlar ıu tırzu etmez. Almanya ltıe ılmdilik Ruı-
l{alnma nehri boyunca tılde etUkleri d • • 
köi'ru ba~larını tahliye Qderek geri- olmafa baılamıı ve &temi yana yat· yı llo harpten içUnap etmütedJr. 
leTe çekllmi ler , .e ellerinde ancak n!ı~tır. Vapurda yangın çıkmıştır. "Jcr Hitler SoV)'et Ruıya ile bir itlllfı 
15 mıllik bir uı-a kıılmııtır vıs - Bay,, dumıın bulutları ve cemi· tmadı bulur.uyor. Çünkü lnriltere1e 

Btıtiln bu vaziyetin netice~i olarak Ye INbet fden düıman obUslerl ıra• hrp taarnuu aldın kalm11, Birlıtilr 
halyanlır cephe gerilerinde hiç bek~ srndı Yanmakta idi. Muharebe e•n•- Arnerikanm tnıiltereye muaveneti 
lemediklerl miltkülAUa karıılaımıı 6tııda ıeminln harp eaneall kırrlmıı elinden rUne artan bir hakikat hallnı 
bulunuyorlar. Avlonyı ihraç iskele- idi. Fakat efrattaıı biri eline derhal r.elmlf, mukavemet etmeden teslim 0 • 
slndf!n cepheye ,;iden yolar Qzerln- bir bıtkı bayrık a)ırık direit tırnıan lacatı tahmin edilen Yunanlıtan ltıl
dekf münakıılAt, İngiliz hava kuvvet- mı;ı ve bayrılı çivilemiıtir. "Jerviı - yınları durdurmuı, TUrklye Büyüle 
lcrlııln miıtem3di akınları altında Dıy,, batıncıya kadar tnıill7. bayraiı llritanya ile olı" teaanUdUnO yeniden 
altüst olmu~tur. 0 i i 

0 
r taraf- dılcalanmı~tır. Kaptan muharebe es· teyit etmlı. General Franco sıaıik ve 

l'Umda vurulmuııtur. Bir mUddet ~on- fık~t kati bir ııırette Alman aalrerle-
ta'l, 'l'aranto limanında İtalyan ra mildafa.,11z kalan gemimiz arkasın· ı inın İspanya topraklarmdan ıeçme• 
donanmarma indirilen darbe, Adriya. dan auları cömülmeie baılamııtır. O ıini reddeylemiı ve nihayet Porteki 
tm: denfalndekJ İtalyan asker! nakli- nman ıeminin tahliyeıl için emir ve- İngiliz doıtluiuna aadakatlnt yenld z 
yatını dıı sekteye uğrntmışllr. Bu rilmiıtir. Buna rafmen Alman harp i\5n etmlıtlr. en 
:fcvkaltıde milialt vaziyetten ilUfade gemisi lnıilizler tahliılye 11ndalları· BUtUn bu i•aretler Hitler'i •ilph 1 
ile Yunanlılann umuml blr taaruz.a nt biner~e~ de ıemiye ateı etmeie de- e~.di:ieye düşürmektedir. Hitlcr, Bcııu .. ı-
gel'TTJeleri beklenebilir. t t k B-'t k • \'im e mış ır.,, yu • n anyaya. arşı Cerm:ınya-Ruıı 

Taranto'ya Hücum 
fBn,ı 1 incide} 

halde suya gömülmüştür. Bu 
zırhlı da ehemmiyetli surette is
kele tarafına yatmıştır. Kati bir 
surette teshiti kabil olamamakla 
beraber gene (Cavour) cinsinden 
diğer bir zırhlı da ciddi surette 
hasara uğratılmıştır. 

İçeri limanda iki kruvuör, etrafla· 
rr baila muhat olduğu halde yana yat
mıı bir vaziyettedirler. İki muavin 
kruvazor arka taraflarından suya bat
mış vaziyettedir. 

İtalyan donanmaırnın bUtlin kuvve
ti ikisi yeni hizmete glrmiı, olan (Lit
torio) sınıfmdan ve dördü yakın :ı:a
manc1a yenldeıı inşa t-dilmlı olan (Ca
vour) sınıfmdan olmak üzere altı .t.trh 
lıd:tn mürekkep idi. Tam bir azim ile 
yapılan ve tam bir muvaffakıyetle ııe
tlcelenen bu taarruzdan sonra İtalyan
ların mücHir surettı: kullanılabllccek 
yılnız üç zırhlıları kalmlli addoluna· 
birr. 

İtalyanlar dUnkü trblitlerlnde l 
harp ıemlıinln ciddi ıurette huarı 
ufradıfını itiraf etmlılcrdlr Bu hı· 
rek&ttan 2 tayyaremlz dC!nmemı,u 

Sl/10 tklnclteırin ıeceıl do r. 
Sidl Barranl1l muvaffalcry ti n~nmı 
bardıman ıtmlıtlr. Bir de:ı el om· 
mlmiı. 3000 tonluk bir 1 

18 tı ıe
tnrplllemlı, diler bir aıe remlıln' 
mel olarak batırılmıtt!eml de muhte-

TAN: Bahsi ge . t I 
ınllerinin ev çen ta yan ge. 
UçllncU sayr safına alt malQmatı 

OTRA amızda bulacaksınıı. 
Londrb 1~T KANALJNDA 

dalreslnd~n CA.A.) - Amirallik 
kuwetıerımı tebııt edllmlıstlr: Hatif 
los..ı 11/l" ;e ınenıup bir deniz fi· 
kanalı dahUJ cırlnlsanı ıecetl Otranı 
takatlnd b nde iki destroyerin re
va u c ulunan dört İtalyan ıaıe 
bl~ ~n~ Yıkalaınıftır, Vapurlardan 
teakı' er al diler iki vapur dı mO-

u ıJen batırılmııtır, Dörd!lncO va
~ r hıaan utrınuı11 da, kurtulmı1a 

uvattak olmuttur Kafileye refakat 
edeı iki torpido muhribi duman per· 
desft, aılınarak, bOtün ıürıUerllı 
~u•çınıılar11 da, birine isabet kayde-

mı. ve huara utratılmıtbr. 
Getnllerlmlzde hiçbir hıaar ve ln• 

11nc-1 blr zayiat yoktur. 
CJIURCHİLL'İN SÖZLERi 
Londra, 13 (A.A.) - Churchlll, bu

&iln Avam Kamıraımda. İtalyan do· 

Ya blokunu harekete ıeçlrerek bu
na meseli Avrupa ve Aıya bloku ıibl 
bir iıim takmayı pek ziyade arzu eder. 
Çünkil bu suretle lnrltlz mukavemet 
ruhunu kırmak, İngiliz cesaretini yor
tun dUsurmck emelindedir. 

ı.oo Proııram 

ı.oa M;Jıllt lPL) 
l.ll Habtrlcr 
11,30 Mlldk (Pi.) 
8,50 Yemek llaıad 

• 12,SO Proıra• 
ı2,31 Su 
ı 2,50 Haberler 
13,0S Gu 
13.20 MQdk (PL) 

• ı 11,00 Proırım 

ta.03 Orl:eatr• 
Ja.40 Sa.ıı: 
l9,IS Sololar 
19,30 Halıcrt• 
19,45 Şarkılaf J 
ıo. u Rııbıo ı•" 
20,CS 6arkılıll' 

21,00 M11zı1ı: 

ıı,ıo Konuffl'' 
Zl,45 OrJ<cstr• 
2l.JO Habrrl•' 
22,45 Cubaocl 
U,2.S !tapaıuı 

Chamberlain içi~ 

Y apdan Tezahürdf 
Lt.ındrıı 13 (A.A.) - O!ln />,~ 

Komarası•ıın toplantısı blda1P'I 
Reı' Nev!llt. Chamberloin'in \f.t'O-.t 
~cbusln.rıı bildirmiştir. Bunuıı ~ ı 
nn• Churchlli, Avam Krunıır~ 
firınpatı tezahürleri arnsında ,. 
kıılknrak, dcml~tlr ki: (1'' 

