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llelrteplen!e 8lntmen1erin " çocaklarm hant bf1c'slne yar 
dlllla olarak lmllaDabilecekleri mlkemmd " biricik eaerdir. SJ • 
aıfmda manffak olanlar Çoc:ak Anaiklopediaim olm:raalardn 

MUTLAKA BİR TAKIM ALINIZ. 

ASKERLERiMiZE KIS HEDiYESi 
Halkevlerinde de 
Faaliyete Geçildi 

lngiliz-Amerika 
işbirliği Daha 
Sıklaşacak 

Roosevelt' in Zaferi 
Hitler, Mussolini İc;in 

Ciddi Darbe Sayılıyor 

Tokyodaki Kanaat 

Amerika ile Olan 
Münasebatm inkıtaı 

ihtimali Varmış! 
1 Vaşington, 7 (A.A.J - Reisı
' cümhur seçimi ;hakkında alınan 
en son rakamlar şunlardır: 

127 ,245 seçim dairesinin 1l9 
bin 174 ünde Rooscvelt 25 mil
yon 957,977 ve Wilkie de 21 mil
yon 592,173 rey almıştır. Bu su
retle Roosevelt devletleri temsil 
eden' aza reyi olarak 468, Wilkie 
ise 63 reye malik bulunmakta
dırlar. 

Roosevelt bugün Vaşington'a 
dönmüş ve bu dönüş bir zafer 
dönüşü şeklinde oh ·ıştur. Beyaz 
saraya giden yol üzerinde binle~ 
ce halk Rels:cüıııhuru alkışlamış
tır. Roosevelt, aöylediği kısa bir 
hitabede. biraz uzunca bir nıüd-l>ün Halkevlerine milraca at ederek hediyelerini teslim ede nlerden bir ıenç kız ırupu det iç.n döndüğünden mütevellit 

'---------------,ı Halkevlerinin kadın a7.ası. 68- mukabilinde hediyelerini teslim memnun:vetle bildirmiştir. 
kerlerimize kış hediyesi hazı,.la- etmişlerdir. Bunlar arasında çok Hull. Roosevelt'iıı kazanmış ol-OOSeYelt 1 in mak için dünden itibaren mü§te. zarif örme kazaklar Ja vardır. duğu zaferin liarict siy~eıinin 
reken çalışmaya başlamtşlardır. En geç bir hafta sonra tebernıla. zaferı olduğunu ve bu sıyasete 

kazanması Halkevlerine vatandaılann yapa- , rın hayli kabaracağı tahmin edil- devam edileceğini beyan fltmiş-
caklan teberrular haricinieki bu 1 mektedir. tir. nı b t-
faaliyet, hemen bütün Halkevle- Mekteplerdeki kız ı.lebeıer de Kongre için yapılan int a a 

7 hed · h lamak ı · l tan alınan neticeler, mebusan e Demektir rine teşmil edilmek üzeredir. Bu. ıye . azır çın .ara ann- mecliside şimdiden 264 azalık ka-
ralarda bulundurulacak olıl.n tığ da komıteler kunnu.şla~ır. Te. n n yani eski meclile aazaran 
ve makinelerden de .azami ıstıfa. berru edilen eşya, Vılayet ve :-a:ahk faz1e temin eden demok-

eıt'in Amerika Cümhurre. de edileceği ümit edilmektedir. Belediye ile Kumandanlrk. mü- ntların daha bOyük bir ekHri-
rıe tekrar intihabı, Avnıpa Hedin!er, el i§i olarak b;m~ messillerinden mürekkep bır be. yet kt•enm•kta olduklarıDa •• 
t\nıerlltada vaziyetin devaawu landığı için peyderpey gelnıekte. yeı hUstıruiada mühürleecek vt tennelıtedlr. 
· ettıği için, dünyanın tekrar . . 1 1 pıl ~"- k Ü ask rt ma A lisind cdmhurlyet ve tereddilt geçirmesine ıa- dır. Diln Ha kev erine ya an tevzi ııı::uuuıe zere e - , yan mec e -
bırakmamıştıt. Bu sebeple, müracaatlarda 24 ki§i makbuz tamlara teslim olunacaktır. (Sonu; Sa; % Sil: 7 J 
bır, bu neticesinden tnıllte-

~tınnun ve mihvercller müte-
~ler. 

... Zekeri11a SERTEL 

ister Rooaeult bu defald 
intihabı da kazanarak 

defa Amerika Cümhurre. 
\lftur. 

elt'iD kazanman, İngil
lrlemnuniyet, mihver dev. 

e teessür uyaııdmıuftır · 
Roosevelt'in tekrar 

yaaetine gelmesi, Ame
Avrupa harbine karşı al. 
'yetin devamı demektir. 
elt Avrupada diktatör-•e faşizmin yıkılmasına 

; İngiltereyi demokra
~ kalesi telAkld etmekte

kaıeniıı yıkılması yalnız 
ve demokrasiyi değil, 
da tehlikeye dUfÜl'e

'biaenaleyh Amerika 1n-
)Vdun etmelidir. 
lt'in kazanmasındaki 

~adır ki, bu siyaset hiç 
göstermeksizin de

L'dtcet demektir. İntihaba
~elt lehinde neticelen

-.uu zamanda hallan ve A· 
efkln umumiyesinin 

elt'ln bugüne kadar A vnı. 
bıe karşı takip ettiği si
~ ettiğini gösterir. 

eyh Roosevelt şimdi t;'it mikyasta ve daha 
tarzda İngiltereye yar. 
Yetine devam edecek-

Ziıai isterimiz 
f cin Program 

Amerikadan Getirtilen Makinelerden 

Çok Büyük Faydalar Temin Edildi 
Ankara, 7 (TAN muhabirin- pancar zerlyatı yapılan yerlerde 

den) - Amerikadan getirılmiş arazinin sürülmesine başlanmış 
olan ziraat makinelerinin mem- ve bugüne kadar 30 bin dönüm
lekete ümidin fevkinde faydalı lük arazi sürülmüştür. Niksar, 
neticeler temin ettiği görülmüş- Beypazarı ve Nallıhanda çeltik 
tür. Bunun üzerine Zirat Veki- harmanlan yapılmaktadır. 
leti, gelecek yıllarda bu işe dAha ı Yatmurl&r mini oluncıyı kadar 
çok hız vermek için bir program Sonbahar faaliyetine devam edilecek. 
hazırlamaya başlamıştır. tir. 

Halen Eskişehir ve KonyacJa Eskiı.ehir. ~olath ve K~yada c•-
bu makinelerle sonbahar z~rıya. l~ın bıçer dof~rle~ amo~11~n. ta: 
t d ed.l kted' y l mır, mevaddı muştaıle, ve ııçı ilcretı 
ına evam ı me. ~r. a nız dahil olarak bütün masraflarını çrJcar-

bu mmtakalarda şımdıye kadar mıştır. Şimdi7e kadar kredi ile yapı. 
on bin dönüm arazi işletilmiştir. lan bu itler bugünden itibaren pqirı 
F.skişehir, Afyon ve Konya gibi para ile :vaPtlmıya baılarmuıtır. 

lngiltere Hava 
Nazırı Dün Bir 
Nutuk Söyledi 

Napolideki Bir 
Çok Hedeflere 
Hücum Edildi 

içinden Çıkacağımız Orta Şarkta Bulunan 

1940 Harbi 
Karşısında 
S. Rusya 

Kalinin, Sovyetlerin 
Bitaraf Kalmak 

Arzusunu Tekrarladı 

KAL İNİN 

h 1 1 · · Meskova , 7 (A.A.) - Reuter Uçurum, T ari çinin ngiliz T ayyarp erımn Ajansından: llkteşrin ihtilalinin 
\. Amerikan sanayii harp 23 üncü yıldönümü münasebetile 
qaJine kalbedilmektedir. Başmı Döndürecektir Faaliyeti Artıyor Moskova ~hri Sovyetinin akdet-

en muhteşem sarıay!cl miı olduğu bir mitingde söz ı>öy. 
lngiltereye tayyare, top, Londra, 7 (A.A.) - Shcffı~Jd- Kahire, 7 (A.A.) - İngiliz ha. liyen Yüksek Sovyet Reisi Kali-

t ve diğer harp malze- de dün bir nutuk söyliyen Hava va kuvvetlerinin çarşamba ak~a- nin, "bilamel bir cihan harbi,, 
)etiştirecektir. Amerikan Nazın Sir Archibald Sinclair in. mı neşredilen tebliflnde, ilk defa diye tavsif ettiği nizadan bahse

henüz bütün kabiliyetile giliz hava kuvvetlerinin i<>tilısal olarak, Napoli'deki askeri he- derek. Rusyanın bu niza haricin. 
~a başlamamıştır. Buna ettiğı parlak neticeyi izah ~tm:ş deflerin. Orta Şark hava kuvvet. de kalmak niyetinde olduğunu 

1- İngiltere, Amerlkadan ve demiştir ki: leri tayyareleri tarafından bom- beyan etmiştir. 
l'ı l'}'areler sayesinde Al- "İngliz hava kuvvetlerınden bardıman edildiği zikredilmekte- Mebuslar, Trade - Unionist'ler, 
~ rı ltlütemadi hava hücum- bir çok defa takdirle bahsedil- dir. Bu keyfiyet. Akdenizde ve ameleler ve entelektüeller, bu 
~ısında sarsılmamış, bili. miştir. Fakat bu kuvvetleri teşkil Orta Şarkta bulunan İngiliz ha- beyanatı büyük bir allaı tulanı 

anyaya mukabil taarru- eder insanlann gösterd "ği buvük va kuvvetlerinin faaliyetinin bU- ile karşılamışlardır. 
~k kudret kazanmıştır. kahramanlıktan pek az kimse yük bir genişlik iktisab etmekte Ayni zamanda Kalinint Rus. 

