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Daha.Sürük 
Bir Türkiye 

Ortaokulda T U R K Ç 
()bina ldtaplannda 78SID bahman pir 'ft nmharrirleria 

1Stl n resimleri, perçalardaki fikir, kelime 'ft ciiDllel•. 
TUrk Gramerine c6re GRAMER DERSLERİ. Ortaokala 
dnncı kitap. Fiyatı 25 Kal"Dfbu. 

Tas'ınler 
MülCika 

için Tebı· 

Bunu Temin için Çocuk Vefiyatını.n Alman Erkanıharbiye 1 , ..... llİııııllıiı..; 
"Sovyetleri AISk 

Eden Meselefe 

Anlaşma Oldu Hemen 
Bu da 

Önüne Geçmek Lazımdır .ki Reisleri Bu!uştular il 

Pek Güç Bir İş Değildir • .. 
Amerıkaltlara Gore: 1 Ankara. 15 (TAN Muhabirinden) - Son sayımda mem~eke. 

Unıizde doğum nisbetinin binde 44 olmasına rağmen artış nıs~e- _.,__ __ 
tbıin binde 18.5 olması na:zan dikkati cclbctmi~tir. Yapılan tetkik- M'h 'I y k d 
~ ölüm nisbetinin binde Z5 buçuk olduğu da görühnüttür. Bu 1 vercı er, a in a 
laetJcc de ana ,.e çocuklar için yapılması icap eden sıhhi n içti. 
lbai yltrdım teşkilatının bir an evve1 ,·ücudc getirilmesi zaı·uretini Cebelitarık' a Karşı 

meydana cıkarmıştır. 
t Bu hususta Çocuk Esirgeme H'. G ekler 
kurumu reisi ve Kırklıır~li meb- UCUma e<;e<:. 

·usu doktor 1'"ı;atla görlı.tüm. DE:- Bertin, 15 <A.A.) _ D. N. B. r 
di ki: Aj&ns~ bildiriv~r: 1.1 Teşrinis~-ı 
"- Her geçen gün yurt için nıde Innsbruck da Alman ve ı. 

mühim nüfus zayıatına mal ol- talyan başkumandanları ar~sın.; 
maktadır. Bu zayiatı önlemek da harbin sevku iciaresi hakkın.! 
icin icap eden tedbirlerin alınma- da asker; $(Örüşmeler C'ereyan et. j 
sİnda butçc darlığı Heri ::-:ırü:e- ıniştir. Görü5meler Alman bat 1 
mez. istenirse bütçeye mılyon!ar kumandam Mareşal Keitel ile • ı 
ilave edecek vaddat teminı müm talyan ba, k·ıınandan: Mareşal 'ı 
kündiir. Yeter ki nilfusun doğum &do~lio tarafından ic:!arc edil. 
nisbetindc artmamasında muhım ml~tir. ı 
rolü olan r.ocuk ölümü facıasının Görüşmelere Maresallerden baş 
mevcudi~·;ti kabul edilmiş olsun. ka . Almanya tarafından topçu 1 

Vergiler çoktur, yenlclm1 ver. Gene:rali Jold ile Alın:ın~·anın 
giye milletin tahammiüü yoktur Roma Ataşemilit.eri Von Rinte.. 
gibi mütala.at ta va.rit olamaz. lerı. İtalya tarafından da Gene. 
Millet bu hususta tenvir cdilırse ral Gandin, Berlin Ataşemiliteri 1 
teklü edilecek bir c;ocu.k vergi., General Marras iştirak etmiş~ir. 

~Esirgeme kurumu başlLanı sinin hiç te usanç verıniyeceğini Boston, 15 (A.A.) - B~hrıye 
1 Fuat Umay (Sonu; Sa; Z Sü; 1) fSonu; Sa; 2 Su :lJ ı 

'----~~--- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı 

1tci1yan•.~rn 
AKDENİZ 
Hakimiyeti 
Suya Düştü 

l~e!l donanmasının uğradıtı bu 
l.ezı ncı.ten sonra. harp sabamun 
C rbı Akdcnize döneceğini dü~ün
~ck d:ıha doı;ru gibi olur. Tabia
t ile llk hflcum s ıhası Cebelita
l'Ut•tır. Bunun için de İspanyayı 
<:ıgn,.mck ve İspanyol milletini bu 
4nlı döğü~e sUrüklemek zarureti 
\ardır. 

Milli Şef, Iran, Japon ı 
Ve Fransız Elçilerini 
Kabul BuytJrdular 
Kabul Merasiminde Ş. Saracoğlu da Bulundu 

Ankara, 15 (A.A.) - Fransa- j Ankara, 15 (A.A.) - Yeni Ja
nın yeni Ankara büyük elçisi pon büyük elçisi ekselans Şuku
e'kselans Julcs Henry bugün saat rihasa bugün saat 16,15 te Çan-
15,15 te Çankaya köşkünde Re- kaya köPtünde Reisicümhur İs
isicümhur İşmet İnönü tarafın- met İnönü tarafından kabul bu
dan kabul edilerek itimatnamesi. yurulmuş ve itimatnamesi:1i tak-

...._ __________ ni takdim etmiştir. Büyill( elçinin dim eylemiştir. Büy~k elçinin 
M. Zekeriya SERTEL muvasalat ve hareketi esnasında muvasalat ve ~ctı esnasında 

a üyük Britanya adalarında 
Alman taarruzu dalgalan-

kırılması üzerine, harp yeni 
safhaya geçti. Harbin daha 
q, lhtimalki çok daha U7.Un 

müddet süreceğini görtn 
er devletleri, ordu ve halk 

. daki sabırsızlığı oyalamak, 
en şüphe ve endişeleri da. 

için, bazı kolay muvaffa· 
ler elde etı.ıek çarelerini a
l'dılar. Romanyanın işgali, 
nistana akın, bu düşünülen 

) muvaffakiyet tedbirleri 
"-sıı gaye İngilizleri Akde
tn çıkarmak, Britanya ada. 

neticelenemiyen harbi 
' a neticelendirmektir. 
il işi esasen İtalya harbe gir· 
iiin üzerine almış, yaz ayla

lesirsiz kalan bir takım te· 
lerle kendini göstermeye 

ıştı. Bugün ise dört beş 
bir tecrübeden sonra, Fran
Paratorluğu harp harici kal· 