''NevU!e- Chamberlaln, siyasi tıs; ı' 
ten çekildiği zamnn, Lordluk ff ~ 
.ale-t ürıv:.nı gibi bütan ıeretıetl ~ 
de.mlıJ ve bııbası Joseph Chııırıtıe'.f. 
clbl, ı.tıdı::ce Mister olarak ı.c.ııı'~ 
tercih etmişUr, Fakat Kx;aıın hııı:ıl 
mJsaııcıesı ile kendisine bütün~~ 
\'ııc;Jkulrır ve muahedeleri ıoı .. ı"' 
hal~kı vefilml~ ve !llUmüne ktı~~~t.ı' 
Vf'ls·kıılı.r keııdisine ııönderllrn''~ 

Chur~hill, bundon ıonra Ch8ııı~ 
la!n'lı. yüksek meziyetlerini wıı ~·· 
etı1rm15tlr Mutcakıben birço!C 6' 
tliJlu v.. Lordlar Kıımar;ısıııd3,_.,; 
l.ord flnllınx ile birçok Lordtar 
:·~lrlr 11öo: !lyleml~lerdir. ~ 

nanm111na indırilcn darbe tsalı~ 
Bahriye Nezareti tarafından rıdlP 
ıcn tebliği okumuş ve şöyle dc~1df!' 

"Bu •anlı menkıbeyi meclise "ıı.w' 
meyi vazife bildim. Tam mu""~· 
retle neticelenen ve donanm•Y' 2 
tıup hava kuvvetlerine bUy(lk bir 41' 
kaıındıran bu azimklr hüı:ısdl il' 
li~nra ltılyan zırhlılarından aııcalı "° 
ı;lı muharebe ede1:t-k bir vaziye~~.~ 
lunmaktadrr. Akdenlzde bulurıı·~~~ 
alan deniz kuvvt·ılerlnln muvaıe ,ıı 
iızerinde mUe11ir 0!11cak olen bil 11 d' 
Ct< bUtlln dıinyı bahri vazlyıııttrıcl• 
n kisi er yapacaktır • ., il' 

Churchill'in sözleri, alkıt tuf•111 

t.ık 5ık kesllmittir. 

iTALYAN TEDLfGi 
1' 

Roma l8 (A.A.) - İtatyarı tt 
llnde deniliyor ki: Tayyırele~ ti' 
Malta üıcrlrıe yıııtıklan bir k~ôof 
erru;..undc b.r oveı tayyareıniJ ~· 
m?~tUr. ŞjmaU Atrikadıı, ta)')'lll' ı'' 
mı7. SU\·eyş'deki ukerl tesıiltı• rıı1 
hlr,. v.: Abuklr tayyare meydanllltl 
bombardıman ederek hed!!!lere 
isa~tl•r kaydeyleml§lerdlr. 

MALTA MÜDAFAASJ ı.1 
. LondıP, 13 (A.A.) - ttaıya tı'~ 

~ırdl{:ındcnberl Maltada 180 dc{B.:,.,ı 
va tehlikesi tenrctl ve-rilmiştlr .. ~ 
dly" kadnr 28 İtalyan tayyarefl rl 
hakkak olarak, 22 İtnlyan taY~' 
~e muhtemel olarak tahrip ~1 

tır. Burırı mukabil 3 İ?liiliZ t~> 
dU mii:ıtllr 

Dün M3.ltayn yapılan hOcuJ't1~ 
İtalyan t:ıyyarcsi denize dQ,tıril1 
tür. 
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~ .aon haberlere 10re, harici a
~ buıunkü \'uiyeU !iUdur: !_- İngll zlcr, Akdenlzde İtalyan 
;;:ıanma ına karşı büyuk bir za
~ 1ıı:azıınmııılıınhr, 

- Yunaııiitaoda ital1anlar ric:at. 
'1indedır, 

a - Berl n mQzakerelerlnln mev
U. ü ler ittıfakından sol\fa dün-

> p:ı.ylaşması planı ıtarıısında 
~ ın tetkikidir, 

1) Un akşam İngiliz Amiralh
gı, İngiliz hava kuvveti• 

1'aranto limanında ltal~·an 
~ nıası üzerine yaptığı ~det. 

\L"! hilcumda 35 bia ton hac· 
... ~ iki büyük İtalyan zırhlıH. 

.. tırdığını, bir üçtlncilsüntl 
lljrattljlm, yeai kruva
en ild tanesini ve iki mu-

a.ni7i de '9ailia dibioe 
ifnt bildirmektedir. 

L~ Londranın venliii cllPt 
~ söre, Avloaya laleri-
:~ar sokulan bir fngllhı: ha
""'."Qall, orada tesadüf ettiği 

Glar himayesinde altı ge
L~ • .mürekkep bir İtalyan ge. 
-.rdesine hUcum ederek ge

den ikisini batırmıs, ikisini 
.• u ratmı,ı;, torpitolardao da 

ıı..- Yaralamışbı. 
~bırina takip eden bu iki ınu
~Yet Yunan cepbeainde za. 
..:_,tlc:at halinde bulunan foıl
~n hezimetini tamamlamış-

~ harbe girdili zaman, altı 
Zlrhlı ı \ardı. Bunlardan QçU

e ık.I k;u,. zörUnU kaybetmekle 
don:ınması en aşuğı Qçte bir, 

)\izde elli kuvvetini kaybetmiş 
llt. Bu suretle Akdent74eki 

c tamamen lnıil zlerln leh.
~~tl bulunuyor, demektir. 
.~ donanmasının Akdeniz

"'11 suretle tamamen hakim 
~lı.i. ete geçmesi ~u iki neti

tı.:• ıl«>iuracaktır: Biriııc~i~ ıtal. 
~ Onikiadaya \'C Alrikaya 
~' nıühimmat ve erzak ı;ön
~~. ikincisi de Akdeniz 
~'-ın İngilizlere a~lnu~ ba
~hdır. 
~:'l"e cı r, İn ·liz donanmısını 
le.~d~ çıkarm•k içın, Yunanı.a

h rol \ e '.Ealkanları ateşe ver
lmze almıalardı. Fakat, İtalyan-

1....blt mailüblyetimlen ıonra, ar
'."Qlıa lil:ı:uın knlmıyncak gibidir. 
il, Almnn ve ltalyanlar, Yuna

ıs nl etseler bile, aruk İngiliz 
İtı m Akdenızden çıkar•maz-

il ere, bu defa m hverciler
~el davranarak, İtalyayı orta• 
ltaldırm yı. karar vermiş ve bu 

t.~· tatb ka de ba lamıstır. 

~ Mağlubiyeti ~ 

D ün dram kısmı Maksim 
Qorki'nin Va.Nil tara-

fından t'"rcüme edilen piyesini 
bu mevsimde 
tekrar oynadı. 
Oynadı değil, 

lJ,.C.. f~ yapdı ve ya-

~
~@ '{ şattı. (Otel-

Z (li},. ~' J lo) bezimetın-
r J 'f/, •P den ve pek fe-

1.CJ#<~ J ~Al. na adapte edi-
len (Bir ana) dan sonra (Ayak 
takımı) zannederim ki sanata 
susayanları klfl derecede kan. 
dırmı§br. 

Piyes mükemmel surette 
temsil edildi. Acaba hiç kusu
nı Jak mu idi? .Bu auaıe ten
kitlerimde kusurlan göster. 
ınekte malum olan cesaretim. 
le pervasızca §U cevabı verece
ğim: Yoktu. 

Eser mükemmel, tercüme 
- ilmi müstesna olmak prtile _ 
mükemmel, •rtistler mükem. 
mel, mizansen en ince teferru
atına kadar ncksansız, dekor. 
lar tersim ettirilerek duvarla
ra aadaeak birer tablo. 

Perde açıldığı zaman sahne. 
den (sal) e d.oiru ııç neios ko
kuafle kanplc bir miyasma ha. 
vasr akıyor! 