)~ lldan itibaren bugüne ka- bilir. lngilterenin içinden çıkma- olduğuna bir işaret gibi telakkı yanın "yegi.ııe bitaraf memleket,, 
l>ılan yard•m iki misline, lya muvaffak olacağı tehl_ikeli u. edilmektedir. Öğrenildiiine ~öre, olarak bu ihtilaftaki menafiiDe L 

~~~da üç misline çıkacaktır. çurumu tasavvur ettiği vakit ta. Napoli üzerine yapılan bu hü- f8ret ederek §Öyle demiştir: 
~ıt İngiltere Almany~ rihçinin başı dönecektir. cum, Orta Şark üsl~rinden tt.ı- "İktıs.adi ve askeri satvetlmizi 

b'ttı rnanasile hava taar~ "Dört ay evvel Avrupa, der- yan arazisi üzerine icra edilecek a r t t ı r m ak mecburiyetin. 
aşlayabilecek, ve bugüiı ıpnsız ve kuvvetsizdi HiUer bir hareklbn bir baf)•ngıcını teşkil deyiz. Herkes, StaliDe'nin idare-

~Sonu; Sa; 2 SU <Q • (Sona; Sa: 2 Si 3) (Sona; Sa; Z Si: 7) (Sona; Sa; Z Si 4) 

Yunan hava kuvvederile ifbirliii yapmaya başbyan lncilh tayyuelerinden bir kap 

Yunanistanda Harp 

Cephe Boyunca 
Şiddetli Topçu 
Düellosu Oldu 

Makedenyadaki Son 

T ıarruz Esnas•nda Bir 
Sürü Ganimet Alındı 

Atina, 7 (A.A.) - Yunan baş.. 
kumandanlığının dün akşam neş
rettiği 11 numaralı tebliğ: 

Bütün cephede topçu muhare
besi olmaktada. Epir cephetinin 
sol cenah müntehasınC:la lutaatl
mız hafifçe geri alınmıştır. Bom
bardıman tayyarelerimiz düşman 
tahşidatını muvaffaldyetle bom. 
balamıştır. Tayyarelerimiz duş. ı 
man topraklannda keşif uçuşları 
yapmıştır. Bütün tayyarelerir.:ıiz 
üslerine dönmüşlerdir. 

Düpnan tayyareleri gündüzün 
memleket içinde şehirleri, kasa
balan VE- köyleri bombardıman 
etmiştir. Ölü ve yaralı vardır. 
Askeri tesisata hiç bir zarar "L 
mamıştır. Garbi Makedonya cep
hesinde kıtaatımız tarafından 

dün yapılan ve 10 numaralı teb
liğde bildirilen taarruz esnasında 
düşmandan alınan ganimet 4 top. 
9 hayvan topu ve 22 mitralyöze 
baliğ olmaktadır. 

İTALYANLARA GÖRE 
Roma, 7 (A.A.) - 153 numa. 

ralı tebliğ: Fırkalanmrz Kalamas 
nehrini geçmişlerdir. Yanya-Ka
libaki yolu boyunca ve l'respa 
gölü civannda Florina mıntlka
mıda hava kuvvetlerimiz düf
man tesisatına karşı mitralyö7 a
teşi açmak ve bombalar atmak 
suretlle kara harekatına iştırak 

etmiştir. 
Bundan maada hava filolanmız Vo

loı ve Pıtraı limanlarlyle Yenitehir 
tayyare meydanını ve ıarmı bombar
dıman etmiılerdir. Meıolonci. Zakin
toı ve Meterı,.'ile ukert hedefler ve 

(Sonu; Sa, Z SU: 1) 

Piyango Dün ÇekDdi 
183875 No. lu Bilet 

30.000 Lira Kazandı 
Milli piyangonun dördüncü ter 

tibin birinci keşidesi dün An.ka
rada çekilmiştir. Kazanan numa
ralar şunlardır: 

Askeri Vaziyet l 
iT ALYA NEDEN 

MUVAFFAK 

OLAMIYOR7 
Korfu Boiazmm Doğu aahilln

den baılryarak ta Prespa ıölünlin 
lnsıısına kadar uzanan talmöen 260 
kilopıetrelik Yunan • İtalyan harp 
cq>be1lpde d\inkü faaliyet ;valnu 
lulrtıhldı toPCO dllelloaana inlli
.., etmiftlr. 

Gelen reamf aıalOmata clSre. Ya
nanhlar, cephenin ıol cenahındaki 
krtalarmı hafifçe ıeri almışlar. 
Garbi Makedonyada i ı;e mevzileri
ni tahkim ederek. bazt ufa'k tefelı 
taarruzlara rağrr.en. ccphf'nin ma
vazeneıini temin etmişlerdir. 

İtalyanlara celince, Kalama neh. 
rini seçtiklerini ikinci defa olarak 
teblii etmekle iktifa ediyorlar •e 
iki taraflı hava faaliyeti oldatımu 
~aydeyliyorlar. 

Epir cephesinin aahite ~ 
böllftinde ftalyanlarm bir parça 
ilerledikleri anlatılmaktadır. Fa. 
kat, iıim :riluedilmemesine bakı
lıraa, bu ilerlemenin ciddJ bir e
bemmi7eti olmasa ıerettir. hal
nıılanıı, arkadaki Korlu adaımı 

(Sonu Sa; z. Si: 5J 

Balkanlarda Vaziyet 

Gn. Nediç'in 
istifası Romayı 

Memnun Bırakt 

Reuter, T ebeddülün 

Hoınutsuzluğa Sebe 
Olduğunu Bildiriyor 
Belgrat, 7 (A.A.) - Reu 

Belgrat siyasi mahfilerindeltj . 
naate göre, Harbiye Nazın Qe 
ral Nediç'in dün bildirilen istif 
sının ciddi aksülameller doğur .. 
ması mümkündür. General N 
diç, halkın ekseriyetinin lftir 
ettiği kuvvetli siyasi fikirlere 
lik fevkalAde azimkar bir suba 
olarak tanınmıştır. Bazı phlL 
yetler, General Nediç'in ıatifuı 
dolayısile hoşnutsuzluklarpu 
bar etmişlerdir. 
KOMADAKİ TEFSİRLER 

Roma. 7 (A.A.) - D. N. B.: 
talyan mahfilleri, Yugoslav 

(Sonu; Sa; % Sii: 1) 

c GÜNLER GEÇERKEN ) 
._ 1ııis= s--·----• 

ince Bir iş 
YAZAN: REFiK HALiD· 

Kadın çoraptan niçin, hali biraz kalmlaşamıyor, saflamla. 
1AJIUYOr? Neden, fU harp henıamesinde ve kıt başlangıcında 
fırsat bu fırsattır diye o meseleyi de, hiç olmazsa dilnyanm suL 
lae kavuşacaiJ normal ıüne kadar halledemiyoruz; ortaya bir 
dayanıldı çorap modası veya karan atıp hem vakitten, hem na. 
kitt~ kazanmayı göze alamıyoruz? Elbette ki ince çoraplana 
ıüzelliğini iıılir edenlerden delilim; şüphesiz ki kadın bacaiı
na yalu$&D ambalaj, muslin nev'lnden nazlı. nazik, hafif, ya
m uşak, uçucu bir örgü olnialldır; pazen basması gibi, ele doku
nunca iç pcıklatıp diş kamaştırıcı, tüylü, kaba, kalın bir kamaş 
değil! Göz bebeklerimizin haris alııeklerbıi incecik, cerefn, belli 
beliniz nescine düşürünce kolay kolay salıvermiyen bu seyyar 
ve miknastisll örümcek ağlan bacak teni kusurlannı pek neza. 
ketle, meharetle örtmesi, adeta maldyajlaması itibariyle bir ci
hetten de IUzamludur, faydalıdır; ayıbı, (ehrede hicap pembe. 
liif ribl urifçesine, renkli bir buiu halinde çok şairane örter. 
Fakat pek yufka, pek entiplften, pek ömürsüzdiir, tıpkı bah
settitlm yüz kızarması kadar Ce(lci, akıp uçucudur! 

30,000 lira kaz- No. 
183875 

10,000 Ura kazanan No. 
1$1111 

lstatiıtik meraklılarına sormalı, kimbillr orta halli bir b. 
dınm yirmi dtirt saatinde ince çoraplar kaç kuruşa ve kaç da. 
ldbya mal oluyor? Bunu haftaya, aya, &eneye, bütün bir im&. 
re (lkanrsak, faraza, çorap masrafı bir pırlanta koliye bedeB 
tutmaz mı ve iki sene bir mensucat fabrikasında amelelik eme. 
tini brşıla~az mı? Zira çorabı kaçan bir kadın, elinden iş gelir 
ve keadi işini kendi ıörtir hakiki bir hanımsa bunun tamirine 
ne mun bir zaman ayırmakta, bizi hayret ve takdire, aynca da 
merhamete düşüren bir gayret, inat, sebat ile röz D111'11 dökerek 

ı ne çileler doldurmakta ve daha lüzumlu itleri nasıl ihmal et
mektedir. Ayaflna delil, çektlil eziyete bakılırsa kendi bqına 
çorap ffrmektedir! 

5,000 Ura kazanan NoJar: 
16112$ 191239 

J,(J(JO lira kazanan No. lar: 
19533 231462 266870 278822 

278754 
Bundan baıka son dört rakamlan 

(Sona: Sa; Z Sü: 1) 

Şimdi, ukerlerlml:se kıt hediyesi rindermek nzlfed 
öaflnde dltfhıeUm: Şayet kadın çoraptan kalınla'8a, dayansa, 
kaemua vakit ve nakitten tasarrafla, dflnOn ve yannın anlı 
aamh kahramanlanna -ne para. ne umandan bir şey eksDt. 
meden- ince. çürük çorap pahasına ve tamiri meşgalesine Y1-
tınlarca kalın, sailam çorap ıöndernıek mümkün olmıyacak 
mı? Havaya riden o nakit ve boşa riden o vakit ile hanımlan. 
mu lktuadiyatunm da kOl'ayank ...... ıeket mBdafaasına bir 
lialsU faydalı olablllrler. Bu ince ip lacelemenin daha dojrma 
peklettfrmenln tam IJl'llSldır. 
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~ GüNüN Mi:SELES~ 20 Bin Sandık 
.. ı;-~-Bi;.Mektup! · Boş Teneke 

Yazan: Philip Walton-Kerr Tevzi Ediliyor 
54 -

naşir de kaçmış ve binbir 
ük çekerek, Prag liehrine muva
t edebilmişti. Onun kaçması üze-

e, karısı ve çocukları onun yerine 
kif olundular ve rehine olarak tu
dular. Bu yüzden kaçanlar, bir 

teşkil etmekteydiler. Bunların 
er b!rl, bütün bir hayatın muhas

olan eserlerini, evlerini, yurt.., 
m ve birçokları da ailelerini bı
:ırak kaçıyordu. 

* * PLEBİSTİ: 

Diğer taraftan Japonya, Uzak Şark 
ta hakim olmak içın t..eşvik edılecck, 
ve bu suretle buradak.ı lngiliz nU.. 
fuzu da darbclenecekti. Hatta Japon. 
yanın, Avu,,ı.raıyayı ve Çinı i~gal et
mesine ve bu surette istediği hayat 
sahasına sahip olmasına unkAn veri
lecı:kti. 

.NazisUerin plArunda yer alan diğer 
bir i;ı te, Hindistanda lhtllil idi ve 
Nazist Almanya, ilk fırsatta Hindis
tan ihWalinl teşvik edecekti. 

* * JAPONYANIN &OLC: 

Yazan: Naci Sadıdlah 

(İşbu mekhıp, Yunanlılara teslim 
olan İtalyan tayyarelerinden birinin 
pilotu tarafından, Romadaki ark:ada
şınıt yazılmıetır.) 

Aziz doıtum; 
Eller Romadakllere ıoraraan, ben, 

bir vatan. bJr dava, bir mlllet, bir 
naınuı haini aayılırım. Ve bir gUn 
beni kanlı ellerine geçlrlrlerae, hiç 
1Uphenı yok ki, kuduz bir köpek öl· 
dürUr glbt linç ederler. 

Fakat emin ol ki, benim yeglne 
hlyanetlm, aralarında dlılerl çık· 

Japonyanın Garp Aleminde oynı_ rnıımıı yavrularla, dUnya davalarına 
yacat• diler bir rol vardı. o da, A- çoktan yuf borusu çekmı, biçare lh. 
merikayı tehdit etmek ve Amerika- Uyarlar da bulunan masum insanlar 
nın ıözlerinl Pasifiğe çevirmekti. Ka- üzerine bomba yaOdıramayııımdan 
nada, İngilterenln yardımına nail o- ibarettir. 
lamıyacağı için ister istemez, mukad_ Eı}er beni aen de itham edlyoraan, 
deratıru Amerikaya bağlıyacaktı. Böy au .. llerlme cevap lıterlm Alberto: Biz, 
lece Avrupa ile alakası kesilen, im- r.l9ln dö(!U1Uyoruz7 Habeılstın çölle· 
paratorluğu parçalanan ve Amerika- rlno:!e, kuzular kadar g!inahıız insan· 

Fiyatları Milrakabe Komisyonu. 
dünkü toplantısında, Avrupadan yeni 
gelen 20 bin sandık tenekenin tevsi it
leriyle meşgul olmuştur. 

Bazı tacirler, getirdikleri malları 
başkalarına sattxklarını iddia ederek 
Mmtaka Ticaret Miidürlüğüuün tevzi
atına itiraz etmişlerdir. Fakat bu iti
razlar kabul' edilmemiştir. Fiyatları 
Mürakabe Komisyonu mevcut teneke. 
lcri en evvel petrol kumpanyalarına, 
sonra da konserve fabrikalarına vere
cektir. 

Dünkü toplantıda, armatörlerin ha
lat meselesi de görüşülmüştür, 

Roosevelt • in 
Kazanması 

Ne Demektir? 
k • ı ı ı lk? v dikli (Bas.r 1 incide ı nın meşguliyeti yüzünden, ondan da lar•n an.arını n ç n çt . ene 

yardım göremiyen İngiltere, tama- balıkçı, Madrlt kapılarında neden can Almanyanın Londraya yaptığı 
mile tecrit edilmiş olacak ve her kıy- verdl1 Gözlerini kan bUrUmUı, aç tahribatı o bütün Almanyada 
met.ten mahrum ve bir ada olarak kurtlar gibi, çıplak Arnavutluk dali· yapabile~ektir. Ve o vakit İngil
kalacaktı. lı.rın" nlcln tırmandık? Ve timdi, tere hava üstünlüğünü kazarunca 

PlAn bu mahiyetteydi. Ve bu plAn mllll n.a~uıunu korumaktan ba9ka vazivct tamamen değisecektir. 
General Goering'in planı ldi ve Ges. hlçbTr ihtirası olmıyan Yunan mille- Ain~rikanın İngiltcreye yapa-
tapo, bu plAn dairesinde hareket e- tine niçin 1aldırıyoruz? k 

ilk d bilecegwi ikinci yardım, U. zak Şar. decekti PlAnda atılacak a un, Sorarım 1ana niçin? Niçin 1eneler. 
Avustu~ya ve Çekoslovakya idi. den, 1enelerdenberl, kavruk mldele· ta Japonyaya karşı IngiltP.reyı 

