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Edirnede 
sel felaketi 

5 O s9nedenberi görülmemiş bir dehşet aldı 

180 kerpiç ev tamamen, 
150 ev de kısmen çöktü 
1876 ev tabliye edildi 

Evi salar altında kalan bir lbtlyar kallın ltoplda. Elektrllı 
labrlllaııaı sular bastııındaa şehir karanlıkta kaldı. 
Asker, jandarma ve polis lıartarma işiyle meıgaı 

Edirneden gelen haberlere go· 
re, son sel feliı..keti, Edirnenin 
50 senedenberi görmediği bir 
deh§etted.ir. 

Uç gündenberi yağan yağmur 
lardan Tunca, Meriç ve Arda 
nehirleri taşmış; dün gece saba: 

(De~-amı ' üııcUde) 

hır ırd:ı. bundan CV\Clkl hRreld\tta f>~İr alınan ftnlynn ""'crr•~rı l\Jı,rrd:ıkf ÜM'ra kıımpmda neşe ıto çama ır 
yıkarlarken ... Işıklar ba akşam 

yanacak 

BUGON 
GAZETEMİZ 

?!tt a~şam: 
~ -------

ltalya n 
Ka~minin 
~urtulması 

Lii.Un dehası şımııl ruhunun hu. 
l!f:n . tinCI ~ m C\T, Eu, İta.J• 
Yan mlllei!.' i"in bir kusur değil, 
ınuu meziyettir. ltalynnlar Ar. 
~vutıukt.a ve şimali Afrikııda 
lnağlfıblyetlerile sempati knzn· 
n:ıcaldn.r ve hUrriyet vo isliıc 
laıJcrinc, milli dehalaruın kavu· 
ı::"\cakl~rdrr. 

Mısııda 
ingiliz 

lanrruzu 
devamedigor 

iki ita·lyan 
1 Si 

hezimete 
uğradı 
Hatlarım yeniden 
kurabilmek için 

Yunanhlar 
Sahil boyunca 

Avlonya
ya doğru 

ilerliyorlar 
ltalyanlar 
Avlonva 
üssonu 

kullanamaz 

Yalnız nakil vasıtalarının ışıklarında · 
maske devam edecek 

LtlZam girilecek zamaalarda an. 
tecrlbeler yapılacatıadaa 

Alınmış olan maskeleme 
teıtibatı mulıaf aza 

edilmelidir 

l f 

föl 
SA1FADm 

ORUÇ 
BllS 

. 
· Yazan 

Kadlrcan BAfLJ 
An1rora, 10 ( A.A.) - Baş. 

vekfiletten tebliğ edilmiştir: 
me ve karartma nizamnamesi- · 1"Emsalsiz deniz maceraları 
nln tatbikatı hakkında memle. 
ketin her tarafından alman ma- ve kahramanlık romanı 15.11-1940 tarihinde alman 

karar üzerine ışıklan söndür- (De\-amı 4 üncUd(') 

b Yazan: nevmidane ça:ışıyorlar 
qff seyln Cablt "alçın 

oldular 
Yeni Is Dracıa da 
,ımallllde klçlk 
bir balık~ı koya 

y:::w;bl~~:~~ -;!~0·0= Milli iktisat ve tasarruf haftası Haberde 
Yarın başlıJOr bUtUn cephe boyunda taarruza devam 

/
TAL\'AN ~azctelrrine baır İn g İli Z p l Q n l 
ka mcmleltetlerln işlerine 

etmı~. ttalyanlarm birçok mUatah· Yar 1 n Baş ve k 1.11. m .1 z 1. n 
kem mevzileri .sUngü hUcumlan ile 
zaptedllmi~tir. 

~ rn:ı.b"B. knlkncak yerde kendi 1. t 1 ı 
~llcrtnj dilşlinme~i dUn ta\·siye a yan arı Yunan sol cenahı aabtll taklben Av-

lonya istikametinde llerllyerek harp bı·r nutku · ı'le açılıyor Macera malzemesi, tanklar, hücum arabaları arayan tderımn, tcs:ıdilfiln bu özleri bu h .1 •• k 
~a_r kuwoHe teyit cdooeğt hiç sa 1 e surme 
'~za gelmJyordu... Fnkat alda 
Jttlınthn r;;eylcr hep ttnlynnın b:J.· 

~~ Celecck gibi görünüyor. Ar. 
lla\'lltlakt:nki da.imi ric'at \"c boz

~ hardketi ycti~yonnuş gtbl 
~dJ 5hnali Afrlkadan da lta1· 
~la.r hesabına çok UzUntti 'ere· 

~ luwndJ Ier gcJmet-e ba~ ta· 

ele gcc;;lrml§tlr. 

10~:~a:~=~;.:~:1~~v:a:V::! Balta z~ıada lllnakalAt, Maarll, Olm· İki ÇOCUk 

il>hnyata pirince giden ttalynn

~ 1'Iısır _çollcrimlen pek ellPrl 
~ dönooeklert zannolunablllr. 
~ttfı. o derecede ki döumcğc mu· 
"-ttılk olanbm tebrik etme!c icap 
~~k. İn!!lllLlcr §lrtınh Afrika· 

'1aıı a, dete kolay lıola.y mils..uıdc 
~ecıeğe benzcnılyorlar. ııerl müf· 
b el,rin lfü ~ı nınlanuda. dlirt 
~ ltatynn •ke.rf esfr olur, bir 
''lfllandan maktul diiscr mun\inl 
~ı ~ t 
bt c gt'ten;e bu ı;arpt .ır.aln.r hakiki 
~harbe mdnkallp olduğu zaman 
Q ha Grnzyruıl ordu unun hail ne 

l!ı~ktır! diye İtnlyn.n dostlnrmın 
10lilrneıeri pek tabiidir. 1''11h:ı.ldka, 
bıtoo esir nhnmıı."' aııeak mi\lılm 
ts ltal'Jlte tnsa.n'tlr cdilcb11lr. 

.\ı 11'1eriıı ayısmn. bakılırsa t;imnli 

ıtıi l'fka ~öllerimleki Jtslynn ns'ker. 

110 
de gtrlştlkleıi fütuhat harbi

~ kat•tn en tarnft.:ır hulunmuyor
hltı dcntektlr. li'ransn ilk darbede 

ldı, 1talynn l.'U\ı'\'etl l e döi:'"l.ıs· 
~ti ILl"T.u etml~ or. 

<le., larp lııdıı::ı 'e muhtelif 
'lı.aılt-t~rln ha.rb fsllrnldcri ıtıtı· 
~ l tetı.rc "e n:i.i1i\hnzn olunduğu 
l\,:llrıhr, ltıı.ly'Ulm hnrbc nn<'.ak 

ay laıd:ı.r dayanabileceğini 
~, 

1 t .1 n r1ilf<'h:ı s•slnr ~ün 1. 
(f)t \nnıı t lhll'Udc) 

lngiliz donanması ise 
sahil yolunu mUtemadiyen 

bombardıman adıyor 

22 ilalgan 
taggaıesi 

düşürüidü 
Kahi'T'.e, 11 ( A.A.)-B. B. C.: 

İngiliz taarruzu etrafında mü· 
tcmmim malOmat alınmıştır. Si· 
dibarrani ile Marsa Matruh arr. 
sında iki ltalya.n fırkası fevka 

(Dtwıunı 4 üncüde) 

laglitere Çine 
kredi açıyor 

Londro., 11 CA.A.) - B.B.C. lngll 
tere hUkCtmet1, Çin hUkt\metlnc 9 mil 
yon lngillz llr88ı tkrnz ctınıığe karar 
vcrml§tlr • 

Macar hariciye 
nazırı bagOa 

Belgradda 
beklenı1or 

vetlert Avlonyaya hücum ede~k li• rlk ve ınblıarlar Ziraat ve Ticaret Ve- Adanaya gı'tmek üzere 
man mıntakasını bombalamı,lardır. 

BUtUn ıngııız tayyareleri aaıımcn 0s- lılllerı radyoda konleranılar verecekler ıvıerlndea 961 ııra 
lerlne dönmtı~lcrdir. İngilli: hava kur ı Milli tasarruf ve iktısa.t haf. sunda milli tasarruf ve iktısat 
veUerlnln Avlonyaya mütemadi taz· tası yarın saat 10 da Başvekil mevzuu etrafında konferanslar aıırarak kaçblar 
yik ve taarnızlan ttzorine bu liman· • ·ı---•·t' n k _r <DeTILnu , 0ncuı1e> nr. Refik Saydam'm radyoda ven~ ır .. k. onıerans, ~r~ Fakat Kadıköy ıskelesmde 

söyliyooeği nutukla açılacaktır. nn ak~. M~llı . t~f ve !~ 
Haf .. . ·m ta tısat cemıyeti re1sı General Ka: yakalandllar 

Yugoslav mahfillerine göre: ~ m~ruıebetıyl~ m~ : zrm Özalp verecektir. Ondan 
I s~~. ve ilrtısat cemıyeti, zen sonra sıra ile Münaklaiı.t Vekili Znbıta, dUn scyretUklerl A.merikau 

Bu LGARLARI N 1 gı~ bı.~ program hazırlamıştır. Cevdet Kerim lncedayı, Maarif filmlerinin tesiri altında kal&rak b& .. 
Bu muna.sebetle, Ankara radyo· Vekili Hasan Ali Yücel, Gümrük balannm c\1ndcn çaldıklan paralarla 

Ankara ya teklif ve ~nhi~lar Vekili Raif Kara· . H · f / denız, Zıraat Vekili Muhlis Erk. 
macera a.ramağa çıkan l.ltl küçük ~ 
cugıı yakaıamıolardır. 

edeCeklert l er men.TicaretVekiliMümtazÖk 15 yaşında Nur Ue aynı yıı.ştaki il"' 
kadn§ını Kadıköyde oturan zeııgtn bir 
ailenin cocuklarıdır. An 1 a m a b l•r n Uf U k ~en, Parti merkezi idare heyeti 

S azasından Sırrı Day, radyoda 
"" konf era.nslar vereceklerdir. lkı ırkad:ıe'. nilıa~ ı:t fVl~nnden • • •• J J • • Şehrimizde haftanın en mü· ttaı:.arak . A.oadoluda 4eya!1ate ı;ıkme.· 

Proıesı soy e l. him h~reketi mektepler ile hal ga karar \'erml§ler ve dU:ı ıeee ba· 

iki memleket arazisinden 
ecnebi askerleri geçmesine 

müsaade edilmemesi 
maddesini ihtiva edecekmiı 

Belgmd, 10 (A.A.) - TUrkiye Ue 
YunaniBtan arasuıda blryaklaomn bu· 
ııulc getirmek için aarfedilen gayret· 

1 ler buradaki diplomatik mahtlllerln 
• dikkat nazarlannr .Macarl8tan ve Yu· 
'ı goslavya ile yapllacak olan müzakere· 

!er kadar celbetmPktcdlr. Aynı ımJıtlJ 
lcr yakınlarda Sofyaya gelmlt olan 

1 
Eulgarlstanm Ankara elçi.al Ktrofun 

cltı.n Sotynda bulunmumı mıınfdar 
1 bulmnktadır. Bc1graddn çık&n Vreme 

kevlerınde geçecektir. b!Uannm ıa:ıdığından !.Şırdıkları 961 

D U•• ny~ n 1 n Haftanın dördüncü pazartesi lirayı ı:..arak •vden kaçmışlardır. 
- gUnü saat onda yüksek tıcaret Çocuklar bu 53.oah zabıta ~rarın .. 

ve lktısat mektebi tarafından, J:ı.n Kadıl<ÖY lskeleslcde ynknlaumıı• taksiminde salı günü de aynı saatte iktısat tardır. 
takUltesi tarafından birer toı. KUçük maceraperestle: bu para Uı 

h k S 1Z1 k Jantı yapılacaktır. Adanaya gitmek Uzere yola ı;ı4'ma.lt a 1 Orta mektep ve liselerde iktr ıatcdıkıertnı ve orada. ucaret }'8f1'" 
sat ve milli tasarruf mevzuulu e:ıkıarını Söylemışlcrdir. var d 1 r yazı mUsabakal:ı.rı tertip cdii.J' Zabıta çocukları cbcvcynlııri.ne tcs• 
cektir. Um ctmi§Ur. 

6rll Diviıubarp 
reisliği 

Oöztepede bir evll! 
bodramantf a 
saç bulunda 

Bcl1;111d.. 10 (A.A.) - ~tcıa.nl. ;azetcslnJn Sofya muhabirinin tahmin 
Resmen blldlrildiğlne göre Yugooav terine göre memleket araztıertnden ce· 

Bu vaziyeti akıl ve 
mantıkla veya 

zorla deQıştırmek 
IAzımdırl 

"Tes'im,, kelimesi bizim 
ıçın mevcuı değıldir 

Bazı gazeteler, örfi :11va.nıharp re· 
iallğine tayln edilen ı;eneml Ziya 
Yazganm aynı zamanda Uç vUAyctte· 
k1 divanıharplerin uınumı relsl olarak 
vnzifelendlı11diğinl yıwnl§Sa da tahkl 
katımıza naz:ıran bu, dot'l'u değildir. 
Generııl Ziya, yalnız §ehrimizdeld <.l i· 

UskUdar müddetumumlliği son 11<1 
gün tc;;lndc tkl 1htikdr maznunu ynkıı.• 
lryarak tevkii etUrml~tlr. ya bUkOmeU tarafından da.vet edilcll ncb1 ukerlertnln geçmelerini menet 

Mnc:ır hnrıclye nazın kont Çakl iki meye ve yabancı devlellerln Türk ve 
gUn kalmak Uzero ıı ktınunucvvel çar Bulgar deniz v<ı havil Uılerf kullan· 
nıha gtınU Bels-racla mu\•ll.6&111t ede· Mtıl.:ırma mUsnnde eyJcıııemcye nuı.tut 

t.d~Ur. • bir itU~l\oı.q imzalayaca.klu(Ur_. _..,, tindkle). vanı !ıarbln rel.lllgloc tayln cdilml§Ur. 

Bunlardan blrtanesl G<lztepedc htr
cıa vatçıhk yapıın Bodos, adında biri· 
sidir. Bodos, cllnllc bulunan ıııı.çtaı; 

(OeVaml 4 Ülldkle), 
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113 Yazan: :Kadiccan- J<aUı 
Hacı Murat artık bUtün ilmitlc

rini kaybetmişti: seksen beşlik an
nesini, fedakar karısını, sevgili ço. 
cuklannı hatırlıyor; battiı barut 
dumanlan kılıı; parıltılan arasında 

onlarm hayallerini bile görebllJyor
du. Beliti kırk sene evvel annesi. 
n1n kanlı cıütünU emerken, dinle. 

diği ninniyi gene dinliyordu: 
.. • • • ben ölilındcn korkmadrm; 

benim cesur bir erkek olan oğlum 
da ölilmden korkmnz! .. ,. 

Karganof kendicıine Voronsof 

tarafından: 

- Kaçacak olursa vunmuz! .• 
Denilmiş olmasına rağmen, Hacı 

Muradı diri tutmak istiyordu. Bu
nun fçin son defa ihtar etti: 

- Teslim ol!.. Kurtuluıı yok
tur; öleceksin! .. 

- Hııcı Murat ölümden kork. 
m:ı.z • . 
• Her kılıç savuruşunda birla'.ni 

7CJ'C seriyordu; ili.kin kendisinin 
de artık kolu gUç kalkıyor; bacak
Iarmm ilstllnde gilç durabllfyordu. 

Başt döndil; yanıbaşındaki ağa
ı:a. dayandı; dizUstU düştu. O za. 
man hUcum edenler durdular; bu 
J:Csur dağlmm eanh ölil.milne karşı 
istemeksizin hürmet duyuyorlardı. 

Hcıcı Murat sıı..rarmıştı. sola dö· 
:nerek sırtmı ve başını ağaca ver
di; gözleri kapandı. 

Etraftakilerden biri mırıldandı: 
- ÖIUyor!.. 
Hacı Murat başmı Jı:aldırdı, 

gözlerini kaldırdı; bulanık, hasret 
ve hulya dolu gözlerle etrafını 

SU.Zdü; 8JlSIZill bütün vilcudu ge. 
l'ildi; dişleri ve yumruklan sıkıldı, 
yerinden fniadı ve kruılı kılıcını 

birkaç savunışte. tıq dört kişiyi 

daha kanlar içinde yere serdi. 
Hııcı ağa: 

- Ne durursunuz? Vuııın! •• 
Diye haykırdı. Ayni zamanda 

tabancasiyle ateş etti. Kurşun 

Ha.cı Muradın şakağına. girdi, kwl 
kanlar yüzünde sol tarafmı, boy. 
nunu ve göğsünn boydan boya 
kapladı; yeniden sendeledi, sal • 
landı, düşmemek için kılıcına da· 
yandı; duramadı ve yere kapan· 

ıh. 

- 1ştc art.Ik lfülyor! ... 
Dediler. 
Dizlerin.in üstünde, dir!eklerine 

dayanarak do~'rlllmaya çallfJl)·or; · 
;yerden bir iki karış yilk.selen ha. 

birdenbire düşüyordu. 

Hacı ağa kılıçla onun üstüne 
:yürümek, bqma vurmak, parça.la· 
ıınak, hattA gövdesinden ayırmak 

istedi; fakat Karganof onu tuttu: 
- nisme! Zaten ölüyor! 
Dedi; ppka.mm çıkardı. 

Bncı Murat, ölmek bilmiyordu; 
?mdl ta.mamlyle hareketsiz kal -

dığı halde biraz sonra yavaş ya • 
Na§ geriniyor; yere dayanıyor; 

i!oğruJuyor, tekrar dUşUyordu. Bir 
aralık dizlerinin Ustilnde dimdik 
lkalktı, yükselmiş olan güne~e 

baktı; kanlı yilzil, kanlı sakalı, 

kanlı göğsü ve kanlar içindeki eı· 
biscsı ihtişamla parlıyordu. 

Başmı sağa sola salladı; sonra 
~iSzlertni dağlara, ardmda sevgili. 
Jerln, BC\•gililerdcn daha sevgiJ! 
olan hürriyetin, şerefin dalgalan
dığı Kafkaslara baktı; dudnklan 
kımıldadı; bir tıeyler mırıldandı; 

yilrildü. Oraya. dağlara. dağların 

ötes;.ne gitmek ıstiyordu. 

Milis kumandanı: 
- Tutun! bırnkmaym! 
Diye bağırdı. Hacı Muradm bul· 

yalı bakıl}lnrı alevlendi; ses.in gel· 
dlği tarafa döndil; yolunu kesen· 
lere bir şey söyliyecek oldu, aöy. 
llyemedl ArısI7.tn bUtün vücudu 
gerildi; kılıcmt bo yere savurdu: 

yeniden yliz UstU düştü artık ıo. 

mıldanmadı. 

Hacı nğa onun· Ustu.ne saldırmış. 
kamasiylc knfanmn vuruyor. son· 
ra küfürler savurarak : 

- Bu ca.naval' baska tUrlll öt· 
.miyecek! 

Diye başını gövdC"Sinden ıı} LM • 

YOrdıı. .. "' 
K&rgnnof o ~am başkum:ı.n. 

dan general prens Voronsofa yaz
dığı mektubun sonunda şöyle di • 
yordu: 

•' ..• Hacı Murat §(ibretine çok· 
tnn lı\yık bir adam olduğunu ispat 
etti. Ccsaretin bu derecesini ne 
gördiı.m, ne de işit~. Ölümü bile 
ıkı defo yendi; onun yaptıklarını 
.. insan" yapamaz ve İmam ŞamU· 
:tt'n korkup kaçmış olduğuna fna • 
nomadığnn için beni affediniz !.H .. 
İmam Şamil bu haberi aldığı :ı:a

mnn birkaç dakika taş .kesildi. 
Sonrn başı gBğsUne düştü; avuç • 
lnrnu göklere açarak uzun bir 
dua okudu: 

- Ulu Tann, gilnııbnnı bağıe· 
la! 

Demeyi de unutmadı. 

Çünkü bir kurda tilki roıu ver 
menin ne kadar ya.nJış olduğunu 

acı bir surette anlamıştı. 
lmam Şamil zaten solalttı: lakin 

yazıyı sağ eliyle yazardı. 
O gün kendis"M getirilen kA • 

ğıtları 801 eliyle imznhyordıt; me

rak ettiler ve içlerinden biri bu· 
nun sebebini sordu. İmam Şamil 

şu cevabı ver<li : 

- Sağ kolum kırıldı .•• 
D:ığıstanda birçok kimseler 

vaktiyle HiUnav Mahomıd'm Ge • 

biden Arslan& da anlattlğt şu hl· 
kı\yeyi hatn-Jadılar: 

'•Bir gUn bir Laçin suyun il8 • 
tünde ylizen bir odun parçasını 
balık sandı; saldırdı; tırnakJanru 

bir anda onıı. geçirdi ve havalan
'• Yanıldığını anlaymca ağaç kO· 

tüğlinU atmak istedi; atamadı. En 
ronra kendi tırnaklarmı da kopa· 
rıp fırlattı.,, 

Hacı Muradın başı Groznf ve d· 
varında Rus hudut şehirlerinde 
gezdirildi; kendisi tUsu denilen 
yere gömüldü. 

Halk diyord ~: 

- Bıışmı gövd~inden ayımın.:; 

salardı ölme7.di; onda yedi f'!vliya 
kuvveti vardı. 

Azerbaycıuıhlar soıı zamanlara 
kadar onun ö~UğU yere gelerek 
toprağını. hastalara iliç diyA alı
yorlardı; koca tümsek kocnman 
bir ~ukur olmu~u. 

ON 

Ellerinde a ık 

Kemale dair e:ser 
ve vesika 
b11l11naaıar 

Şehir ve ~P vestklllarr müze vo 
kQtüphanesindc tertip edilip tıyın 21 
inde açıJacak olan Namık m~mal ser· 
g!Jinde ~hir ve bilAhare tadc f'dlJ· 
mck üzer halkım11.ın elleri.ilde bulu· 
nan eser ve vesika.lan mUze mQd:lr 
lUgilne irae etmeleri istenmektedir. 

