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~Yal- No. 906 

vyetler inkıla
~ın 23 uncu 
&enei devriyesi 
~di ~ harYe kadar oo:reyan e-

Sıı.ı-ı_b ~;\ii kftııpsuıda 
~-..er Birliği taınamen 
'-ııi' _b\r • wdyetini 
~~~.mr. ~ 
\ ~ Yoldaşuı -son aııtktm
tl ~ edildiği verhile Rus
\. ~·d Ve ihnıa.lkiz değil-
~ ~aıutı da Yaka Şark
"-_~ nıenfaa.tJeri vardır • 
... ~k sözü vardır. Na
~ '.llına. komisyoaeo.da 
' ediıdiğbıj görür gör· 
'~ ytİkse}tti w komis-

~ _J 
~'1ıte1hı ()ahl4 YALÇIN 

L; o~uz ~vyetıer 
'"\ <?üıiıhuriyetieri Birliği 
~i ~ lnkılablarının 23 üncü 

Kalenin 
Sovyet 

politikasını 
izah etti 

Kalenin dediki: 
" Şimdiki enternaayo· 
nal vaziyet bize, cere
yan etmekte olan hA· 
dieelere alakasız kal
mak hakkmı vermez ., 

--o--

Moskova, 7 (a.a.) - Yüksel 
Sovyet Meclisi Riya.set.ı Divan; 
Reisi Kalenin, Moskova §ehri 
işçi mebusları Sovyetinde, bü
yük teşrinievvel sosyalist ihti
lilinin 23 üncü yıldönmü hak
kında bir nutuk söylemiş ve 
ezclimle dem.i§tir k:i : 

KallnJn Yolda§ 

kendileri için mania mevcud ol
madığını isbat eylemişlerdir. Üç 
ay sonunda, Finlandiya, Sovyet
ler Birliğinin teklif ettiği şart~ 
larla. sulhu i:ımaya mecbur ol-

12 ADA 

İngilizlerin adala-
1 ra karşı yakında 
ı harekete geçme
\ leri m~htemel 
1 

1 
1 

İtalyanın bu adalarda
ki vaziyeti endişeli 

bir şekil aldı 

1 Londra, 7 (a.a.) - Daily 
Sktcclı gazetesinin Kahired& 

'
11 ki harb muhabiri yazıyor: 

İngilız hava kuvvetlerinin 
yapmak üzere olduğu hayati 
elıerruniycti haiz hareketler a
rifesindeyiz ve bu hareketle
rin Akdcnizdeki çok mühim 
bir tesiri olacağı bildirilmek-. n ~esi bayramını ya

. ~ tnkılabm hatırasını 
8e ~uniyet ve ifti

. ~~akta haklıdır
~ Rusyasınm büyük 

Finlandiya ile harb, bazı gay
retler sarfını mucib olmuştur. 
Tabiat ku"t"9'etleri, tamamiyle 
Sovyet kıtalarının aleyhinde 
idi. G~ilınez ormanlar, batak· 
bklar, kalın kar tabakaları, bü
tün muharebe esnasında 40 de
receden n..sağıya düşmiyen so
ğuk, a.skeri tekniğimizin tam 
tatbikini sektedar etmiştir. Fa
kat, filiyatta Sovyet kılaları, 

muştur. Satılmış burjuva matbu i 
atı, kızılorduya bUhtan etmiş
tir. Askeri makamlarımızın, 

tedir. 
Üslerimız şimdi İtalya ile 

Oniki Adadaki Şarki ltalyan 
üsleri r.rasında bulunuyor. As 
keri makinemiz bir saat inti
zamı ile işliyor. Çoktanberi 
beklediğimiz bir fırsat zij.. 
hur etmek üzeredir. Akdeni3-
deki İngiliz kuvvetlerinin 
vaziyeti şimdi ~'ransn teslim 
olduğu vınıanki vaziyetten 
çok daha müsaittir. Halen 
kuvvetlerimiz Girid adasını, 
bizi bu esas sevkiılceyş meV
ziinden çıkarmağa matuf her 

hu Yl andıran zalim ve 
matbuatta bu harbin hakiki tal>
losunu göstereceklerini sa.nıyo-
ram. 

( s.na uyfa 8 ıUtıut 4 de) 

~Cuneti yerine ibndi 
Ve Y~ ciddi bir ehe~
Ui alika ile ~gı 
. bir devlet mevki al- ==.=============.::sı::========== 

~k lngilizler Af- lngiliz hava lUıda llusyasının yıkılması 
Olan ~yük bir rol oyna- rı·kada bı·r Naz l r l n l n 1108{Urkler şimdi onun ye-

~~ g~~kt!0 ~re:~ mevki aldılar nutku ~ E'.ski Rus otokrasisi 
la.ti bit- emperyalizm ih-

~ -..ı Yle. dolu olduğu için a
~tleıı lllliddet Türk ve Rus 
~er arasında çok kanlı 
~ }ı ~Ua gcldi. Fakat biz 
~ hi~linıza Rus milletine 
td..l..~~ düşrn anlık ve inti
~l'iz beslemediğimizi temin 
~~ -v' Rtısyada rejim değiş
~~ e bolşevizın teessüs et
"'~b. ~ da So.,-yetler Bir-

W' ·~ b.doatıuk tezahürlerinden 
, ~ tr eey görmedik. 

rtfJ ~~~~d~lojilerini dünyaya 
41 h~ I~ ı.steyen komşuları
' ı..~ en birlnci hedef emper-

teJ · \'~ kapitalist büyük dev-
e.~ hklnaktı. Bunun için, ilk 
> ' ecnebi talıakkümü al-

, ıı., ~Yan memleketlerde 
e~ ~ileri teşvik ve teşci 

)ı.;-4 etlıperyalizmi ortadan 
~~ ~ili l'l düşünüyorlar ve Aı:J
~l ~ lll ve tahakküm altın -

j, ~Utik letJere karşı bu yardım 
~~ ~ takib ediyOl'lardı. 
~ 1Shld.ir ki milli istiklfilini 
ıq~a ~ak.'!adiyle bütün Avru· 
~~ a~ cidale kalkınış olan 
~lu -~Ueti ilk yardımı, ilk 
to~dU !'!;u Sovyetler Birliğinden 
~~ · Zor ve kara günlerde te-
~ _i~t:1en bu samimi münase
~ci ıı' hllndan dolayı bizlerin 

• .JI ""'laı't\ 1YaJıetimizde en esaslı bir 
~ 'B'~;' ~kil etmiştir. 
# ~ ~ Ye Nasyonel Sosy~-
rıdl ıtıi 1 ~likesi ga.rb denıokrası-

~ eıı.0~~~ kadar kom~ 
er~ ~~~a hiiYük bir düşman b~erek 
ıteıı' ~ ~ı tehdide başladığı za
ıırJ ~~ ~~~ demokrasileriyle te
·ırnl '1% h ~· ıttif alo düşünen Tür
ııt•.f ~ n, U. ıttifa.Ian hiçbir zaman 
e '' ~~1!1-0 Uslarıa muharib bir va.· 

Cebel01tarık geçilmez 
hale getirildi, lngilizlar Ro 
mayı açık şehir olarak 
tanımıyarak bombar

dıman edecekler 

" içinden çıkmal)a mu
vaffak olaca(jıbıız teh
likeli uçurumun tasav
vuru tarihçinin başım 

döndürecektir ,, 
~ 

Kahir(!, 7 (a.a.) - tngifü: \ltfWm1 Londra, '7 (a.a.} - Sheffıcld-
karargiıhının re.smi klılıği: ' de dün bir nutuk soyhyen ha-
&udandı: va nazırı Sir Arehibald Sinclair, 

. . İngiliz hava kuvvetlerinin istih· 
Dün sabah eırken tayyarelerin. hl- sal ettiği parlak neticeyi izah et

mayesinde l:aareket eden bir İngil~ miş ve demiştir ki: 
kolu ansızın Gallabati zaptederek bır lngiliz bava kuvvetlerinden 
miktar esir alını..~. Hava bo~bs.r ~ bir çok defa takdirle bahsedil
dDnanını. mütecıkıb yapılan. şı~dctli miştir. Fakat bu kuvvetleri te.ş
iki mukabll hilctım muvaıfakıyetle kil eden insanların g&:t---ı•gt 
püsmrt.ülmüştftr. büyük kahraJl"<>ul.ıKları pek 

Kaaala b~: aıı: Jdmı:ı~ üHır. 

1ngiliz s~ kuvveti Teoelai - tngilterenin içinden çıkmo.ğa 
Cebel bölaeiıinde düşman müfrezesi muvaffak olacağı tehlikeli uçu
üzerifie ta7.)'ikini devam ettirmekiıe- nımu tasavvur ettiği vakit tar 
ctir. rihçinin başı dönecektir. 
M~, FH1stltı ve Kenyada: Şu anda 'demokrasi mtida.fi-

Kayda değer biç bir feY yoktta. lıerini teşci edecek hidiseler 
(8onu •yfa 8 •ittım &da) (Sonu Nyfa 3 elitun 2 ı:!ıı) 

~LoJ ~vketmemesini esaslı 
n ~ ~ık1 a.l'ak ileri sürmüş ve müt
ı > '\4iyi er.~ı:ıe kabul ettirmiştir. Ve

~ ka~kiyenin bu _siyas~tinde 
~ r. Yat halis oldugunu ısbat
~ut~ri kalmadı. Çünkü Sov-
>t~ tı,~. llirliğine hücum etmek Sahil müdafaSBllla mab sun (Bndson) fJpi tayysnlere 

türlü teşebbüsten masun bir 
ha.le koymuşlardır ve bana 
bildirildiğine göre, İtalyanın 
Onild Adudaki vaziyeti Roma 
hükümeti için euclişe uyandır
maya başlamıştır. 

Başvekil İspanya 
Elçisini kabul etti 
Anknra, 7 Cıu.) - ~vekil dok

tor Refik Saydam bugün saat 11.30 
da Başvekftlette İspanya elçisi Marki 
Dupart de Nantouillet'yi kabul et
miştir. 

--•ıı«--

lspanv,:a I-lartcıye 
Nazırı Sefirimizle 

görüştü 
Madrid, 7 (a.a.) - Stefani ajan -

sı:ndan: 
Harıciye nazın B. Seran<? SUner, 

dön Kolombia, bviçre, Uruguay 
'l'Urkiye sefirlel".i ile Küba masl!ha't
eüzarıru kabul etmi&tlı'. 

~Harb---., 

Vaziyeti 
Yunan harbinin 

birinci safhasında 
İtalyan hava kuv
vetlerinin kullanılışı 

l YAZAN: 
BDmıet Ogaz 

lllalQm olduiu \bere hava kuv-
'ftÜe:J.'i iki tekilde kullanılır: 
1- Cephede. 

1 - Cephe ıerisinde. 

~aay El:Yayı parçalamak isteyen bombalan takıhrken ... 

~l~naı So3yalizm bu plana ~~!!!~~!!!!~!!~!!~!!!!!!!~~!!~!!~~~~!! ~ •. 1·~nin yardımını elde ede- ! 

~Yh~l lÇin garb demokrasi~eri ç o LA K M o L LA 

A.6kerl harekat devam ederken 
cephe vazifeleri diğer işlere te -
kaddüm eder. Çfuıkü dü!illlan mu
kavemetini kırmak veya ta~rru
:runu durdurmak asıldır. Gerideki 
hedeflere yapılan taarruzlar cep
he barekfıtına geç müessir olur. t:cfe' "<ı~1~e dönmek maksadiyle 

.fJil ~~ . .\'lk Rusya karşısında diz 
er~ !lal' ~~en ve 0 dukikaya ka-

rıut' ~tilt~lldafaa ettiği imanı inka~ My A• ZSAANM: / ~~~-~~"ı ~la 11 sonra Avrupa harbı .w.: ~.~ 
J11

1' ~Yıp. da ltalya da buna iş-
e.irlifil ~nce Türkiye, Sovyetler 

1 ~ tle bir ihtilaf vaziyetine RAYEL ·,. 
