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BERLİNDE 
Yapılan 

Son Nümayiş 

----------~------~ -- - ·------

v 

~rlinde imza edilen ittifak, 
"ftıır ~~VVet değil, bir zaaf ata
k et~ır. Ancak iiç memleketin 
tndı balkı için bir yem boru

ıu diye düfiinühnüı olabilir. 

azal'\: Ahmet Emin YALMAN 

~ lınan- ltalyan • Japon it
'lt.ıın tifakını bir propaganda 
naa ayışı saymak yanlış olmaz. 

Yed il boş bulununca ilk sanİ· 
torİ: «.'~man, yine neler yapı
iu~İiarh diye biraz tesir altına 
q Yor. Fakat kendini toplayın
l'c Ve ıoi tahlil edince şu netice
bir Varıyor ki, ortada değişmiş 

Son defa Mısıra sevkolunan lngiliz pilotlarından bir grup 

§ey k . 
ı>orı Yo . Almanya, ltalya, Ja· 
t~k b~; Berlinde bir araya gele
tuı ır İttifak imza etmekle mev
lu\' v~İyete, mevcut mücadele 
ttzrı "et~crine hiçbir zerre ilave 
ile ;ınışlerdir. Zaten Almanya 
Strk~alyanın, Japonyanm Uzak 
tıı. Y, Yaptığına kanştıkları yok
la. "ftıe k.art§mıyacaklarmış, a
~; JaponY.a .sfa Almanya ile J. 
nu, IUıın Avrupayı kuııa benzet
lllıt c bçalıonuwna seyirci kalacak-
ıuU: __ u da ii~ "iç devlet te 

ıatcdiLJ 1.~l. l A 
tııa ııo e mı ar. -
ltaı ııasıl suijı ;> 
~-~an, d(tia~doO:lilllii~ 
l,b ·1 st,,~ra ~~ 
he u e~ . 1-
\'c~ ~-~a;.;.~'flpı ılir · • . ~-
1\ık 18tiklllCJtm ~ 
bir l~~i~~ - amakA~ 
ltıtıh , hıçbw ~ 
taad ~\0l~'löle)e~~bs.l' 

0
ct .• , ~ ..\>.~? .. / 

nj 85 ~ryal~· ~~·~ct.-lhu 'ye-
ıya ... ' • .. .. JI' 

&ey· aı IUl!~z riçte kim-
tc;d .ıı.ld.atmı~r, ~ncak kendi 
llll ılerıni a1datıycffiar. Dahilde 
1 ttc.\'j mukavemeti sarsılan mil
b0~tJııc bu suretle yeni bir yem 
be Ilı çalacaklarını hiç §iiphesiz 
•ir~'~lıYorlar ki, bunun da te· 
B~ er halq p~ muvakkattir. 
llı\ina rnuk&biJ,. "';:Sk. ,memleketin 
llıı:~cb~k; taJ!ak"'kpM\", ~elleri na· 
ntırı .!t ~.e'he ltw-ul~p ve bu· 
il• , n1umayifli.~ ~urette tla"n edil-
"aı · r • • 

1jy • ngdtcrenin ~ lültr o eın· 
trict davasuıa bağlı meml~t
ll:ıc ~ ekmeğine yağ sür~e~ A
rirı[t~nı!' ve Soyyetlerin~le-

1-f cır .~at daha açacakt.ı.r. j 
le 

11
} Uç devlet bu sıra1! "'.böy· 

ltıuh uınayişler yapm..fa 
ha b~açtırlar. Alma~!'! 
1•

11
r. ı tezini .kavbet , 

"ın · · ıt -~ar ıpt!dadanberi aradığı uzun 
bıı p tczıne boyun eğmiye mec
ıu; olmuştur. İngiltereyi istila 
dıj lla~. bugün için tamamile suya 
lrı.:-~uştür. Alman tayyareleri, 
.,,~terede tahribat yapmıya de· 
niab :debilirler, fakat bire iki 
lllak ctınde mukabeleyi göze · al
t~ hııa_rtile... lngiliz tayyarecile
ilır"' sı teşebbüs ve atılganlığa 
lcrf~ç. gösteren bu i'te üstünlük-

J~ı ıabat etmişlerdir. 
ıtlllı ~Ya, Mısırda, çölü arkasına 
l'c 11 suretile harbi kabul etmi
ki, ~jcbur edilmiştir .. Gö:ülüyor 
l>-n. ~an erkiı.nıharbıyesı, hep 
devı ıstikametlerde düşünmiye 
ş1 aın ccliyor. Geçen harpte ba
do~ıkılınca bizi Süveyş kanalına 

~ru y" .. • k .. B ıii urumıye sev etmı;ıtı. u· 

Afrika da 
Mevzii 
Harpler 

Kahirede 7 Bin 
İtalyan 

Tevkif Edildi 
ltalyada bir mahal. 28 (A. 

A.) - İtalyan umumi karargahı 
1 13 numaralı tebliği: 
Avcı tayyareleri refakatinde 

olan iki hava filomuz Malta a· 
dasına yeniden hücum etmİ§ Mi
cabba ve Halfa tayyare me,rdan
ları bombardıman edilmi~tir. 
Müdahalesiz vazifelerini ifa e
den filolarımız bilahare düşman 
avcı tayyarelerinin mukabil hü
cumuna maruz kalmışlardır. A
ğır hasara uğratılan iki düşman 
tayyaresinin düşmÜ§ bulunması 
muhtemeldir. Tap-arelerim~in 
hepsi üslerine dönmütlerdir. 

Düşman hava kuvvetleri 
Garn-Ul-Grcin ve Giarabub'e a· 
kınlar yapmışlar ve yerlilerden 
iki kişinin ölümüne ve beş.kişinin 
de yaralanmasına sebebiyet ver· 
mişlerdir. Derhal müdahale eden 
avcı tayyarelerimiz iki düşman 
tayyaresi düşürmüşlerdir. Diğer 
üç düşman tayyaresinin de. dü
§Ürülmüş olması muhtemeldır. 

Şarki Afrikada: İngiliz ~uv- 1 
vetleri makineli vasıtalarla Kasa
ba mınt~kasına iki akın yapmış· 
larsa da devriyelerimizle vuku_a 
gelen müsademeden sonra zayı· 
at vererek dönmüşlerdir, 

Kahirede Yedi Bin İtalyan 
Mevkuf 

Roma, 28 (A.A.) - Stcfani 
ajansı bildiriyor: 

Kahirede yedi bin İtalyanın 
tevkifi hakkında ve Mısırda ya
pılan diğer tevkiflere dair tefeı
ratta bulunan T evere gazetesi bu 
tedbirlerin Mısır tarafından bil
has~a son kabine buhranile izhar 
edilen dostluk ve gayri muharip
lik hissiyatile tezat teşkil ettiği
ni ve ltalyanın bu tedbirleri ln
giliz tazyikine atfetmekte o!du
ğunu ve fakat Mısır hükumet ma· 
kamlarının İngilterenin harp men 
faatlerine hizmet etmclde pek 
fena hareket etmekte olduklarını 
bildirmektedir. 

Askeri Vaziyet 
Yazan: Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 
MANŞ CEPHESİ?loı'DE: 27 Ey-

161dekt Alman gündüz hava hü
cumları son iki haftada yaptlan 
&"Ündüz hUcumlarınm en şlddetll

~I olmuştur. Bu hlit'wnlarda görü
len yenJ değişiklik hllcumların 

yalnız Londra ve Canubu Şarki 
mıntak86ına münhasır kalmayııl 

garptekl BrJstol şehrfle cenubu 
garbi 1JBhlllc.rlne de teşmil olan
masındadır. 

Almanlann gündüz ~ok mik
tarda tayyarelerle bir Hı mütead
dit dalgalar halinde yaptıkları 

devamlı ağır hil<'udhardan bil>ilk 
zayll\ta uğramalarına rağmen bir 
türliı vaz geçmemelerl ebatları

nın bir dclllkllr. 
An<'ak 'urası muhakkaktır ki; 

bu hücumlar ayni şiddetle birkaç 
gtın yani netioo alınınnya kadar 
devam edememekte ve arada sıra
da ta\'831Jlaktadır ki, Alman hıv 
\·a.cılıkının zaaf noktası bliradadır. 

Gündüı;, :r~pılıııt bu hikumlann 
lif'.bebl hedenert ,;örerek bombala
mak ve c,;ok miktarda tuy_,·areler
df'n mürekkeı.ı filolarla ı.ondra \C

.ra diğer hedefler li:r.erlne , ·ararnk 
yıldırwı hir tf'ı.lr elde etnıt'k ar
zusudur. Fakat her defasında İn
giliz &Hı ta~.' an'Jerl Alınanların 
bu ar.r;u unun tahakkukuna f'ngcl 
olmaktadırlar. Ve çetın çarıll!~ııııı
lar sonunda Londra üzerine an
rak mahdut miktarda tan·nrf'ler· 
le ,·arılabllmekte ,·e rnakısat ta hl'l-
ıl olmamaktadır. 

Bu defa giindiiz hil<'umlannın 

<'flnuhu ~arhi sahillerine te,mll e
dllmeıdnln Fran anın ~imali g'&r· 
bislnin mlln~ha nokta ·ında bu
lunan Brf!!it'ln birkaç yıl:r. kilomet
re «enubundokl Franı;ız limanla
nnda toplanmı, olan \apurlarla 
bu mıntakalarda ~ ığılmış olan ka
ra ordwıuna alt birlikler üzerine 
'?7/28 gecesi tnglliı: h-Omba tana
relerinin yaptıkları ı,lddetll hü 
cumlarlR münaM'betı işlkCirdır. Bu 
hal ayni 7,aınanda Noneı.·ten At
lantlktekl Fransa 58.hlllerinfl kada 
,·891 bir nııntakada tnglll:r. hava 
kun·et)t'rinln gö:r.iınden hiçbir şe
yin kaçmadığını göstermektedir. 

Alman l ttll haz.ırhklarının gar
be doğru ka~'Brak genlşle~ı 

Lstua emelinden ,·aı;g~lldiğlne ve 
yahut ta Afrlkaya kun·et ayrıl
maııına mı\nl olmıya delAlet eder. 