Yeni Sabah 
Hll.seyın Cahit Yalçm, Alnuın1anıı 

lngıltere ve bilhassa Londra Uzerin,. 
yapWdan hava akmlannın 801l stın· 
Jerde §iddeUenmig olmasını bahLs m~· 
::uu yaparak Almanlarm bu htlcumu, 
İngilizlerin Dusselldor! sana5i mer· 
kez! bombardımanına m~kabelc için 
;yapUl<lannı söylediklerini kııydedlyor. 
Muharrir, Alman sanayi merke:Jnd 
yapılan tahribat ha}:l<mdll lngll!z 
mcmbalannın verdiği haberlerin W · 
silfı.tlı ve etraflı olmnd.ığını, yalnız 

çıkanlan y&n<;lnlarm de~ttni anlıı.t 

mak lçln ı\le\•lcrt.., qn kllometr~dl'n 

görUlmtl!f oldugunun dkrcdildl.ğf nı 
knydederek diyor ki: 

"Fakat bu hususta Alrwı.nlann mtı· 
kalJelelerl daha e&MlJ kanaat telkbı 
cılJyor, Çıi.nkü Almnnlllnn uğnulıllları 
hastır bu kadar muaz.r.ıım ve ralltht .. 
ol.n:ı-.'l.ydı bu ılrttr.ı.ı hırs "'' tıl.ldN 
dııymıı:dar ve Londnı.yı rn.ıotgelf" tatı 

rlb" kn!lmı:ı:r.lıı.rdı. Hl'!r tlirll> itldRI 

ııılll!ıhauıla.nnı nnnt.'\CIW kndar llrri 
gitmek lçln kendi 'iicutlıın \lı.•!rlııd• 

hls!t'tttklc.rt acı ÇOk ılerln olmak llrtJ 
,. ecl!'r. 

l"'akn t nıe lenuı ehemmiyeti bundıı 
d gllıllr. AlmarWır l!ter baklkate!!I bir 
mokabcle tıUcam'l ;rapmılar, laf.er 
konılillklerlnden hücuma k:IJkamla:r, 
r .ıl· r benln lnld!'llfr ilzcrbıde bunuıı 
te trı yol."'tur. l'alnız. tayyare hUcmır 

fJ A 5 E R - A tt~nm fl"'"'tJJ:_t\ 

As~< er aileler ~ne 
yardını 

Dahiliye V 3ka'eti 
v]Ayeue·, e yenı bir tamim 

gönderdı 

.. :tpa 
1ekir 

Son 15 gün iç:nde geçen 
ve bizi a~al<adar eden 

hadiseler hakkında 

Vab9ncı di 
tedrlsa ı 

Dars kitapları talebenin 
sav y ~sinden 

Us.Un göril1ü1or 
Mnarlf vckAleU. yabancı <1il tedr!Ba.· 

.ıııcı:ı, her dll1n mJıtcrek bir kitap 
tan ve te~ bir meto:lla. öğretilme.sine 
lcarar ve.mi§ ve kitapları yazdırmııı 

ve gecen Jer ;yılı bıı;;ındo.n 1Ubaron 

Bu arada bfr rica 

1 RAl\IV AY lıbrcsl, b.ılll;ıt1 
)'11ğmurda çamurda trııJlL 

_..,,.,arını 
\ay beldiycrek ıstıınm--

tem.In için onmra ıaı:W• bCwıı:ıe 
)'erleri yaptırmak w.ere bntu&clll· 
:1u u ö !re" yonız. oo;;'l"llsu, t4' 

11ckldire ıayın blr lw'ckct. F~:: 
smısı geımı,kcn bn bU8UStG 
rlc.acb daha balun.ım:!l f tıyornı
l'ıladem 1d Ustü lınp:W yer:er reP~ 
b.r.ık bJr oınsr:ıf llıtJyıu' edllcoel' 
bun.lamı ıığmm, soJonOJI, anuntııı 
Ardmm cb kap::.rıın:llnn L~ldW 1). 

b!r· 
n$tınısa... \' e bcJc bıınılnts lı!" 

Dahiliye Vekaleti, askere gi· 
denlcrln ailc!erine yapılacak yar 
dım işi hakkında valiliklere ye· 
ni direktifler vermiştir. Vckfı.!et 
~u noktaların ehemmiyetle nDzt. 
n dikkate alınmasını tebliğ et. 
miştir: 

izaha verdi 
Korunma k~nurıu 

tadi roj si ı bu klt::.pl..tr )ninız birinci ıruııllarda 

ok~tulm:ıJa ba~lo.nmı,;tı. 

klç mo..,:s., blr bnyll ııo.nd:ılyC, 
rcr de lcili\'C ocağı llA\'O edl~·· 

J>d O ZlUlla.ıt ldmscnl:ı trnm\'l:f 
lemclrten ollı.a.yetı;l oınııy::c:ıb'llll 
---ı ·• iZ. t:. ___. 

ı -Askere giden erlerin muh. Meclis:n önümüzdekt 
taç aile'erine şehirde veya köyde 
yardım huswıu üzeriroe hassa.si· içtimaında müzakeresi 
yetle tevkif edilmesi lazımdır. muııtemei f 

2 - A<:ıkerde bulunan erler, 
geride bıraktıkları muhtac; aile· Ankara, 10 ( A.A.) - C. H. P 
lerin, Cemiyetin sinesinde müır. l\lecıis Grupu umumi heyeti (10ı 
külil.ta m:ır.ız kalmıyncn.l~ sure'. l21~40J Saıı günü ı;aat 15 te ıei ~ 
te muavenet ve alaku gördükle. veki.i S~y~ı~n meb'u::>u Hiımi Ura 
rinden emin olmalıdırlar. nın rei::liğin<le toplandı. 

3 - Talimatnamede t~nih e· Celsenin açı •rnasını müte<lkir 
dildiği üz~re yarrlm: takd;rinde 

1 
kursüye gc!en Hariciye Va!dlı 

milkellefbrir. mali kudretleri ~ük. ü Saraçoğlu son 15 günlü.~ si 
dik'catle ö!:::ülmeıi, gn}rl tabii yasi hadiselu arasında bizi al~a. 
ve kudret harici tekliflere mey dar edcnlerı iU?lı etmiş \·e ba::ı ha
dan verilmemelidir tip?er tara!ındı::n sorulan sua:ıert 

4 - Bilhassa erlerin kısmı cevaplar \'e,mıstir. 
mühimmi köylU olması do'ayısi· Bunu rnGte~ıp Milli ~oru.nma 
le bunların muhtaç ail.::!erine Kanununun tadılıne daır l artı ko. 
yardım, köy mevduatı w ıaı·. misyonu tarafından haz1rlanm1~ 
matname nhldi.mı dahJlinie taL olup bugünkü ruznamede dahıl 
bik cdilmehdir. bulunan rapor mUza!~eresin~ geçıl. 

t5 - B-:ı yardım bir <lcfaya rniş ve raporun müzakeresi sonun. 
mahsus olm&.yıp <>.rlerin terhis da Korunma kanununun tadil edi
zama.nma kadar devam edecek: lecek madde1eri ve onlann ne ~e 
th:. kilde tadil edilecekleri hakkında 

Orıı ı are koma 
Ankaraya 

gltmemlşt!t 
ôrft lda.n komutanı k:>rgcn raı A· 

11 Rız:ı Artunkalın Qıı akşanı vali 
ve belediye retal LQtfı Kırdarlıı l>lr 
ilkte Ankaraya gittiği yazılmı~tır. 

v..ıı LCit.n Kırdar Anknraya ,ı:itıı:ıl~ 
~ örn ldtir'e ko ın bU u· 

ıunmaktaoır. 

Bozuk gıda 
madde&erı 

Belediye kimyaha.neainde, teırt 

n.l.8:ı.nl ayı zartında muhtell1 gıda mad 
deleri Uzertnde yapılan tahllller §U ne· 
Uceyi vermı§tir. 

789 çay. kahvedcıı 6 m, 105 tallı 
maJdclcrden 28 1, 409 her nevi un ve 
irmik unundan IH U, 317 ekmekten 50 
si, numuneye muvafık görUimeml~tlr. 

Bu suretle tcşrlnlsanl ayınd:I. alınan 
1139 numuneden 169 nUmuneal bozuk 
olduğ'U neUcesıne varılmış ve bun'ar 

prensip kararlan alınmıştır. 
Ruzramede b<:.~ka madde olma. 

dığı için riyasetçe saat 18.30 da 
celseyC' nihıvet yerilm;rtir. 

Ankaradan t.ildirfü!iğinc gö:-e, 
millt kcrurrna kanununun b.dili 
projesi, parti grupunun venniş 
olduğu prensip ka.rnrlıı.:n dahi· 
linde lıUkur.ıet tarafından birkaç 
güne kadar Bilyilk Millet Mecr. 
sine verilecektir. 

Projenin Meclisin gel~k ı~r 
timamda müzakere ve kabul edi 
lere'k hemen tat!"afke g~nıesi 
kuvvetle muhtemeldir. 

Diğer taraftan Ticaret Ve 
ka!etlne b:ığlI olarak teg'dl et"·. 
lecek i~e mooürlüğüne emekli 
generallerden birinin tayin olu· 
nacağı söylenmektedir. 

- --<>----

uhielif evlerden 
il! ' 

8r ya fi a 
Bır hırs.z yak3landı 

Zabıta, bir müddcttcnbcr! Fatih 

hakkında kanuni takibata ~lnnıruş· Kumkapı ve Kasımptl§a semUnüe bir 
çok hırsızlıklar yapan blrlni ele r;c· 
çirmlııtır. 

trr. 

o~rince travers fabrikası .A.dı ŞUkrU olan hırnız; bu B nttler 
~ de 10 ayakm ev soymuJ, h"P .nôcn 
Gümrük muhafaza. memurları 10 bln lheya yakm kıymette e;ııya 

teşkilat ve memurin kanun 13: çalmı~tır. 
yihası ile nafiaya bağlı Dmnoo ŞUkrU adllycye veriımı~ \"e dördün· 
travers fabrika.sının <levlet d 0 • cU r.orgu h ktml'ğlncc. tevki! olun· 
ıniryolları işletmesine dm'Ti. hrı! • muştur. 

!undaki kanun layihaları alaltı.. Hırsızın çaldıg1 cşyruıın bir k1ıımı 
dar encümenlerden çıkmıştır. satıldıklan dUkka.nıarda, bir kısmı da 
Meclisin cuma giln.rn içtimaında I da ı;akbd•ğl bir evde bulunmuş. sahip 
görüşüleeektir. leline iade edllmi;;ttr. 

lannm bö)Jo &7.alD oldd!•t ketıbetme-
111 blrlncl defaınndıı. kaybcdlll'.'n lngtJ· 
tero hnrblne tRJ<rnr bnşlamak nınnıısı· 
nı ifade ediyorsa bunun dUnyn. Meıi 

hakımmdan bir ınıııııısı <>lm:ık lcnp e· 
der.,, 

HUseytn Cahit Yalçın, siyası faali· 
yet baalr.ymca bomba gürültülerinin 
azaldığını, dlplonıntlk saha hareket· 
Alıı olunca, top aeslerlnln yonl\len §ld· 
detlendlğinl hatırlatarak bugu.."'lc ka· 
dar gördUğUmüa faaliyetin hl~ değiş
m!ycn nazmı askeı1 harekA.tm te'trar 
başl<ımn mı bize tnbil tclAkkl ettir· 
mek lAzrmgeldlğln işaret P.diyor ' 'C 

vor ki: 
·• Jmanlanıı Lom1rn ııkınl3nndıı 

" il• tayyarelı::r lrnllanmat,a bn la 

ıwı.lıuı ing1Jk'r11 istlllamı temin 00" 
c:o&;; bir sllllb nddool!ı>mez. Ol~ ol'ia 

Loadm lıtılla \"e tn~lb: kn....-ml biraz 
<L'tha fazla muztarlp ol::r k, ııh·ll nl· 
lelerd ki fel!lket dairesi genl~l~ecck 
UT. l\lalOrn olan lnı;füz knml tert, büy 
1e taarnularm blltlln milleti, bir \)Cllli 
a.wıJ ne ve ta:ı.el~nmlş hlr §iddet w 
iman De b3rbe teovllt etmekten ba(Jla 
bir notloo vcnnl5!JCf'ğlno hul~ttlrlr 
?\"etlce..)"e doğru bü~lo yürfmeottı.-tır.,. 

Vatan 
Ahmet Emln Yalman, ltalyanm 12 

adl\lnrd& 18 senedir bize kııI'§ı tırııal 

be1<ler vnz!yeUni ve bu yoldaki ısUphe 
ıe-lmizln zaman zaman uyutulmasına 
çııJqımasmı ınc~·zuubahs eılerclt diyor 
ı~ı: 

"Çol• dlW;ııt.o lAyık bir noktadır ki 
Mu ollııl ltı!2 de İtnly:ıuın mult:ıd:te
ı atm!I h!'Ll'1m oldutru r.anuın lllt yap· 
tığı ı,. 1nı;1U(!reye bir nota yııunak 

'-o OnUd ııdımm İtalya~ alt olduğunu 
t."1.'WJlk ettirmek olmu,ıur. O r.aman 
ortnd durnn St"vr mu:ıhed~I bunu 
tl?mln ccli)•ordu. Fnknt Türk zaferi bn 

ım1nhed~5 ı nııcn ),rtbğı için Musotı· 
nı bıı M l!abıı onğlama b:ığ'.anuık Ilı 

ttyacmı dn)'1DU.tu. })emek ki Onlkl 
a.dllH Aııa.Jı>lo ıı \unıuı.I( UZl'ro 
mak di)t1 kul :ınmnl< dil Um:est, ilk 
g\lndenbcrJ ta:;lst tt.ııl~ ıınm ır;ör.linl' 

J.estlrülğl bir ~ye illi. 
Cu,;ün OnlkJ acbd.'\11 gelen he.herler, 

bu :ıdalıırm t'.Çlığa daynrıamıyacağ1, 

U.ll1D olm.ıık üzere oJı!tı~ oımin!n· 

deC!r. Ad:ılaım umumJ valls1, t.etllm 
Z.."\MitttJııl Uerl stir\Ji~ için tstltoyn 
clJı\"l't C(llI.mlştlr. 

K!t::ıplarm ı, 2, 3, ve ' Uncu 8tZlit 
lara alt o.aulıırı dıı bu d~rs yılı tı:ı.,.-m· 

da hazırln.nnrıık okutulınaga ba§lan 
nu.,tor. 

M;1.11rı.t vektıl~tl 6 ve 6 mcı mııtııı 
tın kltap.ilrının henUz hazırl:ırunamı11 
olmıısmdaıı 4 tlncll amıf kitabının ti 
ve 6 ıncı emıtıarda da okıınmuına 
müeaade ı:tml;tlr. 

Fakat 3 ve 4. Uncu amıı talebeleri, 
ı ve :ı L;cl snııflard& ba'1lta ıekllde 

U:;an dersi gördUWcrlndcn o:ılarm o· 
kumalarma aynlıın yenl dera kltapl& 
rı seviyelerinden C:;tün oldugıından 

t~o!#3nln kavramıımaslllA imltAn gö· 
rUlr.ıcd!ği lçln talebe velllerl ve lls:ın 
uğrc.tmcm ~ri maarit vekA.leUne mUra 
caatta bu!unmu;,lıırdn'. 

Y npılnn mUı·nc:ıııt.a. göre, 2 inci ar 
nrt kitnpl1rmm 3 tıncU ımııtta, 3 Un 
cü filllıf l.lt::.plarmm da d3rdtıncU sı· 

n:.tn oku.ulmasınm temlnJdlr. 
Vaziyet talim ve torblylı be;yetı ta· 

ratm~ tetkik edilerek netice birkaç 
gtıne kadar tebliğ edilccekUr • 

Sahte raporla 
Kamyon3t işleten b r 
~oför tevkıf edi.di 

Bfr a JD 

Mana iye 
zahirıendi 

! 

-- ~".-Adil- o 
'O'ııkUdıı.rdıı, KI:llklıda 17 nuw-- blf 

turan A.aım kızı Neznhet n:iı1ld3 e{IJ 
kadm, dtın, evinin b&hçesJDdO Jl tılf 
nı::ı.ntıırıar görmu, ve bunl:ırdall 
kıammı kopararak p~lrmi~Ut· ~t 

Ancak. Nezahet mantar yeınc 
1
_,1• 

yed!ktc:n biraz Bonra mUth~ ıı~Cl d'' 
lr. luvranmnğa başlamış, ter)•ot ~ ,. 
rclc lmdnt çağırmı,tır. NerôlhCt )C ~t
kom§tılıın tarıı..ındıın hemen nUIXI 
hastanesine ka.ld:Jnlmıj:iUr. 

Vali ray~ it 1 
ıcto,. 

Vali ve belediye reısi d~ ıcf 
LCitfi Kırdar, Dahiliye Ve••a, • 
ve diğer vekaletlerle teına·\.:ı 
mek, pasif korunma, tn.ltt:l A~~; 
tahdidi işleri ve vilayetı ııl ıı:dll 
dar eden diğer işler haı.ı;.~ 
izahat vermek ilzerc dü~ n · !:a.
Ankaraya gitmiştir. Yalı, /,rJ 
rrı.da 4 gün knla.caktır. 

9 8 

lkı otC".nobile ait sahte fenni 
muayl.!n.e raporu mevzuulıı bir 
hadise dolayısiyle, dün adliyede 
bir şoför \'e otomobiJ komisyon· 
cusu, sorguya c;ekilmişJerdfr. 

İddia edildicnne gör.e. bunlar, 16425 ~ 
komisyoncu SUleymanın malı o· 1 .. aıla 
~<ın iki k&rnyonete rıit-sa.hte r•. .., 
parlar doldurarak kamyonetleri dO r.1 

i~letmeye başlamışlardır. D ınll 
Cvvc'ce, bu hamyon!tlerin iş. D~hlll;ycı vekAleti, nll.!us umu% dO 

kıtilmcsini fen bakımından ma.h· dtirlU~, 1940 tak"lm ;yııınuı ' ıeıı 
zurlu görilp buna müsaade et· kuz ayındakJ l'loğ'um, ölllın ve ev 
miyen mühendis, ara.balan yol· me vukuatını t.e:ıblt etmışUr. 1 çili 
da gö:!·Unce hayrete dli.şmü~ı. ve Buna göre, dokuz ayda l119!5ııs ıi 
seynsefcr ba§l:omiscrliğine mi". evlenmlgtlr. 816G9 zu kadın• S•öl!Xlllf 
racaat ederek İ§in tahkikini js.. erkek olmak üzere 169058 kişi 
temi~ir. tur. 

1
, 5212 61, 

Sorguyu mUteakıp şoför hak· Aynı müddet zartmdn uı re 
kmda tcvk•f müze~ckcresi kesil· ku..ft 166039 zu erkel< oınııı.~ ard
mi~. otcmc1lil komisyoncusu ~e 307 .. 11 çocuk rlo~uşlur. po 4'"~ 1'~ 
serb{'c;t bırakılmrstır. Tahkikat kl ölUme nazaran doğum 16 .. 
g"ni<>letilecekt ir. tazlııd.ır. 
~ 

Dış ticaret r.aisligi 
teşkila'ında değiş klıkler 

Ticaret Vekaleti dı§ ticaret 
reisliGi merkez te.c:kilP.tında. 1::-. 
zı de~i§iklikler ya:')ılmaktadır. 
Yeni merkez teşkilat kadrosu 
ha7.Il'!anmaktadır. Ticaret Veka: 
lctince kurulmuş olan petrol li. 
mite:! ~irketi müdürünün, bu a· 
ra:i:ı., t~ka bir yere nakloluna· 
cağı söylenmektedir. 

Demek ki salılllertmlulcn bir t: 
atımı uznkta bulıınııo ba odalarJ& bt· 
ıe lt:ır:ıı tnşl7JU hlareslnln on ııeklz ac
ue,lr lrurclu:hı, ördllğil ağ:tır her Ca· 
r:ıitruı dellıım~, kur.uılarm ayafnm 
~olıı.nmıya başlamıııtır.,. 

Vahıt 

Bir kıs rn 
o men 

kara suları 
T ahlikeli mmtE.lta 

ılAn edildı ıV" 
Romen sc!areth~es.nden Jl)ltlcııre

llman reisliğine blldirlld'ğinO ~ 
Romen hUktlmetl, bir ı:ıaını oı•· 
kara .ularnu tehllkcli ınu>tal<A derccf 
r&k ilAn etınl~Ur. nu suıa.r• d ·e ot· 
ıı saııly ua. u derece :>O pıııı!oı&· 
mail arz daireleri a.rasını:ıald dO 'fll' 
katardır. Açıkdenlz'lerdeıı gellP ıı:ınet• 
naya girmek ıstıyen bQtllıl ~)<et· 
vru:lyeı. Sullna Umanınd!ıki ~ s.stl' 
tar makamlara bUdlrerek k11A 
;yeceklerdir. 