ırııı· ltı~kta E!ltı.ek için harb harici kal- K A -

~ ~devam etti. Milli Şefi-
10 "' 'JU~Ült e~ lnönünü~ geçen g~~ 
ı ' ' ~~tl.ı.k Mıllet Meclisınde verdıgı 
pe1' 'il~ b· ~ . tnuharib tar::ı.flardan 

~<\ hiırırun memlQketiınizde baş
~~ek .~evlet aleyhinde hareket 
'4ıa '1 ~ faaliyette bulunma
~d e Usler tesis etmesine mü-

ıl .. ~te e ~ilıniyeceğini sarih. su
da.. ~du.tıılın n eylemesi Berlinde 
uı- ~err-;\..:,uş mahud rivayetlerin 
tat' 11~,-~ imkan bırakmıya-

M.. -.&SeYlJl Cahid YALÇIN 
(Sonu sayfa 8 afitun 8 d~) 

YETMİŞ OKKA GELEN VE 
SAG KOLU ÇOLAK OLAN 
MOl..LA, NAMAGLUB KOCA 
YUSUFU NASIL HATALA
Dl? l\IEŞBUR ADALI llA

YEıt~f1 

.•. -
Adab. IIalll pehlivan 

·==· 

Harbin ilk safhasında bu kaide 
hili.fına olarak İtalyan bava kuv
vetlerinin daha ziyade cephe geri
sindeki hedeflere tevcih edildiği 
.iöriHliyor. Yunan hatlarmda düş
man tayyarelerinin hasreti çekil
diğinden bohsolunmakt.adır. Bu
na mukabil Sellinik ve Pire her 
gün bir kaç defa bombaı:dıma.n 

ediliyor. 

İtalyanlıırın bu hareketi sebebsiz 
değildir. Mühim bir sevk ve idare 
batıısım tashih etmek lüzumu ba
va kuvvetlerini 'bu §ekilde k:ullan
ınaiıı mecbur ediyor. 

tta.lyanhlr Yunan meselesini tet
kik ederken ya bu devletin kuvve
tini istihfaf .tmişlet" veyahud da 
ilauıAfuı sl1AbJa hallolunacak bir 

(Sonu ea:yfa 1 a&tun 4 de) 

idare Yeri -Nuruosmaııtye, No. 8' ~ -
l'elgr.af ~ l'ENt SABAH 1stanbu1 

TELEFON: 20795 

Her yerde 6 kuruş 

ltalyan la rın 

merkezdeki 

cebhesi 

yarıldı 

Yunanlllar yeni
den birçok esir, 

____ Pireni--=·n_um_unı_i_;;go:.__··ran_ .. üşti-=-·· _· _ .... ____ top Ve tüfek aldı 
Amerikada Yugoslavyada 

1 
'Willkie miUi müda-

İtalyanlar Volos ve 
Harbiye Nazırınm Patrası yenipen bom
istitasının ciddi ak- bardıınan ettiler '. f aad o bir vazife tek

[ ut ediliyor, kabine-
de değişiklik olacak 

Nevyork, 7 (a.a.) - Kolumbla rad
yosu bu akşamki neşriyatında pı ha
beri vermiştir: 

Reislcümhurla teması olan mah
fillerde zannedildiği.ne .iÖre, B. Ooo
filM'elt milli nıödafunda milhim bir 

(Sonu tıayfa 1 eütun 7 de) 

sOlnmeiler yapma
sından korkuluyor 

Belgrad, 7 (a.a.) - Reuter: 1 
Belgrad siyasi mahfillerindeki ka

naate göre, harbi.ye nazırı gcnert\1 
Nediç'in dün bildirilen istifasının 1 
ciddi aksillAmelle.r cıotunnası 

:mümktindür. General Nediç, halkın 

Atina., 7 (a.a.) - Cebhedeıı 
gelen haberler, şayanı memnuni
yet olmakta devam ediyor. 

Bildirildiğine göre, Arnavut
luk arazisindeki büti.in Yunan 
kıtaları yerlerini muvaffakıyet
le tutmaktadır ve bu kıtalar, 
takviye almışlardır. 

(&ol\11 •yfa 8 aütu• 4 do} ı 

Tayyare Piyangosu
nun diinkü keşidesi 

30,000 liralık ikramiye 1838751 
No. ya çıktı 

Tebliğ·de kaydedildiğine göre, 
garbi Makedonyada, Yunanlılar 
dün muvaffakıyetle tetevvüc e
den hücumlıı.r yapmışlar ve dört 
sabra topu, 9 havan topu ve 23 
makineli tüfek almışlardır. Ge
ne tebliğin bildirdiğfoe göre, İ
talyanlar, bazı şehirler üze-ine 
bava hücumları yapmışlar, fa .. 
kat askeri hedeflere hiçbir ha· 
sar iras edememişlerdir. Bir 
kaç sivil öJmüş ve yaralanmış.. 
tır. 

Diğer taraftan, Atinaya gelen 
haberlere göre. merkez cephe
sinde, Yunanlılar, İtalyan kuv
vetlerini, Plıidus mıııtakasında 

:Milli Piyangonun dördiincU 
tertip birinci çekilişi dün Anka
rada 19 Ya.yıs Stadyomıında 
sa.at 18 de yapılmıştır. 

30.000 lira 183875 numaraya., 
ıo.ooo. ~~~ ~~51J~jerel-den "'bi~ 
~:~ı 215 numaraya, diğer 5.000 
liralık ikramiye de 294239 nıı
maraya çıkmıştır. 

019533, 231452, 276754, 
• 266870, 278822 numaralar da 

SABAHTAN 
SABAHA 

iki.şer bin lira ikramiye lcaza.n- ikiye ayırmışlardır. Bir mıktar 
n:ıışlard.ıı'. esir alınmışbr. E"'irlcrin ekse-

Son dört rakamı ~) ile rfai, tecrid edllmi;; İtalyan cüzü
nihayet bulan 30 ...rutm~~~r-er,, tanılan kaçıp kurtulmağa ça-
li'r'Q -ar.- , .. • 30 ~ .. \ hmkr.n..a.!uw11§.tu; ....... :--·--· -~-
.üe'lUllayet Oi.ilan numara Atina, 7 (a.a.) - İtalyan tay-
biner lira. yareleri Volos ar::ık şehrini yc-

500 lira iknuniye kazanan niden bombardıman etmişler -
numaralar • dir. Hafif zayiat vanlır. Y cııi· 

Son dört rakamı (0262) ile ni· şehir, Patras ve l{orent limanı 
(Sonu sayfa 3 sütun 5 de) (Sonu 1ayfa 2 sütun 3 de) 

Ak denizin 
yeni hava ve 

deniz üsleri 

ile Mioolongi de hücuma uğra-
mıştır. Düşman tayyareleri 
Korente giderken ve avdetlerin
de Atina üzerinden geçmişler -
dir. Bu münasebetle Ati.nada. 
iki defa hava tehlikesi işaı eti 
verilmiştir. 

İtalyan ta~·yarelerbıin 
muvaffıı.luyet6izli~i 

Selbıik, 7 (a.a.) - Reuter a-
--ıtıı«--

İsviçre gazeteleri 
nin italyaya gir
meleri menedüdi 

Roma, 7 (a.a.) - D.N.B. a· 
)ansı bildiriyor: 

İsviçre gazetelerinin kfı.milen 
ltalyada satışının yasak edil
miş olmasını mevzuu bahseden 
Giornale d'ltalia diyor ki: 

Yuııani:itaııın harbe ginneı..i üzerine lngilt.ereoin eld~ ettiği 
üsled ve hedeflerine olan mesafelerini gösterir ba.rita .. 

Bütün İsviçre gazeteleri, he
men istisnasız olarak Yunan 
mukavemetinden dolayı memnu· 
niyet beyan ediyol'lar ve bunu 
gayet açık bir şekilde yapıyor -
la.r. Umumiyetle İtalyan kay· 
nağından verdikleri bir habere 
mukabil Yunaıı, İngiliz veya A
merika kaynaklarından altı, ye
di haber veriyorlar. 

Y
unanlıların harbe girmesin- ı 
den ingilizlcrin İtalyanlara 

karşı nasıl geniş menfaatler 
elde ettiklcrini.ıene tngilizler söyle
mişti. İtalyanlar da teyid ediyor ve 
lngilterenin bu menfaatleri elde et
mek için Yunanlıları harbe teşvik 
ettiğini iddia ediyorlar. 

Akdenizdc İtalyan donanmasına 

karşı müthiş bir hakimiyeti olan 
1ngiltere bu hakimiyetinden hakkilc 
istifade edemiyor. Hele garbi Akde
nizde kontrol vazifesini pek az gö
rebiliyor. Sebebi Fransanın çekil -
mesinden sonra belli başlı üsleri kay
betmiş olmasıdır. Garbi Ak:denizdc 
tngiltere yalnız Cebelüttarık liımmı
na kalmıştır. Orta Akdenizde bir 
ııı:aıtıı adası var ki, o da italyaya y:ı
run saatlik -yani 6<> mil- mesafede 
olduiu için her An hıwa hücumuna 
maruzdur. İtalya merke11 bir vazi
yette oldui;'U i~ garbi, orta ve ııarkl 
Akdenizde uzak n.~ıerden hareket 
eden, ikide bir levazım almak üzere 
üslerine dönmeğe mecbur olan İngi
liz gemilerini elini kolunu sallıyar:ık 
bu 2000 ınlllik yolu kat'i bir emnı-

yete almaktan alıkoyuyordu. 1ngil
tere hem Irak petrolleı·ini, hem mu
vasalasını ancak iskenderiye ve Sü
veyş üslerinden temine çalışmıştır. 

Halbuki Yunanistanuı harbe gir
mesi üzerine İngiltere Akdenizde ar
tık daha az kuvvetlerle daha geruş 
ve serbest hareket inıkanını bulmuş
tur. Düşmanını her an tehdid altın

da bulundurmak imkanını elde et
miştir. Bu İngiltere için bir nimet
tir. Yunan harbi başlıyalı henüz on 
gün p;eçcr geçmez Giı idde İngiliz üs
lerı tesis edilmiştir. Bu surette İtal
yanın Oniki adaya gizli ve kaçamak 
mu\ asalası kat'i bir darbeye maruz 
kalm~tır. Bu üs en hızlı deniz vası
talarile bile Oniki adaya maheme 
nakline engel olacaktır; 250 kilomet
re, yani bir saatlik bir bava yolu, 
Onikl adayı her in hava hücumlan
nın tehdldi altında bırakacaktır. Hal
buki hından evvel Rodos tskenderi
yeye fi60 kilometre rnr>safcde idi. 

Seliınik ÜMÜ bütün Eıt.e denmni 
himaye edecek. Arnıwutluk içindeki 
nakliyata, İtalyan ordusunun müna

( 8onu sayfa 2 siitun 7 de) 

İsviçrenin ve bilhassa matbu· 
atının aldığı vaziyetle ilk defa 
meşgul oluyor değiliz. Bu va· 
ziyet mihver devletl~~·i i.çin açık 
ve itimat verici degıldır. He
men hemen İsviçre basınının 
ittifakla yaptığı bu tarafgir
lik üzerine bugün açıkça şu 
suali sormak lazım geliyor: 
"İsviçre hakikaten bitaraf mı· 
dır?.,, 

-»••<-
Venüs'ün yeni bir 
heykeli bulundu 

Madrid, 7 (a.a.) - Stefanı ajan " 
sından: 

Seville viltıyeti dahilinde Sante • 
Ponte'de yapılan arkeoloji hafriyat. 
esnasında iki metre derinlikte Ve
ntis.ün mermerden bir heykeli ~
lunmuştur. Heykelin sanat bakımın
dan kıymetine paha biçileme."f.. 