~~ide İtalyanın yalnız b&§ı
~"Uenizde İngiltereye kafa tu
~~takatte olmadığı göze çar. 
~ §ekilde belli olmuştur. Yu-
~~~ da uğradığı muvaffaki. 
~. Akdenizde şimdi kay
~ ~T· bahri muvazene de ttalya
~yetsizliğini göstermiştir. 
~ -İtalya Fransa mağlfıbiye. 
~aldığı cesaret, ve Alman· 

' tazyikile bu harbe girmiş.. 
\:.'~un en aşikar delilı ~im
~ ~dar Mussolini'nin, m.ıka
't "e sürat bakımından me
~l'i inkar edilemiyen harp 

0 r~ne, İngiliz donanmnsile 
aı1~uşmek müsaadesi verme. 
l!'lllasıdır. Çünkü bu iki bü

!'ıı:.,~llanma çarpışmadıkça, sa. 
~-~ınıeketlerden herhangi bi
~lpılacak bir muharebenin, 

t '?n neticesi üzerinde hıs. 
bu- tesir yapal'D.lyacağı a-l', • 

' -lA * * ... 
~ •sırda İngUizlere adet~e 

bir askeri müfreze ihtiram l."\..<>smi· bir ukeri müfreze tarafından ih
ni ifa eylemiştir. Harir.iye Vekili tiram resmi yapılmıştır. Har;ciye 
Şükrü Saraçoğlu kabulde hazır Vekili Şükrü Saraçoğlu büyiik el-
bulunmuştur. (Sonu; Sa; ! Sil: 1) 

ispanyanın Yeni Berline Yeni ve 
Hariciye Nazırı Şiddetli Bir 
Seyahate Çıktı Hücum Yapıldı 

Serrano Suner, Bir 

Heyetle Evvel& 

P arise Gidiyor 

Almanlar, Orta 

lngiltere Şehirlerini 

Bombaladılar 
Madrit, 14 (A.A.) - D. N. B. Londra, tS (A.A.) - "Tebliğ,, 

Ajansııun hususi muhabiri bildi- İyi ve parlak bir ay ı~ğı, dün ge. 
riyor: Resmi kaynaklardan ha. ce İngiliz bombardımiln tayyare. 
ber verildiğine göre, Hariciye Ierinin Berline yaptığı şiddetli 
Nazırı Scrrano Suner dün Pari. hücuma büyük yardım etmiştir. 
se hareket etmiştir. Refakatinde Schlesischer yolcu ve m;;rşandiz 
Protokol Şefi Las Torres, Müs. istasyonu üzerine ve etrafına bü
teşar Tovar ve Kaymakam Bar. yük infilak kudretinde bombalar 
cia Fiızuerras bulunınaktadır. 1 düşmüştür. Bcrlinin merkr.zinde 
------------ (Sonu; Sa, Z Sil 4) 

Japonlara Gör 

Berfin Görüşmeler 
Şarki Asyada Mü 

Akisleri 
Moskova, 15 (A A.l -

mülakatları hakkında Ta~ 
aşağıdakı tebliğı ncr.;r~tnı\~t 

"12 ve 13 Sonteşrın ~arı 
de Bcrlindeki ikam ... ti es 
Sovyetler Bir1iğı Ko:mıı.crltt 
vetı Reisi ve Haricıyc ,fa!k 
miseri r..folotof A .manya 
ycsı Bitler ve Harıcıyc N 
Von Rıbbentrop la ıntilclka 

bulunmuştur. Fikir teatileri 
şıhklı ve itimat havası ıçinde 
ku bulmuş ve Almanya ile 
yet Rusyayı alakadar eden 
ehemmiyeti haiz bütün 
lerde mütekabil bir anlaşma 
edilmiştir. Molotof Marepl 
rfng'le ve Hitler'in ~asyonal 
yalist partisindeki muaviDl 
ile de mülakatlarda bul 
tur. 

14 Sonteşrin sabahı 1'o 
ler Heyeti Reisi ve Hariciye 
Komiseri Molotof Mo.'k 
doğru Berlinden hareket e 
tir.,, 

ln;ilizlere Taranto za(erini temin eden ioeiliz deniz ku\'\·eucrinc mensup bir bombardıman 
tayyarcs i, tayyare gemisiode u~u~ hazırlanıyor 

' JAPONLARA GÖRE 
Şangbay, 15 (A.A.) - .. 

ni11 &vyetler Birliği Komu• 
Heyeti llelsl ve Hariciye Ko 
ri Molotof'un Berltndeki m 
kereleri Uzak Şarkta biq .. 
alika uyandırmıştır. Bum 
relerin hatta Şarki Asya lfla 
mühim akisleri olabilcceji 
diliyor. Şu cihet ehem 
kaydediliyor ki, Rusya ile J 

Denizlerdeki Harp 

Taranto 
Zaferinin 
Akisleri 

lngiliz Kuvvetleri 
Yeni Bir.Tecavüz l~in 

Vaziyet Alayorlar 
Londra, 15 (A.A.) - Reuter 

ajansının askeri muharriri yazı-
yor: . 

"Son günlerin askeri ve bahri 
hadiseleri Akdeniz ve mücavir 
devletlerin askeri vaziyetinde ile
risi için derin bir tesir yapacak
tır. Kendilerine bazı vazüeler ve
rilmiş olan İrtgiliz kuvvetle:-i şim 
di bu wazifeden alınmıştır. Başka 
yerlere gönderileceklerdi.-. Kuv
vetler arasında yeni bir tevazü
ne doğru değişiklik hasıl olınuş
tur. Bu değişiklik Mısırda oldu
ğU kadar hiç bir yerde kendisini 
daha çabuk hisscttinniyecektir. 
Taranto zaferi Mısırda akisler 
basıl edecektir. Şimdiye kadar 
Mısınn kaygusu garp hududu 
idi. Bir müddet evvel İekenderi· 
ye ani bir tehdit altında bulunu
ra benziyordu. Fakat telidit ta
hakkuk etmedi. Şimdi ise terazi 
gerek karada. gerek denizde öbiir 
tarafa yatmaya başlamıştır. Bir 
harpte terazi bir kere blr taraf. 
tan öbür tarafa yatmaya başladı 

(Sonu; Sa; Z Sil: 'i J 

Fransa Başvekil bıuavi:ıi Lanı 

Lorraine'den 
Fransızlar 

-
Çıkartıhyor 

Altı Bin Kişinin Bu 

Hicreti Acı Bir 

Heyecan Uyandırdı 
Vichy. 15 (A.A.) - Mareşal 

Pefain'in riyasetinde toplanmış 
olan Nnzırlar heyeti ktimaını 
müteakıp neşredilen tebliğ ;:;un. 
lan bildirmektedir: 

Lorraine'deki Alman ma~ama. 
tı, ana dilleri fransı.zca olan aha. 
liyi gönderileccklerı Polonya ve. 
ya Fransadan birini seçmiye da. 
vet etmıştir. Halk Fransayı in. 
tihap etmi,..tir. 11 İ,kincitesrinden 
beri bu ahali ile dolu vasati gun. 
de 5 ilu 7 tren Garba doğru talı. 
rik edilmektedir. 

Salahiyettar olmıyan mahfiL 
lerde bu tedbirin Fransız ve Al. 
man hükumetleri arasında ka
rarlaşmış olduğu söylenmekte. 
dir. Fransız hükumeti ise keyfi. 
yeti şiddetle tekzip etmiştir. 

Fransız • Alınan görüşmeleri 
' esnasında böyle bir tedbir bahis 

mevzuu olmadığı için Fransız 
bilklımeti, Alman m~e ko
misyonuınm nazan dlkbtiDl cel 
betmiştir. 

ACI BİR BEYECA!lf 
Zilrih. ıs (A.A.) - Gazette de Laa-

1 

sanne'in Vichy muhabiri bildiriyor: 
Vicby h~metinin Almanya ile iı

birllği ıiyuetinin ilk neticesin, 60.000 
Loreııli Fraumn memleketlerinden 

Yunanistan Harbi 

12 Adanın 
işgali 

Bekleniyor 

Yunanlılar, ltalyan 

Mevzilerine Süngü 

İle Hücum Ettiler 
Atina, 15 (A.A.) - $arkf Ak

denizdeki on iki adadan Atinava 
~r len haberlerden anlaşıldığına 
göre. İtalyanlar. her gün bu ada. 
ların İngiliz ve YUDJJl kuvvetleri 
tarafından işgaline intizar etmek 
tedirler. 

İtalyan makamlan bu adalar 
İngiliz ve Yunanlılar tarafından 
işgal edildi~ zaman İtalyan re. 
Uqıinin ne kadar insani oldu2"u
nu söylemeleri için Yunanlı halle 
tan ricada bulunduklan söylen. 
mektedir. Adalarda ikamet eden 

(Sonu; Sa, Z Sil: 1) 

GÖRÜŞLER: 
~-·· -···· ----···· -

ya arasında münasebetlerin 
leşm.eslnden korkan İngiliz 
merikalılar çok endişededir. 

ITALYANLABA GÖRE 
Milano, 15 (A.A.) - D. N. B.: 

riera Defü Sera, Molotof'Wı 
deki ıörü.smeleri hakkında dl7or 

"Bertin görüşmeleri aonunda 
redllen tebliğ, o tarzda yazılınıfbr 
bu hususta yapılacak her tefsir, 
tebliğin manuını tebarüz 
yerde, ancak k1.r11tıraeaktır ... 

Gazetta Del Popolo diyor kl: 
''Teblii. sarihtir. Ba ribi t 

fiiliJatm takip etmesi tabilclr. 
timdilik ta miifahedeyi "Pil 
İncilterenin llıloakova Elçisi 
vazifesinde muvaffak olmamqtır, 

TASS'IN BİR TEKZtBI 
Moekova, ıs (A.A.) - Tus 

ıı bildiriyor: United Presı AJ....a 
havadiıi neşretmiıtir: 

"Diplomatik ınahafil JrapııM171111 
Sovyet Rusya ile Uzak Şartta 
mıatakalarmı a]Flran ve Çtlllldq 
ldimetine yapılan yardımlarm 
meaini icap ettiren bir itiWa qr 
bildirmektedir.,, 

Ta11 Ajan11 ba bandiıin ba 
mutabık olmacbfmı beyana 
dar. 

Çarmıha Gerece 
Mes'ul mü Yok? 

YAZAN: SABiHA SERTEL 

Kanadadan Londradak.i babasına hanet at'tlannı yazan idi 
Peter mektubunda "Eğer Wrlth biraderleri elime ,e( 

.kisini de çarmıha ge~eğbn .. diyor. ''Tayyareyi icat edipte 
yüzünü Dante'nln Cehennemine çevirmek, evladı babadan ayıt 
mak insaııiyete hizmet etmek midir?,,. 

Kiiçük Peter'ln bu masum isyanına biraz da benimldlerf 
tıp Peter'e diyeceğim ki: Şu hayulıuy içinde (armıha gene 
mesul mü yok? Asırlann ıerislne sidlp tayyareyi icat ettlll 
Writh'i, havalarda uçmak fikrini ilk defa deneyen Mongolfi~ 
buhar makineabıi ve onun evlltlan ·ve torunlan olan modern 
kinelcri icat edenleri, fennin, ilmin, zeldnm, irfanın yaratıcıl 
neden mezardan çıkanp (8l'llllha gerelim? Writh "Geikte kuş 
ucacağım,, dediği zaman yaratıcı tecessüsünün kanatlarına bindi. 
gÜkleri yırtmak isdyen kudretini maddeye kalbettl. Zekismın bL 
tün enerjisiyle oydup bu maddenin bir rUn içine mitnlyö:ı. bom. 
ba Rfille koyacaklanm. lnsanlan blribirine öldilrtmek I~ b 
ha;,, \•asıtası yapacaklannı biliyor muydu? Bu demirden. çelik.;. 
ten npılmış kuılan ticaretin, milnakalenio vuıtuı yaptıkl 
gün; iıısanlar mesafeleri Jmaltmadılar mı? Hudutsuz gökleı:h;.. illlıi 
san, millet, cins, mezhep ayırmıyan tek botlultm bir klinat biltft. 
nü içinde, bütün insanlara fayda veren blr insaniyet blrte~smGr~ 

üstün bir ordu ve mal· 
toplamış olan General Gra.: 

~ ~~ri al~nda1ci • kµv~Jttre 
, l't~ hücuma geçmek i$ar.e

. •ııekte tereddut eaiydr. 
fSonu Sa: 'i. Sü: 5.J 

. ' Lıbya'4a IncıllFler!• eliae 41fen ltalyaa esirleriada bir kafile 
1 

~11 ve i1cal altmda bulunnu
,.u Frauuya rönderllme1i tetlril et-
mittir. Bu, derin ve acı bir heyecan 
uyandırmı~tır. Çıkanlan kimselere • 

(Sonu; Sa; 2 Sü 3) 
kıtaların kıtalara el uzatmaStnı temin etmediler mi! 

(Lütfen Sayfayı Cevirinid .................. 



5 Mi yon uk Daha 
üvük Bir Türkiye 1 

<Başı 1 incide/ 
ederim. Bu vergi ile te
ecek fazla nüfusun sar· 
parayı mürekKep faizi 
katmerli olarak odeye. 

de hesaba katmak Iazım
rgiden temin edilecek pa
ükiımet bütçesine ilfn e 
yapılacak pr1Jgraın da

e teşkilata tahsis, yahut 
ta çalışan Çocuk Esirge

umuna yardım olarak ve-

Esirgeme Kurumuna her se
lar vermek ıuretile vardım 

engin büyük memleketlerden 
'yeceğim. Komşumuz Yuna

k6.meti her sene Atina Ço
rgcme Kurumuna 30 milyon 
yani, (İki yüz doksan bin Türk 

nakdi yardım yapmakla bera
t hususi kanunlarla da varidat 
cihetine gitmiştir. 

artmu davasında muvaffak o-

Meclisi 

Meclisi dun toplanmı,trr. Bu 
gorüşiilccek işler fazla oldu
toplantıların haftada üç güne 
sma karar verilmiştir. 

- -0- a 

(Başı l incide) 
kabulünde hazır bulunmuş-

ra, 15 (A.A.) - Yeni lran 
elçisi ekselans Anusirvan 

bodi bugün saat 11;30 da 
aya köşk~ne gelerek Reisi
ur İsmet Inönu tarafrndan 
ve itimatnam"?sini takdim 
iştir. Ekselansın muvasalat 

keti esnasında bir askeri 
tarafından ihtiram me-

. yapılmıştır. Hariciye Ve
Şükrü Saraçoğlu büyük elçi

bulü esnasında hazır bu
§tur. 

· rde Bir Kasırga 
, 15 (TAN) - Gece Karabu
Zeynelhoca köy.ünden bir bu

süren hır kasırga olmuş, 
evlerm çatıları çökmüş ve 250 

devrılmişür. 

ı Dokuz Yerinden 
Bıçaklıyan Adam 
' 15 (TAN) - Dün gece Ka
ik Caddesinde bir cinayet ol
dlnli Ali isminde biri Afyon
. gelen zevcesi 35 J"'!Ştnda Ra-

bıçakıa 9 yerinden vurarak öl-

labi!mek için mü~avere evleri, polikli
nikler, doğum evltri, ana evleri, ucuz 
lı:ilerler, ıüt mutfakları, çocuk bakmı 
<.vleri, çocuk yuvaları, çocuk hastaha
neleri, prevantoryumlar, çocuk bahçe
leri ve tam teıc.kküllü sıhhat merkez
leri vücude getirmek lazımdır. Çocuk 
dü5ilrmeyi önlemek ic;in de tedbirler 
al.-nak lizımdır. Çocuk düşüren dok
tor ve ebelerin diplomalarmı al
mak ve tezkerelerine "vatan haini., 
damıasmı vurmak, alınacak tedbirlerin 
en başında celir. 

Türk kadmınm dotum kudreti bize 
bır batında iki misli nüfus vaad ve 
tebşir ederken bunu bir an evvel sa
hai husule çıkarmaya çalışmak hüktl
mete, millete, düşen en mühim vazife
dir. İki misli nüfus, otuz bCI milyon
luk Türkiye. Ne büyük kuvvet, servet 
"t saadet kaynafı ... 

. Bundan daha kuvvetli müdafaa teş
kılltı, bundan daha ehemmiyetli ikti
sadi ve içtimai tedbir, bundan daha 
kuvvetli ve şümullii kalkınma ve imar 
planı olabilir mi?" 

Fabrikalarda 
Gençlik TeşkilCitı 

Çalıştırdığı memur, müstahdem ve 
ışçi milctarı 200 den fazla olan fabri
kalar Beden Terbiyesi Kanunu hüküm 
terine göre, idareleri içinde gençlik 
tcşkilitı yapmıya mecburdurlar. Bu 
münasebetle İstanbulda bir çok büyük 
fabrikalar cenc;lik klüpleri kurmıya 
başlamışlardır. Bu arada Paşabahc;e 
Şişe ve Cam Fabrikası teşkilAtını kur
ınuı. ve çalışmalara da baglamıı bu
lunmaktadır. 

Men'i Muhakeme Karan 
Afyon İnhisarı sabık Umum Mü

dürü Ali Sami ve idare meclisi reisi 
Ziya T3ner'le arkadaşlarının adliye
ye verild!ği yazılmıştı. Haber ald;ğı
mıza göre, h a k 1 a r ı n d a is
nat edilen biltiln ldart tahkikatın ta
kioten durdurulmasına ve men'i mu-
~ nelerine karar verilmlelir - .... 

Ticaret Vekili Geliyor 
. Ankara. ıs (TAN) _ Ticaret Ve

kıll Nazmı Topçuoğlu bu nkşam saat 
1_9.25 trenilc İstanbula hareket etm!ş
tır. 

BUGUNK'O PROGRAM 
S,00 PTosram 
S,03 Mü~ik (PL) 
S,U Haberler 
8,30 Milzik (Pi.) 
ı,so Yem~ı. fütcıi 

• U,30 Proı:ram 
U,33 Türküler 
U,50 Haberler 

18,03 Orkestra 

ıs,40 Folklor 

19,00 Konu~"'" 

19,15 Şarkılar 

19,30 Haborler 

19,4~ Su 
20,15 Radyo Raıetesi 

U,OSMemleket havalar 20,45 Şarkılar 

14,ZO RQ,>uctfcllınhur 21, ı S Konuıına 

bandosu ıı.~o Orkutr" 
15,00 At yarııluı 
15,10 Oporet (Pi.) 

18,00 Proer~ 

22,30 Haberler 

22.so Caıband 
23,25 Kapanı, 

:..... EA•-e·=·--· ...... ·-··-··· .. ---. , 
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Es i Bir Memleket 

Meselesi 

Yazan: Naci Sadullah 

C ok eski. bir memleket me
selesi üzerinde münaka

şaya tutuşan iki milnev,·cr va
tandaştan birisi, "devlete ait top
rakların köylüye kiraya verilme
sini,, , diğeri ise "köyfüye arazi 
temlik edilmesini., iı.tiyor. Bu 
münakaşada, - muhtelif eserleri. 