* * Y ukVlda &qt:bfıın llftya 
takip ederek ı.ffi uelir 

\9l'tibl bere evvell e9ll'den 
bahsedeyim: 
Arasında bulun

duğum~ ada~l8! 
fren:klenn Ba popı 

{
, ~ dedikleri ayak ta. 

"""' ~,. kımı değildir. Bun-
"' 

4 da_n. dolayı piye
sin ismine ıtıraz ediyorum; 
belki Klopr deniletı ve ce
miyetin haricinde yqıyan bir 
sınıftır. Bu sııufa ihtimal 
şarkta teladüf edilmez. Fa
kat eliler memleketlerde bil. 
haua J'ransada, tngUterede 
bunlar bir ordu teşkil edecek 
kadar çokluktur. Hepsi ha.yata 
kilskiln, cemiyete dargın, ın
sanlardan müteneffirdirler. ln
saıılıja yegane kondurdukları 
muhabbet busesi dudaıklannm 
şarap kadehi ile temasından 
ibarettir. En kalabalık şehirle
rin göbeğinde yaşadık1en hal
de sefalet, kin onlarr o derece 
lakayt, bedbin, kör ve sağır 
yapmıştır ki yapayalnız yof8-
yan mün1evllerden farklan 
yoktur. 

Gorki beşeri tahlil icin bu sı. 
mftan ufak bir nünıune alarak 
piyesinin çerçevesine koymuş 
ve onlann kinlerini, ihtirula
rıru, aşklarını, zaaflannı, ci. 
dallerini birer birer lt~rlh ey
lemiştir. 

Bu eserde milliyet aranmnz 
ve aranmamalı. Ben bu mev. 
zuu, bu felsefeyi Avrupan\11 
pek çok büy{ik şehirlerinde 
gördüm. Gorkf'nfn piye.si bü
tün mustarip 'b9tm'i.Yete aıt bir 
Ylitn Ç&Dıurun etelenrne5inden 
ibarettir. 

Lisan bahsinde pkası olmr-

r--yazan : -·····ı 

f ULUNAY f 
......................... l 
yan Vil-Nünun tercümesinde 
cümle hatası, five yoksuıılub.ttl 
olmıyacagı pek tabiı bir şeydi 
Bunun iein fik!'Jmizin seyri bu 
gibi kusurlara takılmad;, rahc.t 
rahat eserin zevkini tattık. 

* * R olleri ehcmmcyet iti~rl-
Ie tasnif edemem. Hep

si mühimdi ve hepsini iyi oyna
mak lbımdı. 'l'i .. 
yatro aleminde !f;,ht! bu rollere (hi "/!!.; 
kim roller) deni. 'lf°ı ''f] 
lir. Zira aktôrürı ~~~~ 
şahsiyetini kav· l. '($-
rar, ~nu sahne / • 
den siler. kaldı- cıl."ı"'r.ıl{ KLe'i 
rır, kendisi ha. ' · 
kim olur. Fakat ün Afta ge
lenler evvel<\ Anna "yı oynayan 
Nevin Sevaldir. Zaten bu aeııç 
artist son zamanda birdenbire 
dikkati celbetti. Dün akşam o 
harikulade yaşayışı ve o fev
kalade oluşile Türk sahnesinin 
en parlak yıldw oldu. 

Ondm sonra Nevin Akkaya
yı gok beğendim.. Oynama tar. 
sile (fiıik) inin hu1Usiyetini 
pek güzel imtizaç ettirmi§ti. 
Neyyireyi biraz fazla a~li 
buldum. Bana şinıalde yaşa
yan bir Ü.PUl101 bdım hilsinl 
verdi; ruhunun kötülüğü bizi 
yakmamalı, iifütmeli idi. 

Erkeklerden Luka rolünü 
oynıyan 1. GaUpi aenelerden 
IOJl?a allaflıyorum. Sefaletin 
her natür üzerinde yaptığı te. 
alr Luka'yı bir apotr bir hava
ri yap11or. Galip buııu ne CU• 
Ml benimsedi. Tıpkı o da Pi
yer, Pol gibi sefalet Neromı ile 
ettiği m~cadeleden mağlüp, fa
kat galip denecek kııd.U asJ' 
bir mağlubiyetle çıkıyor. 

* * K em.al OOrmenl (Satfn) 
rolünde çok, çok mü. 

bmmel buldum. Piyeste vaka 
ile beraber Satin jj 
ilerledi, ilerledi, ni. ')• · 
hayet onu eseriıı 
çerçevesinde büyük \-
bir ressamm ehem 
mlyetli şahsiyetini 
ıösteren bariz bir renk gibi 
ıördüm. Kemalde taitdir etti. 
lhn bir nokta da te!Ufuzudur. 
Ne olurdu bu Allah verRfsin
den biraz da Talitm nasibl ol
aaydı da onu bu mütereddit 
edadan kurtarsaydı. 

Mahmut Moralının oynadıjı 
mütereddi bir aktör rolü bun· 
dan güıel oynana.mu. l\-lalı. 
mut Moralıya hangi rol verilir
se onu (şaheser) yapıyor. Ne 
büyük mazhariyet! 

Paçavra haline gelen (bir 
baron) u oynayan Hadi Hunu 
tiradinin ortasında ayal}a kal
karak alkıflamaktan kendimi 

gi.iç zaptettim. 
(Bir ana) daki Suavi Tedu 

ile Alyoşka arasında Ural dağ
ları var. 

Zavallı sanatkarlar! KaDa.. 
hat ıiılerde değil. s·ıe rasgde 
verilen piyesleri oynatmak is-
tiyenlerde~ ... ULUNAY 

* * Son Mi~: 
Bir kaç g\indenberi oır çor; aost

lanm ıora:rorlarda: 
ı - Tilrk: Tiyatroıa Mecmuası 

senin ale hinde bulunuyor. Oku
du" nta? 

- Hayır. Okumadım. Okumak 
için temsilin de~lımesini bekledim. 
Yaıacasını tenkitte tesir altında 
lrabmlıtan korktuium için olrama
dım. Şimdi tenlridim yazılmıştır. 
Mecmuanın :rapraıım çevirıbllirim: 
"Boı F çı Giınılır., baıhtı altm

da phıım.ı kartı ıbıaJ edilen bir 
iltifat. 
Bın okıaYuculan alikadar edecek 

ilmi mı.inaka!iClları severim. Muarı
zıı:nuı $&hama, hımaiyctincı ulu or• 
ta 'kiıhır etme)'i 11vmem. Munaka• 
şanm asıl sebebi Frenklerin fur de
dikleri bir muvaifakıyets'zlilde oy
nanan {Otello) nun kuyruk acısıdır. 
O tcnlddimden dola:vt ph111ma kar
şı hiç tiyatro ile al.ikası olmıyan bir 
cıphedeıı. bütün meılek arkadafla
nmı kusturacak derecede iireoç bir 
hücum ba.iladL Benim deklamaıyon 
ve dlbl:ron bahlaJerine ili1121em 
dostum Ertuirut Mahaiai kısdırdı. 

- Kitap göster de artistlere oku
talım 1 dedi. 

- Aman birader f dedı"k. Ne n
pıyorsan? Bu bahıln nuari,..tla 
pek u al&kaaı vardır. Hoca ieter. 
Bid.ın bqnda bebrenıiz .ardır. la
teraeniz öiretelim. 

Buna daha ziyade kudalar. Dv
km Şehir Tintron (Bir Ana) 71 
verdi. HBcumJarm tenldtlerime te
siri olacalı •anaedlJQıorft. Abl o
ı.eü (Bir Ana) da berblt bir pi
yeıti. Tenlıcit ettim. Yine afulann • 
dan köpükler ııaçdarak biicum etti• 
ler. Ne nsııe71111? Yasık ld ben aa
nm cilnil'•elı patheus albYuk· 
hık edecek ti)'rlette bir adam defi .. 
liın. Eıa sflselse ıiizelliklerini., 
çirkinse çirkinliklerini yazarım. 