Asım Us Yunanistan kal"§tırmda ~ -

Almanyllll!n ıta1yayl! yardım edip et· Vali muav:nimiı l(ars 
miyeceğinl bahi.w mevzuu yapmakta• 

dı~ulu:rrlr. Almanyıı.nm. İtalyanm vallSI old~ . gudni 
Yun.an:stana taarruzuna muvafakat lstanbul vali nıuav~~ J{ııJ°S 
etmemiş olduğu hakkmdukl haberle- Karataban, Kars valiiıgınedU ,.a,· 
rln şimdiye kadar tekzip edilmemlf valisi Cevat Bökmen de..!f{ 

ıili0u-e ta.yı·n ....ı:ımişle~ bulunduğunu, AJmıınya.nm AUna ae· :::.'" ~ -
flrlnin harp başlamadan ovvclki va· tııı 

zlyeUndc ycrtndo oturduğunu. hattA IVJ4tll GCDP __.At 
Görlccnln lş;ı-all üzerine Atln&da hal· ıtıı ev-

Altı vn"mda bir erkek çOCUo-,.,..-1ip km co~kun tezahürp.tı ınrnsmda AI· .,....., ~ ... 
man RCf'aretinln d bUyUk bir Yunan lık olamk verilmek 1.stcniY0~caot· 
bayar~ çekmi§ olduğunu hatırlatarak olaıilarm aşağıdalti adrese J%I 

Almıınyanm ltalyn.ya • Yunan harbl· lan. ~ ~ 
oi daha ziyade bu iki memleketi ali\· Bakırköy <>ıımanlye fil • 

"thr eden mahalli bir mesele addet· dllı!ll 1 a.WlllU'3da ~a.zlı'o ~ 
Uğl nl&§ıldığtnı kaydediyor. Muha.r- tı!Jl". 

r r . l:unan stanm askeı1 muva!taki· ZAYİ - Kadıköy maliye §Ube018r:ı1' 
yetı~ri blr gUn do~rud!!.n dcmıya Al· 111 yapısmn ait kııU teınınat t mel>' 
maoyıı.:ım orta Avrupll ve Tuna hnv· 95ı;z lirayı n tık bnn1ta ket~~Cıi ru 
zasmdııld emniyet 83hasını ~ me.nta· tubtma ait 29 S 935 tıırih ve 2:$yl et'' 
atlıır1nf tehdlt eder bir ı;ıekll all:n&dık- maralı ayniyat nıııl:'l::UZU -t~n 
ça bu I§& Alman on:nını ve orowrunıro ğiır.deD yen!.ruıt çıltarac ğan 
lmnpnam.&111 ıo.zımgelıx:eC'f net\eoeı:lne İ killll611z; olduğunu llo.ıt ede::~ 
varıyor. Muat • 
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••uı çmııu..-

BltlerlD .&nsızua 
S6yledlif natuk 

Alınan devlet reisi Hitler dün 
.Abnanyada yeri tayin cdilmiyen 
bir fabrika.dan işçilere hitaben 
bir nutuk s<ıylemiştlr. Nutuk Hit· 
lerin her nutlrunıda tekrarladığ fi 
kirleri ihtiva etmekte ve yeni bir 
şey vermemektedir. Röyterm sı

Yast muhabinnin dediği gibi: 
"•Nutkun umumi üslübu. mutad 

hilAfma mutecavizane değil, teda_ 
fui bir mahiyet arzetmektedir. Bu 
defa daha az tefahur gorülmekte

dır. Nutkun en garip tarafı, daha 
ıiYade hitabet baknnmdan olmak 
Uıere iki feci ihtimali derpiş eden 
knnmdır: Birinci ihtimal bir mağ
lübiyet ihtimali, ikincisi ise lngil· 
lcrenn krt'aya karşı bir istila ha
reketine kalkışmasıdır. 

HiUer, mağlfıbiyctin yalnız Na_ 
ıi rejimini değil bütün Alınan 
nıilletinin harabfsini intaç edeceği
ni söylemiştir. Bu suretle na.zl 
ekseriyetinin tereddiıt edeceği bir 
farkın meYCudiyetini ita.bul et • 
llliştir. İngilterenin Avrupa kıtasr 

na geçmesi ihtimaline gelince, in
sanrn bununla. fngllterenin isti • 

lbı ve yok edilmesi a.raam<ia.ki 
lllesafeyı gômıPfllesl iır.kAnBmda-. 

Nutkun, Almanya Ue İtalya, 

Jq>ocya ve SovYet Rusya arasm
dald mlln.a.aebetlerden biç ba.h • 
ll-tlJı~m p.yanı hayrettir. 

'*.yda değer bir nokta da. nut
ku dinllym meşhur şahaiyetler a

""ıuınM:la Hees'in admm bulunmıı_ 

l'laaıdxr. Filhakika Mlinih bombar

dımanmdanberl Hess'den bahse · 
ı!Udiği işitilmemektedir. Malüm • 

tur kJ o gün Hess, Mlinihin meş
b\U' birahanesinde HrtJer nanıma 
bir nutuk irat etmişti . ., 

Yunan beyaz kitabı 
Yunan hükumeti 1talya.nm taar. 

l'UZUnun taammüden işlendiğini 

lesbit ıçin bir ''Beyaz kitap" neş
retntiştir. Ajansnı verdiği malü • 
mata göre Yunan gazeteleri bu 
l3eyaz Kitap hakkında mütalealar 
~1lriıtnıeğe devam etmektedirler. 
Birçok vesikalar arasında Beyaz 

kitap Başvekil Metaksas tarafın
dan Romadaki Yunan sefaretine 
!ielcilen bir telgrafı ihtiva etmek_ 
tedir. Bu telgrafta Metaksasm 10 

~laan 1939 da İtalya maslahatgü
zar:ı ile yaptJğı görlişn{e hakkında 
h'lalümat mevcuttur. Maslahatgü · 
7.ar, 'Musolini tarafmdan kendisi· 

~ " :rılen emir mucibince İtalya
llnı, Yuruuıistanın millki tarnami _ 
Yetine riayet edeceğine ve Yuna
ll.istanıa dostane münase-betlerini 
idame edeceğine ve bu münasebet 
lerı inkişaf ettireceğine dair Me · 
takaasa teminat vermekte idi. 
'Fakat bu teminatın sahte olduğu 
~Yunan elçisinin iki glin 
90tıra çektiği bir telgrafla me:r 
da.na çrkmıştır. Elçi bu telgrafın
da §öyle deme..kteydi: '•İtalyan za. 

~eri a.tMmda 23 nisanda Koso
va v ,.. __ 

e .,..u.wurta'ya karşı yapıla -
calt bir hareketten başka hiçbir 
teyden bahsedilınemektedir. 
Diğer cihetten Bclgraddakf Yu· 

nan elçisi tarafından gönderilPn 

~ telgrafta itimada şavan Arna
~t nıenbalarından verilen ha bcr. 
lll'(> göre Arnavutluk tahtını 1tal

~ a kralına takdime gelen heyete 
{u.,o inin.in Arnavutluğun genişle 

1 

lı>c('ği h kında vaidlerdc bulun· 

u 1 dllmekteydi. 

Sehreter 
(D<"' amı 5 lnddf') 

Almaayaya 
lnglltere giyecek 
e,ya gönderiyor 

Bunlar oradaki İngiliz 
esirlerine verilecek 

Loııdra, 10 (A.A.) - Harbıye na· 
zın Lord Eden Almanyada bulunan 
tngihz harp esirlerine kışlık giyecek 
temin etmek ıçın lAzımgelen lcdbırle 
ıin alındığını bıldinnlştir. 

Eden Avam kamarasında bır mebu· 
sa yazı ile verdlti cevapta demiştir 

ki: 

·•- Almanların taahhUtlerlni yerin~ 
geUrmiyım~k İngiliz harp eslrleıin~ 

giyecek vcrmiyeceklcn anlaşılır anla 
şılmaz Almanyaya giyecek gonderlle· 
ccktir. Ş!mc.liye kadar 30 bin kaputla 
bir o kadar Un!Corma ve bol mıktarda 
çamaşır sevkedlldl. Yenı ııevklyat ya· 
pılmak Uzeredir.,, 

lsviçre devlet reisi 
seçildi 

Deme 10 (A.A.) - ZUrhlll Dr. Er· 
nest Vetter bugün 1941 senesi ıçin b · 

nçre konfederasyonu rclsllğlne seçıt· 

miştir. lki meclisin heyeti umumiye· 
irinden mürekkep federal meclııı Vet· 
teri ytiz yetmiş altı reye karşı 193 

reyll' ıntıhap etmiştir. 

Amerikanın Londra 
askeri ata,esı 

Hükumeti tarafından 
V aşingtona çağrıldı 

Nevyork, 10 (A.A.) - RoJ'tR.r: 
Nevyork Tayınııı gazetui yazıyor: 
Amerikanın Londra askeri ataşesı 

hUkümetlc istl.şarede bulunmak Uzere 
Vaşlngtona davet edllmlgtir. 

Tahmin edıldlgine gore ataşenin ve 
recegi malumat ve aerdedeceği milta· 
lealar Amenkaı:un lngtlt.ereye yar
dan huauau.nda verecefl kararda bO 
y11k bir rol oynıya.caktır. 

Bir Kanada bll"JJ 
gemiıl llasara 

atradı 
Otta~-a. 10 (A.A.) KöJ-U,r: 
Katllelere refakat eden Kanada 

muhrtplerl lngillz ıularmda eiındiye 

kadar birkaç kere Alman tayyareleri 
ile c;arpışmışlardır. Fakat etmdi ilk 
dt>fa olarak "Saguenay .. isminde bir 
Kana.da muhribinin bir Abıuuı harp 
gemlıl taratmdan hıuıara uj'nı.tıldıJ'ı 

haber verilmektedir. 
Hllrp ~langıcmdanberl Sague· 

naym mUrettebat:ı da dahil olmak U 
zere Kanada donanmaamm .zayiatı 

281 ölü ve kayıptan ibaret kalm!ftır. 

Şimdi ben şaşalamııtmı. 
Adamın yüzüne hl\.,vretle baka-

nk: 
- Ne dediniz?. 
Diye sordum. 
- Valeska benim zevcemdir!.. 

Onun için ondan bal1aedilen bir 
tavsiye mektubunun bana, yani ko 
ca.srna hitaben olması imkansızdır: 

Çek fahrikatörünün evvela saf 
görünerflk, müthiş bir cüretle be
nimle istihza ettiğine hükmetmiş· 

tim. 
- Bay Gavlcr! diye hağırdmı. 

\' aleska sizin zevcenı1.dir ve t ev
kif olunduğundan beri ne diye 
kendisini hiç aramaya lüzum gör 
mediniz? .. 

Çek fabrikatörü daha 
hayretle: 

- Ne tevkifi? dedi. Yoksa zC\' 
cemi de mi tevkif ettiniz? 

O anda duyduğum hayreti unu· 
tamıtm, 

- Bay r.avler! .. istihza mı e· 
diyonsunuz! diye bağırdnn. Yok.sa 
bir isim benzeyişinin, yanllf}lığma 

mı maruz kaldık?. . Valeska. ya
ni kontes Valeska .. 

Çek fabrikatörü hemen sözümü 
kesti. 

- :ı-;vet. konte.ı Valeska ... Be· 
nim zevcem!,. dedi. 

- Fııkat... 

İyice şaşalamıştım 

Tekrar: 
- Bir yanlışlık olacaıt ~.. ct1ye 

r.srar ettim. Zira kontes Val,.ııka 

bir defa bugün ha!A Polonya te · 
baasmdandır! .. Ve epe~ zaman· 
danberf Polonya hükumeti tarafm 

H A B ·E R - JIAl-m ır.tur 

12 adadaki 
Rum ahali 

feci 
vaziyette 

20 yaşından 60 yaşına 
kadar erkekler 

kamplarda yaşıyorlar 

Atiııa, 10 (A.A.) - Atlna Ajansı 
bildiriyor: 
Onıki adadaki rumlara karşı ltaı 

yanlar tarafından ittihaz edılen tarzı 

hareket hakkında tamamiyle aalAhlyet 
tar bir membadan ma!Omal alınmış 
tır. 

Bu malOmata göre bir buçuk aydan 
beri rumlarm vaziyeti tahaınmUI 

edilmez bir §ekil almıştır. 
20 yaşından 60 yaşına kadar bütün 

rumlar temerkUz kamplarına sevke· 
dilmiştir. Bunlar en rutubetll ve ha 
vası en muzir yerlerde kurulan çadır
larda mahrumiyet ve ezıyet lçindE' 
ya.:;ıamaktadırlar. 

Radosda şehrin stadyomunda "Re 
gına.. ıamlndeki ltaJ.yan fırkasına a· 
ıt kışla civarında, şehrin eski aurlan 
boyundaki sığmakta bir temerküz 
kampı kurulmuştur. Soğuk ve yağ 
murlu havalara ve her tUrlll hasta 
lıklara maruz bulunan bu aığlııaklaı
dakllerin mahrumiyetler ve tazyikler 
altında naıııl yaşadıkları kolayca tah· 
rnin edilebilir. 

lngiliz 
t:yyareler :;~:n 

akınları 
Bir · tayyare fabrikasile 

bir denizaltı üaaü 
bombalandı 

l...ondra, 10 CA.A.) - l.ııgill& hAVa 
nuaretinin tebliği : 

Dl1n gece İngiUz bombardıman lay 
yarelen Bremende bir ~re tab.
kumı. Lorient deJlts u.uau •• Bu 
lonya limanını bombardımıuı et.ıııı,ler 

dır 

Bu harekat eımumda bombe.rdım&n 
tayyarelerimlzden biri bir dUfman 
avcı tayyaresi d\lşilrmll§W.r. Tayyare 
lerimlzdP.n biri Uaııtlne dönm~Ur. 

ı:;tMAL DJ.:NtZt.SDE 

Siyamla Blndlçllll 
çarpışmaları 

blylttller 
H indiçini kuvvetleri 

taarruza mukabele emri 
aldılar 

Tokyo. ıo (,\. \.) Mefıuıl. 

Havaiden bıldlnllyor: Thailand (Si 
yam) ile Hlndıc;ınl a rasındakı ıht11A1' 

bUytimektedlr. Thalland kıtalarmın 

Mekoug nehrinde Hlndıçini gemilerine 
taarruzn Hindlçınldc hUytlk bir akis 
husule getirmlfltir. 

Bır Thaıland (Siyam) tayyaresi La 
osun merkezi olan Vlentlanc üzerine 
bır akın yapmıştır. Bunu dört tayya 
re tarafından yapılan diğer bir akın 
takip etın1ştır. Bu tayyareler eehrln 
Uzerlne bOmbalar atmışlardır. Hindi 
çini hUkümet1 namına söz aöylcmeğe 

saırth!yettar bir zat demiı}tir ki: 
.. _ Fransız Hlndlçınlslndekl kuv 

vetler taarruza mukabele etmek mec 
burlyeUndedlrler. Vlentlanc bombar· 
dımanmm intikamı bir Thalland (Si 
yam) merkezinin bombardımanı ile a 
ıınacaktır. Bu hareket diplomatik mü 
nasebetlerln l.nkıtaına ve aradaki ger· 
ginliğin muslihane bir şekilde halli 1 

c;ln müzakereye ba§lanması hUBuaun 
da Hlndıçlnt hUk1lmeti tarafından 
g6sterilen arzudan vazgeçilmesine se 
bcb olmryacaktır ... 

laglltereJe dlDlıl 
bava blcamıarı 

Loııdra, 10 (A.A.) - lngilız hava 
ve dahill emniyet nezaretlerinin teb· 

Uğl: 

GUndUz mUnfertd ve bazı dUşman 
tayyareleri sahillerimize yaklaşmış 

!ar ve bazıları da Kent konUuğ'u üze 
rinde uçmuılardrr. Alman raporlar 1 
ki bomba atıldı!tnı az hasar vukua 
geldiğini ve zayiat olmadığını göster 
mekt.edir. 

Sovyet 
Rusyada 
nıin vesika ile 

verilecek 
ı1llAMllWVa, ıo (A.A.) - Höyter: 

Hu.u.st ve rt>Sınl otomoblllu lc;ln 
bemhıln vesika ile verilmesi kararla.t· 

tırılnuş tır. 

Konyada bir çivi muhtekiri 
mahkOm oldu 

Tarih Sayfaları 
mıınıtllllllJlB lllllUlllllUl ll!!fa!llll!!llllliHYll'ıi.llllll!llll 

Pariste bir Türk e ç·s 
Molyerin bir piyesi 

e 

Yazan Ahmet Bfllent K 
Q SMA.ı.'\'Ll İmparatorluğu, on 1 Süleyman ağanın On Dor ı.ncü 

redincı asır ortalarrnd . Luı tara.frn n kabulti, F'ran ız sa. 
azamet \·e kudrC'tinın en yük it ra) uı t rı t dil künlüğü yüzün 
noktasında bulunuyordu. Dördün
cü Mehmedin gıizıde sadrazamı 
Koprülii Zade Ahmet Paşa, uzun 
bır muhasaradan sonra Kandi:, 
kalcsinı fethederek, Gint adasının 
İmparatorluğa katl ilhakını teınlıı 

etmiş, Şarki Akdeniz. tam manası. 
le bır •'Tilrk denizi,, olmuştu. Türk 
ordusu, Orta ve Şarkf Avrupnnın 
rakipsiz büyük kuvvetiydi. 

O sırada, Türkiyenin servet, şa
şaa. 87.amet ve kudretiııın karşı
sında. Avrupanm siya.~t mihveri o. 
!arak, Fransa bulunuyordu. On 
Dördüncü Lui, "Roi Soleil" Fran
sız zek§.smın bu velüt nsrma adını 
verecek olan mağrur bir hiıklim
dardı. Fakat Fransız bazirgfınla. 
nnm ve Pran.sız sana>icilerinln bü 
yük Türk lmparatorluğunun kara 
ve denizlerindeki menfaat ve em
niyet meseleleri mevzuu bahsolun. 
ca, Fransız gururu. sabun köpü
ğılnden yapılmış bir balon gibi 
patlıyordu. Fakat, Fransız cfkfi.rı 

umumiyesı '·Güneş Kral,, m baba, 
oğul ilci küstah elçisinin 1stanbulda 
resmen tokatlandıklannı öğrenerni 
yordu. On Dördüncü Lui'nin kıy
metli nazrrlan, krnlma.sma küs
tahlığın sebep olduğu bir şerefi, 
7.arafet ve nezaketi ile tamir eden 
diplomatlar bulmakta zorluk çek_ 
miyorlardı. 1669 da da, bir Türk 
elçisi. On Dördlincli Lu'iye Dör
düncü Mohmedin bir dostluk na
mesini götürmilstü. 

l<Jtanbuldaki Fransız elçL4'i Mös_ 
yö Nuvantel sadrazama ananevi 
Türk - Fransız dostluğundan bah
settiği zaman, Ribe suyu cengin
de Avuaturyalılarm yanında, Kan
diye muhaaa.rumda da Venedikll
lenn yanında rastladığı Fransız kr. 
t&lanru hatırlıyan Y.oprülU Zade: 

- FransJ?la.r bizim dostumuz.. 
dur, fakat düşmanlarmnzm yanın
da d.aUna Franau: kılıcnu gördliftı' 

d n bır mesele oldu. ÇUn.ku Fran
sa ıle Turk ) e nra.smd.a, tcsbıt e
d lmı r t Iifat ruzamnamesı 

yoktu. Sule ·m n ağa, Fransa Kra. 
lı uırafmdan Sen · J rmen şato 
sunda kabul edıldı O Ogün ato, 
fevkalüde bir ekilde suslenmı.şti. 

Bütün yüksek Fransız rod ganı, 
en parlak tuvaletleri ve yüksek U. 
niformalan ne hazır bulunmu !ar-
dı. On Dordüncü Luı ·muş hır 

tahta oturmuştu. Ba ı elmaslı 
bir ta( vardı. "GUn ş Kralı., mU
cevheratile Süleyman ağanm göz. 
lerini kamnştıracağma emindi. Fa
kat, Tilrk saraylarının debdebe, 
servet ve ihtişamı içinde bllytimliş 
olan Müteferrika Süleyman ağa, 
ne salonun yaldızlı tezyinat ve 
mefruşatı, ne de kralın ziynet ve 
mllcevlıerleri karşısında ııaşırmıştı. 

Serbest, mağrur. ltıkay t, elinde 
Dordüncü Mehmedin namesi, Kra
lın tahtına doğru ilerle~. glL 
müş tahtın basamaklarını ağır a
ğır çıkarak, Kralm ka.rşL'lmda bir 
an durmuş, nameyi uzatacağı sr
rada, Kralın ayağa kalkmasını bek 
le~ti. Süleyman ağanm na.m~i 
sunmaktaki bu birkaç saniyelik 
gecikme, 'teSmi kabulde hazır bu. 

l lunanlarm gözünden knçmaml§tı. 
Fakat On Dördüncü Lui yerinden 
ktpırdıunaymca, Süleyman ağa na
meyi öpüp başma koymuş, Kral:ı 
uzatıp verdikten sonra, kaşlnn ça
tık, sert ve asabi dönmüştü. 

Süleyman ağanın bu serbest, 
mağrur ve 18.kayt tavırlan On 
Dördlincil Lui";i çok sinirlendir_ 
mlşti. Öyle. bilyilk komedi muhar
riri Molyer'den yeni mevsim ıçin 

hazrrlıyacağı piyesin kahranıanlan 
arasında. birkaç tane de Türk bu
lundurulmasını ve Sülevman ağa_ 
nm bu mağrur kayıtsızlığının gös
terilmesini istetmişti. 

Molyer de, bu sipariş üzerine, 
Burjuva Ja.ııtiyon piyesınJ yazmış
tı. Piyes, Kralın huzurunda ilk oy. 
uo.ndığı gece, fevkalade rağbet 
gömıU tü. Frnnsız gururu, Sille~ -
man ağadan Molyer'in kalemi ile 
intikam almıştı. 

AHMET BtiLE!"."T 

Londra, 10 (A.A.) - Hava neza· 
r.t! t&ralmdan ne,rednen bir tebllğ· 
de kaydedildiğine göre pazartesi günü 
öğleden aonra fi.mal denizinde İngiliz 

avcı tayyareleri bir dUşman bombar· 
dmıan tayyaresini denize dtlşUnnUşler 
dlr. 

