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SiYASi SABAB 8Alı'l'tst Yıl: 1-Sayı: 89 

' Y manistanda halk zafer haberleri üzerine büyük nüınayitler yapıyor 

1 AMERiKA - ALMAN 
Münasebatı tnkıtaa 

Doürü Gidiyor 
Alman Konsolosluk-
larında Araştırmalar 

Yapılacak 

Vavington, 16 {A.A.)
Amerika hadiseleri yavaş 
yavaş, fakat kat'iyyetle 
Almanya ile siyasi müna
sebetleıin inkıtaına doğ

ru gitmektedir. 
Dün bahrıye nazırı Knox ve 

Harbiye Nazırı Stımson tarafın· 

dan söylenilen nutuklar göstcri
kor ki, Amerikanın yUkSck şah

siyetleri Almanyayı her gün biraz 
daha takbih ediyorlar. 

l<endi Kendini 
Keşfeden 

Bir Millet 

Ta ranto Zaferi G~rice Etr~fında ı 
Şarkta lnuiiterenin Muharebe Sı.ddetle 

Diğer taraftan Hariciye Nazırı 
B. Hull, ecnebllcrin faaliyeti hak· 
kmda tahkikat yapmıya memur 
komiteye tam saUıhlyctler ver
miştir. Bu komite, Alman konso
losluklarında ve tstlhbarat ajans
larında araştırmalar yapmıya ha· 
zırlanmaktadır. 

NUfüzunu Arttıracak Devam Edıyor 
Frankogu Tereddüde 
Düşürecek, Hür Fran
sayı Kuvvetlenecek 

Yunanlılar Birçok 
Harp Malzemesi 

Ele Geçirdiler 

Siyası hllcfuıelerln inki,afı neti
cesi olarak yakında Amt?rlka ile 
Almanya arasında mUnascbetıe· 

rin kesilmesi ihtımalini belirten 
işaretler .{;'(1rdüklerinl söytuyorlar. 

Manastır 
Yeniden 

Bombalandı 

ITITURK 'ün Manevi Huzurunda 
• 

Yeni Japon ve Iran Büyük Elçileri Ebedi 
Şef'in Manevi Huzurunda Eğildiler 

At.atürk'ün ölüm yıldönümün de Ankaradaki kordiplomatik namına !Amerika büyük ıelçisi 
Atati.irk'ün muvakkat kabrinde 

Ankara, 16 (A.A.) - Ja· zesi rasimei ihtiramı ifa eylemiş j ederek EJbedi Şefin ımenevi hu· 
ponyanın yeni Ankara büyük el· ' protokol dairesmden Kenan ile zurunda eğilmiştir. 
çisi Şukurilıara bugün saat 1 1 de Emniyet mudürü Şinasi Turgay İran büyük elçisinin bu ziya· 
Atatüı'k"ün etnografya müzesin- hazır bulunmuşlardır. . reti esnasında bir polis müfrezesi 
d~i muvalekat kabrini ziyaret ' Ankara, 16 (A.A.). -.- lra~ın rasimci ihtiramı ifa eylemi§, pro· 
ederek Ebedi Şefin manevi hu- yeni Ankara büyük elçısı Anutır- _1 __ 1 d . . d -K .

1 
E 

v. • • c _ ı._.ı...od • b ·· 1 1 15 t._'1'1 auesın en en an ı e m· zurunda egılrnıştır. van ~penıo ı, ugun saat , 
Japon büyük elçisinin bu z?- de Atatürk.ün etno,grafya müze· nİ)"et müdürü Şinasi Turgay ba· 

yareti esnasmda bir polis müfrc· sindeki muvakkat ka·brini ziyaret zır bulunmuşlardır. 

TASS 
Ajansının 

Bir Tekzibi 

Ticaret Vekili 
Beyanatta Bulundu 

Vekil İngiltere, Almanya, İtalya, Romanya, 
Japonya, İsviçre ve Yunanistan 

i:e Olan Ticari Vaziyetimizi İzah Etti. 

~,-.......... __ 
İtalya - Dile .benden ne dile nin? 
Diyojenin .m - GöJse elm e, ..... -- . ı u .. t 



ı ---------------------------VATAN 

Sahte Diploma Tertip Eden 
Bir Şebeke Yakalandı 

Basan; Satan, Alan Suçlarını 
1 tir af Ettiler 

Sultanahmet aulh birincr ceza tekin bu diplomaları aatl§& ar· 
hikimi mektep diploması basan, zetmiş ve epeyce de mü~cri bul
aatan bir §ebdt.cnin eleba,ılarını muştur. 
evv<elki gün tevıkif etti. Hadise· ilk mii!•tcrilerinden birisi Ve· 
nin bat s~çlu.u Hüseyin Gülte- oihi ismin.de bir gençtir. Kcndi
kin isminde bir gençti:r. Bu adam sinden elli lira.ya br dploıma al
daha evvel de sahte diploma mış ve kullanırken de yakalan
yaptığı ve sattığı içUı latanbul mıştır. İki poli<ı bu üç suçluyu ha
birinci ağn ceza mat.kemesi ta.. kimin önüne çıkardılar. Hüvi .. 
rafından 3,5 acn.e hapee mahkum yıetleri teoıbit edildikten aonra sı
edilmi!ti. MahlklJtniyetini çeker- ra soıırularına gelmişti. Üçü de 
ken hastalığından dolayı serbest suçlarını itir•f ettiler. Şimdiy.• 
bırakılmıştır. kadar hi9bir mahkemede hıçbır 

Hüseyin Gülte\,;.in bir müddet suçlu bu kadar sarih itrraha bu· 
bot gezdiıkıten aonra bir gün lunmamı.ştır. Birisi: 
Yükaek.kaldımnda matbaacı va· - Ben ba~m. Ötelci ben al· 
aili bulmut ve kendisine ıöyle bir dım, üçünc~ü de ben sattım, de-
teklif yaııımııtır: di. 

- Diploma basıp satmak en Hakim derhal üçünü de tevkif 
klrlı bir iştir. Anadolu liselerinin etıti. 
diplomalarını ibaaahm, satalım. ' Suçlular ve dosya\ları tahkika· 
Bu ifte aenin rolün benim hazır- tın derinleıttirilmesi için müddci
ladıiiım nürnuneye göre diploma umumiliğe iade edildi. Dosyada 

bumaktır. . . . basılan ve doldurulan sahte dip-
Vaoil bu tddıfı kabul etmıt ve d B ""· l d 

k d . . .1 A l ]' · lomalar da var ı. a ... a arına a en ıaıne v~rr en nıta ya ıaesı-

nin diploma euretini çoğaltmıt- satılıp satılmadıjiı tetkik edilecek
tır. Bundan aonra Hüseyin Gül· tir. 

Kadın A ve ısı 
Eyüplü Halit 

Polis Müfettişi 

Rollerinde 
Mısırlı Prens, 

Ege Kaptanı 
ve 

Şehir ve Memleket Haberleri 
MİLLİ ŞEF'in 
Resimlerini Taşıyan 

Banknotlar Basılacak 
Ankara, 16 (A.A.) - Türkiye 

CUmhurtyct 1\lerkez Bankasrnda.n: 
Banknot emisyonunun .. kanu

ni- hadleri dahilinde bulunmak "'e 
ıa.Jen tedavülde bu.Iunan banknot

larla blrllkte tedavW etmek Uze
re. yakında :'.\!illi Şefimiz Relsl
cWnhurun1uzun reslmJerinl ta.,ı

yan banknotlar - peydeTpey - te
davWe ç.ıkarıJ.nuya. başlanacaktır. 

Bu banknotlar, eb'at teaytnat 
\'e - ıuı:ı.rııe hAlen tedavlllde 
bulunan yeni barfli ban.knoOarı
mıun a.yıu olacaktır. 

Eczacı Mektebi 
Oc Enstitüye 

' Kalbedildi 

ı Matbaanın Beşyü- ı Türk Tarih~ Tetkik 
.. .. y ld.. .. .. Kurumu 

zuncu ı onumu Yann Toplanacak 
Bu Münasebetle Dün inkılap Müzesinde 

Kıymetli Eserleri 
ihtiva Eden Bir Kitap .Sergisi Açıldı 

Türk Tarihi Tetkik KurU'lnu, 
önümüzdeki pazartesi günü An
karada senelik toplantısını yapa
caktır. Toplantıda: 

1 - Bir ıene zarfında'ki sar
fiyat, 

2 - Y•pılan netriyat, 
3 - A,.<;eolojik ara,ıırmaların 

neticeleri. 
. 4 - Önümüzdeki sene içinde 
ı muhtelif mıntakalarda yapılacak 

hafriylll ve neıredilecek kıtaplar 
üzerinde aöriifülecektir. 

Tarih Kutumu balarından 
olup lstanoulda bulunan Edebi-

l yat F akülteşi dekanı Hamit, prof. 
Ragıp Hul(ioi, Müzeler müdürü 
Aziz, doçentlerden Müfit Nec• 
det, Mükrimin Halil dün aktıınl· 
ki trenle Ankarll!>'a huoket et· 

mi~erd~ .. ·c---o----

Oniversite:le Yaban 
Şimdiye kadar Fen Fakültesi· 1 İ 

ne b..ğlı bir yüksele mektep ola- Ziyaretçiler SerııMeki eoerleri tetkik ederlerken cı Dil' l\ı1uafiyet mti 
rak idare edilen Eczacı mektebi- Matbaanın beş yüzüncü yıldö· de C.ötenberıı ıarkta lteıfedilen, h ı B l . r 
ne yeni hır şekil verilmiı. cEcza- nümü münasebetile dün Şehir ve bir müddet yaşadıktan sonra an O.rına a Ş anı Y O 
cı -e•~.Lı·· ı-ı· Laldırılmı·•ır. 1 k k ph · d 1 b · d f' · h ... K"leo • .... & r- n ı l3.p müze ve: ütü ancsın e unutu an matı aanın ıca şere ını Bu sene Üniversitenin mu te-

F en Fakiilteainin eczacı yetiş- bir kitap sergi•i açıldı. İstanbul- değil, ihya şerefini hak etmİJ olu. lif şubelerine kaydedilmiş olan 
ti.ren icıssrtn. İ.sıpenciyari kimya, da bulunan mebu.9larla ilim yor. Sergide en z ~yade nazarı talebelerd.en ya·bancı dil bilenler, 
Galenik, ispenciyari nebatat ol- adamları ve gazetecilerin davıet.. d[kakte çarpan Avrupa Arap önümüzdeki salı ıünü açılr.cak 

J mak üzere üç enstitüden ibaret li olatak bulundukları bu küşat harflerile ve Arap, Türk di.lile muafiyet imtıhanlarına girecek· 
olacaktır. lspencıyari kimya en•· ı esmi çok parlak olmu~ur. Sergi basılan kitaplardır. Bi'Zde henüz !erdir. 
titüsü direktörlüğünü prof. Duq- Üniveroite Rektorü Cemil Bil.-ıın matbaa kurulmadan evvel bu ki- l 

1 Fransızcadan: 368: ingi izce· nCno?s; İspenciyari nebatat en.ti- kısa bi.r nulkile açılını§ ve davet- taplar ba.,,lmışttr. Bu a:rada dri-
-L . .. ı • f H · ı 1 k N 1 'lm k dl den: 148; almancadan: 75: ru•· tüaü dir~r üııünü pro . cı - Jilere müı:e salon arında i came- sinin üz eti.a üşta a ı arapça 

bronn; Galen•k enstitıüsü direk .. kAnlara tarih ve mündericat sı- bir memleketler ansiklopedisi ve çadan: 3 talip vardır. 
törlüğünü prof. Rosenıholer ya- rasile konan şarkta ve garpta ba- coğrafya kitabı '"ardır. 1594 de imtihanda kazanamayıp da 
pacaktır sılan bütün eserler göst·eritmiş ve ba&J.lan cOklidis> in tahriri ve yabancı dil kurlarına verilen ta .. 

On iki sene letanbul ve Bur- ı H.alit ka.dını _kı.rlarda. aezdirirken .. · . .. d lb H 'b" !ebeler, en geç ı . 12 • 940 ta· 
•• h•p'ıshanelerinde kaldıktan . bırdenbıre elını cebıne at:mıt. ta- Bu uç. enstıtu, kadr.oaunda açık müze müdürü Şemseddin tarafın. 1594 e ba"lan ni acı ın - · ı J d tl ki d ] dan iz,.hat verilmi,tir. Müze mü· Kafiyesi ehemmiyetle zikredile· rihine kadar mektep idaresine eonra tekrar sahneye .. çı·k· an n:ıe~· bancasını göğeüne dayıyarak: oçenı 1 ere e tayın er . yap~: müra-cail!t ederek. devam hueuaun· 
hur kadın avcısı Eyııplu Halıdın - Paraları çıkarmazsan sesıin caktır. Açık bulunan. Toksıkolo)l dürlüğü bu münasebetle sergiyi bilir. da ihtiyari veya medburi şekil· 
du-·n bı' rı'nc'ı •aır ceza mahkeme· . . doçentliklere de taymler yapıla.- tanıtan küçük bir brotür de neş· Bunlardan başlca şu kitaplar 
. . - 'f l . . h b canını çıkarırım tehdidıle çanta- ı B k asistan Hatice Yargucu relmıştır . görülüyordu: ]erden ha~isini tercih ettiklerini Slnde Ye.nt ımarı et erının C9a ı d . . . . . k uca • . I ... . . . .. · h fi l b l lk b 'ld' -"-l d' Bu- ~an b"-Aka 

ld H l . ak ı'çı' n sın akı ikı hın !ırayı aldı tan taljp olmu<ılar 'her ikısi de ya~ nsan dehasının ıhtıra etugı Arap ar eri e ası mı§ j ı ırec~ er ır. mı -, • 
aoru u. a ıt tanınmam , • d h rh . b . . k l 1 7 rd k ' l yac.ncı dil mektebi için yeni bir. 
k f kocaman bir sa~ı ya· sonra Hafizeyi baygın bir halde hancı dil imtihanını kazanmışlar.