Simdi hıa.i muplitalara boia• 
rak otu kitlik bir he:ret bcadeıa 
den almı,.. celeceltlermlş. tntthaD 
edecetlm (a&J) ia para91Dı •erdik· 
t• bqka bana da tiuet verecek
lermiş. Frenklerin Espri dö kon• 
tradibl;roe dedikleri tarada boca• 
lık, talebelik olmu. Perde arkası"
~ zatın dca allll&k Junıuıun .. 
daJd Di:Jetleri (intad) ballalni kitap. 
larda aramıwna bendJW. 

Eter Seblr Tt"tron ı.. aoba· 
nmı tellfi etmek iıtiyoraa evvel& 
derH hoc.sma "Boı Fıçı,. diye hı. 
tap ederek bulamaz. Bu takdirde 
(iıı.-d) deninden evvel perde arka
ımdaki zata munazara adabı öfret· 
rnılı: lbnn ıeli)'or. Bundan da an• 
laplıyor ki mesele münakapyı 
"ala alabesr,. • bollnaktır. 

Rnell ıncıele bu ııafhadan clka· 
rnmah. Oııdan sonra Ertufrul Maı· 
ain hana celmeli. Beraber ~ımı 
tarar hiddeteir:, clfkcaia tesbtt edil· 
meli. O Mmaa derhal ,,..Heye baı· 
!arım. Hem de bir metelik ücret ka· 
bal etmemek: prtiyle. 

Böyle olmaz da ba münakau 
ldifiN ••il• l.talarak dolu fıc;r, 
disı.ia kile, bot uılıer sibi eoiulr 
J'helere devam edilin• bwaa bir a• 
cia eseri ııfbi tclikki ederim ve bea 
lef•lerı eeftP Termem. u. 

~aten, 1talyanların Yuna. 
~ aistandaki maihibiyetıe. 
.... _ r~nden güne büyümektedir. ------------~--------!..---------------------------------------------------

1 ah r i o Edilen italıan ~dar Pindos cephcabade pe. 
~ edilen İtalyan. fırkasının 
~ efradını toplamakla met
~. Yunan ordulan bu 
~e Koniçaya kadar varmış 
~1:-aktadır. İtalyu oNwları 
~~e kadar içeri &irdlkS:-Plr eephulnden de çekli· 
~~ ~)ardır. BU.aeaa. 
~ 11.iyanlann Yunuüatanı ı .. 
~~uı •117• düpntif pltidJr. 
~ lllcilten ita vulyetta İlS ,..._. Ymaanlataada elde 
\.~ >'fıei iller A)'elln•• İtaba 
~ "hın lalemnluau utmaeak 

G milerinin Evsafı 
I ·-

.... ltaba1• llanbt 
L~ 1uakau7acütır. 

~Müzakereleri : , 
ttlla rad7otu, diba akpm 

~ lo.,et mu.rahhululle ce-
1. "'I ..:te• mbakerelerin mahi. 
~da p Upatla balaa-

~ konU1Ulan mesele tudur: ~ 
~ clevleUeri aruında üçler pak- Cavoar unı6aa mennp Z3.6Z9 tonluk İtalyan mrhWanadan hlri: ''Glulio Cesare,. 

llb..~ tdildlkten ıonra, dllnya vazı- +--ıu •-'"ri N ....,_in bl ri llh ..__ ~ lıuauıa muhtemel tebeddQller ~uıs .... :r• uarwua r teb- Bu ıwuf cemile n tee att ıuaar ı Doria.. daıı mürekkep olma'k ilzere 
&o.7et Ruoa1l allkadar liti, Tıruto daıis lladae kartı ,.,._ 15 pusluk )'&ni 31 untim.treliir t d8rt tanedir. Bunlardan illr ikiıi 1911 

SovyeUerle mıh ver de" leUerl lan taamı• 191laıau!a en •ı•lı 2• meh· top, 8 ,.mı. ranl 15 ııantbnetnllk 12 seııcslııde denlıe lqdirUaıltlcr Yt 

b n.....:uta _, b:ı--a.. ı--1 _.__ .. a 11r'"1• Ut ... t..,... •• top, S,5 .. .ı.1c ıı tanar• dafi topa 1 ...... - 1A•7 .--'•rl a•um ... • tecdit ı... !r ... ....., ,,_ •Ol ._.. - -- ._ • ..... vuor »- _ _ . ~ 
""ttin meseleler milzakcre ve ve % manin knıvu8rün ciddi surette " '° ~· dafi lllltraly6sU. 

~ecektir... haMrı uintıldıiını bildiriyor. Bu 
~ ki, Berllnde SoYJ•t ye mbuebetle. blbal seçen cemilerin 

lnurahhasları ) alnız iki evafı bakkrnda okuyuculanmua m&• 

ldlkadar eden fktısadt 16mat w....,,ı fa,,dalı tlal1178rU: 
e.I detfl, Avrupa " Bal- hal~l'lll "'Uttorlo .. aarfmdu •· 

~ ela içine alan •e ta Uzak laa H WD tonluk zırhlıları donqma., 
~ kad hiltU nm ea ,..ni clizütanılarlllır. Bu amftan 
~!-ii k ar Ul'janan a me. olaıı nrhhlardan iki tancpinin iuaatı 
.,.. .. _ 

0nu'!lcakl~rdır. . • 1 bitnıiıtir. "Littorio,. n:)ılm Cenoıra'da 
..... Berlın muzakerelerının . . . . lnın 

1 
h ~ tecbısatı ıkmal edilwek ıeçen Mayıs 

~1~;::; alı oldup ehemmi- ayında ayni sınıftan olan "Vittorio 
~~meye kafidir. + · Vencto,. zırhlısmdan bir hafta ıoııra 
~ ~- Bahriye Nezaretinin emrine verilmiı-
~'~ • tir. Bıı 1111ıftan diicr iki zırblı yani 
' - 't ticaret ~.P ın n "'•ki "İaıpero" •e "Roma .. ıemileri o tarih

"" tint11 "'eslek ••cmuaaı4ır. H - te henüır tezı4bta idi. !npatın bir an 
"" ur. evvel ikmaline cahıdıyordu. 

ve tamir edilmitlerdir. Diier ik1 tanesi 
En ııon siıtem motörlerlc bu cemi- 1913 de dcai.I• iDdirilmil vı 1937 _ 

lerla lllrıtl ıo mW tecavlll ıtmcktı-.. : a. --a..1.. 1 _ ........ • ltlt ••••• .. ttedtt olaannıel&rtsr 
11111r. - ttnlre ~· • ......, 236al tOllilltolü ıtrlıldardlr 
•llllf A'llJıl&rdla la M talllel ıt14 llllrtettbatlan 1191 kiti. liiratleri .~ 
~ ........... llN eeneela· atta tf ....... lllUftaa ......... 
de t 11&11 lr H 1-ıtu. Qlnk "Vlt• d 1ıılr -mi J18111 "' __ _.._ .. yı....ı 
torle v...._,,. 111'111-ıaterfo,, Tfl- •- . -... -,. ......... c....•.. I• ICDeeiade ltH tuıtUde Tllaııto ~ Mr 
...... WlrlWUdtrl ftldt ltabu Kral inflltk utk.el.... .,..._ olmut"1· 
•• Knlittll 1"a .......... lluır ıı.- Ba ıııı'Wduclan 1 .. Udtl ll,I ...._.. il 
lunmaelırdlr. tosııa. 4,7 "'1U 10 topla, 1.1 ....aü 1 
ı...ora ıellılce oeu ._.. laclir- tanare ctarı topla •• at tanan ~ 

aıe ..aelml ....... llaltfettHea .._ mltnlJiderlle mUcellltadlr. Dit- IJd 
la" lNt loDtctrialat t .. lr tclilmittl. tu..t 11,1 ,..ıa11 10 topla, 5.S .-hak 

Caftar .afsadu ... llldarı .. u.c., 12 topla. 3,S pulü 10 taJ18N ..,, 
banlar da "Cont• eli ea..ı.r., , 'CCllldlo tODUla .,. Si ..,.,_. dlfU .-.ı"'9e 
Ceearı,. , "C.io Duilla,. •• "Aııclrta milc:clsbadlr. 