Deıniftl Sadruamm. .elet olatak 
seçip Pa.rlae gönderdiği zat ta, 
Tilrk kudret ve azametini. GUneş 
Kralın ihtişamı karşuımda gözleri 
kamaJJilladan temsil edecek bbisiy_ 
di. Dördüncü Mehmedin Paris fev
kalade elçisi Müteferrika Süley
man ağa idL Menşei pek o kadar 
parlak değildi. Bostancı neferllğin. 
den dergihı ali rnütefe.nikalığma 
rükselmişti. Uzun boylu, zayrf, 

Konya 10 - Konya ceza :rtı"'· r ~ q benizli bir adamdı. Fakat, si-
kemesi,. ç~.v~ .. i?t!k8.rı ~ap~. ı yah bir sakalın çerçevelediği bu 
mer Çelıkoz u ıkı sene sür~un. ve kansız yUzde, parıl parıl yanan ba-
500 lira para ceza.sma mahkum kışlan, m&ı:,-Trllr ve lakayt bir çift 

Taksilere zam 
tekHll reddedilecek 

etmiştir. 1 kömilr gibi göz vardı. 

Görünmiyen Harp~ 

s inci Kol 
56 Yazan : VLADMiR SABAT 

Sabık Polon~ a t:ntelicens Sen iı; şt•flerinden ... 

dan tevkif edilmiş bulunmakta -

dır! .. 
Çek fabrikatörli adeta kulakla -

rına inanamıyormuş gibi şaşkın 

bir hnlde bakıp duruyordu. 
- Fakat, diye kekeledi, bu 

kat'iyyen mlimkün değildir! •. 
- Mümkün değil mi? Size onu 

tevkıf ettiren adam ınfaule so)
lüyorum ! ... Evet, kontes Valeska 
bazr şüpheli işler gördüğü it
hamiyle biz.zat benim tarafımdan 

tevkif olunmuştur. 

Sersemlemi11 bir halde olan Çek 
fabrikatörünün rludaklan titredi· 

ğini görüyordum. Adam: 
- Aman yarabbi! .. Aman ya . 

rabbi !. diye söyleniyordu. Sonra 
tekrar bana döndü: 

- Acaba diye kekeledi. Bu si
zin bahsettiğiniz kontes Valeska 
başka Valeska olmasın? 

Hemen sert bir el işarctiyltı Çek 

fabrikatörünil durdurdum. 
Zile bastım. Kendim de derin 

bir hayret \'e merak içindeydim. 
Adeta sersemlemiştim. 

Giren adama: 
- Hemen şu kontes Valeska • 

nm dosyalarından bir fot.oğrafmı 

getiriniz! Çabuk! .. 
Emrinı verdlın.. 

Sonra hay~den göğsünün 

bütün yelekdUğmelerini çözmtio o· 
lan Çek fabrikatöri.ine dönfip: 

- Bay Gavler !.. Eğer kastl 
bir yanlıı;hk şekli verip de blzl 
böyle mühım işlerimiz araımıaa 

fuzuli yere işgal etmiş oluyoraıı · 
nız bunun akıbetinin haltkınızda 

prk hayırlı olmı .. cnğını size ev. 
vE'lden bildirirım ! 

Çek fabrikatôriınun gözlerine 
kan hücum etmişti. Adamın kelı -
menin bütün manasiyle şaşırmış 

kalmış olduğunu görliyordum. 
Bitap ve sersemlemiş bir haldı: 

koltuğa oturdu 

- Oh! .. dedi. Sızl temin ede · 
rlm ki hayatımda bu kadar hay 
ret et.m edim!.. Ben vine böyle bh 
şeyin olabileceğinE inanamıyo 

rum !. Herhalde, hakikat, işte bir 
yanhşlrk olacak 1 •• 

- Durunuz!.. Fotoğraf gelsin 
de herhalde a.nlanz !.. Z0Ycenlı 

olduğunu iddia ettiğinlı Valeska _ 

nm bizim ba.hsettığimiz \"aleska o

lup olmadığını herhalde f!imdl hal· 
!edeceğiz! 

O esnada kapı \'Urllldu. 
Memur Valeskanm fotoğrafını 

getirmil}ti. Cam fabrikatörü, A.de· 
tA heyecanmdan sapsan kesilerek 
ayağa kal'ktı. Elleri titriyordu. 

Titriyen elleri iç cebinden göz· 
lüğtinU çıkararak yüzüne taktı. Ve 
kendisine uzattığım fotoğrafı eli. 
ne alarak baktı. SQnra dehşetle 

yilzüme bakarak: 
- Tamam! .. Odur! .. Zevcem 

budur! .. 
Diye kekeledi. 
:Milthiş bır hayretle adeta donup 

k:alm~tnn. Hatta şaşkmlığundan 

Çek fabrikatörüne gayri ihtiyari : 

- Emin misiniz? .. 
Gibi bir sual sonnakta.n kendi· 

ını alamadım. 

Fabrikatör ayakta durmaya me 
calı kalmamış gibi tekrar koltuğa 

yıkıldı ve kekeliyerek: 
- Emin miyim ne demek ?.. 

dedi. Zevcemi tanmıaz olur mu 

yum? .. 
Sonra kendi kendıne adeta sa 

nkla.r gibi konuşarak : 

- Ben onun Varşovada olduğu 
nu kat'iryen aklon<lan bile geçır 

miyordum ... Ganp!. Çok ganp!. 
Dh'P mırıldandı 

- Ne dediniz? ''arşo\•ada ol 
duğunu aklınızdan geçirnıi:, or 
muydunuz" .. 

Asla! 

- Peki, \"aleska 
1 ı., halde bunu ı 

niz? .. 

zPvcen 2 ol 
ıl bilmez.sı • 

Çek fabnkntörli muhakemesini 
toparlarnağa çalrı:ır gibi : 

(Dıwamr ' ar) 

Şoförler Cemiyetinin taksi uc· 
retleri ne yeniden yüzde l O zam 
edilmesi hak'kmda.ki müracaatı 
belediye otobüs komisyonunda 
tetkik edilmektedir. Anlaşıldığı 
na göre. dökme 'benzin fiyatla • 
rmda bir değişiklik olmadığın • 
dan taksi ücretlerine zam teklifi 
redde<lilecektir. 

Olmaz olmaz ı. 

D EllE, olmaz, olmaz!. 
Bu atalar sözüniı, ltaJ

yaıılarm Brenncr geçldlnin oonu

bunda hümmalı tahkimat haberi 

üzerine hatırladım. Bu da ne 
demek!.. Olmaz mı dcrsinl7~ De

mc)in, rünktı, (Olmıu olmaz, 
deme, olmaz, olmaz!.) 

J 9S!l Ağusto~undan C\'\ el, bir 

So'let • ~iman anlaşmasına da 

herkes, (olmaz) diyordu. 1-l'arı 

sanm 00) lo hirden rokel·eğlnf\ 

klm inanırdı! Hal dl t"ransa 

m:ığlfıp oldu, fnkat ayni f'ran I\• 

nrn lkh k:ırdeşll.'r l!ibl biriblrlne 
yakın olan <..'SIJ mtittdlld~ le 
arasının nçılacağı:nıı kim lhtlmnl 

\'rrebillrdl. Haydi bunu da mUm· 
kün gorenl<'r bulunsun, fakat, c· 
ğer Fransanın ltcncll kurtuln"U 

için de h:ırp l'den İngiltere) si 
füh çekeoei;,rine nn-.ıl lnanablllrlz. 
Ama, gene, olmaz olmaz, dem .. 
NlhaJ et, 6 H) n i mllJ onun 43 
mil) on lcars smdaki 'aziJ etint' 
nasıl, mıim'kiındıir, olur, di) <'bi· 
lir ilk. Buıılarn bal.arak, Brrn
n r geç"d"ndC'ki taMdm:ıtm neti 

olmaz, dememeli· 
Zir , olm:ız olmaz ı1cmf', ol 

'll:ız, olmaz!. 
Km"T 
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Sel e i 
(Da t rafı 1 u 'de) 

ı karşı sular birdenbire daha 
zla yükselerek binlerce evi ve 
:;anı ccvirmirtir. 
Kara-ı.;:nçl.ı, Yddırım maha'. 

sini ve Edirncnin diğer kenar 
emtleriyle Rehıin merkezi ara· 

,,mdaki muvasaJa kesilmic;tir. 
150 1cerplç ev 1.ısmcn çö!rmüş, 

180 ev tamamen yıkılmı~. mun 
telif mahaJı"1erde 1876 ev tabii· 
·e c.dilmiştir. 
Şimdiye kadar bir ihtiyar 

·adının bof°''lll-lı:fi'u tc0 bit edil
iştir. Bu da 80 ya.şmıla evin • 

en çıkmak istcmiyen bir ka.. 
mdır. 
Alman hıı. berlerc göre, Bul
rlst~"da birrok köyler sular 
tındadır. Mustaf ap:ı a tama· 
en sularla revrilmi tfr. Yunan 
razisi de sulnr nltındadır. 

ErP:ene cavı 5 mPtreve çık. 
nıştır. lskender köyünde iki ev 
yıkılmTc;hr. IT..,•nVi)prü ile Yu • 
"lan ar., 07icıi ıırnsındnki tren hat 
mda, ve B11'"'ari hr-ta Karaa. 
~aç • Kum riftUği arasmd-ı.ki 
•ren hattı m\ıhtelif yerlP~nden 
)()ZU}m110tur. Bu yüzden Istan -
>ul - Ed'rne ve Avrupa trenle
i isliveroemPl=tedir. 
Edinıede elektrik fab:-ikam 

la sulaı altında kald·-~'lruı c;e· 
ıir karan1ıktır. Her ta -
"tÜ su içindedir. Vatanda.alan 
tahlis etmek iRinde kahraman 
askerl,.~miz'"" jandarma ve po • 
lislerimlz bo«azlarma kadnr su
va dalarak ~ •IE>re girmişler ka· 
dm ve çocuklan kurtarmışlar. 
iır. 

B11nl2rm P'~terdil·leri gayret 
er türlü tPl,t'firin fevkindedfr·. 

Umumt mnfettiş ile vali vekili, 
belerli,,e reisi. emniyet müdürti 
tertibfı+n ne.... t e m ktedir. 

Bosna k"'11·üne hr.d t gönde
rilmis, anr!l.lı r"'"ııµı.m fu.eri ha
ber o.lf1"11!.ı.·ımi tir. 

Köy halkı b'" rfık seddin tize.. 
rine çıkmış. ufa c tefek rahne -
teri tamir etmektedir. 

Sular yükselirse bu köy hal
kının akıbeti endi§e doğuracak· 
br. 

::--------------~~-----

le r a 7<şam 
~ 

(Bnş tarafı 1 nc1de) 
U. Şlrncli bo tahminlerin pek 
as ız olmadıf.rı akla geliyor. 

a harbe gireli ancak altı ay 
ılt;tlr ~ her lld muharebe 

inde de İtalya ıctn nmıt 

l hadiselerin tamamen ak~ 

\'oku!tt cereyan etmeğc hıışlıımıs-

a 
I' 

(ll tarafı l neh1e) 
lfı.de büyük telef at vermi tir. t· 
ta.lyanlnr hatlarını Yeniden kura 
bilmek içjn nevmidane bir ~a~ .. 
ret gösteriyorlar. 

Arazi vaz'ycti iki orduyu da 
biribiriyle alfıkadar gibi gözük 
mektcn mUteaddit mur rcoole· 
re mecbur etmektedir. Fakat 
İngilizler bakımırdan bu •arpıs· 
malar muayyen bir pl·na tevfr 
knn yapılmaktadır. Bu plim 
Mare~s.l Grazyani kuv •tlerini 
sahile sürmekt,,.dir. Ornda tnr,i 
tiz don,"lnm.asınrn fao.liy ti tn· 
giliz kara ordusunun harek· tına 
dayo!lı1ma.z bir kudret bah'iC'. 
m01·tefür. 

s;dJbarrani ite Derne ara .. mda. 
İngiliz tayyareleri bir'l)irini ta· 
kip eden dal,..ahr ''nde m· <; 
ııidicttt? bombır0nnnnlar yap· 
mıqlardır. 22 ttal.>'an tay LU'esi 
diicıüriilmürtlir. frç t,.,,..j iz tııyva· 
re"'i kayıptır. Fnlr ... t bunlardan 
ikic;inin pilotlan sn;;. ve snlimdir. 

lnrriJiz dOlUU'lJnMl !tayım mPV 

zilerini mrtem"d'yen ve oiiyük 
b:r mil ... .,. riyetle • bardıman 
etme1ttcdir. 

MEHTAPI'A T ~AR.RUZ 

L'md1a, 10 ( A.A.) - Ho} te1 
ııdırıyor: 
J:fa~\cktl Çörçil, b:ırrün A,am· 

' <> 1-..amara ında, Mısırdakı a lı.cri 
'azıyet hakkıııda a~gıclakı beya
natta bulunmu .. tur: 

Bundan oın .. aı; a} ev\cl Avam 
Kamara"Jna bııdirmi~ olduğum 
gıbı, Fran :anın yıkılması, Akde. 
nizde vaııyetımizi cıddı surette. 
te ılı~e} e koymu~ \C bılhassa biz. 
.zat bız ana \ :ıtanda bır ıstUi teh
lııte.,ıue tı.a1 ı KO} mak mecburiye. 
tinde bulunurken, bir ltalyan isti 
!asına ha, ~ı l\.b:sırı miıc.ıalaa vazL 
ı...~ını le\ ı~aıade güç.eştırmışti. 

Fcwıt Eden ı ~şrmıevvelae Orta 
Şa.Ka mwum SC.> dhatıni ; aptığı 
zaman, .L il kıyı.aı.ındakı lngılı .. 
\'e ımparatorlult ordu:;u ımmanda. 
m :::>ır Arcnwaıd \ a\ el. ya.nız da 
ha buyuk bır cmn.yet hı-"i vcnnek 
ıçın aeğıl, fakat taarruza geçmek 
ım.<anını bah~unek ıçın ııı.xınca 
ve malzemece kfiıı mıktarda takvi. 
ye 'ermiş bulunuyordu. 

Fakat ou esnada, lt.ııyamn Yu. 
nam:.tana tecavüzü üzerine, top
rahıa. mın kahramanca m ... daıaa-

Kah "re, 10 (A.A.) - lngiliz sında Yunan ordusuna yardım ıçin 
kuvvetlerinin p"rl" c bir ay Ifiığı ııava ku\ \etlerımızden büyfık bir 
altında tayynr •erin ve dona .. 1u.anını Mısırdan buraya gonder 

ınck luzumu ha:.ıl oldu. Avam ka. 
manın dı:ı. i biri' viyle garp çö· marasının bıldığı veçhile, Yunan 
!ünde Mare~al Gmzya.ni kuvvet· zaferinde lngiıiz ha.,:a kuvvetleri
lerine karşı harel Hına devam ettiği dün ak am geç vakit b'l· nin oynadığı rol fe\'kalade mühim 
dirilmist' l\hıh ben' 'Ik . olmuştur. Kendilerine yapmış ol-

.. .. ır. a.rc . 11: ı g 1 " duğumuz yardımdan dolayı, Eıcn.. 

nınwıun son~nda vazı_retin. ş~y::ı-: ler kralından ve Yunan hükClme. 
m~unıyet olüugu bildin\ ı tinden hararetli minnettarlık mc-

mektedır. ·ı ld k. 
I T 1 ''k hed fl · 1 531 arı a 1 

ku gıl ız er. 1, e en ° an '_'C Hava kuvvetlerimizin muvakka. 
yu ar cıvnrmda bulunan bır ten ciddi bir surette azalması pışı. 

t~lY~? kamrmr bir saat sür~ rilmiş olan taarruz planımı~ tat. 
bır ~ucumd.an so~ı:ı zaptctm •r bik mevkiine konmasını az çok ge
lerdır. ltalyan bırlıklerıne . ı:. • çiktirmi~tir ve .Mısırdaki hava 
:~da ede;ı .lta~yn~. ge~cr~lı oı- kuY\etlerimiz, yeniden ancak bu 

us, mua~ es~ ~uşrnU.5tur. . ay başında bir ilerleme han:ketine 
nk 500 esır Sıdıbarra.ni sah~ lüzumlu yardımı verebilecek bir 

~.nt~k~~a.. alın~ışt~r. 400 ~ı- hale gelmı5tir. 
şilık ıkıncı. esır kafılesı de_ s~ıı- Bunun neticesi olarak 7 Kftnu
dc:ıı otuz kilometre kadıı.r ıçerıde nuevvel gecesi, Nil ordusundan 
almml§tır. Sir Naitland Vilson kumandasın. 

C?rta şarktaki lngillz kuvve~. da lngiliz, imparatorluk kıtaları. 
len başkumnndanı General Va· nı ve bir hiır Fransız kuvvetleri 
vel hıgiliz taaJTUzuna. dair ilk müfrezesini havi kuvvetli mülreze.. 
ha~r eri, ta n r. ı r talyanlann, un an ay ev-
4 saat sonra lngffz, Am"ri' '1 ,·el Mrsrr ~ududundan tecavüzle.. 
ve Türk gnzetccileri.ce bızzat 1 ndenberi tahkim etmiş oldukları 
vermiştir. mevzilere doğru ilen atıl.mışlardır. 

1NG1L1Z TEBLlG! Çölde bir ho.mledo 120 kilomet· 

tır. Doğriısu ~nırsıı, ltalyo. har Kahire 10 ( A.A.) - Orta şark 
be glrcli \akla alh ny obnuşı n. da 1n:~iliz kuvvetlerinin umumi ka· 

re ilerlemenin, büytik kuvvoUer 
kullanıldığı zaman, hiç bir suretle 
tcsa.dUflc'?"d.en ve ihtilatlardan nri 
bir hareket teşkil etmediği nazan 
itibara alınmalıdır. Bu uzun ve se· 
ri yakl"smanm muvaffakıyetle bn· 
canlmı:ş olmMınI İngiliz hükfuncti 
memnuniyetle haber nlm15tır. (Al· 
kışlar). 

u pek resmi ''c zahiri bir hesap· rargiihı tarafından salı gUnU ne"' 
ır. (.'ünlrll ti lya altı n.ydrr hın. I rcdilen tebliğ: 

betmlyor. Frans llo hi~ döf;Uş- Garp çölUndeki hnrek" t mu· 
pıedl. Yunıuıistanda ilk ufo.k bir vaffakıyctlc devam ctmektedir. 
gayreti mUtcal;:tp ric'at manevra· 1 Simd_iye kn?ar es~r nlm(ln!nı:n 
mn başladı. Şlm:ı.li Afrika.da 5 0 1- 1 adedı 4000 ı. F~ı~tlr .. Ot:ta. sık· 
lüm'un 'e Sldi Barnniniu zaptı l.cıc let tanklar 1!,itınam edılmıştır. 
1n i 1 ı rln bu fi rl mevzlleri tabii. Sudanda: Gallab t mmtnka • 
Y etmeyi muvo.ffn bulmıılan ne- smda !-0.P<:un;ıuzı~ mUzaharetiy -
tiocstnde kendill~nden clıle edil· le ~eşif fanlıyetı devam etmek • 

"" tedır. 
mJ" bir mo,affnluyet kllnde gö· lngiliz hava kuvv tıeri fena 
7..e ç.'\rJ>h. havn şa.rtlr.n altmda ..:ıUn Avlon· 

1talya altı ay sllnntı bir hıı~ ya. civarında k ·r taa:rTtJzlan 
değil, nlh ay sUrmü ufe.k bir sc. yapmı§l~ır. .At1lıın bomb ... lıır 
ferbcrllğe ,e deniz ablul.as1na ta- rıhtıma ısabet tmiştir. Bazı 
hnınmül edemem! tir elemek olo- bomba. ~uplan i., liman civa· 

• . rmdakı bınalara d '""!IlUstUr. Dlls 
yor. '\n halulmwn 1'anlı moharc· man tayyare da.fi bataryaları ... 
beler cereynn ehnl ol ;\dıl.' teş açmı'"'a d;:ı <lii mıı.n avcı tay· 

Snblt olnn bnl lknt ~odur ld ıtaı. yarC'lerı göril'memistir. 
y mlllctl sefl<'riııln empcryııliznı Bu hnrek•Lta İi1f rnk eden tav 
ve mnccm JK>lltll"ı"rn lınt·ı~·vcn ya;.elerimizin hepsi üsleri~ db

0

• 

"· muşlerd' 
taraflAr d('/(lldir. İtalya milleti ır. 
gözlcrl ol YM milli kryafetlerinl ------------

terk <Iıp slynlı Mr gömlek içinde 
d nom:ı c 

,..,.. . \'" . . .. 
milli d ' " 1

'\TJJ'B ,n\'tı5ac:ıl 1 rc1·r. 
llUscyln Cnhlt l' ALÇIN 

r 

Diln 9 kftnunuevvel snb:ıln, kuv· 
vetlcrimiz, sahilde Sldi Barraniden 
çöl dahiline kadar geniş bir cephe 
üzerinde bir çok noktada dllşman· 
in temasa gelmişlerdir. Sidi Bar
rnninin cenubunn doğru İtalyan 
merkez bölgesinde bir mcvzie kar· 
şı hilcwna knlkılmıştll'. HUcum e
dilen ve a.ııılnn birinci mlldnfaa 
mmtakasmdn, 500 esir ve bir mile· 
tar harp mnlzemesl elimize geç • 
mi.tir. Bu mevzie kumnnda eden 
İtalyan generall öhnUş vo kuman
dan muavini esir P.dilmiştir. Aynı 
~Un biraz sonra, sahilde daha ya
kın bir mahalde daha mUhim bir 
kuvvctu ikinci mevzide de yeni bir 
ilerleme yapılmış ve burada da 
~irle.r ve hal"p malzemesi alın -

ml§tır. Bn5ka 1nr,iliz kuvvetleri de 
S'di Barrani ile Buk buk arasında 
rahile vnrmı Inr ve bumda esir -

1 

r v D"kliyc malzC'mclerl elde et
mi lerdir. 