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Meşhur Alman Filalogu ve Filozofu Bank.alar ,-oKuvuou ' Kadıköy 
DiYOR Ki: k ı· ( FridrihNiççe)ninfelsefesine mukadde- çek kabul ·ediyor Bir talebe baba- ana ız~syonu 

me olmak üzere, bazı edebi mülô.hazalar 
1 

t.!3:!';!;~~.!~ :::~:;;; sını~ayeti 
YAZAN : • dilen çekleri kırmam.alan 

F J L O z O F tabii olarak, nefret edecek ve memleketimizde oku.makta olan 
bazı talebeleri müşkül vaziyete -2-

0 halde Niççenin ·(hayat fel RIZA TEVFI K dti§man olacak bir m.izac ile ya- düşürmi!ştür. Bilhassa Akde-
r:ıtılmış, bir filozoftur. dr 

sefesi) nde temel direklerinden l.!!1!5!!!!!!!!!ii!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!lliiliiii!ii!iiii!!!!i!!!!!i!liiiiiôiiiiiiiP 
biri olan. büyük prensipin mahi
yetini, felsetl manasını, ve a
meli kıymetini pek iyi anlamış • 
sınız demektir. 

Faaliyeti hayata marn ol- niz havzasından gelen Lon a 
mak, onu büsbi..ıtün tatil değil, keşideli çekler kabul edilmedi-

Oğlum Beyoğlu 47 inci ilk mek
tebin üçüncü sınifında idi. Çocu -
ğum her günkü gibi 4/XI/1940 
paznrtesi günü mektebe gitti. Öğle 
yemeğinde eve geldiğimde çocuğu 
başka nıclttepten gelmiş ağlıyarak 

buldum. Sebebini araştırdım. 47 
incı ilk mektebi..,dcn 3 üncü sınıfı, 
başka mekteplere dı:ığıtrnak sure
tile Iağvetmişler. Ona mukabil be
şinci sınıfa fazla alınan talebeler 
için yeniden bir beşinci sınıf aç
mışlar. Çok rica ederim. Çocu -
ğum bir aydır mektebine gitmiş, 

yeni mualliınine alışmış, dersleri 

Kadıköy halkı İstanbul bele
diyesine müracaat ederek Ka
dıköyün imar planının tatbikine 
başlanmadan evvel Kadıköy sem 
tinin en büyük ihtiyacı olan ka
nalizasyon ameliyatının başlan-
masını istemi5lcrdir. Vali ve 
belediye reisi Kadıköylülerin bu 
talebi hakkında alakadar daire 
müdürleriyle görfu?müştür. Bu
nun neticesinde Kadıköy semti-Artık, bundan öt.esini, bir g&I 

işaretiyle bne anlayacağınıufan 
eminim. Meseli Ni~enin - alel.Jt. 
lak - dine ve bilhıı.ssa hıristiyan
lığa, ve hele protestanlığa ne
den son derece bir nefret duy
gusu ile düşman olduğunu ça
buk, pek çabuk anlatılmak milin 
kündür: 

. ğinden Kıbrıslı ve Mısırlı tale-
lıatta biraz tadil etmek istiyen beler alakadar makamlara mü

büyük bir kin ile müteheyyiç racaatk.rda bulunmaktadırlar. 
kim varsa. ne varsa, Niç~e ona, ı 

bir düşmandır. Felsefeyi ahlak: Bankalarımızın efektif olarak 
talimatına irca ve hasreden yalnız İsviçre frangı ile dolar 
(yani hayaf.Jn şehvani veya ru- kabul etmektedirler . 

SPOR: 
kulOblerindan is Ufa intizama girmiş, hattft haylice ner-

nin kanalizasyonuna başlanılma
sı için çok büyük para tahsisa
tına ve ayrıca uzun zamana ih
tiys ç olduğu anlaşılrruşbr. 

Hayab, bütün zevki ve elemi-~~~~ 
le çılgıncasına seven ve onun 
tahakkuk edebilmesini (tamami 
~ integrale) faaliyetine atfeden 
Niççe gibi pek muhlis ve sami
mi ve cesur bir filozof, - haya
tın tamami bir faaliyetle inkişa
fına, mfuıi olmak isteyen, ve 
ahlak ve disiplin namına zevki, 
Eıenliği, güzelliği, neş'eyi, aşkı, 
san'atı, günah sayarak, aforoz 
etlen hıristiyanlığa karşı, pek 

hani, olan coşkun ihtirasatına, 
temayüllerine, elhasıl tamamiy
le ser'best inki.şafatına kayd koy
mak, sed çekmeli: hizmetine 
hasreden!) (Sokrat) a bile, ay
ni sebeble muterizdir. Roman
tizmi de katiyen reddetmesine 
sebeb gene odur. 

eden sporcular lcmiş iken onları dağıttp hiç ders 
yapmamış yeniden bir sını! ıney-

Ceza müddeti beklemeden ' dana getirmek ne dereceye kadar 

Bunun neticesinde Kadıköy 
semtinin ilk fırsatta imarına 
başlanmasına ve kanalizasyon 
ameliyatının da sonraya bıra
kılnıai!ına karar verilmiştir. 

Ta rihin tekerrürü: - Küfe içinde giden 
sarhoş • - Yeni ve eski bohçacılar • - Eski 
dost düşman olmaz. -Hizmetçi nümuneleri 

Vaktiyle pek genç iken eser
lerini pek beğenip çok istifade 1

1 etmiş olduğu, meşhur filozof 
(Şopenhaver) ve büyük beste
kar ('\\ı agner) ile pek samimi 
dost olmuş, ve bu dostluğun 
kadr ve kıymetini tebcil etmiş 
iken, onlardan ayrılmasına vesi-! 
le gene ayni meselede meydana 
çıkan, ve telifi kabil olamıyan 
(fikir ihtilafı) idi. Niççc.ııin fel
sefesine ·başkalarının esasi aki
desi uymuyordu. Niççe (trajedi
nin doğuşu) isimli kitabuı.ın mu
kaddemesinde felsefeyi nasıl 
telakki ettiğini pek kısa ve beliğ 
bir cümle ile anlatıyor: (timi 
al'tist gözüyle görmek. sanatı 
da hayat adesesi ile temaşa et
mek!) diyor; ve bir iki sayfa 
sonra: [Bu kitapta, benim (ga
rizi tabiatım = in.stinct!) ancak 
ahlaka karşı hayatın müdafü o
lu.rak kendini tanıdı, ve (ahlaka; 
dine) tamama zıd olmak üezere 
kendisi iç.in - ( münhasıran san
atkarane = purement artisti
que) - ve (hıristiyanhğa kar
şı = an ti - chretienne ! ) bir aki

Tar' h takarrür adi p duruyor 
Hesnb etmişler: Mfildı İsan!Jl 1500 

sene evvelınden 1850 tarihine kadar, 
yani 3360 sene içinde dünya yalnız 
224 senesi sulh içinde ve 3136 senesi 
harb içinde geçmiş. Yani on üç sene 
harb, bir sene sulh!... 

Gene bu müddet zarfında tam 
8000 sulh muahedesi imzalanmış ve 
bu ebedi muahedelerin ömrü vasati 
olarak iki sene sürmüştür. 1800 daD 
scnrn tarih cynidir. 

B\li,lin Fransa, düşmanları Alınan
ya ve Halyaya karşı elinden her si
Jahı alınmış, işgal altında, biç bir 
lıare.Jıet yapamıyacak bir haldedir. 
Fukat Almanya ile Fransanın tarihi 

Churchill'in bahsettiği tcna muha
rebes;nden -sonra Napolyon P.ru.sya
nın yansını zaptetmiş ve onun or
dusuna 40 bin klş:iye indirmişti. k
tlk meseleyi ebedi olarak halledilmiş 
sanıyordu. 1871 de Almanya Fran
srıyı gene yuttu. Beş milyar tazın inat 
istiyerek Fransanm belini kırdığl ka
n.1atinde idi. 1914 de Fransa Alman
yayı yuttu. Bu on milyonluk ord11 -
dan 100 bin kişi bırakiı. 194-0 da ise 
Almanya Fransayı yutmuştur ve eski 
miittefiki aleyhine tahırike çalışıyar! 

Tarih dw·muyor ve gene tekerrür 
edecektir. 

• • • 
İnsan naklinde küfe! 

Evvelki gün mahkemelerimizden 
biri küfe içinde evine nakledilirken 

yolda polise haka
ret eden bir sar

hoşu muhakeme ve 
mah!ı::U.ın e1ti. 

Küfeyi bir nakil 
v:ısıt:ısı olarak kul 

lananlar yalnız sar 
hoşlard.ır. Fakat 

~nzinsizlikt.en in
sanlar tarafından 

itilerek, yahud a
yakla tahrik edi-

lerek sürülen arttoaların Ultsi bh
nıetini gördüğü Avrupa m~eUe
rinde bir gün küfenin insan .naklin
de işe yaraması da mümkündür. 
Fıkra malfundur: Her gece zir zur

na, naralar atarak mahalleye d~ 
sarhoşa karşı bir gün mahalleli u
yan etmiş ve bir daha sarhoş gel -
memesini tenbih etmişler. Ertesi ak
~m büsbütün sarhoş, küfe ile ma
halleye giren sarhoş kö$e başında 
keskin bir mra ile; 

- Ha;;t mahalleli, bu gel.işime de 
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bir diyeceğiniz var mı? 
Diye haykırmış. 
Şimdi çocuk arabalaı:ına lmnılan 

Parislilcrin bir gün .kfileieıoe bine
rek dünyaya: 

- Hayt ahbabla.r, bu gidqiıne bir 
cliyeceğiniz var mı? 

Diye seslendiğini dtJ7&C8.k mıyız 
acaba? ... 

Asri bo~lv 
Çeyrek asırlık bir geri hareketi 

bize bunları hatırlattı.: Başlarında 
._,,,..... ___ _.,. yemeni, ı;arşa.fla-

rının altmdao koca 

bir bohça ev ev, 
konak kon.ak do-

laşır; barumlara 

~.~.ipek 
firkete, kolonya sa 1 
tarlar. ltakat para 

almaz, okuma yaz
ma da bilmedik-

. lui için hesabı a
kıll.:ırına yaz.arlar. Arada bir beş on 
kuruş alıp giderlerdi. 
Bu~ün haIA bö;rle ev ev, hatta. köy 

köy dolaşıp aJni f!N levamnını sa
tan -kadın ve erkek- bohçaalar var
mış ki yerli mallar pazarı, kendisin
den ucuz alıp fazla kArla sattıkları 
için bunlara üç robluktan fazla ku
maş vermemeyi kararlaştınmş. 
Yalnız asri bohçacıların ~yrek 

asır evvelki mesl.ekdaş]arından bir 
farkları var: ötekiler dolaştıkları ev
lerin kızlarile delikanlıları arasında 
çöp Ç'<ıtanlık ederlerdi. İşleri de buna 
pek ınüsaid olduğu Jçin bu aşk tel
l:ilları içinde ceblerini alb.nla doldu
ranlar çoktu. Şimdi b6yle tavassut
lara lüzum kalmadığı için asrı boh
çacılar çöp çatanlık edemedikleri 
h.ılde beş on kuruş .kArları da çöp 
gibi gözlere babyor. 

&!d dost '\"e eski düşmım 
Nazariyeler, itikacllar, telikkiler, 

hatta ata sözleri bile değişiyor. Meş
huı- bir ata sözümuze istinad ederek, 
ceski dost düşman olmaz> sanırdık, 
değil mi? Hayır, bu değişti. Eski dost 
düşman olur: 4te İngiltere ile Fran-
sa. 