3 

~TaRvimd 
~bir~apr 

Yazan: Sevim SERTEL 
Yeni Kelimeler 

lncıfflz E•lerile Mullavere • Mektuplar -
Paketler· Tayyare ile Taşınan Kan 

D ugilnlerde gazetelertle 
O ni bir kelimeye 

e4iyorum: Misilleme. 
Bunu ifadenin geli~inden 

kabele bilmlsilin kar~lıgı ol 

1 ngilterecle1d balkın eatr dü
şen akrabalan ve tanıC:tıkla

rile muhabereye nekadar gönül
lu olduğunu gören Kızılha~ bu 
iften en iyi neticeyi alabtlmek 
için ne şekilde harek~t edılmesi 
icap ettiğlııi inceden inceye tah
kik etmiştir. İşte bu hususta edin 
diği mahlmet: 

* * Mektuplar: 

G erek esirlerden İngiltere. 
ye, gerek buradan <.sir

lere gönderilen mektuplar beda. 
vadır. Yeter ki içinde reiİ!ll ol
masın; bu takdirde mektup ka. 
bul olunmaz. Mektuplar azami 
önlü arkalı bir sahife olabilir. 
Yani hepsi Hd sahife. Alelade 
mektuplar gibi zarf kapatıhrsa 
da üzerine pul konmıyacaktır. 
Yollıyan kendi adresini zarf~n 

arkasına okunaklı bir yazı ile 
yazmalıdır. Ancak, eğer mektu
bu gönderen orduya mensup bi
risi ke o zaman katiyetle adre
sini ftl'memesi icep eder. Bunla
rın yapabilecekleri yegane şey 
ordu ile alakası olmıyan bir ta
nıdık veya akrabanın a<Jres!nl 
vererek elirdeıı gelecek nıektup
larm bu adrese ıeJmewini temin
dir. Sonra onlar vasıtasUe keıı
c:Usi mektubu alabilir. 

Zarfın adresi şu şekilde yazıla. 
caktır; 10l iilt k<lfeye: "Harp e. 
sirleri po8tane5i, yani Kriepge
~ene11po1t,,. Bunun altına da: 

İngilis harp esiri; numıı'!'a (fi. 
lin), balük (falan). 

Almanya 
Mektuplan bitaraf memleket

ler vasıtaslle ve bu kaidelerin 
haricinde göndermek beyhude
dir. 

• +. 
Paketler: 

1 stiyenler, Almanyada olup 
hureüni çektikleri bu akra

ba veya aeviiliJ,ere paketler de 
gönderebilirler. Yeter Jü. bunlar 
5 kilodan daha nğır olmasın. 
Elirin bulundul\ı bölüjuo lsmı. 
nl öğrenir oğrenmez paketlerini 
yapıp St. James ıaraytna yolla-
18k aa kirlı yoJdur. Buraya yol
IQan paketlerin üzerinde adres 
ve kuta "7• pelıettn lclndeld!e
rin bir liste1i bulunmalıdır. Bu 
arada en l~rnlıı ve elveriılf q.. 
ya olarak esirlere şunlarm gön· 
derilmesi tavsiye edilmektedir: 

Göınlekler, don, yelek, çorap, 
havlu, battaniye, ıveter, men
dU, diş fırçan ve tarak, gilmU§f 
faniladan ~talon, 9yakkabı, pi· 
po, tıraı bıçağı, u.stra ve lıra§ sa
bunu. 

Şi'8 ve kavanoalar kabul edll
memeldedir. Aynı umanda elbi. 
seler de takını olarak göndırile
ıuez. Renkli pantalonlar, yağ. 
murluklar, paUolar da memnu 
liştcstne dahildir. Aym wnancla 
bu giyecek paketlerinin içine hiç j 
bir nevi yiyecek eşyasının kon· 
muUla miliaade edilmemektedir. 
Hatta tütün ve çikolata dahi .. E
sirlere &önderilmesi mümkW:ı o· 
luı yegAne yiyecek mevat Kızıl. 
haçın hUIUll auretto yollıyabile. 
ceği konservclerdir. 

Kitap, iskambil kiitdı, spor le~ 
vazıım, ve ctijv ita gibi eva 
oler hususi müsaadeleri varsa 
doğrudan doğruya bunları satal\ 
dökkinlar tarafından esirlereı 
ıonderilebilir. 

Her üç ayda akrabalaruı doğ· 
ııadan dolruYa lstedlk!erlne bü
t(ln arzu ettiklerini göndtrme
leri u.ulü hiç bir fayda verınedi
lbı<fen kaldmlmıştır. Zira mallaı 
menzillerine varmamektadır. 
Şimdi Kızılhaç ıaraın.dıD ya. 

pılan tahkikat neticesinde ortava 
yent bir lllte )Jomnuftur •e fn ... 
glltere halkı oııa jÖrı hareket 
etmeye başlamıştır. Bunda ne 
dereceye kadar muvaffak olncak
ı.ruu anlamP için merakla bek. 
lemektecUrler. 

* * Tayyare be Taşman Kan: 
K mlhaçlann bu harpte ne

kadar büyük rol oyn3dı.
l11u iÖllaren diler bir vaka da 

§Udur: aıalafilıyor. Tüt'k lisanı fikir 
Bundan bir müddet evvel İn- desi ıçin o derece fakir bir 

gillz Kızılhaçı 1\merikadaki Kı- değildir. Fakat herhan&i bir 
zılhaça şöyle bir haber verir; llUl her kelimeyi tamamı 

"Buradaki yaralılara kullan- Jlllna ifade edememesi de 'ir 
mak üzere haftada aoo litre pıh. sur teşkll etmez. En ''asi . 
tılışmış ka,na şiddetle ihtiy~ı- rapça oldutu halde bu lisam 
mız vardır.,, ı\aşanlar bir sok ecnebi k · 

Amerikan hayır müessesesi bu ri kah'1le mecbur olmu 
izahatı alır almaz hemen hareke- Fransır:C,jlJ eski yunaneadaa. 
tc g~çer ve ortalığa ılan eder: tinceden istiane ederek 

"Ingilteredcki karclcslcı inize le~ml olmasına rağmen bir 
gonderilmek uzere fozla kan ver- litince tabirleri olduğu glhl 
meye gönülJü olanlar bize mura. bul eylemekte mah~ur ıf 
caat etsinler .• , mistir. 

Şayanı dikkattir ki, onlara mü- Mesela diplomaside kazils 
racaat edenler, goniıllu olarall li tabiri vardır. Bütün N8llll 
kanlannı hürriyet ugrnna İngtı.1 talarda lıarp vesil•i de • 
terede çarpışanlara goııdermek 

1 

yerlerde daima bu tabir k 
istfyenlerin adedi savısı:d}r. Hal- br. Halbuki bilhassa Iran 
kın gosterdigi alakayı ve Ingilte- bu tabiri kullanmaya hic te 
rede bu kana olan ih iyac.n b\i.- Y-S yoktur. Çünkü nıuka~ 
yüklijğünü nazarı dikkate dan / ınauıcn mevcuttur. 
Amerikan Kızıllıaçı şımdi yeni Galip Bahtiyara Gök Ba 
bir karar vermi§tir. ı:aaete~inde mümkün old 

Elde edilen bu kanm bir kısmı dar türkrc kelimelerle t 
Atlantigi geçen büyük tayyare- ettiren İkd:ım sahibi Cevdet 
lerden birile tngiltereye uçurula- hum im ~bi bir ~ok tabir 
caktır. Bu karar bı,ından qajı o ZAJD•tdd o.mantı lisanına 
y~an bir ay evvel verildiğıne durmak hususunda büyük • 
sore, Jn:Uha:kkak ki şimtliye kadar assup göstermişti. Bir giill 
muhtelif yollarla 1ngiltettye bir 'hana: 
hayli Amer:ikan kanı gönderibnit - Statiko tabirini 
olsa gerektir. f.ae•ın! dedi. 