Halen yapılmakta olan bUyUk 
h r k. tın ~umulü ve netlec .. •i hak· 
kınd tnhminl rde bulunm ~· te • 

""> • ·n v kit h nıiz çok rrken-
ir. F tat. h r hal le. ilk snfhnnm 

muva ! 1nyNle netic .ıcndiğini 

a epede b r evi 
o romu.da 
aç u~ da 

Berlin. 10 (A.A.) (Stefani) - (B:ı~ t r fı 1 n i~c· 
Hitler bugi.m harp malzemes\ i lfunat, vatandaşların bu v ().Sift· 
mal eden fabrikaların birinJE', ye uymak hususunda ı? eıtı 
bir nutu't söylemiştir. Ftih,.cr, dikleri yüJcsek h s siycti ırı 
600 bin kilometre murabbaı ge· nunıye " tebarüz ettirJllişt_'~i~r (Baş tarafı 1 incide) 

hakkında beyanname vcrmedıği gibi 
bunları rnU!1teriyc .eatmamış ve Gllztc· 
peclcki evine taşıyarak bodrumuncı 

Bu arada birçok nok~i. 
nişliğinde bir sahada yaşayan tamamı nmıs ve birçok nceJll 

sakUı.mıştır. Niyeti saç fiyatlarının 

bırkııç misil fırlamasını bcklemı:k ve 
yüzde bin klırla. ı;atınnktı. 

Bunu haber alnn ÜskUdar mUddc· 
umumilı(;i zabıta. marlfetile evi arat· 
mış ve saçtan meydana çıkararak mil 
ır.:ı.~rc etmiştir. Bodos ÜskUdar asliye 

8fi milyon Almanın tahammül <' liklc-r d~ltilmif.tir. . . al' 
dilmez bır vaziyette bulundu nı Bugün v killPr Heyetinın ıce 
nu, halbuki 46 milyon İngilızin dı~ı ikinci bir kararla, ~V"tbir 
dünyada 40 milyo~ kilom tre konul n memnuiyetıerın nJ<U• 
murabbamda bir sahayı işg l et· kısmı kalüınlmıs bu}unJll 
tiğini hatırlatmıştrı. dır. (1311 

Hitl~r demiştir ki: Sa.ym halkımızın, bU~rei• 
ceza mahkemesi ta.rafından sorgusunu 
mUteıı.klp tevkU olunmu§tur. 

sonrn, zaman zaman h~ 1;rı 
"- Dünyanın böyle haksız ı:ıir o'ı.:..rak yapılacak tecrübe jJldC 

D ıter muhtekir de, Kııdıköyde ma· 
nlt ... ncı Apllttlr. Aplğin de muraka 
be ko:n!syonunun pıızc.nler lçln tc3blt 
cttlji fl;attıın çok fazlasına pazen s:ıt 
mış, cUrmUm~hut halinde yakalanmış 
tı: .. 

:::ekilde taksimi yalnız lngili- o· gözöniınde tutarak evıer ıı.t1 
rin hoyratlığndan ileri g lmek d 'kl ·nlnrmda bazırladııd 
tedir. GeJIÇ ve hayatiyetle dolu t<'rtibatı iyice muha!azn ~ 
bir millet olan İtalyanlar da Al lcrini ve idari makamlnr ~ • 
manlarla ayni şerait içinde yn fından verilecek emir ve . 
şamaktndırlar. Dünyanın taksı. gatn uymalarını rica e(lcrıZ· 
minde uir haksızlık vı.ırd1r. Bu Kararname: ., t Aplk dUn üslcUdar a.ııliye ceza mnh 

kcmesinde muhakeme olunmuş, tev 
ki! edilerek karar verllmelc tızcre mı.ı 

vaziyeti akıl ve mantıkla veya. 1 - 15-11-940 tarih uc 
cebirle düzeltmek lfızımdır. Cc.. 2-14660 sayılı knrarnrune 11'. 
nabıhak birinin her şevden mnh tatbik mevkiine konulaI1_~aJ111 

va tanrruzlanna karsı ~ ~· 
POLiSTE: rum olmasını, diğerinin ic tü söndür~lmesi ve. _ırn.raıi;ll. 

hakeme talik olunmuştur. 

kenmez zcnginli&lere malik .. u. sr - nızaınnamesının - ,.. 
r CD a nar lunmasını istemez. Mesel n n mi tenvirat - , ...... iç ve d~ / 

mantık yoliyle halledilmesi mü· ı:-ıklar - ve - açıkta inşı>& dde· 
Ç31 8 b Şl8 dl reccahtır. Versay usuliyle d' n. bahislerine taalltlk eden JJJ! iitt' 
Beyoğlunda, Kadiriler yoku. yanın her şeyine malik olanlar" lerile ruı.kil vasrtatarmıı. ?? J(J

şunda 40 numarada oturan Ha· la hiçbir §eyleri olmıyanlar aro. allik madd leri hakkındnkitJJ.di · 
tice adında bir kadın diln soka· .sında taksim edilmiş olan vazı_ rarın o.şa"ıdnki kilde 2~0 Vekilleri Heyetince 10.1 . 
ğa. çıkmış, evde kalan üç Ya§ındn. yeti muhafaza edilmek isten· t ·h· tur 
Yilksel, dört ya§ındn Yılmaza· mişti. İngilizlerle Ameriknlılı:u, an ınde kabul olunm~ ~~8' 
dmdaki rocukla oynanuya başla· F a - Ornumi tenvirat: ~ :. ransızlar ve daha başkaları bı. nd!l tarih ve numarası \iill' 
mışlardır. rinciler arasnıda bulunmoktny kararnamenin meriyet rn_e~Jlld> 

Bir aralık çocuk~ardan Yfü·. dı. İkincileri de ben tem ıl de bulundurru müddet zıu• 118· 
sel, sobanın üzerindeki ça.ydnnlr ediyorum. Dizde artık altın kal. belediyelerce alınmış ol~ıı:ı."1' 
ğı devirmiş ve kaynar çaylar ü· d - · · vaya karsı maskeleme ıcrv 1 

. d"kül' rek • h 1 ma ıgı ıçın altın para esasından • " 0~~ zenne o e çocugu aşa· k 
1 

baki kalmak şartiyle Jl • 
mıstır. Muhtelif yerlerinden ya· 0 ayca uzakl~ştıl<. Altn_laıım~z renkli umumi tem;irata tJ'IU 

• f ad k şu1 çalınmıştı. Bız buna müteessır d ed 1 . t' 
nan çocugun ery ma om ar 1 dık .. k" 'ktı d' tı e ı mı ır. bill • 
ycti§lllis ve kendisini Et.fal ha .. 1 ° ma ' çun u ı sa ıya mız b - Resmi ve hususi_ .~ ... ıf.1 
tahanesine hldınn~lardır. ı başka 1 Pmellere dayanıyor. Al hırd'l ic ve drs ı.şıt Jarı: ~~-

IKAM.YCY.JUN TEI{ERLECI nıanyada tak:-iınat herkesin yı ..... ni de zamanlarda anı ıtıt~ 
FIRLADI yeceği bulunacak şekilde yarıl rUbe'er yapılacajhndan a.1?1 • 

Dün, kömUr yUklU olarak Ku· mıştır. Biz bunu diger mem c olan tertıbat muhafaza ed1~u · 
ruçeşmeden gelen Cemalin ida· ketlerde olduğu gibi, mağaza) r Rartiylc normal t:envttats 
resindeki kamyonun tekerleği, boşalmadan yaptık. Bu usul ilC' saadc olunmustur. if'tJ 
Ortaköy oczahane5i önünde fır ihtikara mevdan verilmemiflt1r c - A ık inşa t ten" 
l~ış ve_ tramvay biletçisi Har. tki alem ka.~ karşıya duruyor·: Serbest brrakılmı ·tır. rvel-mın ayagına çarpmrştır. . 

1 
k . d - Nakil vasıtaları: ~11,· Aya.ği.ndan yaralanan Halim a ~ına arşı ış, sermayeye kar. 1 ki karnnıame ile kabul ed11'J~ 

Beyoğlu hastahanesine kaldırıl· mılletçe harp tarzlarında tahdıt· olan mnskcl ... mc sistem: 
mıştır. ler yapılmasını teklif ettim. Fa. kalacaktır. 01 
EMNIYET ~ OD L G NDE 1 kat bu tC>klıflerlm istıhf~fla lml'" e .- ~aJımil ve tahliye\. t 

BİR TAYİN şılandı. Yanın ted!Jırlcn seven fıa I"lerı ve dcni1, f ncrl r c 
Eski dördüncü sube mUdür ~Jam değilim. BükUlmez bir i. vıratı, normal zamanl 

muavini Nazrm, ikinci şube mu· rade ile sonuna kadar gidece· ı dur,u gibi cereyan edec 
dürlüğil emrindeki parmak izi ğim. 2 - Bu karnrnaro 
kısmı §efliğine tayin cdilmi"tir. !ngilizler, 1914 te biltUn dUn. rihınden mutelx>rd r. 

yayı Almanya üzerine saldırdık 1 
söyleyeb1liıiz. ları zamandaki ayni haleti ruhi 

Akdeniz tnı;liz filosu ve İngiliz yeyi taşımakta ve ayni adnmlnr 
hava kuvvetleri, bittabi ordu ile tarafnıda.n idare edilmektedir 
işbirliği yapmışlardır. İngiliz harp lngiltcreye her çeşit tekliflerde 
gemlleri, muharebe mmtaknsmda . bulundum. Fakat bu tekliflerim 
ki muhtelif sahil mevzilerini, ez · daima beyhude olmuFtur. tn...ıı. 
cUmle Ma.ktila ve Sidl Barraniyi ·ı "' 
bombardnnan otm.işlerdlr. tere muharebe istiyordu; i tc 

Hava harekatı hakkında bazı muharebe. 
tafsilat gelml.slir. 8 kfınunuevvcı - İngilt2re sürprizle ele karı:-ıla 
de bombardıman tayyarelerimiz, şacaktır. BLı sürpriz c as n h _ 
Bingazi tayyare meydanına bilcum lamıstır. Bız hava muhareb". ·ı 
yapmıs ve hangarlara ve tayyare istemiyorduk. Bunu hasımı rı· 
Uslerinc takriben 25 ton bombn mız istedi. Biz bilhas~a sıvil he. 
atmışlardır. dcflero taarruz edılmescsini ı 

Ayru gece. sabah harekatına 
bir rnükaddime olmak üzere, tiyorduk. Churchill, hiçbir tah. 
İtalyan ileri tayyare meydanla. dit yapmıyı..n \'e tercihan hasta 
rı Uzerine hava hiicumlan ya • neleri hedef ittthaz eden hava 
pılmış ve dün bütün gün bom- muharcbeöni irat eti Ben, bir 
bardıman tayyarelerim.17., dur- iki üç uy bekledim. F'akat IJu 
madan ileri İtalyan tayyare mey intizarım beyhude oklu. 
danlarmı izaç etmişlerdir. Bunun icincllr ki, bütün kuv. 

Avcı tayyarelerimiz ise, diiı.ı - vetlerimizle muknbele ettım. 
man kıtalarına ve motörlü nak Darbe indiri'ecek zamanı tayın 
liye kollarıııa alçaktan mitral. 
yözle hücum ederek mahsus eden benim ve bu hususta ihtı 
kayıplar vcrdirmişlcrdir. (alkış- yatlı hareket Ettim. Beldem Jı:. 
lar.) fedakfırlıklardan snknımak d ı. 

Muhakkak ki pek ynkmda, ha iyidir Biz daima ihtiyatlı ol 
başka malumat alacağız." muı~. insan ı~aynaklarımızı i raf 

ÇörGil beyanatını bitirdi~i za ctmcmişizdır. Prestij mf'Scl lc.'ri 
man hararetle alkışlanmıştır. icin değil, fakat sırf nskeıi bir 

. Çörçil_den, İngiliz kuvvetleri· gaye için taarruz yapılacaktır. 
nın sahıle varmış olduklarru Vukuu icap ed 11 ııey tahal kul 
söylemekle ~id.i Barran.idc'.'i 1 - cd ... c ktir. A~kcri V<' fütısacli h • 
talyanların ırtlbntı kesıln'wı ol. 1 • ~-
dui;;'llnu mu bildirmek istemle; zımet ol mı) acaktır. Muzaffn ı 
bulunduğu sorulmuştur. Çörçil Y. t m~~akkakt~. Sonı~na kaıfo.r 
şıı cevabı YermiRtir: gıd~c""gım. Tcslım J· füme i bı. 
Kullandığım dikkatle tartıl zim için mevcut d ğil lir. 

mış cümlelere her h:ı.nrri hirAey HUcadde istemiyorum. f, !rnt 
tliı.ve ı>tmemin doğru olmıyaca- mecbur edilince sonuna 
11mı zannedlyornm. gidcccjım. 

Sınama dünyasın111 en 
Par.ak 2 vıld•z"ı 
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slarımızla hasbıhaller 

en nesle lô.zımgelen iç .... 

erh ·gegi verenı igoruz Futbol ajanı 
Samsun mebusu Bayan Medha Ulaş 11.asan 

bu kanaatte olduğunu söylüyor K"' · ı 
Konuşan: Semih Aölı aml 

Ankara. Türkiye Büyilk Millet 
t.Ieclislnin önü. Kapıdan sh ah 
lr:ostfun tayör giymiş genç bir ba 
nn çıktı. Ona, yağız Turk nöbet. 
Çisi ııellim verdi. Demek ki bu 
8enıı ba~an meb'ustu. O sır ' 
lllu unı hazırlıuna...la m<' 
6Uldürı. Kendi lt ndime: 

- lştc, arndtklanmdan biri da 
ha! 

Dedim ve siyah kostüm tayör 
&İYJniı genç bayann yetişmek için, 
11.rkasmdan hızlı lıızlı yürü1üm. 

liilviyeti, o anda bence meçhul 
olan birkaç saniye sonraki muba 
tabı:rn, otobili; durak yerinde dur
<lu. Yüz y zc geldık. Bu genç ba 
Yan, Samsun mc:>b'usu Uelihn Ul 

idi. 
Şimdi, okuyucularnnı bir apnrtı· 

tnana götüreceğim. Vakit k ıım 
Un-. 

Bayan Meliha. Ulaş, siyah kos
t.üı:n tayörünü cıkarmııJ, açık renk 
h~ rob giymi§Ur. Fakat, milliıka· 
ta razı: değil! 
''- Niçin, yalnız kadın mebus· 

larla konuııuyorsunuz? diyor. Ar 

tı:k, kadın - erkc>k milsavi değıl 
lll1? O hald , bu t frik ne lilzum 
\>ar?,, 

Samsun mebu una şu cevabı ver
cllın: 

- Meclis mllznkerelerinl takıp 
ettim. Kndm mcbuslarımızın ko • 
lltıştuklarmı hiç görmedim! Bu su· 
ltfıt, brnde bir nevi merak uynn
dll'dı. Onun kin, slü ve arkadaş· 
larınızı rahatsız etmeğe karar ver
diın. 

Bayan Me lha Ul~ ın rilı:U, sa· 
!cin. fakat muhal f rey verir bi'r 
tavır aldı. 
"- Bizim çalışmalnnmız daha 
~e encümenlerde oluvor. Mn -

lbna!ih, !7ah'lan lUzum gördUkı;:c>, 
ltUrsUyc çıkmaktan hiç c; kinme.m. 

lfatttt bir kC're umumi he} et içti· 
llıarndı:ı. mevzubahs etti 'm husus, 
llıatbunttn bllc g niş bir alaka u· 
~andırdı. Bu meselcve dair bır · 
l:olı: makaleler yazıldı. 

lf Uznkere, gençlerlmizln içtimai 
lel"biyesine taııllük cdıyol'du. Bu 
11<>ktıı, benim en hassas taraf~ -
<lrr-. Manlesef, y Uşen nesle, tahsil 
~: beraber ldzım olnn içtimai ter 
~ıyeyı veremiyoruz. G~clerlmiz, 
b O?ıUŞ:ma tnrzlıın ve tavırları iti • 
atiylc, kültürü yUkack bir insan 

ti Pinden çok uzak bulunuyorlar. 

l{anaatıerimi, açık açık söyle • 
ı1irn. Bu hakikat, benl çok mUtecs
~ediyor.,, 

liatırnna, Bobst.iller ve emsali 
teJdJ. Bııyan Meliha Ulaşa hak 

"eııtıc>mc>k mlimkiln değildi. 

ICa.rşmııza bir maarif meselesi 

~~. Bunun tedaisi ile S.:un· 
8\tıı mebusunun evvelc.e edebh at 
lb.ııaıliıni olduğunu hatırladnn. MU 

~asemlı: hocalığa ıintıknl etti. 
&.l·an M llh UJ ş, k dınlı 

bit alii.ka~ la c>vl • t e Uz rın· 
'le dlJl'du. Halbu i b n, ınu ed • 

dı at dcdıkodusu ) pm k i ) or -
lltn. 

<le- Dırakın çocuk mııh hb tıni ... 
ı._bi~ecek oldum, !Hım n 
... dı: 

U Unde 
:ırt. bır t tı 

b am etti: 

- Db!!. edebiyatından ho in • 

- En çok sevd'~im şair lt"'uzull· 
dir. 

- Ya Nedim1 
- Fantezi! 
- Diğerleri? 

- Nef'i ve Baki Cie krymetıı· 

dir bence. 
- Zamannnızn ynklıı.şalım. Ser

vetifünun cdebiyntına i.ısimleri kn 
r an Röhretlcrin arnsındn ... 

F'.debi~ at fa.kliltcsi mezunu mu. 
hatabım, derhal: 

-- Halıt Zi) a .. 
D di, fnknt akabinde de sustu! 

Anl .. dım ki Sa.maun mcbusundan, 
diğer bir Scrvel!fünun romancısı

nın ndmı i!J bnck mümkün değil 

r. 
Tekrar SC>rdum: 
- Ya Feeri'ıticilN'~ 

- ! ... 
- Susuyorsunuz'? 

- BilmJyorum da! 
- O halde, muhtelü romancı-

lnnn ısimlen Uzerlndc durolım: 

, rı? 

- Önu severım. 
- Yakup Kadri? 
- O da ıyidir ... 

Y n h~.:undaki f'":riniz? 
- Belki biraz tcnkitkiır ... Fn· 

kat, rica derim, düşilndüklcrimi 
kapalı söyliyeyim. Beni müşkül 

vaziyette bırakmayın! 
Ve Bayıın Meliha Ulaş, birdenbi. 

re değişti: 
- Ben, size bir sual sorncağm1, 

dedı ! Halide Edip 
0

ruı.sıl? 
Srunsun mebu.sundaki bu tııhav

\ üldcn o kad:ı.r 811 ınnı.'J olacağım 

ki kendisine hemen cevap vereme· 
h l.bbım, "i'ıtu-

mu, bclki bir tereddüt telA.kki et· 
t.ı, noktainazarını izaha girişti: 

- Kanaatimce Halide Edibin 
ilk eserleri güzeldir. 

Frrsntı kaçuırıadım: 

- Ya. Tatarcık? 
Bayan Mc:>!Uıa Ulaş bir an dU • 

şündii: 

- Yo ımız Herlcdikçe. iıdeUer 

bizi de ·ıı, biz dctlcri tcrkcdiyo • 
ruz. ÜzNimızdc, zamnn ve muhi · 
tin tcs:rı oluyor, hi !erimiz, fikir-
1 rimiz de · 1) or. Takdir edersi 
nlz ki cdt'bi.} nt da, lis:ın dn r.aman 
v muhitle nlikadardrr. Bu. neye 
b nzer bllı} or musunuz? Her do • 
~ lrde yclı n n kendısindcn evvd· 
ki dcvrı tenkit etmesine. Mesela, 
T vf'ik I ikrN, bugun, devrine na· 
znran inkılap .} :.ıpmış bir şahsi -

~ c~tir. l<'aknt, onu hırpnlrunıık isti 
~ nler, bunu nanın dikkate almı. 
~orlnr! Ayni h:ıtayı, )ine, genç • 
l mi I" göı üyoı· \' ' iizlilii~ o· 

I' kı, AbdUlhnk Hfımid? 
Tabu o da kendi devrındeki 
edC'blyatmın tl'sirı nltındn 

k lmıştır. 

- D ı::ı. g nç ııaıı IC'r iı;:ın ne 
dü Unü\ orsunuz? 

-! ... 
- Mesela Ba~an Halide Nus . 

ret? 

dan bahsedelim. 
Dedim. 
Bana: 

18 inci ve 19 uncu nsır <''i • 

biyatmr seviyorum. 
l Muka.belcsindo bulundu. 
1 Aklıma, birdenbire başka bir 

mevzu gelmişti:' Moda ! 
Samsun mebusuna, gündüz giy· 

eliği siynh kostüm tayörü hatırlat· 

tım: 

- Sizi, daha gr>n<; göstc>riyor! 

Dedim. 
Bu sözüm, güzel bir başlangıç 

oldu . .Modanın tarihinden, muhte

lif de\·irlerin esvapları üzerindeki 
tesirinden bahsettik. Fa.knt, Snm· 
sun mebusu bayan, sözünil: 

- .Modayla alakadar olmağa, 

vaktimiz kalmıyor!., 
Cümlesiyle bitirdi. 
Az sonra, Bayan Meliha Ula§. 

tan müsaade PtmC'sini diledim. 
Nazik muhatabım: 

Dalla erken ... Biraz otur -
S'l \ ·d ın rz. 

Cc\'abmı verdi. 
Seyahate çrkacağınn, Toros eks· 

pı-esine ycti~mek mC>cburiyetinde 
olduğumu söyledim. 

Samsun mebusu : 
- "Memleketi tanımak kadar 

güzel . bir şey yok, dedi. Erzııruma 
gittiniz mi bilmiyonım. Fakat, 
ben, Pıı.landöğen <lağı eteklflrfn • 
deki nebat ve çiçaklcri bll1$ka hiı; 

bir yerde görmcdlın ı 
Bayan Meliha Ulaljın göz bC'b k 

!erinde yurt vadı rr::-.ın hasrrtı 

var gibiydi, .. 

