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skerlerimiz için 
ir "Kış Hediyesi .. 

,Yon Papen 
Beri inden 
Dönüyor 

İstesi Açıyoruz Sefir,BazıMeselelere 
Dair Alman Görüıünü 1 

istediğiniz Kadar Hediyeyi Gazetemiz A k B"ld" k 1 . n araya ı ırece 

Vasıtasile ve Kolayca Gönderebilirsiniz 

11.Jke\'İnde kış hedi~ esi toplama faaliyetinden bir görünüş 

ktrlerimize krş hediyesi toplamak gayreti, teşelJ''üs h~ııüz 
. <>lrnakla beraber, bugline kadar umulan neticeyi vermiı de
t. Dun neşrolm1an list~Jerden öğrendiğimize göre, şu <ır.e 
• İstanbulda toplanabilen hediyeler şunlardır: 

' Şişli Hall:evintle 4617 parça. 
'Beyoglu Halkt!vınıle 785 çift çorap, 174 çift eldiven, 28 

Bir 
ırhk ve 
Bir Harp 
nın A'wTUpadaki l(ID Si• 

rı.a.ıtyeUnl. kısa bir harbe ta-
il\ eden uzun blr huırhk 
1 olarak telAkkl edebiliriz. 

ı.._t Almanyayı, İngiliz adaları
"Jll:alden meneden amil, hazırlık 

nln çok uı.amış olmasıdır, 
tlıizde yeni bir taarruza gi.

a~~ için yapılan bu defaki ha
-.ı&t da bir müddet daha u
b Almanyanın Akdenlzde 
~ tamamile kaybetmek tehli

karaılanacajına şüphe yok-, 

1 

kazak. 
3 - Eminonü Halkevinde 180 

çift çorap, 25 çift eldiven, ı ı gom 
lek. 

4 - Fatih Hnlkevin:ıe 42 çift 
çorap, 38 çift eldiven, 3 kazak. 

5 - Kadıkôy Halktvincle 50 
çift eldiven ve çorap. 

6 - Üsküdar Halkevfode: Bir 
çift çorap. 

Görülüyor ki, toplanmış bulu. 
nan hedlyıelcrin m;ktı.n, halkın 
vermek arzusuna nisbetle çok az
dır. 

Bizce bunun en başta geıen 
sebepleri ise, şunlardır: 

1 - Hediye toplar.1nk ısinin 
iyi teşkilatlandırılm.ım:~ bulun. , 
ması. 

2 - Propaganda kif.iyetsizliğı. 
3 - istenilen hediyelerin ha

zırlanmasındaki güçlükler. 
<..ıııeterr.iı bu noktaları nazarı iti

bar• alarak. Sişll Hıılkevı ile işbirliği 
"1 yapınıya karsı verm'ştir. Buı;Unkü 

• Zekeriya SERTEL ~arUar lçınde. Ba:rnnlarımız \·ermek 

Clebbels'e göre Hıtler'in 
bir harp prensipi şudur: U

bazırlık ve sonra kısa bir 

~Üddettenberi Almanya
""rupadaki siy:ısi faaliyeti

bir harbe takaddüm eden 
bif hazırlık devresi olarak 

edebiliriz. 
Yanın hazırlandığı harp, 
en İngilizleri çıkarmak 
Yl i§gal etmek için yap
. üğü çarpışmadır. 

... ._,l'l•-beri devam eden mü. 
ıı~~aretler, müzakereler 

, -q> için yapılan hazırlık-

ih._ ... * * ~a Hitler evveli Ma. 

istecilklerı hedıycleri bulmakta çeşit 
çeşit mü.,külata uğramektad.Jrlar. Ve 
bu ytizderı, gönderilen hediyeler. u
mumi~et'e. heın geniş olamıyor, tı.em 

de ı•tenlten e\·ııı.fa uymuyor. 
''TAN ..• bu zorluğu ortoda'l kal

dırma!: için bir çaıc bulmuştur: 
(Sonu; Sa; 2 Sü: 1) 

Başvekil, Fransa, Japonya, 
İran Elçilerini Kabul Etti 

Ankara. 18 {A.A.l - Geçen 
gün Reisicümhur İsmet 1nönlır.e 
itimatnamelerini takdim etmiş 
olan Fransa, Japonya ve İran bü
yük elçileri bugün Başvekalette 
Başvekil doktor Refik Sayddlll 
tarafından kabul edilmişlerdir. 
BEKLİN BÜYÜK ELÇİMİZ 
Ankara, ıs (TAN Muhabirinden)

Berlin Büyük Elçimiz f{usrev Gerede 

Berline Göre 
-o--

Yeni Nizama Dahil 

Olacaklar Arasında 

Türkiye de Varmış! 
BerJın, 18 CA.A.) - Yarın.s · 

mi bir kavnaktan bildirilı •or: 
Yeni nizama. bütün Avrupa de\•. 
telleri ve A:vrupalı b;r dl.'lvlet ol· 
duğu giic;lükle söy!P.:ııl~b•\t>rck 
olan Ti.irkıye gibi rliğcr bir ;..;;ç 
devlet te dahil olacaktıc. 

Bir ecnebı matbuat nıiiıne:::sil
lcri toplantı~ında Voıı Papen ta
rafından söylenilmiş rılan ,.e pek 
te vazıh bulunmıyan siiı.lerden 
çıkarılabilecek mana ancak bu 
olabilir. 

Mcharetli sefir vaZ'fosi be-sına 
avdet l"tmistir. Ankaraya ,:asıl 
olduğu za~an hususi ~1eseleler 
hakkında. Alman hükumetinin 
fikrini miisbet bir surette ifade 
edebilecektir. Türkiye i"in. hele 
Molotof'un Berlini ziyrırdfoden 
sonra - bu hususta neşrerlilen ve
ciz tebliğ ziyaretin nıüsbet neti. 
celeri hakkında h!ç bir şüphe)·e 
mahal bırakmamaktadır - Rus::ra 
ile evvelce idame ettirdigi d~ıs
tane milnasebct1eri talT'amen ..-e. 
niden temin etmek ve Avnİpa 

(Sonu Sa: 2, Sü: 5l, 

r 
Askeri Vaziyet 

YUNANLILAR BiR 
İMHA HARBiNE 

GiRiŞiYORLAR 
Yunan - İtalyan muharebe 1:ep· 

neıinde vaziyet defi,memiııtir. A· 
yırı 10 uncu ıünündenberi taıuruıı 
,.e iıtili plinlarmı bir tarafa at.a· 
rak bütün cephe boyunca müdafa
aya seçen İtalyanlar, ,imdi. Gör:. 
cenin dafhk mıntakalarmdald mü'! 
tahkem mevkilerinde tutunmıya ve 
Arnavutluktaki nüfuz ve hikimi
yetleri için hayati bir ehemmiyeti 
olan bu tehri elden lı:acrnnımıya 
çalıımaktadırlar. Fakat. ltalyan!a
rm üç ıündenberi, taze kuvvetler 

1 
ııevkederek, yaptıkları mukabıl t:ı-

1 
arru1lar. hiç bir netice vermemiş· 
tir. Yunanlılar İvan ve Morav.a 
dailarmda zaptettikleri ileri mev
rilerini muhıfua etmiılerdir. Mo
rava daimın bHı noktılannds Alp 
çılar heniiz mukavemet etmekte ite 
de bu, ıırf Göricmin emniyeti~ 
botaltılmasını temin etmek ve c;e
lrilmekte olan İtalyanların Viyo11a 
da ikinci müdafaa hattını kurma
larına imUn hazırlamak makaadile 
yapılan mevzii bir ı;arJ)1fmadan 
ibarettir. l'efal Petain1e görüşüp 

'>•t.. ÇÜ:nkü Almanya Afrika. 
~~ basabilmek için Fransa 
111 ~aya mecburdur. Fran

""keri yardımını istemeye 
ıörmeden- Afrikadaki 

Gönce, Şimal, Doiu ve Cenup
tan kuıatdmıt olup Göriceye ıide1' • 

bu sabahki trenle ıehrimi:r:e ıelmit. 
ölleden evvel Hariciye Veklleti bina
amda Vekil Şükrü Saracoilu ile uzun \.. 
süren bir konutmada bulunmuştur. 

(Sonu; Sa; Z Sil: Z) 

. - ...... / 

HALK GAZETESi-

Ortaokulda T U R K Ç E 
Olrmm lr:ltaıılumda ~ bllbmaa emr .. mabatrlrlerba ba

,....,.. r9111m1er1, ~ mdr, blhne •• ctimleler. Yml 
Tlrlı Gramerim dn OllAllD DDILBRt Ortaolmla ,_.. 
dlmcJ kitap. Pintı 25 ltmattaf. 

---~-------------------~=-====-==-----, 

ehir veKasabalarda1 

Işıklar Maskelenecek 
Umumi Tenviraffa ihtiyaçtan Fazla Işıklar Perıembeden 
itibaren Söndürülecektir. Bütün Binalardr• Maskeleme 
Tertibatı Ay Başına Kadar Tamamlann111 Olacaktır 

Dtin sabah çıkan Resmi E:eriqe, bütün vatandaşlan 
pek yakından al~kadaı' eden hır kararname neşretmiş
tir. Bu kararname, Icra Vekilleri Heyetinin 15/11/940 
tarihli içtimaında karar altına alınmıştır. · 

nahiye merkezlerinde ve mıntakalarda, "Hava taarruz
larına karşı ışıkların söndürülmesi ve karartılması ni
zamnamesi.. nin "umumi tenvirat,, ve "iç ve dış ışık· 
ları., ve "açıkta inşaat., bahislerine taalluk eden mad
deleri ile nakil vasıtalarına müteallik maddeleri muci 
hince ve bu nizamnamede gösterilen usu] dairesinde. 
ışık söndürme ve karartma işine başlanacaktır. 

Kararname. düşman tayyarelerinin hedeflerini kes
melerine ve istikametlerini tayin etmelerine mani ol
mak için memleketin hemen her tarafında ışıkların na
sd ve ne zamandan itibaren söndüıiileceğini ve vatan
daşların bu hususta ne gibi tedbirlere riayet etmeleri 
lazım geldiğini bildirmektedir. 

/~ıklar Nerelel'de, Naııl ve Ne Vakit Söndürülecek? 

Kararname bu noktaları şu suretle tesbit etmektedir: 
1 - Butün şehir ve kasabalarda ve tayin edilecek 

(Sonu. Sa. 2 Sü: ll 

Bu kararname ile 21/11/1940 tarihinden itibaren, 
bilumum ;?ehir ve kasabalarda ve ayrıca tesbit olunacak -. ________ ..___, __ _ 

---------~------·----·-

Yunanistan Harbi 

Epir Cephesi 
Boyunca Çetin 
Harpler Oluyor 

-·-
Görice EfrafanClaki 

Birçok Mühim 
Tepeler Ele Geçti 
Atina, 18 (A.A.) - Huduttan 

gelen son haberlere göre, Yunan 
ordusu Görice kapılarındadır ve 
Yunan ordusunun şehtc gırmesi
nin bir saat meselesi olduğu tah
min edilmektedir. Bildırildi~ine 
göre, Yunan kuvvetleri, Görice
ye. şehrin etrafında cenup vece. 
nubi garbi taraflarını çPrçeV€!lc
yen Morava tepelerindt:>n lnrr.t>k
tedir. İtalyanlann, G(iricedeki üs 
lerini terkettik.leri gorülm~kte
dir. Yunanlıların Göriceye inı~

lerini. başka Yunan kıtalımnin 
cenubu garbiden ilerleyiş!eri ta
kip etmiştir. Bu kıtalar, Jtalyan 
üssünü Erukaya ve Epir bölge
sine bağlayan esas yol:.ı kesmiş
lerdir. 

Göricenin simall şark•sinde t. 
talvanlar, cok kuv\•etli hir muka
ve~et görn1iişlerdir ve son ha. 
berlert• göre. Yunanlılar. heni.iz 
İvan dağına tamamile hakim el· 
mamışlardır. 

HAVA FAALİYETİ ARTTI 
Atina, 18 (A.A.) - Reuter bildni· 

yor: Ricatlerinin bozıuna dönmH:ne 
ınAni olmak için İtalyanlar, Yuıtan -
A.mıtvut hududıındaki muharebel~re 
büyük miktarda tayyueler iıtiralr :t · 
tirlyorlar. 

Epir'de Yunanlılar ara:r:i lı:aranmalı:t 
devam etmektedir Bu böl~cde alnk· 

rSonu; Sa, 2 Sii. 6 J 

-----------·------------
Mussolini'nin Nutku 

1 Yunan Arazisi 
Seri Harbe 

Müsait Değildir 

Yunanistanm Ciğerini 

Sökeceğiz. 2 veyı İ 2 

Ayda.. Ne Çıkar 1 
Rotna, 18 (A.A.) - Stdani 

bildirıyor: Faşist pertisi umumi 
katipl'ğı bugün. faşist partisi ta~ 

1 ra federasyonları direktuvarmı 

ADler_ikan dutroyerl •ri ln!!ilixler 
Venedik sarayında bir toplantıya 

tarafından tesliın ııJındti!ı .;ırndı davet etmiştir. Büyük faşist kon-
• seyi, hükümet ve fafist partisi 

Hitler, C iano 
Ve S. Suner'i 

Kabul Etti 

Brendl•z•ı 'dek•ı direktu?an nalan bu toplanuda 
1 hazır bulunmuşlardır. 

Mussolini. bu toplantıda bir 

H d flere de nutuk söyliyerek harbin bqla. e e masına takaddüm eden bldisele
ri izah etmiş, harp mesuHyetinin 

Hu··cum Ed·ııd·ı münhasıran İngiltereye ait oldu
ğunu anlatmıştır. Mussolini da-

Mülakatta Hariciye Yeni Mısır Kabinesinin 

Nazırı da Bulundu 1 Siyaseti Değişmiyor 
8erchtesgad,n, 18 lA.A., - 1-ı Kahire, 18 CA.A.l - Cuma ak

talya Harici~e Nazın Kont. <;i· şamki kabine toplantrs! eı;nasın
.ı.no, refakatınde Alınan lıuyuk da Başvekihn bugun bır nutuk 
elçisi olduğu ha.ld~ saat 1 i de söyliyeceği bildirilmişt·r. Bu nu. 
Berghof'a gelmışt•r. Kont Cıfıııo tukta Kralın per~emhe günkl 
ve ~rran~ S~nrıcr Berghof1..;n nutkunda izah edilmiş olan hilri
holtin~e ~ıtler_ le çay :ç.m~ye d~. ci siyasete hükiımetin tamamen 
vet edılmışlerdır. Vvn Hıbb:.:!ntrcp l lntıbak edeceği beyan olunaw-
ve ordu ba!;>kumandanlığı ~eti 'tır. · 
Mareşa; Keıtel de ·~ayda hazır (Sonu, Sa: z Sü: 7 > 
bwunmuşlardır. 

Çayı mlitcakıp Hitlcr K•Jrıt 
Ciano ile görü,.mustür Vorı Rib· G Ô R Ü S l ER•. 
bentrop'un dıı hazır bıılundugu 

ha sonra Fransarun mağlubiye-
tini ve İtalyanın harbe girifini 
takip eden hadiselere temu et
miş, Somalidekl İngiliz hezimeti· 
nin tam olduğunu söyliyerek fÖY-
1e devam etmiştir: 

"Libyada da biz taarruz ettik. 
Sidi-Berrııni'nin yıldırım ıüratile 
;şgali bir netice olarak değil, bir 
başiangı\; olarak telakki edilme
tidir ... 