Bunlar içlerinden çürütülecek, ve rlmlzde yarı açlıilın acı baygınhOı, tek basına kalmaktan kurtar-
Gtataponun ilk teşekkülü sırala- daha sonra Almanya tarafından ilhak çckmDı sırtlarımızda, taı knllmlı maktıı·~ Bu maksatla Amerika 

Nazlatlerin cihan .siyaseti henüz edilecekti. İkinci adım, Polonya idi vicdanlar gibi kapkara birer gllmlek, İngiltereden Uzak Şarktaki deniz 
etmeml§ti. Ve bunun yalnız ve bu sayede Almanyanın hududu llbk g8zlerlmlzde ma1um rahatına ve hava üslerinden mühim bir 

cerçevesi mal~mdu. Fakat bu si.. Şarka dotru ıeruşllyecekti, btr tDrlU kavupmadıliımız yuvaları· kısmını uzun müddetle kirala-
çok uzak göril§lil olduAu &öze Daha sonra sıra, Romanyaya gele- mızın haaretl, ve uyu-+urulmuı kafa- · d' - k l ·· • · 

,,_.... H -.a .... mıstır. Şimdı ıger a an usıerı .., ... "u. a .... bu siyaset, HlUerin cek, Dobıucanın Bulgaristana, Tran- ıarımızın ,,.,inde, bir tUrlU dolmıyan • B 
Pl.'ınd izdi"'i h d d d · tan b '" de peyderpey devir alacaktır. u a Ç .. u u u a a- silvanyanın Macarıs a, attA Besa- çlıeıerlml:re kartı derin bir layan... -

Japonlar, Pamuk 
Almak istiyorlar 

Buna Mukabil Otomobil Lastiği, Afyona 

Karşı da Kimyevi Maddeler Verecekler 
Türkiye - Japonya arasında yeni bir ticaret anlaşması ya~~k 

için. Anitarada müzakerelere devam edilmektedir. Japon.Iar 'Iur. 
kiycden pamuk istemektedirler. On sene evvel d~, Jap<>n fırmal~rı, 
Adana pamuklarından nümuneler almış, fakat sıparış .v~rmemış
lerdi Fakat son zamanlarda Japonlar, Hindistandan kafı de~~cede 
pam~k alamamaktadırlar. Japonlar otomobil lastiği mukabı~nde, 
pamuk almayı kabul etmişlerdir. Bundan başka Japonyaya ıhraç 
edece1,imiz afyon. ve cıvaya karşı da kimyevi maddeler alınacakfur. 

nASRAYA GELEN MALLAR ı---
Memleketimizden Basraya sevkedi- Müteferrik : 

len mallar Basraya uzun bir tcahhur. 

la varmak~adır. Amerikadan Bağdad~ Raman Petrolü İl!.İft 
gelmiş mallarımız da, aradan ikı '3' 
ay geçtiii halde orada bekle~ek- • 
tedir. Bu malların içinde otomob11 ve Faaliyet Artıyor 
kamyon da vardır. 

Bunların kısa bir zamanda memle
ketimize relmesi için, !randan ıeçiri
Ierek Tebriz - Trabzon otomobil yo· 
lu'ldan istifade edilmesi düşünülmek_ 
tedir. 

Dasra yolundan otomobil ve kam
yonları trenle ııevketmek hem pahalı. 
hem de güı; ve geç olacaktır. 

Basra yolundan yapılan sevkiyatm 
teahhura uiramasındaki sebep, vagon
ların Suriye topraklarında lüzumııuı 
yere bekletilmesidir. Suriye şimendi
fer idaresi bu hususta transit şartları
na pek likayt davranmaktadır. 

Poliste: 

iki Kişi iki Kadını 

Raman DaiJnda 450 kilometre mu
rabbalık bir saha dahilinde petrol son.. 
dajlarına devam edilmektedir. Bura
da bulunan petrol tahlil edildiii za
man yüzde 15,65 benzin, yiizde 15,31 
gazyağı ve yüzde 9,05 nisbetinde mo
törin mevcut olduğu tesbit edilmi1-
tir. 
Açılmakta olan ikinci kuyuda 440 

metre derinliğe vanlmıştır. Sondajla. 
ra kış mevsiminde de devam edilecek
tir. 

BANDIRMA İSKELESİ - Ban
dırma iskeleııinin tamirine ba,1andığı 
için Mmtaka Liman Müdürlüğü bütün 
gemilere Bandırmadan 250 metre a
çıktan geçmelerini bildirmiştir. 

Yaraladllar 
Ol' ve bütün dünyaya tahakküm rabyanın Rusyaya iadesi temin olu. Benlm1emedlillmlz mallhulyaların pe. savede Amerikan donanması U

etint alıyordu, Bu düşünce, bil- nacak, Bulgaristanın iktisat bakımın tinden, tıpkı çılgınlar gibi koıup du. zak Şark statillc~sunun bekçiliği
Goering ve Goebles'in düşün- dan münhasıran Almanyaya bağlı rııyoruz? ni yapacak ve Ingiltereyi orada 

idi. HlUerln umumiyeUe komu- kalınası teınln edilecek. Yugoslavya. eır gUn, Roma eokaklarında, cıD· sıkıntıya düşmekten kurtaracak-
husustıe Sovyet Birllll ile mü.. nın dahilden inhilili ve Almanya ile nalııııı: bir ınaanı yokyere boilazla· tır. Aynı zamanda İngilterenin Sehzadebaşmda tramvay caddesin_ 

elesl, Alman mWeti için Ukray- İtalyanın aiyasJ bAkimiyeti elde et- U}dım, azgın baıımı balta tıe uçur. Uzak Sarkta donanma bulundur- de oturan Ekrem bir kavga neticesin-
'da bayat sahası temin etmek iste· meleri lç[n çalışılacak, Yunanistanın ma:r mıyaınız? • b k ak de kansı Ayşeyi ağır surette yarala-

Başvekilimiz, İspanya 
Elçisini Kabul Etti 

Ankara, 7 (A.A.) - Başvekil dok
tor Refi!~ Saydam bugün saat 11.30 
da Başvt!kAlette İspanya Elçisi Marki 
'04part de Nantouillet'yi kabul et

1932 k masına ihtiyaç xra mıyac tır. ye adar Goerlnı taratın- ve Türk!yenin Alman iktısadiyatına o halde niçin benden, Habe,ıatan. mıştır. 
kabul olunmamıştı. Çiınkü, Goe- bağlanmalarına ehemmiyet verilecek, da, İspanyada, Arnavutlukta ve Yu· * * Balatta İskele caddesinde oturan 
'Jn dü§üncesl daha çok genişti İspanyaya mUdahale edilecek, Fran- nanlstanda ayni tıaksız cinayeti l§le· R oosevelt'in intihabı kazan- Mustafa ile metresi Zehra arasında da Atina Radyosunda Türkçe 
ona göre, Almanyanın diğer e_ sada siyasi ve iktısadi sabotaja, İn- memi istediniz? ve şimdi neden, ayni bir kavga çıkmış, Mustafa kadını vü- ] 

· · masının bir dig~ er faycia- uh ı·ı 1 • d aı Neşn"yat Saat en· tahakkuk ettirmek içın, giltcrede Jktısııdi casusluk ve cntri_ cln.ııyetl ıııemekten kaçtı!lım için, ter. cudünün m te ı yer erın en Yar a-
et Birliğinin bitaratıığını temin kalara, Cenubi Afrikada siyasi ve ik- temiz alnımı, vatan, namus. ve şeref sı da, Faşizmin Amerika kıtası- mıştır. Ankara, 7 (A.A.) - Haber aldığı-

mistlr. 

8 - 11 • 940 

Bütün Zahire 
Mevcudu 
Tesbit Ediliyor 

Belediye İktısat Müdüriüğü, fasul:! 
• ~ .. b...-nohut, mercimek, zeytınyagı, ~ 

et ve diier bütün gıda maddele d 
stok miktariyle toptan ve perak~ıt' 
satış fiyatlarını tesbite ba1lııın~ i~ 
Tesbit iı;ıi biter bitmez, her madde ~t 
bir dosya tanzim edilecek ve ~c· 
miktarları etrafında kararlar vctl 
cektir. yiıı' 

Son günlerde yağ fiyatları O' 
yükselmi11tir. Urfa yağ1, peraken~e ~ 
larak bakkallarda 180 kunışa ka 11 
:;atılmaktadır. Trabzon yağları f'• 
140 - 150 kurnıs arasındadır. Ya# • 
yatlarmm bu. derecede pahalıla~ 
sındald sebep. KLırstan, Urfada.n ı. 
gelmemesidir. Bu mmtakalardakı 'f'•, 
lar, müteahhitler tarafından eatıO 
lmmaktadır. 

Piyango Çekildi 
(Başı 1 incide 

(312·1, vı> (265·1) ile nihayetle!l&S 
bütüıı biletlcı biner, (5460), (aiti 
ve (7926) 'ile nihayetlenen bile ,,. 
be~t:r yilzer., son üç rakamı (197~ 
lan blletier yilzer, (917) ile n1~ 
bulanlar ellişer, (1) ve (7) Ue JJt 
yet bular. biltün bileUer de iklıet 
kazanmışlardır. 

TESELLİ M-OKAFATI JI' 
A1tmısar lira teselli mükataU 

zanan numaralaı· ııunlardır: l'fl 
1R3370 183805 183075 180875 ıOS ti 
183871 183815 183175 181875 ıı~dd 
18387? 183825 183275 182875 ı~ 
18387'u 183835 183375 184875 1~ 
18387' 183845 183475 185875 14P'.;. 
183876 18385! 183575 186875 ı....,,, ..... l'ıil 
183877 183865 183675 187875 1~ 
183878 183885 183775 188875 17P:C 
18387!, 183895 183975 189875 l 
08~~5 b~3~~~ kazanan ( 1838'76 
numaralı biletin yansının ~ 
sunbeyde, diğer yarısının 

1
,, · 

yolda, 10 bin lira kazanan 151 .fi ~ 
numaralı biletin de İstanbul pt ~ 
Birecikte satıldığı anlaşılınIŞ • 

İspartada Zelzele 1 
tsparta 7 (A.A.) - Dün sa•• -1 

kizdc ~ehrimizde bir zelzele ollll ek gerekti. Bu yüzden Hitlerin tısadi hülüle ehemmiyet verilecek, dii'iimanhfiile kirletiyorsunuz? na ayak basmasına imkan bırak- BİR MOTÖR BATTI - Dün sabah m·za göre, Atina radyosu türkçe neş-
D mUcadele, Rusya Ukrayna'sına Şimali Amerikada en geniş propa- mamak için alınmakta bulunan saat 8 de Rıdvan Kaptan idaresindeki riy:ıtını Ankara Ajans neşriyatile ay-

değll, fakat Çekoslovakya ile ganda "ebekeleri kurulacaktı. Biliyorum: Bana, esaretin zllletln- müdafaa tedbirlerine devam ede- Demirhisar motörü ı:is yüzünden önü_ ni saatk verır.emek iç.in saat 22.30 da l\lu'"es~if Bı·r 1r· tihal ..ıl i hil.., ti k ı tik ~ den bahsetmek iatiyecekain. Fakat .. .. · ,.. b k1 d b 1 _ ,,.-, ;,ayı n ..., et rme s ame- Bu program, belld de çok geniş ben eskiden neydim ki? Hem bugUn, bilmesi olacaktır. nu gorememış ve ~u u u a u unan yapmay. kararlaştırmıştır. Sadrı nbak Ethem (Paıaı mahduııııı tJ 
. ~ya başladı. Partinin diğer sayılabilir. Fakat Almanya bunun i- Atlnadaki esaretlmln, Romadakl eu. Ve nihayet Roosevelt'in kazan_ Mehmet Kaptan idareııindeki motöre 1'11' 1· B .. "'-T--J hum l\hmafa N.ulOm (Be;v) halilol •:et ~tt 

tu.r. Hasar yoktur. 

p ... nı da, Akdenlze haklın olmak- . lı b d d b"' "k f d A çarparalr batırmıştır. Nüfusça zayiat ıuec ıs U!!Ull op anıyor vanı Muhaa.bat aıasınd~n merhum. tU~ ~ Bun çııı ça şıyordu ve u yol a a ım n- retlmo mL!reccah bulunan büyük bir masının en uyu ay ası, - .., rt>' 

UD için tedricen ad.unlar atı- dun ilerlivordu. d yoktur. Ank ır(l. , 7 (TAN) - Büyük Millet mal (Bey) kerimesi, esl·ak Dahilıye ı> lL ı. !'.! c-r•' v:ırın (bugün) saat on beşt~ Ahmet Reıtdln lıa;vınvalidui ve 1& 

kt 
,, maztıarlyetl var: Buradakiler hiç ol· merikanın, hiç bir eğişiklik yap- b•~~ ~ 

-. 1 (DEVAMI VAR) ma:ı:sa benden, masum insan kanı iç· madan, hı'ç bir sarsıntıya uğra- p z r Gu··nku·· Maçlar E ç l ıı.o1 . .ır .ı:ııvVelA talva ile temas tesisi i"in, a Q · tooJ•·ı .~caktır. Ruznamede valnız en- Hay ma.JahatırUıarı sat cma lır 
" " meml istemiyorlar, inan bana ki, be· madan mevcut VC vazıh siyaseti. "' ~ ,, Ehem Rc•it ve Cemal Reşidin bUyilk "' 1' a zaptedilecek, daha sonra 1 ııı ti c\iınenleı intihabı vardır. • ıcr" 

u Şarki Avrupa ile Balkanlara ni kaçıran 'eıy, gUn~hdsıilz b rk mk ekun 1 ne devam edebilmesidir. Bu saye- G • B k ld • lcri ve Hariciye VckSleti §Ubc mOdUr l 
masum ocak arını aon rme ~r . de Amerı'kada yeni bir ı'darenin erı ıra 1 1 Ti t 1',!( ktep)erı" Kemal Sa!din bilyll. lc kayınvaliJnl • olmak için tedoir alınacak:, ıuy:lu Ve inan bana ki, italy;:;, bu 1 .. k"ll f care n e . .. FATMA SAllUE (HanımefeJJ 

n spanyaya hülfil edilecek, BUGUNKU PROGRAM insani. lçorkuyu duyduğu gün, ııılzln uğrayacağı muş u er tasarru Ebedi Şd AtatOrkOn ısıomünOn ikinci yılı Ankar:ı, 7 (T~~n - İkı ve dort 1 rahmeti rahmann knuşmu~tur, ı' 
Avrupadaki ittifaktan kı· haksız cinayetler Uzerlne kurmak la- edilmiş olacaktır. dola:rııiıe ısnllmllırdeki paur ııono reımt ve senı: olarak fa~lıyet~e bulunan ttca-

1 

Cenaze 
8 

Te,riniıuıni çuma ıt<lnil •••' ~ 
yavali yavaş Fransa ikinci 

51
- tediğlniz hayali imparatorluktan çok, Hülasa. Roosevelt'in A~e:ika huıuıt bUtUn ıpor mOubakalarlle futbol Uk ret okullarlle liselerınde tedrlıı mUd- Nl~antaı Ahmctbe:v ıokal!• 37 numaralı 