1
bütün icadların al\ e angı ırı itap a.r, nci ası a •tap ar, ı>a Y 

a asına •o 
1 

k" · k" f matbaa erm'enice ve rumca ilk kitaplar, tallmatname yap1ımı-ştır. enı 
naktarma da p&mU'k sarmışU. bırakıp sıvışmı~r. dır. ınsan z~ a~ının ın tşa ına .. l k l talıın' atname, talebeler hakkında 

E · ik' · b k · H ı· b d B .k o kadar amrl olmamıstu. Beş yu- 18 inci asırda bası mış itap ar, h . 
mnıyet ıncı §U e omıser a ıt un an aonra C§l taş- o· 1 sa- Gösterilerek -· .. l "d lk ed tb a Müteferrika baskıları, Bulah mühim bazı kolayhkları i tıva 

muavini Şükrü Erdoğanla arka· , ta Anjel isminde bir E.nneni kı· \ ıen er Q zuncu _Y• ını. 'er· •n. me T•. • M -•-e'-·-~ı·r. Meaola: evvelce, 
·· · · . . 1 n\n muesaııı otcnherııı ve ur- ma.tıbaasının ilk kitapları. ısır~ ıı;;;N.lll MJC'U daşı .Sadi Guler phıt olarak dın- 1 zıle thanış.ınl ıf, 0 .nu. bır,ahane ve Maasları Alınmıs k •yocle matbaacılığın kurucusu da Fr~nsız işgali zamanında ba· kurlara devam mecburiyeti yüz· 

lendiler. puta aoe ere goturmuş ve ev- ' ' 1 1 lb h' M " f 'k ·ı sılmış kı' taplar, lstanbul Fransız de 75 ik~ yeni talima.Qıamede · · kl ' f' H lid ' .._ M l d " 1..... .. . o an ra ım ute errı a ı e 
Halit son defa polis müfettışı, lenme te ı ı yapmıştır. a ın Fat.-ı a mü ur ugu tevzı me.. onun himisi olan Said efendiyi sefareti ma~baasında basılan eser- [ yüzde 60 dır. 

MBırlı prens, Ege süvari<U, ba~- bu defaki hüvi::,eti f.ge kaptanı· muru Hüseyin Aksoy, Abdülka- hürmetle amnı>mak eld en gel - !er, ilk taş basması eserler. ~ DiğCT bir kolaylık olmak üze· 
komiser gibi aıfatlar takınarak dır, bırço.k apartıffi'°nları vardır. dir, Zühtü ve Niyazi isminde ı Ma!bu kitaplar arasında T~r- I re, ilk sınıflarda bulunup la aınıf 
her gece Beyoğ\unun en zengin. Anjel bu şık zengının teklifini ölen üç mütekaidi ,,..ğ gibi göste· mel~k m,.ıbaa Türklerin icadıdır. kiyeyi alakadar eden ve şımdıye imtihanını muvaffakryetle g;cçı· 
barlarında gözüne keeti<diği zen· 'kabul etmiş ve bir gece Halidi rerek sahte mühürlerle maaşları- Ayaoofya kıütüphanesinde bulu· ı kadar dilimize çevrilmiş birçok ren tale'beler. yabancı dil A kur• 
gın ve ııüzel ka,dınlarla dolaşmıt- ı evine kabul etmiftir. Halit sabah· nı aldığı için tevıkif edilmişti'. Bi· nan Hatayname adlı bir eserde eserler vardır. Sergi herkese açık su imtihanında muvaffak olama· 
lır. leyin erkenden kalkmış, Anjelin r>nci ağır ceza mahkemesınde Hataylı Türklerin ilk defa tahta- tutulacakıtır. Setgiri kurdµğu için dtkları ıtakdirde aınıflarını ııeç· 

Bursa hapishanesinden gelir altın kolyesini, elmas küpe ve Hüseyinin duruşmasına haşlandı. dan kalıpla.rla ta~v~ . bastıkları 
1 

müze _id~resin~ tak.d_i~ ve tebrik miş addedil~ler ve A kurau 
gelmez Zincirlikuyuda Hafize is- 1 yüzüklerini. pırlanıta. iğnelerini 1 Suçlu 1kendisini mü~af~a. eder- pek a:üzel izah edılmıştır. Şu hal- etmeyL hır vazıfe bılırız. imtılıan•nı bır ıene ıonra vere· 
minde zerÇin bir kadınla tanış· toplıyarak ortadan kaY.'_bolmuş· ken: Bu paraların fışlerını Mal- bileceklerdir. 

mı•tır. Halit kendisini bu kadına tur. Bu, buna benzer macera- müdürü hazırlamış ve onun em- Almanyadan Getİ j Holandalılar elektrik B l d-.--J-o,__--
Mı~rlı bir prens olarak takdim ları anlatılan Halıdin tuzağına 1 rile verilmiştir. Fişlere bağlı ve e e ıyeue: 
etmit ve münatd>eti ilerlettikten düşürdüğü kadınların ve bu ara· ~ıediyeden taad.lkli . ve1caıeına· rı· lecek M· allar M l · V ec k 

d B H fi M 1 ı d B 1 f l 1 b a zemeSI er e "· akliye Ucretlerlnl arttırma ka sonra k.a.dma Boğ.az.da hir gezin~ a aya~ a zc ve •""naze me er val" J. un ar ış er e era· """"" -
ti teklif etm~ir. Hafize bu zen- Anjelin dinlenmesine k r~r ve· bcr imlha edilmit olabilir. Ben Yeni Alman anlaşmasında ta· Şehrimizde bulunan bazı Hol- rarnamesl - Hava Kurumu ikinci re 
sin afıltın tddifini kabul etmi,ıir. rilmiştir. 25 senelik .memurum .. 3 - 4 mıl· lep edeceğimiz malları teSbit için la.ndalı tüccarlar alakadar ma· isi Samih. şehirdeki nakli vasıtaları 

yon lira climıden ıı~.r.tı. Beş para l 'h . l kamlara mu"racaat ederek Hol- blletlorine Hava Kurumu nlmma ya-

Esnaf Cemiyetlerinin 
Verecgi Eşya Miktarı 

Bir Kadın Mangala 
Düşerek Yandı 

-T itıhalitçı tüccar ar. ı ·tıy~ç annı 
ihtili.s etmedim. Ben Mlçlu deii- bi1dirir birer beyanna.meyı cuma land-a ile memleketimiz arasında pılması te.karrUr eden on paralık 
lirn. Eski malrnüdürllijğü memur.. akşamına ka·dar mıntaka Ticar~t ticari münasebatın inkişafını te- zam kararnamesini Ankaraya götUr· 
l..rından tbrahi.m. ş Baakasının müdürlüğüne vermek mecburı- min için bazı taleplerde bulun· müştUr. 
Beyıaztd ıubesin.de veznedar ve yetinde idiler. Fakat müddetln muşlardır. Belediye tmtlhanında kazananlar-

Eanaf cemiyetleri umumi bü- Dün Eyüpte Babahaydar Cami F .ıih Mal müdürlüğü tevzi memu- hitamından sonra birçok tüccar- Haber aldığımıza göre, bu Belediye muha8ebe81ne alınacak me· 
rotU a•e.rlerimize dajiıtılacak so.kağında bir facia olmll§lur. ru Bahri söylediklerimi dteyit !ar mınıtaka ticaret müdürlüğüne tüccarlar memleketimizden ala· murıar için yapılan imtihanda otuz 

1 . . ederler, diyordu. Malmü ürü mu" ra-•at ederek vaktin darhıı"'ın· cak1arı tütün, halı ve üzüme mu· Uç kişi muvaffak olmuştur. Bunların olan kıtlık hediYe nümuoe ermı ı Orta yaşlı Şahsene adlı bir kadın d 1 d' C 1 ~ ı 
L. ] ]•!r; d İsmail tahit olarak in en ı. e • dan dolayı ihtiyaçlarını teıbit kabil radyo, radyo malremesi. on yecllıi kadındır. Kuanan ar ay yaptımuf ve .,...nan a • a ar k..hve pişirmekte iken u"zerine · h'tl · ag"r•lması ;,.ı'n · 1 b••ında v••ıteye ba•lıyaoaklardır · y I mıyen şa t erın ç ~.... edemed.Lklerini söylemış er ve elektrik levazımatı vermek iste· _, - ., · makamlara göetermiııtır. apı •.n fenahlc gelerek manga'- du"-u"ı .. LL lik ed'ld 

ide ld uı. ~·· muna«eme ta ı ı. müddetin tcrndidini istemiflerdi. mekt..dirler. Bunların arasında nümuneler çorep, ye ..., e ı· ve yanmrya b""lamı.ştır. Mangal- r 'h M.u"te•.ferrik · 
el ba ett' Al''-- ~arlar bu dilekleri naza- ehemmiyetli olaraık t'hilpo ' - :/' • ven en. r •~: . . . r dan sıçrıyan a<eşbcn odanın kap· p {" f -.ıt<1 k k d • l' 

Cemiyetler buroau !kı hın pa - lamaları da tutuşmuştuT. Etraf- o ıs e: rı itibara alarak dün de beyanna. ri asının çı ar ıgı mamu at var- tlç yUz kişi memurluk istiyor -
---'-- f ' ~a L -~ıye edecek- l b me ka.b .. lu"ne devam ~tmi.lerdir. dır. Defterdarhkta münhal bulunan elU ~· azıa .....,.,,. ncu tan görü en duman üzerine za ı- Sokakta ye:nl doğmu" bi.r çocuk .. ""il 

· H-u.....vleri~ !tabu\ edilen h b 1 · Ayın 21 ı·- kadar bu li.teler tas. Te'klifler müsait kar~landıiiı memurluk için ortıı ve U•e mezun-tw. --.~ ·- . . ta ve itfa.iyeye a er veri .ırutti.r. bu.hıadu - Evvrlki gece Nişan taşın- '""" :r 

hediyeler makbuz muk . .bılındB e Sürlltle yetişen itfaiye evi tama· da Dene sokağında paket içina sa- nif edilecek ve anlaşmada ııetir- takdirde takas yolile ödenmek Ja.rmdan üç yüz kl'll imtihana gir -
Kızılaya devrec:lil~ır. . e· men yanmaktan kurt•lJllıf ise de rılmu' bir kız çocuğu bulunmuştur. tebileceğimiz mallıar terd>it edi- üzere d·erhal mal ımübayaatına miştir. Netice bir hafta sonra anla-

yoğlu Halkevı hın pa~ça gıy.e· Ş~a;hse~~n~e~o~·ı=m~iı~tt~ü~r.~':"."~==~~~Çoc~~u~k~K~r~e-~şe~v~e:ri~lm~i•;,;t;,;ir~. :=====le:ce::k:t:ir:.=::::::::::::::::::b="":l:a:n:·a:c;a:k-tı.r~. ::::.;;;;::-::;;:ş~ıı:a~ca:k~t;ır~.:::ı:::";::~;:;:' cek temin et;meyı taaMıut etmış-
tir. Diğer Halkevlerile m~ese· Aladam Blan, kızlyle torununu alarak Fransanın Alman- r l kadar yUrUmeyJ dUşUnUyordu. tst&nbUla. geleli beUd ilk de-
ler de geniş mikyasta faalıyete ya hududuna yakın ve bilhassa Stanisla8 adh nley"danının 1 o...?' D ıte fa olarak bu&Un Içtndo ümitsiz bir şey htssed.Jyor, mahzun 
devam etmektedir. Kllzelllğlle n~hur Nansl ~h.rine &itmeyi teklif etti. ÇünkU ~ © z m o p o_. U ® ır \ 'e yorgun olduğunu "endi kendiaden gl&Jemlyotdu. 

kendisi orahydı. Ve orada. tıaıa. birçok akrabaları vardı. Böyle tenha yollarda, tanryacağt hiç kbtıseye tesadüf et. 
Maarifle: Faka.ı: Alt Mulıısln Bey buna şiddetle muhalefet ettt. Su- medeo uzun to0n yürümek arzusunu kendisine veren şey 

zan artık kocaya varma çağma gelanlştı ve ruban menol•· l Yazan: l& fvahid Sırrı J de bu hilzilndü. Yapyalnız, kırlar ortasındaıı ~yapı· 
Rukuk talebM:h1ıln c:a.yı - İstanbul ketınf'ı bath olup dalma WJ-kte kitaplar okttyarak Usanda· _ lacak bir seyranı biraz da ihtiyatsız bir hareket bulmuyor 

tlniversitesi Hukuk FakWtesl tale • ki bilgisi !Ubarlle lotanbuld&ıı ayrıln>amı' birçok kıılar· ~eğildi. Annesi evde olsa ve nerelanle dol ... mak üıere yola 
bcleri bu ayın yirmi üçünde Taksim dan hl!; te aşağı olmamakla beraber, bM>Mıaıb dUtnl koyu el ttmılyen ve bUtUn küçük Fransız BurJuası gtbl tasar- trkbğını bilse, buna muhakkik k.1, muhalefet ederdi. Gece 
belediye bahçesinde bir çay tertip e- blr ecnebi ,.ı,·ettlle konuşuyordu. Ali MuMln Bey karısile ru.fa pyetle riayet.kir olan Madam Bl&nf, bu paTa sa.ye- Prenıee 1\-JUzeyyen Jfanımetendl ile buluşarak Boyoilunda 
deceklerdir. Çayın hAsılatı askerleri- kıunın khnbllir kat yıl kalmak ttzere Fransa.ya, bele lk· ai•de kızı ve torunUe beraber milkommelen y~ıktan bir konsere &idace.klerdJ. Fakat Teşvlldyeye doğru gider• 
miı:e yardrm olmak Uzere münasip halden dUşttlkt:en IOnra kendlslae lde&a dUşman keaUen bafka ber ay bunun bir kmnuıı 4a ıaWc.emmelen bir tara- kel'l de, yolunun onun konatının öallnden geçeceifnl v• 
bir mUesseseye verilecektir. kaynanaMınn mclnleketane gltMelerlne kat'lyyen mu,·ata- fa koyabUirdl. Fakat 'Enme bu kada:r mukt~ldane "'e 1nıt- pencerelerden görillllp arkasına adamlar yollamlmuı, ga... 