Hattı\ artık eski düşman da dost 
olur dlyebitiriz. l.şte Fransa ile Al
manya... [Fransanın Almanya ile u
yuşı.ıp 1ngiltereye lı.arb açacağı ri
va,.etlerini duydımuz değil mi? ... ] 

Hizmetçi niimunB!cri 
Memlekette, bele fstanbuı ile An

karada mütbis bir hizmetçi buhranı 
var. Elinden hiç 
bir i5 gclıniyen 
liclz mahlültlar, ay 
da yirmi otuz lira 
istiyorlar. 

Geçen gün bun
lardan birin<! çatan 
bir kadın kadın -
cık, çaresiz kala
rak evinin lıiT.me

tinı görilrken hiz-
met<:i 
geçmlıı: 

karşısına 

- Aman hanımcığım, ne yorulu
yorsun? Canına acımıyor musuıı. 

Şimdi hanımlar süslenip sinemaya, 
yehud pokere gidiyorlar ... 

de tasavvur etti .. ] diyor. 
Bu filozofun bazı esaslı fi

kirlerini kolay anlatabilmek için 
en kısa, en açık yolu tercih et
tim. 

Gelecek makalede; Yunan 
putperestliğinin (Dionisos) isim 
li, şarap Allaluna tahsis ve tak
dis edilmiş (Bağ bozumu bayra
mı) e..qnasında, icrası mutad o
\;e"'st;'linı· a,,,;,.,ı_... ve ihtifallere az . "· '{.~............. . . ı dair 
mütalealardan, Mççenrn;- ı.ı.a..-. 
bu felsefeyi çıkarabildiğini arze-
deceğim. Cünye: 

Dr. Bna TEVFİK 

Tayyare 
Piyangosu 

(Bat tarafı 1 inci ayfad.a) 

hayet bulan 30 numaraya beş 
yüzer lira, son dört rakanu 
(5460) ·ne nihayet buJa.n 30 nu
mara beş yüzer lira, son dört 
rak:.ımı (7926) ile nihayet bu
lan 30 numara beş yüzer lira. 

100 lira ikramiye kM::uıan 
nııınara.la.r 

Son üç rakamı (197) ile nihayet 
bulan 300 numara yüzer lira. 

30 lira ikramiye lmaaıı:aıı• 
nu.rnaraJa.r 

Soıı üç rakamı (917) ile nihayet 
bulan 300 numara ellişer lira. 

10 lira ikram.iye kıvamın 
nuına.rala.r 

Son iki rakamı (95) ile nihayet 
bulan 3.000 numara onar lira. 
Son • rakamı (7) ile nihayet 
30.000 numara ikişer lira. 
Son rakamı (1) ile nihayet bu
lan 30.000 numara ikişer lira 
ikramiye kazanını.şlardır. 
Beş rakamı büyük ikramiyeyi 

ka~unan 183875 numaranın ayni 
olup herhangi hanede olursa ol
sun yalnız bir rakamı de&işik 
olan 47 numara da 60 şar lira 
teselli mükafatı alırlar. 

60 lira teselli miiki:f.ab hamnan 
nunıara.la.r 

183870 183805 183075 180875 
183871 183815 183175 181875 
183872 183825 183275 182875 
183875 183835 183375 184875 
183874 183845 183475 185875 
183876 183855 183575 186875 
183877 183865 183675 187875 
183878 183885 183775 188875 
183879 183895 183975 189875 
103875 083875 
113875 283875 
123875 133875 143875 153875 
163875 173875 193875 

İTiZAR Diye nasihate başlıımış. Hanımın 

artık sabrı tükendiği için hizmetçiye 
hesabını keseceğini söyleyince aldığı 
cevab ne olmuş bilir mi.siniz? 

- Zal.en siz söylemeseniz de gide
cektim. Ben bôyle tapon evlerde ça
lısmaya alı§llladım. BEHÇET SAFA 

Y azılanmızın çokluğundan 
bugün "Deli Şehzade Yusuf 
İzze<ldin,. isimli tefrika.mızı 
neşredeınedik. Okuyucularımız
dan özür dileriz. 

sporculara klüb değiştirme hak- doğrudur? Şimdi ç;ocuğwn yeni 
kını bahşeden yeni muvakkat mualliınine alışıncaya kadar da 
sicil talimatnamesi üzerine klüb- rir ay geçecek, tedris aylarının 
lerden istifa eden sporcu adedi 

1 

ikisi böyle geçerse çocuğum nasıl 
bir hayli çoğalmıştır. okuyacak? Kanaatime göre inti-

Fenerbabçeden A.ngelides, Be- zama girmemiş derslerine başla -
şiktaştan Fuad ve Cihad Bey-ı mamış beşinci sınıfı intizama gi
oğluspordan Hakkı, Şükrü, Ca- ren diğer mekteplerdeki sınıflara 
fatino, Güneşten Refii, Süleyma- dağıtsalardı çocuklar da dlğı:r ar-
niyeden Süleyman İstanbul, l kadaşlanna uymak ve yetışmek 
spordan Adnan, Rıdvan klüble-

1 
mecbu;iye~inde ~alacak .. Ders_lcr 

rinden istifa etmişlerdir. İkinci\ de gerılemıyecektı kanaatındey.ırn. 
küıne klüblerinden istifa eden _ Bu iş sene başın.da ya~ı~a~az. .mı 

!erle beraber istifa sayısı 50- ı idi? Sayın Maarit. Vekilinin. dık-
yi geçmiştir. kat nazarını çekerım. 

Çeşmemeydanında oturan 
Fenerli Melih kulübün- bir çocuk babası 

den ayrılmış mı 

Bazı gazeteler Fenerli Melih ı kadyo Programı 1 ve Galatasa:raylı Adnanın k.lüb- , ________ ..._ ____ ,, 

!erinden istifa ettiklerini yaz -
maktadırlar. Dün akşamki me
sai saatinin sonuna kadar bu 
iki oyuncunun da istifalarına 
dair mektubları bölge başka.n-
lığına gelmemiştir. , 

U ypeşt geliyor 

8/11/1940 CUMA 
a.oo Progr~m, ve memleket saat 

ayarı 

8.03 Müzik: Hafif program (pl.) 
8.15 Ajans haberleri 
8.30 Muzik programının devamı 

(Pa.) 

' + &MEME ., 

İstanbullu! 
Hududlarda bizim 

huzur va emniyeti
mizi bekleyen aziz 
MehmedçiOe karşı 
şUkran borcunu 
ödemeğe davet 

ediliyorsun 
--0--

Sayın Vatandaş; 

Uypeşt Uacar profesyonel ta
kımı Balkanlarda hiç maç yap
madan İstanbula gelmeyi kabul 
etmiştir. Uypeşt takımı dün İs
tanbul bölgesine bir t.elgraf çe
kerek 5 maç yapmak üzere 19 
birinci kanunda 1stanbulda bu~ 
lunacağını bildirmiştir. Maçlar 
21, 22, 28, 29 birincikanun ve 1 
ikinci kanun tarihlerinde yapıia

8.50/9.00 Ev kadını - yemek Estcsi 
12.30 Program, ve•memleket saat 

ayarı. 1 
12.33 Müzik: Şarkı ve Türküler 

1 

(Pi.) 

Şen ve sıcak yuvalarımız
da emin ve müsterih yaşar
ken bize bu emniyet ve ra
hatı bahşetmek için hudud
larımızı çelik göğ·üsleriyle si
perleyen kahraman askerle
rimize karşı duyduğumuz 
minnet ve şükran hislerinin 
yeni bir tezahürü olmak üze
re bu kahramanlara kış 
hediyeleri sunmak hususun
da halkımızca göstel'ilen 
çok sam.imi ve hcvecanlı ar
zuyu yerine getiı~wk iste
yen Cümhuriyet Halk Par
tisi bu maksatla bütün te::;
kilatını hizmete fı.mude bu
lundurmn.ğn lrnrar vermiş 
oldttğunu arzcder. 

cakbr. 

Spor müsabakaları 
tehir adildi · 

~en '.ı." .. ""~:!"'i İstanbul böl
gesı başkanhgmdıuı. 

Ebedi Şef Atatürkün ölu -
münün ikinci yılı dolayısıyle 10 
ikinciteşrin 1!).10 pazar günü res
mi ve hususi bütün spor müsa
baka!ariyle futbol lik maçlarının 
tehir edildiği tebliğ olunur. 

HARB 
VAZİYETİ 
Yunan harbinin 

birinci 
İtalyan 

safhasında 
hava kuv-

vetlerinin kullanılışı 
(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

mecraya döküle<:eğini iıınıd etme
mişlerdir. Arnavudluğ3 tah.5id olu
nan iki yüz bin muharib bir harb 
maksadından ziyade tehdid ve ilıaie 
fikrile toplanın.ısa ben1Jyor. Halbuki 
Yunanlılar Mussolininin Po ordusu
nu teftişteki maksadını pek güzel 
kıymetiendi.rmişler ve bir çok ihti
yat efradı silAh altına celbederek se
feri vaziyetlenni ilerletmişlerdır. Bu I 
tedbir sayesinde harbin hemen birin
ci haftasında !talyan kuvvctlerile Yu: 
nan ordusu arasında bir tevaziln ha-!ı 
sıl olmuştur. Müvazenenin gün geç
tikçe Yunanlılar lehine bozulması 1 
İtalyanları kıritik vaziyete soktu. 1 
Harekatın muvatfakiyeti içın tta!

yadan hiç olmazsa iki yüz bin kişi 
daha getirmek icab ediyor. Bu mese
leyi hesaba vurursak on beş günden 
evvel kabil olıruyacağını anlarız. Bu 
on beş gün zarfında Yunan tazyild 
ni hafifletmek ,ancak seferberliğin 

geciktirilmesine mütevakkıftır. İtal
yanlar da buna çalışıyor. 

~llinik ve Pire Yunan seferi pl5-
nuıda Adalardan gelen kuvvetlerin 
ihı-aç iskelesini teşkil eder. Her iki 
şehir de dahile tren yolile bağlıdır. 
Bu iz'aca rağmen Yunan seferberliği 
inkıtaa uğramadan devam etmekle I 
ve şu bı.r kaç gün içinde bitecek gibi 
görünmek:tedix. 

Yunanlılar bu :fırsattan istifade e-I 
derlerse Helen tarihini dünyanın 

hayranlı~ celbedecek büyük bir 
zaferle tezyin etmek şeref'ıni kaza
nabilirler. Bu milmkiindür ve hiçbir 
m.3.ni yoktur. 

HiKMET ILGAZ 

12.50 Ajans haberleri. 

13.05 Milzik: Oyun havalan ve tür-
kükr. 

13.20/ ! 4.00 Mlizik: Karışık prog-
ram. Hediyelerin Çc~idi: 

18.00 Program \·e memleket saat 
ayarı. 1 

18.03 Müzik: Radyo ($Wingt kuar-

Hediye yalnız üç nev'e 
münhasır olacaktır. Bu nevi
ler normal ölçülerde yün, 
çorap, yün eldiven ve her 
türlü gömleklerdir. Gön.ılek 
tam mfmasivle · caket altına 
giyilecek bi; şeydir. Bu sıra
siyle yünden örme yek:k, 
yün kumaştan gömlek ve 
nihayet vat~alı pamuklı:ı. 
<:Ulülmiş ve ınar.ur rulı. ile 
içliK olabilir. 

t~ti (i. özgür ve Ateş Böcekleri~ j 
ı 8.30 Müzik: Büyük Fasıl heyeh. 
l!l.30 Memleket saat ayarı ve ajans 

n..., -ı~ri. 
19.40 l.Yıt......ı... 'Beraber ve tek !iar-

kılar. 