bir devlet vaziyetine dÜ§Ürillecek, Uk bl ili t C · h · l' w · t k tiha maçları tehir edilmi•tlr. detinin iker sene olarak tesblti ka. sinden kaldırılarak nnma>.ı Te•vikly• ,_ .t ._ ammı: çok daha bUy r m e o- i.ım urreıs ıgıne e rar m - KADINLARtMIZ VE SPOR - .Bölıre At· • ' 
eonra sıra .uıgiltereyi tecride ı Am ik d · rarhıştırılmıstır, ııırifinde cuma namazını mütcalctp 'ed• ~ ku ıacaktır ... br, Avrupa ve er a a vazı- ıetı·m kom1tui ıradmıar ıcın bir kr• orogr•· ~ ııı "'.'r 

e . ., • ..,_ - - dikten sonra Edirne kapı Şclıitlifinuc p- ~ ~ )lunu takip edecek adım, Fransa.. yetin devamını temin ettigi için, mı huırlamııtır. Sııor yapmak llt~yen ba7&J'I- Münakalat Vekaleti fen! ebedlslne vedia! haki ırufran ııııı~· qlt 
8hnau Afrlkadald müstemlekele- Talim ve Terbiye dünyanın tekrar şüphe ve tered- lar EminönU ve Beyoflu Halkevlerindc Ba· t r , 
laptetmek, icap ederse Mısıra düt devri geçirmesine lüzum bı- yan Milbmel ve Bayan laleye milracut etfe. Teftiş Heyeti Reisliği 1 ~erhume ıUhtO Hllh .... hayril ha••"':, 8arıd Afrikaya kar"l kuvvet k'•l- Heyeti Reisliği k st cekler ve onlar tarafından çalı~tırılacaklardır. Ank:ıra, 7 (TAN) - Ankara müd- miltelıalll nadirOlemu.l bir eaki TOrk (Jıl ~İ 

"' '" a ra mamı lr. Bu proıırama &öre qzun ve yUksck atlamalar, ..i 
.... ,,1-e Cenubi Afrlkaya Ankara, 7 (TAN) - Maarif Veka- B b. 1 · tih b b ıı· 

1 
k deı'umumı'sı' Arif Yazar, terfian MQ- efendisi) idi. .,.,. ..,.,,., ~~ u se ep e ın a In u ne - ııOllc atma, tetratlo11 mO•nbakalan HP1 a-;a idO a"'· 

hareket irin zemin hazırlamak Jeti T~linı ve Terbiye Heyeti Reisli- nakalAt Vekaleti tefti<• heyeti reı!sli- MevU kendlıine rahmet ve evi ~ 1> " · cesm· den J' ngiltere memnun ve ve açıl< havada mUkUatb J'ilrilyOı "'' kııuı v b .
1 

. , 'biltün Afrika,,, NA-' tahakkilmü- g-ine Azadan Kadri Yörükoğlu tayın ı gı'ne tayin edilmic:tir. Mna sa ır ı ısan et11n. ___./ l 
., • ~ mı'l1vercı'ler mu" teess'ırdı'rler. kır koşuları tertip edilecektir. " -llı.~ta~bi~k~ı~la~c~ak~b~~~v~a~~~y~e~t~alın~a~k~u~.~~~~~'.._--~==~~'..::'.._ ____ ~e~d~il~mi~ştir~·:_ ____________________ ~~~~~~~~=-~~~~:.:_----_::::._::::.::~:._:..:.:.:.::......:.:.._ ________ ~----~:__~_:_------..:.........:...-=--=----:----=--~--- ~ 

unan·ıstanda Harp kar~ı yapılan büyüle aktn esnasmda Yu lngiliz Hava Nazırı 
nan topraklarmda yere inmeğe mec- K 1 SA M A ·B ERLER ~ V i t Amer·ıkada t,t Balkanlarda az ye Askeri Vaziyet 
bur olmuştur. (B 1 · id ) iSPANYADA: (Başı 1 incide) Buradaki bazı mahafil, bundan, t- aşı ınc e ____ _ 

ran bombardıman edilmi, ve talyan tayyarecllerinde Yunanistana kaç hafta içinde İngiltereye kati • Londra, 7 (A,A.) - ispanyaya 
rda bUyiik yangmlar çılmı!$br. kar~ı hava akınları yapmak arzusu- darbeyi indireceğini söyliyecek 60 ooo tonluk şeker hamulesi naklet· 
relerimizin hepsi üslerine dön- nu•ı pek 2ayıt olduğunu ve askeri ma tefahur ediyordu. m~l<h: olan bltaraf bir gemi, ispanya 

erdir. Bir dü;iman tayyaresi diitü- kamatın "ihtiyari surette mecburl Kahraman ordumuz bu adada bek. sahilleri açıklarında bir Alman deni· 
üttiir. Bir baeka diloman tayyare. yere ini~ .. !ere mi'ıni olmak için bil'- Jer, donanmamız da denizlere Mikim zal!ısı tarafından batırılmıftır. 

ele düşürülmüt olması muhte- t!ikım tedbirler almak iztırarındıı kal- bulunu.rken İngiliz hava kuvvetlerinin INGILTEREDE: 
dir. mL5 oldukları neticesini istihraç et- mukavemetini kırmak ve İngilteredeki l>lımarun Avlonya tayyare meyda- mektedir. Bu tayyarelerin mUrettc- · 

cephane fabrikalarını imha etmek icın brıı yaptığı hava akını esnasın- batı teslim olduklan -zaman tayyare- Alınanlar havadaki kahir üstünlükleri-
avcı tayya ele.cimiz tarafından blı lerini !ağlam ve dokunulmamı" bir İ 

d .. ·· " ne güveniyorlar. ngiltereyi istila ve an tayyaresi alevler içinde uıu- halde bırakmaktadırlar 
· 7afer kazanacaklarını zannediyorlar-'ştür. Bir diğer dütman tayyaresı ATİNANIN TEK. ZlBI. 

bahriye tayyare dafi bataryalarmm AUna, 7 (A.A.) _ A"·na Aı'ıınsı dı, cihan da böyle olacağını zannedi-
... yordu. Tahmin tahakkuk etmemiştir ... e düşUrillmü-ştür. bildlriynr: Vremc gazetesinde çıkan W 

ZİLER TAKVİYE EDİLDİ haber milnnscbetile Atina Ajansı, Yu- Londrn, 7 (A,A.) - "Tebliğ., Dün 
Atina, 7 (A.A.) - Dün Yunan kı.. nan hükCımetlnin İtalyaya karliı mii- gece Almanya üzerinde tayyareleri
tı zaptetmiş oldukları mevzileri cadclesinde hiçbir kirru;enin tavassu- mi7in yaptığı çok geniş harck~t es
vaffakıyetle takviye etmiştir. En tunu istemediğini \•e bu milcadcleye mısmdn bombardıman t<ıyyarelerimiz 

selen raporlar, bir çok noktalarda sonuna kadar devam azminde oldu- Bı:nlin ch·anndald Spandau fabrika
yanlar yaptıkları hafif hücumlarla ğunu ka'ıi surette teyit edebilecek va- ların:. ve şehrin Şimali Garblsinde 
henin muvazenesini bozamamışlar- ziyette bulunmaktadır. bir deıniryoluna taarruz etmişlerdir. 
• Yıman resmi mahfilleri, vaziyet- TİMES GAZETESİNE GÖRE Bundan başka Leuna ve H:ımburg-

e Londra, 7 (A.A.) - italyan tay· 
yelerlnin Londra bombardımanlarına 
lııtlrak ettikleri hakkındaki Roma 
tebliğlerinden sonra, Romanın açık 

şehir olarak tellkkl edlllp edllmlye
ceöi hakl<ında Avam Kamara11nda 
ıorulan bir auale Butler, verdlill ce· 
vapta f6yle demlftlr: 

"Krallyn hUkOmed bu tebtlllerl 
ka/deylemlftlr ve buna binaen Ro· 
maya kal'fı tam hareket aerbeetlalnl 
muhafaza eylemektedlr.,, 

mcmnun olr!uiunu bildirmektedir. Londra, 7 (A.A.) - Amırallik bl- dak' sentetik petrol fabrikalarına, 
Diln ikindiye kadar münferit uçan rinci Lordunun Yunanıstana şimdi- Dulsberg iç limanına, Dusscldorf ci- (Bap 1 incide) 

İtalyan tayyaresinin Mesolongi den yardıma başlanılmış olduiuna vıınndakı fabrikalara, Halle, Prctıch si altında komünizm için müca
• e nptıfı akmdan ba3Jta hava hü dair beyanatından bahseden Tlmes \'e Köln yakınlarındaki vagon depo- dele etmek üzere memleketi kuv

kaydedilmemiıtir. İtalyanların ga:zetesiniıı diplomatik muha.ıTiri iUn larma taarru7.lar yapılmıştır. Salger- vetlendirmiye çalışmalıdır. Ber.
eai günü Lariasa istasyonunu ları yazmaktadır: gen'de petrol tasfiyehaneleri bombar- nelınilel amele sınıfının tesanu.. 

Sovyet Rusycrda 

ip ettiklerine dair olan iddialarla "Hiçbir İngiliz Nazın, harikulade dıman edilmiştir. Haanstede tayyare al _._ ktcd' dünü. arttırmak lizımdır.,, ay ....... e ır. veci erhal tantanalı bir surette test- meydanına yapılan taarruz esnasında 
Atinır, 7 (A.A.~ _ İtalyan tayya- rini gösterecek bir yardım vaadinde bir hang<ırı. isabetler kaydedilmiştir. DCNK-0 GEÇİT RESMİ 
eri Volos açık ~ehrini yeniden bom bulunmamıştır. Fakat General Me- Y_erdc bulunar, t:ıyyareler de mitral- Moskova, 7 (A.A.) - "D. N:. B." 

lııardmıuın ctmi-ıerdir. Hafif .zayiat taksas simdlye kadar yapılan yar- yoz ateşine tuhılmtıştur Bolıevik thtililinin 23 üncü yıldonfi-
"' d ı mnuniyetini izhar [.ondra, 7 (A.A.) - ·Alman ıstth- -~ ~. Yeni•ehir, Patras ve Korent dnndan ° ayı me b mü münasebetiyle Kml Ordu anancvı 

U&• ., 1r t iJt enı·n vennlı oldu arat bUro~u. İngiliz tayy~relerı'nln S alin ı ile 14eaolongi de hücuma uğra- etnıekted · ng er - b "' neçit resmini yapnuttır. Baıta t 
1 d -- 1 -1~ Yw1anlstana u sabah erkenden Alman payltal1- • '-" tD', Düşman tayyar~leri Korent'ı ğu karar :ır a, YUıu.. • . tı ve Molotof olmak üzere bütün hü .. u-
i l k t ruz de«ıl Şar n:ı taarruz teşebbüsünde bulunıııuş elerken Ve avdetlerinde Atina üze. karJı vôk o aca a:ır ., ' - ld kl met ve Parti erkanı hazır bulunmuş_ h ... bir İngiliz 0 u arını beyan etmektedir Bu 

den ~eçmiljlerdir. Bu münasebetle ki Akdcnizdcki her an.,ı k tayyareler. bomba atmadan ev\·~ı tay tur. Yapılan bu muazzam gecit resmi 
tin. ada ikı' defa hava tehlikesi icareti mevzHnc karşı vaki olı:bilecc hiicum d ıı· esnasında generallerin zarif yeni tini-

" 1 t İngiltere yare a 1 toplann 3iddetli at-inin erilml ... ti'r. rla nazarı itibara a ınmış ır. b' t 1 ·ı _,, formaları ile erlere giydirilen kürk .. ".. . d nız ı es "I e gai dönmiye mecbur olmu"-RÖYTER'İN TAFSİI. .. ATI Kralı Yunrınlstana ~ızın ava - larcır. ~ kalpaklar illıc defa olarak takdirle sey-
rlm de davamızdır,, dediği zaman. bu rcdilmiştir. SeJinık, 7 (A.A.) - Reutcr Ajanst- so"-,1- .•ud-e bir taahhüt değil, stra- . 

d. d ki h ~"' ..... Bu resmi ıteı;;it münasebetile bil-Yunan ordusu nez ın e mu a- tejik vir vakıanın sükunla tasrih e- yapmak üzere olduğu hayati ehem- hassa ağu ve çok ağır ç:ıpta motörlü 
• den: dilmesini de ifade etmekteydi. Bu miyeti haiz hareketler arifesindeyiz silAhlar tebarüz ettirilmek istenilmi~. Yananlılarm Görice'ye karşı yap- karar, ne cephedeki bazı şiddetli çar- ve bu h~;ekcUerin Akdenizde çok t;r. Projektörler. tayyare dafi batar-
oldokları muvaffakıyetli turra% pışmalarl!J, ve ne de mihver devl~t.- milhim blr tesiri olacağı bildirilmek- nl&rt, torpil atan toplar. hafif ve ağır 

icesinde, Makedonyaya binden faz- Ierlnln dıplomatik kurnazlıklarıle ı tedir sabra toplan da ııörülmü,ür İlk defa 
İtalyan esiri ııclmiştir. Yaraldar. sarsılmıştır. Yunanlılar seferberlik- üsİerimlz şlmdi İtalya ile Onikla- olarak. uzun menzilli toplarla en mo
lniğe nakledilmişlerdi.r: terıni fltmal ettikleri gibJ, İngiltere dad:ıkı Şarki İtalyan üsleri arasında denı Upte havan topları aazan dikkati 
Yaralı bir Yunan .zabıtı, bana ~a~ı de ıcap eden vaziyeti hıızırlıyabllmek bulunuyor Aı;keri m:ıkinem!z bir sa. celbetmiştir. Müteakıben irili ufaklı 
yan gruplan'?'ın ılk frrsattan .. ıstı: için tahmıninden fazla vaklt bulmı.;ı- at intizam ile ~İ\ı'or. Ço~tlnberl bek- 250 ka<lar tankm geçtiği görülmüştür. 

de ederek tcslım olduklarını soyle tur." ledığlmiz bir fırsat zuhur etmek ü~ Hunlardan on tanesi en büyük srnıf-
• zeredir Akdenizdeki İngilli. kuvvet- tandı. ,......,.. - • • , Uı;; sUn binbiri a:dt sıra yapılan vr Aüna, 7 (A.A.) - ~euter: Yun_a- Ierinfo · va1iycti şimdi Fransa teslim • • • 

ukeri bedellere do~mı~ nistanm mOdafa::ısı emrınde öle~ ılk olduğu zanrnnkl vaziyetten çok daha Lava) Panse Gıtti 
a akınlarından sonra Se~~ılc, ~u- ingıliz t::ıyyarecisi, aske:ı merıı.:ım_ıe, 1 müsaittir. H~lcn kuvvetlerimiz Girit Cenevre, 7 (A.A.) _ o N B : 
ebatı fena hava scfercısı ve 

0
b ta A ttna protestan mezarlıgına gomul- ı adarnu, b?zi bu esas sevkulcey:ı mev- Vlchy'der. haber verildiğin~ ·gör~ 

ede nişancı ohn ttaly:?n bo_m .~r müştür. Bu tııyyarccl, bir oombardı- ziinden çıkarmıya matuf her tfirlil Ba~vek!l Muavini ve Hariciye Nazır; 
~n tayyare!erinın akınlarını ıstı - mno tayyaresı mt.ırettebatındandı. 

1 

tc>.ebbilsten masun bir hale koymuı- Lava!, refakalinde Büyük Elçi De 