TARANTO HADİSESi 
Muuolini, daha aonra. ltat,..n fabri

'calarmın her ay harpten evvelki iltib 
wllerinia dart miılinl •ermekte oıau 
tunu •• u zaman aonra reni tlpleriı 

(Sonu; Sa; Z Sil: !) 

41:._Iekelerine yerleşecek o
ı ~ya, burada denizat. 
~a üsleri vücude ge. 

\Pe bu sayede garbi Ak. 
lngilizlerle daha kolay

oı.;:-~tmek imkanını kazan-
~tır. Bu hususta ne oe
~adar anlaştrxlannı bil-

Deniz H. Okulunun Kuruluş 
Yıldönümü Dün Kutlandı 

.. .. 2 .. " ........ - ......... ---... ...... gorutme · saat surmuli~ür . 
Hitler. daha sonra Serr.:ml, ~u

oer'i de kabul etmiştir. 'kılakHt 
ta Alman Hanciye Naztrı da ha. 
zır bulunmuştur. 

TİMES'tN MÜTALAASI 
Londra, 18 CA A.l - İspanyol 

Hariciye Nazırı Suner'in S"r•ıı~e 
yapmakta olduğu ıdwıret haJ.:

(Sonu. Sa; 2 Sii. i J 

Şefkat Seferberliği 
YAZAN: SABiHA SE_RTEL 

Diyorlar ki, ordu o kadar hazırdır ki, icap eclerse yirmi cllrt 
saatte seferberlltinl tamamhyabilir. Ufukta ıörtmece• 

ilk düıJman tayyaresi, buduthı pathyacak ilk silah. bu orduyu 
rephelere yddınm ıüratile ladlrmiye kilidir. Nazi seline, .-1ıa 
kalkmıs bir emperyalizmin istilieı ve iıtlsmareı akmına kufi, 
cephelerde hürriyet ve istiklil aşkıyla dizilen bu ordunun kale 
mebabedni bizim kadar düşmanlar da bilir. 

~ 'Vichy hükümetinin ha
lch lunan Laval hala Pı:t't'is
~ arasında mekık doku
tr. General Wcygand·ın 

ı cltllüstemlekelerinuc!d va
~ tamamen vazıh değil- , 
&~naenalcyh Almııınyanın 
~· lle sulh yapıp yapa mı ya· 
:arsa neler tcmın c•dece-

1'atiyetle belli degildır. 

i * * tler Mareşal Petain'den 
sonra General Fran-

t ~0rüşmüştür. İspanya Ha
~ ~rt Serrano Suner de 

l"lindedir. Bu ziyaretin 
~l c1e, garbi Akdeni.;de İs
~~le.rinden L>t.ifade etmek 

ıtanğa asker sevkme 
~e ~lınaktır. 

.. 

' Daladier, GameUn 

Ye Blum için Tevkif 
Kararı Yerildi 

Tamamlayacağımız seferberlik. ~lehmedbı gideeeji huWu 
tayio eden seferherlik delildir. Cephem ıeri•indea onun kanet 
ve fradeyi temşfJ eden rövdeaine slYdfreeefimlı ıömleiin Mfer .. 
berliğidir. Bu şefkat ıeferberliifne kadın. ~uk, ıenç, ihtiyar 
bütün vatandaşlar davetlidir. Halkevlerlnin, Kınlayın, hiltüu 
şefkat müesseselerinin künWerlnden yiibelen bu davetin ifade 
ettlfi mana şudur: 

~- ıırndidcn 1spanyacl;t si.· 
fette bi~ fırka Alman""as,, 1 - Tarllij zincirin 1G1 üncü ha klası dtnize hırakıhyor. % - M ekt~p komutanı nutkunu okuyor 

Pa.rls, 18 (A.A.) - "Havu,. ~m 
ve Daladier ile General Gmmlln Uk
lannda ~ eekl Hava l\mlrı Ou;, La 
Chambre eibi, tevkif müzekkeresi ke
siJmlı VI!' Bourassol tevldfhanesine 
kc•nulmu$l&rdı.r. BU.QJar, Mil11 14il
dataa b8%lt'1Jtını ihmal etmek, bu ba
zırlıtı memle.ketln esaı menfaatlerine 
aykırı siyaset veya kararlarla bilva
sıta tehlikeye dÜf(lrmticten 1Uçludur-
1a •• Keu Frarısann harbe ıirlafnin 
kanun enst hükümlerine muhalif o
lup olmadıtı da araftınlmaktadır. 
Kaçmı~ olan Cot hakkında da Eyl\11 
ayı.ıdıı tevki! n1Uzekkeı esi kesilmişti . 

lstiklil Savaşında cephe bitin bir 81Wir. Bu savqta kadın. 
erkek. lhtiyar, genç sadece birer neferdir. Mehmet. slllhiyle. ea. 
nlyle, bu hududa bekliyona, cephenle prbhıde Melunedi de bb. 
ler bekliyoruz. O, cephenin ~ilD• p(erken, prid• pduını. Iİ• 
yeeeğinJ, mtieadele ve muianmet bbWyettnl aı1tıraeak hir 
mllletin. ıönlüne taht kurduiunu bilmelidir. Göptlnii düşmanın 
ıGnPsilne siper ederken, kanını bir milli kmtuluıtUD zafer kanı 
lfbi akıtırken, kiiyfinde bıraktaiı yavnn1111an aç hayali, Azraflln 
önüne tre(memelidir. Mehmet bu defa lyke bilmelidir ki, o, "1cu.. 
matda harcanan fiş,, dejil, ancak ve ancak bir mllD 1nn1alu!fUn 

(Sonu-; Sa; Z Sü :J) (Merasime ait tahilitı ikinci sahifemizde bulacaksınız.) . ~ 
. ~ 

CL6tfen Sayfayı çe,·iriniz) 
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GoNON"MeSe*lesl~ . . ..................... ·-·--------··---· 
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Yazaıı: Naci Sadullah 
Ünıvcr dte ı; c yuk ek mektep t.ıle-

(Başı 1 incide) 1 değer fiyatı tediye edilerek, satın a- inyor Primi, kendisine yazdı- be nin ·h rdc ı lıyen b tun umull'i 
4hiye merkezlerile mıntakalar- ı lınmnk üzere, hUklımctçe el }>.Qnmuş- fiım açık mektuba verdiği ce- nakil asıtalarmdau tcıuılcıtlo uıtJfa-
a ışıklar tamamen söndiırüle- tur. vnpta, benimle glrl cccöl bir mUna· de ctı'l l ri için h zır! narnk l\Tı 11 -

ektir. Burru rtl bu ayın 21 inci . Bu madde hUk0"1,lcrl mfiteahhl~e- ka.,:ıdn sllAhlarımızın mUsavl oımıya- knl~ \ c ıletı ,( on il ıl 1, poı ta _ 
a a . . rın, nncak, ısbat t.'Clcccklcrı t;ınhhut- cağını iddia ediyor. Elu suretle de be· dik ed lmı~ \ c dün İ:t>lnnb•ıld ııd ııl:ı-

rerşembe akşamından ıtıbaren !erinden Iıızla kalan saçlara tatbik nl. 'llkolu baylı bir mazlCımu ç m:ır· ı· ı m .an ı ra gı ı dcrıl n •ir, R ı 
µnum.i tcnviratta ihtiyaçtan faz_ olunur lamıg, zebunküv derekcslne duı;Urmek kuı ... LP. Uıuversıtc- r~ck'o lu D 

Pf olan ışıklar sondünilccektir. 3 _: İkinci madde mucibince hU- istiyor: Yani Tü~klyede do~up bUyU· bir tip hüvıyet varakası yııptn r k 
t; Umumi yollarda belediyeler kClmet tara!ından el konan saçlar bu dUğii h:ılde, ltalyan tlbllyetlne giren, bu.,'arı t:ılebclere tt z.ı edecektır. B 1 
ıtı.rafmdan astırılmış işaret lam- kararnamenin neşri tarihinden itlba- ve İtalvan davasının ~ıOırtkıınlığını lıu>iyet -.arak l ımd n nlnb imek j-

-.; alan bulunacaktır. re-ı ba:ıkalnrın:ı satılmayıp mezkür yapan Sinyor Primi, nıımı dığer Ba· c.n. t....lct eler n ucr. : v.:;y:ı nuıo lı 
'1 2 __ Umumi ve hususi bina- tarihten Jtibaren hu rnmete satJlmı~ ron Pirlmyak mıızlOm ... Ve koynun- bır i "ıbi olnı::ıınr.iları ıc. P etmek-, 
pro.a cephe ten\•irat.I, vitı-in ten- sayılır. da ya§adığı mıllcti arkadan vurmak tcd.ı y ,, h n t lcbcl :. y.ıpan, he 

Ancak beynnn melerln tevdii için lstlyen bu mazlQdur (1) fi.UrmUm~ıı· de · ço para kazanan t<.11 beler, bu 
:rntı ışıklı ilanlar kaldırdacak- Hrilmış olan n c..'ılln hıL. IJl•ndan ıU- 1 hut halinde yakalayıp teşfllr ettijjım ı huH} et , .. akal. rınci .. n Ll. r.ıı} :ıc. k
r. Yolda yururken cep fenerle- barcn on gOn k nde mahaJlın en bO- i f;ın ben de zebunkUtUm.,, 1 rıhr Yuksek mektepler de kC'ndi 
kullanılabilecektir. yük mülkiye mt:ınuru be.şan edilen 1 Halbuki 41rıım zda yapı bilecek bir tafobclcrlne RC' .tôrlilkten al::ıc klnrı 
3 - Evlerde ve hus•ısi binalar saçlnrın satın alındığını tah tren es- mUnakaşa varı • bu kavoad:ı lk4m zın hUv yet vnrakalarını vcrcceklerd r. 
~ herhangi bir ışığın dışarı. hnbına bildlrmedlği t<..kdirde bu saç- kuliannc ğımız ıll1h ta, kalemden I· Yeni ve veknesak hüviyet varakasını 

SlZil'lasınn mani olacak ted- lar serbest kalır, bar~tti. euna ra men onun, kcndı si- gösteren -t.:Jcbe, şehirde lşllyen knrn 
1 1 kt S ı bah 4 - Salın alınacak saçların değer !ahını, yani kendi kalemini ben•m· ve deniı., bütlın umumi nakil vasıta-

ır er a ınaca ır. on:nga, • fiyatı Ticaret Vcki'ılctincc tayın o- kinden zııyıf bulu1u ise, müdafaa et- lıırındn tcnzilütlı biletle seyahat ode-
eye, aralığa bakan bütün pen- mr.k istedlOI dııvanın, her bakımdıın bllJccklcrdlr. lunur, Fıyat tCJbiU zmuunda !aturn. ,-
re ve menfezlere ıstk kt:Smc satııı mektubu, konşımcnto, gümrük '1A'!'lefru olduöuna lnıınıfiının en s<ıö· ------a----
rtı"batr yapılacaktır. beyanname makbuzu gıbi her neı;i lam delilldlr. Hem kullandığı Usl(lba arp Ok lunda 
4 - Umumi binalarln evlerin evrak ve \'esaikln nlfıkadarlar tara- bakarsanız, Sinyor Primi, rıuarızlıırf • 

. arartılması tarihi ayrl<:a ilan tından ibrazı mccburtdır. le da nıa ve ııncak müsavi slllhtıırlıı 
~i'---'-tir. Umumı· mu··e"'S"Seler i nc.rı· •··rihinden döğıı meyi pren<;lp edınmlş bir öval· ü ltü Merasim u;\,.~ w " 5 - 5bu k.ıı r ..., yedır, Halbuki, sııdakııt ve cUretle çı· 

c binalar 21-11-940 tarihine ka. itibaren rner'1dlr. ğ rtkanlı"ını yaptı"ı faflzmln ne ma· ı k h ... "' Deniz Harp Oku unun 164 üncü u-
., ar, ususi meskenlerin iç ışıkla. DiliER KAltARLAR zi:;inde, ne de halinde bu Şövalörcsk ruloş yılı munascbetiyle dün Heybeli-
C\tnun kararlılma ve maskelenme Ankara, 18 (TAN) _ Rmörkör prcıısipten eser bulamusınız: dadaki mektep binasında merasim 
3 i 1-12-940 tnrihine kndar ha. mıibayaası ıçln Mı!U M.udalaa Vekd- Eijer Sinyor Prim! ak ini iddia e· yapılmıljtır. Merasime mektep bahçe-
• rlanını.cı olacaktır. Mesken ışık. !etine açtlnn kırk bin llrnlık kredJ Ue derse, kendisine Habeı seferini. İ11· s'.ndeki Atatürk büstlinc bir çcltnk 
arının karartılması günü, billiha- "Kıpre,, adındaki teknenin alınma- panya kavgasını, Arnavutluk latillisı· konularak başlanmış ve bir dakika su-
c ayrıca bildirilecektir. sına dair Koordinasyon k, rıırı Vekıl- nı ve nlh;yet fU anda ceylrelıl bulun- kGt edilerek Ebedi Şefin aziz hatrra-

5 lcr Heyetince tasdik cdılmı tir, du~umuz it lyan - Yunan harbini sına itiram yapıldıktan sonra talebe 
- Soknk lamb:ılarilc her lıııtırlatmak ı.ıerlm: 1 ·kl"l Ma ·· 1 • 

rlü nakil vnsıtalannm ışık. Kanary& Dilebı ile Belk11 ve Poyra~ Habe§lstanda yontulmuş karoı ile ~~~~~yr:~ı çe~lmi:ı~~.soy cnmış ve 

.............. .c. ................ - ........................................ .-........................ , 

{ Anadoluya Petrol Gönderildi ! . . : 'ı 

Piyasada: 

ic .re 'e ·r in 

lf<a Tavsiye ~ri 

j Mü te! errik 

• • {51 çı e i 

l"'ka Veri miyor 

J.:I • J..l • lJ'JU 

Poliste· 

a' an ÇantO 

n maskelenccektır' . ısimli tnngerlerden munıı ıp olanla- zeh rll g:ız, lapenyada Gra tüfeğiyle 
ı~n·.n mOı;ayn~•ı l"ln •tıill l\''tid,fna Bundan sonra Mektep Müdürü Ze- . d' 

6 • "'"" .. " • " "' ,.... t k A ti kt o b Bazı kı·mseler, lu"zuma•• bır en ı•e-- Bu kararın tatbikile ına. Vekn· letı cııU'ine 150 bın lira •fths,~at son s "'em an · rnııvu u 11 e • l:i Işın bir nutuk söyliyerek, mektebin .... .. Benzin tahdidi hakkında Koordinas 
yon Heyetinin hazırladığı kararname 
henuz Vilayete tebliğ edilmemiştir 
Bana racmcn altıncı şube mudür!Uğü 
Yf'nidcn h'çbir taksi plakası vermemek 
kararını almıştır. Bir çok hususi oto
mobil sahipleri arabalarını taksiye çı
l·armak için müracaatlarda bulunmuı-
1.ırdJr. Fakat ne belediye, ne altıncı 
şube müdürlüğtl b:ı müracaatları kabul 
etmemiştir. 