" I >'o !l jYni rolü ltalyaya gördürü
'ah' talya, deniz hakimiyetine 
YcrT ol~adan deniz aıırı bir 
ıirı c . buyük ölçude bir harbe 
11011~~' bulunuyor. Hiç şüphe 

il: r. . 
~it, 51

• • meufc ltalyanın lehine• 
•aııtt ıcı.lyadan T rablusa. birkaç 
rıın e gıdilebilir. Fakat lngiltere• 
dcıı· Yolları daha uzun olsa bile 
ları 1~ Yolları daha emin, vaaıta
l'•ln aha boldur. Mısıra sevkıyat 
l'lı.ıb-ıı Avustralya, Hindistan, Ce
tnııt Afrikaya munhasır kalma
ltıiJyır, lngilterede hazırlanan 
İçin ~~larca orduya orada bugün 
lake .uzum · olmıyacağından bu 
Çlidcrıb Mısıra nakline büyük öl-

Memurlar Yüksek 
Mekteplere devam 

Edemigecekler 

s aılanmıştır. 
on 1 · da Y Zaman arda ispanyanın 

Yalnız Son 
Sene Daha 

Sınıfta Olanlar Bir 
Devam Edebilecek 

f."aka ardkımcı diye lafı geçmiştir. 
ded t cndisi gayra muhtaç bir Yüksek mekteplere devam e-
Paıı;Y~ rnisal aranırsa bugün İs- den lise mezunu rnemurlann 
ltket an iyisi bulunamaz. Mem· şimdiye kadar senede 11 O ~n 
f.",br'k~ılmıştır, açtır, acizdir. vazifeye yarım gün gclmelerıne 
ley 1 ~arını işletemiyor, hiçbir müsaade ediliyor ve imtihan za
•lrnı Yap&nuyor. Kati bir vaziyet manian kendilerine mezuniyet 
~a:ır Ya ,_kalkııırsa Jngiltere ablo- veriliyordu. . 
tnik~ aıLıt'..ıracak ve bugün az Bunun mahzuru memurlar a
lcn brd_.a olıun Amerikadan ce· rasında müsavatsızlık husule 1ıe· 
tir. S::gdayı büebütün kesec~- tirmcsi, işleri aksatması ve bir 
~arı}' l\ra rejim bakımından Is- de lise mezunu sıfatile bir daire
oynı •Ya vhaeıın olan Portekwn de tecrübe sahibi olan memurun 
~ız!~<:agı rolü de unutmamak yüksek mektep mezunu 11ıfatile 

ır. tbıııııtı:a bil' i§C gcçme.iydi. 
(De,'UU: Sa. l. Si,~~ ~ !oma ancak son suu· 

fa gelen memurlar müktesep bir 
hak sahibi diye kabul edilerek, 
daha bir sene mektebe devamları 
na müsaade . edilecek, yüksek 
mekteplerin aşağı sınıflarına gi
den memurlar ya memuriyeti, ya 
mektebi tercihe davet olunacak
tır. 

Bizce bunun bir çıkar yolu 
vardır. O da Ankara Hukuk mek
tebini ile Mülkiyede memurların 
ve diğer iş sahiplerinin istifade e
decekleri yolda gece dersleri a
çıhnaaıdır. 

Alman 
Zayiatı 
Artlyor 

Son Hücumlara 
1000 Alman 

Tayyaresi Girdi 
Londra, 28 (A.A.) -Londra 

~azeteleri dün Alman filolarının 
lngiltereye karşı taarruzlarda uğ
radıkları hezimetin ehemmiyeti
ni tebarüz ettiriyorlar. 

Taarruza iştirak eden Alman 
tayyarelerinin adedi 1000 olarak 
tahmin edilmektedir. 

Daily Exprcas'e göre, bu adet 
gündüz bombardımanları ıçıq, 
şimali Fransa üslerinde bulun

! durulabilen tayyare ad~dinin iı.-
1 zamisi olmalıdır. Zira her hava
lanan tayyareye mukabil yerde 
muhtelif sebepler dolayısile üç 
veya dört tayyarenin kalması za
ruridir. 

Londra, 28 (A.A.) - Hava 
ve emniyet nezaretlerinin tebliği: 

Avcı tayyarelerimiz dün İn· 
giltcrenin cenubunda düııman 
tayyarclerini yakalıyarak bilhassa 
Londra civarında düşmana ağır 
zayiat verdirmi!;lerdir. 

Bu hücumlardan ikisi sabahle
yin, üçüncüsü d e öğleden sonra 
yapılrrp§tır, Bir kaç bomba Lon
dranın merkezine, bazı bomba
lar da cenup ve batı cenup böl
geleri üzerine düşmüştür. Lon· 
dranm şimalinde, evlerde hasar 
kaydedilmiştir. Bir sanayi mües
sesesine bomba isabet etmiş, bir 
kaç ölü ve yaralı kaydedilmi§· 
tir. 

Keza Kent ve Esscx kontlukla-

! 
rı üzerine de bombalar atılmışsa 
da hasar ve zayiat hafiftir. 

Sabahleyin bir düşman filosu 
Dorııet kontluğu sahilini aşarak 
Bristol civarına varmıştır. Düş
man tayyareleri avcılarımızın §id
detli hücumuna uğrıyarak ta~e
dilmiştir. Şimdiye kadar alınan 
raporlar hasar ve zayiatın mü-

(D,.vamı: :Sa. 4, SU. 2 de) 

Moskova ve Pe,te 
Elçilerimiz Geldiler 

Moskova Büyük Elçimiz Ali 
Haydar Akt.:'y ile, Peşte Elçimiz 
Ruşen Eşref dün AnkMadan gel
mişlerdir. Moskova elçimiz bir
kaç gün kadar Büyükadada ailc
sile birlikte kaldıktan sonra çar
şamba günü Svanetya vapurile 
Moskovaya hareket edecektir. 
Peşte elçimiz de bir kaç gün İs
tanbulda kalacaktır. 

BekolDln Beledlrecıuoı 
Balikpazarı grbi, belediye 

işleril'!in girift ve çok olduğu 
yerlerde mahalle bekçilerine 
belediye zabıtası vazife.si ve
rilmiş. Şunu bunu tutuyor, 
seyyar esnafı kovalıyorlar. 

Bekçilerin, hala mahalleler· 
deki vaziyeti bile bir .. kanuna 
girmiş değil iken belediye işi 
gibi sırasına göre vatandaşı 
bir cezaya çarpacak salahiyet
lerin bekçilere verilmesindeki 
mahzuru görmesek bile kanun
larla muayyen memurlara ve
rılmiş vazife ve salıihıyctlerin 
diğerlerine devredilmeıinc me
ııağ olmadığını hatırlamalıyız. 

İşi ehline verelim. 

Amerika Reisicümhur' un Dil 
Baharda K T b .k. Harbe urumunu e rı ı 

Girecek 
Roosevelt 

Erkanı 

Ordu 
ile 

Görüşüyor 

Amerikanın Sovyet 
İle Anlaşacağı 

Ümidi Var 
Nevyork, 28 (A.A.) - Nev

york Herald Tribun'ün Vaııing
ton muhabiri yazıyor: 

Vaziyetin hali hazırdaki inki
şafları, iyi malumat almakta o· 
lan mahafildc Amerikanın daha 
evvel olmazsa da önümüzdeki 
ilkbaharda harbe gireceği kanaa
tini uyandırmıştır. 

Şimdiki halde İngiltere ve Çine 
daha büyük mikyasta yardım ya
pılmasının ve Sovyetlerle müna
sebatın ıslah edilmesinin yeni it· 
tifaka karşı Vaııingtonun tam mu 
kabelesi olacağı söylenmektedir. 

Roosevelt Asket"i Erunla 
Görüşüyor 

Vaşington, 28 (A.A.) - D. 
N. B. bildiriyor: 

Öğrenildiğine göre, kabine 
dünkü içtimaında munhasıran 
beynelmilel vaziyetle meşgul ol
muştur. 

Kabine içtimaından evvel Re
isicümhur Roosevelt, Harbiye. 
Bahriye, Maliye Nazırlarile, esli
ha imalat müdürile ve ordu :.re 
donanma genelkurmay ba§kan
larile görüşmüştür. 

İngilizlere Göre Mütecaviz Bir 
Müselles İttifak 

Londra, 28 (A.A.) - Berlin 
(De,-ıum: :sa. l, Sü. ı de) 

Muhasamat 
Dördüncü 
Safhasında 

Almanya, Arzusuna 
Rağmen Harbi 
Genişletmiştir 

Londra, 28 (A.A.) - Dakar 
önündeki hadiseler ve General 
de Gaulle'ün harekattan sarfı na· 
zar mecburiyetinde kalmııı olma
sı, Londrada sukutu hayal ve 
teessür uyandırmıştır. Fakat §İm· 
di harbin yeni biı.: safhaya 1rirdi
ğini göstermekte olan dünya va
ziyetinin inkişafındaki ehemmiyet 
karşısında Dakar h~diseııi, Jngi
liz efkarı umumiyesi muvacehe
sinde ehemmiyetini kaybetmek
tedir. İngilizler uzun vadeli dü
tünürler. Bunun içindir ki, §İmdi 
efkarı umumiye, Almanların is
panya ve J apo!Jyaya yeni men
faatler temin etmek için sarfet
tikleri gayretlerle me§gul olmak
tadır. 

Salahiyettar rnahafilin kanaat
lerine göre, muhasamat dördün
cü safhasına girmektedir. 

Birinci safhayı , Almanların e
sas prensipleri mucibince seri ve 
mevzii olmasını arzu ettikleri ş.ar· 
ki Avrupa muharebesi teşkil et
mi~ti. 

1 ·inci safha da, Fransaya ya
pılan taarruzun hazırlanması teş
kil etmiştir. 

Üçüncü safha, Fransız muka
vemetinin yıkılması ile nihayet 
bulan ve Fransaya karşı yapılan 
taarruzla başlar. 

lngiltereye karşı olan mücade
lede ise Almanların süratli, mev
zii harp prensipleri bariz bir mu
vaffakıyetsizliğe uğramıştır. Mü
cadeleye devam edebilmek için 

(De,,nmı: Sa. 4, SU. 5 te) 

Cç Sene Bir Sınıfta 
Okanamıyacak 

Ankara - iki sene sınıfta ka
lan talebenin bir sene daha mek
teplere devam edebi1eceği hek
kında intişar eden haber Maarif 
V ckaleti tarafından tol-Jip obn
mu~r. 