20.15 Radyo gazetesi. 

20.45 Temsil. 

21.30 Konuşma (!ktısad saati.) 
21.45 Müzik: Radyo salon orkes -

trası (Viyolonist Necib Aşkın idru:e-
1 sinde) 

Hediyelerin kabnl edileo&
ği yeder; 
Hediyeler bir teberrüdiir, 

bu tcbcrrüde bulunmak isti- ~ 
yenlerin ha.zırlıyacakları 
hediyeleri lfalkevlerine ve 
Halkevi bulunınıyan yerler
de Parti Ocak, nahiye ve ka
za merkezlerine getirip mnk
buz mukabilinde teslim et
mek zahmetine katlanmaları 
rica olunur. 

22.30 Memleket saat ayarı, Ajans 
haberleri; Ziraat, Esham - Tah\'füıt, 
Kambiyo - Nukut Borsası (Fi~at.) ı 

22.45 Müzik: Radyo salon orkestrası 
programın.;n devamt. 

23.00 Müzik: Cazband (Pl.) 
23.25/23.30 Yarınki program 

kap~. 
ve 

1 

,~--Osküdarc inayafj---..., ______________ ...., __ 

Bakkalı öldürdüğü halde çek
meceye el sürmeden {açmış f 

'Üsküdarda Torbalıda Selamsız 
caddesinde 22 numarada bakkal 
Kahraman bayramın ilk gün.Ü ak
:ıamı dükkanında başından ağır su
rette yaralı olarak bulunmuş ve ifa
de vercmiyccek bir halde l'.:ıldırıl
dığı Nümune hastahanesinde öl
müştür. 

Üsküdar zabıta ve adliyesi bu es
rarengiz cinayet karşıı:mcm bGtiln 
gayretile çalışmış ,.e o ~ece o ci
varda şüpheli bir vaıjycLte dolııştığı 
tesbit edilen 'rorbalıda 19 numarada 
mukıın Has;:ın oğlu 326 doğumlu Şa
dan atlında bir genç yakalanın.ı.;,tır. 
Yapılan soruşturmada nihayet her 

şeyi olduğu gibi itiraf eden Şadan 
vak'ayt şöyle anlatmıştır: 

- Uzun bir müddettenbcri bak -
kal Kahramanı ko)luyordum. Onun 
çok zengin olduğunu söylüyorlardı 
ve parasını dükkanda saklrunakta 
olduğu da söyleniyordu. Bir fırsatını 
bulup bu paraları almak için çaı-e 

arıyordum. Dalına bu civarda dokı
şırdım. Nihayet vak'a günü ak,,o:;aıru 

geç vakit o kepenkleri indirmiş ve 
kapıdaki kepengi de yarıya kadar 
indirmişti. Yav~ça eğilerek içeri 

girdim. Kdıraman bu aralık çek
mecesini çckın ş p~.ralarını sayıyor
du. Beni görür görmez biraz şaşa
ladı. Fakat kendini ç-abuk topladı. 
H~en güler bir yüz.le: 

- Bir şey mi istiyorsunuz? dedi. 
Ben de; 

- Yarım kilo şeker istiyorum de
diın 

Bir kese kağıdı aklı şeker ile dol
dururken ben göziime ılişen kiloluk 
bir dirhem kaparak blitun hızımla 
kafasına vurdum. (Gık) bile diye
meden tezgiıhrn önüne yıkıldı kaldı. 
Bu hali gürünce birdenbire aklım 
başıma gcld.i. Uğurlarına bu fenalı
ğı yaptığım paranın bir kuruşuna 
bile eliıni süremeden dükkandan 
kaçtım ve hemen koşup polise haber 
verdim .. 

Bakkal Kahramanı dükkfınındıı 
yaralı buldum. ölü gıbi y3lıyordu. 

Dcdiın. Poii~•ter örr v, ... tl•ler. Ben 
de evime giltim. F. ··'1t C'I geceden-
beri gözüme uyku , r. 

Demiştir. Sur;I • 1 •· .ı r1 üze-
rine dün yap•lan h"k -
kında tevkii kara ·ı \ , • t r. 

=-::ııe --

1 Yozan: 

1 Prof. Sallh Murad Uzdi~ek -
Keşifl.er, ihtiralar 

--ıtııc- " 

Y ıldızlann mesaf elerJ 
- il - ı-R'tcı"" Amerika rasıdlanndan 1 d .. 

HJOO senesinde maruf Yer~es ~~9"' 
hanesinin 100 santimetrelil<. kfı.s .... 

,_.ke 111 .. leskopuaa [*] fotoğrafı tat.,ı 
. ger• 

vaffak olmuştur. 1903 de Schlesın !ati 
de dünyanın en büyük teleskopu ~ 
bu cihazla yıldızların p::ırallal 
tayin etmiştir. ~ 

Modem fotoğraünin paraU la'" 
usulünde muhtemel bata v~atı ~i.d 
rak bir kavıs saniyesiılin yuzde dl 
(yani bir daire muhitinin 360000 
b . ') dir Am il- b' l""ik cüıııllll"' ırı . er ~a ı.r _,, . bil .. 
riyetinde yedi ve ingilterede bır 

. ~!T:ıj .. 
yük rasadh::me p:ırallaks işıle ug ,, 

· ·, ra :ınakt.adır. Dünyanın en btiytı <: ıı>* 

sadhanes.i olan Amerik:adaki M01ti .. 
Wilson rasadhancsindeki 250 sarı t-
metrelik akis [•] ve 150 ı:;;ıııtııı1~_1• . t··brelik kas_ teleskoplar bLı ışe ~ _ 
edilmiştir. Schlesingerin 19Z4 katıl 
loğuna göre 1870 yıldızın parallil~ 
!arı ölçülmüştür. Geçen nesilde ~! 
dızların mesafelerini Pndırek \l~ 

lerle ölçmek için büyük ener~ sa:rl 
fedilmişti. Bunların en mühırnh 
şunlardır: .,,,. 

(A) S!]ektroskoplk parallalet 
Yıldız ~ ':' --~-1.,~ · muhtelif haLlfl(lll 
izafi şi~~~~~;lırl ~kdir etmek y~ı~; 
dur. Mount Wilson rasadhancsırı, 
Joy ve Adams t::ırafınd;m tatbik eJ.i• 

oS. 
len .bu usulle 2500 ~ldızı~ ~e~tr fi.' 
kopık parallaksı. tayın edılnuştır. 

' d H d v· to . ·c irı .. merıka a owar , ıc rı.a v . bil 
gilterede Lock·yer rasadhancler! 
usuleleri kullanmakt<ıdır. 1<• 

(B) Dinamik ve hipotetlk para!la ..ı 
.:ı:ğerlı?P usu~U - .Jackson, Russel ve w ·{& 

tarııfından kabul edilen bu usul çı 
1 yıldızlara aid dinamik preı'l.<;ipW:' 

istinad eder. Çift yıldızlardan her b~: 
rinin kütlesini güneş kütlct>irıe ın ., 
savi farzedcrek bu yıldız.lann ınaıı. 
rekleri U:<.erindeki hareketleri v=ısı~ 
sile par:ıllakslan ölçülmüştür. 

(C) Statistlk para.llcıka usulli ; 
Bir kııç sene evvel Kaptcyn adlı t:ı 
rasıd bir yıldız parallak;;ının ccsıJ" 
metile müı-ahede edilen diğer nıi~' 
darlar bilhassa h:ırekelleri urasın ' 
münasebet bulunduğunu k~e(Jniş ., 
tir. 

Bütün bu endirck usuller rous!' 
yen faraziyelere istiıınd eder. Bioa ... 
enalevh endirek usulle bulu.nım P'' . . ~ 
rallakslar Ioto~raf usulilc buluı111 

parallaksa uy;un gelirse nctice1et' 
doğru addedilebilir. Bin;ıenalcyh e; 
direk .usullerle buluna!l p:ıraUal~~ .ııf 
standarize edebiltnt'k için iotogı 
usulile ~alışanların mesa!ierlııi be1'., 
lemek icab ediyor. 

Bu zahmetlerin, külfotlerlıı ne f;ı.1' 
d:ısı \"ar? Suali varid olllrsa bun• 
verilec~k c.:?vab şudur: f lim yıldı~' 
hır ,.e bilhassıı güneşe aid bilgllcrı .. 
mizlc başlar. Arzın her gün çoğ:.Jııll 

ı~ ü:fusuııu bcsliyen bize gıda ve ene! .. 

jiyi ve. hatta hayatı. veren güneş ~i~ 
zaman ölçi.isünü vermiş, medeııı)' 

için zaruri olan sonsuz şeylerin te .. 
darikine hizmet etmiştir. Yıldızltır' 

aid fikirlerimizin tekemmülüne doğrıl 
atılan fornkki zincirinin en mülliı11 
halkaları yıldızların mesafelerinl s~ .. 
hatle ökmekte yatar. Aslrononıinttl 

! , en büyük mesdeşi, yıldızla;>ın tekil.• 
ınüli.i kainatın yapısı ve m::ıddenill 
bünyesine aid tetkikle alakrıciardır• 

Det· yıldızlar üwrindeki müşaheclclı;1' 
atomun .cesametini ta.yine yaradıf:l 
gibi kaziyenin oksi de sahihtir. Yıl .. 
dızlar alemi fizikçiler ve kimyagerlet 
için erişilemiyen, fakat pek entcrcsafl 
laboratuvarlardır. Burada tazyik, slı· 
hunet taha\"\ifüeri ve elektriki şart· 
lar, teleskop, 5'pektroskop, fotoğrııl 
ve mikroskopla sılıh&tle tetkik erli .. 

1ebilir. Bu halde r.ıakroskopik !ilim ile 
ntikro,'kopik tılim arasmda ortııd3 

kalmış olan insan 7.C'J.:ası hu iki aıcın 
biribirine bağfoınağa çalışıyor de' 
mektir. 

ve &kfs teleskoplardal<I 
tekamülü ayrı yazıya bı<l"akıyorum. 

SABAHTAN SABA~A 

Akdenizin yeni hava 
ve deniz üsleri 

(Elaş tarafı 1 inci saytad:ı) 
kalahna darbeler indirecek; nllıayet 
/\driyatik ağzındaki Yunan adal:ıtJ, 
İtalyan donanmasının stlaş,p kaldığı 
bu denizin kapılarını tutacak; büyiU' 
İtalyan sanayi merkezlerini, şehirle
rini, fabrika ve tesisatını ağır t:ıyya
re hi.icumlarına mnruz bırakncaktıı"· 
Nasıl ki Napol! şu on iki günlük ııarb 
içinde bir kaç tayyare hi.lcun1una 
maruz kaldı. Halbuki evvelce bura
ları ancak tnglllerc.den kalltıp 2000 
kilometrelik bir hava yolunu göze a
lan, ona göre, aı; bomba tr.şoyan İn' 
giz.il fuyyarelerinin ayda, yılda bit 
ziyaretini kabul ediyordu. 

Churchill Mussolininin rüyasında 
görmerLği felaketlerle karşılunacağıJU 
söylemişti. Yunanist::ını harbe sürlllt• 
liyen İtalya, tngilterenin bir rüyasıııJ 
hakikat sahasına çıkarmıştır. 

Beh~t SAFA: 
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Sovy .'lar inkıla
. hının 23 üncü 

TÜRKÇEYE ÇEViREN 

=--) c Hüseyin Cahid YALÇIN 
senai devriyesi 

Şimdi size son d fa olarak so
ruyorum. Ve si d n ..,ür'atle bir 
karar b kliyoruın. :B nimle do t 
olmak istiyor musunuz ? Bu 
takdirde sizı kurtarmayı vft.d 
edı..:rim .. 

- Dcfolunuz! . 
Müze).> n bu s ziı biraz yül.

sek sc le söy ır. · oldu !l1 i ıı 
b l r g J ı i i ı) • r1 onl , a 
u ~ ru d ü. 1 n 1 1 dri bu 
vazivet l .ı 1 n iyi çaıe-
nin Çckılip uğunu an-
ladı: • 

- Pek. • , g •. şurliz: diye 
mırıldandıktan sonra uzaklaştı. 