Mektepler tamir edUiyor - Maarif kat etmedi. Eı;kt bir Kar.uker oğlu oltluğunu her ,eye .rııt- "·a ltlhde yaşarlarsa kı~ına. hiçbir r.ama.n bir kısmet çık· frrılması ihtimali bulunduğunu tlesap etti, lhlamur kötkU .. 
mUdilrlUIU tamire muhtaç mektep men unutmuyor, kızının orada bir frenkle e\.·lenınesl lb.tl- lnıyacatını Uerı sürerek Av-rupadan gelince indikleri ha- ne inen kır yoUarına konaiJn arkuın& teaadut eden 4ar 
binalarını tetkik ettirmektedir. Be - maUnJ behentehaJ Onlemek istiyordu. E&a!en bu AJl&h kor- luının Beylerbeyindeki yalı ıoda. hep beraber ya.şanmak ı•ahalle sokaklarından geçip varaı. Yıldız tepeJertnı. B&-

yoğlunda elli Uçuncu ve Kasımpaşa- kusuna kadar gide• lüsst IUyatJarın bir ı..ıı-tnden ibaret proje81nl kat'iyyen kabul etmedi. Bu yalıda gecen bir ayhk ~ikta..' ıırtlarını, Dolmababçe ve Taksim t-epelerinl, l!lon.ra 
da dokuzuncu ilk mektebin Beyoğlu te dtfJldJ. Kendisini Anka.r& elbette ebM.ly~n mazuı bırak~ bir nt.i&aferet devre&IR<len &0nra O'-manbeydek1 apartımanı Botazı, tlıküdarla (amhcayıt l\la.rmara methalinl tekmil 
kız orta. mektebinin tamirlerine baş- m&L, nMd olaa yine blarnete ahrdı. Blr trenk ctamaı: böy· tutmu,, miktarını k0<1a.sma. en samimi günlerde bUe bUdlr- ıeyreden yüksek ıırttan yavaf yava.., &f&lı ınml)''1t "bo91adr. 
Janmıştlr. le blr \.-adyet tQln çok cltldt bir ntallzur ıe,kll etmiye«ek n1edlfl paraatıhdan döşen1ı., ve eski ahbaplartle gör~mlye Sultan Hıunldin ıaltanat senelerinde o kadar canlı ve h&l't. 

TAKViM 
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PAZAR 

YIL: lıKO - AY: 11 • GtlN: 322 
RUMi : JS56 - 2 ln<'itC'irln: 4 
ntCRI: 1859 - !;IEVV AL ; 17 
VA.Xl'r VASATI EZANI 

GÜNEŞ: 
OGLE : 
lK!ND!: 
AKŞAM: 
YATSI : 
İMSAK: 

MO 
11,59 
14,31 
16,49 
18,25 

5,07 

2,00 
7,09 
9,44 

12,00 
1,35 

12,17 

miydi! başlar başlamaz da bir hayli yen i ('ehrelerle muarefe pey.. ketll olan )'-Oltarda tek insan yoktu. Yer yer bo•ulmu..' o--

Frauaya &fl.m~k bahslnde anne&inbı. tesiri altrnda. kal~ da etr:nıl}ti. lan !J08e parça parça bataklık hall altnıttl• 
Fakat, bu yeni ç-ehrPler ara&ında. kendisine hayatını ye- Enise basacatı yerle.re dikkat ede ede yllıUyordu. Bir mı' ıörllnme1de beraber. gidip Na•slde y.,_mak Enise lla-

nl baştan karmak lmktı.nJa.rı verebilecek ehemmJyette olanı müddettenbert ta.kip edildtğlnl lllS&etınlftf• Ihlamur k6fktl~ omun hesabına da uymuyordu. tıtanhuta. tlhnlnde baıt 
yoktu. nlin duvarlarına va.rdıfr r.aman, keadlalnt takip eden adtR1· projeler kUl'arak ~bnlye JuızırJanmı,, bu projeleri kur-

duktan sonra ayrılmak teklifini ileri sllnnU.,tü. Kocasının \rııı ların &ittikçe yakla,tığını iti setti. Ba.fka bir zaman far· 
htanbula gitmeleri hakklndakl ısrarına mağlOp olmakta ıtla.dam Blan torunu Suzanı da yanına alarak Beylerbe· ketmlye bile tenezzW et.mlyecetı bu hareket: onu hlrOenbl· 
geelkmedl. ylnde şayan halanın ya.lu~ına gitmi,tt. BUyilk ısrar karşı.. re hiddetlendirmişti. Ve böyle vazlyetlerde perelerlnJ açıp 

Ali Muh!!Jn Beyin Babı Ji caddesinde babası Şucaeddln aında kalırlaru. geceyl de orada geçlreeeklerdir. Öğle yeme ve fe.Dl&lyelerinl kaldırıp çirkl.n sözlerle erkeğin üzerine yil-
•ı ıı Beyd kalma, il• •-·ti• \e aı•·t1da lkl dllkk~na -.._ "lnJ tek bA.•ına, bu ba11..bru1a kalı~. tan büyük sohbet bnkin-

1 
b "-•• ı.• o a. en y - " ........ 

5 -s ·ı -ı rilyen bazı şlrrct eski zaman hanım arı gl l --T"'arıuı ca· 
Uk ula.k:ça. bir a.partrm.anı va.:rdı. Ve bu apartımanın gell- l&rı çıkarmak tsttyen Rwn hlz.met('inln gevezeltk1erlnl din· 

1 il U llın k tarak, bızla başını çevirdi. rlnl karıslle klzıtıa. bırakmayı kabul etti. Bu a.pa.rtımanh\ 1er gibi görünerek yedikten Bonra En sc anım y r e 
altındaki dükki.n, her Uç katı dolu olmak ve tamir uru- üzere sokafa çıktı. lfa\.·a birkaç gündenbcrl kı' mevsimi f'akat kendisini epey zamandır takip etını, ve artık pek 
rPtleri heRap edilmemek f&l"tUe ayda lkl ytlz r.eksen beş l~ln hakikaten tndf'T bir gli.L.clUkte tdJ. O..ma.r.beyden NI- .)8klafmt' olan insanın Ce\-at olduğunu &'Örilnce gülecej1 
lira gettrtyordu. Bu fena. bl:r pa:ra değildi. On dört ıte.ne ev- .p.ntaşı yoluyla EnJ"e llannn l.hJarnu.ra Lmneyl, oradan Yıl- geldi ve hiddeti &~ti. 
vet ölen paşul.lldan aldıfl tüglik bir tekaüt ma&fına asla dıza c;oıkı11a.yı, belki ıı.aray nıethaJino )·ant :\'labeyln kapısına (Arkaaı var) 

17-11.940 

Alman -İspanyol 
Temasları 

Yazan: Vahdet GOLTEKIN 
A iman • Sovyet görütnW 

}erinden aonra, Berlın 
~inci bir siyasi temasa sahne 
oluyor: lapan!Ya hariciye nızırJ 
Serranno Sunner Hitlerle ıö· 
rÜfmjye gitt~ Bir evvellci görÜI· 
menin neticeleri haU:ında ka~I 
bir fikir yürütülemediği ıi'b•· 
bu be<nasın da ne gibi bir ne<ic• 
vereceği tahmin olunaınıY"' 1' 
Bur>Unla beraber, her iki ııörilr 
menin ıebepleri bir tek olarak 
kendisiru göetermddedir: 

Almanya kuvvet arıyor. 
Harbe ııirdiiii ve ilk kol•Y 

zaferleri kazandığı zaman Al· 
manya, kendisinin elinde hem•n 
hemen dünyanın bütün kuvvet· 
!erini 1ıoplaı:ı.mıı görüyordu: . . 

l - kalya ..keri müttefiki 
idL 

2 - 5oV}"Ctler Bitliii bit1of&I 
ve müzahir kalıyotdu. , 

3 - Frana mağlup edilııılt' 
ti, büyük bir donanma AJnıa.11" 
yanın eline geçecek.ti. 

4 - Japonya Uzak Şarkta-
5 - ispanya da gaııbi ~· 

denizde. 
- Mihver devletlerinin d.,.tlar1 
ıbulunuyorclu. 

Bugün, Almanya lehindeki 
bu amiller taımamHe dejiişon•· 
miş ise de sarsıldığı muhakkak• 
tır: 

a - ltalyıı aslceri aahad• 
muvaffakıyet gösteremedi, 

b - Sovyetler Birliii yalnıJ 
lbituaf kaldı. 

c - Fransız kuvvetleri ta111~" 
mile Alımanyanın eline geçrned•: 
müStemlek.elerin mukavemeti 
buna mlni oldu. 

d - Japonyanın mflıver le• 
bindeki kuvveti, Amerikan"/ 
azimklrane siyaseti ile bertar• 

edildi. ·ı• 
e - ispanya, Almanya ı 

!beraber bir harbe girmek taraf• 
!ısı değildir. 

iKiNCi BiR «BRENN&ıt 
MOLAKATb 

Bir müddet evvel Hitler 'ıl• 

Muaoolin~ Brenner'de bu]ufUP 
konu,ıulcları zaman bütün dün' 
ya yeni bir siyasi hadiM: beklr 
yordu. Neticede ltalyanın yu· 
nani9tana taarruzu ile karııl•f 
tık. Fakat bu, mihver devleti•• 
rinin le!lıinde olmadıktan bark" 
bilakis aleyhinde bir netice ve" 
di. 

Bunun için, Almanyanın bU'. 
ııün ispanya. ile ımüzakerel•'' 
ikinci bir Brenner mülakatı •j: 
yılabilir. Fakat Almanya, it• 
yadan bulamadığı askeri yard!' 
mı lıpanyadan bulabilecek ırı•' 
diz~ '!' 

iki bıı9Uk ıenelik bir dahı~ 
harpten çıkalı henüz iki buçu 
aene olma.mıf olan ispanya, h•'.' 
be ııirecek bir devlet değil, bı· 
la:kia, harpten çık.mıı bir m•~: 
lekettir. lıpanyanın, bütün Ab 
man taZYiklerine karıı. har,; 
gimıemek hoouaunda ı:Öt>terdıgı 
mukavemet de bunu göster· 
mektedir. 

,ALMAN • 1TALYA~ 
ASKERi TEMASLAW 

Berlin diplomatları yeni aiY•" 
si tema•lar hazırlarken, Aiırı•n 

1 •. 
bafk~endanı da ıalyan ırı• 
lektaıı ile görilf(il. Bu ııörii:e'"'. 
alınan eon h&bc.rlere göre, iV•" 
retal Keitel ile Mare§al Badol" 
lio araeında yeni bir ukerl h•' 
reklt pl&nını teebiUen ziyad•• 
ltalyanın, Yunani.tandaki h•' .. 
katı için, bir mU9a"\l"ere mahW~: 
tini gÖatcrmektedir. Bu da. A,. 
manyanın, ltalya lehine )'un •j 
nistan harbine iftirak edecell 
ihtimalinin uzalc olduğunu t<" 
min ediyor. 

Zongaldakta 
inini GiDi 

Zonguldak, 16 (A.A.) '} 
Bugün Rcisicümhurumuz ve Mı 
li Şefimiz bmet lnönünün Z0~'. 
ııuldaia ilk ayak bastıkları ıı". 
nün yedinci yıldönüımü münl5,'; 
betile Zongul<laiiın kara den~. 
bayrak ve dövizlerle ııüılenırı'j. 
tir. Zonguldaklılar bu mesut '·u 
nil m.iHI bir bayram coşlcunluS 
ve lwyecanı içinde kutluluyorl•1