f.af etmeie ba!:lamxştrr. .1 d ız ADADA VAZİYET !ardır \'C bnna bildirildiğine göre, t-ı Brlnon olduğu halde, bugOn öğle U-

Eeit ecfil.mi~ . olan t~y~:ır~ ~ti:~ Londra, 7 (A.A,) _ D:ıily Skctch ialyanın Onlkiadadaki vaziyeti Roma zeri Parise hareket etmiştir. Laval, 
lördü, Bnndizı - s~ıanık r. Ta,ya_, gazeteslnin Kahiredeki harp muha- I hükumeti için endl~e uyand1rmıya hareke?nde nevvel Mareşal Petaln'le 
... ,,. hattı mcnsuplan~da~~. Sel.inile biri yazıyor: İn&iliz kuvvetlerinin bo~lamışlır. kısa bır görUşme yapmıştır. 

Jerı, ceçcn Cumartesı sunu 

(Başı 1 incide) 
işgal etmiye muvaffak olamadık
larına göre, Çamlık arazisi içinde 

ve sabili takiben Preveze'ye doiru 
sarkmalarına imkSn kalmamakta. 
dır. Çünkü, Pindos dağlariyle de
niz arasındaki dar toprak ,eridin
de mühim kuvvetlerin sevki, tehli
keli bir hareket olur. Bundan ma
ada İtalyanların bu cephenin orta_ 
sında hangi iltisak noktasına var
dıkları da henüz anlaışdamamıştır. 
Burada iki iltisak noktaııı vardır: 
Biri hududun 5 kilometre ötesinde 
Zaravina menzili, diğeri ise daha 

içeride Kalabaki mcvkiidir. Eğer 
ileri müfrezelerini bu ikinci nokta
ya sürmüşlerse, şose yolu üzerinde 
Yanyadan 27 kilometre mesafede 
bulunuyorlar, demektir. Yolun bu
radan başlıyan kısmı, müdafaaya 
elverişli dailar ve geç!tlerle kapa., 
lıdrr. 

Göric<: - Prespa mıntukasında 
Yunanlılar ileri mevzilerini mu
hafazu etmişlerdir. Yayla istika
metine doğru geniş harekatın ic
rası zamana mütevakkıftır İtal
yanlar, Görice şehrini Şarktan ve 
Ccııuptan saran tepelerde geçen 
ı;enedcnberi tahkimat yapmışlar
dır. Bundan maada • Florlna ve 
Kozan merkezlerinden Devol yay 
!asına kafi kıtaat sevki bir iki 
gllnde temin edilecek basit bir İ;l 
değildır. Buradaki ilerleme har~
kt!tinin bir iki gün tevakkufa ug
raınasını tabi! buluyoruz. Hatta 
bu tevakkuf, Yunan kararg:ihının 
teenni ile hareket ettlğine delil 
teşkil ettiği cihetle, tokdirte kay. 
da l:iy!ktır. 

Dür. gelen haberler, İtalyanla
rın Epi. cephesinde kısınen ilcr
lediklerinl bildirmelerine rağ
men, on gündenberi İtalya ile 
\"unanıstan arasında devam eden 
harp, henüz kuvvetli hudut mil
sademelerine !Jlünhasır kalmak
tadır İtalyanlar mUtearrız vaz.i
yette olduğu halde, harekAtın in
klfııf etmemesinin sebepleri su 
suret:e mütalia edilebilir: 

1 - İtalya, k:endi taleplerinin 
'{unanistan tarafından kabul edi
leceğinl zannetmiş ve Yunanlıl··
nn harbedeceğine katiyen ihtimal 
vermemiştir, Binaenaleyh Arna
vuUukta Yunan mukavemetini 
kıracak derecede ktıfi ordu top
lanmamıştır. 

2 - Ayni dUşUnce ile Arnavut
luktaki İtalyan kıtaatı taarruza 
gllrc gnıplandırılmarnıştır. 

3 - HarekAt mıntakasının dağ 
hk olması ve kıtaların birblrle-

(Baıı 1 incide) 
binesinde vukubulan değişikliği 
alaka ile kaydeylemektedir. ltal
yan mahfillerinin mütalaası şu
dur ki, bu değişiklik Yugoslav 
siyasetini ve dolay1sile Balkan
lardaki vaziyeti istikrar ettire
cektir. 

Eski Harbiye Nazın General 
Nediç'in İngiltere ile sıkı müna-

1 
sebetler idame ettiği hatırlatıL 
makta ve şimdiki Harbiye Nazırı 
General Peçiç'in bundan dört se-
ne evvel, İtalya ile anlaşma. ta
raftarı olan Pasic hükumetı nde 
de Harbiye nazırl~ğı etmiş old!ığu 
ehemmiyetle kaydedilmektedır. 

Popolo di Roma 'nın Belgrad .. muha
biri, bu değişikliği Yuııoslav hukt1met 
merkezinde son zamanlarda vuku. bu
lan hadiııelerin en mühi:nmi olarak 
telakki eylemektedir . 

BULGARISTANDA 
Sofya. 7 (A.A.) - "Reuter,. Dahi

lıye Nazırı Grabovski, milli meclise 
"B:.ıl&ar milletinin müdafaaıı., na mü. 
tcallik yeni bir kanun layihası tevdi 
etmiştir. Yeni kanun, üç kısımdır: 

ı - Kanun, maddi veya ideolojik 
olarak ecnebilerden müzaheret ııören 
gizli teşkilatları menetmektedir. Bu 
meınnııiyet. bilhassa Franmasonları 
istihdaf ediyor. 

2 - Kanun. Yahudilerin haklarm1 
tahdit etmektedir. Yahudiler, bundan 
1,ö,,Je idari hizmetlerde bu1unamrya
caklar, orı!uda hiımet edemiyecekler, 
ı::tap ve gal~te basamıyaı:aklar, film 
;apamıya('aklar, aslen Bulgar olan 
hizmetkarlar kullanamıyacaklardır. 

3 - Kanun, milliyet aleyhindeki 
muzir propaır,andalara karşı şiddetli 
tedbirler df'!rpiıı etmektedir. 

ROl\IANYADA 
Buda~te. 7 (A.A.) - "Stefani,. 

ı;udapeftedeki İngiliz Sefiri. Alman 
kıtaatının Romanyzya gönderilmek ü
zert' Mı:caristan arazisinden geçmele
rine müsaade eailmesini Hariciye Ne. 
zareti nezdinde şiddetle protesto et
miştir. • Bertin, 7 (A.A.) - "Stefani., Yeni 
Romanya Sefiri Constantin Grec:ano. 
bu sabah tayyare ile Berline gelmiş-
tir. 

rinder. ayr; olarak h:ırekAt yap
mıyf' mecbur kalmalarıdır. 

Binııenuleyh, İtalya tarafından 
~ımd~. bı.. r:.ebcpleri izale edecek 

te-dbirlc•ı :ılmıncıya kadar nihaJ 
vaziyete müessir olacak katı mu.. 
harcbelere intizar edilemez, 

. td•' (Başı 1 ıne p 
çiler 4 azalık kazaruruşlart' ~ ~ · 
12 azalığa karşı 22 azalık ~ °'' 
eden demokratlar eksenyeti 
hafaza ediyorlar. ~ 

Bu intihabatın dikkate değer "J'. 
Amerikan gazetelerinin yaptri'ı tlo~ 
yeyi Amerikan milletinin kabul e~ 
miş olmasıdır. Wilkie, matbuat il 
fından ıiındiye kadar hiç bir 
c.ümhur namzedine müyesser o 
müzahereti görmü:)tür. ,;I 

Kolumbya radyosu bu akşaırıkl 
riyatmda şu haberi vermiştir: JI. 

"Reisicümhurla teması olan ııı'~ 
lerde zannedildiiine göre, Ro~ ~ 
milli müdafaada mühim bir me'V"" 
lif etmek suretiyle Wilkie'nm t 
ınesaisini istiyecektir. 

KABİNEDE TADiLA't ıf. 
Nevyork, 7 (A.A.) - Ameri)a f. 

leşik Devletlerinin her tarafın~ 
rek Cümhuriyctı;ilerde gerek d i1tl 
ratlarda milli birlik arzugu • 
hndiııinl gö~termektedir. f" 

Roosevelt kabinesinde tldif~ 
pılacağı tahmin edilmektedir. fi 

Dahiliye Nazın İckeıı istifasıJIJ ı 
miştir. ...... ........... ._,,.., 

JAPON GAZETELERiJılO~ 
Tokyo, 7 (A.A.) - Japon -~ 

Rooseveltin tekrar intihabına ı~ 
tahsis ve Amerikan - Japon ııı. 
betlerinin vehamet kesbetme•• 
matine infü:ar ~dilmesi hususuııdl 
Ponları ikaz etmektedir. . •' Nevyork. 7 (A A.) - DUtUrı ı,if. 
Amerilta memleketleri arasında. 

11
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l~ik Amerika hül..-Umetinin GarP ~ 
kiirresinin müdaiausı için 15.z~ lı~ 
c~k deniz ve ha\-a üsl,erini ıc& -., 
kullanabilmeııi hususunda uınuıııl 
anlaıma husule gelmiştir. 

Afrikada 1-JarP 
·d,J 

(Başı ı iı:ıd 
aylemektedir. 

İNG1Liz TEBJ~tGf .j 
Kahire. 7 (A.A.) - İngiliz uıı> 

karargAhının resmi tebliği: ."*' 1 

Sudan'aa: Dün sabah erken "1'1111 
rel\?rh. himayesinde hareket edetl pıl' 
İngiıiz kolu ansızın Gallabatl ~' 1 
derek bir miktar esir almıştır. 1~ bombardımanını miite~kıp yDP ' 
şid:!etli iki mukabil hücum 11111\ 
Uık:yetıe pilskilrtülmüstür. ef1 

Kasııaıa bölgesinde: f!lgiliı ~d' 
kuvveti Tenelal - Cebel b(iljl 1'1 
düşman müfrezesi üzerine ıa:ztl 
devam ettirmektedir. 
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~ ihtilali, Rusya halkı 
.... ~•las idi. Bu sayede Rus 
~tten kurtuldu ve Çar
• ._har ihti~amını ayaklar 
,...rak dogrudan doğruya 

~Yanan ve bütün kuv' c· 
taıı alan bir rejim kur-

~ iiç sene evvel kopan bu 
~ lllesnedi Sosyalizm olduS ~ halkının bu iradesi· 
~ gelmek isteyen yerliler 
~r bulumlu ve bu 

llıtuil, geniş bir husumet 
~Ücadeleye mecbur ol
lin karşılaştığı bu imti

tliıünden onun çok kısa 
"- Olacağını tahmin eden· 

Olı'IUı ömrilnü daha fazla 
için uğraşanlar az de

• takat bütün bu tahnıfn-
"U aitmiş, ihtilale karşı gel
'~Yenl\!rin bütün teşebbüs
.. ~etc uğramış, \:'e Rusya

tejinıin istikrarı, bu mcm 
hni bir f oyiz ve kudret 
olnıustur. Bunun netice

~ bugÜnkU Sovyet Bir
"' :tanın en kuvvetli dcvlet
tt ~da mevki aldığı gibi 
'ııı llırli!:ti içinde başlayan 

ar, ihya ''c inşa faaliyeti 
tt ~~erini vcrmiı? olduğu için 

trJiı;i halkı, yirmi üç se
~asavvurun fevkinde sa
ereccde rcf ah ve saade
l!ıu.ştur. 

\>e Sovyetler : 
~en Biiyük Harbin do

~llrduğu Sovyet ihtilali 
> ... hi.i:yiik harbe karşı bi
~y•ınak ve sulh siyasetin
~ ltlaınak azminde oldu
• dcfoki bavrnm mUnase
u11. t~barüz ettirmiştir. Sov 
~ı, emperyalistler harbi 

1 ~ünkii harbi, kendine 
~ Ynbnncı tanamakta ve 
t l SÜrliklenınemek için e

etü yaptıktan ba~ka her 
ltarc;;ı da uyanık davran-

'tı. ' Çiinki.i, bugünkü hRr· 
tt dahi hangi istikameti 
~ ''e hangi hedeflere doğ

. leceğini tayin etmek 
~ elinde değildir. Bu yii7-

h~t Birliğinin her ihtima
'-Yanık davranması ve 
bulunması, vaziyetin 

)k_ ~lı icaplan arasındadır. 
>.~en Sovyetlerin sulh i
~ııya cb"'mnüyet ''er· 

rabcr, her ihtimali de 
d azami derecede ha-
~\ randıklanw da ııörü-

Sırat Köprüsü 
Başında 8 Gün 
Neler Çektim? 
İşgal nltıııdaki Frnnsadan dönen 
\•ntimdnş diyoı ki; Marsilyayı bır 
mahşer yeri halinde buldum, Şe
hir, ıztırap diyarından kurtulmak 
i~m çarellll' nrıyan mülteclleorle 
dolmuştu, Pı lik \ e sefalet yuvn
~ blr otel bulııbilm.:ık icln bile 
fki buçuk saat dolaşmak mecbu
riyet.inde kaldım. Yata1.:nk yeri 
temin <·ttiktcn sonra, yurdn dôn
:nek için yeniden tefeblıilsler 
yapmıya sıra aelmliti ... 

Yazan: Sevim SERTEL 

"Köprü a~zındaki meydanlık. 
ta toplanan bütün insan kala
balığının her birinin bir derdi 
vardır. Kiminin kağıtları tamam 
değildir, kiminin hiç bir ümidi 
yoktur. Sade benim gibi bir mu
cize beklemektedir. 

"Burada !arkında olmadan bir 
saat kadar kalmışım. Geriye d()n 
düğüm zaman, hava kararmak 
üzereydi. Kendime, ufak bir 
otel buldum. Henüz tamami. 
le bedbin değildim. Birkaç _gün 
burada kalmak, vaziyeti yokla. 

T AN 

Yazan: Sev.im SERTEL 

Memleket için Çalan Hırsaz 

1 ngilterenin ufak bir kasaba
sında olan bu vaka ora ceza 

mahkemesinde şöyle bir mecraya 
girmiştir: 

Suçlu 14 yaşlarında kadar gös 
teren cılız, simsiyah gözleri bir 
fırıldak gibi döneq bir afacandı. 
Küçük salon hıncahınç doluyau. 
Bütün kasaba gencile, ihtiyarile, 
esnafile, köylüsile, ortahallisile, 
zenginile buradaydı. 

Zab:t okundu: 
"Jimy Walker bundan iki gün 

evvel alaca karanlıkta kalabalık 
bir çarşı mahallinde seyyar satı
cı Bily'nin işportasından beş çile 
yün aşırmakla suçluydu. Kendisi 
bililtizam seyyar satıcıya çarpmış 

ı ve sonra dökülen eşyayı toplar
ken bu beş çileyi alıp sıvışmaya 
çalışmıştı . ., 

Hakim bu kısa fakat sarih ıt
hamnameyi dinledikten sonra 
Jimy'ye sordu: 

fakir blr aileye mensubuz. Ben 
son zamanlarda memleket kadın
larına hitaben yapılan yardım 
taleplerini okumakta ve kendi 
kendime ah elimde yün alabile
cek para olsa da kahraman as
kerlerimize caketler örebilsem, 
diye cırpınmaktaydım. 

Gün geçtikçe bu arzum daha 
çok artıyordu. Yün örmekte us
ta olduğum halde sırf yoksulluk· 