Beşktaşta Demirciler soltaf rtı~ 1 
mut Bey apartmıanının 3 numa ~ 
ircs·ndc oturan Behire, cvvelkidJl' 
partımanın koridorunda b\r kJı ı' 
tası bulmuotur. O sırada yanını,~ 
Nccmettınlc beraber çantayt ~ 
ıtinden 100 lira kliğıt para ç.ı f~ 
tantanm Beşiktaşta Şair NedirJI ;.ıV 
ğında oturan Zebraya nit oldufıl 

... "' ı· H ti ı 1 ilk k H p ye kapılarak, piyasadan günlük ihti-llin en büyük mu-Th:iyc memu- \'er·.lmeslııe dair Koordin" yon He- re 1 asanın m r n Y e, çe ruva· ilk banisi Gazi asan aoanm hatıra-
.. ·· t şt dl y ist da · T · ,_ · · · yaçlarından fazla eşya almattadırbr. u muvazzaftır F'akat bu hu yeli karıırı dn Ve uller li"'Yctince zor çarpıımııı ı. m unıın an smı t5ziz ctmış ve ur .. bahrıyeı;ın•n ·1 b 

• ' • 1 .. ise, evvelce de &öyledlOlm gibi, çizme kısa bir tarihçesini yapmıştır. Bunu Ticaret Vekili Nazmi Topçuog u ıı 
usta vntandaşlara düşen vazife tasrlik cdılm ~tir. ile oatlk dö~U9üyor. Ve no gariptir müteakıp mektebin en eski mezunla- hususta şunları söylemiştir: 
kCımete yardım etmektir. Bu- ki, şu anıı k·dar, patlı-: çizmeye mu- rından Hasan Hüsnü 'kaptana, mekte• _ Halkın boş.una heyecan ve telli$t 

un için de bütün vatandaşlorın As e i . e zafferdlr, Prlml'lcırln mUsavl ıllahlıır- bin binasının madeni bir simit içine yüzünden bir çok maddeler üzerindeki ııılmıştır. Behire ile Necmettin ~ 
yı sahibine teslim etmişler, f~ 
ıçinde üç bin liraya yakın nıU 
olması lazım geldiğini iddia ~ 
Çantanın Zeh:"anı:ı evinden ~ , 
sonra içinde ya'ıı: ıo:ı lira bır11l>l,, 
apartıma koridoruna atıldı'1 :r;aO" 
mektedir. Tahkikat yapılıyor. 

.endi evlerini karartmakla ka]- J:QY ta değil, faik ııllAhlarla döOUttUklerl konulmuş bir maketi hediye edilm·ştir. ıstihlfikimiz nisbet kabul etmiyccek de 
uyarak komşulanw da ikaz et- zam:ın bile: neler ba;arablldlklerlne Hasan kaptan mektebin 1292 mezun- recede fazlaleşmıştır. Herhangi bir 
clcrini ve bu kararnamenin tat- (Başı 1 

incide) tıışka mlralfer nramıya lüzum yoktur larından olup halen 85 ya~mda bulan- madde, sanki bir daha bulunıımıyacak-
u{lDa ıtina göstermeleri lazım- bütün yollar topçu ateşjyle tehdit e- sanı"ım. Bunun içindir ki, Sinyor n.aktadır. Hasan kaptan ıöyledifi nu- mış g;bi kapışılmaktadır. Halkın bu 
ır dilmektedir. Bu ıtıbarla şehrin her ar> Prlml'ye tavsiye ecferlm: Bu mOna· Lukta cslı:i denizcilik hatıralarından vı:ıziyetinden de satıcılar, azami suret

Saç İçin Herkes 
Beyanname Vereceli 

sukutu beklenmektedir. Görice, cephe- kıı;aya glremeyirinln kı.ısurunu, si· bahs ve genç meslek arkaclaşlanna tc istifade ederek. memlekette yol-tan 
nin mihrak noktasıdır. llihında dejjll; kendisinde arasını muvaffakıyetler temenni etmi~tir. Nu- yere buhran ve ihtikara meydan vcr-

MEMURLARIN LİSAN İMTİHA
NI - Li..an bilen memurların Barem 
Kanununa a-öre bir derece terfilerı için 
diın 'Oniverı.itede bir imtihan yaprlmı~ 
vt 216 memur rransızca, İngilizce, Al-

Eplr ccphesJne gelince, burnı..c1 Yu- tuklar bitince, rıhtımdan denize sarkı- mi:ilcrdir.,. 
nanlılar rfcat etmekte olı:ın İtalyan tılmış ve 163 baklası suya girmi" olan 
,, 11 ·1 KARTALDA EK'IL1EK PAllALl " Ticaret Vekili, buna bir misal ola-A'lkara, 18 (A.A.) - BugUn ne"- ... o arının serı cnne Earkarak, bir 1' ' · tar·hi zincirin 164 üncü baklası deni7e manca ve Italyanca dillerinden imtiha- Aske lerimiz 

" mh h bln g1 ı rak, normal zamanlarda beş ayda sar-Jen 13 11/1940 tarih \•e 2/14658 1
• a ar e r ~ek !ızcre suratle Kartal ve mülhakatınds c!-rnlek 14 atılmrştır. Talebe tarafmdan muhtelif na girmialcrdir. Netice Veklilctc bildi- (Ba~ 

1 1•11 ,.ıdt• +• lm 1 k fcdilen 25 bin çuval kahvenin bir bu- " .~ ılı knrnrname ile merivet. mevkH- ne .. ce a ıya ça ışına tadırlar, Maa- kunış:ı satılmaktadır, Bunun sebebi, spor gösterileri yapıldıktan ve deniz- rilcc .. ktir. it 
" f t lt 1 1 d .. c:uk ayd:ı sarfcdildiğini cöylcdikten .. "'iz t b. d'l ft b konul. n Koordinasyon Heyetinin ma • ı, ayan ar a buna imkı.an ver- Kartal fırıncılarının unu İstanbul fı- cılerın ananevi yemeği olan fasulye BO,.AZDAKİ FENER _ Karnde- 0 , C'S ıt e ı en evsa n 

k bl l l k ııonra, yurddaşlarm ihtiyaç nisbctinde u 1 b b b" l"': -"1 "'um. ı:-nlı kararına göre: m yece led r er alma l.n geri dur- rıııcıların:ı nisbetle pahalı almaları- pilakisinden yenildikten sonra, temsil egı, ır ~ora ı, ve ır e w'IP-

1 - Mlllı Korunma Kanununun 31 mamakUıdırlar. dr. salonuna geçilmiştir. Burada bir kon- mal almalarını tavsiye etmektedir. t ~!z g~~~~::indıJ:~a~ol:yiy~~r:~:f :: kuruşa mnl ediyoruz, blf 
madde inin Hdnci fıKrasına tev- Cephenın ortasındn cereyan eden ser verilmiş, istiklal ve Has Bahçe e- fTAL YA YA İHRACAT - Dün, - . '. . .. . " . . Yanı bır yelek ıeo kunış:ı, 

n hnl:ıki V"" hükml her cahıs, ı·.,_ h bel d Gö 1 d ki h t serleri temsil edilerek merasime niha- talyaya ihracat yapacak olan balık tn- : 1 ıçm yu~seltılmek ~c tamır edılmck r3p 3:; lrnruşa, bır eldiven onız 
" .. ., mu are er e r ce e arp en uzerc bug.unlcrde ycrınde. n almacaktı.r. 1 kuru"a m~ı olu,•or ka~·am--ı- r--1 "azetedc nccri daha az ehemmi tli d "ildi 1 yet verilmio:tir · cirlcri, Mmtakn Ticaret MiidürdlUiHııı ,, .. ., .... "''"" ~... ., ,, ye eı; r. " · Onan yerme muvakkat bır fener gemı- • . 11(J 

••ll.'liliL•ınünü takıp eden beş iş günü için- Hullisa, son lkJ gun zarfında alınan de bir toplantı yapmışlardır. İtalyan si konacaktır Her vatı:ındaş, gazetemızc ıııv 
1 1.11.11.w:ır, cllerJnde bulunan 0,45 den bir mı- h bcrlcr, harckAtın tamamlle Yunan- BUGÜNKÜ PROGRAM eni E meJt aporu tacirleri balık satın almak için nkrcdi- • etnıck suretilc, bu hediyelerdetl J 

rtrcye k d.ır kalınlıkta her nevi lıhır lch!r.e inkiş f <'tmekt.e deı;am a.oo Proıram ıa so Konuıma Lif açtıktan sonra, İtalyaya Tune. yo- Askeri Adliye Kadroları dl •ı kndannı edinip, Şişli Jl 
ve ondüleli saçı blr beyanname eylt!dlğınl göstermek d r 1 a.oJ Mü lk < PL) ı s,o Kll7 aau luyla b:ılık ihracatı yapmak kabil ola- \ llSltasılc ve bllyi.ık bır ,1ı;oJ.ı1 f 

H~l ... Lll_" mahallin en büyUk mülkiye me- D.ger taraftan 1taly ııların la us- ı s.ıs Haberler U,OD Temsil Ve ale e ÖVR erir i caktır. Hafta içinde yumurta, tıohut, Hakkında Bir Layiha rskerlcrlmlze gönderebilir, J3jJ. I 
~una bıldinnlye mecburdur. Be- sü olan Draç ile Avlony nın 1ngılız s.ıo ~ kı. '~\> 

1 
ID,JO Haberler deri tacirleri de toplanarak, ltalyay Ankara, 18 (TAN) _ Askeri Mu- diye lıstemiz.i, "TAN,, nnınııı' 

--mıuneler yukarıda yuzılı miid:let bava kun·etlcri tar t nd:ın ş ddetle j s, eme • u u.u Su Belediye ~ktıc:"t l\!üdürlü~ilnlin 30 yapılacak ihracat iılcrini aralarında hakeme Usulü Kanununun 53 Ü'1cu kcrlt,;rimıze 50 takım hedıye otı11~ 
de hangl tarihte verilirse veril- bon,bardıman ediline J ve hudut cı- ıuo Pro&r•r.ı ı~::! :::yo rızctul para ucuza satılabilecek yenı ekmek goruşcccklcrdir. maddesini değilitiren layiha Meeı: ti.~mış bulunuyoruz. "TAN .. ~~ 

• ı bu kararnmncnin neşri günun- vunnda yurüyuş halınde bulunan !- ız 33 Şarkıalr hpi, kirnYB. hane ve sıhhnt l"leri mb- CAVADAN TEKLİF - Cavadan ıuznamesınc alınmıJtır. Bu lli.yihaya heyetiııdekı nrknda:,;lar da a1r.,.-ı,so Koouıma v 
ı:nevcut evsafı ;yuknrıdn yaulı talyan kıtalarının lngilu ve Yunan 12.50 Haberler dürlüğfinün .raporlruile birlikte Sıh- Ticaret Odasına gelen teklif mektup- &;Öre, scferberUktc veya harp tchlik~s: takım hcdıye etmek üzere bil il 

l s lı 1 Zl,45 Orkcıua hall d ı lrn il ., .ırı_ 1~,t1ı1v1aKcyorulin;ymccaekKtlrn.nununun 14 
mil,5terek bava kuvvetleri tarafından u,os "8

' ı ar z2,1o Haberler hiyı? ve Ticnrct Vekaletlerine gönde- l:lrında Cava tacirlerinin Türkiye ta- ınevcut olan er e askeri adliye ıcad .uydcdı islerdir. Bu sure e 
"" "'.u bombardımana maruz bır kılması, Ar 1 13

•
20 

Mozôk 22.~~ Orkestra rllıniştir. İzmlrde olduf;u gibi, bu tıp cırlerilc tanışmak arzusond3 oldukta- roları adli Ml:imlcrlc yedek subaylar- kü yckün 73 takımı bulmu;iwt'• 
u ınaddeslnin v rdiği sdahiyete nnvutlu •n çekllrntş olan İtalyan kı- u.oo vroıı:ram ,.3,00 Cuband ekmek Vek~letçe kabul edilirse, der- rı anlaşılmı-ştır. Cava tacirleri Turki- dan hakim sınıfından sayılan vazifeler Vntandaşlarımızdan bckl~l 
tenıden. işbu karnrnamc hUkum- t~n•ının lınrckfıtını ciddi surette güt- u.os Caz m f; ~a.zs ı<apanıı hal yeni tip ekmek çıkarılmasına yenin ithalAt tacirlerinin listesini is- de bulunmuş veya avukatlık etmiş o- listeye girmek hususunda dabS 

__ ı __ d_~_· __ ı_n_d_c __ b_cy __ an ___ cd_i_le_n __ s_a_ı:_1.ı_r_a __ 1_f_u_r_m_ı_._u,_r_. ______________________________________________________ ı_~_"ı_a_oa_c_a_ı_,u_r_. _____________________ t_cm __ ck_t_c_d_ir_ı_c_r. __ ~--~-------------'-ln_ı_a_r_dn_n __ ikm ___ a_1_e_d_il_c_ce_k_ti_·r_. __________ ~_n_k_i_t kaybetmemclcridlr, ~ 

k rı hıHi.fına olnrak yıldırım h rbine mü 
U U Eait deı;ildır. Gcı ek benim, gerekse 

hükümetimin veya mesul lıir unsurun 
(Başı 1 incide) hiç bir hareketi ve)a so boyle bir 

- i halinde imali SAycsindc İtalyanın 

Bir 

<~ a 

azırl k 

arp 
.odcrn makine bahsinde de en ondc, iınüt vermemişti Meşhur "Julia,. Alp 

frrıta~mm nğır zayiata u radığı veya (Bncıı 1 ı'ncidc) değilse di er milletlerle mUsavi .. 
kııçtıı:ı veya Yun3!l.ılar tarnfındıın kerı' bulundu"u h"bc.r verı'l""'"k-ıyctte olaca •ınr anlatmı,ur. Ta- 0 .. •"'' 

to hidııcsinden bahsederken de tu:: haline getırlldiı.'1 hakkında Yunan tedir. Sum'r B rlinc gıdcr.l{cn 
1 n soylcmi§tir: propagandası ve İngilız radyolan ta- Parıse UJr ynrnk Lavtıl'lc de go
- Hakikatte, üç gemiye isabet va- rafından ~erilen ~aberlerın tekzibe ru mustur. lkmek :ti F'ran.::.:z F'a-
olmus a da hiç biri b3tmamış ve dcfmedığıru zannedıyonım. ~ . İ 

• b · • Ark d 1 d H b h b. sın.n bır kısmını sp::ınynya ver. mı tc lığimızde de bildirildiği veç- a aş ar, aranız a a es .:ır ın- k 1 C 1 F k 
le bir gemi hasar uğramıotır. Bu- den evvel 1935 de Eboli'dc soyledi.,ım me - surc~ı e d.