''Vadettiğiniz Yeni Eserleri 
• 

itimatla Bekliyoruz,, 
Ankara , 28 (A.A.) - Reisicümhur ismet 

Saylavı ve T ürk D il Kurumu Genel Sekreteri 
Dilmene aşağıdaki tel grafı gön dermi§lerdir: 

lnönü. Burdur 
İbrahim Necmi 

Dil kurumunun yeni senesi mÜ· 
nasebetile kurumun çalışmalarJ 
hakkında memlekete verilen ma· 
lumatı vatanda§lar yakın b ir ilgı 
ile dinlediler. Dil inkılabı yenı 
Türkiyenin büyük reform işlerin· 
de başlı başına b üyük bir mev
zudur. Türk dilinde istediğimiz 
gayeleri tahakkuk ettirmek ıçın 
geniıı mikyasta ve çok sebatlı o
larak çalışmıya mecburuz. Ku
rumun idealist çalışmasını kolay
laştırm.ak için herkes ona yardım 
edecektir. Vadettiğiniz yeni ve 
güzel eserleri itimatla bekliyo
ruz. Hepinizi tebrik ederim. 

İsmet İnönü 

Milli Şefimizin Tqekkürleri 
Ankara, 28 (A.A.) - Riya· 

seticümhur Umumi Katip~iğin
den: 

Reisicümhur İsmet Jnönü, Se-

~"-·-•ı->.:,_._,_ ___ ~ 
• kizinci dil bayramı münasebetile 

aldıkları telgraflardan mütehas• 
sis olmuolar ve teşekkürlerinin 
iblağına Anadolu ajansını me
mur etmi~lerdir. 

Berlinde Alman ricalile daimi 
bir temas halinde bulunan is-

panya Dahiliye Nazırı 
Serrano Suner 

İspanya'yı . 
Harbe Sokmak 

İstiyorlar 
Fakat Berlindeki 
İspanyol Nazırı 

Sığınakta Geceliyor 
Londra. 28 (A.A.) - lngiliz 

matbuatı, salı ve çarşamba gün
leri Berline yapılan hava hücum
larile harbe girmesi için ispanya• 
ya yapılan tazyikten alaka ile 
bahsetmektedirler. 

Alman idare evleri sivillerden 
ve ev sahiplerinden bombaların 
sebebiyet verdiği yangınlarda 
yardım edilmesini istemişlerdir. 
Hitler, Berlin çocuklarının sığı
nabilmesi için saray mahzenleri
nin kapılarını açtırmıştır. Mağaza 
ve mektepler iki saat teahhurla 
açılmaktadır. Binlerce kişi teh
likeli mahalleleri tahliye etmekte
dirler. Bürolarda, fabrikalarda 
memurlar uyumakta ve yemek 
zamanları da istirahat etmekte
dirler. Zaferin muhakkak oldu
ğu tesiri kendisine verilmek is-

(De,·anu: Sa. 4, U. 4 te) 

Kurumun Teşekkürü 
Ankara, 28 (A.A.) - Türk 

Dil Kurumu Genel Sekreterliğin
den: 

Sekizinci Dil bayramı aolayı
sile yurdun her tarafındaki parti 
ve halkevleri kuruluşlarından ve 
bir çok kurum üyeleri ve dilse
verler tarafından telgraf ve ya
zı ile yapılan candan kutlama
lardan dolayı Türk Dil kurumu 
İçten gelen Lcşckkiirlerinin her
kese bildirilmesini Anadolu A· 
jansından Tİca eder. 

Suriyedeki 
Tayyareler 

ltalya, Bunların 
12 Adalara 

Sevkini istemiş 
Kahire, 28 (A.A.) - Rcutcr: 
Suriye ile sikı münasebetleri 

olan kimselerin haber aldığına 
nazaran, İtalya, Suriyede bulu· 
nan ve miktarı bir kaç ~ bu· 
lan Franıız harp tayyarelerinin 
harbin sonuna kadar yine Fran· 
sız askerlerinin muhafazası al
tında kalmak üzere 1 2 adaya gön 
derilmesini istemiştir. 

Fiyat Murakabe Heyeti 1ı Bqmda: 
Reis - Arkadaşlar bu fiyatı nasıl bulu} orsunuz? 
Sesler - 1 Biraz çarpuk yazılmı§, 5 zayıfça olmuş, O fazla 

büyükçe kaçmı§··· 
Reis - Şu halde fiyatıo yeniden yazılmasına karar verildi! 
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MAL Çalışan Kadının 
Kıyafeti 
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SiYASi 

Amerikanın Harbe 
Girmesi Hangi 

Tarafa Karlıdır ? 
Ü ngiliz matbuatı harbin ci

aj ~ hanıümul bir mahiyet 
t aeagına ııöre mütalaalar yürü
l.IYor. 

:Y Sokn vaziyetlere göre, genişli
c c:c bir harbin i_çine alabile
bcgi rnilletler ara11nda Amerika 
:y ıı.ıta geliyor. Japonlar~n Aksa
d~a.rk!a Amerikanın fiili mü
r k tlcaınc sebep olacak gibi ha· 
c et ettikleri aıikardır. 

r Pcıinen söyliyclim ki, bu sı· 
•~l Arncrikanın Japonya, dolayı· 
ıe Al -ınanya ile harbe tutuı· 

r~·· zannedildiği kadar, lnııi· 
~ ere fayda temin etmez. 

Bugünkü Amerikan efkarı u• 
~ltrniycainin İngilizlere muha· 
ap . olduğunu biliyoruz. Hük\1· 
Aetın. başında bulunan bir reis 
b rncrıkayı İngilizler lehine har· 

\ ıevketmck için çok zorluk 
Çcınniyebilir. 
v ~uııün, Amerikanın. şimdiki 
d llııyeti devam ettirdiği takdir· 

1 
e rn

1 
i, yoksa fiili bir müdahale 

• c ngilterc aahnda yer aldı· 
tı takdirde mi demokrasiye da· 
tıda fazla hizmet edeceğini tetkik 
c ccei~. 
d Arnerikada her ıeyin üstüntl bir efkarı umumiye vardır. 

arbe fiilen i§tİrak etmiş bir A
~erikanın hava ıillhları iıtihsa
İtını, velev doıtu ve müttefiki h an lngiltcreye tahsis etmesi, 
u er ıeye hakim olan efkarı 
.. ~bl.lrnİyesinin kabul edebilece
gı ir it deiildir. 

.. F'ranaız. İngiliz ittifakında da 
RordCilc; hudutlarda sll&.h patla· 
Y~?ca nazari planların icaplarına 
~orc, feraıatler yapılamıyor. 
I ftıerik.ada da vui)ret böyle o• 
lcaktır. Japonya veya Alman

Ytya karıı harp ilan etmit bir 
Arnerikanın esas silah olan tay
Ytrelerini lngiltereye ıöndermi· 
~ razı olma11 pek müşküldür. 
lt elev o tayyareler nihat zaferi 
'b t:z.k~nacalc vasıtalar olıun .• Ha!· 
.u ı bugUnkU vaziyette, Ame· 

:ılca. bütün hava ıilahı iıtih .. la· 
l~1 İnıiltereye tahaiı etmittir. 
·~erikanın tayyare .. nayii ti· 
;-r~ ınahiyette idare edilmek· 

cl~ır, Sailam para verene iste• 
~i kadar tayyare veren bu 

ll'lıllet bir harp halinde tayyare 
•tnayiini milli müdafaasının 
vftırine ıeçirmiye mahkumdur. 
ltanı her ihtimale kartı ko· 

ruınıya mecbur olan bir milli 
:lidafaa da ıu veya bu ihtimal· 
~n evvel ana vatanın selameti• 

bı fazlaıile temin için her mem· 
d ' 1 kendine haaretmiye mecbur· 
ın. 

Hal böyle oldukça Amerika· 
ııın buıiinkü vaziyette kalmaıı· 
j•n ~ngiltereye daha faydalı o• 
lCagı §Üpheaizdir. 
l J:larhin bugünkü giditinde 
naıltereye kara aakerinden zi· 

Y.a.
1
de hava silahı lazımdır. Hava 

•ı .h k a. ını en hol çıkaran Ameri· 
~run, harbe fiilen iıtiraki ln

tı tereye belki bir kaç tabur pi
hkde lcaz:andırır. Fakat Londra 
'

0 altlarında resmi ıeçitler ya
takra~ Alman istil&.sını beyhude 

c lıyecek bir kaç taburluk pi· 
:Yad eden iae, her ay · gürültüsüz 
~atırd111z gönderilecek yüzlerce 
ayyarenin ehemmiyeti vardır. 

Harbin son umumt manza
r~ııu bu görütle tetkik ettiii· 
b'-ızdendir ki, Amerikanın hu 

adireye fiilen ittirakinden zİ· 
Yade bugünkü gibi bitaraf kal
~Aaının lngiliılere daha faydalı 
0 acağına kani bulunuyoruz. 

Siyah Önlük, Beyaz Yaka 
Hakkındaki Karar 
Nasıl Karşılandı? 