1 Askerli~ 1 1 · 1 ._ ____ s_e_n _ 

Şubeye Dnee 
Yabancı Kadık&,. ı\NcrWı •c.ıtııtn: 
Yilkaek askeri chliyetumclı lise muu u ve 

ta .. ..ııırt ehlipctnamelı. orta asnrl ehliyet• 
na..,ell ve aılıerl chliyetnamnl olıaı.van 336 

dotuaJv •• lıu dotuınlularla :C..:ı hbmetll a • 
lıerliil• karar ~ tc '"k~en ••· 
dılıb. Uıkildar ve 9q-N tualanndald ;ya

ba~ı lııaa hizmctlllerlll U...c~ -e&leri, ... 
kert cl\11.vetnameleri ~ dfwı cW•ııarUt lıır
hkee acele tubomiu baıvurınalaıı. 

• Xadıkliy Aıkttlik ıubeıinden: 

.\ıkerliklerine lıaru vcrilmiı c.lar ehli.vet• 
ıta ...... le ... .. ... ...,... •••li ..... 
ehi~ YI ııllhıa C ....... tile ll~iktc :af 
uat ...,,, ... ll'lıe" ,.lncud.ıırı, ••• •.ıcll 
........... ıı.a..tt ...... - " 911CJ 
aıaddeel •••1•11 ............ •-le "° 
••lıcafı ilin olunıır. 

• F•tilı Mlılrı~ tlllltııilıde•, 
ı - 41NrWıJedıw war '"'1l8lf .... 

lıaı.te IP~lif eeMPlerle Y•k SııN)I' 411at
lvna HTkıtdllın.alt olae ,,Olıselı:, tam ve or· 
t• ehUyct~ıuoliltTle atııe lııaa hiı:mct lıık· 
tcını hala oldutu halde lıaınplara lıtlnlı et· 
.. emıı ehhyetnaıneslder t nıo ı t4t de 
Yedek Subay olnıhaN ıcvlıedılecelı!crdır. Bu 
acb9"eaı 

A - HO ırıbada llaa ve ıt1ua•ill ••İct••· 
ltrle d•lıt rilıMlı sncıc.-.lcrMll mena oWu· 
fu lıa"" •llMil• ••aa •t•in;e- olaıılana. 

B - Yotlamuını yaptırdığı •c Yedek Su· 
ba.r ohllUll 1CVktdil4W la&l4I mal;LUt ... 
1tlutlndcn ve,•ı ııhht acbcptcıı dotıyı met· 
tsbia 1>11 dnreaine ,.titemeınlı olanların. 

C -- SıhlıJ ma.nreti hucbile ertesi ıene
,,. brrakılaalann hemen ıube.ve ınllra:aatları 

illa olunıar. 

- Ne diyeyim? 
- Banan yerine fbka11 

kb lll naa kin dlyeeekaaa. 
GiWiıa. 
- Bu tabir filhakika s 

nwı tllPl ,aqukahilidir. Fakat 
uzun, hem de güç. Bugün 
hece ile ifadesi mümkün 
fikri dokuz hece ile nedea 
edollm? 

Dlmde de makaltele billldll 
biri ar~ •ıaakalıp Wr 
&:lllWr.Baa '-.U.W-., 
sokmak doirudan doiı'IQ"• 
ht. lcelime icat etmek 
Bunun için de sadece "y 
.... ki:fQ9t ..... Telı .... 
l.7)Jlmı, t•ia mqnls 
ili ve itim da ifdka)s 
diid .... icap .... 

Lisaaa avam yapar 
ıözetirsek avam laerhal•e 
bele hUmlsli "misilleme,. Re 
de etmr%. Olsa olsa "clenslle 
planıak,, der ve bu tabii' 
derim kulata "misill .... 
daha hof ıelir? 

Bu Aktam SARAY 
TYRONE POWl!R • SONIA Hl!NNI 

tarafmdan ~aratılan dantlı ve m•ikili 

KARLAR ALTINDA 
.... - ..... - ....................... tarafmda 

ıoren Y cııi MCK TO JlAClC l>allllllı tüclilll edi;rer. 
TYaOllS POWEJt•ift BUYUa CAl'mtu "'1ra nrattriı • 

kC9111111 ıu.Mr. 
Aırl Zarafetlerlc ~z banımu :tl!b ve fnlrallde eta.Clll" 

•• ou..ı kadınlar ............ n....., T~olar YI Cu filmidir, 
lllftt•: 'OKS JURWAL. 8a a .... l~ia ~ı.rialsl eıırnlcl9a ... nd 

~ .. ·••Noe'eataı ka~ler, Qülm•ini uatuıar. 

Bu Aqam L A L E ye 
Amerikanın en kudretli Yıldızlan 

Joan lloıd.U • Melvyn Douglas '• 
Blnlllr e,,,,,.... Çıldırtan neı' elerlle 11anıltıklfın 

Fransızca 

KADIN PARMA&I 
Eııiz bir film.. S011suı bir zevk... Doyulmaz bir aaadet kaynat* 
Dll~KA T: Dünya harbinin en IOlt ft11aları Türkçe Paramunt 

!Atfen yerlerinizi eyweldaıı llapatmız Tel: 43595 

.. ........................................ am ...... . 

Yarın Matinelerden ltil:lıren TAKSIM 
• Mevzuu Türk Donuunaıınm Akdteizı JUJriaa tılda .. ..,... Vtaıdik'tt cer.,._n edin •-....m 
il mu Mır*. YeeldiWlll iç 11aü ... llatillU•, Waırillalu, l'uhaı, ftfalllt." " nezih W. Atla ......_ 

BARBAROS Devrinde VENE Dl 
"'lfiıel Zenko'nun ECEL Kt)J>~OSO isimli roma QIDdan ru.e alınaıptr. 
Bliyllk TÜRKÇE söntt .... SARK MU81KlLI Tarihi Pil& 
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Hakiki bir tiryaki için, alıştığı sigara ne ise ... ı. '' SRD,ı, 
' 

SAN TA --."I' 
• 

1 
l'ıı"are, 

f 

Otomobil 

1 ltamyon 
Motör 
ve 

oiJlimu:n 
f:.ıt:İrııt. 

makınadı. 

iyi yumurta almak herkes2n işi 
dt' ğildir. Ampullar için dahi boy· 
ledir .Yanhş anlaşılan bir ta~arrı ıf 
düşünülmeyen 11kibe-ller t ev ı ı t 
eder. , .. 
Ampullura ueuı aldınlZ diye ten· 

· viratınız ucuz& çti<acağını dU•u · 
nüyorsanız ald1ı1nıyorsunuz. 

Bu nevi ampuİlar dehtetli elt.k· 
trik cereyanı sarfederler. 
Ha kiki tasarruf yapmaf< ister· 
seniz: kalitesi denenm ~, 
TUNGSRAM ampullarrnı alacak· 
sanız. 

IJNGSRA 

. ' 

yoğlu Akşam Kız Sanat Mektebi Müdürlüğünden : 
l - Nişanıa,mda Sıit Paşa konaiı namile maruf bina bahçesinde bu
mtım:ım betonarme binanın .ölrii1meti ve tistla dnrar örülme1i Jibİ 

paMlfft):la tnU,,aka .. ,.. lla11..-.ttur. 
2 - İhalesi 11/;}Çl / 940 Pızartetıi ıqamı saat 15 de Y\;ksek Mektepler 
ıipliii binasında toplanan lromi11on marifeti\e 1"1pılanlrtır 

~ - Ke~f bedeli 179 lira 66 kuruş Kati teminat ı3ı liradrT · 
4 - İsteklilerin belli sün w saatte en ar bir taahhütte 500 liralık ba işe 

it ,.aptıklarma dair idareluinden ve 1940 1ıhna ait olmalı: irere Ti
C>daıımdan almıt oldulı:tarı •estlı:aJarla komis1ona 1ı:..ıf •• ...._ __ 

tt l 'i 1 -L • • -.,,. • ..-• ....... e ve 
Yele münderecatına mu a 1 om- ıÇln de melı:tep idaresine müracaat 

teri. ''1 oı26" 

KUS 
Yattık, Yorcarı." Yatak kullanmak kese ve nhltatin~ıe ra,,dalıdır. 