Ajansların Dili 
-ı••ııuııuaaıe-.ıııwın11111111n11111 

Bitlerin Ansızın 
S6yledlftl natuk 

(Baftarafı S unc:UtJ••) 

Esasen 14 Ha:ıiran 1939 da Gö· 
rlcede ı;öylediği bir nutukta ltalyn 
maarif nazın Bottai, İtalyan re • 
jimi altında Arnavutluğun Plc

monte'ye bonzlyeceğini ve iki Uç 

seneye kadnr genlııl!ycceğinl söy 

1 

!emişti. 

•'Beyaz kitab'' 21 Ağustos 1939 
da başvekil Metnkıınsla İtalya sefr 
ri Gra.zzi arasında yapılan uzun 
bir mülfı.kntı da ihtiva etmekte • 

dir. 
Bu mülakat esn.aamda Melaksas 

sefire C'zcümlc şunları söylemiş

tir: 
'·- On lki adaya nakledilen 

askerleriniz •'Pireye gideceğiz, 

bütün Ege'y:i zaptodeceğli,, diye 
şarkı söylerken, mareşal RadogU· 
yo Arnavutlukta alenen Arnavut· 
luk hudutlormm gen'slcH!ceeğin. 
den bn.lısederken, Görlceye gelen 
kont Clıuıoyu lstıkbal eden heyet
ler Uzerlcıinde: '•Koııova, Çamur· 

ya'' )azılı levhalar taşırken Yu
nan milletini lt.al)n tarafından hiç 
bir tehlike olmadığına hasıl inan. 
dırıı biliriz? Gerçi Kosovn kendi 1 • 
IC' hususi milnnsebctlerfniz ol n 
Yugoclnvynya aittir. Fakat Ça 

murya Yunan!stamiadır.,. 
Gratzı bu suallere cevap verir · 

ken milşkUI vaziyette oldıı~u gö. 

rünliyordu. MUlakntın sonunda 
Metııksas Yunnnistanm 1talya n 
leyhlnde hır tUrlil teznhıirnttan 

ktinap edeceğine dııir ) en iden tc 
minat vermı , fnkut bir kere dnh. 
ı;unları flit.ve etmi tır· 

•· TsımruniyN ve> lstıkllllimlz 

veya milli menfoatlcnmiz tchdıd 
edildiği takdirde bunlnı ın mudafa 

nsı için çarpışncaı:"lz ... 
Grnzzi ce,·abe-n bu t.akdırde 

istifa etti 
İki hafta f'\'\ el oynanan l~oner

IJ:ılıçe • \•era ınaçında ~reyaıı e· 
den hiı.di eden doınyı rcnerbahçe 
merkez mnh~clml !Uellhle maçın 
bakeml aminin, Hölgo ceza he. 
yetince cezalandırıldıl.:lnnııı ~uz

mıstık. 

Dün aldığmuz blr habere göre 
rutbol ajanı Hasan Hfımille hakem 
komite"i zasmdao Nuri nosut ,.e 
Cafer ce1.a heyetinin bu ı.nrnnoı 
\'1lZ.lfelerlnc mlid hnl · tr.Hlkkl et 
tiklerinden i"tlfıı<le ctmı ... ıerdlr. 

Alman piyonlarından 

Meuzeı çc.k " rnlceuıe bcrnbcr .. 
Raketinin uğruna inanan ve onun 

bu uturu sayesinde birçok mllÇlardn 
gallp geldiğini söyllycn -: ".d, son 
dc!n yaptığı bir mUsab;.nnd: mnğlOp 

olmuştuı·. 

1 

Çocu Esirg me Kurumu ntenlaatlne 

K 
Maçları 

Beden terbiyesi genel direktörlUğU 

İstanbul bölge ajanlığı 15·12·0t0 pa· 
zar gtlnil saat 2' de Makslm salonun· 
da. çocuk esirgeme kurumu menfnatl· 
ne boks müs:ıbako.ları tertip etmııttr. 

Hemen bUtUn tanmmıv boksorlcrl· 
mlz bu milsabnkaya iştirak edecekler 
dlr. Galatnsarnyın getlrdlğı antrenör 
Yorgoleskunun çalqıtırdığI boksl:Srle· 
r1n hepsi formlarında olduklarından 

mU&abakıılarm heyecanlı olml\sı 'bek· 
lenllmcktedir. 

Ankara • lstanbul temnsmda bUyUk 
muvn.tfnklyet gösteren 1stanbul takı· 
mı da bu müsabakalara iştirak ede· 
cektlr. 

Hasılatı hayırlı bir kurum mwruı.· 
Une &yrılınt§ bu mUsabakaln.ra halkı· 
mızın lı\yık olduğu aıtutayı g!Ssterece· 
ğinden şüphemiz yoktur. 

M ÇLARIN PltOORAMI 

Yorgo (G.S.) Muzaffer fG.S.), n· 
yns (G.S.) Tevfik (G.S.), J. Abdi 
ıG.S.) Eduar (Kurt), laman (GUr~) 

Panayot (KurtJ, Hüseyin '(B . .J.K.), 
Semih G.S.), A. Abdi (.Alem.), 
(Kurt). .Muhte§em (G.S.), Hasan (G ı 
reş)d Cevdet (Güre§) Hidayet (G.S.) 
bm U G.S., Semih o(G.S,), 

Alemdar klUbUnUn bEı§ Y8§1Ddaki i· 
kl kızı: 

Yedek boksörler: 
Halil (G.S.) Feridun (G.S.> 

Erkek mektepler 

Fut bol maçları 
Şeref stadında bugün mektepler a· 

rası tutbol §8.Dlplyonasma devam edi· 
lecektlr. llk müsabaka aaat H te 
hakem Dabaedd1nln idaresinde Ytl· 
ce Ulkn ııaesne :bWtW ıı..ı takım· 
lnn arasındadır. 

tklncl mU&abaka gene aynı hake
min idaresinde Taksim ve Şt§ll Teralı 
ki liseleri arasında cereyan edecek 
Ur. Bu mllsabaka saat 111,15 ~dlr. 

llütUn gün al;ırlığımru ) ükledi imiz b:l<'.llltlıı.nnm lr.ln t'll glbıel lı:'lmlın llMllt1 
hlr istlmh:ıt dc\Tı'Sindc , hll\udn, bl lklet pedalı ÇC\1rll' glbl yapııaca.k olan 

foırcl.cttlr. VücuttekJ reb.ıvetl giderecek \e baeaklara ~vlkllk verecek bu 
ha.n•kct, bUlınssa sabahları yntakt m kalkmadan öaoo yapdmMı ~ı 
, o hcrkcııo pynnı tn\"sl~ e ol:ın bir harekeıttlr. 

En latif 
SPOR 

tmçftctlk nielttep ~,_ ..... 
it- nı •nız? - Romnnlıırı frnn değil! 

B y n Meliha Ulıışa: 

Yunanistanın tr..mamiyle haklı ola 
cağm1, fa.kat Lôyle bir ııeyin mcv. 
zubahs olmadığını eo~ l mi tir ... 

nu ı,o• ,oca :ıdaml.nı ,.., .ıc m dı r ' ı bu h:ın:;lt t, spor ~ rç \ &l lçlııde yer alan bl.r bareketUr. 11111 ~ 

- O haldı. garv edebiyatın ' SF.KRETER 
ı in Lurm b h ı ' ı ıt bclwk o~ nanın ı tubaı g<"llr .. Fakat yukarıld ha.rckott" bakınC'a alışlyorus ~ 

tabii bir blliı' ırelh or 
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Tecessüsler 

Elmas bir köınür . 
parçasıdır. Fakat 1Şekersız reçel yapma-

suıun dünyadaki insanların bır günlük masrafını bir arayalsznz biliyor musunuz ? 
getirseniz satın alan11yacag>.; ınız elmas parç ası vardır il Avrupa harbinin, harbe ışti· 

rak eden memleketlere \'e hele 

Be«estaada otuzbln liraya çıktıtiı halde sab•bın- t .. .. müstevlinin j~~aı.~~ıtma. girdik· 
!t • ın sa macıgı ı ten sonra getırdıgı yagane ~y 

4) Eğer reçele katacak bir mik· ı erince reçelinizi kavanozlarmıza. 
tar şekeriniz varsa (bu tavsiye· doldurun .. . 

!erde sekerden tamamen mar. 
rum oİanlara yapılmış bulundu_ 1 .~EFT ALI, ARMUT VE 

elmas da Olsa 0118 ba CIDS elmasların bir !tırıDbS Hlır açlık ve yoksulluktur. Bolluk ğunu unutm1yalım. Biz belki fay- iNCiR REÇELLER! 

Insan süslenmek ıçm, henü1 
ı 

yer yüzünde vahşi bir hayvan kt-
lığıyla dola.c;ırken bile, emek sar -
fetmiştir, hayvan postlarını, tüy-

en fazla meşgul 'iehirleri Paris, 
Londra ve Amı:1terdamdı. 

Elmas kırat denilen hususi bir 

atkara verdi. Bu san aLkar elma::.- içirj·lc yaşıyan harp harici men . 
leketlere. milletlere ne mutlu! 

lıra~lıkta o kadar hünerli değılmiş 
her halde. Çünkü tası 0 kadar le- Avrupadan ve .cilhassa A!· 

dalı olabilir ümidiyle bunları sL Şeker kullanmadan mükem· 
ze naklediyoruz .. ) bundan da a · mel reçeller yapmak mümldir. 

7.a~i ~:r<'~ede istifad: etmeniz 1 dür, demiştik. !şte bunun usulle
nıumkundur. Yapacagmız rec;ele rirıden biri: vezinle tart.ılır. Krratın metre s;s· na yonttu ki, ağırlrğ~ 280 kırata n;an işg~Ji altında bulunan maf~

ı ı. P. ' ~ ,_ Uz ·-~ teminde muadili çok deği::;miştir. dü~ürdu. i\logul hükümdarı lena, 1up Belçıka. Holanda ve Fran~' . 
sırtma bağlamış, sazlardan başına Bir z..ımanlar her memleketin hat· :.alde öfkelendi.Venedikli sanatkar 1 dan gelen h~berler ~u mı~·:aka· 
ördüğü külii.hı kn- ~ic,ekleriylc siıı:r ta her Behrin husu.si bir kıratı var 10 bin ruble tazminat \·ererek asıl • da yaı;ıyan k ımselerı her gun en 
!emeği ihmal etmemi'.:t.ir. Parlcyan dı. Bugün kullanılan kırat 205 bin Rubleye tazminat vererek asıL mü~rem ilıtiYa çları olan gıdayı 

ne kadar az rec:el koyacak iseniz 1) Pancarları · oldukça kalın 
:e<:eli o kadar c;ok kaynatmanız; 1 parçalar halinde kesin. (Yuvar
ıcabeder. ~foscla iki kilo şekerle lak olarak). 

1 yirmi kilo reC'Pl ya!>mak müm· 1 2) Bu pancarları yarını saat 
her cisim insan gözüne güze] gö. 
rünmüş ve bu parlıyan cisimlere 
bir kıymet vermiştir. Elmas p:ır· 

ladığr için kıymet kaz11.nan taşla r 

dan birisidir. 
Halbuki elmas kimya noktainıı -

7..armdan saf kömürden başka ı:,;r 

şey değildir. Tıpkı kömür gibi ya 
nar ve hiç kül bll"akmaz, eğer el. 
ma.s yer yUzUnde bol hol bulun · 
muş olsaydı, kül vermediği ve 
duman n~retmediği için kömürle 
rin en 1·T)metlisi sayılacak, belki 
de harp gemilerinin <X'aklarmdıı 

yaktlrp gidecekti. 
Elmas billurlaşmış kömürdür. 

Ufak billurları kiiıb şeklindedir. 

Elmas her renkte olur. En mak -
bul olan elmas renksiz olanı, en 
na.clir bulunan elmas da mavi renk 
te olanrdır. Pembe elmasa da.h.-ı 

srk rasgelinir, renkli elmaslar a • 
ra.smda en bol bulunanı da yeşil 

elmastır. San elmas da vardır. 

Fakat donuk ve klrli gibi görün • 
düğü için makbul değildir. 

Elmas ışığı en çok a.ksettir(>n 
C'İsimdir. Bunun içindir k i fazla 

par1ryan cisimler için elmas gibi 
prrıl pll"Il yanıyor deriz. Elmas al-
tr metre u:ı:ağma konmuş bir mu
mun 1şığmı dahi iki defa aksetti-
rir. 

Elmas yer yüzünde mevcut ci 
simlerin en sertidir. Her şeyi çi. 
zer ve keser, elmasın kendisini tı· 

raş etmek, yani yontmak ve mun 
tazam bir şekle sokmak için an -
eak elınas tozu kullanılabilir, zi· 
ra elması çizen hiçbir cisim yok . 
tur. Elmas gayet zor iıılenir. 

1878 sergi~inde üzerinde Holan -
da kralının resmi çiziler ek lıjlen -
miş olan bir elmas bir sanat ha-
ril<ası addolunara.k bütün se~irci· 

le.r tarafından hayret ve takdir i. 
le temaşa olunmuştu. 

Sun'i elmas yapmak mümkün o-
l, r. n e 111 ı it..ıkri H t • ' _ 

'· ft rm,.,, ....,, "f'Vl.,,'"a-

kmda elde ettiği 3000 sıcaklık 

der~esine m3.ru.z bıraktığı bir kö· 
mür parçasmr eritmek, ve sonra 
hu mayj kömüril billürlaştırarak 

tekrar dondurmak hususunda bir. 
çok tecrübeler yapmış, fakat mun 
tazam hendesi şekil almıyan do -
nuk bir billiırd::ı.n başka bir !$ey f'l· 
de edememfr;tir. 

Elmas Hindistanda, Brezilyada, 
Ural dağlarında, şimnli Afrikada, 
Kalifornİ\ ada, A "-ustralyada, So -
matra. Borneo adAlannda, cenubi 
Afrikarlıı Kflp t::ıraflarmda bulu · 
nur. Bugün f'n f:ızla elmas vr11•en 
madenler Kap madenleridir. 

Çok eski zamanlarlla, elm!lS bu 
giinkünı> nispetle daha az olduğıı 
icin daha kıymetli sayılıyordu. tik 

çağlarda "İması valnız iiıılü ve bü 
yiik kmllarm taçlarını ;;üsli~·ebı _ 
liyordu. 1727 Brrzily::ı elma" mt~ • 

denlerinin kec:fi üz>'11nc> c·lm !-> fi" 
atı birdenbire :-ii2de 75 rltı5tii . He 
ıP Kap madenl erinin bulunması 

E !mas piv::ısıısrnda adetıi hir pa 
nik ,,.-fa:uda getirdi. Bu bolluk el. 
masm maliyet fiatın<lan Yüzdı> o· 
tuz noksaniyle satılmasına scbeb 
oldu ve hi'r<;:ok Plma.!I kumpanya· 
armr iflasa sürükledi ve buglııı 

senede 500 milyon frank kıymNin 

rlc e1mM alm1 satrmı olmaktcı<lır. 

1 !'13!'.l harbinin ba.~lamasından ev • 
,.,,! yıır yUzilnUn clm::ı.ı:1 ticaretile 

miligramdır. maktan yakasrnı güç kurtardı. temin için ni<'c wrluklarla pen· kündür: ama bunun için şekeri kadar ya bir tencere veyahut bir 
atmazrlnn PYVf'I reçellik meyvayı bakır kazanda kaynatın. 

İn<'I 

F:lmııs hakkında bu kailar kuru 
ir bilgi b:ze yeter de artar bile. 

Yıı.lnrz yer yüzünün tanınmıs bir· 
kaç elmasından kısaca bahsede _ 
cek olursak, vakıa z.enginin para· 
S'I züğürdün çenesini yorar kabi· 
!inden faydasız bir iş yapmış sa 
yılırz ama belki de bu m(>şhur el. 
masları rüyalarında. bütün parlak 
lrklariyle göğüslerinde görecf'k o 

lan kıymetli taıı meraklısı kadın -

larm ve bu taşları sevgi<lkrinl? hıı 

diye etmek ümiı.liyle oyalanacak 
aşıkların hoşuna gidecek bir iş 

yapmış oluruz. 
Yeryüzünde elmasların en kıy-

metlisi Fransızların meşhur Re . 
jan elma11rdır. Ağırlığı tam 136 

1/4 kırattır. Bu elmas işlenmeden 
evvel 4-10 kırat geliyordu. t~lemc 

i,:i l:ım iki sene sürdü \'e o zaını:ı 

nm p:lrasiyle altı yiiz bin franga 
mal olrlu. Bu P)masın bn:ı:brı her 
tarafında adetu tam ı:lort kfü~e -
dir. Bir köş r:ıı:;inde>ki ufaC'ı;t biı ıe 

keden bacıka hic;bir kusuru yolı-tıı:. 

Rcngi hafifce ı:;arıya çalar. E;,, 
rlistanda bulunmuştur. Yi!~:am T'i• 

bunu Kalki ı ~ 1 • Hintli bir Pi.mas 

tıiccarrnc.ian s::ı.tm:-ılm~ ve 18 inci 
srnı bnşlaııgıcında 'I \"2.i.it r~ 

- · . · '1 1 1 olan rlük d'OrlC"l'1"1 "Al· 

mı~lır. 

Yer ) üzünün en kıymetli elma"
l3rı ;mı..:ında bir d e Bü) ük . L\Jo_ 
~ol c>lma,ı vardır. Bu elma" ış en.. 
mC'mı o; bir halde ITind I\lıharcle

rinden hıri<:.inde bulunuyor<lu. 
:\Jıhracen i n 

rından biri~ının 
maı~ et m. 'ntı~' a. 

açıldr. f\l i ~ ımola ı ~mınde olan bu 
memur o 'akit 787.5 kırat a?!ırlı

:!:ında bulunan bu ham t~şı a ar~k 
kaçlı. l Iima'a~·a ctali:larını a"aral: 
L\ le roJi .:taııa 

:\ lo~oli tan 
Cihan Ş:ıh'a 

ırel<l ı 'e ta-. o Yakit 
hülrnmdarı hulunarı 

-..tındu. Cihan Ş:-ıh el. 

Borc;ic: ic;min<l? Venedıkli bir ~an-

Meşhur ::eyyah Taverniye bu el- çelc~tiklerini göstermektedir. 
ması 1665 te Ciban ~alım yerine Filhakika bu memleketlerde 
~cçen o~lunun elınde ~ördüğünü yağ. şeker. kömür gibi en Ji'. 
e:,;erinde hikaye aler. · eyyahın an 1 zumlu maddeler yoktur, varsa 
~altığma gö: e , b~r~!'. :'_log.ol clm~ J da çok kıttır. Bu sebeple bu a · 
ı , (~: ta~ı~da n ke::.ılı.uş bır ) w1ıurtc1 cı mahrumiyetleri ba.ska pratik 

. ' hıınde ımı~. usullerle karşılamak yolları a · 

en az ııltı saat kaynatma.k la .. 3) Bilahare bu pancarları in· 
zımdır. Kcıas itibariyle aklmmia ce parçalar halinde keserek i · 
tutmanız lazım olan prensip şu. çinde sidr (elma şarabı) bulunan 
dur: $eker az olduğu zaman bir büyill< bakır kazana koyu ~ 
meyva c>ok kaynayacak ve şe· ouz .. 

13u ta:;ın bugün ne oldl!ğu ta_ ranmrş, bulunnıııc-1.• · .... Bu sütun . 
:namiyle belli değildir. Elma:ılarm larda evvelce <le ate~siz ocakta 

ker ancak r~l at~~ten ineceğine 4) Bunları pişinceye kadar 
yakın için.e atılacaktır. kaynatmız. 

.{ı..·ı;liği elleri te,hit ile meşgul olan
brın bazıları bu ta~m yirminci 
asrın başlangıcında İran Şahının 

hazinesinde bulunduğunu ve Der
yayi Nur ismini taşıdığını tiÖyler
lcr. 

Yer yüzünün üçüncü meşhur el. 
ma::-ı e-.Jdd<.>n Hindistan l\1ihrace
lerinden b:ri~inde bulunan Kühi 
Nur (I~ık Dağı) elına:-.ıdrr. Bablır 
)alı 1325 tc Dehli Şehrini zapteL 
tiği \'akit bu elma:;,ı ele geçirdi. 
Babfu Şah bızzat kitabında bu el 
mastan bah~erken yer yüzünde 
yaşayan iıı,anların bir günde yiye. 
~ekleri, giyecekleri, ze\ k ve scfala
n uğrunda sarfeltikleri bütün pa
ral:U'.r bir ara~·a topla :.ı.lar bile bu 
"1 rmı~r .::atın a ıamıyacaklarmı söy
ler. Bu elm3=> on dokuzuncu asrın 
ilk senelerir.e kadar Lahur hazine_ 
-;inde idi. 1850 de In~ilizler o va
kit 186 111 G kırat a~ırhğında olan 
bu elma.::ı lngiltereye getirerek 
Kraliçe Vıktoryaya sundular. 1 n
giliz kraliçesi bu elması J\m,,tc1-
ciamda tıraş ettirdi. ,\ğırlığı 1C3 
kırata düşlü. Kuhi ~ur 1851 Len 
dra sergi:;inde teşhir edildi. Bugün 
İngiltere hazinesindE'dir. 