1
enekra . ran °ğ: 

n tamiri oldukça uzun zamana muh ve neşrcdilmiycn nutkumu hatırhyan- nun tntmın c ı me - ıstenece ı 
olacaktır. Diler iki gemi, mütc- l~r. va~ mı?.? ~aman Nec~sın:n ci"- j tı~k~ındakı rivayetler teeyyiıt et
sıslarm muttefikan serdettikleri rını sokccecımı soylemiştım. ş mdi mırtır. 

n ata göre, ırlıratlc tamir edilebile- ayni mutlak katlyetle size diyorum kı, İspanya Hariciye ~azır:nın bu 
lclcrdJr. Baııb iki harp gemisi ile Yuııanistnnrn ciğerini sökccegiı:. iki defaki Berlin zıyarctındcn sonra 
• muavın ırtminin batırıldığı veyı:ı veya 12 ayd ... Ne ehemmiyeti var? lspanyarun vaziyetı de artık ka
ıf de olsa h:ı.sarn uğradıtı dofru Harp ancak baolr.mıııtır. Bütün Yunan rarlaşmıs olneaktır. 

oe.,ıldir. tık önce bizim kayn ve itirnl !°ukavcmetinl .. i"?-1'a etmek .iı;in kifi ıı * * 
tıi:lıııiz bir muvaffakıyet! altı misli ınsan ve v~aaıtımız vıır. İngilız yardı- itler bu iki mlüiikattan 

tcrmek fena niyete alamettir. ını bu kati karıırrr111:m tııhakL-ukuna · 
Mussolinl, Almanya ile olan birlik- ve Yunanlılann fc:lketc dusmesine 

1
,.. ~on~f da .. S.ovy~t t.Hnr~ı-

herıun daha barız bir hnlc geldi.Tini, mani olamr.ncaktır y nl 1 b ye "'omıscrı e goruşmuş ur. u • • ,Q . unn ı ar unu ·ı•katt •kt d. \ lerle \ c istikbal ile ,tirüş mutabakati- ıstediler ve hak ettiler. Bunun dışın- mu a n, ı I:-S ı. ıne .. c " 
n tam olduiunu, üç taraflı p:ıktm da bir ıeydcn şüphe etmek veya bir beraber, bazı sıyası meselelere 
trda veya Tuna havzaıım<Uld inki- ~ey düşünmek kendi kendini bilmemek de temas cdildigi, bılhııs,)a Bal· 
fına taalluk eden hcrşeyin müştere- demektir. B1r defa başladıiım işi 60• kanların vazıs rti uzerımle konu
n takip cdılmektc bulunduğunu soy- nuna kadar bırakmamak. Bunu şimdıye şulduğu tahmin edilebilir. Çünkı.i 

•'itır. kadar isbat ettim. :r-:~ olmu~sa, ne ola- Akdenizde ba~layacak tanrı·uz 
YUNANİSTAN HARBİ caksa ;te ne olabı~ırıe olıun, bunıı içm mihvercilerin Yunanıstana 

Mu solını, nıhayct, ıözu Yunanista- tekrar ısbat cdccegım. İlk on günde .h . l I l · Yu 
.,etırmış ve sinsi bir düşmnrun mas- Epir ccphc.,:ndc verilen 372 ölunün 1 tı~aç ar~ vardır. ta ya ısc • 
.nın du üruldu unü, Yunanlıların !0~1 yaralmm ve altı yu.z elli kayıb~ nanıstam ısgalc muv.1ffak olama

alyadan butiln mıllet.lerdcn :ıiyade ıntıkamı alınacaktır • ., mıştır. Bu sebeple Almany:ının 
efrct ettiklerini, ı.:on yıllardaki Yu- . Mussolini, sozlerini oöyle bitirmiloi- müdahale ve yardımı bir zaruret 
n ııiyasetinın bu kin ve İngiltere ile tır: kesbetmıstir. Bu takdirde Sov
tlak bir suç ortaklığı iızerinc da- "Umumi seferberlik yaptlrnamıştır yetlerin ~ Balkanlardn nlakadar 
ndığmı 507ledıktcn sonra oöyle de- ve yapılmıyacaktır. SilAh altına anı:ak oldukları sahalar ı.izcrındc Ber.-
.., etmi•tir: ,.,_, f" · 

ı ... smrf ahnmIŞtır. Silah 1ltına alma- Iinle Moskova ara::.ında bir unr 
'Al~ b0enc1 Kurmayı tarafından bilecek daha otuz kadar ııınıf vardır. teatisine ltizum gorulmuş olmnsı 
ans.,,.... ulunan ve ikalardan anla- Silah altında bı·r milyon askcrı'miz var. ·· 

k. y · mümkun ve vnrittır. ıyor ı, unam tan Mayi! ayından- İhtiyaç halınde daha sekız milyon as- • ıı;.. 
e 1 Fransız ve İngilizlere buttln de- ker s lah altına al!ibilıriz. Bu şartlhr 

ve hava üslerini teklif eylemiştir. altında parti deiişmiyen ve artan bir u ha1.ırlık devri bıtmi5 mi.. 
l vaziyete mr nihayet vermek icap larekctle vazifesine tekrar bnşlamalı dir? 

dcrdL 1 e kıtalıırrmız 28 Teşrlniev- ve dahili cephede, siyasi, iktısadi ruhi Henuz kati neticelere Yarıldı-
•ldc Ynn:.m - Arna\'Utluk hududunu ve Fa,izm sahalannda mücadelesine ğını gosteren emareler yol.tur. 
eçmcklc buna 7apırıışlardır. kahramanca devam etmelidir. Part= Fakat an1ası1an 5lJ'iur ki Al· 

Epir daflaı:t ve ~murlu vadileri kcnd nı ve milleti küdik burjuva dedi- manya Akdcnizcle başlı yacagı bu 
tal:tr lızerındc ıtneli fıldmalarla gınüz smrfm "eri kalan tcsırindcn vük taarruz ıçin uzun bir hazır-

atejı Yt1P6D nauıriyatçıların iddıala- ! kurtarmalıdır.,. .ı 
lık devri gcçirm..,kle ıneşguldur. 

düs:rnan önune serdiği etten ..,.e kemikten bir kaledir. Bu kalenin 
gerisinde bfJtiln bir millet, onun pnyandn dir<'ği, köyündeki yav. 
ıusu, anası bütün bir milletin b31 tacıdır. 

MJJli tesanüt buua de.rlor. 
Hnlkevfo.rinin, Kmln;pn, bütün yudım müesse5elexinin J..--ür. 

ülcrinden yük!;clcn hu dtı\ot, bütiin vatandaşlnrı şefkat sefer. 
, erliğin~ çağınyor. l\lehmcdc vereceğiniz, bir yün yelek. bir eldi. 
en, bir gomlck değil, hiittin bir milletin blrleşmi~ gönliidür. 

Goniillcrdcn gi.inlillcrc kurulan hu l·öpnidcn, tnnk belki ı;e. 
çer- fal at tnnklnrın getireceği istila 'c İc;tisınar orduları hu yii. 
h 'd('ri d('lip hir cs:ırct bn~ r:ığı ~ekemez. 

Hududu Mehmet, C<'phenin gerisinde l\tchınedi biz bekli. 

Y alwz unutmamak lazımdır 
ki, Almanyayı İngiliz adalarını 
işgalden meneden emil, hazırlık 
devrinin çok uzan:ır~ olmasıdır. 
Alman orduları Dunkerque'c 
vardıkları z.ıman Her: hareketle
rine devam edebilselerdi, İngil
tereyi gafil avlayacak, ve Ingiliz 
adalarını isgal edebılcc •kl rdi. 
Fakat Almanya bunun için lıa. 
zırlanmamıstı. Ha7Jrlanın, k kın 

1 
kaybettiği iki tiç ay i~ınde ise İn
giltere ınudufaasrnı t. mrıml.ıdı 

' 

UOMANYADA: 

Dilkref, 18 (A,A.) - HUkQmet, 
köylU partisi lideri M anlu tarafından 
tealıı edilen Transllvıınya blrlli:ılnl 
feıı•ıtıtmlye karar vermigtlr, Buna ıe
bep olarak, blrllk ar.aıarındıın bazı

larının dahlU slyaaet fanllyetl göı· 

termiye başlamış olmaları vo blrlli:ıln 
teıekkül gayeılnin haricinde maksat
lar takip ettiğini glSren tahrlkA.tt.11 bu
lunmıılıırı g!Sııtcrllmlıtlr 
S.RUSYADA: 

Moı;kova, 18 (A,A.) - lııveı~la 
gazetesi, Sovyeller Blrliglne aıt Tuna 
llnı<ınlarlle Kıırııdenlzdc bulunan Sov 
yet llnıanları araı:ında m.ünakalenln 
y:ıkınd;ı bııtlıyacajjını bildirmektedir 
FRANSAUA· . 

Yon Pa~en Dönüyor 
(Başı 1 incide) 

poııtikı:ısınm idaresini deruhte 
etmiş olan milletlere yakla)'m k 
çaresini bulmak hususları muS
tacel bir mesele olarak kendıni 
göstermektedir. 

Yem Türkıye ile iyi mOnıı ebetler 
idam · etmekten başka bir şt'y lste
mıyen Almanya \ e İtalyanın, Turkl
yedcn her hangi bir talepleri yoktur. 
Bu münnsebetler Almanya için, 1620 
denl:>eri temadi ettlrdiı'lı ınuna ebct
IC'rc uygun bulunmnktadır. Almanya 
\ c İtalya Tül'klyenln lstikllılinı, Av
rup::ı muvazenesinin csı:ıslarından biri 
olarak telitkkl ederler. Sovyct Ruı.ya, 
hnrıd slyı:ısetlnl tahakkuk ctUrınek 
için muğlAk boğazlı:ır meselesinin kcn 
dl lehlnç hal ve tesviyesi haricinde, 

Yu anistan Harbi •~itler • Ciano 
(Başı 1 incide ı (Başı 1 i.Oci~~ 

tan uçan Italyan tayyareleri, d31J:.ı kında Times gazetesi diyor ! J' 
!•alinde Yunan kıtalarmı bomb3rdımarı ''Berlınde sıyasi Faalıyet 1) 
etmiş \e mitralyöz ateşine tutmu•tur !aşmıyor . .Molotof BcrllndC~ıııtl' 
t:k z mantarda bu bomb:ırdım:ınlar nhr ayrılmaz Suner'in zi) t~ 
Yunan kıtaatınrn ilerilemesıni ya va'<· h ıJlS-~t 
l:ıtıp aı:ır zayiat verdirmiş ise de a- aber veriliyor. Sovyet ııııı,. 
rnumi ilerleme devam eylemekı~dır. atında hC'niız neşriyat b~Ş )11 

YUNAN RESMİ TEBLİGİ mıştır. İhtimal ki Stallıı'ıll 1-tJl 
Atina, 18 (A.A.) - DünkU resmi loto!'tan etraflı izahat . J ret 

teblif: bekleniyor. Bu sükfit ZJ.Y8d 
Gerek Epir mmtakasmda gerekse 1 hiç bır netice vermediğıne 04 

Görice civarındaki daglık arazide, bU- let etmez. Rusların bir ıtıi.l~.~ 
tün cephe imti~dmca m~harebelcr düşünmek istediklerini de ttıı' 
devam etmektedir. Yeni c~ır~_cr, top- mun eyler. /1., 
lıır, havan topları ve ?er türlu malze· Ayni ıttirazı Bcrlin basını dll c ( 
me Yunanlıların. ellerınc ı:eçmece de termektedir. Muhtemeldir ki, clÔ ~( 
"

3 m eyl~ınektedır. . . diler. neticeler iktisadi ve sırıııl ·4 

Q Marallya, 18 (A.A.) - ispanya- ba~kı:ı hnkflnlarn &üvendlğindenberl 
nı,, ı;lnıal sahlllerlnde haııarlara ae· bo!lrı7.larır. ehemmiyet! nzalmı. l e de 
bcp olan fırtına, Franaad ve ez· Tilrkiycnln knU siynsetl her zamln 
cümle Marsllya ve Nice bölgelerlndc oldugu gibi, bugün de bo.,nzlar etrn
de hükum surmcktedlr. Nice havali· Iınd;;ı dönmektedır. Ru'.".)'a, B ra kör 
cinde seller baamıı ve Nlce'ln bUyük iezinc çı tmak arzusunu teşd't ettiği 
c::ddelerl sular altında kıılmıı;tır. 1 takcıirdC', Ttlrk:yenin tnkınacoğı vn
Nicc'dekl Palllon nehri yatağından ziyeti tayin etmek lAzım gelir. Bu 
çıkarak, bl.iyük bir caddeyi çakert· mesele dunya pollUkası mUşahıtlcri 
mlştlr, Maddi hııtarlar mUhlmdlr ı('iıl gozlc.ıın dikilmi:l olduğu bir nok-

Askerı bakı~dan bilyilk ehem!'211yet• hly ttc ele ol.sa, n~redilccek rıc'~ 
olan tepeler, bılha~sn tayyarelerın bil· de ldlr Delki de Almanya ,.e ıtıı' 
Y~k .mı:kavcmctlerınc raji-m,.,, ••aııJ c- ya bu ~etlcelcrin neşrini ged1't 
dılmıştır. • hususund<1 ınut.:ıbık knlmışıardı~· ı;.f 

Atina, 18 ~A.A.) - BildirildiCln· l!ıtkrir. Sovyct murııhhnsJ:ır~ r 
ı:örc, 14 İkinciteirin tarihinde kuç ılc bul cttlkter. sonra, Antikonıin şl 
b:r Yunan muhrip filosu Otranto Bo- zalarıne 'e bılhassa SovycUd ft 
ğazmı geçerek Adriyatik denizinde hind ki duygulan derin o nn ııvı'' 
muhtelif taarruzlar yaptıktan sonrn co)a tcmınnt vcrmcsı beJcleııc 
ussune dönmüştür. İ 
İTALYAN RESMİ TEBLiGi ava ar ıer 

l~GlLl'lfüEDE: . lodır. 
Roma, 18 (A.A.) - 154 numarıı.ıı "°aşı 1 iııc:i~!.f 

L o n d r a, 18 ( A. A.) -
Amerlkııya üıı yapmak üzere ki· 
ralanacftk yerler hakkında lngllt.cre 
tıe Amerika arasında anla§ma hasıl 
olmuştur, Bu anlaıım11ya göre, Ber
mudesler, Bahamas adaları, Ja"1alk, 
An!lyaata, Salnt • Llnıe, İngillz GD· 
yann~~uayyen yerlerdir, 

==:.:: 
ve Almanyanın bu teşebbüsunu 
nkamete uğratmaya muvaffak 
oldu. 

Akdcnizde de uzun bir hazırlı
ğın Almanya için aynı mahzur
ları tevlit etmekte olduğunu gö
rüyoruz. 

Almnnya hazırlığını tamamla· 
makla meşgulken, İngiltere der
hal öne atılarak İtnlycıyı ortadan 
çık~rmaya teşe~büs etmılitır. Da· 
ha ılk hamlede .ı.talyan donanma· 
sı b.üyük. zayiata uğramış, Ak
de~izdek.ı muvazene İngilizlerin 
lehıne donmuş, Yunanistan İtal
yayı mağlUp etmiş. ve mihverci
ler n Akdcnizdeki mevkimi sars. 
maya muvaffak olmuştur. 
Almanyanın hazırlık dcvrı bir 

müddet daha devam ederse, Ak
denizde harbi bütün bütün 'i<ay
b<'tmek tehlikcsile karşı ln~ac..ığı
na üphe )Oktur. 