. ~vvelce . gazeteldrde yazıldığı j mütemadiyen kıyafetini hatırda 
gıbı, Dahılıye Vekaleti m erke2 tutmıya meeburduı. Karııtıraca· 
teıkilatında çalışan bayanlar için ğı eski bir do yanın tozu. mürek· 
bir karar almıştır: Bunlar dıtnrda kep lekeaı, onu uzu'1 uzadıya dü· 
ne kıyafetle isterlerae dolaıacak- şündürür ve iııle serbestçe uğrat· 
!ar, fakat iı saatlerinde vekalet maıına mini olur. 
içind~ ıiyah önlük ve beyaz ya· Bununla beraber kararın eai· 
ka gıyeceklcr. ki yalnız bundan ibaret deiil· 

Bu karann sebebi ne, karar dir. Bazı kadınlarımızda ıiyinme 
nasıl karıılandıi\ mefhumu tamamilt' yerleımemiı· 

Ankarada bulunan yazı arka- tir. Bazıları sabah aaat dokuı;da 
daıımız Bayan Nazlıdan bu hu- işbaoına adeta balo veya müsa· 
susta küçük bir anket yapmasını mere kıyafetinde aclirier. ipekli, 
rica ettik. Arkadatımız bize ıu kadife, yahut ıırrnadan renk renk 
malumatı veriyor: elbiselere sık sık t,..sadüf olunur. 

cEvvela karara nedl!n lüzum Halbuki çalışan kaılına dünyanın 
görüldüğünü anlamak iatedim. her yerinde yakııac.k addedilen 
Topladığım fikirlerden çıkardı· ve edilmiyen kıyafetler vardır. 
ğım hulisa ıu: Yakışacak kıyafet, ıözü almıya· 

Vazife baıında erkek, kadın c~k. _koyu. renkt~, i~Ye.t sa.de ?i· 
farkı olmamalı kadın erkek ka· kılmıı elbıselerdır. ); aı:ıfcnın cıd· 
clar titizlikle v~zifeıile meşgul ol· I di~e.ti, bu. yolda_ ~iyin~eyi icap 
malıdır. Halbuki vazife baıına ettırır. Daır~ harıcındekı kıyafe· 
bir erkek çalıımıya müsait bir le esasen lumıe karıımaz.> 
elbise ile gelmiştir. Dairede c;a· Karar mucibince 7akında va• 
lıştıiı müddetçe elbisesini, tu· zife batında siyah önlük ve he· 
valetini düıünmez. Halbuki süs· yaz yaka ile bulunacak kadın me. 
lÜ kıyafetle İl ba§ına gelen kadın, murlar araaında dola,arak onla· 

rın fikirlerini almak istedim. Ço· 
ğunu mütce .. ir buldum. Diyor· 

BULMACA 

' 

• 
lft 

1\ 

Soldan Safa: 1 - Bravo! Geçmiş 
uman 2 - Kereste • Esnaftan biri 
3 - Bir hayvan • GUçlUkle konuşan 
4 - Bir aydınlatma vasıtası - Meb
zul - Cemi edatı a - Jl'akrU ihtiyaç· 
tan çekilen aıkıntı • KUcUk matara
nın tersi 6 - Kanallı hayvan • Fut· 
bolda mUdati 7 - Bir hayvan - Bir 
nevi çiçeğin tarıuı 8 - Demiryol -
'Edat • Heyull 9 - lmkA.nıız • Leh. 
çe 10 - Deniz sığınağı • Alçak 11 -
Yalvarma - Yolcu. 
Yukarıdan AJ&fıya: 1 - Kısır • 

Şifreli aöz 2 - Fener • Ekzersiz 3-
lriyi ufağı ayırmak • Fakat 4 - E· 
dat • Bir ı;lçek • Adam '5 - Kurum 
Beceren 8 - VUcudUn bir kısmı • 
Karadeniz uı,atı 7 - Cici bir böcek 
Tavlada bir sayı 8 - :Ma8dar edatı
Çabuk • Reis 9 - Bal • Bir kum-. 
ıo - Vakit - KUçUk ha!tane 11 -
Bir gu • >J.iz, 

}ar ki: 
cÜnif~rma halind~ bir kıya· 

fcte bürünmek hiçbir kadının ho· 
ıuna gitmez. Bilhaasa ki. bu kı. 
yafete lüzum görülmrıinde bize 
kartı bir tariz manası vardır. Ne 
yalan söyliyeyim: Karara kendi· 
miz 11cbebiyet verdik. Dünyanın 
piçbir yerinde çalııan bir kadının 
vazife esnasında giymeai tasav
vur edilemiyecek, hatıra gelmi· 
yecek kıyafetlere biiründUk. E· 
ğer böyle yapmaY.ıp ta ı;ıöz al· 
mıyacak, ıade, koyu renkli elbi· 
ıeleri tercih etıeydik kendimizi 
böyle bir muameleye mllruz hı· 
ra~maı;dık. Öyle .ümit ediyoruz 
ki. bu ihtar bize tesirini röıterir. 
İş kıyafetlerimizi ağırbaıslı ve 
vekarlı bir ıekle ıokarız. O za· 
man amirlerimiz de eski yanlıı 
hareketimize karfı bir cezai ted· 
bir ıibi bir t•Y olan önlük ve be· 
yaz yakada 11rara lüzum görmez• 
ler.Öyle ümit ederiz lci, umumt ol 
ıun. husuat olaun iş hay.tında 
bulunan bütün kadınlmr bizim 
uiradıiımıı muameleden ibret a• 
larak kıyafetlerini iı muhitine 
uygun bir hale koyarltr.> 

Bayan Nazlı, iki taraflı düıün· 
ceıini hullea ettikten ıonra sö
zünü ıöyle bitiriyor: 

cDahiliye Vekaletinin karlJ'ı, 
bütün kadın memurlara kıyafet· 
te sadeliği tereih etmek H.t,um 
ve zaruretinı habrlatıyor. Bu za· 
rurete uyarsak biz kendimiz karlı 
çıkarız.~ 

__ .... 

Mısırdakı motörlü lnıiliz hava d!fi 

Eylfıl ayı herkMin heyecanla bek· 
lediğl bUyUk hldiH yani Britanya 
ıı.dasının iatilluıı tahakkuk etmeden 
geçip bitmek Uzeredlr. Royal Air 
Force İngiltereyi Jmrtarmı,tır. 

lngilizlerin ve bilhaasa Lôndralı· 

!arın gösterdlkle.ri sebat ve ınukave· 
rnet ve patısit konınma dahi bUyllk 
bir rol oy.namı~tır. 

Brltanya adasının i.!!UlAsı, EyUn 
bqındıı.kl bUyUk ehemmiyetini ke.y· 
betmiye ba~adığı ~u tnrals.rda .Afrl· 
kada İtalyanların girişecekleri Mısır 
seferi daha ziyade ehemmiyet kazan: 
ınaktadır. 

İngilizlerin kendi adalarının bU -
yük bir tehdit karşısında bulunduğu 
bir zamanda burada](! kara mUda· 
faa lmvveUerlnden bir kısım takviye 
kuvveti ayırarak Mısır cepheatne 
göndermeleri Afrika harbinin ehem· 
mlyetini gösteren en kuvvetli bir de· 
llldir. 

AFRiKA 
Harbinin 
zorlukları 

ftalya ordusu Mısır sefe
rine atılırken ltalvanın 
mukadderGtını da bera
ber götürmektedir. 

YAZAN: ~ 
Emekli Albay 

Meclt SABMAB 

Btlyük Britanya lmparatorluğu· j . 
rnın dUğilmlendlği mın\.akadan vuru· Gelen haberlere göre Mısır seferi· 
ıacak hir cıarbe 1 t 

1 
,.,, ne tahsis edilen kuvvet mllhlm mlk· 

mpa.ra or ub"' pır· u h 
çnlamakla kalmıyacak, neticeleri Ak· tar<ia motörlU birliklerle m ce hez 
deniz, Afrika ve Kızıl deniz ve Hint ·arım milyon kuvvetinde bir ordu 
denizinde gl:lrillecegl gibi tesirf PS.SI· olacaktır. Yalnız motörlU blrllklerln 
tik ve Atlantık sahillerine de taşa• retı'ol, yağ ve su ihUyacı için arka· 
caktır. tarından blnlerçe sarnıçlı nakliye 

kamyonları sUrüklemek 11.zımgele· 
Mısır se!erJnln hedefi lskcnderiye eektlr. 

deniz UssU ve SOveyş kanalıdır. Bu 
tstlkal)lete teveccUh ~ecek egas ta· Çöl bir deniz gibldır. Saklanmak 
arruz Eritre ve ltalya Somıılisindcn imkanlarını bahşetmez. bu a•ple 
Sudan ve Kenyaya ınütevoccih t!lt çölde !';areket edecek ôı"Clu ve bllhaa· 
diğer taarruzlarla telif edilmek tsttı· ıa motörlil birlikler hava hUcumla· 
necaktir. rına ideal hedener te,ldl ederler. 

Afrikada cereyan ~ecek bilyük Royal Air Forıı, Manş kanalındaki 
ınlkyastaki ukert harektLtın Avrupa· tstu! U11lerine ve buradakı hazırlıklar 
daki emsalile mUkayeae edilemlyeeelc Uzerine yapttğı tesiri Afrikada çöl 
bazı husuııt mahlytUerl vardır. Bu üzerinde 1talya motorlu birliklerin• 
hususların başında «çöh gelir. Sahil· de yapahillrse Mısır seferı asıl mev· 
de •oo daha cenuba dojTu 600 kll<t aline gelmeden aka.mele mahk~m bı· 
metre genı9uğinde sudan ve hayat- takltabfllr. Oçüncil :itıühlm zayıf nok· 
tan mahrum bir ıa.h•dıı. modem bir ta ordunun ihtiyaçlannm mühim bir 
ordunun harekAtı temin edilecektir. kısmı sahilden geçen uzun bir men· 

Çöl kendine uygun teşkl!At \'e ı..ç. ııı ve ikmal yolu ile temin edilmcaln· 
hlzat ister: her sahada teferrtıatlı de görUlUr. 
çöl hazırlıklarının, hh,:blr ufak nok- Bu yol ise hem havadan ve hem d•· 
ta dahi ihmal edilmeden, tamamlan· niZden yapılacak bombardımanlara 
m~ olması icap eder. Bunlar arasın- kartı bUyük bir husa.iyet arzeder. 
da motö 1U \'&sıtal&rın kum üzerinde Alman orduau •imdi eerbest bulıın
har~et eöecek fekle itra#J ve hattl luğundan teknik ve motörlU vasıta
belkl molörler Uzerlnde blle t!dllflt larla mUttt-fikini bol bol takviye et· 
yapılmuı zanıretl kat'ldir. mek imklnma. maliktir. 

Milyonlara balif olan butUn lt&Jya Tayyarelerle ikmal ve par .. Utlü 
ordusu P'rarıaanın teallmindtn sonra tUmenlerin motörlU birllklerı yetı9tl· 
tamamen serbest bir haldedir. Fakat rilmest bu harpte bUyUk bir tatbik 
çöl h&ZU'lıklarınm g1.lç1UğQ ancak bir sahası bulacaktır. 

.ı 

i 

_J 
bataryaları 

zorluklar k&r'ısuıda İtalya orduau 
çeUn bir lmUhana haZtrlanmakta • 

dır. 
BUratıeri. mahiyetleri birbirlerine 

uymıyan bu muazzam teknik harp 
makinesinin tanmmamıf ve hiç kim· 
eeye dost olmamış bllyUk bir cöl 
11ahumda .A. vrupada .umanların tat 
bik etUkleri yıldımn harbi şcklın· 
de ileri götUrUlmesinl ltaıya ordusu 
yapabilecek midir? J-JenUz bu mik· 
yuta bir tecrübeli yoktur. 

lapanya lhUlll harbinde Madride 
ka"ı teşebbUıı olunan bir taarruz •· 
na.eında İtalya motörlU tümeninin 
hUkt\metçi hava kuvveU•ri tarafın· 
dan darma dağınık edilerek taa.rru· 
run akim kaldığı henüz hatırlarda· 
dır. 