Müzeyyen hili büyük bir te
reddüd içinde bulunuyordu. A
caba Kemal Kadri hakikaten 
bir şeyler biliyor mu, bir şey
ler sezmiş mi idi ? Bu mesele 
hakkında bi f ırsa nı bulup BU
lendle konuşması çok iyi olur
du. Fakat buna nasıl muvaffak 
olacaktı ?' 

Kemal Kadri Avnıp ya sık 
sık gidip geldiğı için cf dö 
tren1eri, kondüktörleri ve diier 

iM 

r "11=11 A ~ ~ R lb ~ -R-] Bulg_aristanda Y~-SON 
. _ hudı aleyhdarlıgı 

~~len in S~vy .. t po~ j ltalyanlann i~gi:izler . Afrikada başladı 
htıkasını ızah ettı merkezdeki hır mevkı aldılar ~. 7 <a.a.> -~ nema 

s 
3' 
ı unu far 
bm da.ıı n · el 
bu ayet ıruıde l 

Bu e e bir k old ;, k -
naat getir·y ht. E t b r 
yetı her hal e bir! t i 
olacaklardı. Esase ı Bül n d ~ 
ğüne da' et eden Müzeyyen de
gilmi idi? Demek oluyor ki da
ha evvel uzun uzadıya planlar 
yapmışlar, kardeşinin mirasına 
konabilmek için Müzeyyen kar
deşine karşı bir komedya oyna
mış, evlenme teklifini k b 1 c>t· 
miş. Bütün resmi muameleler 
tamamlandılrta.n kanuni yazi. 
yet tekemmill ettikten sonra be
raberce vaktin gelmiş olduf!una 
hiikmederek kardesinin haya· 
tına kasdetmişlerdi. Oynanan 
oyun gayet baRitti. Bunu ı asıl 

B. a.brovsk.i, Bulpr milleUMD ~ 

cebhesi yarıldı Londra~~a;a~~af~~ı~n;;~:;:;;:!_ :=ı= ı!::~:::" ~ 
!erinin Londra bombardımanlarına Bu bnurı projainin birinci ım • 
iştirak ettikleri hakkındaki Roma Dll, yabancı mem1ekeGerden madc9 
tebliğlerinden sonra Romanın açık veya ideoloJik yardımlar .a6nın ltma 
şehir ol r. k teWcki edilip edilmiye- teşekkülleri menetmektedk :e., bB
ceği hakkında Avam Xamaramrila hassa farmasonluğa kaTŞ1dır 

-52- ı 
olup da. d<ıh!ı. evvel hiç kimse 
ı.c f • m ";:;ti? 

Kemal Kadri lınci kcndisind 
b"ıy · h ·y ... i kudret 
ve l 1 • .) i ·· ... ":i rdu. 

B on· · ·· ' b' · · 
biı · •··. O, l mal 
K 
di) 
d n 
tin en h. .. 
mal K :ı yu;...'1lllde acayip bir 
tebessümle konuştu: 

- Beni görmeniz galiba siz 
de hayret uyandırdı. Fakat e
min olun ki bu defa karşını7.a si
ze fenalık yapacak bir .düsmruı 
gıbi değil, bilalds si.ze dostluk 
göstermek isteyen bir centihnen 
gibi çıkıyorum. 1 

Bitlend ikinci defa olarak te
rcddü,le d- ı.il. Kem;:.I Ka . e 
§

0

~'ilicli nazarlarla aktı: L 
dam ne demek isti, ordu? Haki
ki maksadı ne idi? Maamafila 
mademki kendisine karşı dost.a-

S e Stanley Reed fara!ından irad e- Kanun projesının ıldnı:i kı&IDI, 
dilen bır suale B. Butler yazı ile ver- yabudüerin huk tahd de tN 
diği cevabda şöyle demektedir: tuumaldachr. Kar. ore. babaa 

Kraliyet bukUmetı bu tcollğlerl yahudi olan her şahıs yalı dır. Ya
kaydeylc~ \ e buna binaen Bo- bu.diler, dıevlet ;e belediy h:smetlerl 
maya ka~ tam hareket serbestısini ile umumi hizmrlles-d ı.: nılmıya
muhafaza eylemektedır. cak, orduya alı yacak ve ~ 

Madrid, 7 (a.a.) · - ste1ani ajan - menkule sahih olamıyacaklardrr. 
smdan: .K nun ı-o · ının uçtm<:U kısmi, 

.Algesiras'tan bildirilditine g6re zararlı ve gayri malı propagandalara 
İngilizler, Elpanoo ve ~uttarıkı kar~ Elddetli ce::alan ihtı a etmek.. 
1ber"k yarını adasına rap&ıeden Ber- tedır. 
zabın kazıhıQaaı ameliyesin,i bitirmek Bu yeni t~birk'T B 1g 

üzeredirler. büyük ıa 
İngılizler, ba suretle 1n&ili7. müs- ka Bulgan y h ı 

tahkem mevküni ada haline ve bin- m clesi ilk ol ak re 
netıce yanaşılm::z \e dokunulmaz :ruu cdilmelctedi • Bu 
bir hale gctıreceklennı wnid etmek
tedfrlcr. 

Kahire, 7 ( ) - tngili:.t h va 
kuvvcUerınin dünk ça ş=ımba ak -
ş:ımı n-.redilen tebliğıı de, ilk defa 
olarnk. NaPolidek erı hede.fierin, 
orta sark h .,;a km,_etıer· tayy elen 
taTırf.mdan bombardıma edil z..k-

-••«-

Amerikada 
ıcdılmcktcd'r. Bu yfiyet, Akdcnız- • 

(Bol! tar;ıfı 1 
de .., e ort rkta b Iu n fngili.l 
h:ıvn kuvvet · n ! al r in bu _ rnc ·ki teklıf etmek urc ı 
yfik bir g i lik ı t b etmekte ol- ki in tepiki mellUıaat istıvrcek11r 
chı !Un;: biı aret g bi tel:ikki ed 1- Boose\ t'lt kabİlle5htdıe 
m ·ktccr ... ö enil e gore, Napolı değişildik yap1lacak 
üzerine y an bu cuı orta rk 
üsluınden ı lya.'l arazıs ı.izern e i -
ra edil k har katın bl başlangıcı-

-:ı.ııc-

Ankara 
haberleri 

fakat bütün rical r 
larım:ı rağm 
söylemedi! r. Yal 
b. ~ey varsa k rQ1.;o...uıu11 
k tili açıkça söy 
dur. Ben belki · 
lırlarken vazıyeti c 
dır zann ·yordum. 

- Hayır, b n bir le-
mcdiler. 

h. mal r 
b 

raz h fi etti: 
-- Fakat ben baŞka bır çare 

buldum. Miıstantiğin kitibini 
ekle ettim. Biraz dolgunca pa
ra teklif edince herifin inadı 
gevşedi. 

Biilend heyecanla sordu: 
- Ne dedi? 
- Bir çok şeyler anlattı. Fa-

kat insan duyduklarına itimad 
edemiyor ki! Belki de bir a 
parayı aldıktan sonra bana bir 
takım Yalan yanlış şeyler soy
lemiştir, diyorum. Herifin soz
leri aile şerefimizi de haleldar 

edecek mahiyette .. (.ı\ıbm nr) 



Tüccarların namn 
HALK EVLERi dlkkatino lmAIAT ft nfRA~ATÇI 

Atatürk ihtifali 
MUetıııeSClerln Naurı Dikkatine 

'.Ankara, 6 ·(a.a.} - Ticaret Bağdad, Baaro yolu ile duovR-

V~=~e~ti:ıi~~ş~~: nın her tarafma n1lisuid Gcr:ıitlc programı 

... lnönD HalkMIHMtt: 
marasına. dahil olup yabancı her tıırlü eşya n:ıkliyntını dcnıhıie 

llikelere ihraç edilecek mahsu- eder. ıı J:bed1 Şefimiz Atııtttrk'iln ınnmn
llln !kinci yıldörıumüne tesadü! eden 
Jeflldncltcşrin/1940 pazar günu aa
~ tam dokuzu beş geçe evimizin Ca
laloğlundaki salonunda yapılacı:ık ih
tilalin programı aşağıya çıkarıhnış
tır. Bu toplantıya gelecclt yurddaş
Jılrın giris kart.ıamu Büromuzdan 

lat ve mahsulatın lisansa tAbi Buro ÇAKER YAZAROöLU 
tutulması hakkındaki 2 - 134TI Galntn Kanıkoy Sennet h:ın 

Telefon: 41773 sayılı kararnamenin tatbikine ._ ____ 
21 
___ _,, ____ ,.._., 

almaları rica olunur. 
RUZNAME: 

l - Açılış sözü 
C. H. P. Emincimi kaza idare heye

ti ve schir mecfü:i auı.smdan AW 
6liil tarafından, 

2 - Ataturk'un hayat ve huyük 
eserleri h kkmdn konftt:ıru:, 

Halke\ i rcisı doktor Yavuz Aba
an tnrnfmdı:ın 

8 - Milli Şef tııcinunün beyaıına

mütedair talimatnameye mer
but 1 numaralı lisans verilme -
yen maddeler listesine dahil 
bulunan nebati katrm:ın sözii 
geçen talimatnamenin lis:ms ve 

rilen maddelere aid 11 numara
lı listeye alınmasın karar ve
rilmi5tlr. Alfı.kadnrlnrın yulmn
da sözü geçen talimatname} e 
merbut nliınunclere tevfikan lıa
zırlanacak ta.lcpnnmeler ve 23 
kuruşluk iki seri pul ile lisans 
mercilerine müracaatları tebliğ 
olunur. 

Jııcsi Halkc•i ve şehir meclliı aza - i.i!i~~~::mmE~;İ;:Ir.ii::;::=:av 

AMERiKA MEKTU13LARI smdan Melıha Avni mraiınd:ın. 
lhtifı:ıl n sonunda Atatürk\ln cc - CelOleddin Ezincnin bu E'S( i ldtab 

:rıaze toreninin renkli bir :hlmi ı::os- halinde intişar etmiştir. lnkılao kıtab 
terllccck ve toplu ol:ırtıl: Gulhanc e•·ınde satılm:lktadır. Tavsiye edf' ız. 
pırkına gidilerek anıtına bir çelenk 

1 
_ 

1 konacaktır. - R 
AtaturkUn vefatl yıl 

dönUmU mUna~ebotllş 
Emlnönll Halkevinden: 
Ebcdı Şefimiz Ataturk'ün ol!lmü

Jliln ikinci yıldomimtlne tesadüf eden 
10/ikinc t~n/1940 pauır gunU sa
llt ıam dokuzu beş geçe Evimıı.in Ca
taJoğlundaki salonunda yapılacak 

ihtifali ~rlflerini tstan~lda bulu
Dan muhterem mcbuslarımızd:ın ric 
ederiz. 

Okuma yazma dersleri 
Şehremini Halkevinden: 
Evimizde tw-kçe o uyup yazma 

ldlmlyenler için kurslaı· açılmıştır. 
Kaydolmak Miyenlcrin ev kfıtibl {!i
ne müracıı tbrı •• 

Resim sergisi 
EmlnönU Halkcvlnden: 
8/tkincitcşrin/1940 cuma tıWlU 

(Bugün s at (15) den itiab n IMmi
ırln Cağolo lunda alonundn Yozgat 
Lisesi resim ö retmen. Cc.n, l 
Bingol'un tniebekrı taraf.nd. n ha-

Şehir 
tiyatrosu 

temsilleri 
Tepeba;ınd Dram Kıamındıı 

8/11/1Sl40 cumn gilnU akşamı 

~t 20 - :iO da 
BiR ANA 

lstlklAI caddesinde Komedi kısmında 
8/ll/19i0 cumn cunu akşamı 

saat 20 - 30 da 
O AD 1 

Her ta.rafa otobü~~ 

Z AY 1 
Usküdar nü!us mem 11 lu undruı 1-

dıll>ım huviyet cüzd:ın mı ve kı1.ım 
Zehranm &rtından alınan h.ı iyct 
cüzd nını :Z."IYi ettim. Yenilerini aln
c. ~ım lan eskmnin hCikınu yoKtur. 