tan bu işe giremediğime üztılü
yordum. Geçen gün Jimy elinde 
beş çile yünle geldi ve bunları 
bana askerlere caket örmek irin 
getirdiğini söyledi. Sonradan 
öğrendik ki bunları çalmış. Fakat 
bu işler hep benim yüzümden ol
du. 

Beri yanda Jimy de kabnhati 
satıcıya atmaktadır: 

mnk niyetindevdim. 

1 
"Böylece güİıler geçti. Gene 

güneşli bir sabahtı. Artık vazi

- Oğlum, buna bir diyeceğin 
var mı? 1''raMa harbi sırasında yollarda giırülen 

muhadr kafileleri 
Maznun mahzun mahzun boy

hıydı. Cebimde bir metelik yok· nunu büküyor, ağzından bir keli
tu. Karnım da pek keyifli degil- me almak mümkün olmuyordu. 
di. Adeta gıdasızlıktan kemikle- Bunun üezrine hıikiuı kararını 
rim sızlıyordu. On beş günde tam vermek üzereydi. 

- Ben demektedir, ona arka
daş, dedim, senin beş çile yünün 
var. Benim caket örmesini bilen 
bir ablam var. Gel sen bunu koy, 
o emeğini koysun, ortaya asker
lere verilecek bir hediye çıksın .. 
O buna yanaşmadı ve bana küfür 
etti. Ben de kızdnn ve ona vura
rak yere düşen yünleri aldım. 
Kabahat memleketin askerlerine 
yün vermek istemiyen onda mı, 
yoksa memleketimin iyiliği için 
uğraşan bende ml? 

yet canıma tak demişti. Bermu- tekrar trene atryorum. Bir defa 
tat demir parmaklığın önünde da Nis kapılarını deneyelim. 
pinekliyorduk. Birdenbire demir + + 
parmaklık kalktı ve bir kaç kişi- "Talih burada yüzüme gülü-
lik bir grupa yol verildi. Ben mü- yor. Nedense burada sorgu sual 
nakaşa etmekte olduğum memu- yok. Neşeler diyarı Nis'in gömül. 
run elinden hüviyet varakamı düğü sessizlik Fransanın mate
kaptığım gibi bunların arasına mini kuvvetle hissettiriyor. San-
katıldım. ki karşımda kocası yeni ölen gü. 
"- Tak. Tak!. zel bir dul var. 
"Arkamda günlerdenberi öbür "İndiğim otel Romanyalı bir 

tarafına geçmek için ~ırpındıgım Türke aittir. Onun tanıdığı bir 
demir parmaklığm kapandığını Musevinin sayesinde on beş gün 
duyuyorum. Korkumdan kafamı uğraşmadan sonra nihayet beni 
çevirip arkama bakamıyorum. Marsilya topraklarına sokabile
Nöbetçi, belki de beni kaçırdığı.. cek olan kağıdı elde cdebiliyo
nı etrafa yaydığı takdirde karşı- ruz. 
laşecağı mesuliyetten korkarak "Altı saattlik bir tren yolculu. 
sesini çıkarmryor. Serbestim! Ne ğu, ver elini Marsilya .. Burası ız. 
pns Yarabbim! • tırap diyanndan kurtulmak için 

"Meydandan yürüyünce karşı- çareler arayan mültecilerle dolu. 
mızda dalgalanan bir Fransız Tam iki buçUk saatlik bir arama
bayrağile yüzleşiyoruz. Hür Fran dan 90nra pislik ve sefalet yuva
sız toprağına ayak basmak içim- sı bir otel buluyorum. Hani Mar. 
de garip bir sevinç uyandırıyor. silya bir mahşer yeri olmu§. 
Yorgunluk almak için girdiğim "O gece ilk de!a olarak hür 
kahvede şöyle bir pazarlıkla kar- Fran5'Ya kaVU§manın sevinç sar. 
şılaşıyorum: hoşlu~ndan uyanıyor, bir defa 
"- Şu otomobili vereyim de da kendi başımın çaresine baka-

bana senin bisikleti \·er.. yun, diyorum. 
"Bu teklifi yapan orta boylu, "Tabii ertesi sabah kend"mi 

şişman bir seyyahtır; muhatabı konsoloshanemize attım. işte bu 
da kahvecinin çırağı.. Ortada anda gurbet diyannda kendi top
müthiş bir benzin kıtlı~ı var. Bu- rağım sayılan konsoloshanemizde 
günlerde bisiklet en pratik ve el- en büyük sukutuhayale" uğradım. 
verişli nakil vasıtası. "Karşımdaki zat, ki benim va

"Bir kaç saatlik bir tren seva- tandaşımdı, benim acım ve dcr
hatinden sonra Marsilyaya v

0

ar. dimle zerre kadar alakadar de
dığım vakit karşılaştıgım manza- ğildi. Vaziyet açık ve sarihti. On. 
ra umduğumun hiliıfındadır. Is- ların fena vaziyette olan talebe 
tasyonun kapılarına omuzlarında ve vatandaşwa yardım için ta.hsi 
süngüleri. Cezairli Araplar dıkil- satlan yoktu. Ve beni başından 
mifi önlerinden kuş uçurtmuyor- atarak Vichy'e bizim sefaratha
lıır. Jandarma ve polis, yolcula- neye yolladı. 
nn ''geçebilir,, kağıtlarını g<>rdük "Yollarda gene bir hayli sıkın. 
ten sonra bu kağıt parçasına bir tı çektik ve son meteliklcrımi de 
damga basıyorlar, ancak ondan bitirdikten sonra vardığrm sefa
sonra zencilerden izin çıkıyor. rethanede sefirimiz beni nezaket
"Dışan çıkamıyacağ~mı anla. le karşıladı ve derdimi dinledı. 

ymca istasyonun lokantasına il- "Eu arada Lyon'da ;iiğer bir 
tica ediyorum. Buradaki garson- talebe grupile karşılaştım. Hep
lardan anlıyorum ki onlar bile sinin bir tek sualleri vardı: 
içeriye ancak hususi vesikalarla "- Aman arkada~ sende ol-
girebiliyorlar. Buradan hayır ~un be§ on frank var mı? 

sekiz kilo kaybetmişt:m. Zira bu İşte tam bu sırada samiin ara
gel gitler arasında bir iki haf ta sından ince bir kadın sesi duyul-
geçmişti. du: 

"Her ne ise artık ben uzaktan - Bay hikim onu felıiketine 
karayı gören gemicilerin sevinç yollayan ben oldum. Beni ceza
ve ümidile gene bizim konsolos· landınnız 
hanenin yolunu tuttum. Bu sefer Bütün gözler bu sözlerin sahi
diğer memurlar tarafından dilen- bi genç ve güzel kı%ın üzerinde 
meye gelmiş bir dilenci glbh.ka- toplanmıştı. Onun sesi maznunun 
bul edildim ve bir hayli nazdan üzerinde bir soğuk duş tesiri yap
sonra §U feci hakikatle karşıla§· tı. Hemen yer inden fırladı ve: 
tım. Konsolos o gün boyunu al- - Yalan, bay hiklın, ablemın 
mış. bir iki günlük bir gezintiye bu işte hiç suçu yok, diye bağır. 
çıkmış ve benim için: 1 dl. 

"-Ne yaparsa yapsın, başının Mesele ehemmiyet kesbetmiş-
çaresine baksın, demişti. ti. Hikiın maznuna yerine otur-

" Azap ve ıztırap içinde inle- masmı ve ıenç kadına da eğer 
yen Fransız topraklarında en bü- bir söyliyeceği varsa kendisini 
yük darbeyi kendi konsolosha- şahit aıfatile c:linllyeceğini söyle. 
nemde yedikten sonra kendimi di. 
sokağa attım. Derdini tatlı ve heyecanlı bir 

* * 
sesle anlatan genç kızın hikayesi 
şu idi: 

- Bay hakim, dedi, biz gayet 

Hakim iyi bir adamdı. Mesele
nin Jimy'nin çocukluğundan ve 
taşkın bir milliyetperverlik duy
gusundan ileri geldiğini görerek 
iki kardeşe şöyle nasihat etti: 

- Kızım, bundan sonra git gö
nüllü yardımcı müesseselerden 
birine yazıl. Sen mademki yar
dım etmek istiyorsun, onlar sana 
lazım olan yünü memnuniyetle 
verirler. 

Sana gelince, Jlmy, yaptığın 
cürmün cezası mahkUmiyetür. 
Fakat senin ilk cürmün olduğuna 
ve yaşının da küçük olduğuna 
bakarak seni beraet ettiriyorum. 
Fakat ne sebeple olursa olsun 
başkasının malıru almak hırsız
lıktır ve cezası vardır. Bundan 
böyle milletine iyi yolda yardım 
et. "Marsilya sokaklan insan do

ludur. Marsilya lokantalarının 
içi bomboştur. Lokantada yemek 
yemek iktidarını gösterenlere mil 
yoner gözile bakılmaktadır. Bun
Iann da yedikleri sadece beş 
franklık biletler mukabili bir gı. 
dadır. Yağ denilen nesne mey
danda yoktur. Haftada vesika ile 
60 gram et yemek mümkündür. 
İşte böyle bir yerde ben sokak
larda parasız kalmıştım. 

l __ A_s_k_e_rl_ik_l_sl_e_ri_l l ._ _O_ku_yu_m_D_i_le_kJ_en_·_ 
Şubeye Davet 

"Uzatnuyayırn, orada, üç katlı 
saray gibi bir Türk konsoloshane 
binası varken ben haftalarla Mar 
silyanın en adi yerlerinde akıl
lardan geçmiyccek sefil bir bayat 
yaşadım. Derken apansızın üç 
Fransız vapurunun Suriyedeki 
Jo'ransız askerlerini almak için 
Beyruta hareket edeceğini duy
dum. En nihayet merhamete ge
len konsoloshane bana bir üçün. 
cü nevi bilet aldı. Böylece Pran
sadan ayrıldım. 

BQoflu Y ... ıı Aekerılk pbeahıtl .. : 
314 C!ofumlu letanbullıı y~ck mııhaberc 

tcfmen Mu1tafı lh .. n of. SDlcymının ııoı6 
ı O aOn zarfında bebeme bal fUbcJC mUracutı 
illn olunur. 

• Bcıllıtat Aalıtrllk tllhcahıdan: GcneJlıunııay 
llaılranlıjtının 15°10-940 rilJı n 15455 oaytlı 
emirleri IHriae H•,. oınıhı komatulıfındaa 
selen 19· ı 0-940 tarih va 2. Ş. 7.16J aaydı do
lıu m..Sde~ !ıavl talimatta puıldıfı lıere 

Harıo okuluna airme7a iatclıli olanlanıı mlld
dctleri 31 z. lılnvn 941 cün6ne lıedar mUd· 
det aaatılmıt •• U11Fl Mtlrenlarden olmak 
Uaera ilam. k•lıtl edllec•li anlatıımııur. llu 
albl iatelılilerla ı.llmatr dnnelı ve kap ccka 
ıaahatı almak dHre takibi muunele yapılmak 
ilHra 1ubc7e mQraca•tları ill• oluam. 

• Bakulrb Aabrlik ıubnladen: fubeeıbde 
kı:rttlt aaaı~ı .,. llılncl "' hadcliııl doldur
muı emekli aubaylana eıı ima bir aamaada 
ıabc,.. mtıracutlın llln olumır. 

• Emlalln6 Atkcrllk ıubulııdeıu talıtmlıln 

Kaybolan sandık 
ICtrlı:larellnden lhrrifoD11 tahrilea ı:iden 

m•murlardan muhulp Kerim Ozevia Dolta
ruac:u lıltttıu: idaruine teslim ettifi 410 lı:i· 
!oluk eı:va, htanbulcla almalı: ittedlfi :oamaıı 
lrendiılne •ayısından ı 20 kilo aılılctindelti 
nndıfmtn kaybolduiu &Ö:vlcnilmiıtir. Pakııt 
memurlar, HIMlıtn bir he ct!n ırana~afını, 
bulunmıdıfı takdirde bedelinin ta.nala edUec• 
flni de Ulve etml;lerdir. Kerim Oıevin 6 nQ· 

fa• allulle bir kac rllıı otelde kalmıı, "~"ur 
bıaluamadıfı lsla ddımımlıtlr. Iıln mllhlm 
tarafı bu aandık alyccek •ıJ'•aınt, alla rinet· 
l:rlni ve till perdeleri llıtin ed!J'onna;ı. K• 
tim o .. vıa soruyor ı 

- Bunlara nuıl kt7111at IHcWr .. tasının 
rdlllr. Beıı bu kadar eıyayı ne-kadar umanda 
temin ve tedarik edebilirim. Te.ınin edinc.,yc 
ki dar da ne yaparım? 

Et naldiyatından fikiyet 
Puarluda aenar llHaphlı ~en lanıail 

Çandır ve Klr.ıil Q6nlller dQa matbaamı.u 
ederek Bclcdl,venln et ukllyauıwlaıı ıllı:lyet 

ettiler: 

yok ... Dolgunca bir bah~ş saye- Sefirden muavenet vadi aldık-
ttlt • sinde bu garsonlardan birisine tan sonra gene bir hayli mücade-

tın l>ayr::ınlarmın yir- dışarıdan Nis'e bir bilet aldırma. le ile Marsilyaya döndüm. 

"Vapur daima sahili takip edi
yordu. Tabii gemide elektrikler 
yanmıyordu ve mum ışığında ye. 
diğimiz yemeğin ne olduğunu pek 
göremiyorduk. Fakat muhakkak 
ki yediğimiz şeylerde lezzet bul
mak imkansızdı. Uçan kuştan hi
le İngiliz tayyaresi olacak diye 
ödleri kopuyordu. Zabitan hariç 
bütün mürettebat "ah kefke ln-

4°1264 aıraundı lıaJ'ltlt Lv. Tim. Silleyman 
of. 8evht, U80U) 6·177 sırutnclı ka:rttlı 
Tbb. Yab. laffet Muıa oi. lbrahiat, l·l2Z 
ttraıındı kayıtlı piyade Tim. HilleJ'ln of. 
Hbaeyln Hllımtt, (28054) Tbb. Tim. Krrim 
ol. Malı.mut Mınnaıt, (45070) malıine Ua· 
tefmen Arif ol. :hdll uı htHbııl (llU) 
acele ıube,. mliracutları. 

- "Nakliyatı firtet 1aparken etlerimiz aa· 
bahleJ"in saat J'•dlde ediyordu, fakat ılmdi 

Hat 14 te, ıs tc ıncalı ııctlrlllyor. Biz bun· 
dan urar cd!Joonıı. Alllı:ıdarların naran c!ik· 
katini celbctmcnlıl rica ederiz ... dediler, 

b._ Yıldönümünil tcslt et· ya muvaffak oluyor ve kendimi "Güne .. ı: bir cumartesi saha-
sırada Türk - Sovyet • ~ 

• \~ yeniden cnnlandığl- ~==:::===;:==:=:~===========...,.-====== 
•"lllak, bize ayn bir baz 