Yer yüzünün en a~ır elma,larm
dan birisi de 193 kırat ağırlığında 
olan Orlof elmasıdır. Fakat bu gü. 
zel elma.:: fena Ye nisbetsiz yontul
mu~tur. Bu ta~ın da men)Cı Ilin_ 
di,tandır. Hindistancla Brahma 
mabedindeki heykellerden birisi. 
nin gözünde idi. 

i\lfıbede yabancıların girme 
::.i şiddetle yasak edilmişti. Fakat 
bir Fran~ız neleri bin bir müjkü. 
]atla bu mabede girebildı. Ve hey. 
l\.elın gözünden eima~ı çıkararak 

hazinesıyle beraber ı\ladras'a kaç
lı. Orada elması bir Fran;,.ız gc:mı _ 

.;İnin kaptanına 30.000 tıanga :ıat. 
Lı. Kaptan bu elma~ı rnO.Jl>U Jran
~a taıımmı;; bir elma,; tacirine 
le\ rettı. Bu surete bır müddet 
tacirler ara:ımda elden ele dola 
~an bu elma:>ı nihayet Rus amır:.ı. 
lı ürlol. Çariçe Katerine bir sada
kat \ e a::k lıftlıı a,;ı olarak bu muh
lc~m muce\'hC:rı tal•dim edebilmek 
zevkim t;.ıımak ıçın elmdsı bir ~r
meni kapıcıdan ıkı mılyon :h.ı yüz 
elli bin franga ::.atın adı. 

piı:;en yemeklerde yağ yerine 
!rnllantlan nebatlardan bahset · 
miştik. Bugün de size §ekcrsiz 
tatlılar. şekerlemeler, limonat • 
lar, şuruplar, reçeller yapmak 
usullerini öğreteceğiz ... 

ŞEKER~ ' "; FJl,LEh 

p;ğer yaptığınrz rec:eJJ(>rin ne_ 
fis olması hususunda ti tız ıse 

niz şu aşağıya yn.7.dtğımız 1:-ir. 
kaç esas noktaya dikkat ediniz: 

1 ı Her ne reçeli yaparsanız 

yapınız, bu reçeli muhakkak ba· 
kırdan bir kap ic;inde kaynatma 
nız laznndrr. Çünkü başka h<" . 
hangi madetıden ve b ilhassa dök 

meden yapılmış olan tencereler 
reçele siyah bir renk verir ki bu 
hiç de hoş bir ~y d<'":·ildir. 

2) Ref:eli küçük kL'r:ük, parr,a 
!ar halinde pi:::irece[;ini7.e ne ka 
dar yapmak IQ.7..;ırr:a hepsini bir. 
den kaynatımz. Bu şekilde hfr 
tün reçel aynr lezzette olduğu 
gibi siz de ya kaeak maddeden 
azami derecede istifade etmış 

olursunuz. 
3) Reçel yaparken ham mey· 

vaları kullanmamıya bilha8Ea 
dikkat ediniz. Çünkü ham me• • 
valar ile yapa<'ağınız reçellerin 
lezzeti muhakkak biraz ekşi o_ 
lacaktır. Reçel yapılan meyya · 
lar ne kadar olgun olm~a hın . 
larçlan yapılacak re~el!crin ele 
leZ?.eti o kadar güzel olur ve bu 
rer.ellerin de muhafaznsı daha 
kolaydır. 

atldrın namu:;undan -:üphe t'tm:. 
~·ordu. Qlünün karnını yardırdı. 
elma~ı mide..;ınck buldular. 

Elmas bir aralrk sclaletc dt.::;eı· 

Sansi aılesi taralından rehin o.a . 
rak ~arl lö TC'mcıer'e \erilmı::-t:. 

za,·allı adamın da bir gün ü!ü ... ünıı 
bır ormanda buldular. Katiller a. 
damcağ'ızın yüzürıü tailmnırya::ak 

bir ~ekle koymuş olduk!arı ce~ec.lıP 
kime ait olduğu anlaşılamıyordu. 

Fak:.ıt parmağında parlayan e!
rna~. ülünüıı hü\'iyetini meydan;.: 
\'urdu. Bu suretle elmaslarına tek. 
rar karn~an San::.i aile ·i tngiltt.>r<• 

ŞEKER81Z ELMA REÇELi 

Şekersiz elma reçeli yapar • 
kcn ~.ekerin yerine elma şarabı 
yani Sidr kullanılacaJ...-tır. Hazır 

lama şekl i şudur : 

1) ~kilo elma i<;in 2 veya 3 
kilo sA.f elma şarabı (Sidr) a 
lın ... 

2) Patatesleri suda hııslar g-i· 
bi, elmaları da bu elma şarabı 

içıne atarak kaynatmız .. 

3) Ara sıra bakır tencerenizi 
sallıyarak elmalarJ altüst ediniz. 
Bu şekilde iki saat kaynadıktan 

sonra ilk pışirm. ameliyesi sona 
ermiş olur. 

4) Elma larmızı orta genişlikte 
bir SÜZ!_.,"'nten geçırın .. Ancak ne 
elmanııı •• ouğunu, nıe çekırdek. 
lerinı süzgec;ten gec;irtin. 

Bu ı:;ekilde elde etmiş olduğu· 
nuz pelte halindckı elmayı yeni. 
den ateı;e koyarak altı saat müd· 
detle kaynatınız. Bu altı saatin 
::;on üç s:ı.ati zarfında bakır ten· 
ccrcyı s ık sık sallamanız lazm . 
dır. Bu ~ekilde ikinci pişırme 

nihayet oulmuş olur. 

Bundan sonra reçeli indirin ve 
bir kaı:;ık ile bir parça kaldırın .. 
Eğer kaldırdığınız bu parça 
dti~müyor. dökülmüyor, kaşıkta 

duruyorsa reçel oldu demektir .. 
O zaman iki üç dakika da ha a
teş üzerinde tuttuktan sonra ka· 
vanozlara doldurunuz. 

ÜZÜM I'..EÇELJ 

Şimdi bahsedeceğimiz uzum 
re~:.:ılini muhakkak ki hiç biriniz 
yapmış, hatta yemiş değilsiıtiz. 
dır. Pek kolay ve lezzetli olan 
bu reçeli sizlere tavsiye ederiz. 
Göreceksiniz yapılması ne ka· 
dar kolaydır: 

1) Bir miktar armut, havuç 
ve karınız kabuğ·u kc~erck bun
ları ufak parçalar haline geti • 
rin .. 

2) lçir.den üsaresi c:rkarılabi _ 
lecek vaziyelte olan olgun bü -
yiieek tizi.imlerden alın. 

3) Bu üzüm Usaresini yarıya 
ininceye k~dar kaynatın. 

Bu elma ... ıaı arasında garip ma. Kra ı birinci Fran-.uvaya bu elma_ 
ceraları o•anlar da \'ardır. l\fe.:1c'• q G0.000 Eküye c:attı. sonra 1657 

:"13:1;,l rlma ' 1• ha~,kında birçok el. 1 :le 1 ngiltere kralıçe~i 1I. nriyet . 
~aneler dola.,an bır ta;.tır . llu la~ i\lari Fran~ava 51ğmın:ık mecbu. 4) Dibi tutmasın diye, karış. 
ı a. diğer bülıin kı) metli. mücevher- riyetindc kalı;ıca San :\ İ Elma"n~ı tırın ve sallayın. 
ler gıı)ı ~1rl~tan ge ını~tır. me,:.hur Kardinal '.\lazariene '-'attı. 

~ansi ,attı-unun Senyoru ol~n O da Fran"<ı kr:ıhna hediye rtti. 
5 l Evvelce hazırlamış olduğu· 

nuz armutları, ha\'lH:;ları ve kar· 
puz kabuklarım bu üzüm Usan. 

Nıko.n-.. do 1 larlay sefaretlc :;ark_ Bedc~tanda satılı~ıa çıkarılan \'e 
ta bulmıurken bu elma--ı :'-atın 'ila. 30.0UO Türk lira,;ına kadar yül;5C. 

1 Rinin içine ilave edin . 
• ak yanına aidı. Bu :ıuretle e ına len bu clmaı-.:ın müz2yede::.i haber• 
... ı çaldı rm •• ınak i~tedı. ~an"atkftra bizi mc:-aka clii~i.ırdü ve muhtelit 6 l Bir müddet de bunları ateş 
''hayatmı ,·c:rclıilir,,in,. dcm i~ti. kitapb~r karı,.tırarak bu bil~i!eri üzerinde tutunuz ve üçte biri e. 
Fa'.(;'\t b.ı e.m3~1 h.im 3Cnin e.ınc \Cr topl arr:amıza \'e,ile oldu. ıiyiı;ceye kadar kaynatın. Buse· 
mıyecek:-in ... eu ha\ adb ded1kod•t Bu hadi ~e • izi de meraklandiı . fer dibi tutmasm diye saHama. 
-;eklinrle ~'mele y:ıyı\cl!. Bir \!Ün ınFtır ,.c bdkı de hunları arava· nız veya karı~tırmanız laz1m de· 

u5ağm ölii ür;ü üzerini a>adtl~r ! cak ,·:ı.ktin i z yo\tur diye. bu kr"a 1 ğildir .. 
Elma;; yoktu. Fakat ~enyor, ~an- v:ı.zwı da "iitunla .. ımrza kovuYerdik 7) Bu ikind k~yrnı.y1ş da oona 

5) Pancarlar pişti•kten sonra 
içine şeftali, armut veya incir 
ilave edin .. Her üçünü 'birden i . 
lave etmenizde de bir mahzur 
yoktur. 

6) Bu meyvalar kaynadıktan 

sonra indirileceğine yakın içine 
birkaç ceviz ilave edin .. Cevizler 
reçele qok güzel bir leZ?-et verir. 

7) Bu reçeli kavanozlara koy
duğunuz takdirde uzun müddet 
muhafazası mümkün olur. 

SEKERSİZ .~fARllfELATLAR 
ŞTEFTALI VEYA ELMA 

ı ı Evvela iyice olmuş me~a. 
lan intihap edin .. 

2) So11Z"a marmelat yapılmak 
ta kullanılan usul fu.erine a.nak 
şeker koymadan meyvaları pişi· 
rin .. 

3) Bir kere meyvabr piştil:-. 

ten sonra marmelatı daha so. 
ğumadan ılık olarak şişelere dol
durun .. 

4) Ağızlarına mantar koyun ve 
sıkıca bağlayın. 

5) Şişeleri bir çamaşır tekne. 
sine koyun. Ancak teknenin di
binde saman veya ot bulunması 
ve sişelerin dikine koulması !a
zımdır. 

6) Çamaşır teknesini, ~işeleri 
ağızları hizasına kadar su ile 
doldtmın ve hafif at~e koyun. 
İki saat sonra mükemmel bir 
mıırmelat elde etmiş olursunuz. 

Şeker kullanmadan yapılan 

reçellerden bahsettik. 3u şekil .. 
de pratik olarak ve şeker kul~an_ 
madan şurup, sekerleme \."e hat· 
ttı pasta ve emsali şekerli mac'. 
deleri yapmak mümkündür. Bu 
günlük sire yalnızca reçellerin 
nasll yapılacağmı etraflıca ta· 
rif ~ttik. ·-----·---· Dr. Kemal O zsan 
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~ kaptan Rinros 
0lııı~ı.. buaber çq.- ilı. 
: ve YelK nll onun lda· 

ııı ' lllıtazarn g ferler yapı-
}ce kar g .. :.irl;ıordu. 
htı 1§. ri d mJk mmel de

gelnıiş l 

1.ızı1dcn bunı9.l'J dUıJündill:~e, 
~ru.an lo:~na lı&.rllı derin 
tarlı.k hl!:S Ji.) ordu. 

' ta?.at bir kuısa benzlyen 
lt:ıın ht'r huyunu iyi bul. 

r a:tıı~..ı. Jan ne y::ıp~a hofi 
' 
0~u de.in b:r n,..h.a cevi· 

llıtı ı, Jr..'U gl>rllr zörmcz, 
· ari sevinlvor ve bu se-'a!: • 
lanuyordu. 

a, ~ 'don onl:ırı tofada 
~?lıağa b ı m lı. Tiıdor 
!'tın k bl1ırlren sergU. 

~tauı tatlı nnln.ttikça genç 
l:ıasnıc<an ayrılması kabil 

e b'r Lade var mı?,, 
:lu 

~ . 
' ~Yordu ld: ''Tüdor bu 

iç ~ık def ·ıcrır; b~lki bir 
qı onu eğlendirebilir, fa.

t en bahtiyar edemez . ., 
de ReUnce; bu sathi ve yap. 
~anlıya. &şık olo.mıyacak 
r uı bir kız:ıır.,, 

_ ise onun tcbinUni iyice ..... , . 
~ ..ı: ve nnsıl o!ss bir tn§· 
~ llı;ı Pot kırncnktı . ., 
~ a1tııi gibi, dellkanh pek 

t :ıa,,~~nğa başladı, 
'tı" tç lkçe, TUdor genç kıza 

11 
\r. alnyetli manevralarla 
' Şeldon ice yerinde sa. 

~ artık adamakıllı kız-
1antıştı, Kendi kendine: 

11 Yeztı geldikten sonra, 
~le lslı var; • dedi ·sur gıt

e du~unuyordu. 
d~· Q gelince: o lılç ora

l\,,. Cııdl, "Jan la beraber 
•c, lt " 

ti llhut dinam:tıe lınlık av-
ıtlyordu 

Ce • • 
eıı.. tlraııahlara tuzak kur. yere· 
' uı avl:unak veya cn-

~le Vak.it geçiriyorlardı. 
b.. ut ln bunlara ifrit keeiJ. 
~~ t'aber mlsRfJrperverllğc 
lılJ ~in diye en ufak bir L 

bulunmuyordu d • 
• a kabahııtl vicdanına ··s .. eı ü ben mUbnlfığa e-

' -ıer"-, .. nlmm hareketle • 
YeU asan hiçbir §~Y 

Ih l""u .. 

~ tablren gillUmsemek · 
aıtıch t • " :ı hayat sakin bir ne -

ll'Ordu. 
tll ll!in birinde beldeni 
El ' 

g ldi "Bllı 
d " • 

11 
1 \'llkU idi. Şeldon ya-
Blpar~Jerint ynmıak · 

H A B E R - Akşam Postası 

Yazan: 

CeYat Tevfik Et~SON 
Büyük at cambazhnnel ·inl.11 

bir g.ebirden öbiir 5ehire gıt· 

mesi gayet bazi !lir h~tir; tıen 

la meşgııl:iu. l'üdorla genç kız so raylarına uygun o an Hı':C ılJı·ı 
fada tatlı tatlı konu~urlarl:en, de eksperesin peşine taı:<ıiınca az 
UL.,nlı birdenbire Jnn'm hdine sa· bir masrafla istedikleri yere 
nldı ve onu kGndine do~ çekti. gider. 

Şe'don od:.dnn şi'idetli bir tokat I Romany:ınm m~hur 1'farko 
iıı~tti; derhal ycr:nden fırladı. Fa. at cam1: .. azhanesi de böyleoo 
kat soğu~lılığını mulıafnza e • kü-.:Uk bir şehire gelmişti. 
derek tekrar yerine oturdu. H:lk, meşhur kump:ı.nranm 

Bu tokc.t Tildor'un auratmda geii§ini çarçabuk hab~r ald•. Za. 
§akl:uıuştı. ten ''Marko Sirkosu" ibaı esini 

J :ı Lakland odaya girdiği za ta~ryan heybetli krrmrzı vı .gon. 
m:ın yiı~ü öfltedcn bembeya: ke · ıar, b:ınliyoda cturanlarm r :ı.zan 
si:ntlş bir h:ılde Şcld<ına baktı. dikkatini derhal cclbetmiı; 1. 

Ayni zaman:la sol eli/le sağ '\forko at c:ırnba'*an~i dai-
kolı•nu t•ıtuyordıı. mi surette icrayı faaliy~t ettiği 

H'l.f!I blr reııJe dedi ki: Bükrc§ şehrini terkedip Re man. 
- Kolumu incittim. ya turuna çıktığı zamanlar ek. 
Ve sonra ute ncmJan kıpkırmızı serıya eksperese. dokuz vagon 

odudan çıktı gitti. takardı. 
Ş~c!on yalnız kalınca dilşl\nml· Ilk "a.:;onca, carı~:ıihnnenin 

ye ba§ladı. bandosu yer alrr; ve her şehre 
ll~cle ciddi gö:'ilnilyordu. TU • yaklaşınca "Marko Sirkosu" 

dor btlyilk bir kUstablık yapmı~. marşını çalar; geçtikleri yerler· 
genç kızı tahkir elmi§ti. Şeldon, de b.!:ı..b1l:§a tetı:.d:if ettikleri 
genç kızın fu:ıkt gtfatile, bu baka- taknirde dıırmadan bol bol seyn. 
r~ti doğ'rudnn doğruya kendine 

hat p .. C'gramlarmı se~r1erdi. 
ka1111 yapılmış bir hakaret §eklin· 

İkinci vagon, seyah. tte ye. de görüyordu, 
D!mağı bunlarla meşgulken an· 

sızın knpı aç.ldı; 'e içeriye Til • 
dor g 'rdi. 
Şeldon yerinden sıçradı, 
Til~or l:lls~ah bir tavırla. ve öf. 

keli öfl:eli sordu : 
- İşittiniz ya?_ 

mek salonu; faaliyet zamanında 
da bilet gişesi ve muhasip oda· 
sıdır. 

Üçüncü vagonda, sirkin sahibi 
M1!.rko ile be!li başlı artistler 
yer alırlar. Aşağı yukan yirmi 
kişiden ibaret olan bu grup 

~!."!on cevap verdi: poker oynar veyahut dünyanm 
- Bir daha tekrar etmezseniz en :ı1~Jıur kov1x>yundan kitar 

çok müllfil ,ı olacak ... Eeaacn ka • 
yığım da her dakika emrinize t· 
m"\Jedir, bir ka~ saat zarfında sizi 
Tuıaği ·e atar vesselam! •• 

Tildor omuzlarını silkti: 
- Bununla meısele halledilmlt 

sayılmaz! • dedi • 
- Anlamıyorum. 

- Anh:ı.nıak• '1sfefu1yoruutrtiZ' da 
ondlJl. 

- Kalın kaf&Wığmıa bağıola • 
)m o halde. 

Tildor mllstelW bir kahkaha 
koyverdi: 

- Bıı.na kayığmtzt ilmım edişi

n zden anlaşılıyor ki, • dedi • Gu· 
ndalkanar adası iklmlze yetmiyor. 
B::n de bu fikirdeyim. Burada ya 
siz ya ben mes0 leyi oramızda hal. 
leceğiz; hem de §imdi. 

Şe!don bu söz:erden bıkmrş gibi 
yilzUnU e~:terek: 

- Ne demek istiyorsunuz? 
• dedi • Yoksa kavga mı a.rı>or • 
sunuz? 

- E\•et kavga arıyorum ya.! 
(Devamı var) 

1 ıııı,·1111111 
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Şehir Tiyatrosu 
peba'ı Dram K111mındıl 
Ak~ m 20.80 da 

11111 Bulunmaz Uşak 
lıır.an: d. M. 8AltlU1'; 

~ ~"' 
btıklfil Caddesi Komedi lnsmın(la 

Bugan JfÜmlü11 ıı:ınt 14 de 
ÇOUUK O.l'UNU 

Gece saat 20,80 da: 

Pa§a Hazretleri 

lleyoğlrr Halk Sinemas· 
llugan 11 dr, Al<~ın %0 de: l -

Mihracenin Gö:ıdesl. 2 - Hind ıue:z.arı 

yun! 
- Bırak ~u a1aylan, ben ~imdi 

Venedik elçisile görüşecek halde 
miyim? 

- Vallahi turp gibi sağlamsın .. 
Gözlerin ı~ıldı} or. Şimdi sana 
bir. şekerli kahve gönderirim .. İ}i· 

ce açılırsın! 
- Aman, ~erli i~temem, büs 

bütün m;rtor olurum. Bir acı kah· 
ve gönder bana!: 

El i ile ~ karşıya oturdulaı 

soloları Jhıler. . 
Doodüncü vagonda, dekor iş. 

lerile lle,Öora§an te!misyenlerle 
tezyinat& mütaallık eşyalar mev 
cuttur. Bu vagonda bulunanlar, 
daimi surette çalrşmak mecburi. 
yetindedirler. Bir şehirde km· 
lan herhangi bir eşa.ynın tami. 
ri, vakıt kaybetmeden yolda 
yapılir. 

Beşinci vagonda. evli artüıtJer 
ikamet ederler; ve kendilerine 
verilen işleri yapmakla vakıt 

geçirirler. Kadrolar, zaten cam. 
bazhanenin çadırındaki yırtık· 

lan tamir, ve yama i§lerile al!. 
kadar olurlar. 

Altıncı vagon gayet eğlence. 
lidir. Burada. ikinci derecede ar· 
tistler ikamet ec1er1er ve bin bir 
marifetlerle lbiribirlerini eğlen,. 

dirirler. Arada. sırada tombala 
oynalar. Birez daha canları u. 
kılırsa .. Küc:ücilk vagonda enva· 
yı çeşit taldaklar atarlar. 

D1jer vagonları a.nlatmağa 

lüzı.ım yoktur; bu vagonlarda 
her cinsten hayvanlarla bu· iş. 
lerle uğr~an mfitaha.ssıs kimse. 
ler bulunmaktadır. 

Muko cambazhanesinin prog. 
rarnı ~yet dolgun ve o nirbette 
d2 eğlencelidir. Eilhassn ilk ve 
son geceleri gayet parlak geçer. 

Saralım ilk rşıkla.n arac;mdn 
eksperesten ayrılan vagcnlar, 
derhal kii<.;ük şehrin milsait bir 
meydanlığr.ın nakledildi; ve ha. 
raretli bir çalışma saye'linde 
'Jatxdan bir saat sonra, cambaz
·ıane, seyircilerıne kapısını ac;. 
'llI!'! bulunuyordu. 

Smyor Greçyo söze başladı: 
- Sizi sabahleyin ral1at.uz et· 

Lim, Eayrullah efendi! Maamafih 
vakit de pek erken olmasa gerek. 

- lfret. Güneş bir hayli yüksel 
mi~. 

- Vaziriazam hazretleri bugün 
oğ'e::len sonra geleccldermi~. Bura· 
ya ka:far gelmişken sizinle olsun 
~örüşmeden dönmek istemedim. 