Nihııyet Tıirklyenin Yunan - ital
y •. muhnsamatına karı m mnk husu
sundaki \aziyetindcn ayrılncııgından 
korkmıya mahnl yoktur. ZU·a Alman 
diplomalının da tcbanız ettirdi •i gi
bi, TürkJycnin bu muhnsnmat hari
cinde kalmak arzusu aşikl\rdır, 

BULGAR GAZETELERiNDE· 

tcblis: 1 u ırw 
Dun ı:ündüz Yunan cephesinde müf- İNGfL1Z TAYYARELEfl 

ıezclcr arasında hafif faaliyet olmus- AKINI 1-' 
tur. Koniça mıntakasında bir dıi~mau Knhire, 18 (A.A.) _ ptırı,ıfl 
ı;uvari kolu tamaıniyle imha edılmi3 §am İngiliz hava kuvvetle ,,c" 
Lir. f dflll ':r 

Kara kuvvetlcrilc sıln bir işbirliği umumi kru·nrgfıhı tara ın ı~ 
yapan tayyare kuvvetlerimiz Knlab'\lt· rcdilmiş olan tebliğe gore, ri J) 
ve Oorlce bölgelerini bombardıman c lh. bombardıman tayyar<!l!Ctll) 

Sofya, 18 (A.A.) - "D N. B.,, Slovo ı:'!rck kopriıler ve yollar üzerinde!:. 16 Teşrinisani gecesinde o 
gazetesi, Molotofun Bcrlin ziyaretini n.tlnakalltı kesmiştir. Bundan başka lımam Brindisi'de tren tsttı5~ 
mevzuu bahsederek Avrupanın yeniden müdafaa tesisatı ve barakalar da bo'lt- ve tayyare mcydnnın;:ı ~uV 
iman vt Bal'kanlarda sulh ve yeni ni- bardıman edilmiıı ~·e yangınlar çık.ı- kiyetlc hucum etmişlerdli'· 
zamın tesisi hakkında Almanlarla rılmı:ı, infiliklar vukua gctirilmirıht / 
Sovyctlcr Birliği arasında mutabakat Duşmanın makineli vasnoları, knaatı cok yangınlar çıkmı~t ır. f; 
mevcut olduğu neticesine varıyor. ve tayyare dafi batııryaları mcvzıle-rı İTALYANLARA GÖf. 1 

Yeni Cenubu Sarki Avrupa niza- mitralyoz ateşine tutulmu11tur. hama, 18 (A.A.) - İı.aly:l•1 
mından bahseden Zora gazetesi de • /:ındc geni~ h , a faali.yctındcP 
Bulgar nehirleri Haliçlcrin!n lyasi Belgrad, 18 (A.A.) - Bugün Gev. &edilerek dcnili)or ki: ı1e 
coğrafya bakımmdan olan ehemmiyc- geliden alınan haberlere göre, dun ı:eo· fayy:ın lcrm!ı: Suda ve İskene 
tıni tebarüz ettinncktcdır. Bu Halit- ce 600 İtalyan askeri ve l30 İtalyan den.z ü Jerlni bombardıman bli f 
ı Ik U d tankı hududu geçerek Yugoslav ma- lerdır. iskenderlyede demirli ••f 
er "Neiully,, d taaı ne cesın e kaml•rma teslim olmu~ardır. '""r 

~ nan bir vapura isabet \•Ak! o,,,,..-' münhasmııı yabancı dtıVlctler nüfuzu YUGOSLAVYA ( ZERİNDE ı .. e v-, 
ı skenc.erlye limanı methal.in" _, 

ııltmdadrr. Gazet.e. Almanya ve tı!l· Belrırad. 18 (AA) - Gayrı resm der tipL"ldıı b:r kruV'aı:orc ta)?'"""ı 
yanın da Haliçlerini yabancı tahakkU- bildi ·ıd·:ı:.· •• 11 

·· d l:u ak • · b tik U surette n 1ıoıne göre, bir yabancı rlmizden biri tar<ıtından atJl"'" 
mun en rt,arm ıÇlll ne uy m • t.ayyare bu sabah Danilovgrad tlzerıne pll isabet etmf,ı;tir, ~ 
cadolcl(J' ya~tığmı hatırlatmakta ~e ~u uçtuktan sonra Cenubi Yugoslavya İNGİLTERE ÜZEJ?r.lpr• • 
~cmlcketlerın Bulgarlstıınrn v~_ıyetı- 1 dağlan üzerine düıJmtiıtUr. Yugoslav 
nı anlamak hususun~a. göstcrd•ğı tık- memurları .• tahkikat iı;in vaka mahal- Londra 18 lA.A.) - BU~ıı 
dır ve idrak scbcbının bu oldu~nu lıne hareket ctmit . manu bgııtere O;:erindekı h3 ... 
ilave etmektedir. Nehirleri kapalı de- ıır. lıyctl, tali r. • hı:> et , zetmısıır. 
nizlere dökulen Sovyetler Birligı de s h J 1 et. , t. Su cx ,·e Kent 
bunu anlamaktadır.,, l'hammiıltl kalmamıştır. Bulııar nehir- rir.1c bırkac no!:taya bomt r 

Makale şu suretle bitmcl.ıedir: lı:rınin koyları Bulgııristanın elinde mı , e\ kre bazı h a oımu~ \ 
"Artık Bulgarıstanın bu vazıyctc bıılunm.ılıdır. kı:.ç kı ) .. r. l. u: ı tır, 
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Bir Haftalık 
Hava Harbinin 

Bilançosu 
Alman sana:rilnin memleket i
çınde dağınık bulunuşu, İngiliz 
bavac:ılarının toplu olmaktan ıd
ysde utaJr cruplar balJnde mote
add t mıntak:ılara dotrıı akınlar 
7apmalararu icap ettirmektedir. 
lnslliz ta778releri, ıecen hafta 
içinde 3000 kilometrelik bir .aba 
d:ıhlllnde faali:retıe bulumn\14-
lardır. Bu, bilbaua hava ~
mert ı.1nmandan tn.slia llavacı· 
lar1010 7ilklek kabili7•U. buhm
duklarını &tilterlr. 

Yaza: A. All ISKAL 

TAN 1 

Yazan: Sevim SERTEL 
Namık Kemal 

Sansörün Geçirmediği Fotoğraf • "V atan,, ı bir ideal 
tanıyan ve tandft 

yük Naıiuk Kemal öleli yanm 
n ıeçmiş! önümüzdeki 
çünde elU ikinci yıldönfimli 

11 Yağ Amcamı ÖZlecllm .. 
çük hikaye İngiltere- lece resmi göndermenın Imkiıı nasebetile ihtifal yapdacak. 

eki sansoni.n nekadar haricinde olduğunu anlayan Lon. Ta mektep 
alıştığını gostermek ıtıba· dralı aile bu emellerinden vaz· manzumelerini ıizll sisll 

B udkü 

ciddi ç 
resandır. geçmişlerdir. rak ezberledilimb K....t. 

ve Jan ism~nde iki Aradan bir hafta geçmi~ btr sunür kalemlle, tıdacl AW 
rile ente 

Barbara 
kardeş var dır. Bunların her ıkısi gün İrlandadan bir mektup al- midin 33 sene sOrea eah•• 

ve kız, koca:')ıle ber - mı lardır. Jan'ın kız kardeşi res- tipdadına raj:men bltiba de evlidir 
ber İrland ada oturmaktadır. Er- mi gazetede gormuş "Oe vakayı da re vatan qkını •tetm bir 

isile beraber Londrada orada okum~tur. Kendilerine gibi akıttı. 
tadır. Wkardeı seneler. uzu memelerm·, sonunda ıst digi Osmanlı İmpuatorlaia 

kekte kar 
yapmak 

İspanya Harıci:re Nuın Hit-
16r\işmUŞtilr. hal:ra Harici

lzlrı da Berlindedir. 
lugmlavyada fafıst 1'aal17e

fren konmuldur. 

H arbin ba~ndım son haf. 
tay.1 kadar yapılan 

k&r§Ilıklı lıa va akınlarınm 
merkezi sıkleti Londra üzerin
de idi. Hazir:ıntn on sekninden 
Birinciteşrinin soauna ka~ar 
İngilterenin insan zayfatı 14954 
oliı ve 21368 3lır ytralı olmak 
üzere 36325 .ıti~idir. Müdı&faası 
kuvvetli olu bir phlr4e zayi 
atın bu mik•ara varması ic:1n 
bava akmlar-ıun zorlu ve tnp. 
lı.ı yapılması Ft+..rt. Buna kar. 
§1lık. Ahnanya'ltn zayiat liste
sini neşretmeJ"iti neticenin pek 
te Almanya lelıind!l olmadlğı· 
na lpret aayılabili?". 

BU !nıılliz pilotu, düşürülen Heinkel 3 tipinde bir Alman 
&a1yu...U muayeue 4MÜ,Ver 

birlerini görmem· l r. fotogra{J gazet vası ile görme- bir devlet deiildi; herkes 
ra Jan'm kansını gor- ye muvaff k olduöunu söyle- kelimesinden yahuz dofdaı. 
ile. mektedir. ri anlardı. Kemal vatan 

denberi bir 
dir. Barba 
nıemi§tir b 

"1man - İngiliz hava harp-
llln derece ıiddetlenmi§tir. ' 
lun n hududunda kail neti-

~· Harielye Nazın Se. 
s-er dtln llltlM'le IÖ
. İtalya Hariciye Nazı. 

lterline visıl olmU§tur. 
•asına Berlinde bala

Uer in hazırlamakta bu· 
Akileniı: harbi ile alila

ektedir. Almanya is
temin edllec:ıı!k yardım 

Aon pldini verecektir. 
Yunaaistandald mavaf· 

iberine Akdeniz 
thfdet merkesi ıarbl 
nalde4ilecektlr. Çun. 
· tanın mavaffaki)reti 

•• eephedeld mahiyetini 

vyada: 
-....ıavya Yuaan11tama 
llluvaffaldyetiıulea cesa. 

yalım sef erberllıinl 
.:-aııuuc: i~in tertibat almak· 

etmem.is, dahildeki aul 
faaliyetine bir frn 

a teşebbüs etmijtir. Za. 
oalavyaıwı berhaııci bir 

tesebbilsitne mukavemet 
kanaati ırüuden st1De 
mektedir. 
Yanın &erlin konferan.. 

'-ara BalbnluUld l&a
ho zm ak niyetinde olma. 
anlaşılmaktadır. Bu fiC· 

al harp ~-ICIÜStanm 
tlserine Balkanl.rdu 
aktır. 

llarbi Şiddetleniyor : 
a...aaya ile lnsiltere ara. 
llndaki hava harbi de aon 
ddetleıımlftir. Geçen haf 
iki taraf ta hava hflcum 

._ haddine vardırmışlar
defaki bombardımanlar
edilen taktik Hrer birer 
birleri imhadır. ingilis. 

1turı ..._rialn altını üstü
ve bu pul hemen 

en tahrip etmlflndtr. 
Bıemea pJarinl imlaa1a 
rdır. 
makabil Almanlar •• 
akpımı C.ventry ~·· 

ecede 7alıap yıklDlflar 
bulmwa tanaıe sana· 
etmişleıdir. 500 tayya. 
daa ita bomNrdmaaa 

lradar yapllan .hücumla· 
~~ ve en atın olmaıtar. 
.:-qa devam ediline, ne 

ne •• İagiltere4e bU.. 
kal.uyacak, ıehlr1er 

ıepn.e1e mecbar ola-

- İtalyan Harbi : 
·~11aaııı;.· tu Jaa•u4aada kati 

laetice alınmak uzerCMlir. 
Yananhla:r tarafından 
~ bir aaat memelesJd.lr. 

Alman aanayi\nin memleket 
içinde tJatın·?r bulanuJu, İngi. 
liz havactlarJnın toplu olmak. 
tan ziyade ufak 1,trııplar ~lalin
de müteaddit mıntakabn doğ
ru akınlar yapmalanna a'1l:l 
olmaktadır. Jı'ıızla olarak ta 
İngiliz hava Ullaruı!n A1maıı 
he(!teflerindaıı uzak oluıu ha
vacdık bakmamdan _yenilmesı 
müfkül olan zarıırctTerdır. Su. 
na rağmen IOll hafta zarfında 
1ngiliZ hava kuvvetı~ri harbin 
bapndınbed ilk defa Danzig'i 
bombardmwft etmişlerdir. Sır 
ruı Loncira&\n '"3000,, kilo
metre kadar uııkb:lır. Gene 
uzak mesafri~ bulunan Dm. 
den civanndaki suni petrol i. 
mallthanele::n':! · üyük ça:>ta 
yübek infllh!ı bombalar alıi· 
1D1f, tam t.abeUer bydeclllmiı 
ve geniı mikyas~ yeımlar c:ı
karılımştır. Uenız tezgihlan.. 
nm tayyare fabrikalarmın, de. 
nıiryol ve carlc-:nuı koti netı· 
celi bombardmıanları sık sık 
yapılmakta:iır. 

1 ngiliz ıı.vıcd.ınmr. 30\)0 
kilometre mesaieye ka 

dar giderek bed:flerini tahrip 
ve çok az zayiatla üslenne 
dönmıil olm.ı!ur'. bilhassa ha. 
va seyrüsefe.'i bakmamdan ln. 
giltere havac&.armu: yuksc.-k 
kab~ette oulunduklarını gös
termiştir. Seyrüseferin, aev .. 
kulcen ve tabiye vazif9Jerinin 
bafarılmumda ön safta gelen 
bir rolü vardır. 

Bu hafta zarfında İngiliz 
tayyarelerin n uzak ve yakın 
olmak üzere diışman arazisine, 
bilhassa Fransanın Alman iş. 
gali altmda bulunan sahilleril,, 
sanayi şehirlerine yaptığı a. 
kmlar mecmuu (1500) kadar
dır. Ve yapılan uçuf}ar niabe
tinde huıla elde edild jine 
hiç fÜphe JQktur. 

İngiltere imparatorluk hava. 
cılığınm daiJq hedefler ve 
uzak mıntakaJar üezrinde ça. 
llfDlak mecburiyeti yamada 
Yunan cepbeai de vardır. Son 
hafta zarfında bu cephede l'a• 
zife alan Büyük Br1tanya ha. 
vacılan bir çok muvaffakiyet. 
!erden başka harbin en parlak 
zaferini kazanmaya muvaffak 
olmuflardır. 

Taranto baskını yedi parça 
harp gemfainin tahrıbile netı-

celenmiş ve İngiliz havacılt ı 
ancak ıki t yyare k;ıybetmi:-.
tir. Bu zafer ha\' a k•.ıvvetleri. 
nln metodik çalışın sı bakı. 
mından takdıft! ~ yandır it 
ya donanmasının bell'li buk 
bu darbede bombalarla, a 
tayyare siWıları çarpıpna ı 
açmışlar ve torp 1 atacak tay· 
yarelerin hareket serbest n1 
temin etmek eibi ZQrlu btr i i 
abatnadan ~rml§lat'dlr Bu 
hava Sevk ve idarejlnln mu.. 
vaffak bir ömepıir. Jn,Wz. 
ler, ayrıca ~ Diaç w Av
lonya'yı bomba~aiak yan.. 
gmlar ÇlbnıİlflUdır. 