le ispat ettiği bir salahiyetle -
karışan Hüseyin Avni de evvela 
şu suali soruyor: 
"- Kasdolunan devlet toprak

lan hangileridir?,, 
Sonra da ilave ediyor: 
.,_ Eğer bu topraklar, ü:zerle

rinde devedikeni bile bitmh•en 
arzullahı vasıa ise üzerinde ~ıü. 
nakaşaya tutuşmak bile lüzum
suzdur!,, 

1921 de, sosyal end~şelerle bir 
toprak rcfonnu yapan Rumen 
çiftçi partisi, feodal anasırın ye. 
d~. te.~ellük~ünd~ki araziyi küÇiik 
koyluye dagıttıgı zaman öğrenil
mişti ki, 2iraate elverişli Rumen 
topraklarının yüzde kırk yedisi 
"B . ' oyar., (*) lann ellerindeydi. 

Ben, Türkiyenin iliaate el ve
rişli topraklarından yüzde krçı
mn büyük arazi sahipleri elinde 
bulunduğunu gösteren bir istatis
tik hatır1amıyorum. Eğer memle
ketteki topallann, körlerin mik. 
tarını bile meydana çıkaran nü
fus sayımının sorgu hanesine bir 
tek sual daha katmak zahmetin
den kaçmmasaydık, bu mühim 
noktayı meçhul kalmaktan kur
tarmış olurduk. 

lkidebirde ortaya çıkarılan 
"köylüye toprak dağıtmak,, da
vasına gelince, blr türlü halledi
lemiyen bu ezeli meselede, l 921 
Rumen toprak reformunun nf'ta
yidnden de hayli ibret almak 
mecburiyetindeyiz: 

Çünkü Romanyada çüt~i par
tisinin küçük köylülere dağıttığı 
topraklar, zengin "Boyar., lar ta
rafından yeniden satın alındığı 
içindil' ki, yapılan o ''sözde re
form,, , büyük nimetlerini bekle
yen biçarelere, geçici bir limitle, 
l:oskoca bir sukutu havalılen ba~-
ka bir şay kazandıra~adı. • 
Yarın Türkiycde toprak da"·a. 

sıoı haletmeye kaUrncak olanlar, 
me\·cut iktısadi nizamın bu de
ğismez cilvelerini hesaba katma
dıkları takdirde, köyliiye dağıtı. 
lacak toprak, Aynaroz kadısının, 
bir garip rüşvet hiJei~er'iyesf 
yerine gemiciye sattığı kardan 
farksız kalacaktır. 

_,.~ 

Birkaç gün evvel Arda ve Meriç nehirlrri taşmış Edirneniıı kemır mı.ıhallelerir.' sıı b~ıc:n•·~' Şimc'li sular ta-
mamen çekilmi~tir. Resim, su basan yerlerde mahsur evlere kayıklarla erzak tt:vziıni gostermektedir. 

Asker AHeleröne Yard&m Başhyor 
---~-----~-------~---~ 

Müesseselerin Yapacakları 
YardımMikdarı Tesbit Edildi 

Şehrimizde sayısı 3 bini bulan muhtaç asker 
!lilelerine Bırincikanundan itibaren yardım ya. 
pılması için icap eden tedbirler alınmaktadır. 

Dün kaymakamlar Ticaret Od:ısın:l.a oır top
.tantı yaparak mali ve ticari müesseselerle şır. 
ıtetlerin bu yardıma ne şekilde ve ne n;sbette 
iştırak edeceklerini tesbit etmişlerdir. Ticaret O. 
dası bu hususta miktar tesbıt eden bir liste ha 
zırlamıştır. Kaymakamlar, kendi mınt ı~:ılann
da bulunan müesseselerden bu füteye gore tah. 
silat y<tuacaklardır. 

tevkif eciılmek üzere bordrolar üzerin'ie teshit 
~dilecektir \'eznelerde bu memurlara maaş ve 
ucretleri verılirken tevkifat vapılacakttr. Ser
best iş y<tpan vatandaşiardan da gene kazançlcırı
na göre ve tesbit edilecek miktar üzerinden n::... 
hiyelE:rd( tqekkül eden komıteler vasıtasıle tah· 
silat yaprJacaktır. Arzu eden müessese ve es. 
hastan tı=sbit edilen aylık miktara gôre senelik 
tahsisat t;a tahsil olunabilecektir. 
Uiğer tarsftar. dünkü Şehir meclisi içtim:ırndc; 

Bugünden itibaren ınüesseselerden yardım 
tahsilatına başlanacaktır. Hususi ve resmi mi.ı 
essese memurlarından alınacak yardım tahsisatı 
mooş ııisbetlerine göre ve yüz liradan ~tibarc:m 

da bu mesele görfü~iilmüş, rr:eclise asker ailelen
ne yapıla~ak yardım tahsilatının muntazam bir 
şekilde tedviri için kadroya 50 tahsildar ılavcsı 
teklif edilmiştir 

Mü tef enik : 

Harp Ekonomisi 
Kürsüsü Açıfdı 

Universite lktmat Faldiltesinde 
harp ekonomisine ait yeni bir kürsü 
açılmııtır. Yakında İktısat FakWtesi 
seminerlerinde banka müdürleri ve 
Ticaret Odası erkinmm da iıtirakiyle 
harp ekonomisine ait meseleler tetkik 
edilecektir. 

BAÖDAT TREm..ER! - Roman
yanm Alman askerleri tarafından iş
galinden sonra şehrimİ7.e seyyah akını 
başlamııJtır. Bu seyyahlar İstanbulda 
bir müddet kaldtk}an sonra Toros Eks 
presiyle Baidada ve oradan da diğer 
memleketlere gitmektedirleı:- Son za-

HAVACILIK 

DERSLERİ 
Mekteplerin ikinci ıömestrinden 

sonra havacılık derslerinin veril
mesine başlanacaktır. Ay başından 
itibaren de İstanbul kız ve erkek 
öfretmen okullarmda mo"lel uçak ı 
dersleri verilecektir. Bu derslerde 
kullanılacak malzeme havacılık ,u
besi tarafın fan mekteplere gönde
rilmiştir. Yine bu sene, Edirne ve 
Konya öğretmen okullarında, An
talya, Denizli. Kütahya, Samsun li
seleriyle İzmir Kız Lisesinde, Bar
tın, Bafra, Bergama ve Bursa 2 in-
ci ortaokullarında da model uçak-

l çılık dersleri verilecektir. 
, _ _,,,....,_,,,,nv...,. ..,_,.. ... ıım. .. ._..._......,,..,J 

Piyasada: 

italyaya İhracat 
Lisansı Veriliyor 

Türkiye - İtalya arasında, Tuna yo
hıyla ticari münasebetlerin devamına 
imkan görülmektedir. İtalyaya ihracat 
yapmakla meşgul olan tacirler. önii
r,ıüzdeki Pazarteııi, Sah ve Çarşamba 
günleri. Mıntaka Ticaret Müdürlüiün 
Je bir toplantı yapacaklardır. İtalya-

va, balık, nohut, YUrnurta, deri ihracı
na müsaade edilmiştir. 

YENİ MALLAR GELİYOR - Bas 
ra yoluyla Hindistandan 2 milyon c;u-
,.al gelecektir. Dün de İngiltereden 
müh;m miktarda kauçuk ithal edilmiş
tir. 

1 
1 

16 - 11 - 940 

ÖLÜM 
C'Omhı.u ıyeı Kız Lısesı ı ı ınci sınıf 

t::ıl.-bwınder. ıorncıcı l\lu"Uı t::ı Zeki 
Akcaner'ın ıuzı 

Zekıye Aıtca

ner. uzun süren 
bir nastalıktan 
şıt:ı bulamıyarak 

ırtıhnJ etmiştir. 
Cena:ı:csi bugliıı 

saat 11,30 da Fa
tıh 1 tfalye cad
dcsınde Tezgtıh
çıl ır sokagında

kl evınden kaJ
dınlaca k ve na
mazı Fatih ca
mıı ~erlfinde kı

lııı.lıktım <'cmra E,J;rnekoıııdakl mak
beruım.e ıı:vdı ..,aılecc!~lır. Mevlıl rah-

ı.1~liy_c_. ---------

MEVLÜD 
Pek fed bir ltauı netfce5inde vefat 

eder. lş•l L ı .r bu sene mezun
larından sevgil 
yavrumuz Zahi
rettın Topuzun 
ruhun3 ithaf e
d!lmek üzere bıı
:;un saat 14,30 
da Beyoğlunda 

Ağ:ıcilmii şeri

finde Mevli'ıdu 
Nebevi kırmıt e
dileceğinden, se
ven akraba ve 
arka dnşları mn 
ve arzu buyuran 
zcvau muhtere

mer.ir teşriflerini r:ca ederiz. =----
MEVLi'JD 

BilQ.n Manyasın ruhuna ithaf e
dilmek nzere 17 ikinciteşrin pazar 
günü ikindi namazını müteakıp T~
\'it:iye camimde mevl1'.lt okunacağı a• 
la.k .. dar :ı.krabıı ve eviddanın malümU 
olın:ı.k üzere ilAn olunur. -----

TEŞEKKÜR 
Sevslll babamız Aaaf Talat! Ertan'ın ..ela· 

tı dolayısile duydufumuı derin tcusılr•. seıelı: 
ce:ıaıeaındc bulunmak ve ııerolı: tel,ral .. e 
mektupla taziyetlerini bildirmek tureule it· 
tir3k etmek nualcetiui sıl&tercn Y.llkınlanmıuı 
,,.c dostlarımıza ayrı ayrı teııekkUre imdn bU• 

lamıdıfmıudan bn huıusra muteber 1,aıe~c

niun dclllcııni rica ederiz. 
Oflu: Mubtar Ertan 

Kızı: Nealme Olllıçea 

• Tl:Şl'.KKÜR - Teşviklye Sağlıke-
vind Operatör Bay Ahmet Kemal 
+3rafından mnh~retle yapılan büyil1' 
amdiyat neticesinde tamamen kesbi 
Miyet eyledim. Gösterilen ihtima01-
rlan dolay! Sağlıkevi sahip ve müdil
rü Dr. Bay ibrahlme ve arkadaşları 
ile hnstabak1cılara ve aynca hastalı· 
ğımd:ı yakından alakadar olarak be· 
ni oi1.zat ııyaret ıutflln6a bulun::ın ve 
kıymetli yazıları ile teselliye çalış.111 
munterem zevatı kirama alenen kal
bi teşekkürlerimi sunmayı bir vazife 
bilirim. M. Faik Ost!!'., 

Toplantılar, Davetler. 
--~--~~-~~------

Ye ı il ay Cençlilc ıubnl 1Jmum1 lllripli.ifl• 
den: Onu .. ca yıllık 1<on11Tetttiı pazar .-ünO ~·· 
at onda F.mfnöııü Halkevi ııinnının 1en• sa· 
lonundı yapılacaktır. Blltllıı !Ulrtl arlıadaılırı· 
mt1m ıreımesini dileriz. 

=============================-===--

Gümrüklere gelen bir e~irde, Al
man mallarınm c;ıkanlması bildiril
mektedir. Esasen bu mallann yeldlnu 
22 milyon lirahktrr Bu miktarm 8 mil 

vagonla hareket etmektedir Vagonun yonu piyasayı alakadar etmektedir k' ENi NEŞRJY AT; 
biri Adanada kalmakta dii'er ikisi yo- Geriye kalan kısım resmi müesseselere Çıflr - llim, fikir, sanat -:ı-:~,ıdı"• 
la devam etmektedir. aittir. 1 Teırln 95 inci ıayı11 'ıkmııtrr. 

um,uni kararg6~hı~~b=il~d~ir._iy_o_r._.~~~~-L~~~~-.~~,-d~~-H~-.~~~-:-~~~~~~~~~-:--~~~~~~-l~~~~~~~~~~~~~~~~lm~~~d~~~~~~~~~~~~_:-
ı (•) Toprak beyleri. 

manlarda Toros Ekspresi yolcuları 
çok arttığı için trende yer bulmak 
güçleşmiştir. Bunu göz önüncle tutan 
Yataklı Vagonl:ır İdaresi dün k:ılkan 
Toros Ekspresine fazla bir vacorı da
ha ilave etmiştir. Bu suretle Toro3 
Ekspresi Haydarpaşadan üç yataklı 

"~vvelkl gün tayyarelerımlz Ce- orraıne en ıcret TAL y ANLAR 1 N ka ışlar ır. Den·ızl~rdek·ı Harp 
nubı Arnavutl kt Almanyanın bu tehlikeli ma- ~ 

(Başı 1 incide) ' u a Ergeri'yc karşı 
rouvııf!akıyetlı hucumlar yapmıştır (Başı 1 incide) AJ\lERİHAOA: A' d • H "'k• • -'• ceraya girmiyeceğini, Alman er- (Başı 1 incide) 

Jann kayıkları kumsala Tııyycırc meydnnıncla büyük bir yan~ kısa bir mühlet verilmektedir. Bunlar, • Nevyork, 15 (A.A,) _ lngllte· il"' eftil Q ımıye •• kantharbiyesinin her şeyı gayet 
lmekte ve İngiliz gemile. ~ın. çıkarı~d;ğı gibi, yerde sıkı sıralar bütün mallarını bırakmak mecburiye- reye Noel tıedlyesJ olarak, 40 tane ince hesaplara istinat ettirdiğini lllJ bu değişiklik ekseriyetle kad 

temas etmemeleri için gece halınde dızilmls olan tayyarelerin a- tindedirler ve yanlanna azami iki bin "Uçan kale,. verllecektlr. Suya Dü~tÜ düşünerek tahmin edebiliriz. olur. 
a alkıkonulmaktadır. rasınd~ bombalarımız infilak et:nlı;- Frank alabilmektedirler. ll'\,lL'll!:KEUE: S + + ltalyan maneviyatını bozan şeY 
N ASKERİ VAZİYET tir: A_"lonyayı. karşı hücumlar tekrar BERLİNE GÖRE (Başı ı ı"nci~eJ Lı'bya'da başlıca üsl' en· olan UiJ')• edilrnış \"C boml:> 1 d k • Saim - Sebaatlen, 15 (A.A.) - u o halde ne yapacaklcır?... '-' 

tina, 15 (A.A.) - Reuter: İ- ~h u1'"zer!n~ ti~üşe~r~, :E;~:~em;~k~~~~ Berlin. 15 (A.A.) - Yarı resmi bir lnglllz abloka Nazırı, ablokayı Suri· Çünkü. umumiyetle olduğu ~ıbi Hele Italyan donamna- gazı Ve Tobriık'a karşı İngiliz de· 
- Yunan cephesinin her .... r p e.mış r. Avlonyada büyük bir membadan bilcliriliyor: }•e, Fransız Garbi AfrlkaGı, Llberla, Italyan erkimıharbiyestnce dahi sının uğradıgı bu hezimetten son- niz ve hava kuvvetleri tarafındsJl 

mından ~elen son haberlere yangın ç~kmış ve her yerden ke,,,it Lo:-encie Fransızca konuşan halkm Madagaskaı. Portekiz Guyan'ı ve bu ordunun Iskcnderiye ve Su- ra, harp sahasının garbi Akd:?ni.. yapılan mütemadi taarruzl.ardı~ 
Yunanlıların yapmış ol. dunıa.:ı. sutunlıırı yük.selmi-tir_ Tay- b:uı kısımlannm uıhliyesi hakkıııda Reıınlon adalarına tefmJI etmiye kıı· veyşe kadar uzanabilmes!nin, ın- ze döneceğini düşünmek daha Libya'daki İtalyan ordusu çok bil 

n müteaddit mukabil taar- yarclcruru:t !islerine avdet etmişler- Bcrl'n siyasi mahfilleri, buna müşabih rar vermiştir, sanca, makine ve müh:mm'lt ıtı. l T b. til ilk h ·· yüktür ve iaczesi denizden yapı.Jıl-
neti,....,.;,..de umumı· bu· .. ı'ler dlr . ., vakaları. ezcümle Baltık memleketle- MlSIU.UA: doğru gıbı o ur. a ıa e u- cak nakliyata:ır bağlıdır. 

'-"""&Lı • d B b d v l' "d b ı barile buyük fedakarlrklnra mu" - h Cebel't rktır Fakat kaydedilmiş ve mahalli üç Şimal cephesinde İtalyan harekat nn e, esara ya a ve o mı e u u- • Kahire, 15 (A,A.) - Kral Fa· cum sa ası ı ar . , 
an taarruzu tardedilmiştir. üssü olan Görlce, Yunan dağ kıtaau r.an Alman Etnik ııruplarının tahlive- ruk, yeoi kabinenin tetklllni, sabık tevakkrf ve neticesi me"kUK bir bunun içın de Ispanyayı çığne. EDEN'İN BEYANATI 

Ü
."a. b' tara.tından hemen hemen muhasara Lini misal olarak göstermektedirler. Nafia ve MünııkalAt Nazırı Hüaeyin iş olduğu kabul ediliyor. Şarki mek ve İspanyol milletini bu Londra, 1~ (A.A.) - Ha.rbi7e rıs-
:tda'"' 10ır1 ha

1
va muharebeside.~- cdilmlş bulunmaktadır. Yalmz Şimali Bilhassa Cenubi Tirol zikredilmek- Sırrı Paşayc. tevdi etmiştir. Akrlenizde Yunnnistanın, husu- kanlı dövüşe sürüklemek zarım~- zırı Eden, diln akşam radyoda yaptıJI 

ta yan tayyaresi u. Garbi istikametinde bir gedik kal- ted'r. Filhakika Cenubi Tirolda iki ~-- • sile Türkiyenin, mevcudiyeti. Mı- ti vardır. bir görü~medc demi$tJ.r ki: 
üştür. Yunanlılar yalnız rnı~br. Cenup cephesinde, İtalyanları dost ve müttefik memleket. sarih bir Hava H 1 • sıra indirilmesi düsüni.Hnn dar. İs "Yakın Şarkta kuvvetlerimiz. dııt-

tayyare kaybetmi.,.ir. Arnavutluk hududuna dog-ru püskür- di~. ve ırk hududu çizmeyi faydalı ıör- arp~erı b k l · Bugün panyanın mukadde- mada;t artmaktadır, Bu ı..·taıar, en jt~ 
~"' k y lıl K. muclerdı·r B"t·· b L-1 da Al eyi uvvet endırecek tali te. ratına ha'kım· olan Falanbrııstlere 'lA ıµ. Abl" 

' 
15 (A.A.) _ Bumın sabaha tere , unan cır alcımas ırmag·ını ' · u un u vaı:w. ar , - 1 · yi sı ahlarla mücehhezdir ve silu .. 

.. M manlar f d k' 1 k akt (Ba:ııı ı incideı s.ebbüs ere 0 iri.,,mekten ltalyayı kals b t klif t ikl _ .. ı~ Yunan pıyadesl, İtalyan mev- geçmişlerdir. Pindos merkez mınta- e a ·arı larcla bulunm a ., l'> " a. u nevı e • ve eşv e- met-zuldilr. Bizim kıtalarıı:ruzın yıs>-