· 
~~~~'o'~~-~ 

Bir Adam iki Va~ur 
Arasında Ezilerek Oldii ... 

Dün ııa.bah Şi.tketi HayriY•j~. 
76 numaralı vapurundan iske h 
de bağlı ıbulunan 66 num~r•,.; 
vapura atlamak istİıyen Zıro , 
İ1'l0İnde biri, iki vapur aratıll 
düınıüı ..,. ezilerek ölmü~tür· 
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( T A R 1 H T E N 1 s T 1 D L A L y o L u y L A J G(JND~N 
NAPOL YON' a Görünen Hayalet !-;~;e ~o~r:E Tarihin En Büyük Aşk Romanı 

NILLA BDB Yazan: 

Süt Nine Nasihat Ediyor: "Eskisi 
Gibi iyi insan Ol, 

Mihrünnisaya Kavuşursun ,, 
İlAnlarda Barbarosun adı geçiyor. 

Sinemanın kapısındaki afişte Barba
rosun bir resmi de var. Dublaj esna-

''Yoluma Şu Bir Avuç Taş Yığını 
Çıkmamış Olsaydı 

Avrupaga ZahmetsizHakim Olacaktım!,, 
- :) 7 - smda eski gemlcllcrlmlzln eklenen y •• S E C p ~ bir duasile filmi açıyorlar. Halbuki uz ene vvel ezzar Ahmet aşa, y ediyüz 

~ Ba:ba. Akber Şahın kar- ve Kuııbüddin Kuka Han unva- Barbarosun mevzula alrtkası yok. 
tıor~ıkınca. utanmasından ve nını almışt1. Annesini debdebe Film tUccarı, bugünlerdeki harp ha- Sene Evvel F redrik B b 
)' ndan yerlere seçti. Bütün içinde yqatabiHrdi. Fakat kadın vasını hesaba katarak, Barbarosun ar arOS • • • 
de~arının airrlıiını bu saniye- Şeyh Salimin eski küçük evinde isminden istifade ettiği görUIUyor. Zaman, 1805 aenesi birinc~a- ı bu müdd'Ct :zarfında yetişecek 
~ordu. kalmayı Ve basit bir hayat geçir- ' Film, Türklere mağlQp olduğu söy nununun .birinci günü ak~mı... yazan = yeni nesiller, içinde doğup büyü-

~ hiea~r dŞah ~ks~ holarak ba- meyi t~rcih et:m~i. !enen Venedlk donanmasmdan tek Bir, eski konya valisi Moravya- yeceıkleri bu müesseseleri yadır-
~td ın en a:i"'"a İli duymu- Şeyh Baba süt ninesine dedi bir geminin kaçarak Venedlğe geldi- nın, o zamana kadar içinde veci- Cemal BardallÇI 4ramıyacaklardı ve Fransanın Av-
to .. 11• Oğlunun perişan halini ki: ğlni göstermekle b<>"ll'-'or. O kadar. 1 varında oturanlardan ba,.ka hı"ç b liincc k Jb" · h k d" -.. "' ,. E&kl l[oaya Valisi rupa hakimiyeti de yüzlerce yrl 
ı:ı'ıı a ını O§ etme iste 1• - Bana nasihat vermiye hiç Mevzu; 16 ncı asırda Venedikte bir kimse tarafın.dan adı bile i§i· sürüp gidecekti. 
~nda.ki elmas!~ tacı çıkarıp hakıkın . yok, süt nineciğim; sen geçen tarlht aşk entrikaları.. 1 tilmiyen Osterliç isminde bir ka- ı 

8 .. ~abanın başına geçirdi. de benı aldattın. cAşk zaman- Dekorlar muhteşem elbiseler o za- sabası ... Yirmi do .. rt saat so~"a kikabte bunlar birer Fransız va- Bu sırada, bu tatlı hulyalar 
I~ -umn -' ld G ·· d d n. d k l •N lisi hükmünde kalacaklardı. A· içinde yü:zen Napolyonun kar§I· 
~ saray nc.ıcs a ı. un- an a, medm an da uvvet i- 1 mana alt .. Hareket sUrUkleyicl .. Ve- harp tarihinin kaydelltiği en bü-
llıt Rdüğün bayram edileli. Sali- dir. Sevdiğine günün birinde ka- nedlğin karanlık aulan esrarengiz yük ve parlak zaferlerden birine vuSturya: Almanya ve ltalyadan sınıfa bir hayalet belirdi ve ona: 

' Jf'iyeye dedi ki: ~§ursun> diyen sen değil m!y: bir hava yaratıyor. Netice itibarile §ahit olan kuçücük bir kasaba... çikacağı için Habllburglar (mu- c Bo§una yQruluyorsun. Ben 
~ u defa i§leri düzelten be- dm? Sonra: cSen 0 kızı hakıkı halkın heyecanla seyredeceği bir Napolyon k t l .. kadaes R<>ma rmparaitoru) unva. ayakta keldıkça bu tasavvurların, 

~ surette seversen günün birinde film. . .. d .. ~ . .' 1 a 8:r1 ını en m
1 

un.a- nını terke icbar edileceklerdi. Bu bu planların tahakkukuna imkan 

B 
n. b" ""dd ~-

1 
k d' sıp gor ugu mevzı ere yer e•tır- tle (Şarlman) __ ..._ ·.....,:., _ı.~. d" rd B h let j Uı· a>oa ır mu et ~uzu mıut a a ona kavu§ursun> ıye Yusuf AHISKALI d v bir de . . . d '"'ı aure ın 5Allı..,-- YU1U1.u?> IY'O u. u aya n-

h... ı, trıelck gibi y---..ıı. Fakat b ·· "dl _.J · · -. 
1 e renın ıçın e sapa· kalacaic olan (garp İmparatorlu· giltere idi. 

-..ır ~ ana umı er vennc:ıuın mır kalmış I t 1 ı · d ~ ~taat etmiye alı~ık değildi. - Hakiki aşk, yalnız bir insa-~ ~ıp a askeoı8n· . op barı,~ ın e ~~) ta~ını ~c~di başına geçirmek Napıoly<>n birden kendine gel-
~i b an lllOıllra yeniden huysuz- nı değil, onun vasıtasile bütün azmi 'ı r. ennın l aşı a vle ıçın hır manı kalmıyacaktı. Bu di. Y_anmdakilere dönerek dedi 

' aıılad ı.~ • ek d ı..· S meıa e erın :zıyası a tında yo u i" irin (Papa) ya bir ikinci defa L · • 
8· ı. ~ınatı sevm emetmr. en d"" elterek t k t tab" " " . ~ı. 

A: ırb·gün babasından emir aldı. Mihrünnisayı cidden sevseydin uz . B epeye çı ar .~P.. ~ daha Panse kadar seyahat zah- - B b d h b"d tt ~ H ye ettı undan aonra kuçuk hır . "h . . eık ib . en unu a a ı aye e 
)ijriiy ır anın üzerine ordu ile babana itaatsizlik etmezdin. Se- k"' lü ·kulübesi . k ~ me_t~ 1. tıyar etıtırm zor ır§ey gördüm. Şunu anlad1m ki Yuna· 

erek onu tedip edecekti. fahet edemezdin. Türlü türlü fe- B .... kl Program ' k:;şıaına oturr:::, gıre;e unı':ı:'gı~ degıldı. . 1 nistana, Anadolunun Akdeniz 
~:-Münim iıim ~ar. gidemem. nalrklara alet olmazdın. Her de- 9 Program, 9,03 Ma1111ar ve hafif k d . § r. i d .... ~. ı Fakat acaba Avrupa mılletle- .. hilkrine Mısıra adalara aağ-

l ••. ce.vap verdi. fasında pişman oluyorsun ve program. (Pi.), 9,15 Ajans haberleri, ! ardıyor ve erın erın uşunu- ri bu yeni nizamı gönül hoşnut- lam &ureu' l • -'- A'kd . 
'''İil\ . . .. .. 9,30 Müzik programının devamı (Pi) yor u. - · d ki A • e yer eıerCK. ~ enıze ·~ ırn işi, sarayın aşçıları ara- csarhoş ık-en yaptım> dıye ozur 9,50 Ev kadını _ Yemek listesi Dü .. 00 .. -.. . lugıle zorluksuz kabul e ece er hakım olmad*ça ve Jngilizlerin 

1iıı ' bir yemek müsabakası ter- diliyorsun. Fakat ruhunda haki- 12,30 Program, 12,33 Muhtelif şu ugu şey, muharebeyı mi? Gerçi milletler, umumiyet 1 aır:tını" yere -getirmedi.kçe Avru-
_:,~ekten ibaretti. 

1 
ki a~ hüküm aüreeydi böyle şarkılar, 1~.l50. Ajans haberleri, 13,05 kazanmak veya kayıp meaeleai itibarile, kendi malik bulunduk- pada ııer'beatçe at oynatmak ka-

~ · ~r Ş&h kwh ve §U emri özürler dilemeyi icap ettirecek H~k ttürkülerı, 13•25 Radyo salon değildi. O planlarını ç.İzmİ§, ha- lan müesseseleri muhafazayı ter- 1 bil değilıdir. Bu anlayışın icapla-
trdi: k"l d'" d" or eı rası, "h d l K d"l . k" d da mev ı e~~ .. ~~ ın. 18 Program, 18,03 Radyo caz orkes kırl_ıklarını tamamlamı§tı. Ertesi cı e .. er er. en 1 ~rı~ ın. en • rına da bagvurmuştwn. Şu bir 

'......_Bir daha aöz;üme görünme- Sen ııunun bırin<:le Şah olacak- trası, 18,15() Fuıl heyeti, 19,30 Ajans günü, kendi ordusunun üç misli ha yuksek, daha adıl bıle olsa, ı avuç laf yıjmı karşuna çıkma
d~ l\.cndiıtini AHahabada nefye- sın. Şeyh Baba ... Ya o :zaman da haberleri, 19•46 K~,ut şarkı ve tur- ı olan Rus ve Avusturya orduları- ahlak ve adetlerini, ananelerini mst oleayıc:h yarın Moravyada de-
L~' hadceızlik ve zulüm edersen o :za· ~~:;· S:1:a:ı:ikve~~ ~°:v:: nı mağlup ederek büyük bir za- altüst ı;_den yeni kanunları, ni- ğil, yedi .ene evvel (İsus) [ J] 

Sıı? Baba Allah.abada gitti. man da cnıe yapayım, sarh<>§· 21,15 Konufma, 21,30 Mllzik: Mas- fer kazanacağından §Üpheai yok- zamları ııevme:zler. _Onlara bun· da bir zafer kazanarak lstanbulu 
Q· cfa kendini iç'kiye vermedi. tum> di:ye özür mü dileyecek- cagni - Kavallerta RW!tlkana (Pt.>. 1 tu. Ancak bu zaferin neticelerini lan zorla kabul ettırmelt llzım· ı ele aeçirecek ve cihana hakim 
~~hekimlik meralluna düp. Ba- sin? Sen ıkü9Üok iken saf ve temiz 2~ .. ~~'" AJ(·Pan

1
8> ha23be2~leyrl, 2k2

1
•55 Dans hasaplamakla, ölçmekle meşgul- dır. Esaaen geçmişte de buna ben- olacaktım o zaman. Parise dö-

~L 1 .L 1 . b" . d K d " 1 m......... . ' • .., arm program, d.. A ı. b" . 1 d R 1 l 1 _ı. >'t L ıınasından o an zenir enmı· ır ınaan uı. en ıni topa, o ve kapanış. ı' u: vusturya, Almanya ve nal- zer ır mısa var ır: oma.ı ~r, ne-en bütün Avrupa milletleri 
~'rıı bir panzehir anyordu. za.manki gibi temiz bir insan ol 1 il yadan tardedilmiş, Ru.ya, Asya- garpta ve ~rkta zapt ve ııttıla yolumun iki tarafına ihtiram saf-
~ 'kuyruklarından bö~e pan- cMihrünnieeya az zamanda ka- 1 

1 
ya sürühnüş olacaktı. lngiltere eııtikleri memleketlere, evveli ları halinde dizilecdderdi. 

Ilı~ çıkabileceğini aklın-a koy- vuşacakısın> dediğimi hele bir 8 O R SA bir adadan ibaretti. lafzı murad kabilinden olıa da, 1 Napıolyon (Taı yığını) tabi-
• Qu~ı. tecrübe et. Şu halde Avrupa kıtasına yeni j istik.lalleriniA bağ:şlı?'orl~r •. yalnız rile cAlk~b ~aleıeini murad edi-

Yazan: OÇ YfLDIZ 

IF aşiet rejiminin en büyük 
hatalarından biri de bu 

olmuştur. Alk.denize Mare Nos· 
trom bizim deniz diyorlardı. 

ltalyadaki son nesil çocakla
rı bu malihulyanın ninnisile be
§iklerinde sallan:mışlar, ~k yü
rüme tecriı"belerini onun mart· 
lanna ayak uydurarak yaprnıı· 
]ardır. ilk mektepte ilk hecele
d i.!deri kelimeler halo Mio, be· 
11sm İtalya.m ve Marc Nostrom 
olmuştur. 

.lıtalo Mio: Benim ltalyaml 
Elbette senin İtalyan. Madem 
ki o gfü:el boprak senin dedele
rinin kanile yoğrulmuı, senin 
elinle süslenip şemenrnişıtir. El· 
bette ecnin olacak. Gözü ola· 
nın gözü çıksın. Fakat Akdeniz 
neden yalnız senin d-cnizin? 
Neden bu denizin acdef sahil· 
!erinde ııeninki gibi bacaların• 
dan mesut bir duman tüten 
yurtlan, aürülmii§ tarlaları olan 
!>unca milletin onda hiçbir hak· 
'kı yok da bütün haklar münha
sıran &enin? Onların karşıların• 
daki deniz ufkuna bir yabancı 
malına bakan dHenci gibi kor• 
ıkup üzülerek, utanıp küçülerek 
bakmalarını itııtemene aeıbep ne I 
Sen.incin.den farklı bir ruhu ve 
insanlığı olmıyan bu kadar mil
leti bu kadar hiçe aaymak niçin> 

1.,~ı· ha"banaeı Meryem Mekanın (Arka11 var) bir nizam vermek işi tek başına malı, asken, adlı, ıdarı sıstemle- yordu. Fılhakika bu kalede Cez-