1 eri tarafta Almanlar da 
· Thaınea halicinin toplu 
bir laaJde bulunclurduğu Ingi. 
liz saııayiiııe ve aynı §iddctte 
olmak 'Ülere LoDdra halkına 
taarruz etmif* Anavatan 
müdafaa bava kuvvetlerine 
mensup av tayayreleri çetin 
mukabelede bulunmUflardır. 
Elulı bir muvaffakiyet elde 
etmek gayesile açık şehirlere 
ve müdafaasız plAjlara da sal· 
dınn Alınan bomba!dnnaneı
ları İta17an Jaavacılarile 'lele 
vermit bulmuıyorlar. İki ıar._ 
fm bu hafta ıarfmdaki zayiab 
elliye kup beftir. Farkm onda 
bir olUfU lehte bir rakamdır. 

Sanayle ..un- İngiltere 
ı..rtkaJeoımı •ısta ~ tane. 
,. infa tlbaelde ~tuna 
blllyoru. Bu rakam fabrikala. 
rm azami raııdmwıı dejildir. 
Daha fazla istihsal imkanları 
vardır. Buna Kanada ve Ame. 
rUwıın da .,. bin tanare 
verdiğini ilive edecek olursak 
a1bk h•lan•n iki bin tanare 
olduğunu görürüz.. Evsaf iti
barile de İng·11z tayyareleri 
Alman silihlanndan yüksek
tir. Bu sadece bir tayyare üztı
rinde delil, harbe gfıoen bütftn 
ailihlann mukayE!9ftSinden çı. 
kanlan müsbet neticedir. Hele 
Uçan kale adı verilen büyük 
tayyarelerin İııgiltereye var
mus gün metelesidir. Bu tak· 
dinle hıgiltz havacılen 3000 
kilometreden tok 4aha uzakla
ra kadar gidebileceklerdir. On 
bir kişilik miırettebaüle hava
da muntazam bır büro gib1 ça
lıpcak olan bu hava gemileri 
aovdeleriıxle 3000 ~ometre
llk uÇUJCı on dfıf• faluma 
yetecek kadar benzin, midele.. 
rinde de bq ton ve hattı ben
zinden iktisat edildigi takdır
de bunun beş mişli bomba ta
pyacak kabiliyettedir. Zaman 
ve mekinm müsaad~ uy • 
guıı bir halde kullanılacak o. 
lau, bu dev tqyarclerin hava 
~ bib1ilt rolleri o.
lacajlna ve sürprizli habe .. ler 
getireceğine simdiden bıanahi. 
liri.ı .. 

1 ta17a cephesinde ile, lngi. 
!iz • Yunan tayyarecilik· 

.;::. ~1~ - 54 - r-.. ı 
Jacaktır. Epir cephe- - Evet. Ö7le IÖril)'orum. Bun· '--' r C e 

Mı1mekte olan İtalyaa dan dole71 bana niçin talil .,tiyor-
lse, bu kq Yananls- aun? Sen!n vazQ-etinde olan ber ta• Yazan : ANNll! VIVANTI 

etmeye devam et. dm idare edilml7e, hlmQe olmunı- Çeviren: ROVIYDI &INANOGLU 
ı.e.n:ea de imlin yoktur. 1• muhbıçtır. 

ti -ı beri de - Yanlıf dOIQBCl1onun. Bu tik• önünde kotturan fırtınada aüktlQetl 
1 ~ •-aen • rini~. btr tekne zannettljtn benl!tf· ancak benim kollaruıwı araaında bu· 
~da mahaıebelerden aıın en ince hiNine. en 1'fllcsek pru- lacaUın. 

)'an orduları. arkada runa dokunmuı oldun.Karpnda direk Omuılanmı ıllkpk. cevap verdim: 
akta olu 1enı meni· aiz, dümensiz kalan bu tane bayat - YaııılJ)'ol'IWı, dedim. Beni art.ık 

tlkiUr çekilsnn Ymunı denizinde ~ebUmek lçhı İazumu resınl bir kilveye bemi7en m.ı-buU· 
ilk kati netiee elde olan bOU1n bu teYlerl bCb1lt bir Bfk 1etin aua bajl17amaı. Benım gıbi 

.ı.eaktır. fırtınasında U7bettl. Onu. emin bir be7ecanlar içinde 1ıa7aıa atılan, he
Uman:ı 8ll&Gnck olan da ,,_. atkın 7ec.ıuıJar içinde 7apyan, heyecanl r 

Değişiklik Yok: ailrilkleyicl lfllllrıarullr. -. bQtOıı lelbde açılan bir kadın, vuifeperver 
"-da Basan Saltrl Pqa. muka~tamı ona ~... b1r sevo mubabbeU ile idare eclllmez. 

- ri1uedade tefldl Sakin bir ıavırıa ~ dderi· llaba bira evvel BÖJ'lemelc isteyip te 
)llai kab" dil Mıs me dikerek: ancak telmihlerle ulattaim baJatmu 

me D ır par. - Sana cimin de ~. Tele· lateır IDialD, sana batoıı açık1Jjı ve 
r.9111etıll!uıula.:6metln Ü)'De• rar ~ SeDI,,... ratma acWtı ile ulata.7un? 

'!'"'Uttıan .. om ki ,._ kurtaractlliD. - Jta,uo, dedi. a.ıns bllb'orwn. 

.._~~~eski bhJ. ~ ~-:.::' .:.= ~ =:".::..~ ::.:.~ 
:-VllllellDIA Ü"9•ındaa da ,.oıGıM , • ......_ Mal. 'IMıldlla Jeb1me ~ ae-

Yaaf. hllk6met tn,ms. tJd eDerll• .,._ YllNrlk. eıllm )dJde Wllr' eblıtpiDdtr Ben ana. 
lriitiln bilktimleriD.i bir sesle ha;,lardı: bent ......_ ~ 111'~ 

-- atgadedlr, Mmnn G6nllf17oır 111R11W1f Alda. cü taflillt verece11m:. later mJaba? 
,._ tamamJyetlııl Dllldaf H ma.,tıta karp kulaklanaı \Jumıpın, O wrwı hA.miJ!k vul7e&iaden ..m, 

Fakat, bu.,.iiakii vazi- z.medfy,,rsun ki. bunları lenfıı gü- kurtaracatun B a n a dokunma. 
lae luzum ıörmemekte. zel )11zünil Juzartmak Sçht. ~- Gf., ikimizin ;,olu büsbGtüp qrıdır. 

ltaı.ette Mu.arıa derhal J1a7ır ~ vruın. t>Tle 4e1Q. 'V-mb- - Fakat senin ;,olun y . E e 
....-

1-U.e taraf tur olall A· ıoraun Seni hayatın buhranlutnıda... 10ıunu &6sterecek bir pusula bile 
taap partisinin noktal (Y e 1er.ln taıvJr etutln llbf ~li- mevcut delll •• 
» celmemiatlL 4 7qzm.) SeDi, bir ...... 1 telme Sibi, - He çluna olaun. latıkametım ... 

lcri elele vererek İtal)&;l <ır• 
dusunun gerisini k "ney~ · Iı. 
acakl· rdır. B ndır.ne \ e cı. 

ka a 1 manlannı, kmal a r• 
lık ko l rını durrn du ve , • 
man eme- bo la a 
o urlaraa lta1J n ordu u Ar. 
ıı vuttuk inde gun g 
erıma,e ve ~ oksuzluk ı 
bo:ce'•11a lnahlt dur 811 
arada hava arın anma le 
lfbirliji ak !taıy nın ha. 
r le her turlü :nuva la ına 
d ha fiıcld tli darbeler ındire
cekleri şupbes:Zdir. 

Yunan arazisinin dağlık olu· 
u kara ordularına mudafoa 
ımkanlan venmi1de beraber 
bu cephede zırbh \'asıtalar&n 
ziyade tesirini blllet+Jrecet s·. 
llh İtalyan tay,ereeillli olabi. 
lir. Yunan havacılıgile balyan 
tayyareciligi aramada adet f ıµ-e 
kı vardır. Fakat fngilterenin 
Yunanistan• klfl miktarda av 
ve bombariım~ tayyaresi 
vermiş olması ve Iagiliz tay• 
yarecilerinin fiilen ışbirliği 
yaprualan harbin seyrini Y~ 
nanistan lehinde büyük mik. 
yuta değiştirir. 

Bugün için AlD\3n havactlı· 
ğı, kati neticenin havadan a· 
hnacağına kanaat ae*mif olan 
Alman efkarı umam1'esini u.. 
nıitsizlikten kurtarmak için-. 
müdafaam febjrlere de ı.ar. 
ruza başlamıfm'. Fakat fu ltıu· 
h 1 

n at ~ Uta -enhisunun 
mOd•haJede btılunmadıği cep
helerdtt havacılann muvaff • 
kiyeti mahdut ve kısa olmaya 
mahkumdur. Gün geçttkec kud· 
reti artaa ~• ha~ Qftijniuğü· 
nGn mutlak kurulacajma fna
nu İngiltere imparatorlult ha. 
vacılığmm Alman taarruzlan .. 
nı kati surette önlediği :;iın 
harbin dörtte üçü kazanılmq 
olacaktır. 

rr---... 
DahM en ,l(bel ve en he;recanh 
Filmleri siS9termekte t6hret a
lan ainemamız. .•• Bu balta :Fine 
muhterem miltterilenne.... Ko
lumbla film Şirketinin en b'11ilk 
filmi. Dün.7a pzeteleriode uzun 
zaman tefrika edil bü;rük ma-

cera filini 

MASKELİ 
12 LER 

Baı Rolde: 
BİIL El.JO'ITE 

Bu ıörece nlz film ~ımd·:ye 
kadar cevrilen macera filmle
rlndtn b09>iltün bqka bar tarz-
4a ~ , milth ş heyecan 

dolu Kahramanlık filmi 
YARIN . 

MatMetfl'llen f!!b~ren 

AL KAZAR 
1 aaBAŞLIYÔR # 

' ' 

iki kardefin geçenler- * * bir iman şeklini verdi. 1 
afta ara ile birer ço. uzaktan yakından temas edea 

İft8 bu 
de birer h 

dünyaya geliyor. Barba- "Yağ Amcamı Ödedim,, : tliu ıüzelliklerden .hatta clhll 
yavrusile beraber bır - _ manlardan da istifade edeıek 

cuklan 
ra tutuyor 

r.kartıp kardesine gem- A lmanyada okuy;ın talebe- parlak şiirlerini onun 
onlardan da hiç gor- ler oradaki sun S3DSUr tereaniim etti. 

ngesile bebeğin bır a. ikinci Abdtlllıamit vataa 

resmini ç 
deriyor ve 
mediği ye 

esimlerini istiyor. On- dolayı ile dertlermi ailelerine habbetinden korJm,.or, 
bara'nm bu arzusunu P k çık a ık yazam m kt dır.. de )'el'iqen, kik salan .. 

mda bir 11 
lar da Bar 

rmek için ana evlat lar. Bu mun~ebe~le son zaman- kendi maabksa& yerine geti 
beraber bi r resim çıkartıp posta- larda Fuhrer ın dıyannda oku· tehlikeJ e diiflreeejiadea 

lar. ma ta oll4nlardan gel acaip himleniyordu. Çiiııldi vataa 
b" iki .ft\... 8 mektuplardan bahso1'.ınmaktadır. habbedaia kas\ .ıı. 

ya veriyor 
Gelgel eli 

mektup m ~ 6 '"• ~nr Bunlardan bır tanesini yazan ar var.,... 
iade ediliyor. !!zennde genç tekmil yiyecek gıdalarmm ~vmek ~u yükseltmek d. 

amga vardır: 478 nu- sonuna bır akraba likabı tabnak ti. B~ ~n de memlekeii 
em~r taraf~an açıl- lrurnazlıımı gostermi§tir. Mek- fu!!l bir reJime bVUffarmak 

şöyle bir d 
maralım 

toğraf sansürden geçe. tup §U şekildedir: edıy~rda. Tekimlil kanunu 
• .. _ leketi en alır W,iklere 

mıştır. Fo 
mez! İade!, 

Jan ile ailesi bunun sebebini . B.aı yengemi gece ru}'Rl11da biatüıı bu merhalelerden ı 
anlıyamamışlardır. Böy- ~~~um. Ze~in halam da nasılsa Kemalin, vatan! diye ba bir türlü 

n bir iki gun geçmiş- ayıdır ve berum ~~tırmu sorm~ sembolfln sinesinden Atatl 
un kendilenni zıyaret arzusun~adır. Bılirım sabun enış. lnönüler 7iikeelii. Bqüa 
azeteci arkadaşlanna tem. de ilddebir size ulramaktı denildiji zaman "mll!I 
a bu hadisooen hah.. benım baca kurwnJarıle sıyahla- nedir bilmi7en birbarleriae 

lece arada 
tir. Bir, .. 
eden bir g 

r. Vakayı gayet ente. şıp siyahlaşmadığınu, Jrencfimi ret maslahat .;.litikasınıa 
n muharrir bu f otoğ- temiz tutup tu~dıjlmı sormak. lpliklerile tuÜuruıma, bir 
k istenµştir. tadır. Fakat ~epsınden çok y~ğ murat olanmayor; milli 

lif arasınd 
setmişlerdi 
resan göre 

alelade bir şeydir. Kol- da~ı ozledim,. o~u o kadar go. gayelere dolra ,nran:a " 
vrusunu tutan bir ka. receğim geleli kı .. ilih,. emelle ytlreği çarpan tek 

rafı görme 
Resim 

nfn ne gtbi bir zaran 0• Diğer bir mektup §U tarzda- bir memleket, bir millet 
dır: 

lannda ya 
dm resmi 

ğini bir türlü kestiremi- "Sevgili anneciğim 
tecl, bu mesele üz,rin- BUNda hayatmm fevbJAde 

labilece • 
yen gaze 
de durmay 
ra bu 

a karar vermiştir. Zı. rahattır. Almanyad& kıthk vnk-
resmin bir aynının Ame. ,-

bir tanıdığa yollanması· tur. Yal, sabun, et. bol boldur. 
sansür musaade etmış- Ortalıkta etten bol şey yoktur. 

rikadatd 
na aynı 
tir. 

Gazeteci 
jp hadise 
için resmi 
mi§ ve 
yazmıştır. 

izin ko 

Ne aramt buluyoruz." 

İmza: Bernard Bilakis 

Toplantılar, Davetler. 

E p Halkeriadea: 1·12·940 tari1ılııaen iti· 
beren Evimizde halk lnırsl&n faa~ete ı•cc· 
~inden UJın balkamıaın b• inanlara k&J'· 

bu makamın bu aca
ye nazan dikkatini celp 

aynen gazetede nep-et
ffkayı da olduğu gibi 

Fakat nafile sansorden 
parmak mümkün olaına

edea bu nmıi pçtnn. mqtar • .N 
mekte JSrar etmekteairler. Böy .. ..._.lı 1 bı Rallıeri U~ alıacut ----------· ........ 