Oaküdıırda Salacık iskelesinde 
ark;ı eok;ık 6 No. dıı Huacytn 

kızı Emınc Kalfa 
zırlanmış erlerden mürckk p bir ~-~aıııııı~!!""'~"?'ı:-"~=-~~ 
resim sergisi açılac ktır. 1711 .nci
tesrin/1940 pazar ak ::ımınn knd:ır 
her gün aot (10) dsn (19) za kadar 
•ok bulw durulacak olan ve daha 

evv<'l Ankııra sergı evınde buyuk 
takdir ve rafbet kazanmış bulunan 
bu sergiyı bütün yurddaşlaro tav iye 
ederiz. Giriş serbesttir. 

... E 't~T SA DU 1 ILA L RI 
- ı __ !.1. ! --- ~... -. ...... __ 

--- ,. 7 

senede o/o 5 faizile ödeıl· 
Semti 

Sfilcymaniye Şeyhiılislii.m &Oktığuıdn 
eski 9 yeni 13.15 §imdi 17 No. 

Beyo lu Huseylnağa mahallesinde 
eski Bulbüldercsl yeni Vişne soka
imda eski 6 yeni 24, 26, 28 No. lı 
Beylerbeyi Havuzbaşında eski 12 
mü. 12, 12 yeni 12, 40, 51, 52 No. lı 
Topkapı Beyazıdağn eski Aksaray 
caddesinde eski 82 iW. 88 ve yeni 
12 lift 88 No. 
Topkapı Merkezclcndi mahalleı:i 

Balıklı mevkii Tcpebagı sokağında 
aı eski 12 mü. 12, 12 eski 30, 31, 31 
;Jelli 8, 9 No. 1ı 
Büyük l..anga Bostancıb:ışı Abdul
dullah, Ktıtibknsıın mahallesi 1rnıun 
tıakağındn eski 4, 4 mü. yeni 4, 6 
No. ıı 

Clnıl 

Muh m'l'len 
kıymeti 

Vç kattn yedi odalı ktlr- 2600 
gir bir cvın taamını. 
Arsa mecmuu 90 zira 630 

Dört c:lönülii, 188 zira ~ 
arsa 
75 metre bir arsa '110 

Bi.r buçuk k Ua Uç o 500 
dalı absah 1k1 C"r 

Blr katb ikl dukkAn CSO 

Beyo{llu 6 inci Noteri 
Tel: 42875 

Beyoğlu Beşinci Noterine 
No. 17071 

Gal tnan Sultnnhcynzıd m:ıh ile
sinde Kılıçnlipn a t ddesındc k!Uı o-I 
lup C'.: ı 98/114 yen 152/13", 1 25, 2/ 
28, 1/11, 14/20 No. lal'la mur kl m 
mağa.z ve dcpcıl"ı ı mu tcnuı Site 
Fransc hanı nnmil(' ma uf ha ın ta ı 
mnmın Emnı;> et Sandı .nt. hcm
~en Ferl undc ile i ıltrnz evl~miş 

oldu um cem'an 87 b.n li .. a mu
kabil n ve bir sen vad il 11'.'czkfu 
sandı bııineı derecede ipotek et -
miş ıdı n. l\1ezl:iır ynmcn ulur. ıpo 
mi:; id l. Mczkılr gayri menku -
r lıin ipotek mu detm' hıta ında 

ledelırıızaycde 101.600 lira beael ile 
mevzuu balns Emnıy• t S ndı •ı tara
fından tefovvuz edtl'lli ise de z.ı :ı:ıt 
Banka ı idare med ince borcun tes-: 
viyesı mukabilinde g ~Ti rnC'nkulun 
h.-tirdad için iki en miıdd ıll' Uı

rafımıuı bir mehil ita kılınn ı id 
Halbı ki bu muddetın inkı •.asmd"n l 
nıukadd m meblıu!':tınanh gayrı men-1 
kulun Kılıçal' pa t'add ne ı .ızır 

artta cphcsind~ki b r kı mmın Em
niyet Sı dlgımızca ifraz ettirııerek 

Zirant Bnnkıısmın idare mcclı inin 
olbnptak ka. anıın muhalı olarak 
ahar ferağ ed lmc · bu munzam 
müddetten ktifade etme 11iz• mani 
olmak .urctile zararımızı mu ıb ol -
:muş olmasına ve esasen \lıdc hita
mında borç tediye edılmed.ı.; t.: .r
de guzeran t'dccek eyy .. ::nın y 1nız. 

sure 
fadc ı 

Beşlkt:ırta Vlşne:z: de ırıı~:ıl c nde 
Babaefendı ı:ok ıı a~ 3 

h:ınedc mukım Abdu1Uıt1 T 

Beyo(ilu Beşınc Ncrtcr 

resn • mtıi ıı ' 

'Bahça 

bılır ıı z. 
l - Arttırma 12/11/1940 tarihin c düşen salı gunü saat 14 daı 16 ~a jSi!'Zl1llıillElıJlmıUE:.l~~3il:3i':ılı~~ 

bdar yapılacnk ve gayrimenkul en ç ok bedel vercnlerın üs~undc al .. -
caktır. 

2 - Arttırmaya girmek için mu hrunmcn kıymetin yuzdc 15 n.rbeı.n
dc pey akçesi yatırmı:ık lazımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte bi rl pc ı.n gen kalanı sekiz scn .. dc ekiz 
müsavi taksitte ödenir. Tnksltler % 5 faize t1bidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul s:;mrlıga bıı ın1.1 dr:rece-
ele ipotekli kalır. 1 

5 - Binaların fotoğratıan sandık dahllındci 1 atış salonunda 
cıhınmaktadır. Fazın tnfsillt almak için salon:ı müracaat edilir, 

tcyıirl 

Emlak Satmak İstiye ler 
Satışlarımızın gördüğü büyük rağbetin Slm: Satılık gayri mcnkulh: i

miz.in toplu bir halde hallen teşhir olunmnsıd•r. Her g{}n mulk nlmrk ı ı·

yen yüzlerce vatıındaş her yerden evvel snbş salonumuzu z.iynret c<lıyor
lar. lstanbul gibi satıcı ~ alıcılıınn karşılaşması pek güç olan b yük bir 
tehirdc bu, pek mühim bir kazançtır. Mılcsscsemlz bu mcrf.ı:ıttPn sı · de 
;istifade ettirmcğe karar vermiştir. Satış salonumuzda emlakini :ı adrl' ı
Dl ve resmini ~bir ettirmekle siz! tarumıyan yilılerce Ml.işkrl il· b r 
anda temasa gelirsiniz. Satılık gayrimenkulün 6XD ıki kıt a .!oto "<ı t -

pa ııencdi ile birlikte müracaat cdiııiz. • 
'Ocrct: Bir liradan aşağı olmnmak üzere üç ay ıçiııoe bilı lir::d;:ı on 

ru buçuk kuruştur. (10306) 

ASKERi FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU iLANlARI 

MLtCSSIF BiR iRTiHAL 

Srırm c ı ak Ethem CP<> a) mrımlu-1 
w l\Ius • fa M.ı lôm <Bey) 

FAT~'A SAiME (H nım .. f .. " 
rahmC'tı ı nhmana knvuşmu tu . 

Ccn ' 8 Tcşrıııl ani cuma unu 
saat l ı d1.: Nis. nta Ahmed hey so -
kngı 37 nu·nar::ıh h~r. 'nden kaldı -
rılarak n mil?.ı Te vlkıyc coınıl ;ıerl
f:inde t'U n ıı:ıma ıı ı mütc:ıkıb eda 
e<Uldıktcn nr:> Edi.neknpı Şchitll

":ind k' dfcnl ebcdisine vedi i hlıki 
gufran k•lınn aktır 

Merlıwı1c zUhdil 'alah ve hnyru 
h::ıse.nrıt il miitehnlli nadirtil meal 
bir eski Ti.irk (hanımefend!si) lai. 
Mevl~ kendisine rahmet ve c'\'liidu 

alcrnbr .. ına s:ıbır Ihsan etsJn. 

IGtanbtıl Belediyesi Mezarlıklar 

MüdUrlUğD Tahmin edilen bedeli 9842.50 lira olan altı kalem melliusat As.ıt•Ti 
l"abr.ikalnr satın alma komisyonunca 11/ 2 inci tcsrin/940 ı:alı C\inü saııt ===================== 
H de açık eksiltme ile ihale edilecektir. tsteklilerin 738.19 liralık rnuvak- İstanbul Halk San-
kat tcmınatlnnnı her hı:mgi bir mal mtidı.irliızüne yatırarak clacı:ıklrı.n 
makbuz ve 2490 sayılı kanunun 2. 3 mnddelerindc..\l vc:uı.lklc birlikte o gün dığı T Ürk 
Ye saatte Salıpazarında yollama binasındı:ı bulunan komisyona murncaat- k 

. 
anonım 

lan. Şartname her gün komisyonda görülebilir. cl0352> şir etinden : 

lstanbul Komutanlığı Kurmayından 
Çı:ıtnlca mü~ahkem mevkide bulunan cckskavatör> ~klnc!rrlndc yev

gıjye ile çnlıştınl:ıcnl: makiniste ihtiyaç vardır. 
Ç:ılışm .. yn istekli makinisUcrin Hadımköyündeki ;insaat komisyonuna 

.maüracant etmeleri, cl0604) 

11 1kinciteşrln 1940 tarlhfndcn iti
baren gişelerimizin aşağıda ı;:füıtcri
len saatlerde açık bulunncogııu sayuı 
müşterilerimize bıldirlriz. 

Sabah Saat 9.30 - 12 
Ak§am • 14 - 16 
Cum..-ı.eaı » !> 30 - 11,30 

,., 

ŞAKIR ZOMRE~ 

~· 
• 
KÖllOR SOBALA.Rf 

16 6eneD teaıClhe eseridir 
.lrnl.IANIŞ - .BXJl&OB - goH()llf 

UOU.ll,UK 'ile M.GJ,ftLIK 

1 l 

Bu türlO göya ,,kıy melli eşya" dai• 
ma verilen para kıy metin den 
aşağıdır. 
Bu sukutu hayal ya ı n ı z taklit 
eşyaya değil ucuz denilen am• 
pullara da şamildir. 
Bu a m p u 11 ar, tasarruf etmel< 
isteyenler için bir tuzaktır. 
Bu ampullar hem dehşetli elek~ 
trik sarfiyatı, hem J~na bi! ışık 
,verirler. . _ 
Hakiki tasarruf yapmak lstıyen• 
ler hakiki bir kıymeti haiz eşya 
mesela kalitesi denenmiş 
l'UNGSRAM am~ulu elmahdtr. 

Ankaı a merkez hıfzıssıhha 
satınain1a komisyonundan : 

•• 

1 - MO cscı::ıız için clru; ve mlktarı listesinde yazılı Gl kalem eczı:ı 

açık eksıltme ı;urctll rıııtın lı~.ıenktır. 

2 - Ekı ıltıno 11/11/940 paı rtC'Si gOnil s at 11 de Ankarn merkez 
• ,._ı;;.ıhl mü t ı s.ıtın • lm komis}onundo yapılacaktır. 

4 - ŞartJY>..An becleli 4941 lir 50 kuru.5 ılk teminat 370 lira 61 kw·uştur. 
5 - lstckliler n mi~l/M_gfümck j~enler komisyona murı:ıcnat ederler. 