~ eri Şeyh Balbayı bu de- 18 tlUNClTEŞRLV 1940 kendisine düşüyordu. Fransanın rini sokuyorlar ve halkı bunlara zar Ahmet Paşa kumandasında . 
dı. ~rRet uykueundan uyandır· s A R AY Kat-anıt himayesi altında, (Ren) ile Vis- alıştırdıktan sonra bu memleltet- ~almııman bir Türit ordusu ()Jla ilk' 

Ma.re Noetrom: BafJndekilerin 
sana JJOraki bir tecaat Voronofu 
olarak sunduldarı bu ilaç seni 
ne kadar de.ğişıthidi bilmiyorum. 
Bir §&titı, iki manııume ve üç 
ar§ın siyah bir gömlek bezinden 
ibaret bir gadanın bıir insen ha· 
murundalci mayaya ne kadar 
tesir eddbileceğini tayinden aci
zim. Fakat bilôiğün §U ki tef· 
lerin bu ~ar.kıyı senden ziyade 
Akdeniz kıyılarının öteki ço· 
cuklarına faydalı olmak için 
yapmışa benzerler. Onları senin 
malihulyandan daha az tehlike· 
li olmıyan kardeılik ve komıu 
vefası melihuiyalarından uyan· 
dıran senin ıarkının akisleri ol.ı\acıblıya ağlıya saraya k()ftu. Sterlin 6.22 tül ve Napoli ile lnandinavya !eri birer Roma vilayeti haline mağlUbiyetin aciıS.1n1 tattırmıştı. 

~il er Şahın aksilik zamanına Dolar 132.20 aruında bulunan memleket ve getiriyorlardı. Ni<tekim bu Türit ordt.Nunu teflcil 
mu;ıtur. 

~ f etmitti. AllahcJbaddan ' Slnemasınd&: GUzel lsviçre Fr. 29.66 milletleri bir araya toplıyarak 1 Kendisi de bu yoldan yürüye- eden kahramanların bu tarihten 
~geldi, diye Şeyh Babanın TYBONB POWBB ~~1 ~:=° Franeanın himayesi altında bir cekti: (Avrupa birleıik devlet• yedi yÜz sene evvel yaf&mt§ olAn 

Mare Nostrom: .Akdeniıin 

yalkın ve uz.ak sahillerinde onu 

dinliyenlerin duclaklannın nasıl 
mukaddeş bir kinle kı11klığını, 

tırnaklarının kapalı avuçların. 
dan ne miktar kan akıttığını 
görmeni isterdim. Çünlkü bunun 
onlar için ne neviden bir teıbi
ye teşkil ettiğini, silah ve vaaı
taca aendcn çok fakir Yunan 
çocuklarının Arnavutluk dağla
rını ha~i m~ize ile sana dar 
ettiklerini ancak o :zaman anlı
yabilirdin, 

ttlııı ci i le.ederine bakrnıyarak ha- ' Peçeta 13,845 (ıbirleşi.k Avrupa devletleri) !eri) manzwnesine itfıal edilecek dedeleri de, ıimalden Baiıkanlar 
~1· llİre.ine hapsedilmesini cm- ve sevimli Pengö 26.43 manzumeai meygana getirecek milletlere yeni nizamı, yeni mü- yolile gelerek vatanlarını r.i/;ne• 

,. ~a olara.k ıaraptan mah- 1 Ley 0.6225 ve kardeşlerini, en~elcrini, ge- esseseleri kabul ettirmek için bel- yip Filüıltine «eçmek ietiy;; ve 
>tr dedilecekti. !-lapsolunduğ~ SONIA BENND Ş~~ar 3~:~~~g neraHerini bu milletlerin Krallık ki yarım asır cebir ve kuvvet alman imparatoru Fırederik Bar- 1 
ib,;~lap k.a<lar bir höcreclen Muht~em mizanseni, cazip tsveç Kr. 30,98 tahtlarına oturtacaktı. Fakat ha- 'kullanmak icap edecekti. Fakat barosun kumandaşı altınd~ bu-

~S-ra.. mevzuu ve varyete ve tango- lunan haçlı ordularına da Ana-

1 -v valkanüvisi bu hldiseyi d 1 lala c larile seyireilerin gözlerini o u Y~ rını mezar yapmış-
dı. ~nlatıy-0r: «Ceza çok ağır· ( ) !ardı. 
~~ad.enin çok gücüne git· kam~tıran Q L M U Ş H 1 K A Y E L E R - ---

lll\in~ (1) İskenderln Darayı mağlOp et-tii ~:Hemşireleri ifelip gidiyor, KARLAR 
>11r1't~t ferahlandırmıya çalışı- tiği yer. Şimdiki Islahiye civannda. 

~"iEE~:d~!~y~: Altında Yad illerde Bir Macera 
~"'ati hiddetine aale'be etti. 

s_ efeyi affetti.> 
litne Rukiyeye dedi ki: ·k> ~a.: ı ·-~ .. İl er he2 senin baıının 

>t n çıktı. Şeyh Babayı içki-
•lıttıran senein. 

~~ran ıkim oluraa olıun, 
1tıı t:lıııbayı içkiden ve eefahet
a~llr.taıma.k bir türlü mümkün 
L""'>'0 tdu. Bütün üvey anneleri, 
~&l•rı" h • 0 L d ) ·v , "" , aremın e~i ıöz e er 
~~lar. Hiçıbir netice ekle ede. 
~~ ~r. Nihayet Şeyh Salimin 
dıler ()1-n eüt nin.-ini haıtıra c~ir
,. 0Jaa olu onun birteY yap· 

s..._ ~ulabilirdi. 
h~ Ba.banm süt kardcti Kut. 
~büyük bir mev'kie ceçmif 

FBANSIZCA SÖZL'O' 
·Güzel filmde yeaJ 

BACKTOBACK 
Da.namı dalla ediyorlar. Slz de 
ıidinlz ve bu etleocelf ve neşeli 

ııöper fUml görünüz. 
İlAveten: FOKS JURNAL son 

dUnya haberleri. 
Bugün saat 11 de tenzilAUı 

matine 

ZAYl - 37-38 senesinde tıp fa
kültesinden aldıfım hUviyeU kay
bettim. Yeniaini çıkartacağım için 
eskisinin hUkmU yoktur. 

Tıp FakWteel S cll aöme.tr 
No. 301$ Kemal Altuğ 

ŞEHiR TIY A TRO SU TEMSiLLERi 

'AŞI TİYATROSUNDA 
DRAM KISMI 
lıugtın saat 15,30 dn 

Akşam 20,30 da 

~ Talwnı Anwoda 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 

a KOMEDi KISMI 
~ Bugün saat 15,30 da 

.~ Ak~ 20,30 da 
O A O 1 

Burtto SUMER Sln~nda 
Muhl9'em bir dekor içinde çevrilen güzel ve n~·eu 

PARIS DELiLiKLERi ,12.ca fllmlnde: DUnkU P A R l S -· Harpten evvelki P A B t S ••• 
GUlen ve danaeden P A B t S'i göreceksiniz. 

e: Meşlnar BAY VENTUBA ve arkad-.ıan CAZ'ınm lf~__, 

ONA COYA - COCO ASLAN 
evrilen ve işgalinden 3 hafta evvel ikmal edilen bu mlliltesna 
filmi cörUnUz. BU&"Un aaat 11 de tenzilAtıı matine. 

Kapw hızlı hızlı çalmdı... Türk 
hAklmlyetinden kalma evinin kafes
li cumbasından baktı. Gelen bir po
liatl. Dernek cmutasarrıfa suikast 
hazırlıya.nlar arasında bulunmak> 
bahanesi lle tevkif ve l~kence altı
na almmaaına karar verilenler ara
sında kendi de vardı. 

Ne yapmalı idi şimdi? Çok dü
şUnmedi, merdivenleri ınerek kapı
yı açtı: 

_ Ne istiyorsunuz? Diye sordu. 
_ Biraz karakola gelir misiniz? 
- Ne var? 
_ Bilmem, komiser lBtıyor. 
Bu aralık k~eden iki polisin da

ha çıktığını ve . e~ln~ doğru hızlı 
hlzlı yürUdüklerını gördü. 
Kapıdaki de tavrını değlftiriver

mişti: 
- Kanun ~mal Diyerek elini 

omuzuna koymuştu. 
- Sizi tevkif ediyorum! Sözlerini 

UAve ediyordu. 
Birden silkindi: 
- Hak nlmına! NA.raııı ile bir 

sil!h patıamaaı aynı anda ititlkU. 
Saniye geçmeden bir sillh daha ... 
Kapıdaki polisle köşeyi dönmllş olan 
ıardan biri yere serilmişti, öteki kor
kusundan kaçıyordu ... 

Şimdi duracak sıra ~eğildi. Ka
pıyı kapıyarak içeriye gırdl. Arka -
dan kom"1f\un bahçesine atladı, ora
dan başka bir bahçeye ... Ve nihayet 
ıssız bir sokağa çıktr. 
Eğer 9eh1rden ayrılıp kendini kır

lara atabilirse, kurtuldu demekti. 
Birden ayak sesleri işitti, tabancası
nı eline alarak kulak kabarttı. 

Zalim mUstevlller, kendi dillerince 
konufuyorlardı: 

- Evinin arkasındaki bahçeye at
lamış. Ya bu sokağa çıkmıştır, ya
hut buralarda gizlenmiştir. 

- İhtiyatlı olun... Tam Türk ... 
Hem çok cesur, hem iyi atıcı ... Bu 
sesler uzaktan geliyordu. Daha on
lar yakla.tmadan ilerdekl köşeyi dö
nüp te gözden kaybolabillrse ne AIA .. 
Yoksa postu elden kaçıracağı mu
hakkaktı .. 

Patırtı etmemiye çalıtarak, çok 
hıalı adımlarla llerlemiye başladı. 

Köşeye henüz varmıttı ki: girmez, büyük bir çeviklik ile dıvara T.::..L:..e d-L~!-..Je·. 
- tşte kaçıyor! Diye h.,l{ı-ıldığını tırmandı, ellerlle tutunarak ayakla- _..,7 --.uuu 

duydu. Arkasına dönüp b .. ktı. Gelen- nnı boşluğa salıverdi, sonra, bir ok Senelik 6 aylık 1 a.Yllk 
!er en aşağı yedi kişi vardı. sUr'aUle geçmekte olan vagonların 

Bir sıçrayışta k~eyl döndU, sonra üstüne kendini bırakıverdi .. 
orayı siper alarak ateş etti, bir da- Vagonların kenarlarına sımsıkı 
ha ... lki kişi yere serilmif, iki acı tutunınasaydı, aşağıya yuvarlana -
feryat duyulmuştu. öteki herlOer ye cak, param parça olacaktı. . Şimdi, 
re yatıvermişler, kÖŞeye kurfun yağ- saatte yetmlt kUometre sür'atle gl -
dırıyorlardı. den trenin UstUne sırtını vererek yat 

BUtUn kuvvetile koşmıya başladı. mıştı, kurtulmuştu! 
E\"lerden başlar çıkıyor, herkes ne Biraz sonra helecanı geçti, yor -
olduğunu anlamıye. çalışıyordu. Bi- gunluğu hafifler gibi oldu. Mendilini 
rı: çıkararak sol kolundaki iki yarayı 

- Enayi gibi bakacağınıza herifi mUşkUIAtla sıkı sıkıya sardı. 
vursa.nıza! ... Belli ki Tüı·ktUr! Dedi. Yaranın biri kötU görünUyordu. ö
Şlmdi evlerden de kendisine tek tilk teki pek hafif bir sıyırtmadan lba

1400 715() 400 150 kuru., 

Hariç memleketler: 

SeDeUk 8 "71* S ll711k Aybk 

2700 1uo 800 Kr. yoktur 

Mare Noatrom: Bu güzel ma
lihulyanın bir büyü"k parça.ı üç 
günden'beri Akdenizin mavi 
kucağında gemi anıka:zları ve 
rüy.alarının suyunu kana kana 
İ9J'1liş bir takım !bedbaht genç 
çocuk cesetleri halinde yatıyor. 

Aırtıit ne dünya, ne de kendi 
müttefiki hafyayı hodgimhkla, 
fedakarlık yapmamı~ .olmakla 
ithama cesaret c<lemiyecektir. 

sllAh atılıyordu, kalasına nişan alı- retti ... Buralarını kanş k&nf billyor
narak fırlatılan saksılann, lafların du. Yarım saat kadar sonra bir istas- G 
haddi hesabı yoktu ... Eğer bu cehen- yon vardı. Oradan b1r çeyrek ötesi u·· reş Antren o·· ru·· y ı p 
nemin içinden sıyrılıp kurtulabilirse de, trenlerin durup muayene edlldlti • o arasını 
bir mucize olacaktı.- huduttu ... Ah bir hududu geçebiHp • 
Koşuyor, koşuyordu.. . Arkasmdan TUrkiyeye Utica etse... T • J • M •• b k y 

hem kovalıyorlar, hem ateş ediyor- Fakat istasyona gelmeden evvel emın çın usa a a apıyor 
lardı. trenden atlamak. sonra göze gorUn-

Blrden karşısın& sırık gibi uzun mlyerek &aklanmak lllzımdı. ~e o- Güreı federasyonu sene)erden-
boylu blrisinln çıktığını gördU. Heri- la hayır ola... Elbette bir kolayını l 
fln elinde kocaman bir bıçak vardı.' bulup hududu geçerdi. beri milli güreşçi erimizi çalı§tır-

- Dur! Son lstaayonun samaforlan g-ö • maldta olan Pellinen'in biten mu. 
Diyordu. Tam bu esnada ayakları- rUnmUştU. Trenin yavaşlamasından 4tavelesini yenilemeyince antre

nın arasına bir iskenıle fırlatıldı, bu- istifade ederek bir ağacın kalın da- nör memleketi~ dönebilmek 
na takıldığı gibi yere düştU: lına Mıldı. Sonra, ağacın geniş . • l fi . k 

~opıkapı, Kasımpaşa - Süleyma 
nO-e kar11laşacaic:lardır. 

Bölge ile Kaymakamhk 
Arasında İhtilaf 

Eğer hemen davranıp kalkmazsa ... gövdesine tırmanarak Uç kolunun ıçın yo masra arını temın etme 