d d Y 11 tereddüt etmernı·~1erdı~. Pu!lı'strasse Lehrter ve Anhalter menediuor. re m k t t k ·· ı dur d y-11 

ıimdlye kadar yapılanların kasın a a unan ı arın muvatrakı- ., ~ • J u aveme e me şoy e - ba:ın a, mühim Fransız ve poıoo_:,; 
de en ~lddetli:ıi tclfıkki edilebi- yetlerl kaydedilmektedir. Burada Yu- LAV AL VİCHY'DE istasyonlarında ve T~mpelhof is- Ber1in ve Romanın Yunanis- sun, başlarında Franko ve Suner müttdik kıtaıan bulı.umıaktadır. r>-
bir hücum yapmıştır. Ynnan- nımlılar harbin ilk gClnil i§.gal etmek- ~~nevre, 15 (A.A.) - Başvekil Mu- tasyonunda eşya depobrma hü- tan ve Tür!dye tizerin~e yapmak olmak üzere bu mezbahada va- tar, hürriyetlerinden vu ııeçınci'ıeı' 
Görlce'nin Şimali Şarkisindeki te oldukları me\'Zileri tekrar elde et- avını Laval, Nazırlar Meclisinin top- cum yapılmış ve buralarda yan- istediğı tazyikler]e ltalyaııın tandaşlarm1 kurban etmeye ha- imtin· etm~ insanlardır 

erden süngü ile hücuma knlk- mlslerdlr. lantısında hazır bulunmak üzere bu gınlar çıkarılmıstır. Bundan bcış- "herçebadabat,. Yunanıstana yap zırdırlar. O halde gördüg' ü tes- TARANTO'DA SON V AZ~~ 
Es bed f • G n hafta Pindos dag·ıarında mün sab;ıh Paris'ten Vı' ··by'ye davet olun- - • • -1 

ır. as e. Görice'ye ha- eçe 1 1 d ır. ~ - ka Stettiner yolcu ve <'~3 i~tas- tıg·ı müsellah t€cavlizdı•n mak- vik ve tazyiklere ra:1-nıen Madrit Lona.ra, ıs (A.A.) - Amirallik dıv" 
bulunan fvnn dağını tutmaktır. hezım oluı1 üçüncu ta yan aı; fırka- mu!}t~~· Laval yine bugün Parise tek- -:J ...,... '"':-_.,ıJI 

Eonra yapılan ikinci bir sün- sının bakiyeleı-inin Yunanlılar tara- rar donerek Alman maıc:ımatiyle mü· yonu ile Wilmersdrof ve Chariot- sat, İtalyan milletinin cesare- neden hala tereddüt ediyor? resU.den tebliğ edilmiştir: İtaıY""",ıı 
iicumu sonunda Yuanlılar, bu Iındrın toplanması bitmek uzeredir. zakerelere devam edecektir. tenburg elektrik santralları da tini yükseltmek ve Mısırda Çünki.ı dU<tatör idareleri bile Tarımto deniz ilssü üzerinde yaJ_>~.,ı 

ar<ızinln buy!lk bir kısmını iş- Yunanistanda Larisn ııehri çarııam- - ~ şiddetle bombardıman edilmiştir. hücuma geçmek şevkini arttır- mevcut fiili vaziyetleri hesaba yeoi b!: istik:iaf. 11/12 Tş~ 
muvaffak olmuşl::ırdtr. Bugün ba günü ;iiddetle bomb::ırdıman edil- Harbin İdaresi D!lşmar. işgali altında bulunan 2G maktan ibarettir. Yoksa Ber- katmadan yerlerinden kımılda- ge.::~i İngiliz tayyareleri tara!ıJl J>-

ıclen harekat esnasında Yu- miştir. Atlan takriben 20? b_ornba in- hava meydanına ve Stavanger'den yamazlar. yapılan t:ıarruz neticesinde Qç zıt_,, 
J·•-- int tir Bunlar T • •• k d u linin karadan Filistin hududuna tııv 
U4C, büyük çapta altı İtalyan to- san"a birt·ok zay vermış . <Başı l incide ı &.,()t'.efü a a or limanlara ve bu - Almanya ve İtalyanın İspanya- llrun h&rekete geçemiyecek bir , 
aJmı,Iardır. meyanında öluler de vardır. Nazı~ K~ox, Boston'da söyk>cliği manıardal:l vapurlara da hücumlar kadar, ordusunu yabancı ve düş- da.ki iki buçuk senelik bir vatan- ıeldlğlm ıtati olarak göstermtşör. ~ 
nanlılar, İvan dağının işgalini KORFU BOMBALANDI enerJik bır nutukt . .. yapılmıştır. man memleketlerden zorla geçi- d.aş ve mı'llı· kurtuluş mu"cadete- veke ön tarafı suya bat.mı§ ve i~,,.o 

t 1 t a ezcum.e şoy- İNGİLTERE i"ZE"J~TDE ~""- el -ı~ lar •- "rıı>"" layınca, Göriceye giden mühim Korlu ıs (A.A.) - t~ yan ayya- le demiştir·. • \J u. "' rerek, Süveyı;; kanalının öte ta- tar ....... a b ver ..... '-"' o a. gu .. • 'k' d f b m L _,_ Y sıne yardımından sonı·a, fa~ - _..J kontrolleri altına alacaklar- r~leri dün Korfu üzerine ı ·ı e a 0 "B l h l on":'a, 15 (A.A.) - "Tebliğ,, Dün ·ı· l · "k' · b. Littorlo sınıtından zırhlının ıwrı»>ı,ı~• .. 1 u 1arp er tur·· u" barı~ h - rafında Ingı ız erı ı ıncı ır cep- ru" ddeme tutul b ll Bu sureUe İtalyanların b:ı :ıehrl ba atmışlardır. Bazı hasar ~ muş~r. '. "'1 r.:r- cec•. duşman hava hücun1l:ırı bilhassa muş ır mı e. masın çnlışılmaktad.ır. Zırblınıll._,41 
inde tutabilemclcri on defa daha Bombalardan bir kısmı denıze duş- taraf eden hır savaştır. Ve sonu_ Orta İ?~ilter~ye t~vc!h edilmi§tir. Or- he teşkiline mecbur etmeyi dü- tin yenı bir harbe girecek ta- tarafına muavın gemilerle ~us,:f 

leşecektir. mü, ve havaya b!r c;ok balık fırlamış: na kadar mücadele etmeıt lazım. ~ lngıl.erenın bır şehrJne ş:ddetli sünmes •• pek kuvvetli bir ihtımal kat ve kabiliyette olmadığını gemileri dizilmiş ve iem.iyı bif11 IJ' 
tina, 15 (A.A.) _ Yunanistanda tır. Bütün gün düşman tayyarelerı dır.,. bır hticuırı yapılnu.tır. Birçok yan- değildir. Böyle muazzam bir ışi herkes biliyor. Harp yangını- için etrafına baştan başa !ile ~tıl' 

an İngili~ lnıvvetlerinin Korlu üzerinde uçmuşlardır. Amerikanın kimseyi yat1ştır- 'iltllar çıkmış ve oldukça mühim ha- başarabilmek için Almanyanın nı tutuşturmaya cesaret ede- mistir. Tulumb:ılarla sular boı_8~ 
ilmin, fennin. zekanın, şuurun .varııttıklarını bir ciizdarun nıak niyetinde olmadTğmı söyli- sar ~ku:ı t gelmi§tir, esas kuvvetlerinin büyük bir kıs.. memelerinin sebebi budur. Bu- maktadır. Geminin an tarafı ıtaIP;_-

1 Yen Knox' harbin centıb·ı Atlas . rta ngi. lterenin diğer •"hirleri A d kla ·tırması 1 b b ak •lmd de sancak tarafına •at:nıs1' , "ndekilere mukabil satın alıp, htı harı'kıı·ıa· de ı'stihsal vasıta arını ti.zen tc cih ed ,... mını vrupa an uza :ı nun a era er, s alı büsbü- " J · -"" 

d ·sı·k ı· d b' . k' f .. ne v ilen hücumlar esna- ı· d Al b" 1 t hllke t" H'tl 'l M lin dır. Yapılaı. keşif uçuşu Cavour !':;ı~ piminin haynna, insan kiitlelerinin zararına isJc.t kuman ası- ı ı ame ın c ır m 1Sa goster. sında mağaza ve evler hasara utra- azım ır. manya oy e e - un ı er e usso i'nın eline u»"'wl 
Writh mi verdi? Yoksa. James Watte mi? Şimdi insan ö1dür- mek ihtimalini haber vermiştir. nu~tır. Fakat ölil ve yaralı adedi yük li bir maceraya, Alınan halk küt- vermiş olan Fala

1
ngistlerin, her :ı::neylfe~~~: C::ıı~~ ~i! 

üğü fr.ln tayyareleri, istihsali çoğaltıp insanları işsiz bıraktı~ B. KnoK sözlerine şöyle devam et- sek değildir. Londra mıntakasına fa- lelerinin senelerdenberi katlan- şeyi göze alarak, spanya toprak- tamamen oturmuştur, 7anmda il" 

• makineleri mi kıralım Peter? miştir: h h .• d k 1 sı;a 1iled gelen tayyareler bombalar dıklan azap ve işkencelerden lannm bir daha Alman istila or- muavin ıemi vardır. ~ 
Ku5ur ne tay ... ·arenin. ne makinenin, ne Writh'in. ne Ja- Yalnrz kıtamız arp arıcın e a - ı a mış ar ır. Meskenler vesalr bazı bl- benimsemedikleri gayeler uğrun- dulan tarafından çiğnenmesine ~ 

.I mıştır. Anı:ak başlıca vaziff'miz olton r.ol;; yık lmıstır. Baıı kimseler ölmüş lh İ t'IY.' 
'indir. Seni babandan ayıran. gökyüziinü Dante'nin Cehenne- milli m 'dafaamı.c:a iayret edersek ve yaralanmıştır. Galles'in oimal mm da il&nihaye harcanmaktan kur· muvafakat etmeleri timal ha- manya, müttefiki talya ıop ıv· 
e, yeryÜ%Üllti mahşere çevir~n. impnratorluklar kurmak için harbe mani olabiliriz. Buır:.ın Ameri- takasuıd birbirinden çok uzak yer- tulmak için ayaklanacaklarını, ricınde değildir. Ancak o zaman- lanndan g .. !çıp Akdenize çıl'8 
- elcri ve nıakiııeleı:i i~letenleri savasa salanların, insanlığın k<tı:ım 7 denlı'de Jı:ud tli b!r donan- leı:c de bombalar atılmış~ Bu muı.- askeri ışgal altında bulunan. dır ki Almanlar harbi Avrupa lir. . fJ. 

- .. ..,na kulluılacak. zekatım yarattığı harikulade kudretleri im- cıa.sı v.ırdıt-' ~ donanma ,.Unız kud· takaların baıılarında da meskenler mcınlekeilerin esaret zincirlerini haricine, garbi Akdenize nakle- Hadiı: Jerin bu şekilde inkış~ 
azh milletlerin iJ1hiMl'uıa v~renlerindir. Bu kıtala.n bir daha, retli def;l 'Hlilha ıükür aY'lü r!manda hasara utramışsa da, zayiat mıktan kırmaya teşebbüs edeceklerini be debilirler. Bu tarafta va.z:fyet İngil; .... ri Cebelitarıırta güç ıtı' 
daha bhı daha paylapn.ak i~. C"''""ll küheylin atına binip har:rı-drr da. yii.ksek değildir. saba katarak tevakki etmeye mec Balkanlardan daha sadedir, ve ih vazh d.e sokabilir. Fa.tat In~i .;e 

• • 1 _..:: 1___ --..- t1 ri b" . kl İ.spannda tebdili kıyafet etmiş b'ı Covcntry ıehri bu gec.e şiddetli bir b d B k .. 'ttf H 1 l '! d bild kl rı 
.,teri. göklerl. d~ıc:fi JUID8 boyıyan, küçük mille e uyu. e- 4lma.n fırkası vardır Ccbolit4rtk'a t.:ırruza uiramııtır. Bu hücum Lon- ur ur. u adar genif hudutlara tilatlara daha az musaı r. e e er -' ısır a tutuna ı ı e i)G' 
i:De köle yapan bu IODSUZ hını;n, bu hotkfım tesahub.un rnesuJıye- k,r~r yakmda bir hüc:um yapılması dra üzeri.ne yapılan en mühim tıü- ya~ Almanya için kuvvet FJ1tler'in gücendirmekten korktu. ~ll\'eyşt ellerir.de tuttukları 1'11.,ı.Ji' 

ned.,,; Writh'e yükliyelim Peter? muhtemel olan bir hadisedir. Mihver cumlarla mukayese edilecek derecede değil, ıaa1 kaynağı olabilir. İtal- ğu SovyetleT Birliğinin emniyet detçe Akdeniz hlikimiyeti eJle• ıı· 
Büyük ölülerin, insanlara hayata kolaylaştınnak için zekac;ını devletleri Ccbel:tank'a doğru yapa· şiddetli olmu~. ya ve Almanya ,imdi bütün sahalarından burası çok uzaktır. de kalacaktır. Son İtalys.ın 11aı" 

an.ııı bin bir rneşnkkat içinde insanlara neıredenlerin mezanna cakları hi'cumda muvaffak olurlarsa Gelen ilk haberler ölü ve yaralı a- bu hesaplar içinde, yıldınm har- Türkiye gibı hem Sovyetlere, metı de bu harbin mecresııtı1 11 ıı· 
kt•ııma yavrum! Bu huyuhuy içinde çarmıha ıerecek mesut mü Cenubi Afrika:.·a bir hamle yapmaları dedinin belki de bini bulacaiı merke- bini yapamamanın verdiği mu. hem tngilizlere dost bir devletle ğiştirmekte büylık bır ıol O) 

ok? mümkündür. zındedir. Hasar vardır. vaffakiyctsizlik içinde, kararsız karşılaşmak tehlikesi yoktur. Al- yacaktır. 
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Dün eler Oldu? 

Son haberlere göre vaziyet şudur: 
ı - M.olo o~·un Berlin ;ıiyaretinın 
:-ıetices' h~la anlaşılmamıştır. 2 _ Almanya, İtalyanın maglubi
ye k:ır.,ısında işe biz~t el koy
mıya mecbur olmuştur. 
3 - İspanya Haricıye Nazırının 
Berliiı ~eyahati pek. m~nalıdır. --------
tut olotof'un Ber1inde ~cç~n 
m üc döl't günli.ik zıyal'1!

~İudcn doğan netıce hala dünya 
lfin bir muamma olmaktan çık
lnamıştır. Şimdilik bil!nen _şey 
sadece ncsrcdilcn resmı teblıgle
l"in bildirdiğinden ibarettir. Yal
l\ız dikkate şayan olan nokta Bcr 
linin nesrettiği tebliğle Tass a. 
hnsının -:ı tebliği arasında bir fark 
1'levcut olmasıdır. İkinci mühim 
tıokta da hu anlaşmanın siyasi ,.e 
<1.skcri mahiyeti haiz olmadığı
l\tn anlaşılmış olmasıdır. Çünkü 
~erlinin Sovyetleri ii~ler paktına 
llhaka çalıştığı hakkındaki ;11a
bcrıcr teeyyüt ctmemi5tir. Nıte
kinı U. P. Amerikan ajansının 
,Japonya ile so,·yetlcr arasmda 
lıir anlaşma imza edilnek i\zcre 
1ılduğu haklnndaki haberi tekzip 
t:tnıcsi bunun bir delilidir. 

l\taamafih Berlin müzakerele. 
"tinin neticesini anlamak kin da
ha hcniiz kafi derecede ~:raman 
gc~memi~tir. 

* * J\.Inıanya. İtalyanın 

'i ardımına Geliyor : 

B irbirini takip eden İtalyan 
mağlubiyetleri nihayet 

lahnıin edddiği gibi Almanyayı 
~ilreketc getirmiştir. Dün Alman 
aşkuınandanı General l{eitel 

lta!3·an kumandanı Badoglio ile 
~lıtiişmüş \'C müstakbel askeri 
h'<ttekfıt hakkında müzakerelerde 
lllunmuştur. Bu nuizakerenin 
~Jetini tahmin güç değildir. 
1<l.lya Yunan cephesinde mağlup 

11ttıuştur. Italyan orduları ricat
eriue devam etmektedir. Vo Yu
t aı:ı orduları diin sabahtan itiba. 
~ll biitün cephe üzermde umu
l i bi taarruza ge~miş bulunmak
~dır. Şimdiye kadar münferit 
lıı "'nan taarruzlarına k:ır~ı dura
lıı 1Yan İtalyan ordusunun bu u. 
lıı ~i Yunan taarruzu kar§ısın~a 
<lttız kalacağı akıbet tabının 

i:tlileb·ı· ı ır. 

..\lnıan başkumandanlığı ltal-
iltıın denizde ve karada uğradığı 
~ llıağliibiyete uzun müddet la· 
ı l't kalamaz. Bu muzaHerJ~·ct. 
el' Jlkdenizde İtalyayı k(!türüm 
~~hale getirmektedir. Akdeni. 
le ~aybolması demek mihv.:rci
~ t Jciıı harbin kaybedilmesi de-
~lc.tir. Onun icin Alman ba!!ku
~tldanlığı harekete ge~miŞtir. 
~ lki de ltalyaya bu i~i başara. 
il:lığını söyliycrck İtalyan kuv

~~tlerini kendi emrine alacak l'C 

~deniz Jı:ırcketlcrini Almım ba;j 
.:~andanlığı ida.re etmeye mcc-

t olacaktır. 

* * nanya Hariciye Nazırı 

~:-"l. G' eli ~e i ı yor: 

4 lmanya Akdenize nasıl ha. 
\' kim olabilir? 

ft llulkanl:ıra inerek Yunanis
~ i gal etmek smetile, ya Is. 
,~hdan Cebelitarığa inerek, 
~ llt ta her iki istikametten yü
~ll_r.ek inailtereyi zorlamaya ça 
~'Gllt surctilc. Balkanlardan an. 
lll 'tttgoslavyadan geçerek Yu
~~Stana inebilir. Çiinkü Bulga. 
\ tı iizerinden Yuııanistana 
'.S~eıtin tehlikeleri crtık Al
~ {a için anlaşılmı;i olsa gerek
~~~goslavya ilzerifülcn ruuka. 
)-<llete uğramadan inip ine. 
~~eği ise şüphelidir. 
S~a mukabil İspanya üzerin. 
lı\cı.(!~hcliturığa inebilir. Bu J,a. 