J Jenenin en bu1Uk Türkçe ıöalti ve Arapça ıarlalı filini---~ 

YILDIZ 
Aıkm G6z ntlan falmlnin um 

t.ımu Bqmqanni?eıi 

NECAT ALİ 

SULTAN 
Şarlan en bii7ülı: ola17acaıa 
Abdlilvehabm (Jedne rakibi) 

Abdülgani Esseyid 

t-Pe kyakmda TAKSİM Sinemasında• 

YARIN Matinelerden itibaren 
tıtanbul'ua 2 büyük ainemaıında: 2 BiiJWr fdm birden 

TURAN ve AZAK 
Sinemalannda: Büyük GALA MÜS~İ 
Sinemanın 2 meşhur Yıldızı 

Tarafından Yaratılan 

B o y o K A Ş K 

DiKKAT! 

LEYL 
ile 

MECNU 
M 

t YARIN 

Ha.kiki ba7at ichıde betsiln geçen bır Atk Rcwnanı, Sevipnlerba ve 
nin tak'p ettJlfn muntazam eose de-1 Sevenlerin filmi 

tıldir. B • bel dikenler fçnde sü- 2 ncı" Film·. FEDAi KAPTAN rilLnemtş tat'l tar ara ından kendime 
bir )'Ol bı•lm k f tiyorum. 

~avaş yavaf bana d iru kuldu. 'ili•••••• Miithlı heyecan dola _.. fUmi ~ \. •••••• 

Gö lerind~ sert blr mAnıa ifade eden, ••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cel lr gibi bir donukluk vardı. Ya- .4111 

naklarınd l oJnıytilardan, dişlerini 
kıracak dar rene kemlltlerlni sık· 
tıtuu ann:vordum. 

- Seni sevt;,onun' dedi. 
G6zlerile naurlartm• arıyordu u

falıı: bir :r:aata mallöP olmamak 'için, 
JüzOne balmuJOldum. 

AŞK TARİHİNİN EN BÜYÜK BOllANI 

Bu Pe11embe akıamı L A L E ' de yaıanaca 
BETTE DAVlES-HENRY FONDA - GBORGES BRENT - lılARGAJlETB LtNDIAY 

Sanat lı:aclretlenmn pbeaeriai :rarattı 

Fransızca Ö L M E Y E N A - Sen~ aevtyorum Bütün sö7le
dtklennde haklılm. SerdeUWın se- .._ 
bepJer senı. bana 7aklaffi.rmak için ~•••• Sinema aleminin en parlak bir zaferidir, luuırlanuıız. 

b ta mQfekkeremm "cat •ttili ç- 1l•••••••••"9•••••••••••••••••••••••• ma man aklardı. Bunlann hepsinin .. 
.Cevklnde olan bilsim1 tundi sana bu
twı U17anhta ile ao7lüyoruın· Mar -
yal Seıü MViJWUm. IAVller1Dla, re· f 
zaı.tleinlo. bir te'1inl• benim ru· 
huındaaın. Afk mı llUJcınun? En 
kuneGillıd .-IDJa dolu o1ln lıı:al
bbD4e •·ı-ımm. -1•. JMlttbl lıu 
7QltN tmzuu btr tekme ile uzata 
fırlatalım. Ha;rit fırtınasının 8nilne 
kendimizi bmıkalım. Maceralar için
de yuvarı nar , her ıün biraz daha ı 
in , y ut h ıün bıraz d yük 
sel e.;; lb'e lm... F kat beraber 
le li7 Beni Uırke~ın 

d nü! 
(1>SVAJO VAR) 

Bu Akıam SOMER 
Genç 1Cu ltollailli biiJiik bir munf~etle bqaraa Ydcb 

A N N S B t R L E Y'm 
RALPB BBLıAMY ve YARININ SO YILDI. 
ile breaber GENÇ KIZLAB iÇiN uanrıııa~ 

KIZ TALEBE YURD 
Fransız·• ıödii milıteana filmi takdim ecl:vor. 
Bu fUm: Genç kızm ruhunu... Atlı:mm QaD111111 - tDc 

Heyec:U ve helecanı .. SeTimlllitinl masa.,,,. lrir tüaef'cllr. 
Bu akfaın i'in 11erlerini.zl e1'velden alduınız. Tel : il 



- ~- 4 TAN 

~Z&'.&l!ltiZIB.:ı~ıa:l'l .. rmı:m-=mm-=mBmı ................................................................... ~ 

Tica ~f t Bankası A. Ş. Eskişehir Şubesinden: 
BEDELİ BEŞ SENELİK TAKSİTE VE 

Günü 6 · Satı~ 
~t 5. FAİZE 

Birhıcikcinun 
TABİ 

1940 
OLMAK ŞARTLARİLE SATILACAK 

Cuma Günüdür • 
EMLAK 

B;ınlca 

K. No. 
T apu 

S ahife Cilt Ta r hl Mevldl Hisse miktuı Mududu M uhanirnen kıyMetf Teminat akçul 

2 600317 16 2 5 li ıcı211 ı:: ,i elm Antıye mahal• Sağı ve sulu yo\, arkası cmvalı 
l<.\SI İk1ıaıt soı.;.nk No, H K:"H"glr hane TıımPını ınetrü.ke, cephesi yol , 3.000.- 600 -

T. L. T , L , 

1t1I'\ :.ıı \'e hrıdu~. ırı Y• i/.'lJ gayı ı menkul bu hu ustc. l'lm:im eclilmlş bulunan ~cırtnaıııesiııc te~ !Jka n açık .. r ttırnıa ile sat ı l:ıcaktıl', 
ı ub bıra~ında 6 Bir n ·ık nuı. 1D210 tarihınc tcs11ruf eden f;uma gilnıl saat ıo da toplanacak ol an satış komiı:ıyo•ıu huzurunda icra t".l ıım:ıcııktı r. 
3 - ..: tı tıedel n ., do. tte Jıri oe ın \ c b. '; ye~ı beş scnPlik taksite ve yüzde be faize tlıbi olmak üzere Bankaca hazırlannıııı bulun~n muka vele.naıne~j. ınucibillce \·~·esiyedir. 
4 - Ar•tırr y ı~ı:, K C'deı <'ki r ı iııdr nuhür l:ull n::ınların mühür lerınl 1'\cıte .. de nlasdik ettirmeleri tıa rttır. 
5 - A ıtıı nı \"a tırııl< cdec0kler te. in ı a :çclerınl ıNc.kıt. Devlet tahvili, R nk:t ter.ıinl!t mektubu olab llir) mu::ıyyen ;.ün \ e saatinden ev\•el satış komf.,ponuna tc\ di ctnıelerl 

ı r ıı.cl nl 1 .. ı ıda bulundun' al n lazırQdır. Milz yede c.~nasında verilen bedel mu ·adder kı :vmetJ gq,.-tiği takdirde talipleı ,n dCllOZltolarını nh>bet dairesinde t ezyit ey-

rtn rne .:C' t ı.. tc ' bı bedC'l iç n iın 7.alanacak mukııvelcnameyi gôrmek istI.venler şubell"Jzle Bankamızın An kara \ c İstanbul şubeleri mudurlük-

'un ' r. v<>dC' ınc i"tınık edl'nlcr ı:artnamf"yi 'e bo ç muka\•eknııme. ini okun.uş 'e mi.ındcrecatını knbul ct.:ıiş sayılırlar. 
rı U um l\ludurlugun tcı \"ibile r.-ıuıeber sayılaral:hr. 

\ .. Juuul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum l\1iidürlüğünden 

lrtır .. l'ri' $ıo;Ji A •öJve'!lı k•r. ııc clo'·iımC'iı uo;ttsı Dört topruıcı, Ü'" bobi
no u •as vle. döıt bobınop ÇJraı.ı ve LÇ k;yn:ıkcı us.asma .;lıtıvar; va rdır 

Jrt .. klıicr'n nufmı hu\ yet cü •danı h ısı u tıııl ve~ika~t ve ş m cliye kada r 
mıll balunöuk'arı mwe~rcsclud-n ılmış olduk! rı !T'ucMett h;zrıet vesi· 

k ' r vle bırlilttc İ<'arcnir Metro - Han ıem•n ka:rndal:i ZAT iŞLERI MO 

İstanbul Biri.-Jci 
Noterliğine : 

Muayyen bir mukavele ile David Ta-I URL ÜÔÜNE muracaııtbrı !uzumu bildır lır. (10943) 1-------------------------------- I ranto ile üç senelik bir , irkct i hususiye 
. akteyleö'lı: , Bundan maada i lı:i ~cn,.den 

K 1 Z 1 L Am ?.DY~mı:ı~C~ı:;ıEı!DIGıM:mır.ııl-Yız:oız:ırıEımTıawır.ı:ı ' J s:nr;i::!t~c:::~s;~:~ı :~~:m~::~:~ 
' • litın ifası ve işin ida resi bihükmelka-

Umuıı i 
KIZILAY MÜSTAHDEMİNİ İÇİN 

2760 adet kas ı.et yaptınlacaktn·. 

1 nun ııerilri mes'ul bulunan bana aittir. 

1 Ana taallük eden bal mukavele ah'ıc!ınn ı 
ı dai resinde Sf'nebcsene hesabatı tetkik 
1 ve bilanc;osunu tanzim ve h:Ssel men
i foati almııktrr. Nitekim şimdiye kadar 
j bu dairede ifayı rııuamele olundu. İtn · 
, dı buna rağmen mıidıleti 11irket benü,. 

: hitam bulmadığı ve daha bir buc;uk: se- ı 
nelik bir müddet oldufu halde muma· 

••m:..F.::ın;::ıiııas:ı•11-ii1•mıcll•[lf'3..,_mı::cg,tw1Cı:mım;;•mmlZiilllilılSIDl••••••ll:'' il eyh David Ben<> Taranto İkinci Ti• 

Yenipoı:. tahanc har ')' ı~mda Mimarvcdat caddeı--;inde 
{Kızı!ay ) hanında Kızılay Sabş Deposu Direktörlü
ğünde bulu na n nümuncsi her gün görülebilir. 

Fiyat Miir akabe J~omis:ronundan : 
Ellerinde koyu mavi ve siyah kağıt, koyu mavi, ycşıl ve sivah mumlu is

tor muşambası, s yah 1.arton, den iz mı•şambası, deniz ambalaj kağıdı, kum
hı • f t mavi ampul, sıy.ıh ve mavi yunlu J>crdelik ve istorluk kumaş bu
lu rın bunları"I c_ n ini mikt rrıı gl.'stcrcn birer beyannameyi 23/1 1/ l940 
C Jıt;ar• esı a t 13 on ure kadar t ,tanhıl Vilıi.yctiı.e gctırıp vermeleri 29 

Ko u;ı. ın rnanıcsı ıin 6 ınc:ı madde~ınin verdığı ısa! M-
I n olunur. • ıcoo: .. 

ODEON 
Yeni Çıkan Lüks Plakle

Küçük Me~ahat 
KEMAN, KANUN, KLAR NET , UD 

270394 No. SEVİYORUM GEÇEME 1 
BAHAR Ol.UR 

NE V i N 
KE MA N, KA lllUN, KL ARlolET , UD 

2703n3 No GÜL YÜZLÜ G ÜZEJ .. Neva rast gazel 
7 • GÖGSÜNDE BİR AKŞAM Nevıı uşak ı:a:ı:el 

HAMİYET DUYGULU 
K F~M AN, K A'llUN , KLARNE T , UD 

270395 No. BEN ~ANA E ZE LDEN VURGUNUM 
EMİNI;.MİN YEŞİL GÖZLERİ 

caret Mahkemesine mıiracaatla 13 Teş 

r inisani 940 tarihli istida ile bir ted
biri ihtfyati talep eyledi. Anda c\ıya 
techhii ründe tehlike olmak ve mühim 
zararl.'.ır karşı sında bulunmak: gib i bir 
cvzaın mevcudiyetinden babsile bazı 

mesrudat dermeyan eyledi. Bütün bu 
maruzat mavakiaya gayri mutabık •e 
hılafını hu:ruru mahkemede ber daki· 
kada vcsaikle isbata amadeyim. tııdel· 
ıtıraz istenilen tedbirin mahkemece 
kaldırılacağına şek ve şüphem yoktur. 
Maamafih soğuk bava mahıenlcrinin 

bir kısmı depolanna tatb:k edilmek 
istenilen muamele ve mal vazeden mü$ 
t erılere ka .. :;ı icra kılınmak istenilen 
ıhtarat maddi "'e manevi zarar ve ıi· 
yanımı v e haysiyeti ticariymi kesrü 
nalueder ahvalden olduğundan hakıııı 
ve yersiz ola rak ve mahza kadri tica-

1 rimi tenzil ve zararı maddi ve manvimi 

ı mucip olan işbu tedbirden hemen sar• 

tınazar eylemesini kendisine tenbib 
1 eyler ve buna rağmen icabmı icradan 

l lmtına eyl ediği surette her türlü mad
di ve manevi zarar ve ıiyar.ımı ve sa
ir hukukumu ve mahkemeye müraca-
11tla sııdedeceiim bilcümle masarifi 
muhakeme ve avukatlık ücretini ken
disinden talep ve dava eyliyece(imi 

htar eden iı1bu ihtarname nüshaların-

ı 
dan birinin Beyoilunda Kumbaracı 

yokuşunda 100 No. 1ı evde mukim ••••••••••••••••••••••• llll•••iılll'' muhtarülaleyb David Beno Tarantoya il .... 
tn111111ı-- \'e bir nüshasının avukatı bulunan _..........._ __ .._......_.ar........., ..,. 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZiRAAT BANl\ASI 

l\.u ruluş Tarihi : 1888 

Sermaye~i : ıoo.000.000 Türk 

Şube ve Aj a ns adedi : 265 

Lirası 

~irai ve ticari her nevi banka muamelelerf 

Dördüncü Vakıf Hanında dördüncü 
!-.at ta 30 No. da mukim avukat Kalef 
Gabaya, bir nüshasmın Jurnal Doryan 
~e bir nüshasının da Tan ~aı:eıel crile 

dere \'C ilaı;ıın ı bir niıshasmm dairede 
h ı faile son nüshasının bıdettaııd i k ta· 
ra fnna iadesini rica eylerim. 

Salamon Hayim Baruh Tahtakale<le 
U.ıunçarşı Caddesi Hamaın sokak 7 

No. 1r Soğııkhava mahzenlerinde 
müstecir. 

1 

Adef Liral;k Lira 

1 

2 

4 
8 

35 

80 
300 

2060 - 2000.-
rnoo _ 3000.-

750 

500 

- 1500.-

- 2000.-

250 -

100 - 3500.