Hc.m herifin bıça~nr yiyecek, hem uzanıp sepet teklini aldığı yerine o- üzere profesyonel pehlivanlarla Bölgede bcdıen terbiyesi mü-
de arkasından ko,,anların eline geçe- turdu... müsabakalar yapıy<>r ve bugün keHefiyet işlerini ıtcdvir etmek 
cektı. Fakat sol kolu incimiş mi, ne O !' Sol kolu ne kadar sızlıyo d d ş f d olmuştu, fena halde ağrıyordu. .. du .. ."· · r u... e ere &ta ında _güreıecek. üzere kurul•n müıkeHefiyct ser• 

Buna rağmen, şimşek sür'atllc lfte &lqıam oluyor, gUneş kaybolu- Antrenörün tYi bir hoea cılup vi9İ kanlardaki C.aliycti yakın-
kalktı . Sırık boylu herif elini hava- yordu... olmadıiı üzerinde duracak de- dan kontrol etmekıtcdir. 
landırmı,tı, bıçağı sırtına indirmek Uzaktan huin koyun melemeleri "'T B"ld' "' " · b " ·· Evvele t-'-!"" n.d 
Uzerc idi. Şayet bir sanıye geciksey- işitiliyor, kuşlar acele acele kanat cı 2 : .ı _'llml:& . ır,e~ YUM gu: . e '91><>! "'V"rıata a v~-
di, orada yıkılıp kalacağı mu hak •

1 

çırparak yuvalarına dönUyorlardı.. retçilerun~ Pellmenın nezareti zıf e alamıyacagı halckında verı· 
kaktı. Tam zamanında iskemleyi bir Ah! Esa~et n.e fena ,,eydi ve hUr- altında çalı§tıkları seneler iç.in<le 1 len bir karara rağmen BeYoflu 
kalkan gibi ~uııandı, sonra da bUtUn rlyet ne gt.izeldı! evvelce üzerinde bulunan Balkan kaza-91nda yarb11.aniığa tayin 
hı~ıyla herlfın kafasmda parçaladı... * . l ... ı. • .L ocMJ d"l I':',_ R"' ·· ·· · 

Bu esna.da ke.-ıdislnl kovalıyanJar Gecenin zifiri karanlığı içinde bir şampıyon ugunu &•,....etJn er e . ı en .ı:.K.rem uştun:un yerıne 
haylı yaklaşmışlardı. Kll!Urleri bU - adam yerlerde sllrllnerek ilerliyordu. ve yine ·kaxandılar. dığer birinin ta0r!i için bölge 
yUk bir homurtu şeklinde kulakları- Elli metre yanda ışık g&1lnUyordu. 1 . kötü k rrnİş bir kaym•111nlığına müteaddit mü-
na doluyordu... . E.lli metre ileride göı: kırpıyormut yı veya em.e ve .. racaatlerde lbufonınussa da ar-

Gene yıldınm sUr atlle kotmıya gıbl arasıra kaybolan bir pırıltı var- adamın memle'ketıne donecek b _1_ l d ~ y k 
ba9ladı. Arkasından attıkları kur • dı. yol parasını temin edebrlmek a~an ~ ışmı~~ ev~m etme_ : 
,unlar vızlıyarak etrafrıdan ceçi - Her iki ziyanın akslle toprağa dU- tedır. Bol.ge m~e]lefıyet aervısı 
yordu... şen koyu ve müteharrik gölgeler • için profesyonel güreş yapmıya Beyoilu Gca:u ı yarba,kanlığı 

Ah sol kolu ... Ne kadar da sızlı- den, karşılıklı nöbetçilerin hududu medbur ltal.m:aeı bir perça acıdır. kaydını a9ık ıtutımaıktl!dır. 
yordu... Rir taraftan koşarken, bir beklediği anlaflıyordu. Biz güreş federesyonumuzıdan • 
taraftan da sol koluna baktı. lki Etrafta derln, hatta korkunç bir d k 
yerınden ı,an akıyordu ... Demek iki sesslztlk vardı. Yüreği çarpıyor bu emektar a ama arşı son bir p • d 
kurşun yemişti ... İşte şehrin dışında- vaktinden evvel görülmekten korku~ vazife olaralk yardım bdder<lik. ıyasa a: 
ki köprüye 'lrarmışlardı. Uzaktan bir yo,·, çalılar hışırtı yapacak diye sU-
tren geliyordu. rllnmekten bile çekiniyordu. 

Sevincinden: Emekliye emekliye o kma mesafe- Bugünkü Maçlar 
- Çok şükUr Allahım! Kurtuluyo- yl birkaç saette ancak alabildi. Fa-

rum ! Diye br:~ırdı. kat bu zaman kendisine asırlar ka-
Şlmdi tabancasını cebine yerleştir- dar uzun ı:-elmlştl ... Nihayet işte hu-

mlşti Soğukkanlılıkla, J;.cndlslne dudu geçmişti. 

E ş S t z B 1 R M U V A F F A K 1 y E T L E D E V A M E D İ y O R. 1 doğru ko~nln.rı seyrediyor, ııankl Gecenin sUkQnetinl mesrur bir ses 
onları meydan okurmUfÇ&ana bekli· yırtıyoreu : 

.... lllllll .. •ıSııiıelıanalfllllıar•: 1ı1ı1-1ı.-12İ,3ilOl.· l41ı,3IOı·lll6,l3IOllvleiıı81ıiİdlaİ. İ!Nluİİİmlarİİİaİİlılİblillleiİtlile~rl~evv~elldiiielnİllllalİdıriilmız.İİİİİl••••.ll yordu. Oh, kurtuldum... Yaşasın va· Lokomotif köprUnUn altına girer tan! Refik KESKL''EB 

Bugün Şeref ve Fener bahçe 
statlarında lik maçlarına devam 
edilecek, F enerbahçe stadında 
Galatasaray - Vefa, F enerbah· 
çe • Pera, Şeref etadında da Be
ıiktaı - İthnhulspor, Be~oz • 

Uatlk tenlatı - 1ngiltereden ge 
len l&atikler tevzi edllmekt.cJlr. Mın
taka ticaret mlldUr!UğU ~imdiye ka
dar tevziat lşlle alAkadar olmakta 
iken bunc\an böyle taksi otomobille
rlntn llstlk teVP.iatını c:ınaf cemiye
tine bırakmıştır. 

Taksi ,,oCorlerl lhtlyaçlannı esnaf 
cemiyeUnden tedarik ~eceklerdlr. 
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Hamhurg'a Yüksek Ziraat Enstitüsünde 
Yeni Bir 1 

Hücum Yapıldı And çme Merasi~i Yapıldı 
· Ziraat Vekili 5000 Köy!ü ile Yapılan Köy 

Kiel Dok/arı, Ostend A k t. . '/\T • l · · ı v t n e ının ı velıce erıne UaLr ı-.. onuşma ı ap ı 

• 

lngiltereye 
Hava Hücumu 

Hafif Oldu 

Evvelki Gece 20 

Kendi Kendini 
Keşfeden 
Bir Millet 

(Başı hlrhıcld"'l 

namusu ıçm vuruşuyor. Karşısın· 
i dakiler rse: yaban<:ıların toprağı
nı istila için alıchkları bir emri gö-

Ve CaleisLinıanları Ankara. 16 (A.A.) - Buglin u~le· lebelerinin tştirakiyle başlanan bü· A/nıa11 Tayyaresi nülsüz bir surette tatbtka mecbur 
den oncc yUksck zıraat enstıtUsiJ yiik köy anketinın muvaffak netice· kalan ~allılardır. 

Bonzbalandı konferans salonunda bu yıl zıraat ve· lerl hakkında idi. 1..Jaha L)üşüruidü Bu söyledıklerimin manasını 
terincr ' c oı·man fakWtelerine alman ı Merasimin bu safhasını bu sene yalnız büyük şehir lcnn sokaklar-ı 

Londra, 16 (A.A.) - Hava taıebelerııı yazılma \C and tçme mc· cn!ltitUye alınan talebelerin kabul \"f Londra, 16 (A.A.) - Hava nı dolaşmakla anlıyamazsınız. 
nezaretinin teblig-i: t b · t bı · B b k '" ··k k rasımı ya 1111mışlır. and ıc;me töreni takip eylemiş ve u· nczare mın · u aıtşanıKı e ıgı: enim yaptığım gı ı, uçu a· 

Diın gece, İngıliz hava kuv· Mera:>ı . ıJe \'ekil Muhlis r;rkmen. muml ktıtıp tarafından rektore birer lareenvıcn saatı ııc saat 1 v ya sabayı, köyu de görmek, Yunan-
vctlerine mensup bontbardıman .Maarif \ekili YUcel, C. H. Partis ı birer takdım olunan talebeler cEn~· .ii:adar gelen raporıara gore, ou lıların ruhuna sokulmak )aı;ım· 
tayyare filotilla lan tarafından, mUstahıl grup reisi Ali RAmı. Ta. : ıan tıttide bulundull-·ım ml\ddctc;c mUe!'· saoah şata~tanoerı cıuşmanın ın· dır. > 
Hamburg şehrinde demiryolları- ile B. M . .Meclisi Ziraat Encilmeni fi· sesenln ka•ıu"li; ·ına ve nlzamlanna gııtcre uzcrınde,.ı tayyare taaıı- Bitaraf diplomatın anlattığı 
na gemi ino:aat tezgahlarına ve . 1 t 1 1 

• • . . "' . . zaları, gazctccı mebuslar \"e ziraat. riayet ede <'k tı-..amt d :-ecede ça ışa- yetı çoli: ha il oımuştur. hikaye burada bitti. Din eycn.e-
umumı hızmet servıslcrıne karşı ' Maarif Veka.Ietlerl erkllnı M . M. cağıma ve vatana faydalı hir u:ıııv Kenl korıtıugu sanııınde bır rin hepsi derin bır heyecan duy-
geniş mikyasta harekat yapıl· M. veteriner dairesi reisi. fakülteler olmak için hütlin gayretlerimi sar • şehre oırKaç oomoa dtııınıştır. mu~lardı. 
mıştır. . ve yüksek mektepler dekanları ve fcdC(!cğlme söz veririm.> dem<'k sıı ou oomoaıaı, ba.lı nasarı ve oir Kcn.di kendııne dedim ki: 

Doklar ve demıryolları mınta- ı mUdUrleri, Y. z. E. tedris heyeti, A· retlle and içmişlerdir. Kaç ı,;ışmın uıınesmı ve yaralan· c- Harici tehlike karşısında 
kalarında. birçok infilaklar vu- nadolu Ajansı ve matbuat mümessil Bu suretle bu yıl enstitüye kabul masını mucıp oıınuştur. 1kendi kendini keşfeden .> alnız 
kua gelmış ve yangınlar ç_ıka~ıl· leri bıılunmıı.kta ıdi. edilen kcndilerhlf" teı::eil ,·esıkııları ı tadıecoıeıae ıKı noKlaya, bir Yunan millctf değı l dir. Fransa da 

FOSFARSOL 
EN B1R1NC1 

Kan, Kuvvet ve lştiha Şurubudur 
Her EK·-ı.anede bulunur. 

PiYANGO 
4. üncü Tertip 2. inci Çekiliş : 

7 Birinci KAnun 

Büyük ikramiye 40.000 Liradıı 
Plan Şudur: 

İkraml)e 

adedi 

İkramiye 

:'\Uktart 
Llra 

--

tı.ramlye 

Tutarı 

Lira 

mıştır. Bombardıman netıcesın· Merasime rektör B. SUreyya Gen- verilen talchl! ın '<t:ırı 53 U veteriner layyaıe ga>.rımuessir mılraıyöz kendi kendini keşfetti, Danimar- 1 
de bü)"ik bir binanın berhava canın bir nutku ııe başlanmıştır. l 62 si orman, 104 ü ziraatçi olmak hücumları yapmııttır. Bu mınta- ka da, Norveç de, Hollanda da, 1 
olduğu müşahede edilmiştır. . Rektörün nutkunu ınUteakip kUr- üzere 219 dur. kada ölü ve yaralı yoktur. .. Belçika da... Fakat 'bütün bu 

Rhcnania Assag petrol tasfı· sUye ziraat vekilimiz Muhlis Erkmen Salondaki merasim sonunda btltün Sonrau .. ıı alınan raporlara. go. milletlerin ke§.fi, milli bağlarının 2 

40.000 40.00C 

10.000 20.000 

y~hanC!li ile Bl?hıiı -:e v.?55 tez- ı gdcrek bir ko,nuşma yapmıştır. davetttler \'e talebeler, enstitnntln re. dün gece. cenup sanııınd.e gev§emiş, istiklal için fedakarlı- 5 
gahlarına da şıddetlı hucumlar Ziraat Vekilimizin konuşması. bu avlusunda toplanarak ıstıklAl marşı bir şehre bombalar atıırnışm. B~r 1 ğın uyuş.muş olduğu yolundadır. 

5.000 25.000 
20.000 yapılmış ve buralarda ibirçok yıl 5000 köylUye yapılan ve Ziraat söyllyerek ~crcf direğine bayrak çel<· ço evlere hasar olmuştur. Bır 1 Olgunluk imtihanına girenlerden 1 O 

yangın çı1rnrılmıştır. Doklardan j Vekllleti mUtehıuısıslarlyle enstltU ta mişlerdlr. miktar ölü ve yaralı varuır. yalnız Yunanİ$tan tam numara aL 90 
biraz uzakta, şehrin şimal kısmın- Evvelki gün yapılan akınların mış, tam manasile bir mıillet ol-

2.000 
1.000 90.000 

da Sarnbeck gnz fabrikası, mü- G ı Et f d T • • v k" ·' tafsilatı duğunu ispat etmiftİr.> 1 50 
kcmmcl neticeler alınmak sure- o"r ı ce ra ın a .carei e 11 Londra, ltı (A.A.) - Hava Yunan milleti. bu güzel netice 
tile bombardımana tabi tutul- ve dahili emniyet nezaretlerinin karşısın.da bir eli saygı ile öpe· 300 

500 75.000 

ıoo 30.000 