'-~ t 'ttı İspanya Hariciye Nnzırı. 
'it 1!1':ta:r Berline gidişi pek nıa. 
lt~lmak lazmı gelir. 
Q~ l'lıalde önümüzdel<i lı:ıf ta i
~ h; .\lınanyanın Akdenize doğ. 
~tı~ hareketi beklenebilir. Du 
l ttte yegnne kaybedecek 

;~~~l İtalya olacaktır. Çünkü bu 
1 ~t~de İtalya Romanyanın ' a. 

~ dü~e:e.m~~:d~. 
-.... -----

~t~ C İR CE 
11i<ıtırnız Sin31lcğlu'nun vefatı 

ıı 11~ rciıka~ı tarafındzırı tercüme 
Ctr:cE nnınındaki tc!rlkamızın 

~ c bL rı bir te :hhura uğramı§
k ı gü.nünd"n itibaren ese
•C devam cdılcl·cktir Kııri-
~ :.ı:(ı • dileriz, ' 

tLAlu,.---~---

__ .....,_ __ ..,.... _________ , ____________ ~ 
ŞE H 1 R UŞAGININ NOTLARI J 

' -·--'""""""""'' ...., .. "' .... -~·~---- -----·~_..-.._~ ...................... / 

Eyüp 
Bir 

Biletçinin Üniforması : 

B ay Fatin fenni kehanetin
de en ziyade pastırma 

yazında isabet gösterdi. Güzel 
havaların son elvedası demek 
olan bu tufeyli yaz, dıin bir 
çok pardösüleri kollarda taşıt
tı. Evden pek erken çıktım. 
Gözleri kama~tıran, sırtları ısı
tan bir yaz güneşi. Karar ver. 
dik: Bugün Eyiıbe gidecegiz. 

Kerestecilerde otobüsler sı
ralanmış. Bir tanesine girdik. 
Otobüs iki k · şilik yerin boş 
kalmasına rağmen kalktı. Kar
sımda palasparalere burün
~üş biri var. Yağlı, lekeli, yır. 
tık kasketinin altından su ve 
tarak görmemiş, uzun, kepekli 
saçları sarkıyor; üstündeki c<ı
ketin yakası lüzumsuzluğun
dan olacak hazfedilmiş; dir
seklerinden yamalı gömleği 
görünüyor; bu acaip setreden 
cep, düğme gibi şeyler kaldı. 
rılmış, bir nevi önlük şekline 
konmuş. Vaktile caket olduğu 
güç tahmin edilen bu nesne
nin arka eteği yarısından ko
puk. İri iri beyaz tireli dikiş
lerle tutturulmuş yamalardan 
paçavralar sarkıyor. 

Elinde kutuyu görmesem 
(Ayak Takımı) piyesinde figü. 
ran zannedecektim. 

- Oğlum. Bu kıyafet ne? 
Manalı bir surette güldü. 
- Ne yapalım bayım·,• Biz 

sizin gibi değiliz ki... Bütün 
·gün bu iğneli fıçının içindeyiz. 
Boyuna çivilere takılıyor. Ca. 
ketin kuyruğu da bu sabah ka
pıya sıkıştı. Nümunesini orada 
bıraktık. Gelecek sefere yel
kenbezinden bir esvap uydur~
ma.zsam otobüs biletçileri A
dem babamızın üniformasilc 
çalışacak. 

* * Kafes ve Kuşbaz : 

T ürbe avlusunun kapısına 
bir kuşbaz c;öm-:ılmiş. 

Önünde kendilerini tellere çar
pan bir kafes. dolusu saka, 
florya, iskete. ihtiyar bir ada
mın yanında torunu olduğu 
anlaşılan bir çocuk gözlerini 
bu cıvıldayan kırmızılı sarılı 
kümeye dikmiş: 

- Ağababa. Bana bir kuş a1. 
- Kuşu ne yapacaksın oğ-

lwn? 
- Kafese koyup besliyece. 

ğim. Bak kuşçu bile hepsini 
birden kafese koymuş. 

İhtiyar güldü: 
- Oğlum, dedi, sen daha 

büyüdüğün zaman anlarsın. 
Bu dünya bir kafes dünyasıdır. 
Herkes diş geçirebildiği kuşu 
kafese koymaya çalışır. 

- Her kuş kafese girer mi 
ağababa? 

- Girmiyenler de vardır ev
ladım. Meşhur bir kuşbaz var
dır. Hangi memlekette eti "',/E
nir kuş bulursa oraya koşar
dı. Bir çalunma getirerek: Ha
beşistanın allı yeşilli tutuları
nı kafese sokmuştu. Şimdi 
Mora bülbüllerini gözüne kes. 
tirdi. Fakat bü~1?üller daha 
kurnaz çıktılar. Okseye b:ıs
madılar. 

A.ŞK VE 
Genı; okuyucularımızdan Bay F. A .• 

kendi tabirince sal3..hiyet sahibi olm1-
y;ın bir a~zdan, alkollü içkilerin tah
rip ettiği uzuvlar arasmda tenasül uz• 
vunun da bula.nduğunu lıitmi$, kendi
si de her akşam 3 - 4 bardak kadar 
§arap içmeyi "!det edinmiş olduğu için 
merak etmiş. Şarabın vaktinden önce 
aıok duygusunu kestiği doiru mudur, 
diye soruyor .•• 

Suat haklı, fakat mese~e biraz çe
tin: Keser mi, kesmez mı? 

Keser denilse bizim eski divan ede
biyatını inkar etmek lazım gelir. Va
kıa, ıair sözü yalandır, derlerse de 
bizim eski ııairlerden çoiunun aık ile 
şaraptan birlikte bahsettiklerine göre 
bunların ikisi arasında sıkı münasebet 
bulunduğunu kabul etmek zaruridir. 

Hekimcesi, ,arap az miktarda oJun
ca blr münebbih olur, hiç bir duy~yu 
kesme::. Ateıli hastalıklarda bile eski 
hekimlerin baş ilS.c:ı ~aplı limoı:ıata 
olurdu. Hele ,ampaı:ıya p.rabı. Y.fllİ 
evlenmiş mahcup deli~ılardan bir 
çoiunun yüzilnü ağartmıştır. 