,.rırıiyet vermektedir. Her 

~e her buhrana mnka,•e.!t \'c her imtihan \'C 

;.-,ınen kendi t~kimiilü
takip edecek kuvvet 

LOKMAN HEKIMtN · öGOTLERİ · 

""- olan bu dostlupn, 
"-llYanm bu karmakan. 

' ~ , iki mlllet için bU
~ .. 't"vet kaynaiı olduiu 
h..~ez. 

Birliğinin hayl'amını 
~brik ederken dost ,.e 
~ b te sil.rekll muvaf laki

•btıyarlıklar dilerlz. 

Gençlikte ve 
F.ski bir rivayete göre kanser has

talığı L"ıtimali yaş Uerl~ikçe artar: 
Çocuklukta ve gençlikte nadir, kırk
ıo altımı yaş arasında daha çok, alt
mışuıdan sonra pek çok ... Bir de ka
CınJard:ı crkeklerdeklndcn daha faz
la ... 

Bu eski rivayet, tabii, eski istatis
tiklere istinat eder. İstatistikler de, 
yintı tnbli, hekimlerin teşhislerine 
göre yapılır. Halbuki kıın~ huta
lıgını teşhiı: etmek hekimlikte mühim 
Merdcn biridir. Bir kimsede konser 
hcı~talığım kesin surette teşhis etmek 
için, onu urunca bir mCiddet devıımh 
olarak g5rmek, çok dP.ta Uıboratuar 
muayenelerine baş vurmak IAzımchr, 
Eski hekimlerin gözlerfü• ve ellerile, 
kulııklnrilt!, hatta burunlarlle hasta 
muayen1: etmekte ustalıklarına dil u
zatnuya hakkımız yoksa da, onlann 
zamanında laboratuar muayeneleri 
eimdiki gib! ilerlemiş olmadığını ka
bul etmek zaruridir. Onun çln eski 
z.:ımaı. hekım matiııUklerme şimdi 
pek te lr:anıla.maz, Vaktlle, Kudils'de 
llıboratuıır bulunmadığı bir zıımanda 
oraya blr Alman profeıör ıelınlf ve 
bPlediyen:r. ölüm istatistiklerinde 
kıınsenn adını hiç görmeyince, he
men Almanyaya telıraf cek .. ek. on. 
larda kanser ~aıtalı.iının biç' bulun
madığını haber verınlşU! .• 

lhfiyarllkta... ~~~e:ı~~~ine düşsek,, diye dua 

hastalarının birinde kanserden şüphe "Beyruta vardığuruz zaman 
edince, oralara g6nderirler Burıdan buradaki konsoloshanemizden ge 
dot.y: o mahsus mnesseseİerin yeni len bir memur tarafından karşı
istatistiklerine elbette daha .dyade i- landık. Vich'deki sefarethanemiz 
nanılır. , Marsilya konsoloshanemize ver-

Bı. istotisUklere sesre, çocuklukta diği yardım emrinin bir aynını 
kanser hastalığı azdır. En ziyade kırk da buraya vermişti. Beyrut kon. 
la tlli ya~ arasında meydana çıkar il b 
Dunbr eski rivayete llYCUndur Fa~ solosumuz vazife b · ir ir vatan-
kııt kırk yaşından daha senelikte daş olacak ki iki saat içinde her 
büsbütün milstcsna 111yılam11.z. oıu:r. türlii muamelemizi yapttrdı. He
ynşından daha genç bir ya§ta kımserc men Trablusşama hareket ettik. 
tutulmUJ haylice hastalar bulunmuş. Burada bindiğimiz küçiik vagon. 
tur ... Altmış yaşından daha ileriye tu trenler tıklım tıklım doluvdu. 
vnrmı~ ihtlyarlara konser hnstnlıgı_ 8 kişilik yere 14 kişi doldum.ıu._ 
nın çokluğunu isnat etmek hııylıce ,. 
bıiyük bir iftiradır: İnsan ihUy:ırla- lardı. Suriye hududunda akıldan 
dıkçn, ,'ilcudundeki su aıalır, zayıC- hayalden gecmez şiddetli bir mu
lar. IhUyarlık bir bakımdan, !;:uru- ayeneden sonra bizim topraklara 
mak demektir. Bunu gören eski za- girdiğimiz vakit ilk defa derin 
mım hekimleri, kanser hastalığına ot_ bir nefes aldım. 
federlerın4. Halbuki yeni liboratuar "Haydarpaşa istasyonunda in. 
muayeneleri ihUyarlıkta kanser has- dijim vakit sevinçten azkalsın 
tahtının pek te çok olmadığını mey- memleketimin topraklarını Ö"e-
d:ına çıkarıyor. r 

Kadınlarda kanser hastalığının da- cektim. O gündenberi sonsuz bir 
ha fazla olduğu rivayeti yine boş çı- hürriyet havası ve bolluk içinde 
kı:ror. Bu rivayete hemen lnanıve olan memleketimin kıymetini 
~enler, kadınlık hormonu folliküli; ı takdir ettiğim kadar onu her teh. 
ıle kanser arasında kimyaca yakınlık like karpsında muhakkak müda
b.lle bulmu~ardı. Bu yakınlık şüphe- faa kararını veren Türk hükumet 
ş:z. fak:ıt erkeklerde mide k11.nserle- ve miletini de takdir ediyorum 
ri, Rontım:ı lflklarile te§hla edilerek, "İ d · 
ço~aldıkç .. kadınlar, kanser bakımm- • şte Fransa a noksan olan bu, 

• Kart•I Aabrlllc ıabelindeaı $allnabde h· 
yıtlt l•tihlılm tefmenl ve Otbel Sanatlar A· 
maralı US dotvt1ll• lbra!Um H•kkı oflu 
hmıil Hıl:lıı Oyaann acele olar•lı: phe7e 
mQracuu illn ohınar. 

Toplantılar, Davetler: 
Emin&all Halkevlnden: Ebedi Şennıu Ata• 

tQrkOn llUlmllnllıı yddönllıailııa toadlif ec!en 
puar ıGilll aut dolı:uru bel atce Erimizde 
11pıl.ealı ihtifali teıriflerlnl lstanbulda bulu
Hn 111•btera• .. bu.larımı•üa Hca ederb. 

Y ::ılovadan bir şikayet 
Yalovadan conderllcn bir mektupta Yalo· 

vadaki hir tek frrının ihtiyaca kll{i ekmek 
cılrarmadıftndan, bu :vllzdcn balkıa ekmek 
balınaktl mOtktlllt celı:tiiUnden, vaki mllra· 
caatlara rafmea Yalova BclcdiJ'nlııla her 
haaal bir tedbire teaeblıOa etınedifinden siki· 
J'Ct edilmalıttdır. 

HALKEVLERİNDE: 
EmlnlSnD Halkevindcn: 
Bu&1la tut U ttn ltlbıırea Jt.imiıcle Tos· 

ıat llsnl resim 6fretmeni Cemal BiaclllQn 
talebeleri tarafındın huırlanmıı uerlcrdca 
ınllrcklıep bir resim ııcralsl aı;ılıcalı.ur. 

,----Bu akşam: Şehzadebafı ____ , , 
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-Tal<vımden 
~bir~aprah 

Telefonla 
-Alo! 
- Pronto! 
- Burası mal<un. 
- Burası da malum. 
- Şirketimizin vaziyeti hak. 

kında oldı~m haberler üzeriae 
doğrudan doiruya sizinle cörii§
mek istedim. 

- isabet ettiniz. Sizi dialeyo
rum. 

- Gönderilen mallann kazaya 
uğradifı anlaşılıyor. 

- Maalesef öyle oldu. İlk irsa
lattan hayır yok. Bundan sonrası 
da §iipheli. 

- Niçin? 
- Niçin olacak? Makarna na-

zik bir maldır. Çabuk kınlıyor. 
Sonra rutubete de tahammülü 
~ok. 

- Bunları ev\•elce düşünme
niz ve ambalajı ona göre yapma
ntt kap ederdi. Bu kadar sandık 
mal böyle ufak bir kazaya uira
~ ınca nasıl darmadağın olur? O 
halde btitiln söylediklerinizin as
lı yokmu~. Tekmil Spagettilerln 
hem yumurtası kokmuş, hem de 
sütü bozukmmı. · 

- Yook! BÜ kadar ela Derf7e 
gi tmcy iniz. 

- Nasıl citmiyeyim? Zarar ve 
ziyan bir tarafa dursun. Bir de 
üstelik rakip tüccarların kup. 
ıında gUIUnç olduk. 

- Sizin ~bf 45 milyon serma
yesi olan bir müessese böyle an
cak altı milyon sermayeli bir 
müessese ile rekabet eclema mi? - ... 

- Cevap veremi7orsnnm. Çlln 
kü söyliyecek bir mazeret yok. 
Halbuki ben ılrketiınlzin bmad~ 
ki milmessiline lizmı selea tali. 
matı vermiştim. PİYU8J'1l malı 
nasıl rıka.racafını anlatmqtua. 
Buna rağnıen bu kadar m•vaffa. 
kiyetsizlik olur mu1 Bu slclffle 
ortaklığı kesmeye mecbur olaca. 
ğım ve biltUn zaran da ab siae
ye çekersiniz. - ... 

- Alo! Alo! Iptmlyor musu
nuz? 

- fıltiyorum. Fakat baa -. 
reden telefon ettiiinizi aplamak 
istiyordum. 

- Merkezden telefon ediyo
rum. 

- Öyle mi? O halde • tadar 
öfkelenmekte mana yok. 

-Neden? 
- Neden olacak? Bea shıl 

Londradan telefon edf;yeawım 
san don. 

Talmlmd 

YENJ NEŞRiYAT: 
Beden terblnaı ve •ııor, .. T. A.. ..... 

Devlet Dcnıılcrl ve Llmanlan mecnnıau -
Bu mccmı.ıalann COmhuriyctln 17 lad Ftld&rll· 
mo nUıhalın dolauıı " dtfuU ftllllrta ~ 
redllmiıtlr, 

Çlcek ve l'llııet - Falrflıe Odmn tuafm. 
d.an bu namda bir rOlllall aeııre'IJalpdr. 

-,------ ... 
TAKSİM 
Sineması 

Bugün mati11elerden 
itibaren 

Art" ve ısrarı umumt Qzerfne 

ıklncı defa olarak Şarkın ve Mı
sır'ın tanınmış facia mümessili 
FATMA RÜ§Dl'nln oynadıjiı 

SAADET 
YUVA SI 

Bu filin faziletli ve iffeti! bir 
genç kwn hayatı ve romanını 
ıöıtermektcdır. Şehvant heves
lerini tatmin için aenç kızlan 
i:tal etmek istiyenlere k111'91 if
fet ve lameU müdafaa etmeyi 
bilen blr ıencın bu mucadeleden 
sonra saadete ennesiyle de ful
letiıı m~Qp olamıyacatı drO
foceğlndcn, bütün gençlik bu 
fliınl ehemmiyetle görmeli41r. 

Ayrıca ilave olarak 

MONMARTR 
KIZLA RI 

Oyun aaatleri : 

2.30 .. 1.30 - 6.30 - ' 

~::::::::: .. ::::::::::::=~ 
12 ikincltefrln Salı Ak1au 

Münir Nuredclin'in 
iLK KIŞ KONSERi 

tAARMARA 
SİNEMASINDA 

Kanser hastalığına büyilk ehem
miyet verilerek, hemen her memle
kette bu hastalığa mahsus mileaese
ler kurulttuiundanberi o eski rivayet 
biraz değişmiştir. Ş mdl kcndlslnde 
ka'lserden şüphe eden kimseler dol. 
ru lan doğruya o mahsus müessesele
re gittikleri -1bl, ~ekimlerin b1rçolu 

d:ın da, erkeklere mnsavı olnuyıı yak- ıcabmda milletin namusunu, şe
laııyorlar Hele altmışından sonra ka refini son nefese kadar mürla(aa 
dın \"e erkek nra51nda, kanserden da: lman ve azmiydi. Fransa içinden 
ha çok korkmak için hiçblr ıt'bep fethedil~iışti. Türkive ise içinden 
yoı:~. :aınız kış mevsiminde soğuk müstahkem bir kal~ir. 
alıv, zatürree hastalıgına tutulmamak " 

BARBARA STANWİCK _ NİLS ASTHER KAmnen numaralı biletler gişe-
d~ •blı7or. Telefon : 23860 

~ıe_ Btrrl Rt}laör: FRANK KAPRA ---~!~·------.,.., 



, ................................... ._. 
HİLI\Iİ KİTABEVİNİN YENİ NEŞRİYATI 

HAYAllA ~ SAYFALAR 
Milll bilyük Romancımız Hfiaeyin Rahmi Gürpınar'm ya:ıdıklan n 

eski Tlirkçesinin pek bUyük bir rağbet ve Şöhrete nail oldufu hayattan 
sayfalar eseri yeni harflerle basılarak intişara konmuştur. Bu pek de
ğerli ve felsefi kitap İstanbul mezarlıktan civarmda cereyan eden sö
züıılü bir vakarun romanını bütün gençlere tavsiye ederiz. 

TILISIMLI DER I 
Dilnyanm en büyük romancılanndan sayılan meşhur Balzak'ın en 

tanınmış Te bütün dillere çevrilmiş bu romanı Hamdi Varoğlu ta.rafından 
buyük bir dik'katle Türkçeye tercüme olunmuştur. Bu büyük Roman me
tin harici bir çok resimlerle süslü olarak basılmıştır. Kitabın başmda 
İbrahım Hilmi tarafından Bnlzak'ın hayatı ve eserleri hakkında uzunca 
bir mütalaa yazılmıştır. Fiyatı 120 kuruştur. 

A z i y A D E 
l'iyer Loti'nin en meşhur edebi bir romanıdır. Memleketimize aittir. 

Mensur bir !Iİİr mecmuasıdır. Tasvirleri pek parlaktır. Blitün dünya ede
biyatmm tanınmış bir çolı: lisanlara çevrilmiş güzel bir eseridir. Açık 
bir Türkçe ile clil;mize çeviren Nahid Sırrıdır. Kitap bir çok resimlerle 
süslüdür. Kitnbııı başmda Piyer Loti'nin hayatı ve eserleri hakkında bir 
mlitalaa vardır. Fiyatı 80 kuruştur. 

KA LI MEYDANLAR 
Meşhur İspanyol edip ve romancısı Blaco İbanez'in bütün dünya 

dillerine çevrilmiş eserinin terciımesidir. Çeviren Bııy Nahid Sırrıdır. 
Boğa döfüşlcri hakkında gayet heyecanlı tasvirler vardır. Fiyatı 100 
kuru:ltur. 

EV KONSERVELERİ 
Evlerde yapılacak her türlü konservenin gayet kolay ve ameli usul. 

leriru goı:terir. Konscrvecilife ait bir çok resimlerle süslüdür. z:raat 
San'atları mütehassısı ve öğretmeni Bay Refet Öncel'in eseridir. Fiyatı 
100 kuruştur. 

H 1LM1 KiTABEVi 

EMNİYET SANDIGI İLANLARI 

Emlôk Satan 
HAKİKİ 

ve Alanlar İçin 
BİR KAZANÇ 

Emlak alım ve satmımda her iki tarafın bedel üzerinden % 2 ıer del_ 