~~~~;k s~~::~l:rın::1ı~:a~:~:;~ Muharebeler O\u·~or Beyanatta Bulundu teb~~~ gece Londra üzerme şıd· ~fi~ti~· Bu el, General Metnksasın 600 
daha diğer hedeflere de çok ıyı 1 - detli bir taarruz yapılmıştır. Düş· , unanlılarda şiddetli bir yurt 3 .000 

50 30.000 

ıo 30.000 
netice veren hücumlar yapılmış <B:ı~ı blrincidel ( fSaşr birlnciıle) man tayyareleri ıııiıtenıadiyen alakası bulunduğu eskidenberi 
ve birçok yangın başlangıçları 1 mış ve bir hava muhar~besin~e 3 miştir. Gümrüklere son günlerde İngiliz müdafaaı;ı tarafından iz'a~ malumdu. Fakat bu alaka politi: T llt 60.000 
müşahede olunmuştur. 1 düşman tayyaresi dUşurUlmUştür. gelen mallar bu anlaşmanın tat- olunmuş ve düşman tayy.arelen "acılar tarafından kendi em ellen 'fesük~Afatı 4 7 

Başka tayyareler, Kici dokla- Tayyarelerimlzın ikisi Uslerine don- bikatından mütevellit mallardır. yüksekten uçmıya mecbur ~al- için işletili.yor, Yunanlılar bu yüz- 1 "' u 

3 180.000 

80 3.760 

rına Ostend ve Calais limanla- memlştir. J ikinci bir anlaşma ha'kkında u k k d b"_.ı_. I . l 

rina
• bı"r hücum yapmı-1ardır. Bu cDUşman hava kuvvetleri dahilde, bir teklif almı~ değiliz. Böyle bir mışlardır nü ume~ .?"er. ezın~n ~n l~<Jır ermin can arına susa· ı ~ pek çok mahallelerı uzenne hıç mış bır ha~de l>ulunuyorlardı. 

harekat esnasında tayyareleri- şehir ve köyleri hiçbir fark gözet . ı teklif vukubulduğu takdirde bu- fark gözetmeksizin yüksek infi- Her Yunaniıda Yunanlılık dam· 
mizden birisi bir Messcshmidt meden bombardman etmiı,tir. Hiçbir nun üzerinde de meşgul olaca· lak bombalarile yangın bomba- ı gasından çok evvel bir parti dam- ' 
109 tayyaresini dü!!Ürmüştür. asker! hedefe isabet olmamıştır. Ya- &ıız. !arı atılmıştır. Bilhassa evlerde, gası vardı. General Metakaas 

Sahl.l müdafaa • servisine ait ralılarm pek az olduğu bildiriliyor.> 1ı Ar~'mızda mevcut klering an- h 1 d L B 1 h - mağazalarda ve yazı ane er e uu derdi görmüştur. unun a şn • 
tayyareler, dün, gündüz ve gece Pindus'da bütün ,köyler geri 1 la!ll.ması hükümleri dahilinde !tal- 1 p k f b' mühim hasarlar o muştur. e si tahakküm ve nü uz arıyan ır 
faaliyeUe buhınmu~ ve Norveç- ıalındı yan lisansı verilmektedir. Bu hü- k d ·· tl d 1 ' f 
ten 

·,..,.al altındaki Fransız arazisi- Atina. 16 (A.A.) - Cephed. en alı· I ku" m•t bugün bizden alacaklı va· çok yangın çı ~ış i:e e :".u.~a e j diktatör hissile' cğı . şı a a:ıy~n 
.... G . v • • bastırılmıştır. Bır mıktar olu ve bdbacan bir aiıe doktoru hıssıle 

ne 
kadar birr.-.k hücumlar yap- nan son haberlere gore, orıce mın- tted Klerı g hesaplarında k 1 1 , l .,.-- Morovanın cenup şarki· I zı.ye ır. n yaralı vardır. Alınan il rapor a· mücadele etmişlir. ) unanlı ar 

mı•tır. Rennesde a~eri depolar ı takasında bıze borçlanmıya başlamış mem· 'k ) k h k " .. dd"t I sindeki bUtUn tepeler. Yunanlılar ta- ı k I l" .1 k d" ra göre. zayiahn mı tarı taarr~· belki de bir ara ı ürriyet al:'ıt-
ve askeri binalar ve mutca ı rafından zaptedilmıştlr. Bu suretle l le et ere ısans. verı meme .~e ır. : zun şiddetine nazaran za~_ne~ıl- !arı şeklinde acı ilaçlar içm~ye 
tay'Yarc meydanları bombardı· İtalyanlar, yavaş yavaş tutunamaz . ls_veç ve lsvıçreye mal goncl.e- diği derecede_ ~üksek degıldır. mecbur oLmuşlar, iç~n için te~>1~- 1 
man edilmiştir. bir vaı.iyete girdiklerini gi>rmekte· rı_hnıyors. a herhald~ bu sebepten-

1 

Cenup s.ahılı açıklarında cu: mişlerdir. Fakat §lfa ve bırlık 
Heinkel tipinden karakol ge- d Y k b mleke d ' fecl :ıc· 1 v . dirler. . 1 ır.. o ·sa ~ v~y. a u ~~ . . •• ma günü .. b .. ir.. u.~man tayyare&! ıçın bu_ muvakka.! a a: ıgın 

ıen bir Alman deniz tayyaresı, Plndus mmtakasında Smolinla dan te lısans verı\mt) ecek dı} e ıatıs daha duşuruln.uş ve Londraya pek yerınde olduğunu hepsı ya-
sahil mudafaa servisine mensup ilerllyen Yunanlılar. evvelce d\lşma- nai bir karar yoktur. karşı yapılan gece hücumunda vaş yavaş anlaınışlır. Yunan mil· 
bir tavvare tarafından dü§ürül- , ... k R t' t 1 d 'k d · d'" .. il b l ~ ,, " nın eline geçmiş nlan bütUn Yunan, ur'· : umen .. ıcar: ~n aş· .a. ı .. i .. üşman tayyaresı ~.ş~: Jeti bugünkü mi i İr igini ve l 
mü .. tür. Bütün bu harekattan l d t k bu 1 .. , B 1 J k d • " köylerini geri almışlardır. B.un_ar. an 

1 

ması merıye mev ııne gır~.ı.ş .. - r~. ~u.! .... r. .~ surel e cuma g~~u milli ya.rar ığını en i vatanı mc-
} alnız iki tayyaremiz geri dön- sonuncusu. hudut üzerlndekı Konıce, )un.maktadır. Bu anlaşma hukum· duşurulen duşman tnyyarelerının ziyetlerıle beraber doktor Me
memiştir. r:icat etmekte olan İtalyanlar tara- kri dahilinde olmak üzere mem· sayısı 20 ye çıkmı tır. iki ln3iliz. taktıasın sabırlı, bilgili tcdaviııine 

Taranto Zaferi 
fından yakılmış ve yıkılmış ve ha . 1 leketimize petrol gelmektedir. av~ı tayyaresi kayıptır. Fakat pi- borçludur. 
rıtbe halinde terkedilmlştir. 1 Bugün memleketımizde bulu- !otlardan biri kurtulmuştur. Ahmet Emin YALMAN 

Brindizaye ~ddetli bir hücum nan petrol ;to"u e ;,,,ı senelere na. ine li:: Kral ve Krafü;~si 
-.. • - ·~ ... de) yapıldı zaran iki mislidir. ı Coventry'yi ziyaret eltı . 

nin dikkatini çekmektedir. Roma. 16 (A.A .) 162 numaralı Tek !nkıntımız tenekelerden .1:'°n~a, 16 (A.A.) - Reuter bıl-
lngiltcrenin Taranto zaferini, tebliğ: 1 ileri gelmekte idi. Bu iş te hal- dırıyor. 

Takung Poro gazetesi, müteca- Yunan cephesinde. dün, karşılık· ledilm~tir. Yakında Anadolunun Buı;i.in lngilız kralı ve kraliçesi, 
\"1zc ve bilhassa J aponyaya in- ı lı topçu ve pıyade nılifrezesi faali· her köşesine benzin ve petrol Per~embeyı cumay~ . bnğlıya~ ~ece 
dırilmiş öldüriıcü bir darbe ola· yeti olmuştur. gönderilecektir. Hususi otomo· düşman tayyarelerının ağır b.ırl ~~cu
rak tavsif ediyor ve diyor ki: Hava k11vvetlerımız, düşman kıta· \:,·ıı k d ıkacak olan muııa manıı. kalıın Coventry Y zıya· 

j aponya, cenubi Çinde yayıl- lannı ve tahaşştitlerinl bom bardı- Kı erde. ya ın ah ç • k ·ı ret etmişler ve felflketzedelerle uzun 
oo~ ınas~on. eky:tı ararı e müddet me"gul olmuşlardır. 

mıya başlamak için şu üç hadise- nıan ederek kıtalarla işbirliği yap • benzın verılmıyece tır. " 
nın tahakkukunu bekliyordu: mıştır. Uırisa tayyare meydanı ile I 

0 
-

1 

Japonya ile ticaret an a~ması t } 
1 - B .. Roosevellin yeni inti- Navarhı Yunan deniz Ussu dl' bom· müddet dolduğu için meriyet BadJO 08Z8 61 

h. pla muvaffak olmaması, bardıman edllmiı,tır. Malarıı-ada yer mevkiinden kalkmıştır. yeniden 
ı - ltalyanın Akcl.~nizde ebmu. de iki Blenhf'im tayyaresi tahlrip o- yapılması düşünülen tkaret an· s t s·,yase 

zaffcr olması ve belkı de c e- 1 lunmuş ve dığer bazı tayyare er de l b" kl' . 1 d ovye .. -
1 

•• 
1 

tı aşması ır ırıng an aşmaın ır. 
lüttarik ve Süveyş kana ının iş· hasara uğra .... mış r . - y . 1 • • • ı s· 

OD man. dUn gece, birçok tayya- . unan~an a. tı~ar~tı~ıze . .'ge- t• d Esas 1 ır 
gali, 1 ş . . . ' hnce: harp vazıyctı tıcarı muna- ın e 

3 - Rusya ile anla~ak. re llc Brındızıye bir hlicum :ı;apmış· be. . h 1 1 . . b" 
Eg~er bütün bunlar tahakkuk tır. Derhal mtiesslr bir surette hare· sl:k. tımb ıze .. a e bgettırtmke~ış, ti· Oeg"" ı·şı·klik yok · af' b ta •al a ıe u munase a ı a vıye e -

• l 1 11 d H' d.st h 'r il:ıerlne bombalar atılma· mıştır. unanıstana az a o ara 1 Diın ak":amkl radyo gaı.ctesi sı~·a-etaeydi Japonya derhal Sınga· kete geçen hava d ı a r,:> arı • ı . . Y . f 1 1 k 
pura ve o an a ın ı anına mız, ~ ı l h k _L ed k ıı cd k . sına mflni olmuştur Birçok bomba can ı ayvan ve uru sevze vere· r;i ht'ıditıelerl tııhlll er M Ber n 
tar

6
ruzR ece ·t

1
1• k . "h denıze ve kırlara dl\ş.mUş ve kırlarda ceğiz. Taze balık da ihracatımız gorii.,meleri etrafında ı:u mütalealar-

. ooscve t tc rar ıntı ap d h · l" b. · · • . 

1 
·r f · Akd derhnl söndilrUlen küçlik yangınlar arasın a e emmıyet ı ır mev'kı rla hı1lunm11~tur. 

o unmu!I ve aranto za erı e. k d ı· d" h dıı · b idlrdi"'i ıe .. · d 1 1 •· .. l .. ~ .. ·· ' ti · yapmış ve bir ev harap olmU'•tur. Bir tuı.ına ta ır. e ıye usuııun 
1 

Rculer a3ansının 1 ı> 1 
gore, 

nı.ı: e ta yan ustun ugu umı erı· ., y 1 1 • • k 1 1 ~ .. büytik ı i · . .
1 

h . · düşman tayyaresi muhtemel olarak unan ı ara azamı o ay ıgı gos- İngillerenın Moskova e ç sı 
nı tamamı c ma vetnııştır. · d '>3 lkt •rinde S<>vvetler diişilrülmüş ve ayrıca iki tayyareye terıyoru.z:. tarafın an ~· ı e.,. ,, 

Askeri Vaziyet 
(Baş tarafı l lnddc) 

de hava dafı tıataı·yaları isabetler Yakında İsviçreden bir ticaret Birliğine, cBUt\in lhlllılflnra mlı~I 
kaydetmiştir. Ölü ve yaralı yoktur. heyeti memlek.etimize gelecektir. olmak ve iki nıemlelrnt arasında bır 

İngiliz tayyareleri İtalyan Bu heyetin ayın 20 sinde memle- (Modus Vıvendıl nln teessüs~ıne var-
ıkarargabını bombaladı ketimizde bulunacaklarını haber mak Uzere çok. mUhim teklıfler ya· 

Atına, 16 (A.A ) - Yunanistan- aldık. Müzakerelere derhal baş- pılmış olduğu dUn Londrada teyıt e-

dakl lngillz hava km-vetıeri karar- hyacağız. dilmiştir. 

MISIR 
Bitaraflığa 

Devam Edecek 
Kuhire, 16 (A.A.) - Havas 

ajarnıı bildiriyor: 1 
Yeni Mısır Başvekili Hüseyin 

Sırrı Paşa ötedenbcri Fransız dos- l 
tu olan bir aileye mensuptur. Ba- 1 
bası gibi o da tahsıbni Pariste 
yapmıştır. 

Salahiyetli mahfillerde beyan 
olunduğuna göre Mısır bitarafhk 
siyasetini takipte devam edecek 
ve ancak hükumet merkezi veya 
Nil vadisi doğrudan doğruya 
tehdiı cdild i ğı takdirde bu siya
sett.cn a) rılacal.-tır. 

isp:~~a ·r-:ar-iciye 
Naz~ .. i B:rliJe 

Gid:cak 
Berlin. 16 (A.A.) - Sunne· 

rin Parise hareket ettiği öğrenH-

64.205 543.760 

Bu çekilişte tam bllet (3) liradır. Yarım bilet bir buçuk liradır· 

0rtl 
İkramiyeler hem miktarca hem adetçe ta.zlalaştırılmı~. ayrıca 

büyiiklUkteki ikramiyeler çoğaltılmıştır. 

.. ur· 
Devamlı biletler haricinde devamsız biletler de satışa çıkarıltn1T 

Bunlar da aynı fiyatlara sa.tılmaktadır. 

Devamlı biletin fayda~ıı. bir biletteki numaranın bir pl4nda Uç dtl' 
tecıi.ibe ediıntesine imkAn vermesidir. 

şe-

Devamlı biletlerin her ayın 2 nci gUnU akşamına kadar mesel! bU ~ 
fer ı incıkAnunun 2 ncl gUnU akşamına kadar değiştirilmesi lflzımdır.tıll' 
tarihten sonra bıletıer başkasına satılabilir. O takdirde eski bılctitl 
şansını artık bir defa daha deneyemezsiniz. 