Yıldırım harbinde Almanlar d \re
ceslnde muvattak olmayı bir sP.rtf 
ve namus tel!kkt edecek olan İtalya 
ordusu Mısır seferine atılırken ltal· 
yanın mukadderatını beraberlerinde 
götlirmektedlr. 
Huırlıklann herhalde mUkemmel 

yapılmı' olduğ'unu kabul etmek doğ
ru olur. Fakat ,uruı da bir hakikat
tir ki, BUyUk Brttnnya hava kuvvet
leri kıır~ısında çölU geçmek Manş 

kanalını &'iltmek kadar çok zor bir 
1 tir. 
İtalyanlarm gilvendiklerl nokta • 

lordan birisi belki da Mısırdaki BU· 
yUk Britanya hava kuvvetlerinin ana 
vatan hava kuvvetleri derecestn.Se 
olmamasındadrr. Bilhassa av tayyare 
ti cihetinden zcyıf bulunmalarındadır 
1t11lyınların Mıcırda'.d İngiliz tay
yareleıinin adedini ~r:o olarak tahmi.ı 
re J..eı.dllertnin 6 ml"U faik olduklıı· 
rını iddia ettlklerl görillm,.l<tedir. Bu 
mesele üzerinde biraz durmak faydalı 
olur. 

F. ·nakika ttaly.ırlttnn 3000 tayıa· 
resi olabnır. ~unun (430} u deniz 
ıayy:ırelerldlr ki, A kdenizde ve bll· 
haE-ııa İtalya sııh.Jlerinde~'flrler, Afrl· 
l<a hı.ı E.kfltına. ntJessir olammar. 

Habeşlstandakl (5i2) tayyareleri 
d" cenubi Afrika hava kuvvetleri kar 
'111ındadırlar, Afrikanın ::ılmalindekf 
muharebeye kaneamazlar. Ve bu 
miktarın (3:)2) si vasıfları biraz dun 
ke;tlf tayyaresldir. 

kısım kuvvetle hartkete lmkln vere- Bazı ınllhim kJumlarında muhta-
bilecektlr. aaran durup ıeçti#imls bu bUyUk 

Şaha.ne İngiltere... ClhanşU· 
mul bir İmparatorluğun parlak 
mazlsi... Tarihin en şerefli 

MöHRD'NIN DEVRIALEMö 

Geriye anavo.tan müstakil hava Ot· 

dusu kalır. Tahminime g-8re 800 bom· 
bardıman. 250 pike bombardıman ,·e 
700 av tayyaresinden mürekkep bu 
hava ordusunun tayyare yek~nu 
17aO eder. Av tayyarelerinin bir k"'l
rnını İtalya - Trablus muvasalas:nın 
emniyetinde ve ttalyanm sanayi mın· 
takalarının himayesinde bırakmıtlıtn 
ururt bir keyfiyettir. Tobnık, Blı lf'l• 
&l bombardımanlannda İtalyanın bu 
av faikiyetlne delltet edtt muvatfa· 
kıyetıer de kaydedilmedi. 

Safhası ... 

Zafer 
Seneleri 

Kraliçe '\1<1l'ORYA Rolünde 

Anna Neagle 
Prens ALBERT RolUnde 

Adol/ Valbrook 

Yazan: MiHRi BELLi 

Bir Kamaraya Yerleşiyorum 
- 18 - kırdıya dalıyonız. Blackie kqla gö• 

arasında bana carbk gib t~aretfnl 
veriyordu. Ben de yavq yavaş güver 
teyi boylu3'orum. 

Saat' on ikiden biraz ııonra Sınitty 
Ue kararı .. tırdığımıa yerde bıııuıı
tuk. 

{ardr. Smitty ke.rarla.,tırdığmms şe· 
!(ilde boş yatakların birinin UstUnU 
tfomlaliyerek: 

Bombardıman ve pike tayyarelerl
rıl kAmllen bu sderde kullansalar 
lı')SO bomba tayyaresi eder. !1".gillz· 
!erin hemen hemen bUtun tay;are· 
lerl bombıtrdıman olduğuna glko r.lı 
bet 1/2 ye düşer. 

Şurasr muhakkaktır ki. adet falkl· 
~eti muvaffakıyet için hiçbir zaman 
biricik Amıl olarak telAkki edılcmu. 
Bunun en yakm misali Almaı,lN"Jn 

(7000) tayyarelerine karşı lngi izle
rir. 5000 tayyare ile gösterdiklerı fa· 
allyettır. 

Ş. A. 
~~====-============= 

1.000.000 İngiliz Ura.ama mal ol
mut TAMA.~FS RENKLt muh· 
tetenı b1r Film. önUmllZdcki 
Salı Akşamı GALA OLARAK 

Birbiri arkasından fasılasız iki 
vuruş .• Kısa bir fasıla. lkt vuruş da· 
hL. Vapurun saati c&Iıyordu.. De
mek, saat onu bulmuştu .. Tayfa bU· 
'e11ine doğru yollanıyorum. BurMI 
vapurun en alt katmdadır. nk önce 
tayfanın oyun salonunun kapıamdan 
seçiyorum. İçerdcn tiş 'akırtıırt ı•h· 
yordu. Büfede Blackie beni görür 
görmez, bana göz kırparak oturacak 
bir yer göo-terdi. Vapura bindiğim ilk 
dakikalardaki heyecandan artık ben
de eser kalmamı,tr. Kendimden ta
mamile emin ve sanki Taft'ın kırk 
yıllık ıemieisi im1'lm gibi s&ıtertlen 
yere yan gelip oturdum. öğledenbe
ri ağznna bir şey koymadığım için 
.3laclde'nin önüme sllrdUklerinl iştiha 
ilet atıştırryordum. İçunden de «Al· 
tah şu oğlandan rur olsun> diye gar
sona dua ediyordum. Bu vasiyette 
bu adama teşekkUre kalkmak çok 
yanlış olacaktı. Gemici diye geçinen 
bl'!" adamın zaten a.ğıtna öyle kibar
ca teı,ıek'·il,. lltları pek yarqmaz. 
Böyle bir hareket etraftakilerin de 
tuhn!tna gider, allkalanm uyandı· 

- Bi%im kamarada. aekiz ki,Ulk 
yer var, bunlardan ikiıl bof .. Eter lfi 
ni lyl idare edenen •en bUtUn seya
hat mUddetlnce bunlardan blri,.de 

- Bu gece bir mlııafirimiz var de· 
dl. San Fransiakodan bir arkadat· 
Burada yatarsa yatağı ~mdırmu 

'OçUncUde kötU bir yeri var. .Afyon 
kokusundan durulmuyor. Kendisini 
bura.ya ça.fırdmı. Kim ne diy~ek. 
Burada yatarsa yatağı qındımıu a. 

Adet falkiyetini tealrılz bıra\c'ln 

Amillerin arasında: Hava sevk ve lda 
reainde (Strateji81nde) ve taktiğinde 
olgunluk: talim ve terbiyede ve tay
yare ve sllA.hlannm vasıflarında f t.• 

tilntQl\: mukavemet.. inat ve co "":•t· 
le llerıll.k: en bqta gelir. 

Du, Tarlla FüllteıbalD 
Yeni Blaaıı 

... _ .. ~levsimin ilk· Süper Filmi._ .. 

Ölünceye Kadar 
CORINNE LUCHAIRE - JEAN PIERRE AUMONT ....._ 

• Bugün SARAY Sinemasında._ 
ALİCE FAYE :BUytık Caz filminin 

Cazip mUmesıı!lesi 

HoUywood'un en ~l yıldızları ile 
OONSTANOE BEN?lı'ET tarafından yaratılan FRANSIZCA SÖZLU 

KaılfilaitDo 
AŞk ve hayat için mücadeleyi tasvir eden bir film. 

11Aveten: FOKS JURNAL halihazır haberleri 
Buailn aaat 11 de tenı.lllth matbıekır. 

Ben kapıda bekliyordum. 
uyursuıı. Kamarada çekinecetın an· - Gel içeri, buyur .. Dediler. üçUn
cak bir ''eya iki kişi var. Dlt,,rleri cU için Amerikalıya bilet satıyorlar 
iyi adamlardIT. Yalnız onlara timdi· mı? 
ilk bir :vaıan s:.yıememiz llztm. °&!'l, - Ben Amerikan değilim dedim, 
senin UçüncUde N'~t aldttmı fakat 
orası fazla kol:t.ıığundan seni biz' ıı TUrkUm. Kumpanya memurunu bana 
kamarnya davet Pttlğlmt ıı!Syledın. üçüncüde yer vermesi için Jcandınn
lnşallah bir ffJY çıkmaz. cıya kadar dllhrıde tUy bttti. Yoka&, 

- Sakın senin ba9ına blr belA. aç
mıyaynn. Bunun mUmkUn olacatm
dan emin mtain? 

- Hele sen gel! Diyerek beni ko

lumdan tekti. 
Kamaraya indlllmizde içeride Uc; 

dört &'emici oturmuş radyo dinliyor• 

ikincı alacak param yoktu. 
Smltty'nm U.tUnU temizledltl ya

tağa ayalckaplarnnı çıkarıp uzan. 
dım. Demek yatak meselesi de şimdi
lik haUolmı.ı.ştu. Yan gözle yeni ka
mara arkadqlarımı sUzUyordum. 

(Devamı var) 

Hava sevk ve idaresinde lngills 
havacılığı IJlmdlye kadar gösterdlkle· 
ri harekA.t ile parlak bir numara ka· 
zanm1'tlr· Talim ve terbiyede o.tün· 
lUklerl ftlphe götUrmu. tnat ve ce· 
ııarette ise henuz rekoru ellerinden 
bırakmamışlardır. 