Çok olunca dokunur, derler. Fakat 
bunun da alışkanlığa bağlı olduiıt 
süphcsizdir. Dünyanın en çok ~arap 
yetiRtiren yerinde yıllarca kalmış, bi
raz da hekimlik etmiş olduğum için 
kendi görgümü söyliyebilirim: Oraıiıı 

Civarınca Yazan: Sevim SERTEL 

En İyi Sığınaklar Hapishanede 

100 üncü Yaş Gününde • Gaz 
Maskesinde Çıkan Para Cevelan 

• -··---Yazan:-·····~ Pitoresk Nedi::?_ B ütün İngiliz h~pıs~nelerıne { ti.n. sonunda sessiz sadas1 z gözle
Dahiliyc Vekaletmdl:!n a- rını hayata kapamıştır . 

şağıdaki emir gelmiştir: · * * 
$ : p ıtoresk ne demektir? _ 
ı UL UNA Y • - Dilbnızde kar:?ıligı • ı olmıyan bu keliıneyi sana m:ur. 

"Hava hücumları esnasında Gaz :Maskesinde Çıkan t'ara 
mahpusları hücrelerine kapayı
nız!,, 

! ............... _ ...... .: bir ci.ımle ile cwğil, daha pra- Bu kaideden istisna edilenler 
sadece emniyet edil~bilen mah
kumlar, yardımcı itfa?ye ve tah
lisiye vazifesini görenlerdir. Bu 
tedbirin alınmasında muhtelli se
bepler vardır. 

G 'cçen gün İngiliz polisine 
şoyle acaip bir \ ak:t gel

mişt·r: 
- Sonra ne oldu? 
- Ne olacak? Simdi sanırım 

bülbüller kuşbaz{ kafese :::oku
yorlar .... 

Akıllı Balıkçıl : 

L eyleklerin hicretinden 
sonra yerlerını uç ba

ııkçıl :ılrnış. Muazzam c·marm 
boş gövdesine bir kapı t:ıkmı~
lar. Burası etrafındakı p:ı~·
m:ıklrkla hayvanat bahçesıı.c 
dönmüs. "Bunlar neye uc.;mu
yorlarf,1 diye düşündüm. Son
ra kendi sualime gene ke!ıdim 
cevap verdim: 

- &.ı zamanda bu rahatı ne
rede bulacaklar? Lokma hayır 
sahiplerinden, hırka Allah.tan, 
mesken de çınarın gövclesın. 
den. Balıkçılların rahatları 
beyde yok. 

Hırpani bir oğlan: 
- Efendi amca! dedi. Şu ö

bür taraftakinin kanadı iyı ol
du, uçtu gitti. Sonra baktık; 
bir hafta sonra dönmüş gene 
gelmiş! 
-Hakkı var! dedim. Bu :za. 

manda gökyüzüne çıkmak in
sanlann karıdır, kuşların had~ 
dine mi düşmüş? 

* + Koca Sinanın Bir Eseri : 

E dirnekapısına çıkacak 
yolda önümüze Azap

kapısındaki sebili hatırlatan 
harap bir abide çıktı. Pencere
den başuıı uzatan bir kadına 
sordum: • 

- Hanını bu nedir? 
- Nakkaşpaşa türbesi der-

ler. Mimar Sinanın eseri ;miş. 
- Kubbenin kondurtılduğu 

satıhta ağ.açlar yetişmiş, bun
lar büyüdükçe bir gü.n kubbe
yi çatlatacak. . 

tik surette anl~il.ayım: Şu kar
şıya b:ık. Ne göri.ıyorrnn? . 

- Susuz bir 9zşme. kırık bır 
va.lak. Biraz ötede ,,emer li bir 
taş kapınm üst;.lndc pasl! i ıir 
z,nc:r ~allanıyoı ·. Şııhrı.şı ç.ır
pılımş, kafesleri tozl:.ı, b.~?'"<ısı 
uçmuş bir ev; yanmdn ~ı. CIJ

bik <!gacı ... 
- Kafi. t~te bu p'tııresK hir 

manzaradır. Şiındi sol:ı bak. 
Ne göriiyorsu.n.'? . 

- Alemi ucı:nuş, şerefesının 
yam yıkılmış lıir minare... Bu 
da mı p:tore~~<! 

- Bu hem pitoresk, hem de 
huzin. Çünkü o gördıiğiin mi
nare geçenierdie yazımda bah
settiğ·m Burrrualımesc;irlin mi
naresidir. Koskoca Şehzade ca
münin yanında~ hiç bir mimari 
tarzile ala.kası olmryan küçü
cük bir mescidin lüzumsuzlu
ğuna benim de: .kanaatim var. 
Fakat minare öyle değil. Şere
ieden aşağıki ı~ısmın burmala
rındaki sanata bak. Bunu mı.. 
nare şeklinde rolmazsa da bir 
abideye sütmı olarak da mı 
kullanamayız? 
Yavaş yavaı? yaklaştık. 
- Minareye: çıkacağım. 
- Neresine çıkacaksın? .n.-

limallah aşağı uçarsın. Müezzi. 
nin deliye verdiği nasihati sa
na tcrsıne veJ:'lllek J.azun geli. 
yor: 

.. Toptaşı cfvarında bir ca
miin müezzi.ru\ minareye ç:ık. 
mış. Tam ezana başlarken ya
nında bir ses işitmiş: 

- Müezzin başı merhaba! 
Müezzin ba.kmış ki Toptaşı 

sakinlerinden biri. 
- Merhaba gülüm. 
- Gel sefl!inle elele verelim, 

merdivenden değil, şereieden 
dosdoğru aş~ ğı inelim. . 

Müezzin helccanlar icinde: 
- A benimı canım, demış, 

onu herkes Jrapar, astl mari. 
fet. merdivenden inmek. sonra 
elele verip r.nıerdivensiz bir zıp
layışta şeref~ ye çıkmaktır. 

Deli razı a.ımuş. Müezzin de 
iner inmez düşmüş bayılmış! 

Birincisi mahpusların isteriye 
tutulmalanrun önünü almak icin
dir. Zira mahkümlar vaziyetleri 
icabı sinirleri en gergın ve ha
vatları da bulundukları haleti 
i:uhiye içinde, en k.ıymetlı ol:rn. 
Iardır. Bir bornbardrma;1 esnasın
da bir anı.da bulundukları takdır
de paniğe uğramaları gayet ko· 
!aydır. 

İkincisi. ve işin hoş tarafı, İn. 
giliz hapisanelerinin dış duvar
Ian gayet kalındır ve bunun içi. 
ne örülmüş ikinci bir kalın du
var vardır ki kolay kolay yıkı
lamaz. İşte bu sebepten dolayı 
hücrelerine hapsedil('n mahicfıın
lar adeta hususi ve en mükem
mel sığınaklara konulmuc; vazi
yettedirler. 

100 üncü Yaş Gününde 

B u vaka cenubi İngiltere 
sahilinde ufak bir kasaba

da olmuştur. George Wicher is
minde mütekait bir subay yü
züncü yaş gününü tesit etmekte. 
dir. Kendisi Umumi Harpte dö
ğüşmüş olduğu gibi ondan evvel 
de Cenubi Afrikada ve Hindis
tanda silah kullanmış emekli bir 
subaydır. 

İşte cenup sahilindeki küçük 

l\fücr.m 21 yaşlarrı1da Emili 
isminde güzel b:r kızdtr. Kendisi 
bir evde hizmetçilik yapmakta
dır. Geçen gün tramvayd.a unu
tulmuş bir gaz maskesi bulmuş 
ve belki de sc:hiblni bulurum 
ürnidile bunu yanma almıştır 

Eve gidince Emili ına-;k~yi yü
züne tukmaya l.ljraşmu/ır ama 
nafile .. Bir türlü buna urnvaffok 
olamamışttr. Bu nksilig n sebebi
ni anlamak icin rnaskenın icine 
bakınca bir de ne görsün ... içinde 
banknotlar .. Oturup bunh:rı sa
vınca elinde tam bin liralık bir 
~ervet olduğunu görür. Kızcağız 
korkusundan şaşırmıştır. 
Bunları götüri.i.p polise teslim 

etse bir türlü .. Etmese gene bir 
tiirlü. Beri tarafta bu paraların 
sahibi olan ihtiyar bir kadın da 
zabıtaya müracaatla derdini §Öy
le anlatmrştır: 

- Dünkü hücum esnasmda 
ben hemen gaz maskemi kaptım 
ve sığınağa koştum Fakat gelir
ken ne olur ne olmaz korkusile 
bin liralık servetimi de be:-öber 
aldım. Bombardıman bitince u
mumi sığmaktan çıktığım zaman 
eve döneceğime tramvaya &tla
yıp kız kardeşim Jorjet'in evıne, 
on\.'lrın bir zarara uğrayıp uğra
madıklarını görmeye gittim. 

Bu arada en emin yerdir diye 
de paramı gaz maskesinı.n içine 
koydum. Nasılsa, elimde laşırnu
ya alışık olmadığımı.lan olsa ge
rek, maskeyi tramvayda unut-

evinde bu kıymetli subay yüzün- m~~~- bu müracaat üzerine he
cü yaşını kutlamakta iken dışa. 
nda uğultular olur. İngiliz ve men takibata geçmiş ve Emili
Alman tayyareleri araı.ında müt- yi bulmuştur. Kendisini parayı 
h"s bir mücadele vardtr. Her ıki "bulmak suretilc çalmak,, suç.le 
taraftan da mütemadiyen yenile- mahkemeye vereceklerdir. 

1 ek h b · · t k İşte vakanın en canlı noktası 
ri ge m te, ar e ıeytırak e me -- buradadır. Bu csru:::da nasılsa bi
tedirler. İngilizler durmadan Al-
man uçaklannı düşi.irmektcdir- zim ihtiyar kadın polisin Emili 
1 hakkmda tuttuğu zaptı, kızın nü. er. . . 

İhtiyar George içerdekilerln bü fus tezkeresinı ve saıreyi görür. 
Bu isimler, tarihler hep onun 

tün ihtarlarına rağmen dışarıya kaybolan kızı Emili'ye aittir. Ka-$imdilik tamir edilmesı 
mUmkün değilse acaba S!na
nın eserini otların, köklerın 
hücumundan da kurturmak 
mümkün değil mi? , _____ ~,---------'-

balkona çıkıp bu hava harbıni dınm içine şüphe girer. M\.icri
seyretmekte ısrar eder. Orada ınin kendisine gösterilmesini is
tam bir saat kalır. Düşen tayya- ter. Kızla yüz yüze gelfrıce artık 
releri, ateş içinde kalan kasaba- şüphesi kalmaz. Emili'ye de bir 
yı, her şeyi, her ~eyi, bütün har- iki sual sorduktan sonra mesele • • Itri Dedenin Mezarı : 

P arisin meshur belediye 
reisi H~;man ne ise Is.. 

tanbulun en. büyük imarcısı o
lan Vali Lıitfi Kırdar da odur. 
Himmetinden kenar mahalle
lerin de istifade ettiklerine ~a
hidiz. Eyüpten Edirnekapı:ra 
cıkan yokuşun paket kaldırt
rnile döşenmesi başlamış. Bu 
asırlarca görülmemiş bir şeydi. 
Yokuşun nihayetinc!e başlayan 
Edirne'kapı mezarlığında Itri 
Dedenin mezarı var. Vaktile 
dostum merhum 1amburi Ce
mille bu büyük adıamı ziyaret 
ederdik. 

Itri'nin mezan bakıma muh
taç olmakla beraber gene mev
cut. Fakat acaba Cemilinki ne 
halde? 

ŞARAP • ._ 
h:ılk su içmesini bilmez, sevdikleri 
bayv•nlarına bile ıu vermeyi llyılc 
görmezler. Bi.ıı.imkilerden dzha lez
ıetli su kaynaklan bulundutu halde, 
kendileri o k:ıynaklarm akıtma bakıp 
keyiflenirken su içen yabancılara hay
cetlc bakarlar, o ~ara.p memleketind~ 
aşk duygusu yabancılara nefret vere-

bi seyreder. yoktur. 
~ "Tehlike yok,,, düdükleri ç::ıldı- Senelerdenberi kaybettiği kı-

Fatih A~kcrlik ıınbc•İnMn: T3Db ıcğn•en 

Mu"Stafa of. Tevfilır (31 R?Q' "" ar,..ı.. \>Uhıl'>VC 

ıelmui. 

Kınlay cemiyeıdnden: Cemiyctimı.ze l udım 
olmak Uzcre ,•apwr ve sinema ıti1elerlnd:n bi· 
tellerle beraber -..erilecek pulluımızın ı:.•he· 
mebal ,.ırtılrn.a~nıı savın halkımızd:tn rica 
edcri.r. 

gı zam.an George u balkot;da yer_e zını bu çok garip tesııdfı.f netice
s~~lmış bul1ırlar. Evvela kcr·:iı- sinde bulmuştur. Tabii ~ndan da
sını yaralandı sanır~ar .. Fakat. ya- vacı da değildir. Polise de is kal
pılan muayenede hıç hır yennde 1 maz. Emi1i evvela bu iş~ şa"şırır
kur~u~ yaraları b!"unmaz. DL•k- sa da i'Vi kalpli ihtiyar vnne.sine 
tor ~t!yar Georg un h~yccan~~n cabuk ;ıı ır. Şimdi bu ana kız se. 
kalbının ansızın durdugunu soy- · . · · ş kt d ı 
1 B 1 k ·ht· ·· .. .. vınç ıçındc yaşama a ır ar. er. u asır ı ı ıyı:rra yuzuncu 
senesinde diğer bir tayyare har-
bi çok gelmiştir. Fevkilacle bü. 1 ~YP!S•••••••••r111ııı, 
yük bir zevkle geçirdiği bir saa- ı L A L E --~ ...................... _. ............. ~. 