BİR KUŞ TÖYÜ YASTIK 1 LİRADIR. 
yorıanları da pek acu•dur. Adres: htanbaJ 

Kut TiJ,U Jl':1brilra11 Telefol'I: Z30i7 

Liral;k Lira 

2000 - 2090.--
3 IOOO - 3et0.--z .759 - 1509.--
' stct :: ZHO.-;-
8· ZiG Z: . zeoı.:.-

.. 
IH= 3560 . ..-

59 = 4000.-
:ıoo 

Türkiye tş Ban1aimna para yammakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, ayrıi za. 

manda taliiaizi de der.emiş olumınuz. 

Kıtldeıtr : 4 &ıılııt. 2 Ma· ıı tcu"'-ıireh ve ııru,,.barHıs° . 
t Atu.ı 1 lklncltef. llMıplarııuıı e11 · aı ılJI il• ,.., °'' raaı laalıınaıtlar ıcurl')'A 

"" ~rinN ıtlltılır •a1tlt edlllrlır. 

t,vıçr~ 
mamullb 
8 ~O Ruı 
rr.anlarıru 
kullanınız 
Deposu: Galata Kar:ık~y Palu 
ilanı Kar~ıstnda 84 !"o ıeı:. ... HIM 
TAŞÇIOC>l.U ve ORTAKLAR! 
P 1< 1039 Telgr•f · T ... ŞKOL 

lıtenbul Asliye Mahkemesi Ü!;üncü 
Hukuk "tklmll~lnden:' 940/138 -
Hanifenin Tevfik aleyhine açlığı tes
~·ili aki· da.-asıaın icra kılınan mu
!'ııık.em~ı.lnde; Bir.nci koc:;;sı olup 28 
Temm\.&.t 330 tarihinde tahtı si!Aha 
~h•.ar•.'l.. .askere se\'ked'ln'ış ve o ta
rlh:entıorı hayat v~ m<\nıatı hekkınci,. 
bir mali.ınlat"ı.lın. nıı:mı~ ve mumal-
1 •yhln l:~den berh1Jyat gllrUlmesi 
hıı.cı~blle .hirer· evlend tı Te\·!ıl< ile 
ııkitl• ·iııın te:t'!l!nı> iınka,ı h<o<ıf ol:ı
lll'.ır-akta bulunmuş <>ldugundnn. mu
ıwu_kyh .Rasiniln kay:plıg nıı km ar 
t'•ıln.esi i~~ni!miş olduğu c! rtl'l, ka

rı.JMJ me::!C'r.intn 32 ınc- ın ::ıdd,,~ı mu
, hın e mumaileyh R~s m n cvakibl 
~ a!ı ohAkkır.do m:ılunıatı olanların 

..,1kcme,vi haberd ır etm ltTi lunı
ı•ını.;r, ıJ.li.nınr. k rar ~erl'm'ş olJ'\'lR.k

Jtı bi:incı· dc!a olaraıt l!a;ıı keyhyet 
. ~!.un.ur. ..,.. ı 

İstanbul Tahsilat 
Müdürlüğünden : 

C;:llj:> şubes!ne kazanç ve muamele 
teı·~!lerınden . borçlu Ayvansnray cad 
Jesi 40 ...:_ 42 No. da mıırangoı lsmail 
'ı;ılmı.ndan' haeiz olunan bir adet 
tıı:ılanya temizleme msklnesi 18/11/' 
lfQ pazartesi gOnü saat 11 de ve açık 
trtt•rmıı ~uretUe tahsili emval kanu-
' ı.; .!lükümlerine ~ev!iken paraya 1;ev
:ıecfginden, · talip olanların mahalli 
nıeU(Oreye aelmeleri ilan olunur. 

(10791) 

KAYIP: İ:-tanbul Tic:ırct Oda~ın
ı;Jnı1 aldığım 2434 sayılı ve 22 3 / 940 
\• rlhli menşe şahadetnam.e~ini kay
~e;tik. Yr-ni!-:ini alaeaiımııdan eskisi
cı.ı1 hükmü yoktur. . 

1 
' ' Komlayon Kontuarı 

ıerael Ovedya ve Şeriki 

I> Prof. Dr. --

1 ·-:~,· A~:"'' Do#U PaJ..as 2, Lamurtin Cad. ~ 
Taksım Telefon • 43963 -··-·------· OıitecJa ve Lonpn 

Slıatler:nin her nevinin Veresiye 
Satış: yeri Yeni Valide hanı 49 
Büytik postahane karşısında 

lıçi · Allnacak 
10 adeı tesvi7eciye ihtiyaç vardır, 

E·;vcke çalı$JTllŞ olduklan yerlerden 
alm1$ oldukları vesarkle müracaatları. 1 
En faıla 18.11.lMO cumartesi saat 11 

de>ı 13 e kaaar. Keraköy Gellçlhan ı 

KA vı P: 762 plaka numaralı otomo
bU muayene ciı.ıdanımı kaybettim. 
Ye11lsini al:ıC'.ağımdan eskisinin hük
mü kalmamı~tır. - Mellhat Aksel 1 

---... -al-• 
TAN Gazetesi 

ilan Fiyatları 
Kra 

Btıf/.ılc maktu olarak 750 
1 inci 81lgfo santimi 50fJ 

! • .. " '°'' 
a • • ., '°'' 

·ı~', . . . . 50ıır 1 
r-- OOKTOR e ~--~ ~ 

·Nurettin K. İrdelp 1 
Yeniden ba'st.aJarını llabule 

.. ~lllllılbı:i-iılıii'ammmı~taır ....... ._ 
. ...-................... .. 
1 TSPi•Atı DA .. M - ........ - ... . ,. ... KISMINDA : 

- Aksam saat 20.30 da : 1 AV~K TAKiMi AAASINDA i 
I• . KOMEDi Kl&MINDA $ 

Bu ak5nm saat 20.30 da o A o ı 5 
..... ...._-....... 1 • :w: 

·M atb aas ı 
' Kitap, gazete, mecmua 

ve her türlü tabı. cilt 
ve idi~ işleri yapılır. 
. TAN Matbaası • lstan· 
h~. ·Telefon: 24310 _______ , 

Sa>ılrı ·~ Nrın"" MildOrllı Emiıı IJ?.'I~ N 
GenteciUlr n Hc~ı.yaı T.L.Ş. •TAN 'ICaıbauı 

llukes. hilhaıısa çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay , .e müessir bir miistahzardır. 

.BARSAK SOLUCANLARI .A . 
Karşı gayet tHirlidlr. Banak solucanlannm büyüklerde \'e 
küçüklerde sebep olacağı tehlikeler ıöz önüne alınarak ~olucan 
hastalıklarında bunu kullanmalan faideUdir. Hekimlerimize 

7e halkımıza tavsiye edilen bu müstahzar her 
ec:ı:ahant"de bulunur. 

Kutusu 25 Kuruıtur. 

Maliye Vekaletinden~ 
Gümüş Yüz Kuruşlukların Tedavülden 

Kaldınlmr.sı Hakkında İlan 
Giimüs VÜ7. kuru,luklarm yerini! ıümüş bir liralıklar darp •e pi•aııaya 

klfi mik•arda çıkarılmış r:lrfofundaıı gtimü, yü:r. kuruşlukların sı tk.nciki
nUD 1941 tarih inden sor.n tedavülden kaldırılması kıırarlaştırılmıttır. 

Gümü$ yüz kuruşluklar 1 $•ıhat 194 ı tarihind~n · itibaren artıa tedavül 
etmiyecek ve ancak yalnrr mal sandıkları ile Cümhuri1et Merkez Bankıt11ı 
$Ubderince k:ıbul edileb'lecektir, 

E!inr'e ızümüs yü1 lturusluk bu1unıtnlann bunlan mal sandıklariJe Cüm
hurıyeı Mcr::ez Bankaaı Şubelerine tebdil ettirmeleri i!An otun\·r 

• "7002S., .. 10216 .. 