Netice dönUp dolaşıp hava kuvvet
lerine dayanmaktı.dır. Bu sebeple Af
rika harbinin de makadderatı hava 
k\1vveUerinln elindedir. C'rdulıua za. 
ier yolunu açacak ancak hava kuv
vetleridir. 

nr. Garııonlara yapılacak muamele B u G u·· N B b b. h k 
ekseriya sert olmalıdır. Ben de bu aştan aşa iT eyecan asırgaSJ 
A.dete uymak mecburıyettndeyim. ! ve Mevsimin ilk T 0 R K. Ç E 
Blackie'ye arada bir: :i • S •• } 

- Bana. bak! Bu kahve !!loğuk. Şu- ~ OZ Ü Şaheseri : 
nu biraz ısıt.san ellerin krrılmaz ya •. 11~~!;!~~;!!~~~5-;!E!~!:Ş E R L O K H Q L M E S 
Hem söyle Uı;UncU şef olacak herife SlaemMlnda 

~~::::;~n~er~~~'.mGlb~~~: (KRALIN HAZİNESi) 
Çocukcağız gUlmcmek için dudak-, 

tarını ısmyordu. Büfede l·~·.-dt:n baş· Ayrıca: RENKLi ~ZARA· 2 yeni FOKS DV!lo'YA gazetesi 

ka b1rk&O klfl daha var. OUML& Ue IA· '111••••••-

Çene Çaldık !.. 
Yazan: 8. FELEK 

Ne yapalım? 
Artiat değiliz ki. çalgı 

çalalım ... 
Hırsız değiliz ki, ~unu bunu 

çalalım .. 
Dilenci değiliz ki, ötekinin 

berikinin kapı11nı çalalım .•• 
Kala kala bir çene çalıyor .. 

Biz de oturduk. çene çaldık: 
- E:yyyl Söyle bakalım! Ne 

oluyoruz} 
- Biz mi} 
- Hayır. Dünya nereye ~i-

diyor? 
- Dünya sonbahara doiru 

sidiyor. 
- Muharebe? 
- Muharebe de sonbahara 

yakl~ııyor. 
- Bitecek mi, denin} 

Zannetmem. 
- Amma Hitler? 
- Evet, Her Hitler bitecek 

diyordu amma, evdeki pazar 
çarşıya uymadı. Şimdi f ngiliz· 
lerin dediği çıktı. Muharebe u· 
zun sürecek. 

- Netice? 
Çok ko~n çabuk yoru-

lur. 
Anladım. 

- Aşk olsun, ferasetin art· 
mıı .. 

- Ya bu Alman • İtalyan -
Japon ittifakına ne dersin} 

- Onlar zaten müttefikti. 
Ayrılmıyacağı:ı: diye bir daha 
y~min ettiler. 

- Kime karıı bu ittifak .•• 
- İngilizlere ve İngilizlerle 

birleımek iatiyeceklere karııl 
- Ayol. hani lnıilizler ga· 

yet çürUk idiler ya} 
O kadar zayıf bir kuvvete 

kartı böyle üç muazzam devle· 
tin birleımeain~ lüzum var mı~ 

- Eyyy 1 Ummadığın taı baı 
yarar. 

- Muahecledeki cbaıka bir 
devlet iıe karııırsa ona da üçü 
birden çullanacaklarmı§> diye 
bir ~ey yazılı. Bu kime kar§ı a· 
caba? 
-Anlamıyacak ne var? Mo· 

nako prensliğine kar!ı 1 
- Alay etme 1 
- Kuzum. Görmüyor mu-

ıun? Avrupa harbinde lngiliz· 
lere kim yardım ediyor? 

- Amerika, 
- Japonlarla Pasifik deni-

zinde çckiıen kim? 
- Amerika ... 
- lıte bu 1 Kör kör parma· 

iım ıözünel Bu ittifak Ameri
kayı harbe girmekten men için 
bir nevi tehdit. 

- Korkar mı denin, 
- Korkea lngilizlere, Çinli· 

lere yardım eder, Japonyaya 
demir ve petrol ihracını yaaak 
eder mi? 

- Bundan mihvereilerin ka
n ne} 

- Harp bitmedi. Amerika
nın yardımı. lngilterenin müda· 
faa, hatta taarruz kuvveti gün 
geçtikçe artıyor. Efkarı umumi· 
ye sonbaharda harp biteceğini 
bekliyordu. Olmayınca onları 
tatmin ve teselli için bir §ey la
zım. lıte 'bu ittifak ol, 

- Haaa l Şimdi kavradım. 
Eksik olma biraderi Ara sıra 
ıeliyorum da olan biteni öğre· 
niyorum.. E daha ne var ne 
yok> 

- Affedersin 1 Sohbeti bu· 
rada keıelim, görüyorsun, he· 
nim i~im var. İnşallah baıka za
man ııörüıürüz. Haydi güle eil
lc l 

Seyhan ve Ceyhan 
Size Feyiz 
Getirecek 

7 bkte,rlnde 

60.000 Lira 
ADANA DA 

Çekiliyor. 
Seyhan tapr, Ceyhan tapraa 

etrafına feyizli bir topr&k bıra· 
kır. Ei• ıizin de Adanada 7 İlk
tepinde taliiniz tap.na cebinize 
60.000 lira bırakır. isterseniz bu 
60.000 liraya feyizli bir teY de
meyin! 



' --------~----------~--------~------------·----------------.......,_.VATAN----~------------------------------------_..-----------------
Ankara 
Haberleri 

Devlete Bağlı 
Müesseselerin 
Mali Vaziyeti 
Ankara. 28 (Telefonla) - Devlet 

&ermayeslle te.şekkW etmiş her tUr· 
tU iktısadl ve sınat teşekkUllere ait 
hesabat ve muamelatı tetkik etmek 
üzere t~kil edılmiş olan yUkııek mu
rakabe heyeti banka ve fabıikalara 
aıt tetkikferini bitirerek raporlarını 
hazırlamıştır. Bu raporlar alô.kah 
\•ekAletlere gönderilerek temsiU ma
hıyetteki meseleler hakkında onların 
da noktal nazarları alınacak ve ra
porlar bir karara bağlanmak Uzere 
yakında Başvt'!ka.let vasıtasile Büyük 
MıUet Meclisi iktısat ve maliye encü
meni Azalarından mUrekkep umum! 
heyete tevdi edilecektir. 

Polonya Kleringinden 
Alacağı Olan Tüccar 

Paraşütçülerimiz IBERLiNDE 

M l d Yapılan 
a alga a Son Nümayiş 

20 Bin Kişi Önünde Çok 
Güzel Atlamalar Yapıldı 

Malatya, 26 (A.A.) - Türk l radelerini ve Türk analarının bu 
Kava kurumu tayyare ve para- iradeyi kuvvetlendiren telkinatını 
§Ütçüleri dün buraya gelmiş ve hürmetle yadeylemiş ''e bütün 
meydanda vali Fahri Özen, ko· Türk kadınlığına hıtap ederek 
mutan, mebuslarımız, belediye, kanatlı bir melek doğan çocuğun 
parti ve halkevi ba§kanlarile as- kanatlı bir zafer kartalı olmasını 
keri ve mülki erkan, teşekküller temin için müessir olmalarını di· 
mümessilleri ve 20 binden fazla !emiştir. 
h~lk .. ile civar köylerden gelen Hatip. çok ,alkışlanan sözlerini 
k~yluler tarafından büyük teza- cümhuriyet ve Milli Şef çocukla
hur_atla karııılanmışlardır. T ayya· rını fiili hareketlerile teyit ve tet
recılerle beraber Tümen komu- viç edeceğini aöyliyerek bitirmiş· 
tanı General Fikri ve Hava ku· tir. · 

(Başı birincide) 
Japonyaya gelince, Çini ele 

geçirme-k için oraya sokulmuş, 
fakat Çinde klmıldanamıyacak 
bir hale gelmiştir. Çin istiklal 
mücadelesi tam zafere doğru i
lerliyor. 

İnsan bütün bu ufukları göz
den geçirince §U hükme varıyor 
ki, Berlindeki son nümayiş bir 
kuvvet değil, bir zaaf alametidir. 
Harbin ilk safhası, İngilterenin 
üstünlüğü ile kapanmıştır. Ber
linde imza edilen ittifak ikinci 
safha için müsbet hiçbir şey te· 
min etmiyor, aksine olarak zaafı 
itiraf manasına geliyor. 

Ahmet Emin YALMAN 

ispanyayı Harbe 
Sokmak istiyorlar 

Muhasemat 
Dördüncü 
Safhasında 

(Ba-,ı birincide) 
Almanya. muhasamatı lngiliz 
müstemlekelerine teşmil etmek 
mecburiyetinde bulunmaktadır. 
Amerikan yardımından evvel İn
giltere mağlup edilemeyince mu· 
parebeyi dördüncü safhası olan 
dünya harbi ~afhasına sokmak 
lüzumu hasıl olmuştur. 

Fakat ispanya ile Japonyanın, 
akıbetlerini Almanyanın akıbeti
ne bağlamaları , için ltalya gibi 
sebe-pleri mevcut değildir. İtalya 
harbe girdiği zaman, Franııa he· 
men mağlup olmuş bulunduğu, 

ve İngilterenin de yalnız baJına 
harbe devam etmiye kudreti ol 
madığı tahmin edildiği cihetle 
ltalyanın süratli bir harbe girdiğ 
kanaati mevcut bulunuyordu. 

İspanya ve Japonya için me 
sele büsbütün başka bir şekilde 
dir. Zira İngilterenin mağlup ol
mıyacağı isbat edilmiş bulun 
maktadır. 