BÜTÜN ŞEHİR HALKI BUGÜN 

TAKSİM Sinemasında 
gösterilmekte olan 

BARBAROS devrinde VENEDIK 
TÜE:.KÇE 

Filmini G Ö R M E L 1 D 1 R 

SÖZLÜ ve ŞARK l\IUSİKİLİ 
Muazzam tarihi film. 

Mehter Musikisi, Cenk türküleri - Gülbankler ... 
tıavetıın: İki knmılık Komedi. _.. 

'- ;wı ımr•---------------..-, •• ..,..:;ıaaım Bu Akşam: Şehzadebaşı '~ .j 
T U R A N Sinema - Tiyatrosunda ı 

TİYATRO - SİNF.MA - VARYETE 
Sıın·atk~r NA'$1T "e arkadaşları, Oltayacu SUZAN YAKAR ve yeni 

Varyete numaraları 

En bilyuk neşe Haftasını ya§ıyor 

Çünkü: 
JAN BLONDEL -
MAL VİN DUGLAS 

Her hayata bfr saadet katan ... 
H~:: YUYaya bir ıstırap aşıla
yan... Her gönüle b.r nşk çen-

geli tal~ıın. Fransızca 

K AD 1 N 
PARMAGI 

filmini 
Ne~den örülmüş bir fantazi. .. 
Heyecandan yaratılmış bir eser .. 
Kahkaha ile süslenmiş bir sanat 
berikası yaptılar. Gülmek \'e 

mesut olmak için 

LALE ye koşunuz. 
cek kadar ifrata varmıştır. 1 

A 1\1 AN HA N 1 M S US Komedi 3 Peı·de 
ticesi. En iyi delili pek çok !fi.rap Sinema saat 19.30 da h<lşlar. 

DfkkEit: Dünya harbinin en ~on 
ve ht:.'yccanlı vak:ıları. Bu;:ün 

s;ıa! 1 ,.e 2.30 da tenzil:ltıı 

Tabii, aetrlardanberi alışkanlık ne- •ı 

ic;enlctin hiç te ..arhoi olmamaları- 1 ş İ M A L D E N İ z t N D E c A s u s L A R 

dır... ~ ·----· 

matineler. 