Wiye ödemeleri taamlildür. Büyük bir hizmetle çok kere hizmete teka
bü:I ctmiyen bu fcdakArlılıc, yalmz alıcı ve satıcıların tanışması maksadile 
yapdır. Halbuki İstanbulda bu işe tavasaut edenlerin adedi binlerce oldu
.tundan bu maksat yine hisıl olmaz. 

Müessesemiz İstanbuJda ııatdılı: pyrimenkullerin adres ve resimlerini 
atıı salonunda teşhire kabule karar vermekle bu maksat herkes için ken
di1ifin4cn tahakkuk etmiştir. Tasarruflannı gayrimenkule yatırmak isti
yen yüzlerce vatandaş her gün satq salonumuzu ziyaretle koliksiyonları_ 
mızı tetkik etmektedir. Mülk satanlar, tapu senedi ve binanın iki kıt'a fo
toirafile birlikte müracaat ederek derhal bunlarla temasa gelebilirler, ve 
en az iki tarafın vereceği % 4 dellaliyeyi kazanmış olurlar. 

Ucrct: Bir liradan eksik olmamak üzere üç ay için bin lirada on iki 
baÇ11\: kura:;tur. 

Satış dolayısiyle aynca bir ücret alınmaz. 10501 

1 

__________________________ , 
Bayanlarımızı aylık üzüntülerinden 

Kurtaran gayet sıhhi, uf ak, yumuşak ve en ince 
elbiseler altında bile belli olmıyan 

F EM i L ve BAG 1 
'hai a.mballJ ve daha miitclctmil bir ,eb.1de s 1ik ve 12 tik kutularda yeni
daa pİ7UAJ1l çıkm.ı3tır. Eczanelerde, tuhafiye ve parfümeri mağazaların

da n kadm berberlerinde hizmetlerine huır olduğunu arzederiz. 

TAN 

ltr~ ...................... ~ 

11 Biricik Sinema mecmuası 
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma :~ nı:p~::: 

00
7= r::~ 

1 Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. ve yazılarla BUGÜN ÇtKTı 
j İcabıncla günde 3 ka e alınabilir. TAKLİTLERİNDEN' SAKININIZ. 
1 HER YERDE PULLU KUTULARI ISRARLA İSTEYİNİZ. 

Maliye Vekaletinden : 
Gümüş · Yüz Kuruşlukların Tedavülden 

KaJdınlması Haklanda İlan 
GUmüıı yüz kuruşluklarm yerine gümüş bir liralıklar darp ve ptyasaya 

klfi miktarda çıkaı:ılmış olduğundan gümüş yüz kuruşlukların 31 tkincika
nun 1941 tarihinden sorıra tedavülden kaldırılması kararlaştırılmıştır 

Gümüş yüz lcuru.,Iuklar l Subat 1941 tarihinden itibaren artııc tedavül 
etmiyecek ve ancak yalnız mal sandıkları ile Cumhuriyet Merkez Bank:ısı 
şubelerince kabul edil~bilecektir. 

Elinde gümü, yü:r kuruşluk bulunanların bunları mal sandıklarile Cüm
buriyet Merkez Bankası Subelerine tebdil ettirmeleri il5n olunur 

"7002~ . "1021~. 

ODEO 
Yeni Çıkan Plaklar 
SADİ YAVER ATAMAN 

ve AZİZE TÖZEM 

270381 No. OKKALI HACERİM Çankırı Varyanti 
ODUNCULAR 

SADİ 

270396 
YAVER ATAMAN 

o. KAYADAN İNER AKREP Oyun h:ıvası 
YARİM ÇITIRDAK Kastamonu Varyanti 

~ ....... .,._.._."!lll'&~L-U ... llllll~J•4Wmml!!ll!IBIGııı!iııl!!:l!!:m!m"!!!i&Q~ll!!IW"P!IW"&i* ... rJ 

Muhammen bedeli (1360) lira olan 2000 Kg. Don Yağı (25.11.1940) 
Pazartesi gü.nü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilin. 
deki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (102) liralık muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
müracaatları IG.zımdır. 

Bu İ!Şe ait prtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(10588) 

Saatlerinin 
Gavet Zen~in 

J>IRLANTAbi ve .ELMASLI çcşmen ıclmıştir. 
SON YENi MODELLER ÇOK ZARIFTIR. 

1 
Fiyatları fevkalade z:gun~r. ;irAde; ~rmAizN menfaatinlıı icabıdır 

İstanbul, Sultanhamam, Camcıbaşı han, ARLON deposu 
SATIŞ YERLERİ: t~tanbul, Bahçekapı Üç Kardeııler Saat Tica· 

rethanesi. Ankarada: Anafartalar Caddesi No. 25 A. Gllngenci. l..:mirdc 
Balcılar Cad . 225. U. Fevzi KASLI. 

YILDIZ'ın bu sayısında: 
Kimsenin bilmed.lğl HEDY LA· 
MARR - Wallace Berry Snn'a_ 
tının 26 ncı yıldönilrnünü kutlı;
yor - Mae Weıt yeniden ortnyıı 
çıkıyor - Lamour + Lamarr :::r 
M o r 1 s o n _ Eşarp Modası -
1,000.000 sene evvel nasıl sevi
şirlerdi? - Hangi tipin erkekle
ri? - Gönilllü Kahraman _ Gü
zel bir film hik5yesi: Balalnyka -
D:ğer bir hiküye - Kaçan sev
gili - YI LOIZ'ın Romanı ·ıe s::o
kiz arfüt biogra!i ve adresleri, 
Tablo, Dert ortağı ve saire •• , 

Her yerde 15 kunış 
TÜRKiYE Y AY/NEVi 

Ankara Caddesi No. 36 

-12w• :wı 

~RGO 

-----------------------------------~-ı..._~ ........... _.,..m:J .. ~mm1111B ... ııaıı11mırım:E111J1 Ankara Dil - 'farilı ve Coğrafya Fakültesi 
UMUMi ACENTALIGI: 

İstanbul, Kutlu Han 1/4. 

SATIŞ MAGAZALARI: 

Muhanınıcn Kıymeti 
L. K. 

00 

00 

Sctıremini Erefli mahanesinde Pazar Tekkesi ıo
kağmda 34 No. lu Cuma tekkesinin yalnız moloz 
taşlarile iki adet heli ve musluk taşları. 
Topkapıda tramvay caddesinde Nuri Dede camii 
minareıirun tuilalan. 

Yukarıda yazdı enkazdan. Cuma Tekkesinin cnl:azı 11/11/940 Pa
rartesi cünii saat 10 da Nun Dede Camii minaresinin tuğlaları da aynı 
gün saat 11 de mahallinde pazarlıkla satılacaiından isteklilerin orada bu-
luneeık memuruna müracaatları. (10594) 

KANSIZLIK 
Bir cok hastalık
lara sebeb 
Kansızlığı; 

O ESC H 1 E NS ŞURUBU 
kullanmakla tedavi 
edinız. • 

DESCHIENS ŞURUBU 
zafiyeti gıderir, vo. 
cuda kan. kuvvet ve 

iştiha temin eder.· 
B lı ton hastalıkla· 
.!''" önül')O alır. 

Reçete llt utıı., 

Dekanlığından : 
Fakültemizde münhal olduğu ilin olunan asistanhkların imtihanları 

görülen lüzum üzerine aşağıda yazılı gün ve saatlere bırakılmıstır. İstekli
lerin Fakülte Dekanlığına müracaatları. 

Alman dil ve edebiyatı: 11.l 1.940 Pazartesi saat 9 
İngiliz dil ve edebiyatı: 11.11.940 Pazartesi saat 9 
Türk dil ve edebiyatı: 18.11.940 Pazartesi saat 9 
Klasik Filoloji: 11.ı1.940 Pazartesi saat 9 
Arkeoloji: 11.11.940 Pazartesi saat 9 (7259 - (103157) 

,-• *'' wwww' 
Şeker; en büyük gururunu, dünyanın meşhur 
şekercisi HACI BEKİR ustalarının elinden 

çıktığı günü tattı. 
Altın'ın, Pırlantanın ve İncinin kıymetini kuyumcu bil

diği gibi, Şekerden neler yapılacağını da HACI BEKİK'in 
maruf ustalnn takdir eder. 

ALİ UHİDDi 
HACI BEl<iR 

Merkezi: Bahçckapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karnköy, Kadıköy. ı ' .. 
Hususi KEMAN DERSLERi 
Peşte Miizik Akademisinden Profesör Diplomatı bir bayan hususi 

Keman dersleri vermektedir: Beyoğlu İi Bankası yanmda Acar sokak 
Ada Apartıman No. 3 

Cep Kol Saatler! Altın f ~!Smür ve Odun 
cMetal 15 sen.e garantllll Sobaları 
1 6 TAKSiTTE 4 TAKSiTTE 
--~.............. ..... .............. ı 

Havaga:ıı ve Elektrik ' GE G Elektr~ı l--A~,~-t-ze~'('"";;---... 
Ocakları Süpürge ve ve 

fırınları hsdlyellkler 
4 TAKSiTTE 6 TAKSiTTE 1 4 • 6 TAKSiTTE 

....... _. ıc:::as .......... _,.. 

LUXOR Radyoları ve otomatik gramofonları (Taksitle) 

OSMA ~AKAR ve Şki. 
Galata, Bankalar Caddesi 59 - 47. Tel: 42769. Beyazıt, üniversite Cad-

1 ~-111-111> desi, No. 28, Kadıköy, İskele Caddesi No. 33/2. <il mı••-' 

ANADOLU PAZAlU, Sirkeci. 

ZAFI'R Ticarethanesi, Eminönü, 

A. Baroççi, Sultanhamam. 

BASRİ TUMER, Yeni Valde han 49 

Pancirls ve Snvaidis, Karaköy, 

Alberto ASSANTE, İstiklal caddesi 1 
Ta$ra için acenta aranıyor, 

,._wnu• 
1940/41 

Kış mevsiminin 
Son Moda 

K AD 1 N 
ROBLARININ 

bütün modellerini 
YÜNLÜLER ve 
TRİKOTAJ 

Zengin Çeşitlerini 
en soıı moda 

K AD 1 N 
ÇANTALARINI 

istiklal Caddesinde 
Hacopoulo Pasajı 
karşısında 283 

BAYAN 
Mağazasında 
bulursunuz. 

BİR ZİYARET 
KAFiDiR. 

Sahip •• NeViyat MlldQrQ : Emin UZMAN 
Guetedllk n Netrl7at T.L.Ş. ·TAN Matbaası 

8 • 11 • 940 

GEN 
GÖRÜNMEK JÇJ 

- ~ ~ 

• 

50 yaşlanndaki kadınlar 

35 YAŞINDA 
görünebilirler. 

Meşhur blr cild mütehossısı tara
lındıın keşif ve genç hayvnnların 

c!ld ve hüceyrelerinden kemali itina 
ile istihsal edilen ve bir genç kızın 
taze ve saf cildlnin unsurlanna mti_ 
şa~>ıh olan "BIOCEL., lfıbir edilen 
kıymetli ve y<:nl cevher, halihazırda 
c:il<l unsuru olan pembe renkteki To
ka lon kremi terkibine karı$tırılmıştır, 
Bu akşam, yatmazdan evvel silrünfü:, 
t:yuduğunuz her dakika zarfında cil
dlniz, bu kıymetli unsuru mas edip 
ocslenecek ve her sabah kalktığınızda 

cildiniz, daha saf, daha taıe 
celc ve genç~ecektir, 

Gündüzleri beyaz (yağsı%) e.ı 
kremi kullnnınız.. Terklbınd 
yazlatıcı ve kuvveUendirlcl 
dahile nüfuz ederek giz1ıi 
mnddclerl ihraç ve siyah 
i7.nle eder, Açık mesameleri 
ve bu sureUc cildinizi bey:ızlll 
muşatacaktır, Bu basit tedbir 
!tinde her kadın birkaç sene 
bilir ve genç kızlann bile gıpts 
ccğı şayanı hayret bir clld vo 
mnlilt olabilirsiniz. 

1 

TÜRK TİCARET BA..NK;ASI 
tcUPONLU•VAD J D 

iHTiRA ILANı k!J' ç 1 PKltu 1 
"Zincirler vesaire için kuple 1 ıı 

/ 11 / 1938 Clldlve ve Zilhrevfye MUte 
dl,. hakkında alınmış otan 8 ıafS BeyojUu Yerli Mallar Pa~....ı 
günl\l ve 2587 sayılı ihtira beratı bu: şısında Posta soltab köP., 
defa mevkii fiile konmak üzere nhe- Mpvm•,.,,.t nn~rtımanı. ,-eı: 
re devrüferağ veya icar edileceğin- I • 
den. tıılip olanların Galatad:ı İktıs~t 
hanmc!a Robcrt Ferrl'ye milracaaUr 

rı illtrı olunur. 

" 'Pf" I! 
Otomatik makinelerde çnlı."lllt§ 

tecrübeli bir 

'Aakinist Aran!yor 
'I'ııliplcrin Rızapaşa yokuşu Na. 
suhl sokak No. 33 müracaat, 

'• AWIZ 
i LAN 

Hlılde 12i numaralı karpuz sergı 
ı;lnin müsteciri Zeynel Uluşahin ter_ 
ki ticaret ettiğinden, kendisinden t 

Kayı': UO ıeneslnde deniz era mntlübu olan milstahsfllerin bir ay ııtt 
f d ıubeslnden alnuı oldufum ter 

zar ın a Hil l\Iüdürl!iğüne mürncant kııybettim. Yenisini alaeatDDd•" 

l etmeleri._---------- hllkınCl ltalmamı&tır. ıı 
Ordulu llurılt oflu lClmD ş 

, --·DOKTOR 41 ____ , ..--~ 

1
--- -~~ Nurettin K. İrdclp TEPEBAşı DRAM K• ııı r. 

Bu akşam saat 20,30 da e 1" 
KOMEDi KISMINO O~ 

Bu akşnm saat 20.30 da 

Yeniden hastalarını kabule 

.. lllllllllmlll!bamşmla•m•ımşt~ırİllllll .... lıiiİ ---·-··-···· ....... ··-
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Fa S FA R S O 
F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan tazeliyerek (oğaltır Tatlı iştah ttt' 

min eder. Vücude devamh ~enclik. dindik verir Sinirleri canlandırarak a~abt huhranlan uyku!;u:r.luğu ıi· 
derir. Muannid inkıbazlarda. banak tembelliğinde, Tifo. Grip. Zatürrieye. Sıtma nekahatlerinde, Bel gevşelı· 
Jiği ve ndemi iktidarda ve kilo almakta şayani hayret faideler temin eder. , 
FOS FARS O L'ün: Diğer biltün kuvvet şurublanndan üstünlüğü DEVAMLI BİR SURETTE KA .. ~, gtJ'• 

- VET, İŞTİHA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir ... 
~ AN 1 KUVVET 1 1 Ş J 1 HA Ş U U U · Sıhhat Vekaletinin resmi müsadesini haizdir. Der eczanede bulunar. 

~lllli 1111 llllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllll~llllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111JllllJllllJllllllllllllJllllltlllllllllllJlllllllllTlll111111111JlllllllllllrJl11111111fllllll[llJlllllllllllJ1tlltlllllfllJl11lllllll1llllJl111JlJll~ 