Amerikan efkarı umumiyesi· 

1 

al ,,, 

29-9. 940 

Hasan 
ID 

Limon 
Çiçekleri 

Fujer, Şipr. Beş· 
bahar, Yasemin 

Kolonya ve 
Losyonlarile 
Fruiver, Arpej, 
Krepdüşin, 

Ankara, 28 (Telefonla) - Polon
yaya mal sevketmekten dolayı ala
caklı olan tüccarlarımıza pek yakın· 
da tedlyat yapılacağı öğrenilmiştir. 
Bu hwıusta alllkadar devletlerle mu
tabık kalınmıştır. 

rumu müfettişi Emin Ali Yaııın Merasimin bu safhasından son 
da gelmişlerdir. Tayyare mey- ra paraşüt gösterileri yapılmış, 
danında halka bir hıtabede bu- biribirini müteakıp üç paraşütçü 
lunan Emin Ali Yaşın, Malatya· 1200 metreden muvaffakıyetle 
nın Anadolu yaylaııında coğrafi atlamışlardır. Coşkun alkışlar a
hir şahika olduğu kadar Milli Şe- rasında yere inen bu gençlerin 
fin bu gÜzel yurt parçasına olan İçinde bulunan Edibe Sayın 
ilgi_ai?e işaret ederek Türk milli ~)hassa halkın devamlı alkışları 
tarıhınde de mukaddes bir şa- nı toplamıştır. Hava kurumunun 
hika telakki olunması lazım gel- tertip ettiği bu sürekli hava se
diğini tebarüz ettirdikten sonra, yahati şehrimizde adeta bir bay
Hava kurumunun çalıf111alannı ram günü yaşatmış ve sonsuz bir 
ve dünya tayyareciliği önünde sevinç uyandırmıştır. 
Türk tayyareciliğinin mevkiini Tayyareciler şerefine belediye 
izah etmiştir. Emin Ali Yaşın, tarafından öğle ziyafeti verilmiş 
hıtabesinde tayyarenin yardımcı ve belediye reisi Dr. Cafer Özel
bir ıilah olmaktan çıkarak, ön ci, şehir namına misafirleri se
ve kahir bir silah haline girdiğini lamlamıştır. Genç tayyareci ve 
tebarüz ettirerek Türk gençleri- paraşütçülerimiz ııe-rcfine dün par 
nin Türk semalarına hakim ol· ti tarafından da bir ziyafet ve· 
mak husuıundaki kabiliyet ve İ· rilmiştir. 

tenen İspanya 
Suner, gecC8İni 
çirmiştir. 

(Baıjı blrln1'1'1P.) • 

Dahiliye Nazırı, 

bir sığınakta ge-

. Daily Telegraph, ispanyanın 
vaziyetini tahlil etmektedir: 

nin İngiltereye yardım yapılmas 
hakkındaki tezahüratı, son za· 
manlarda elli destroyerin veril- ~,.~ 
mesi ve Pasifikte müdafaa ted, 
birlerinin alınması ile tecelli et
mİftİr. 

ispanyayı elde etmek için Al 
manya kendisineCebeli)arık, Frar. 
sız Faııını vaadetmiştir. Atzusu
na rağmen, dünya savaşına ıü
rüklenmiş olan Alman diploma
sisinin müttefik bulmak için yap· 
tığı diğer bir hareket te, Madrit 
ve Tokyoyu kendlerine düşen 

rolü oynamadıkları takdirde, bü· 
yük Britanya ile sulh yaparak 
dünyayı yeni .esaslar üzerine pay
laşmak tehdididir. Bu husus hak
kında İngiliz salahiyettar maha
fili bitaraf memleketlerde yapı
labilecek her türlü sulh teklifleri-

AmerikaBaharda 
Harbe Girecek 

(Başı birincide) 
paktı hakkında mütalaa yürüten 
Times gazetesinin diplomatik 
muharriri diyor ki: 

c Pakt bclclenmiy~r değildi. 
Bir kaç zamandır Japonya mih
vere doğru meylediyordu. Hin
diçintdcki üılere ve tayyare mey· 
danlanna tevcih edilen ıon Ja
pon darbceine Almanya Te ltal· 
yanın tam malumat ve muvafaka 
tile tevoasül edildiği de aşikardı. 

Avrupanın şark hudutları Po
lonyada Almanya ile Sovyetler 
arasında tesbit edilen siyasi hu
dutla ve belki de ıimali Bukovi· 
na ve Besera~anın Sovyetlete 
ilhakile Romanyada teeasüı eden 
hududa tekabül edebilir. Fakat 
Karadenizin bir hendek mi yok· 
ıa bir yol mu addedilmesi lizım 
geldiği ve Uzak Şarkın garp hu
dutlarının nerede durduğu çok sa 
rih değildir.> 

Daily Telegraph'ın diplomatik 
muharriri de diyor ki: 

cjaponyayı on senelik karıı
ıklı bir yardım paktı imzasına 
ıkna etmekle Almanya ve İtal
ya mihver ittifakını mütecaviz 
bir müselles ittifakına kalbetmiş
erdir.> 

İtalyanlara Göre, Pakt Bir 
Tehdit Dejildir 

Roma. 26 (A.A.) - Stefani 
ajansı bildiriyor: 

Üç taraflı İtalyan - Alman -
Japon paktı hakkında Giornale 
d' ltalia gazetesi şunları yazmak
tadır: 

Bu pakt, Avrupada, Afrikada 
ve Aıyada bir nizam vücude ge· 
tirmek istiyen üç büyük devlet 
arasında hakiki bir siyasi, aıkeri 
ve iktıaadi muahede teşkil et· 
mektedir. 

lngilterenin yanında yapılacak 
ıer müda'hale, otomatik bir su• 
·ette ltalya ve Almanyanın yan
arında J aponyanın müdahalesini 
nucip olacaktır. Yeni pakt kimse 
ıçin bir tehdit teşkil etmemek: 
•edir. Fakat lngiltere lehine ola
rak bir müdahaleyi derpiş eden· 
ler için bir ihtar mahiyetinde bu
lunmaktadır. 
Amerika Hayret Etmit Dejildir 

V&ı1ington, 28 (A.A.) - Alman -
İtalyan - Japon paktının imzası hak· 
kında matbuat: konferansına beya -
natta bulunan hariciye nazırı Hull, 
ezcUmle şunları söylemiştir: 

İmzalanan pakt uzun zamandanbe
ri mevcudiyeti malQm olan miinase
betlerl daha vazıh bir surette meydn· 
na çıkarmaktan başka bir fey yap
mamıştır. Bu mtinasebat hakkında 

Blrle~k Amerika hilkQmeti bir çok 
letale.r nazarı dikkati celbetmiş bu· 
unuyordu. Böyle bir paktın hazırlan
nakta olduğu hır müddettenberi ma 
Qm. bulunmakta idi. Birleşik Ame
rika hUkQmeU devlet si)"Metinin is
tıkametinl tayin ettiği zaman key
tlyett tamamen nazarı itibare almış 
bulunuyordu. 

Moakova Bir Şey Söylemiyor 
Moskova, 28 (A.A.) - Reuter: 

Mihverle Japonya e.re.Bında yapılan 

Oç taratıı pakt hakkında burada he
Uz h!çbır mUt.allla n~redilmemiştlr. 
Yabancı mUşabıUer, paktın, Ame

rikanın harbe girmemeııinl temin 
maksadını iııtlhde.f ettiğin! tahmin 
tmektedlrler. 

Yediği Köftelerden 
Zehirlendi 

Galatada LWeci Hendek sokağın
a oturan Hasan oğlu Mustafa, E

'llinönUnde bir seyyar köfteciden ye
:Uti köft. 1erden zehlrlenm~ hastane
• k!.ldırılaral• tedavi altına alın -
llUfUr. 

Alman Zayıatı 
Artıyor 

(B&Jı blrlnclde) 

bim olmadığını göıtermektedir. 
Daha sonra düşman tayyare· 

leri fazla adette doğu - cenup 
sahilini aşmışlaraa da tekrar ya
kalanmış ve ancak bir kaç tanesi 
Londra bölgeıine varabilmişler
dir. 

133 Alman Tayyareıi Düıürüldü 
Londra, 26 (A.A.) - Hava 

nezareti, bu sabah, dün düşürül
müş olan düşman tayyareleri 
mecmuunun 1 3 3 den ibaret ol· 
duğunu bildirmektedir, Düşma· 
nın istila limanlarımı şiddetli hü
cumlar yapılmıştır. İn_$iliz tayya
releri, garbi Almanyada da bir 
çok münakalat yollarını bombar· 
dıman etmişlerdir. 

34 İngiliz avcısı zayi olmuştur. 
Bunların pilotlarından 15 i sali
men avdet etmişlerdir. 

İtti.li İmkinlaıı Azalıyor 

Nevyork, 26 (A.A.) - Nev· 
york Times gazetesinin Londra 
muhabiri yazıyor: 

Londranın hava müdafaa ter
tibatı daha seyyal bir şekilde ol
mak üzere, yeniden tctkilatlandı
rılıyor gibi görünmektedir. lngi
liz hava kuvvetlerinin Almanya 
üzerine yapmakta oldukları akın 
lara gelince, İngilizlerin hareket· 
lerinğ_en anlaııldığına göre, Al
manların İngiltereyi istilaları git
tikçe müıkülleşen bir iş olmak
tadır. Şimdi gecelerin uzamakta 
olduğu bu mevıimde bilhassa 
Amerikadan akın etmiye başlı· 
yan tayyarelerin hava kuvvetle
rini takviye ettiği bir devrede u· 
çuşa müsait her gece lngilizlerin 
Almanyadaki hedefler üzerine 
akın yapacakları anla§ılmakta
dır. 

Douvre Yeniden Bombardıman 
Edildi 

Berlin, 26 (A.~.) - Dünkü 
Alman tebliğinde mühim hava 
kuvvetlerinin evvelki gün tekrar 
cenubi ve vasati lngilterede as
keri he<ieflere hücum ettikleri, 
ezcümle Southampton mühimmat 
fabrikalarında ' yangınlar ve infi· 
Iakler vuku bulduğunu bildir

mektedir. 
Dauvre Alman bahriyeıinin u· 

zun menzilli top atc,ine maruz 

kalmı§tır. 
Liverpool' da büyük çapta 

bombalar yangınlar zuhuruna se· 

bep olmuştur. 
lngtlizler evvelki sün 2 7 tay

yare kaybetmişlerdir. Altı Al
man tayyaresi üılerine dönmemiş 

}erdir. 
Bir denizaltı iemisi yekunu 

6700 tonluk iki sili.hı düşman ti· 
caret vapuru batırmııtır. 

Kral ve Kraliçe Bir Hava Mu-
harebesini Seyrettiler 

Türk · Alman Ticaret 
Anlaşmasımn Tatbikatı 
Ankara, 27 (Telefonla) - Alman

larla yaptığımız son anlaşmanın tat
biki suretini göstermek Uzere Tica
ret VekAletfnce bir tallmatname ha
zırlanmış ve Başvekalete verilmiş
tir. Talimatname Vekiller Heyetinin 
tasdikinden çıkar çıkmaz gUmrUklerc 
bildirllecektir. 