- 4000.-50 
20 - ..;uoo.-

Türkiye İş Bankasına para yatınnakla 
yalnız para bir~tirmiş olmaz. ayni za

manda talünizi de denemiş olursunuz. 

l<qldeler : 4 Şubat, 2 Mı· ıı 
y ıs, 1 AOu•to•. :S lkfneltct-

r in_ ta.!lhlerlnde yapı lır 

Kumbaralı ve kumbaruı: 

tıeHplarında en u: elli il · 
ra•• bulun•nlar kurr ya 

dahil edılirl cr. 

l\laarif V eki iliğinden : · . 
3803 aaydı kanuna ıröre Samsunun t;ld:k ka:ı:asmm Akınnıı.r mevkiinde 

acılan köy enatitüsü için yaptırılacak binaların avan projelcrile vaı:iyet 
planlarmm hazırlanması i~inc ait müsabaka tarihinin görülen ıüzuma bi.,a-
en ~0.1.1941 tarihine kadar temdit edilmit oldutu İlan olunur. " 10972,, 

1 DE AL BURO 
Yazan : lktısat Doktoru G A S S O N ... 

1 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş.yapmak, para ka7.anmak 
istiyorsanız "İDEAL BURO" yu okuyunuz.,, 

ı ıt Salıf yeri : T AN • 1Btanbul 

Fiatı 50 Kuruı. 
I 

Konya Cümhuriyet İstanbul 4 üncü Memurluğundan : 
l\Iüddeiumumiliğindtın : Sefik'c borçlu Hadice Behirenin tıt ~delinin paylaşmasından . baric; 

1 - Konyada yeniden lnş<l oluna- Haciz otunap ve tamamına Üç yeminli kalırlar. 
ehı ı· vu\;~f tarafından do" rt bin lira kı•- 4 - Göster ilen günde arttmnava ca'" CCL<I C'li~İn kc.şif bed~li (53432) •w " 

1ı met takd;r olun"" Bakırkö...nnde Ce- ı !ftirak edenler arttırma şartnamesini lira ( 90) kuruş olup, kap;ı -ıarf u. • ~· P' 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiı 
Nevralji, Kın.klık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Kes~· 
İcabında günde 3 kaııc alınabilir. T AK L1TLER1ND EN SAKINI!!lı. 
HER YRRDE PULLU KUTULA'RJ ISRARLA tSTEYİı~ 

Çocuk . ' Ansiklopedısı 
2 Büyük Cilt 

1 
Mekteplerde öğretmenlerin ve çocukların ha}ra, 

bilgisine yardımcı olarak kullanabilecekleri ınüketJllsJ • 
mel ve biricik eserdir. Sınıfında muvaffak oları 
Çocuk Ansiklop( disini okuyanlardır. 

MUTLAKA BİR TAKIM ALiNiZ. 

(D ilnkü nüsha dan devam) 

1 10-11-19~0 ta cckilen Türk Maa. 

1 
r if cemiyeti pfyangosunda yerlı 
malı eşya kazanan numaraları 

No. 

4390i 
4-10:!0 
4.ı ıas 

H~4:l 

.f1!l37 
'44999 
45170 
41i91~ 

~6139 
4645() 
4361 1 
46829 
47787 
47802 
48551! 
490D2 
4Pl58 
492'i0 
~!l(i84 

4!1857 
50053 
50·12.'i 

gösterir listedir 
Lira No. 

G 
5 
5 
5 

2) 

5 
2;') 

5 
25 
:?5 

5 
lO 
10 
5 
5 
5 
5 

10 
25 

5 
50 
25 

4396U 
44124 
44242 
·Hi31 
44982 
451'.:6 
4SB2i 
46003 
46369 
46508 
46746 
47047 
477tl2 
48119 
49061 
49136 
49211 
49353 
49';87 
500'l:'ı 
50213 
50689 

5ll744 21)0 508'.!fi 
500!!0 JO 50993 
51 163 5 51186 
51332 5 5140~ 
ö16G6 10 51696 
51906 10 51909 
~1024 10 51996 
52050 5 52299 
52390 5 52549 
52550 5 52754 
53031: 5 53081 
53p90 ıo ssı:2 
53188 50 53449 
53494 l 00 535R8 
53633 50 5424~ 
54399 10 54646 
54880 5 550!3~ 
55164 5 5j!~9 

5521» lU Ş5220 
5~·2E l 1ll 5j341l 
55,99 10 55730 
;ı1s30 5 55ııss 

seo72 10 ssıos 
5621J 5 5C~ff4 

5G275 1 o 56536 
56~53 5 56593 
56674 5 56738 
57078 5 57304 
57~10 10 5i406 
57433 1 o 57474 
57478 25 57752 
5~~53 10 58018 
53U51 5 58149 
58154 25 58221! 

Lira 

5 
5 

l(HJO 
10 
5 
5 

10 
100 

5 
5 
5 
5 

fıO 

100 
25 
5 

10 
5 

50 
500 

5 
100 

5 
!'i 
5 
5 

10 
a 
6 

5(J 

25 
5 

5 
5 

25 
5 
5 

10 
5 

25 
5 

ır 

ll 
5 
5 
5 

:oo 
5 
5 

50'1 
5 

100 
ııı 

10 

58266 10 583fil 10 
58633 5 58787 5 
5P.~37 10 5895fi 5 
59106 5 59125 5 
5tti7G 10 59~17 10 
5Q5~7 5 59636 25 
59090 l~ 59\41 10 
5U762 5 599~3 5 
Nihayeti 46, 63, 75 ile biten num 

rahıra bireı llr::ılık yerli mcılı csy 
vcr;Jccektir. 

Ikramlyeler 14/11 /1940 dan ltlba
reo Ulus meydanında Tu:k Mauril 
Cemiyeti Genel mcrkc.ılnde.n dasıtı-

Tuvaletinizi yaparı.eıı 
Pudra altına dainlli 

KREM 

siıriınüz. 

,_ÇOK MüHlt/.
1
, 

Eı·kck ve kadın fnrkı 1" 

DEMi IKTID~~ 
EL GEVŞEKLI"' 

ıcsı?' 
n: z !ıyet! umumiyeye 

Sulile eksfltmeye konulm'"' ve eksilt- viı:likte ve kayda nazaran Şarkııı2 Ali okuçnuş ve lüzumlu malümat almış ve 
· ...., i ı G bunları tamamen kabul etmi ş a d ve !araktır . 

weoir 9;0 yılı Ikınclfe in ayı.nm 251 Bey tarlaı;ı. Şitnalen 'Dem rY? u , ıır-; :tibar olunur. r t.mbuldEı buJunanhır ıkramıy it•· ~L~;~;~;~fi~ 

Para Birik~irenlere 28,800 lica 

iKRAMiYE \fERIYOR 
Ziraat Bıı"ku ndi' 
lıra11 bulunanlara 

4 
4 

4 

40 

10 0 

120 

A .::l et .. 
.. .. 
• 
• 

l<um ba r;ı it v~ lhhıı r ,,. tıı• r ru ı heaoola r•""' ~" ıı ı ~O 
11enede 4 d et11 çe ı.;ll::c;e k l<urıı ııe •şa (l ı d•k ı o l.a na gore 

ikramiye da' • ılac,11<t ı r. 

1 000 Llrö!lı k 

soo 
2'i0 

100 

'lO 

40 

20 

.. 
• 
• 
• 

"000 
2 000 
1 .()00 

4 000 

rı :!(' 

4 800 

a 200 

• 
• 
• 
• 
• 

oıırııt ı o'r !iC"f' tı-ı dl' l\n ı•radan ıısatı ı1flsm:ı. 
160 

DiKKAT' 
'Y !'il re ıkr Vf' 1 r ıkd rde % 20 ı MI... le • r 1 C'f"kU1 Kurataı 

1 ede t dcıa, ı L.> ıut 1 8inncı klinun l r l<ırl ve l HaıLran 
ı.rlhl r ndf' r.elc lf'I'<:' ~r 

fnd paz,rt"' ı gu.lU n:ıt 15 de mud- ' ben Taş iskeles ine, ciden tanlc, Cenu· . • • dm Yenipo,,t.ahnne ~:arşı~mda E.:rıu· 

1 
de,umumllik d:dresindc komuıyon ~n CcviTlik tarl"st ile mahd~tur. S - G•yr!. ~enkul 10/121940 tarı - : rum b'.lnında !kinci katta Türk ~Ia· 
tar ;fır.d r y<ıpü .. caJı, Variyeti Hazırası: İelnı ,ayrımenkul hinde Sah ı:unü saat 14 ten 16 Yil ka· ı ıırıf ('.emıvP.U Rcsrrıı ilan isleri Buro· 

• 2 - Arttırma c.ksilune \ c ihale . . Clar İst2;11bul Dörd~ncü İcra Memurlu - ı 6t.mda • alacaklardır. 
kanununun ikl.'lcl maddesinde va.:ılı balen Balcırköyijnd'!" Beled~ye Bahc;uı 1 ~nda uç def~ ba,tn l.d.tktan sonra en' 10/Şubı:ıt/1941 tarihine kadar alın· 
\JSJf ve şartlan haiz olanL'lrın eksilt- kanıı5mda bostıu2 korkuluru sokağın·' ço\c arttmına ıbale cdihr. Aııc.ık ut· ! mı.va:ı ikramiyeler talimatnamcnın 8 
mC"ı•e iştirak edebllac:eklerl. da bila num.ıralı olup arııadrr. ~ı;ma .b~deli muhammen ~1Y_ll1et~n 1 ve r,llının 9 uncu maddeleri mucibln-

3 - Ek.iltmc.n iştirak edeceklerin Cephesi kısa ka riir <l:vuh K~rtal- 70 75, şıru ~ulma.ı veya ~hlf ıstıyenın ce Cemiyete bırakılmıs s .. yılır. 
Oı<siltmenın yapılması taRarrür eden tepe caddesi , arka tllrah demıryolu ılacarma ruc;banı olan dıger alacaklt : s 0 N 
s:ıa•ıen b•ı saat C\'vcl tPklif mektup- hattı, sol tarafı Taşköprü hudutlarile lar bulu~up ta ~edel ~u~lıırın bu gayrı - --------
larır:ı makbuz mukabilind~ komisyon mahdut ve İçinde ufak susuz bır havuz nıenkul ıle temın edılmış · alacakları-

i r~ lıg·ın .. \•ermeleri · ı 3 d t ka 5 d t selvı' •i"acı nm mecmuundan fa7laya çıkmazsa en 

ı . I' e a e a sya "e a e k ahh" d .. b k' k 1 k 4 - tsteklilerın elli bın liraya ka. mevcuttur. Mczkür a.rıanm halen met- ~o arttmının ta .. u u a ı a .ma 
dar yüzd i' yodı buçuk ve yu~:ansı 1- ruk bir haldedir. Sahası tamamı (2000) u~erc .arttırma On ru~ .daha temdıt ~-
çln yuzd" beş heıablle muvnkkst te· iki bin metre murabbaı kadardır. d~~erck 20/ 12/940 tarıhınde Cuma , u . 
mınat olmak U.zere kanunun 16 cı . .. j nu saat 14 ten 16 ya kadar, htanbul 
:narldesın\n A: B c rıt·rcıl.,rında gös· 1 - İ:tbu cayrım~nkulu~ , arttn:~a ,. üncü İcra Memurluğu oda51nda art · 
t !.ı • b. ' • • ' tıartnamesi 21 / 11/ 94() tarıhınden ıt ı· t ırma bedeli satn• istive.ni ıı al aca.ıı;ına er e., m<ın: uı veva tcmın t me'ktu- • t b ı ·· " .... ~ ., 
b tah · , •1 h l ' 1 baren 93411 10 No. ıle s tan u 4 uncu 1 iiı;haı:u olan diner .ılaeakhla.nn hu u, VJJ gıu• şey erle e ıvet Ve6 • • d · · · -' - .. 
• 1 f 1 • ' · • ·d l ıı::ra aıresının mua:nen numarasın.... UYri mcnlı:ul ile temin edilmiş alacak-• rır:ı zr.ır ç.ndc olara.. te~ ı cır h .•. • ·· b ' l · · ı c •- t 
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" E ·ıtm d -•·• 1 landa ya.ıııh olanlardan taıl• malumat tiyle eo çok arttırana ihale edilir Bö v 
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P · k h l " _,. •~f ll"t a a ıstiyen er ı11bu \Vır ameye ve 1 .. bir bedel elde edilmezse ihale yıı-
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1 
·~ .ye. flaucq ~ •• enıı ve usuı-, yetimize müracaat etmelidir. · · · • 
ıartnamelerle mukavele.., ır. esasına 1 . • . . 7 - Alıcı arttırma bcdelı harıcınde 
ait ProjeY" görmek içln tatilden ma· ı 2 - Arttır:naya ıştıra~ ıçı~ Yırkarda olarak yalnız Tapu ferai harcını 20 
ada günlerde mürlrlelumumlllk daire- yazılı k~':"e~ın % 7,S n.ııbet.ınde pey ı.enclilt vakd tlviz bedelini ve iha.le 
r- lne nıfiı'acaaUa te tkik edC'bilecckleri veya. Mılli hır bankanm temınat mek- pullarmı vermei e mecburdur. • 

Hahları çaredir· 
llcr e~~banede kut~ 

200 kuru~tur. 
Rec,.te ile s;ıtılır. ,__ ___ ~ti' 

Yiiksck l\fiihendis ~~İ 
Satmahna Komisyontl~, 1.. 

1 
Metresı altı liradan 650 It'ete~ 

ıoluk kumaş alınacaktır. ilk ~ ~ 
"92,50 lira olup açık cksiltı1l~"•'J"..I 
940 tarihinde saat 11 de )'3P"' ı,?' 
Fazla· malUmat için mekte~ 
r.aat. " 10422" 

. 
Şahmerdd~ 
Yakında ÇıkıY0' 

\nkara caddesi 153 
9!, 

nuıı1 

llf.n olunur. (1051 4) tubu tevdi edilecektir. (M. 124) • Müterakim ve.rciler, tcnvira, tanzifat 
3 - İpotek s:ı.hibi al:ıcalchlarla di· ve teUiliye resminden mütevellit Bc

fer ıllkadarların ve irtifak hakin sa- ledlye rüsumu ve müterakim vakıf 
hiplerinin cayri menkul i.izeriııde~i icaresj alıcıya a.it olmayıp arttırma 
haklarmı hususile fa iz ve masrafa q~· f:iedeHrıdcn tenzil olunur. .. 
ir olan, iddialarmı işbu ilin tarihin· İşbu gayri menkul yukarda c östcri. 
d~n itibaren 20 cilo içinde evrakı mÜS· len tarihte İstanbul 4 üncü İcra Me
b'.te~eriyle • ~irlikte memuriyctimil':e :..mtıduiu odasında işbu ilan \s' c göste· 
bıldırmel~r~ !c~p ede~, aksi halde hak. rllerı ~rttırma ~artflamesi daircsındc 

Merkez: HaJ müdiirlüt:ü nden: 
SiRKECi ' : ..................... ~:. ........ -~j,.ıO' 

"tn Çığır Kitnpcvi ~ 

!)al.lwnsöğüt Ocnıırkapı il : TEPEBAŞI ORAM 1(15 
Halde 108 numarnlı karpuz 

sergı ·ının müste<·iıi Mchınet 
1'oprakse' en terki ticaret e tti-Tin. 
den müınailevhte ınclllÜhn "'"" 
miistahsillerin' bi r ;t~· zarfında 
müral·aaUarı. kı tapu sıcılı ılc sabıt o!ınadıkça sa- sll trlacafı il !ı n olunur. 

: Aksam saat 20.30 da ofo 
U ı· ı s : A YAK TAKi M i ARAS I ~ 
~a ı ezer ; KOMEDi K I SM !NO,. A 

• . : • Hu gece oyun yo -ı~.: .. 
Kııır;:ola !abrıkasında~J .... ___ ........................ . 
Sergıy:ı zıyarct edınız. tiatup ve Ne tl.J&l Mudurıı. 
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