Fakat bizimki gibi, su yerine şarap ~ • Türkçe sözlü büyük Harp ve Casusluk filmi • , .. 
içmiye ahfm&mlf memleketlerde ııa- /1 N • ~ 
rap yalnız n~·e verecek derecedc;n • · • NAN Bm· · · 
fazla kaçmca insana sarhoşluk getı- ISTAJiBULDA EŞSiZ Bm. MUVAFFAKIYET KAZA FIL:MIN 
rir. Sarboaluk ta, yalnız atk du:ycu~ 1 

~~~ ~~~~~r::y~:a"n:::t~;t~~ 
1 

SON 2 GÜNÜ • Bugün ve Yann İ P E K Sinemasmda 
ııibi ber akşam 3 - 4 bard3k y;rni bir 1 .- M E c N u N 
Litre prap en a.ı ıoo ınm alkol de- ı E y L A İle 
mektir. Gerı;i, sevsili okuyu.cıımut • 
buna ubir •ktımdaa bir ak,.ma,, eli- •••••-•_.1 ,.,,.,.,,,0 , • ._,,, ••• ,. •• ,, .......... , ••• .,, ... , • ., •• ,.,,_., ••• .__ .............. . 
yebilir. Fakat bir akşamdan bir ak· ı 
şama vflcude giren atkot. maalesef bir D İ K K A T : Pazartesi matinelerden itibaren : 
akşamdan bir alı:ıama çıkmaz da vü-
cutta birikir, bir kıımı her alrtam ıre
lcnin üzerine katılır ve insanr müzmin 
sarhoıt eder. s E v E N K A D 1 N 

Onun için. kendine o sözü ı;öyliyetı Baş rollerde : H E D D Y 

~Zl ~~yU ~hihl ~~~~~~·--·--------------·I••··------~----------·' doi!ru olur. ~ 

LAMARR ROBERT TAYLOR 

C Halk J 
C Hulk J 

3 

mı? 

mu? 

S ahaflar çal'~ısında n• 
kalma bir dostum v 

üün dükkanına uğradım: 
- Merhaba hocam! 
- Merhaba azizim. Sizi 

lara hangi riizgnr attı? 
- Bir (Süruri Hezcliyatı 

yorum. 
- Ne yapacaksınız? 
- Sermayesi tükenmek 

olan bir tanıdığıma gönde 
ğim. 

- Bende \'ar. ı~:ıkat çok 
hs basılı111s. 

· - Ehen{miycti yok. Zaten 
ru da basılsa göndereceğim 
diirfüıt okuyamaz. Yani 
göndereyim ki kitapta l eri 
dır diye ihticac etsin. 

- Övlc ise (Nefi) nin 
ham.ı-Knza) smı gönderiniz 
kat aksi gibi onun da mat 
yoktur. 

- Olmaz. Zira o zaman 
mak için ben de beraber ııi 
yim. 

- Ne oldu? Birisile m 
şa mı ettin? 

·su aralık iistad Tahir 
geldi. Hoş be ten sonra sor 

- Hayır ola. 
- Gçcnlerde bir münas 

Nef'inin meshur Fahriyesin' 
bcyitini yaz~~tını. İçinde bi 
limenin l anlı~ okundugu 
edildi: Son mısradaki halk, y 
hulk :kelimesi ... 

- Sen ne dedin? 
- Ben hulk dedim. 
- Liı.tife ediyorsun. :Sen 

le yanlış söylemez.sin. 
-Neden? 
- Çünkii bunun halk-İ-e 

oldağunu sen de bilirsin. 
sini de söyliyeyim: Halk m 
bi nıa'na nıef'uldür ki m 
demektir. Beyitten cihamn 
lfıku a~ifte olur manası ç 
Hulk-ı-cilıan nasıl olur? 

- Tclas etıne iistad. Ben 
halk deıni~t.im. Bana itiraz 
zat hem hi1lk diyor, hem de 
teçhil ediyor. 

- Aldırma canım .. 
- Doğru... ~ 
Tuhııftır bili alem bilmiyen 

bilen 
Takviml:l 

• NOT -· Pek yakın 
miz.'lh gazetelennden 
müştür: 

Servil n§zrm kim büyüttft ~ 
bir perv:ı seni - Kim ycti.!iUrdi 
_ünı;. servdcn 'bfila seni. 

Buradnl.i diğer ynnlışlardan 
naz.1r, m5naca milhim olan bir 
sini düzeltmekle iktifa edelim: (B 
yanlıştn, doğrusu (Bİ), dir. ==-.. , 

Nişan Bozulması 
(8-9-940) tarihinde yapılıp 

9.940 günkü İkdaın ''e Tan 'E 
telerinde bildirilmiş olan Şiıle 
Zinnurun nişanları 10 Teş?"in" 
940 pv.ar günü ŞUie Tuna 
Zinnur Okana ait ni;:an hecüy.el 
rini iade etmesilc bozulmuştu. j 
kere keyfi;)·ct görülen lüzum · 
rinc bir defa da ilanen teyit 
tekit olunur. 

Bugun matinelerden 
KADIKÖV 

OPERA 
Sinemasında 

KAFE dö PARIS 
VERAL KOREL • 
JULES BERRY 

\y!.'1C3 : 

l(raliçenin Elmaslar 
Done. Ameche ve 3 Sillhşorlar 

P:ızartesi nJtı;nım Şehir Tıyatro 
artistleri tarafından 

<ORKUNÇ GECE 
f-lılctlerini~j evvelden aldınnız. 

ANN SHİRLEY 
GREY ,.e NAN 

RALPH BELLAMY 
\'e Holiwud'un yarınki 

50 Yıldız 'mı 

KIZ 
TALEBE 
YURDU 

Fransızca sözlü filmini 
bu Salı Akşamı 

SÜMER 
Sinemasmda 



Sayın Müşterilerimizin 
dikkatine: 

Pırl:Jnf.11h \"e rh11aslı saat Jcmck. rm ı.;eurne ııe SlNGf;R ~AA'll aemckur. Çünkü. 
ır anta_lı ve cim .. ,Jı u_atlcrin biltiın h;ık•ki. •v .. oh m"' guru ilem olıın SlNGER ~aatlcdndc toolanmış 
unun mıı: Sa-ı alıı.cııgınu: zı:.m n tcreddutsliz SlNGP:R sııati almahsmı;t. Ve saııtin üıerinC:ek• 
E:R m:ırl: sına. ıtıÜe'!lscscmızı.:ı "drr:sine dikkat etmen:z 15.zımdrr 
' '°'ayı t l:ıp cd•n her asri kadın için kllm!ctli ta~lariyle ve ncfüı işlenıc:ıllc hakikaten nazarı dikl:•t 
c:ı boylc bır harikulMc SlNGER ~aat.nc sahıp olmak adeta bir saadettir. 

SlNGER SAATİ; Ho;ı.a gid•cı:k en nı:ıkbul ve c~ gÜıı:t'l hcdiycll1ttir. 

1 G 
!!'" N o. S2 - A 180 El .. 11as ve 11 Pırlantalı 500 Lira. 
t;. Emnalfori gibi 15 sene garantilidir. 

• · 5i'1-;cr ı;•l•leri İstanbulda yalıırıo; Em'nönii mcrk!Zindeki m:ıhnmız:da. satılır. fstanbu?c!Jı ~ııbemh: yoktur. 

'z:::ı:a::tD \dres: S!NGER SAAT Mağazaları İstanbul Emin5nü No. 8 W ıw , 

\' cdi!Ujir: d ı:!n : 
Şose İnşaatı 

- S"m'.'J·•n - ·:ı:ıva': yolunun S-rnsl•nrl.ln i•ib:tre!I ilk 2,5 kilomet
.,, •• o;ım S·ı d.1. eh sistcrr(nde ç mento hıı .. .;Ja u;:ııh taMiratınrn ka
rt u t:I Y c Yll!'lbca:;ı evvelce :ı11n cdil·n cksiltmcshıe talın çı1muı· 
n 7 tl·irci•c rin ! 9•0 t:ır •, ndcn iubucn bir ay ic;inde Vil;yet Da· 
CUIT'.cr. ndc ~ı:~.-·ı•·ta ihalesi 
-- Kc11H b deh (1 <: Ei68) \&ra (2S) kuru& ve ınuvak~lt teminatı 

0' lira (lZ) kuruotur. 
- Bu İ!lc n"t evrak: Keşıf, SilııiJd fiyat c,..tvo!i, fenni !tususi şart

' <'-ose ve Kop.-litcr fenni ~;ırtnamcsi, BaYIT1dırl& İ'}leri Genci ıııut
' c!.·ittnc ,arnl!me:;i ve :mık:ıvclc prole3ir.de=ı ıo"rct olup Sanı· 

A. b a ve İt .. 11bul Nafıı:ı MudJrluklennde ve Zamsun Daimı En
n 1~ ·-'.llir, ·.., b':icl:;'ı; olaralı goru ebil r. 

- E · :l~m •c girmek istJycnlerın bi:- muk,ve!c ile en az on bin 
'"'>~e ı;ı n; tııahhut •e b:ı~ard:;jma cfair bu i:;i :ıraptı-ıın 'föeı:scı;cden 

vcsi?.a ile S":ı:ı . un Vali.L~irc i"tid1 ılc miırac~·t edere~ t·l•ma -
• t • • ıkan nl .. c:ıh.'nn ehi') et v"t11ı~'l:.ımı ve C'l• i s·ney~ ait Tıcar~t 

"·c n1-...vak?.at tcn1ir..ıt ma· b .. :ıunu ıbra.; etmcltri ş:.rt-

TAN 

5 porsiyonluk htr komprime ile {Su \'e ateşten ::ayri barfc;:un hlçblr 
madde ilave etmeyi d~iınmeksizi n) 15 kuruş mukabilinde 15 dakika 
gibi kısa bir zamanda zengin \.,. i~tlhalı blı" sofra haztrlıyabllirslıı.iz 

Maru! ve ın~tıur lokantalarımı-z:da dehi bu derece nefis bir çorbayı 
heı z:nrn .. n !:>ul:amazsını.z. 

Bcıyük yardım -w• faydası As.ikilr ohn ~oriıalık ~ebze kamprlr!'lelerl · 

nlzın sencleı·ce ne!<ıset ve tazc-t:&i ,i r.ıuha.faıa ettiğine şahit olacak.s.lnn 

A RK 
\1ERCIMEK, BEZELYA, NOHUT vesair hububat aebze ve çorbalık 

komprlmclımnl ktlerıniule bulundurmayı ihmal etmeyiniz 

Yedek en~ak: Tasarruf edilmiş servet gibidir . 
Bilhassa dar ve sıkış?k hir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 
-\ileler için C'!dui;u kndar yolcular ,.e ~porcufar için de ht'r zaman Vf 

tıer yerde sıcak bir yemek temini kPbildir. Bakkallarınızdan 50 ırram 
lık bir komprime 9.100 gram uı- bir komprimeyi 15 kuruştan 

nlc:ıbi ı:rsıni;ı:. 

BEŞiKTAŞ : ÇAPAMARKA Tarlhl te•lıl : 1915 

!J[ J(f//[J'!S ! "••mmmmı:JJM'llliiCl'•"1SP.1iACIM~111i1'8•••••·--·--· 
,,,.ufo , 

Bulu İnönli Abidesi İçin Müsabaka A!:•hyor. 

Bo~u Vc:dnf9ind~n: 
Bolu 1smıot irönü Abidesi için m·m bir müsabaka ~çılmıııtır Tııh,i
m lttırı SOOO liradır. Müsııbakay;? iştirak eeecckicrın maketlerini 6 
at 1·41 f'cr~c:nbe günü akşamı fetanbulda hüzel Sanatlar Akademi

e re.,d" etmı, bulunmaları laırmdtr. !'aı:l.ı izahat içfo Al:ıdemi İdarc-
nıurııcııat edilmelidir. "10767,. 

1 

Lira 

200fl - ?OM.-

3 tono _ 3000.-

:? 750 - 150ft.-

4 50, - !OOfL-

8 2;;0 - 2000.-

35 100 - 3500.-

80 50 - 4008.-
300 2n = ,;ooo.-

Türkiye İş Bankasına para 

iyi cins saatlfr. 
Umumi Acenta: 
:lstanbul. Kutluhan 1 - 4 
~a•ış Mağazaları: 

A 8:\ROCCİ. Sultnnhaman 
PAKCİRİS ,.e SAVADİS, 
Galata, Karaköy. 
K. AREVYA!'-1. Sirkeci. 
ALBE'RTO ASSANTE. b. 
•iklal caddesj. 

ZJZYAN m .. aderlcr, İ5fil· 
lal caddesi :l87 

Ta~ra ic-in At'"nto :ıl".ıuıı,··" 

lıtanbu Asliyt Dokuzuncu Hukuk 
H'klmliijlnden: Bc-yoglu ':'eksim Şe
hit Muhtrr caddc:si 12 sayılı Tünel 
aoartıman. 1 No. hı dalre::rnde mıı
tıM H lnrkh Grunbcrg uınıfından 
\rirn XlIJ Cumbcrl:ındetral!sc 83 (Vı
yana) da oturan kansı Grc•c Grün-1 
bcrg alcvhınc ar'mış oldugu mahke-1 
.. ıenin 940 677 Na. lu boşanma da- 1 
\ ;ı ının yc1pılan muhııkemcslnde: Müd I 
dehleyh.!r: mezkur adresine bir ay 
zar!ınd~ revap veı·flmek üzere gon- f 
derilen d va an:uhali bilfıtebl!ğ iade 
P.dildi ,.e mumaileyhin ııdresini ter- ! 
k.erlıp f nglltcreye gitmts olduğu tebllg 
ibnüh:ıberine verilen meşrubattan 1 
an!c.şılmıe olduğundan, ilanen tebligat 
:rap•lmasına ve es.ıs davava karı;ı b'r 
:ıy ı>arfınciı> cevap \'ermcshıe ve taraf
laıın :!i / 12 910 tarıhine mütesad'f 
Cumrı gıinu saat 9,30 da mahkemeye 
dııvf't edilmelerine \•e istida sureti ile 
dıı•1etlyen1n mahkeme divanhanesine 
tfılik ve r,azctclcrlc de ilAnnt icrasına 
k.ırnr \•erilmiş olrluğundıın, işbu da
\ eltyc tebliğ makamına kaim obnrık 
iııcre il!in olunur, 

i LAN _, 
Maden Kömürü İşleri 
Tilrlr Anonim Şırketin!n is 

tanbul Bürosunda bulunan 40402 
nwna'Mllt Telefonumuzu kaldır· 
dığınıızdan bundan böyle 41156 
nunınraya telefon cdılmcsl rica 

~---· 1lunur •••• ~ 
Rcyoğlu ÜçDncü Sulfı Hukuk Mah

kerııesinden: 940/2352 - İnhisarlnr 
lTmum MikfürlüğO tarafından Kuı·tu
lusta Tepeüstü Kuyulubağ cııddesi 
!J4 /3 No. da mukim Alacttln Güneıi 
ııleyhine &çılan cılecak da\rasının mu
hıı.kcrnesiodc; Davıı edilene gönderilen 
dnv(ltiye bfüit(lb1Jg inde edilmiş \'C 

mahkemece d:ıva edilenin 20 gün 
muctdctle il~ncn tebligat ıcrasıııa kn· 
rar veriltniş oldu!,'ıından mahkeme 
günü olan 12/12/ (140 gu~u sııat 9,30 

tltl•!ül 
l'urkiye Yunauiatan ve Bulgarııtan denür yollannd. mer1 üç taraflı 

milı;tered: eşya tarife:ıin~cki Eulı;:ar demir yollarına ait nakliye ücretleri
nin Udi! ~dilmiş olduğu iitn oluo;ır. 

Faıl:ı tafsilat h~n ista .. yonlar-d ınüra(ut olu:ıması. "7770,, "108715,, 

* * Muh3mmcn b~ıie1i (1360) lira olan 2000 Kg. Don Yaıi;ı (ZS.ll.1940) 
Pa:rcrte:;i iİ.mÜ ua1 (l0,3ü) on buç-.ılrta H2ydarpaşada Gar binası dahilin. 
delı:i komis1on ta:-a!mdan açık elı.s:ltme uııulile eat:ın alınacaktır, 

Bu i~e cirmck :istiyenlcrin (102) liralık muva.lı.:.lı:at teminat ve kanu
nun tayin ettiği vcıJaikle birlikte eksiltme ııllnil autioc kadar komisyona 
müracaatları llı:ımdır. 

Bu işe ait oaıı.:namelcr komisyondan paruız olarak dairttlmaktadır. 
(10588) 

TO TICA ET BANK.ASI A.Ş 
KUPONLU •VADl!Li •MIVDUAT 

~ : . 
•GiT•PAAANIN·FA·ıziNi•AL~ 

İstanbul l\tıntaka Ticaı·et Müdürlüğünden: 
Mr.ıtakamızdan İtalya.ya ih~ç olunacalı: bazı maddeltt hakkında 'ö

rüşülmck üzere alakadar tüccarların iştiralrile n:ıüdürlüiümüzde 7apılap 
t4ik topl.Jntı, ııörülen lüzum üzcdne a~af rda.p tarihlere tehir ohınmu3-
tur. (10888) 

Balık: 18.11.940 Puaırtesi saııt 11 de 
Nolmt, Deri: 19.11.~ Salt uat 11 de 
Yumurta: 20.11.940 Çarşamba ıı:ıat 11 de 1 

da mahkemede bizzat veya bilvekiile 
b'Jlıınmanız ,.e aksi halde gıy::ıbınız:dn 

1 dııvayıı bakılacağı lüzumu c c\·eti)e 

ınaıcıımın,, ttalm olmak ilze.re ılfın o- ı••••••••••••••••••••••••••••~· 

;U•. DOKTOR•' ..! MAKiNiST ARANIYOR 
Nurettin K. lrdelp 1 Eti Ea.nk Divriki Demir Madenleri İşletmesi; Motörlü nakil vsaıtt· 

Yerı.ldl?tı bııSta!rmnı tabulc ları için bir maklni~t ar.amaktadır. Taliplerin ııtedilderi azam! ücreti. 

il••••ıbiiııZ;ii!llİİlaiiımiiiıiıiştkır-•••• kısa b..tİ tcreümcı~. Boıaerviı; suretleri, bir vc:;ika fotoirafı ve tlıtısas 
sahibi oldukları mad:alann vımflarm1 bildiren el yuılarile 7azılmq --------------1 Mt.ktuplarını "Eti - Demir, Divriki .. adrcaine eöodermeleri. 

iHTiRA ILANI 1
\. 

1 

l 

ı 

1940 Senesinin 
Kadın, erkek kol \'e cep saatlerinin 
son modelleri gelmiotir. Saat alma

d&.n evvel çok :ıengin olan 
çe§itleriıhlz.i görünüz. 

16. 11 - 940 

:yi saat kullanmak lı;. iycnıcrın 
· ' n .. zarı dikKatu1c 

-
Satış deposu: Z. Sutman. Sultan hamam Cameıbatı haıı 

Satış yeri: Baari Tümer yeni Valde Hanı 
1 lnel kat 

, ................................. ... 
F 

EN BlRlNCl 

I Kan, Kuvvet ve lıtaha Şurubudur. 
\. Her Eczanede bıdunur. .,,1 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Stherinlr: fiyatı 

Alınacak fey Kurur Adet 

Siyah soba borusu 10 lu 120 1200 
,, kırına dirsek 10 lu 100 113 
,. alaturka dirsek 125 US 

Galvaniz boru 123 125 
• alafranga dirsek 110 85 

A.n~htar "kelebeklir 40 34 
Ayna 30 58 
Soba tablas: 250 4 
Galvaniz fınldak 200 1% 
Borulu baca fırılda&:ı b{lyük 500 9 

• " .. küçük 300 5 
Iskıırcs ufak ve bilyü.k 250 54 
~iflr boru.su 60 200 Mekl. 
Hu:ı! 50 12 
r.alvanfı şapka 50 15 

YUltarıda yuıh soba malzemesinin 22/11/940 Cuma günü aut 15 de 
açık eksiltme ile ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin resmi da!rclerdc bu cibi it 
yaptıtına dair vesika ile 179 liralık muvakkat teminat makbuı:larile beraber 
ihale ıtünü Rektörlüie gelmeleri. ~artnan:ıe ve liste Rektörlükte sörii• 

1 

lür. (10512., --------,, .. ............................................. . 
T A T denilen meflıum; 

HACI BEKİR adında Kemal Mertebesini buldu .... 

ALİ MUHİDDİN 
1 

Mer~ezi: B~kapı, Şubeleri: Beyoğlu, 
Karaköy, Kad1k-Oy. , ! ________________________ .,,, 

' 1 

Çocuk Ansiklopedisi 
2 Büyük Cilt 

Mekteplerde öğretmenlerin ve çocuklann hayat 
bilgisine yardımcı olarak kullanabilecekleri mükenı· 1 

mel ve biricik eserdir. Sınıfında muvaifak olanlar 
, Çocuk Ansiklopedisini okuyanlardır. 

MUTLAKA BiR TAKIM ALiNiZ. 

Satıhk Büyük Baskül _., 
Düsseldrof'ta ED. SCHMİDT Co. Fa.brilı:aaı mamulitından zzıs'j 

:-lo. lu 3 tonluk gayri müatamcl bir baıkiil aatılıktır. 

Meyva Halinde 69 No. n müracaat. # 

(D~nkü nüshadan devanı) 1 
10·11-1940 ta çekilen Türk Maa: 
rif cemiyeti piyangosunda yerli , 
malı eşya kazanan numaraları ' 

No, 

10934 
11:)93 
12:153 
12196 
12{6:: 
12'511 
12'i53 
1257: 
1276Z 
12775 
Hi4-Sv 
1.3665 
16950 
1H08 
17620 
17807 
lS.'337 
18479 
18$8 
18691 
18~51 

19264 
194H, 
lJ>~Sl:. 
l9S!3 

gösterir listedir 
Lira No. Ura 

5 
10 
5 
5 

:?3 
5 

10 
10 
10 
50 

5 
5 
5 

10 
5 
5 
5 
5 

10 
5 

10 
5 

10 
5 

15772 , 10 
15845 10 
13858 ~ 
15863 50 
15878 5 
15955 s 
16272 5 
16276 5 
16299 5 
16367 5 
16453 5 
16823 5 
ınos ıou 
17590 10 
17740 10 
17960 10 
18448 10 
18628 5 
18670 5 
18783 25 
18902 5 
19377 10 
19429 10 
19790 5 
19934 5 

(OEVAMI VAR) 
Nihayeti 46, 68, 75 ile biten numa

ralara birer Ur:ıllk yerli malı eşya 
verOecektir. 

Ikr::ımiyeler 14/11/1940 dan itiba
rcu Ulus meydanında Türk Maaril 
Cemiyeti Genel merkezinden dalttı
!acaktı.r. 

ve 
blliımum 

maklnalar 
da İsviçre 
mamıilA!ı 
SRO 

yaJnız para biriktirmiş olmaz, ayni Ea· 

manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

ı<nldeler • 4 Subat. '? Ma il 
(IS 1 A.Cuıs•o::ı 3 1 ki.,cıteş. 

I< Ul"'lba•alı v• ıcu,,.,bara11:ı: 

ı.uaolar111d1 "" aı etli li· 
rını uuıunı"lar 1<urrya 

"Asit Karbonik için bir massedicl 
klmyevt maddeyi i~tihsal etmek fçin 
uır.ıl,. hakkındaki 22.IO.D38 gıinlü ve 
Vil.ıyet l 191>7 scı;>,lı ıhtira m..ıracaatı 
bu deta lnf:',vkü fııle konmak üzere 
ahcre dc\!rüferağ veya ıcar l'clılccc
ğindcn, talip olanlaı ın Gabt d , İk
tı Pi h< ıunda, Robcrt Fcı-r,'ye ıııürn
" Harı ıUın oluı.ur 

İstarıbuld& bulunanlar iltt'amfyele
rinl Yen!postahııne karşısında Erzu
rum hanmda ikinci katta Türk Ma
arı! CemiyPtl Resm.! İl§n İşleri Büro· 

it#§fJ!lıf:~?~ f;m-= ~\7.ŞC \yda 3 Lira Taksitle . ıru~g;şu~~tJ8ı~1:;d:;lb~ne kadar aıın-
~.e: ' i;;t. Bayanlara mahsus 14 ayar albn mıya:ı tkr:ımlyeler talimatoame.ı:ın 8 

• ve pl!ının !> uncu ınaddclerl mucıbru-
. . saatlerin yenı modelleri retmiştir. ce Cemiyete bıralutm~ sayılır. 

~ 
""---·---···~ 1 TEPEBAŞI ORAM KtSl'tfl 
• Akşam saat 20.30 ds ,. i AYAK TAKiMi ARASINO rln ta.!:!hlerlnde yapılır dahil edllirler. 

Emsalı cıbı 15 ısen"c teminatlıdır. Ta~radan sipariş etmek istiyenlerc kıtalok 
s:önderılir. Saat deposu: lııtanbulda Sirkecide Liman Hanı 1iıra•ında Yel
kenci Haıııııda No. 8. 

!!a.tıir •~ Neırl:vu· Mi:dUrllı Emin UZ.VAtl 
GHctccilıl: •• Nt)r&Yat T.L.Ş. • l'AN !ııhtbusı 

i KOMEDi KISMINDA ur'ıJ 

1 
Günduz 14 te ÇOC4,Jı< o'( pi 

Alc$am laat 20.30 da Of?,••';-. ..... _. ......... "••••• ............ . 