Maarif Müdürü Geliyor 
Ankara, 28 (Teİefonla) - Bir 

mllddettenberl Anka.rada bulunan 
İstanbul maarif mUdlirll bu akşam 
İstanbula hareket etmiştir. Maarif 
müdilrU veklletle yaptığı temaslarda 
lstanbul orta tedrisat mekteplerinin 
ihtiyaçlarını anlatmış \'C vekaletçe 
icap eden tedbirler alınnııştır. 

Bu arada orta mekteplere yUkııek 
mektep mezunlarının ve ehliyetna • 
meye sahip olanların muallim olarak 
tayini kararlaştırılmıştır. 

Afyon Belediye Reisine 
işten El Çektirildi 

Ankara, 28 (Telefonla) - Afyon 
belediye reisi Hüseyin Tiryakloğlu
na görU!en lUzum llzerinc Dahiliye 
VekAletince iı;ten el çektirilmiştir. 
Hakkındaki tahkikata devam olun
maktadır. 
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l'IL: 1940 - AY: 9 - Gün: 278 
RU~I: JS.'56 - 1'~YLÜL: 16 
HİCRi: 1359 - !;iABA::\•: 26 • 

VAKİT VASATI EZANI 

GÜNEŞ: 
ÖCLE : 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 

YATSI : 
iMSAK: 

5.55 
12.04 
15.24 
17.56 
19.28 
•.ıs 

11.57 
6.08 
9.28 

12.00 
1.31 
9.19 

Alman hükumeti ile İspanyol 
Falanjist partisinin şefi arasında 

cereyan. eden Berlin müzakerele
rinin muhakkak olan tarafı, Al
manların İspanyolları harbe gir
miye teşvik etmek istemesidir. 
Almanya, Nazi planlarının Afri
kada muvaffak olması için İs
panyanın harbe girmesini esaslı 
telakki etmektedir. Şayet bu ol
mazsa Almanya planlarını tahak
kuk ettirmek için ispanyayı istila 
etmek mecburiyetinde kalacaktır 
Fakat Hitler, Ribbentrop ve Kont 
Ciano bu ifratlara düı;meden Ön· 
ce müsait teklifler yaparak, belki 
de Cebelitarıkın işgali ve Fasa 
doğru bir genişleme vaatlerile 
Suneri ikna teşebbüsünde bulunu
yorla!. Gestapo mensubini bü· 
yük lııpanyol şehirlerinde top
lanmışlardır. ispanya mihver dev 
!etlerinin bir tecavüzüne muka
vemet etmiye karar verdiği tak
dirde bu teşkilat ispanya için bü
yük bir zaaf sebebidir. Mihver 
devletleri, mihverin Fasta yapa· 
cağı bir müdahaleye lngiliz kuv· 
vetleri mukavemet edecek olur
sa bu suretle İtalyanların Mısır
da yaptıkları hareketlerin ko
laylaşacağını tahmin etmi~ olina· 
lan muhtemeldir. 

ni istihdaf eden diplomatik te
şebbüslerin sureti katiyede redde 
dilmesi kanaatindedir. 

Almanya şimdi uzun sürecek 
olan bir dünya harbine si.ırüklen
miş bulunmaktadır. Azametinin 
yıkılmasına kadar mücadeleye 
devam etmek mecburiyeindedir. 

Fenni Sünnetçi 

Emin Fidan 
DİKKAT: Yaptı· 

ran sahibi hayra 
verilmek Uzere 
fakir kAğıdDe ge· 
len sünnet çocuk
larının adedi bine 
çıke.rılmıştır. Ev: Suadlye istasyonu 
)'&Dl. Kabine: Beşlktaf, Erib apart
ınaıu. Tel: 4-iS95. 

Baş, Diş, Nezle, Grip Romatizma, 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı 

Derbaı Keser. 
İcabında. günde liç ka'e alınabilir. 'J'aklltıerinden sakmım:r:. 

Her yerde pullu kutuları ııırarla iııteylniz. 

İSTİKLAL LİSESİ 
Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 
Şehzadebatı Polis karakolu arkasında, Telefon 22534 

YATILI 
YATISIZ HAYRİYE LİSESİ KIZ 

ERKEK 
Sar~banebaşında Horhor caddesinde Telefon: 20850 

ANA - İLK - ORTA - LİSE 

Talebe kaydma devam e>lunmaktadrr. Yabancı dıllere ilk sınıfle.rdan ltib'aren başlanır. Son sınıfta fen fııbesl 
de vardır. Talebe me-ktebin hususi otobüs ve otomobllile evlerine nakledılir. Derslere ı Teşrinievvelde baş

lanacaktır. Talebenin o gUn mektepte bulunmaları. 

Rltutqulda Barüol BartıllDda 

Eskifeyziye/Ş/K LJSES/Iflı~~ 
ANA - İLK - ORTA - LİSE - (Kız - Erkek) 

TUrkiyenln en eski husust LiııesidU'. Kayıt ve tecdidi kayıt için her gün müracaat olunabilir. 

~""11••••• Taritname isteyiniz. Tel: . 80879••••••!111' 

Tıleloa : 80547 

--·-· z_ı ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ ı u ... 
AllA • ILB • ORTA • Ll81. Yaltaacı dillere ltlllaaıaa ltllla edilir. 

Tedrlı ,.·e terbiyesindeki ciddiyet de,.·ı.,t lmtlhanJarı netlcelerlle sablttJr. 
J - Ta.lehe ka)dı, her gün saaı 9-18 e kadar Halil RUat Paşa konağında :rnpılır. 
2 _ Tedrisata ilk kısmında 30 EylQlde orta ve Lisede ı llkteşrinde başlanacaktır. 

Londra, 28 (A.A.) - Bom· 
bardımana maruz kalmı' ol .. n 
mıntakalarda bir teftiş yapmak
ta olan kral ve kraliçe Lonclra- y A T I L 1 1 
nın üzerinde ıiddetli bir hava 
"Duharebeaine ,ahit olmıalardır. 'A•••••mi• 

8 - Kayıt için lclllrrln bir.at mektebe gelmeleri gerektir. 
Nlf&ntaşı · Ruıncll ~e Qınar Caddelerlr • • 

Blçblr Yerde Şabem Yoktar. 
1 otntzLO 

Leru 
lrlı•lı Yeni Kolej•=' 

iLK-ORTA-LİSE 

Taalmtle lll'aıel't'llır il • 1' 1 • I & Ç 1 L D 1 
Mtldtlril • Eski Şl~ll Terakki Dlrek&öril: M. Ali aa.met Kıroa 

Hu.eıuiyetlerı: YABANCI DİLLER ôGRETİMİNE genif mikyuta 

ehemmiyet vermek, smıflaruıı az mevcudla teıtkll ederek talebeslnin 
çal1'ffia ve inkif&fı, sıhhat ve inzlbatile yalandan alü:adar olmaktır. 

Mektebin denize nazır kalöriferH tenettaııbane ve jiırınaatikhan•t 
vardır. Hfir gün N&t (9 ile 18) ara.ıımda kayıt ve kabul olunur. 

TeletOD: '1169 

Depolarumzda Ber New'I 

Oyun Kağıtları 
Mevcuttur. 

TOPTA.N ve PERAKENDE 
Satış Yapıhr. Fiyatlarımızda Hiçbir Fark Yoktur. 

UMUMİ SATIŞ YERi 
lstanbul Kızılay Han No. 20 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdaremiz ihtiyacı için 650 adet çuvalın alımı açık eksiltmeye ka. 

nulmuştur. Eksiltme 16/ 10/940 çar.p.mba saat 15,15 de B. posta.hane 
binası k&rlısmda Valde hanının ikinci katında.ldaremiz U. depo muha· 
slpliği odasmda toplanacak mUdürlUk alım satım komisyonunda yapı
lacaktır. 

Muhammen bedel beheri 110 kuruş, hepsinin 71() lira, muvakkat te· 
minat 53 lira 63 kuruştur. · 

İsteklilerin olbaptaki mUhUrlU numune ve şartnamesini görmek ve 
muvakkat teminatlarını yatırmak Uzere çalışma günlerinde BUyük p 08• 

tahanede mezkQr müdUrlUk 1dart kalem levazım kısmına ekBlltme gün 
ve saatinde de 9•0 senesi için muteber ticaret odası vesikası ve muvak
kat teminat makbuzile birlikte komisyona müracaatları. (9092} 

Ankara Dil 
Fakültesine 

ve Tarih - Coğrafya 

Taleb_e Kayıt Şartları 
Ankara dıl ve tarih - coğrafya 

0

fakUlteı;ine talebe kaydına EylQlUn 
25 inci günü başlanacak ve blrlnciteşrin sonunda nihayet verilecektir. 
Fakilltede tedris olunan zümreler 9unlardır: 

Türk Dil ve Edebiyatı Felsefe 
Fransız Dil ve Edebiyatı Arkeoloji 
İngiliz Dil ve Edebiyatı SUmerolojl 
Alman Dil ve Edebiyatı Sinoloji 
Arap Dil ve Edebiyatı Hindoloji 
Fara Dil ve Edebiyatı Hungarolojf 
Rus Dil ve Edebiyatı Antropoloji ve Etnoloji 
Klasik filoloji Coğrafya 
Tarih Hititoloji 

Talip olanlar bir lstidaya lise ve olgunluk diplomalarını, qı sıhhat 
raporlarmı bağlıyarak salı ve cuma gtlnlerl saat 9.SO dan 17 ye kadar 
takUlte direktörlUğUne rnüracaat etmeıerl 14.zımdır. (5978) (9033) 

lstanb~l Belediyesi ilanları 
Ercnköytinde Ethem Efendi caddesinde yapılacak büz ferşlyatı 2490 

numaralı kanunun 46 ncı maddesinin B fıkrasına göre pazarlığa konul
muştur. Keşi! bedeli 753 lira 24 kuruş ve teminatı 113 liradır. Keşi! ve 
şartname Zabıt ve muamelat mUdilrlilğü kaleminde görtileccktir. İhale 
3/ 10/ 940 perşenbe gUnU saat 14 de Daimi EncUmende yapılacaktır. Ta· 
liplerin teminat makbuz veya mektupları Nafıa MlldUrlllgilnc mUracaat· 
la alacakları fenni ehliyet 1;e 9•0 yılma alt Tıcaret odası vesikalarıle 

ihale günU muayyen saatte Daimi EncUmende bulunm&ları. (9275) 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrU: Ahmet Emin Y ALMA.."'i 
1Saslld1'ı '1_,tr: VAT AN KA.TBAASI 