Bilctlednizi değlfUnnekta veya yeni bılet almakta. acele edil',. 
Tali z.I bekliyor. _.,. 

----~---------------------------------
Gayri Menkul Satış 11 anı 

İstanbul Emiyet Sandığı Müdürlüğünde" 
Şaklrenin 420/ 9692 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (300) lir~ 

karljl bii'foci derecede ipotek edip vAdesinde borcunu vermediğinden tı • 
kında yaptlan takip (}zerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin ~ 
tufu 40 cı maddesine göre satılması icabeden Boğaziçinde Anadoluhl ı· 
Göksu Kandilli sokağında. eski 7 mü. yeni 3. 5. 7 No. lu ahır ve iki d0lt~ 
nı olnn ahşap evin tamamı bir buçuk &.y mUddelle açık arttırmaya it ıJ 
muştur. Satış tapu sicil kaydına göre )18.pılmaktadır. Arttırmaya girrı1 ııı 
isteyen (125) lira pey akçam verecektir. Mil1t bankalarımızdan blflı'ıs' 
teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle beled ,., 
resimleri ve Vakıf icaresi ve tlıvtz bedeli ve telllillye rüı:umu bOrc;ltl~ı: 
aittir. Arttırma şartnamesi 18/ 11/ 194-0 tarihinden itibaren tetkik ettı1p 
isteyenlere sandık hukuk işleri servisinde açık bulundurulacaktır· 18 t' 
sicil kaydı ve sair lüzumlu malfımatta şartnamede ve takip c1o5y115

J.11 fi 
vnrdır. Arttırmaya girmiş olanlar, buntiı.rı tetkik ederek satılığn çılt'ı;ı· 
lan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve telakki olunur. d' 
rlnci arttırma U / 1/ 941 tarihine müsadlt' Salı günU Cağaloğlııfl)lf. 
klıin sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat 

1 
et 

le yapılabılmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması ica!)td ol' 
gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçıniŞ tıl' 
ması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şsr ttl 
29/ 1/ 941 tarihine mUsadif Çarşamba. günü ayni mahalde ve aynı sıı.• ıf 
son arttımıası yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttırlll1 r 
üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu slcillerlle aablt olmıynn aı&.J<ıı.d~ 
lar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve ıns5 ııl 
fe dair iddialarını lllın tnrihinden itibaren 20 gün içinde evrakı rnUS ııı 
tclerile beraber dairemize bildirmeleri lAznndrr. Bu suretle haJ<lllrtıt' 
bıldlrmemlş olanlarla hakları tapu sk:illerile sabit olmıyanlar satıŞ tt 
delinin payla.şmasından hariç kalırlar. Daha fa%la malClmat aımal< t~ 
y<'nlerin 40/ 1624 dosya No. sile Sa.ndJğımız hukuk işleri servisine JJl 

caat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

'e nuulafaada yardım temin et
miye çalı,tığı anlw,ılıyor. Bu se
beple de cephe ıerlslnde belll 
başlı olarak Lllrl a demir)·otu 
merkcr.I Uc ~a\arin deniz: ü sü 
bombalanabllmlı;Ur. 

gflhının dUn geceki tebliği: lstanbula istirahat ve hususi Bu teklifler meyanındn, Baltık 
Cuma ı;tınU hava kuwetlerimlzln memleketlerinin Sovyetler Birliğine 

işleri için geldiğini söyliyen Naz- ilhakının bll'ill tasdik edilmesi. Sov
taarruzuna uğrıynn hedefler arasın-

diğindenberi Berlindeki ecnebi * * 
matbuat mümessilleri lspanyol I D l K K A T v 

lnglllı. ııa~a km \etleri ise 
ı•re .. hu gıih.i lstikametinllekl nak 
liyc kollarını \C ltalyan tak\ 1-
~ e ku \\etlerinin geçti~! köp
riiyh honıhnlarnak t;uretilt: \ 'u
nun ordusuna )'ardım etmekte
dir. 

< rıuıı kısmında. l'unanlıların 
Kall)mSS nehrine \ararak öte 
tarafa gr. tikleri blltllrllmekte 
ise de bu ı;-~işln Kalamas·ın a · 
şağı kıımıındıı olmaM muhte
mr.ldir. Kalamasın yukarı J.uı.ım· 
!arını gcçmrk için Kalibaklnin 
7.aptı ile Deh\ hın istlkametınrtf! 
ilcrlernc"I liu.ııngeUr. Gerek Ka
libaklnln \C gerek Konlçenin 
uptını resmi tebliğ' neşredllln· 
el) e kadar ihtiyatla telikki et· 
nıck mu\·afık olur. 

Brendlı.i tngUlz tayyar<'lcrl 
tarafından bombalanmış olmak
la beraber Taranto':ra mliteaklt> 
hücumların ge<>lkmesi İtalyanla· 
rın hasara uğrı)an gemileri 
kurtarma ameliyatı i~·in \akit. 
ka:ıanmnlurını temin eder. 
MA~Ş C'EPHESl~DE: Bir 

taraftan I..ondra 15/16 gec~ı 
şldcletll hm"lırnlarlıı tahrip cdl
llrkr.11 diğer tarartanda Jlanı
hurg aynı tıklbetc uf-ramakta· 
dır. lla\a çarpı malarındakl 

tan are 1.n~ latı ha~ rete şaJnn 
bir ~kll alrnn"ll başlanııstır. A· 
yın l 5 inde 22 Alrnan tayyare
sine kar ı 2 lnglllz tayyaresi
nin :ı.lynı 'e birkaç &iındenberl 
nlı•hetln hu tanda de,·amı me
rak u,>andırmıya başlamıştır. 

da Göriccnin şimal nuntakasında ha- m i T opçuoğlu bir müddet Ziraat yetler Bir11ğlnin ,şimc\lki harp neti· 
reket halinde bulunan motörlU ttııl- Bankasında meşğul olmu~lardır. cesindı' toplnrncıık olnn sulh konfe

Vekı"I bu ak«am Ankaraya dö· ransına kAb11l cdlleceğlııin İngiltere 
yan kolu da vardır. Bu kol muvaf- .. 
fakıyetlc bombalanmış ve mitrnl- neceklir. tarafından gııraııli !'dilmesi ve Büyük 
yöz ateşine tutulmuştur. Büyük za· 1 BrltEıny:ı hUkllmetinin. Sovyct Rus-
yiat verdirilmiş ve bUytik hasar ya- bir menbadan bildiriliyor: 1 ya aleyhine hr.rhangı bir devlet veya 
pılrnıştır. Yuııanistanın en ziyade tehlikt-ye 1 de\·leller grııpıı tarafından yapıla

ttalyan ordusuna karargAh olan manız mınlakalarında ve ezctimle ı' c:ık hir taıırrıı~a işt~rak etmıy~ce~i
bir çiftlik binasına ve dışarda du- SelAnlkte b• ılunan Almanların mem- nin taahhüt rclılmesı maddelerı var· 
ran birçok askeri arabaya taarruz leketlerlne d<inmesl mlinascbctile bu dır Bu son teklifin. daimi bir ademi 
edilmiş ve ağır bir bomba binayı yık hareketin hava hücumlarından kur· tecavUz paktına iştirak davetini mu 
mıştır. tutmak gayesile yap.ıldığı tasrih edil tazammın olduğu kabul olunabilir. 

Bu mıntakada. Uzerinden ltalyan mektedlr Anlaşıldığına gürr 'jlnıdl· Anlaşıldığına göre. Molotofun Ber 
kıtaatının geçmekte olduğu mühim ye kadar 8000 Alman bu ınıı taka . lin seyahati bahis mevzuu olmadan 
bir köprU tamamlle tahrip olunmuş· !ardan hareket etmişlerdir çok e\"Vel vakıf bulundu~u . hu tek -
tur. Kalabalık İtalyan kıtaatına {ini Bu mUnasebetle Alman hUkümctl- f liflere şimdiye kat1ar hıc;bır cevap 
baskın yapılmıştır. İtalyanların za. nln iki Akdeniz yarını adası aı.ısıtı· verılmemlştir 
ylatı muhakkak surette mühim ol· daki anlaşmazlığa karşı nlan vazlyc- 1 Şimdi bu hab"r J;arşısında va~lye-
muştur. tinin dekJşmemiıJ olduJtu Ilı'.\ ve olun- ti tetkik f'ıierkl"n "11 hatırat geJı~·or: 

. . .. • . . . . 1 maktadır. l Sovyetlf'.rle Fransızlar ve ngnızıer 
lnıılızler Gorteenın ıımalı prkı- arasında mllzakcreı ,. ı· cereyan eder· 

sindeki İtalyan ımevzilerini Selinilcteki Almanlar memleket- ken 0 cmeşhur pakh imzalandı 
bombaladılar lerine dönüyorlar 1 sovyeller, Aln'aııyaııırı haklı ol-

Kahire. 16 (A.A.) - Resmen bildi- Belgrat, 16 lA .\. ) . .;d.rnık, Al· duğtınu her fırsatta !'Öylcdiler ve ip-
rildiğine göre. İngiliz bombardıman nıan kolonisini teşkil ede ı 131 kişi- tidal maddele" göndPrmel< suretlle 
tayyareleri. dUn yeniden Görlcenin ilk bir ltafıle, Alnıaııyayu gitmek il· de bUyük ynrdıl"ı l aıd" bulundular. 
şimal şarklsindekl ttalyan mevzileri· zere diln buraya gelmi~tlr BlUı.hara aray ı lıi" · 11ğııkluk girdi. 
nl bombardıman etmhılerdir. Hede r Dobrucada, Alman ll'l<ına mensııp So\'yetlcr. Ror. a n, . işgalinden ha -
lcre atılan bombalardan birçok yan· bulunan ''e Almanyaya gitmekte o· berdar ~ıımcdtl:lt rit: ı Açıktan nçığa 
gınlnr çıkmıştır. lan ilk gnıp. Belg rat civarında ka- söylediler. lngil\zlerin rnuka\·emetin
Yunan • İtalyan barbi karıısında in Semlin muvakkat kampına gel· den, kolay kolw mağlClp cdllcmiye-

Almanya mlş ve bllAhara hususı bir trenle Al- ceğindcn bahsettileı·. 
Bcrlln, 16 (A.A.) - Yarı rcsmı manyaya gitmiştir. lngtıterenlr:, Moskovn sefirinin 

devlet adamının bu seyahati hak. ı Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrimenkulll ipotek göste~. 
kında tafsilat alabilmek için her isteyenlere muhamm!nlerimizin koymuş olduğu kıymetın rt: 40 nı 1 

111, 
yere başvurmuşlardır. Bu a laka ,·uz etmemek Uzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek sure 
ise, sabahleyin gazetelerin ba~ kolaylık gosteımektedir. l10918' 

tarafmda •ntişar e,9en. üçer satır· ı -----------~--------------
lık kısa bir tebliğ ile Jspanya ha- 1 
riciye nazırının Von Ribbentrop i 
tarafından vaki olan davet üze- ! 
rine yakında Berlıne gelecegi ! 
ilan olununca bu butiin artmışlır. ı 

böyle bir teklifte bulunmasına sebep 1 
bu olsa gerek .. 1 

Fakat Almanya, Ingılterenin Sov- ı 

yeUerle anlaşmasına mfı.nl olmak is· 
tedi Von Ribbentrop, iki defa Mos
koYaya gittiğinden Molotofun Berli
ne gelmesi ısral'la rica edıldl. :Scrlin 
görUşmelerinde bütUn meselelere te
mas f'dildiğl nıııhakkaktır. 

Berlln ziyareti hakkında bugUn 
bildiğimiz şudur: 

1 S<>vyetlcr, İngiltere ile bir 
pakt imzalamak istemiyor. 

2 - Berllnde yeni bir mukavele 
imzalamamışlar, 

Sovyctlerln siyasetinde esaslı blr 
değişiklik yok. Eskl politikalarına 

de,·am etmek istiyorlar: mUcadeleye 
karışmamalt ve uzamasını temin et
mek ve bunun temin e<k:ceği menfa
atlerden istifade etmek. 

İstanbul Belediyesi ilanla~ 
Sarıyer belediye şubesi mUdUriUğünden : ıı· 
1stinye dok fabrıkası karşısında aşçı dlikkAnında No: {20Sl dr ~ 

kim Muhnrreın oğlu Ahmet Kavala sıhht muayenesini yaptınnndııll 
~ 11 

çıraklığı yaptığından ötUrll belediye zabıtası talimatnamcsinl oı 36 ı ııt' 
maddesine aykırı hareketinden dolayı hakkında 2 lira para cez3ııı1 tıır • 

ııııı 
dilmiş ve her ne kadar kendısl ikametgtlhında aranmış ise de bU d 
mamış olduğundan hukuk usum muhakemeleri kanunun Hl ncl r11ııd 
sine tevfikan tebliğ makanuna kaiın ohnak üzere keyfiyet ilAn 01urıU\ 

-----------------------------(--1~ 
istanbul Vakıflar Direktörlüğü ilan~ 

1 
Evkaf idaresi tarafından ııcııctslz tnsarruf iddiasıle senede rıırtı ııl'ı 

tenilen Alibey kbyUnde ( SAİ OCACl) nAmlle maruf aı azının hUlC ~ 
vaziyeti hakkında 28/ 11/ 910 Perşembe gUnU mahallen tahkikat ıc.rıı cıe 
lınacağından bu yerlerde ilişiği olanların mezkfır gUnde mnhalllrıc git) 

cek tapu memuruna veya EyUp Tapu Sicil Muhafızlığına mUracaııl 
lemeleri illın olunur. (10936) J 

Sahibi ve Neşriyat MUdUııl: \luıı.:~ - 1n 
Basıldığı Yer: VATAN MATBAASI 

Yalman 