kanunI wsikola'"tlc bcr:ıber belli gunı:ı~yatır .. mak iızerc bir gün ev:--eı ve 
(7208 _ 10336) .. komısyona gelmelcn. 

Ankara merkez hıf7.ıssıhha ınuessesesı 
sahnalma komisyonundan~ 

8. No. Cınıl Mlkdarı Lira 
l Tecı.,ıbe tupü 5000 aded 300 
2 Filtire kuğıdı 5000 > 150 s Çıçek " ı tübu 10 ki,,ılik (00000 > 5000 
4 Çiçek u ısı tubü 1 •klşılııc 500000 > 25-00 
5 fi-O kışilık çıç-ek nşıı.ı alır cam 

kap:ıkh şı~c nümuııe i gibi 5000 > 250 
8 50 k.işil k ç{\'ck a,,.ısı alır bagalit 

kapeıklı şişe numunesi gibi .5-000 > 200 ,, 
Ampul testeresi 20000 > 200 

8 Bo;,ı serum aınpulu lG cc: kodekııt 
camına göre 60000 > 2500 

9 Boş serum ampulu 5 ce: 100000 > sooo 
:ıo :lspektı oskop /rans aimit l > 150 

Her cins kömürü kolay ... 
lıkla yakar 

Umummı rağbetbıi kazaııml§ olan 
sobalarımız, en mtişkülpcseodleri 

tatmin edecek hususiyetleri 
maht.evklir. 

Muhtelif tiplerde, sade ve kromlu 
cinslerde. oda, sakm~ apartman, ma .. 
ğıı.za, demhıme ve koğuşların tesht 

niDi temin edecek boyda sobalar 
mevcuddur. 

;s;,. ; srna:g;;;;,@zeu; a 
Maliye Vekaletinden 

Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 
kaldırılması hakkında ilan 

Gümiiş 1'iz kurue\ukhmn yerine elimils bir l.i:nmJdar darp \l'e p17.asa~ 
kMI miktarda çıkanlnuş olduğundan ıtmruıı yüz kllnıtluklarm 81 tıdn~ 
kAnun 1941 tarihinden sanra tedavülden ktıldırılmaaı kararlaştırılını~tır. 

Gümüş yüz kuruşluklar l Şubat 1941 tarihinden itibaren artık tecia" 
vOI etmiyccck ve ancak yalnaa mal sandıkları ile Cümburiyet Merkez Ban .. 
kası şubelerince knbul edilebilecektir. ' 

Elihde gümüs yüz kuruşluk bnlıınanbırın bmllan mal sandıklariUı 
Ctbnhuriyct Merkez Bankası şubelerine tebdil ettirmeleri ~n olunur, 

(70'A5) (10116) 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Yozgat Nafıa M·üdürlüğünden 
ı - Elcsiltm~ye konulan iti 
Yozgat Maden yolunun 3j inci kilometFesinde bıfa edileook «J0476' 

lira GO kuru~luk koprü inşaatıdır. 
2 - Bu işe aıd şartname wı e9l'8kJar fWlhudır: 
A - Eksillm~ şartnamesi 

B - .Mukavele projesi 
C - Nafia işleri genel ~eai 
D - Şose ve köprüler :fennt ~ 
E - Hususi §tırtuame 
F - Keşif ccdveli, tahlili fiyat, adnı! 
L - Proje 
1s1ea:lllcr Yozcot dmmt eneümeninde bu ewak Ye şnrtnam~kf'i t:~ 

re bilirler. 
3 - .Eksiltme 15/11/9'0 cuma. eüııü Mat 14 de Yozırad D:ıfmt 

Encümeninde yapılacaktır. 
~ - Eksiltmeye girebilmek için isteklllcrin c'1~> lira <?4> kuruş mu .. 

Vllkk:ıt teminut vcrınclcri ve bundan baı;ka aşağıdaki vesaiki hniz bulun .. 
maları lAzımdır. 

A - En az yedi bin liralık yol veya köprü meaatı yapmıs bulumn:ısı. 
B - th:ıle tarihinden dört gün evvel müracaatla vilaye~n eksiltmeye 

girebileceklerine d:ıir vesika almaları. 
5 - Teklif mektuplan ~ üncü mnddede yazılı saatten bir saat ev• 

veline kadar nafiı:ı dairesine getirilerek komisyon reisliğine mnkbıız. muka
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncu mad· 
dede ya1.ıh saate kadar gelmiş alınası ve dıı; zarfın mühur mumu ile iyico 
kapatılmış olması şarttır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (103{)5) 

Dtl\I LEVAllM SlllR ~uu KOMİSYONU İllNLARl 
.,._~_ 

1 - 20/9/940 ı.,tunit için iba1cııl iltınt edilmiş olan ve m~zkur günde de 
münakasası yapılarak ~rtnamelerlnin tekrar tetkiki doltınsiyle ihale edlle
miyen 35080 lira ke~ f bedelinde iki adef motorlu tekne yin nynı pIAn, 
proje ve §Brtnamcsi veçhile 11/11/940 Pazartesi &ilnü snnt 14 de pazarlıkla 
ihalesi yapılacaktır, 

2 - tık teminntı 4'2631> lira olup &artname, pHift ve projeleri her gün 
iş saati dahilinde rnezkılr komisyondan cl75> kurut mukabilinde alınabilir. 

3 - Şartnamede ve 2490 sayılı kanunda zikredilen ııer:ıiti hovi bulu· 
nan isteklilerin yuk:ırıda yazılı gün ve saatte bu pazarlığa i6tirııkleri ilaıı 
olunur. d0419> 

İstanbul Vilayeti Daire Müdürlüğünden: 
14250 1 - Vilayet için 257 - 263 aded sandık yaptmlacağından bu sandık-

! - Muc~miz için cms ı;e mikdarı yukarıda yazılı 10 kalem mal- larm imali 8/11/1940 tarihinden itibaren 21 gün müddetle açık eksiltmc-
zemc kapalı uırf usullle 26/10/940 tarıhlnden ıtibaren eksiltme7e konul- ye çıkarılmıştır. 
ın~tur. 2 - Sandıkların eb'adı 47 X 70 X •7 olacaktır. Malzemesi kuru, budak-

2 - Eksıltme ı 1/11/940 ıı:ı artı>SJ gunu snnt 11 de Ankara merkez sız ve beyaz çam tahtasıdır. 
hıfzıssıhha mue.ssesesl satına! uı J.;omiııyo-ıundn yapılacaktır. 3 - İhale giliHı 29/11/1940 cuma günüdür. 

S - Tahmin bedeli J42::ı0 lira ıij.: temın:ıt 106B lira 75 kuruştur. 4 - Talihler 3 7.5 hesabile 135 lira muvakkat teminat akçesinin 
4 - Şnrlname Ankara merkez hıfzıE Jbhn muessesesi satınalma ko- mal :mndıgına ihaledt:n evvel yatırmış olacaktır. 

m.ısyonundan parasız alınır. 5 - •raliblerin ıh:ıle günil olan 29/11/1940 cuma günü saat 15 de vlHl-
5 - Tcklı! mektupları muayyen ı.ruııdc srınt ono kadar komisyona ve- yet bin:ısındaki alım satını komisyonuna ve iartnamcsini öğrenmek için 

rjlmiş olnıolı-11 .... Mektuplar mühür mumu ıle :rnühtirlu olacaktır. her gün vilayet d:ıiıc mı.idürlilgüne müracaatları. cl0561> 

6 - lstcldilerin muvakkat teminatı yatırm:ık üzere bir gün evvel ve 1 r 

- 11m•·· ~~:: ·'"'•kd~~-:..~ belli""'··, ..... '°'"'" ....... eı.,,. ı . İstanbul Belediyesi İlinları 
1 

Yozgat f\Jafia Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye kunulı:ın i;s 

Yozgnt - Sorgun yolunun 12 + 50'J- 15 + 500 kılometresinde inşa 
edilecek 17158 lira 60 kurus keş'lll silindirajh boş menfez in~bdır. 

2 - Bu işe aid şartname ve evraklar uunlardır: 
A - Eksiltme şartnam<'Si 
ll - Mukavele projesi 
C - Nafia işleri genel şartnamesi 
D - Şose ve köprüler feıınl &artnamesi 
E - Husust şartname 
F - Keşi! cedveli tahlili :fiyat metraj 
L - Proje • 
lstekliler Yozgat daimi encümeninde bu evrak. ve şnrmamelerı gore-

bilirler. 
3 - Eksiltme 15/11/940 cuma günü ı;aat H de Yozgad Dalın! 

Encümeninde yapılacaktır. 
4 - F..ksiltmeye girebilmek i~ln lsteklilerln 1286 lirn 85 kurus muvak

kat teminat vermeleri ve bwıdan başka aş:ıgıdaki vesaiki haiz bulunma
ları lhımdır. 

A - En az Yedi bin liralık yol veya köprü inşaatı ycıprnış bulunması. 
B - lhnlesi tarihinden dört gün evvel mürncaatia vill'ıyetten ekailtmeye 

girebileceklerine dair vesıka ahn&!an. 
il - Tekli! mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat ev

veline kadar nnfia dı:ıiresine getirilerek: komisyon reisliğine makbuz muka
bilinde verecektir. Postn ile gönderilecek mektupların nitulyet 3 üncü mad
dede yazılı saate kodar gelmiş olması ve dış zarfının mühür mumu ile iyice 

bpablmıa olması sartt1r. Postada oıaıı ıecikmeler kabul edilmez. fl0394) 

3710 sayılı bekdiye istimlAk kanununa tevfikan iıitiınHikinin umumt 
ınenfa:ıtlerc uygunluğu tasdik edilip mez.kür kanunun 8 inci maddesi mu
cibince 900 lira kıymet takdir edilmiş bulunan Yenicamı Hobyar mı:ıhalle
sinin Yeııicami caddl'Sinde 380 uncu adasında 13 parsel ve eski 56 yeni 60 
kapı No. lı K. dük!Wııın tapudan alınan tasarru1 kaydına nazaran 45/120 his
sesine sohib Refael oğlu Hayinı Naz'a bu kıymet tebliğ edılmek istenilmiıı 
ı.e de ikametgMıı 1esbit edlleuıediği zabıtaca yapılan. tahkikattan anl:ı~ıl
mış olm.ıkla 3710 sayılı Belediye isUmlfilr kanununun lO uncu maddesinin 
tatbiki :zaruri görüldüğünden icab t'den tebliğ varakalannın hnritnsile bir
likte birer nüshalarının bu dükkfma dlier nüshanın ait olduğu Belediye 
dairesine ve üçüncü nüshırsının da umuma mahsus mahalle 20 §er gün 
müddetle talik: edildiği llAn olunur. (1059!1) 

• • • 
Alibeyköyü - Kltğlthane - Maslak - Aynzağa iltisak yolu insaatı ka

palı zarf usulile eksiltmeye ltonulmu§hır. Keşif bedeli 7915G lira 33 kuru~ 
ve ilk teminatı 5208 liradır. Mukavele, ckailbne, Bayındırlık işleri ge
nel, hususi ve fenni şartnameleri, ke.şif hüJtısası ve buna mütc!crri digcr 
evr.ık 199 kuru~ mukabilinde vilfıyet Nafia Müdürlüğünden verilecektir. 
tbale 15/11/1940 cuma güııi.i saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Tn
lib!P.rin ilk tcminnt m~ltbuz veya mektupları, ihale tnı-ilıinden sekiz gun 
evvel viHiyet Nafm Mudürhiğline müracaatın ala.caklnrı fenni ehliyet ve 
940 yılına nid Ticroret odası vcsikalarile 2490 numaralı kanunun tnrifnt1 
çevresinde hoz.ırlıy.w.ıklan teklif mektupla.rmı ihale gilnü saat 1-i de kadar 
Daimi Ene .ııııcııc vem lcri lazımdır. (10343) 
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