Ansiklopedisi 
2 Büyük Cilt 

Mekteplerde öğretmenlerin ve çocukların hayat 
bilgisine yardımcı olarak kullanabilecekleri mükem
mel ve biricik eserdir. Sınıfında muvaffak olanlar 
Çocuk Ansiklopedisini okuyanlardır. 

f~UTLAKA BiR TAKIM ALiNiZ. 

,. ,.. • ~..: . ~ ...... • ' ... _, •• < • .. .., .. ' .. '! ~ ' ~ 

OSMANLI· BANKASI 
Tt:ltK ASOSIM $1RKET1 

TESiS TARffiJ 1863 
Statiilf'ri •e Tiirlciye Ct.inıhurıyetı ''' munalrif mlik••elf'ftll1"etl 229, 

l\.umaralı 10/6/193J tar. hlı ırnunJıı taadılı edılnUltır . 

(24/6/1933 tarıhli 243~ Nuroaralı Ream.ı Guete) 

Sermayesi: 

rhityat akçeii : 

10.000.000 lngiliz Liru 

1 .250.000 lnıiliz Lirası 

fürkiyenin başlıca şelUrlerinde 
PARtS MA.HSJLYA ve NIS'df' 
LONl~RA v~ MANÇESTER d~ 

MISIR, KIBRIS YUNANiSTAN IRAN lRAK, flLISTJ~ 
ve MAVERA \'J ERDUN'de 

Merkeı Ye Şubeleri 
YUGOSl.AvYA ROMANYA YUNANiSTAN StJRP1t f.tTllNAP. 

Funııen ve bütün DünY"•d• Acente •e Mah;abırlcn vardı! 

Rer nevi Banka !Muameleleri yapar 
Hesabı eari Ye mevduat hesapları küpdL 
riceri krediler 11e ve~aikli krediler küşadı . 

Türkiye ve EcoebJ oıemJeketleı üzerıne keşide sencdat b 
konto5u. 

Boru emirl..ri. 
Esham ve tahvilat. altın t'e erutH nzerane aııans. 

Senedat tahsillh "'e uire 

En yüksek emniyet şartlarınJ hatı t1rahk 
Kasalar Servısı vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile ( kumbaraı. veya 

kumbaram) tasarruf hesaplan açılır. 

' 
. Beyoğlu Va~~flar Direktör.lüğü llanlari 

Muhammen Kıymetı. 
Li. Ku . 

1068 40 Beyoihında Kuloslu mahallesinin Külhan ıokafmda 
18 sayılı ahşap hane . 

529 56 Firuıı Aia mahallesinin Türkcücü sokajlnda eski 23 
sayılı 49 metre 50 santim arsa. 

523 94 Boiaziçinde Sarıyer maMlleıinin Hacı Kaptan ıo
kaiında eski 19 yeni 12 sayılı ahşap hane. 

Yukarda ya.zıh ıayrimenkullerin mülkiyetleri petin para ile aatıolar~. 1~ 
•ün müddetle açık arttırmaya konulmu~tur. ihalesi 29/11 / 940 Cuma runu 
saat ıs dedir. İsteklilerin Vakıf Akar ve Mahl\ıller lı:alemine müracaatları. 

(10795) 

Ağzının tadını bilenler için de: 

HACI BEKİR ŞEKERİ ODUK. 
1 
l 

li Muhieldin Har:ı a·ekir 
Merkezi: Bahçelr.apı; Şubeleri: BeyofJu. Karaköy, Kadıköl 

Toptan ıiparit için tenzillt Japılır. 
1 Bahçekapı İıtanbul Hacı Bekir Ticarethanesinin Merkezine mflr~ 
'••••••••• edilmesi ric:a olunur ;!;; 

lstanbul Ticaret ve Zahire Bo~sasın 
Müsabaka lle Yüz Yirmi Lira Ücretli 

BİR TETKİK l\IEI\IURU ALINACAKTIR.. 
Yükselı: tahsilini bitirmit ve askerlitinl yapmıt olmak, Fran11sca · 

SS ya,ından yulı:arı olmamak şarttır. btiyenlerin 21 !lrindteırln 940 Perfll' 
be ak,amına kadar vesikalarını hAmilen Umumi Kltipliie müracaat ettflll!' 
ri ilan olunur. , ............................. [ ....... ~, 

1 -
MUAMELE VERGİSİNE TABt MÜESSESELERE: 

. Maliye Velı:lleti Varidat U. Md. nün yeni tebliiine röre 

Sınai Müesseseler İmaiat ve Muamele 

EMTiA iTHALAT ve iHRACAT 
Satlş Defterlerile 

GENE YENİ NUMUNELERE GÖRE: 

Aylık Beyannameler Basılmıştır. 
Satıt Yeri: tNKILAB KİTABEVİ. /.nlı:ara Caddesi 

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

Seft'ltl, mehalleal Cadde, aokaGı 

BabıAli, Nallımeseit Cağaloğlu 
Ku.mkapı, Bayramça\1115Kadırga limaru 
Mahmutpaşa, Nuruosma 

No. 

6 
10 

cı,..ı 

hane .. 
LI. 

28 
11 

niye, Cami avlusunda 2 / 69 f mar~t mahalli 31 
Sultanahmet. Alemdar Çatalçe~me 2/ 1 Molla fenarl cami 8 
Beyazıt, Yahnlkapan • Hatice usta " 1 
Kumkapı, BayramçavuşKadlrga Umanı 8 Dilkklın 8 
Beyaut, Emin bey Cumhuriyet l!I l / 3 hisse dükkAn T 

1 
Çarşı yncuoğlu 28 Meklup .. 1 

., Zindrli han Ust kat 15 Oda 1 
1 Müddeti icar: Tesl!.mi tarihinden 114:! /Mayı:: sonuna kadar 
' Saraçhane Mimar Ayas • Amca Hüseyin paşa ,a 
1 cıımi ve medresesi 25 
ı Müddeti icar: TesEmi tarihinden 943/Mayı!' sonuna kadar Sen~ 

Sa)'lm ocağı Ocak önünde Mandıra ve otlakiye SOO oO 

1 
Mildcleti icar: Teslimi tarihindea 943 / Te,şrinlevvel sonuna kadar. • 
Yukarıda yazılı mahaller klrııyıt \'er lnıek ü:ı:ere açık arttırma,a tc012 t 

l'!'\1.&~tur, t~tekll1er ihale günü olan ~O /Te~r:nlmını Car53mba ga.,tı sa•. 
15 ' kadıır ÇemberHtaşta istanbUl--VRktflar Bıı§mUdürHığilnde Vakıf ,. 

1 karlar kalemine gelmeleri. (10670) 

fY eni Müşteri Bulmak Sanatı 
Dr. Ga8son diyor ki: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbil' 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman içitl" 
de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben b1J 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum.,, 

Fiatı 50 Kuruı. 

TÜRKiYE CÜMHİJRIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

Kurulut Tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirat ve ticari her nevi 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR -Zlr•at Ba,.kaa•nd• ıcu"'b•rah ve lhba~ra teurruf heaaplarnıda •" .. ,.,. 
llrnı bulu11a11lar• nnede 4 dete çetcllecek kur• ile apiıdakl pll1t• 

4 
4 
4 

40 
u:ıo 

Adet 
• 
• 
• 
• 

ikramiye daOttılacaktır. ıtf 
U>OO Liralık 4.000 &. • 

100 • l.000 , 
· HO 

100 
10 

• 
• 
• 

1.000 
4.000 
1 .000 

120 • 40 • 4.800 • 

H!O • 20 • 1.200 ff'f' 
Ol K KAT: Resaplan,,dııld ,rıarat•r bfr s~~"'letnd• 50 Ur adan aedı tft'l ,tfl 
f~nlere ıkr.ıımiye cıkbiı talıt(llrd• "- 20 fa:tlaslyle verUecf'Jtttr. ff.ıJ'J 

• ,_ .. .A. • t4•t• 1 ır.vlOl 1 Blnndtr:lnun. 1 Mar1 " 1 ~-
. · - tUthleMnd• eıknecektlr 