- Çok isabet etmişsiniz, sinyor! 
Zaten paşa hazıetleri de bend<.?nize 
sizinle konuşmak için emir 'e sa· 
lfilıiyet vermişti. 

- O halde geniş geniş konuşa· 
i>iliriz. 

- Pek geniş konuşacak kadar 
,·aktim yok. Çünl(Ü öğ!eden sonra 
Avusturya e!ı;isile, mü:ideti ti ten 
dostluk muahede3i hakl•ında mü· 
hiın divan miııakereleri vardır. 

A Cambazhanesi 
Gişe vazifesini gören vagonun 

dört tarafına camLa.ıhanenin 

hatta dünyanın belli başlı ar· 
tistlerindrn bir kaçının fotog. 
rafı yapıştırılmış; klovenler, 
ellerinde tuttukları beş altı top
la müteaddit numaralar rnpıp 
halkı ce1b2t.mcğe çalışıyorlardı. 

Bir aralık, hnlk cambazhanenın 
kapısına hücum etmeğe başladı. 
Bu vazivet k~ısmda, dave•ıı 

bulunan kavmakam ve polis miı. 
düriine bile zorlukla yol acıla
bildi. Bfrnz sonra. belediye he. 
kimi ile küçük şehrin b&.Ş papa· 
zı da ~ıka geldiler. Başpapaz en 
yeni elbi.-:elerini giymiş; foti le. 
ri de pırıl prr1l parlayordu. Be
lediye hekimi hzlac!t. miyop ol. 
duğundan gece dürbününü ge. 
tirmişti. 

Süvarenin b2.ş1P..:rna natinde 
cambazhane ağzma kad1r dol· 
mucıtu. ön sırada oturanlar, 
yüksek a&.şlı memıÜiarla tile. 
car ve diğer mümtaz şahsiyet_ 
lerd:m ibaretti. Diğer sıralarda 
da her sınıftan hnl.lı: vardı. Se
nelerdenlM!ri bUyUk bir allka ile 
Marko camba.z.'ıanesinin muvn.f. 
f akıyetli numaralarmı seyreden. 
lcr. Bu mü&esna eğlenceden 

ihtiyarlar 'bile sevinç içinde 
idiler. B~ mUstesna. ·eğlenceden 
yalnız on beş ~dan küçük 
çocuklar istifade edememişlerdi. 
Marko, cambazhanesi.ne, 18.yık 
olduğu şöhret ve ciddlyeti vere
bilmek için ilk ve BOn gecelerde 
çocukları kabul etmemeği adeti. 
prensip haline getirmişti. Fa. 
kat, onları da sevindirmeltte 
gecikmez; hemen ertesi günler 
matinelerde onları meccanen ka• 
bul eder ve caınbazhancnln Is. 
mini taşıyan renkU kutularda 
çikolata, şekerleme ve bisküvi 
bile t ~ram ederdi. 

Süvarenin başlayacağm.ı ibil. 
diren ziile beraber bandoda 
"Marko Sirl:osu" margmı çal
mağa harladı. 

Cambamanenin sahibi • far. 
ko, pist.in ortasına geldi, hal· 
kı lhüyiik reveran,slar ile 
seltımlad:ktan sonra mil•rof on. 
da kon~mağa başladı. M.a.:rko, 
bermutaıt camr:c..~anenin bu kil· 
çük §ehre gefa~ilmesi için ihti. 
yar edilen zahmetlerder dem 
vurduktan sonra. nmnaralarm 
nefasetin len; ibilhassa, dünyaca 
tanınmış Teksash Kovboy F.dc .. 
vardo Kalibrodan ve ölitm 
prendasi abnakla şöhretkazanan 
mihailovi :;le Rozitadan bahıretti. 
MüteakH: ~n. kaymakam ve polis 
müdürile d:ğ~r zevatm, davetini 
kabul bu~·urduklarmdıın dolayı 
bir şeref duymakta olduğunu da 
ilave etti. 

Markonun söylevinden sonra 
da. kaymakam, alkışlar arasında 
mjkrofom•n önüne geldi; ve o 
sırada aklına gelen birkaç cümle 
ile Markodan sitayi~le bahsetti; 
ı;ehir nıımına cam~rufuane mü-

dürUnc ~ekkUr etti. 
Eğer haftalık spor gazetesinin 

acemi fotoğrafcısı objektifini 
daha iyi ayarlamak için ip mer. 
dh:cnc tırmanmamış olsaydı .• 
Merasim. büyük bir ciddiyatle 
sonn ~ ... cekti. Uçan tayyarenin 
kanadı,.,da resim alan spor mu. 
harriri Şny Alofns, ip merdiven
den, muvazenesini kaybederek 
belediye hekıminin üzerine yu. 
vmlanmca, halk kahkahala··ia 
gülmeğe' başladı. Belediye hekf. 
mi, eski kimyager yeni spor 
muharririne çıkISTrken, başpa· 

paz i~.e knrr0tı; ve mesele çalll.41< 
kapa·'dr. 

tik numara olarak piste 
çıkan at mt:.tenu:diyen d"in:nelf' 
başladı. Kazak ?ı"'i§a, at Uur 1-
de bir çok hünerler göster.ii. 
Yan bL'ldi; t .. rs atladı; atm 
aya ·lnn arasından geçti. Vell,a. 
sıl bir Kaza.ğm ne derecede ata 
binmesi IA.zmı geldiğinl tama.
men g&terdi. 

Birkaç ehemmiyetsiz n1 mara. 
dan sonra, me~hur Kovboy Edo. 
vardo kalbiro pi~•eslne çıktı. 

Büyük bi rmeharet!e laso çe· 
virdi; sonra, elir.ıdeki eişeleri 

üç metre meeaf eden tahtaya ıfa. 
yanan kızın etrafına di~rel:. 

sillietini çizdi. Bir aralık 
silah tecrliıbesine başladt; 

on metre mesafeden, kızın elin· 
deki yanan mumu. arkası dö. 
nilk bir vaziyette aynadan nl. 
~an alarak eöndUrdU. Tablt po
lis mildürU de Teksa.slı Kovboyu 
şiddetle alkışlayanlar arasın.. 

daydı. Spor muharririnin fo • 
toğraf çekmek hevesinin ka!:p 
kalmadığ1ıu anlamak icin lkı d.~ 
bll' de &şmı ip "lnerdivendea 
tarata çeviren miyop telediye 
hekimi başpapaza dönerek, Kc.v
boyu gösterdi ve: 

- Ne dersiniz.. Tam ~kala.. 
tıılacak adam değil mi'? •. diyerek 
gUim ?ğe baruadı. 

Ka libro, inatçı atm üstünde 
cıgarıı sardı; büyük bir raha;':. 
li:lda içti. P.:n.tt! daha ileriye gi· 
dcrek ayağa bile kalktı. Jnatçı 

atı, ilç seyis g:Jçlükle plı:ıt'ten 

çıkara.lbildi. 

~ 

' t 

' 

Haberin bulmacası 

SolClan sağaı 

J - Bir kasabamız, 2 - Hayran, 
milMtan cwel bir 'l'Urk kabilesi, sor 
gu edatı, 8 - Dikmek, 4 - Bir renk 
aynı !oydRD, ayn\ kandan gelenlerin 
birliği, matem, ~ - lıtenin kab cur, 
lf manasına gelen bir ke: menin cemi· 
ıe,mio §ekli, 6 - Adet, bir ruh tJı-:nl, 

- Ya .. demek ki, Avusturya i· 7 -- Kansının h!kimlycUne giren er 
le do5tluk muahedenizin müddeti kefe derler, Ruslann c::eşhur bir çor 
bitti, öyle mi? j baaı, 8 - lsUfa, katı bir ,ey, 8 -

, •. • , Terbiyesizlerin yapbgı, Acemce Uç 
- Evet. 1 ıçı~ şaşıyo:_sun~. manasına. gelir. 10 _ lşgüzar, yazın 

i\luahedeler de ınsanların omrune çok çıkar. 
benzer. Hatt!l b:ızan rr.u:ıhedelerin ı·uknrdan qağı: 
ömürleri insanların ömründen da· ı - umumı mall'.\mat veren bir kt· 

ha kısa olur. tap adı, Parasızın hali, 2 - Arapça 
hayır maoaamadır, bir nevi su kabı 

- 7..atışahane bu muahedeyi tem a - Bir renk, çok renkli şeye denir, 

dit etmek fikrinde midirler? 4 - Mamure manasma gelen blr keli 
menin tersi, ô - Hastalara koklatır· 

- An!a5abilirsek, temdit edile· ıar, hayret ltade eden bir kcllme, 6 -
cek. Bu sefer bizim şartlarımız bir lçlne mUrekltep ko:ıur, güzel koku. 

az ağırcadır, sinvor! Artık hava 7 - Sıhriyet, delmiye yarar bir tılet 
döndu. Pad•~ah hiçbir şeye boyun s - Husuat oıarnıt kullanılan tcncz· 
€ğmiyor. Yeni o'rdulann hazırlan· züh vapurlarına denir, 9 - Erkek a 

dı, acemce Uc;, 10 - GUneş, mania, 
<lığını elbette duymu~uııuzdur. 49 numaralı bulmacamızın balil: 

Elçi birdenbire şa~ırdı. O güne 1 _ İBllm, imar, 2 _ Pa. Mercan. 
kadar veziriazamlar bile kendisilt" 8 _ El, Acar, Ab, 4 _ Ker, Atye, t\ -

bu derece açık ve fakat tehditkfir 1 Badem, tal, 8 - O, Et, Carst-, T -
hir lisanla aörü~emi~ti, Cep, lle, Yap. 8 - El, Ftl, A, ı. 1 -

(l>evaııu var) Gece, Eak1. ıo - lAU. P, lta. 

'1 

E:lv .. nb Kt.libro, son G1arak 
..nUkcmmel sololarl& Kovboy 
şarkıları söyledi ve h~ 'tllrate-11 
dünyanın e:ı iyi k:t:ı ~·er e-n 
olduC:unu isb t < e .,.e • 
medi. 

Bu Dı'.Ul'l:.r ...... :uı "OD.r:l bir çcy· 
rek sar..tlik b!.r fasıla vcr ... di. 
Ckride kal211 i1->i numara g2yet 
mUlıimdi. ll~iıur c-r.:nı~c.::l:.r: 

Mihailoviçle Rozita; ve vah.fi 
hayvar1ar numara!ı ... Bu m·""'a... 
ra1an idare edecek olan l"'!e-h'.ll" 
vahşi hayv:ır.lar mürebbire.31 
Tunuslu . Abdil~afur, kolunu 
arsla11m gırtlağına sokacn.ktı. 
Po1onyalı cam":Jaz, numara 

ya!'an Rozita, fevka.!ade gi!r.el 
bir İspanyol kızı idi. Ot•ız ~Toıın· 
da. olma. rna raGıncn, kc.müsiı~ 
ancak yirmi y3.Ş \'eri' :b.'1irdi. 

Uç aene evvel Loodrada. bir 
camba.z.h~,.,e<Je cııh0•rJr""'l, koca. 
sı trnpe:-.den dü§erek ölm~tü. 

Marko, lbu haberi alır almaz, 
derh&l Londraya gidip Rozitayı 
beş se~'ik bir mt•lmve1e ile 
ugaja etmi3ti. Ro~ta, Po!cn· 
yalı cambazdan ölllm prendesi. 
ni öğren'nce, dünyanm en meo
hur kadm camba.zt olmu:_:tu. 
Mihailoviç gayet çir!:in bir e. 
damdı. lki eeneden~ri ~ıld'Tası
y~ sevdi3'f lspa.nyol gUzelinin 
kalbini bir türlU f ethedereemiş· 
ti. Ha'b:.ıkf Rozita, ~erlya 

royboy Kalibro'ya iltifat ede· 
re!:. ondan eererıad silrprlz!.tıi 
beklerdi. Miha.iloviç, birkaç de· 
fa Rozitaya. aşktan tahsetmiş
ti; !ikin, lspanyol gü:.eli Polon. 
yalmm eözlerini dinlemeğe te. 
nezzUl bile etmem <"U. 

Rozita., loca~mlda tuvaleHni 
ya.pıyordn. On dakika oonro. pi
yesine çıkmalan ltzondı. Mi. 
haloviç hazırdr. Rozitanm lo"a. 
ama girdi; ve miltobeuim bir 
~bre i!e selim vererek: 

- Rozita; kafo.bal1Jı gördün 
mu? .• dedi. Biraz eonra &eninle 
trapeze çıka.cağını düşündükçe 

bilsen ne kadar seviniyorum. 
Seninle cambazlık ya.parke~ 
kat'iyen 61ümden !korkmuyo
rum; çünkü, iki seneder.beri 
1e11i en der12ı bir atkl& eeviyo. 
nL"l\. 

Rozita.. bUyttk bir asabiyet 
içinde idi. Yüzfuıl1 buruşturan.,. 
rak: 

- Yeter artık, Mihaloı.1ç; d&
di, kapat lr..ı lbeMi; sinirleniyo. 
rum. 

M.lhailovlG'in yi.i'"Ü ~rdı. Bu 
hnlile kırk ya§!nd&ki bir a.damJ 
andırıyordu. Ha l:l;uid, o, ancak 
ot•ı.z beş ya~da idi. A~m ezici 
rzt:r.ıbı onu gUnden güne kemi
rip, kıvrandırıyordu. 

Ro7.itanm yr..nma biisblittin 
ya~laçtı; ve o~ çelik kollan a. 
rasma alarak: 

- Rozita; dedi. Amir .. ~n 
beni Cinleme1ls!n ... Sana merda. 
ne bir teklifte bulun8.C8.c,~; 
E-·Ierelim. 

Re ~ita, Miha.il:>viçi ~iddetle 

iterct hnyl'ırdı: 
- Buna asin imkan göremiyo

rum. 
Ca."ll'baz, tees&Uründen söylf. 

yccek söz bulamıyordu. Yalıuz. 
sabit bir bakışla ayn:ıdan Rozi. 
tavı &üzüyordu. Y:ı.va~cık Ro
zitan"ll yanına ~~ r;tl ve 
hızl· ır !~1P .,...,tr' .. · 

- Roi°.t" ! .. t t 'l a. 
rmın mcrlıamc.U::.Z o il .. ılI'~I, 

va:tti'e oralarda eenelerce ka1an 
bi, P lonyc.1 ı1:ı.n İ§itmi<ı-tlm. 

Fak .. t, bu dercc~ini kat'iyen 
aklırr dan gedrmiyordum. Gece 
günd:iz bo~lukta biribirimi?.e ar. 
kadarlık ediyoruz; birimiz.in ya~ 
paca[ı en küçük bir ha.ta diğe. 
rinin hayatı pnhasına mal ol. 
maz mı? .. Dana kalırsa.. Ev
i~ mcmiz 15.znn. Dü ·:n h'raz.. 
Beş daki1<a. mmrn h•y" 1, 

nefret etti.;in nda.mm c1'D t • 
linı edece!sin. 

Rotita, tuvaletini ~itinrJrtl •. 
Fa'cat ko!tuğu~d:ı..n kr:nı' 1~ı. 

yordu ; gözlerini aynadan ayır

mP y!C:·a!< sevmediği adamm ıöz. 
ler'ne dlk:mi~. 

Ufr ailoviç'in soluk yllzil bl• 
'f.At/n •1llG1/I pv1r; 
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l Sterlin 
100 DQlar 
100 Frc. 
100 Liret 
ıo::ı lsvlc;re Frc. 
100 Floı1n 

100 Hn~~ı.nnrk 

100 neı~u 
100 D~nhrnl 

110 Lcv:ı. 

100 Çf'k krom 
100 Peçete 

llJO Zloti 
100 Pengö 
lOO vy 
100 D nnr 
2rıo Ye 

k:ı.p:ınış 

ıs 24 
132.20 

29.6875 

0Jl97:ı 

l .Ci225 

12.9375 

2'3.53'.?~ 

0.625 
3.r:; 

31.1375 
100 1 veç l.ro:ıu 
100 Huble 

~l.005 ı 

Eııh:ım "' 1'nh,tll'ıt 
E'"g'llli 19.72 

2ô.27 
19.-
19.
JO. 

19.-

J\•nıı • Erzurum 1 

,, .. 2 

" 
" 

" 
" 
" 

3 
4 

6 
Tüı k umum tıyntro 33.50 

11.12.1940 
8.03 l\lu1Jk 
8.15 .\j:ın 

8.45 l•rmeK Jlı>W:ıl 
] 2.88 s~nınlll·r 
l2.50 Aj:ın' 
lS.o .• 'J urı.uıftr 
13.20 Or1<ı-ııtr.' 
18.03 Kcn~rt-0 
J8.80 Honusm:ı 
ı8.i5 Ç-0culc Ba.'ltl 
19.lü ~ocaldam 

musiki 
J!).80 jan 
Hl.45 Ş:ırl.ılnr 
20.15 lIDd~ o (jz. 

7.etesi 
.20.45 J ıısıl lıc~ eti 
21.10 Konu:o;nıa 
21.25 Semnller 
21.45 Bıındo 
22.80 Ajans 
22.45 <Jadı:uıd 

ÇO 

12.12.940 
S 08 Al!lturlm l\I. 
8.15 Ajans 
8.SO Alaturlm l'ıl. 
8.45 noııuşmn 

12.8!! ŞıırkıL'lr 
12.:;o Ajans 
JS.05 Ş rl-.lıır 
18.!!0 Şıırkılıır 
ıs.M J:.:ıdyo ca;; 
J 8 O f;jnrkılar 
Jl),U; Tııngolu 

1 
JD.SO Ajans 
19.U lııC(l!!lU; 
20.15 Radyo Gı;t. 
23.45 llın l\luslk. 
21.CO Dbılııl1d i 
21.30 .onuşnuı. 

21.45 Orln~str:ı. 

22.30 Aja.n 
22.45 Caı.band 

Erl~t'k ve kadm fa.rkı yok 

• 
Gl 

ve znflyeU umwniycyc k~ı 
Hormonu fabrlknımım 

~1.111111.ıınuı.ııc•~•ııAT • 
çar dl 

ller eczahrncde kutu5U 200 
kururstur. 

Reçete lle "'atılrr 

ruşmu~ gözleri de kızarmı§tı. 

Rozit a, birdenbire koltuktan 
kalkarak cambazın yanma gel
di; ve onu bir müddGt !:iizdük. 
ten sonra: 

- Uzülmc, Mihn.iloviç; droi. 
Yarın ~ann kat'i ccv, bı ıu re. 
ccğim. 

Tam bu esnada. zil çaldı. 

Aantrnkat bitmişti. 
Bir an irinde olnıı hitcni u

nuttular ve sür~Mi alkır;lar a. 
rasında piyese cıktılar. Ve vü. 
cutlarına yapışan hınınç ren
ginde mn.yo giymic;lcrdi. 

Cambazha.>ıc sahibi Marko, 
onları h ika takdim etti; ve 
canbazlann yapacnkları :tnmara 
ların Amerikadn bile eıoıine nadır 
tes..ı.düf edilcl>i lece~ini kısn.ca 

anlattıktan ı;;onrn. b.ı g ccye 
mahsus olarak kn z.:ıyı önliyecek 
ağın gerilmiycceğini ilün etti. 

Ce.m.bazhancyi büyük bir sü_ 
kUt kaplamıştı. Herkes. Mihai
Iovicle Rozitamn numarnlarnu 
iyice seyredebilmcl icin gözle. 
rini dört acnuf;tı. 

Belediye hck:'l!i. artık göz. 
lüği.in;ln ndcsc>lerinden diirbüııü 

ayırmıyordu. Başpapaz da hafif 
yollu bir ista\•roz çıkardı. 

Cam.bazlar. büyük bir çevik
likle ip merdivene tırmanarak, 
trapezlerine oturdu1nr. Trapez. 
ler karşılıklı ve aralarında aşa._ 
ğı yukan yirmi met~ bir me
saf • vardı. 

B'r iki basit trap z tecrübe. 
sınden oonra sıra öllim prcndc. 
• ır.c geldi. Co.mbazhanedc bulu
n n bir takım s.yircikr nefes 
almaktan bile çcl·iniyorlardı. 

\lihnilo ·i<:. trn~zdek; bağları 

1 

nhisarlar- umu 
ür üğün en· 

l - Sinop cıvannü:ı. bat.mi§ olan Krzıltrmnk vapunmdnkl idaremize alt 
20060 çuval tuz ve 2000 ndet boş çuvalın çıknrtılmıı.sı işl §artnamesı mucı· 

blnce pazarlıkla ihale olunac:ıktır. 
2 - Paulrlık 12.12.940 pcr§embe günU s::ı.nt 14 te Kabntaştn levll7ım e 

mUbayıuıt ı:ubcsindeki a ım lcomisyonunda yapılacnktır. 
a - Şartname sözü geçen şubeden parasız alınnbllir. 
4 - lsteklllerln pnzarlık için tayin olunan gtln vu saatte teklif cd<'cek· 

!eri fiyat Uz"rinden yUzdo 7,5 güvenme p:ıralarlte lılrllkte mezld\r ltomlsyonn 
mOracanUım. (11626) 

•• ur 
. 
ıye Cumhu iyeti 

s 
Kurulus Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve.Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi br:tnl,.~ mu~mclP-l~l'İ 

Para birıktırenlere 2 8, 8 O O Lira 
i ramiye Veriyor 

Zirnat Banlstuıında kumbaralı ve lbb:ırm:ı: tasamıf hesaplarm<ıa. en az 
llO llrnsı bulunanlııra senede 4 defa çckllrcck kur'a ile Rfağ1da.ld 

pll\n:- ı=örc Umı.mlyc dnğıtılact>ktır. 

4 Adr.t 1.000 • ... tmhlc 4..000 IJm 

' 
' 40 

100 
120 

.. 

.. 
" 

600 
:!50 
100 

50 
40 

.. 

" 
" 

%.000 

ı.oou 

4.0'0 

5.00U 
4.800 

lGO ,. 20 ,, 3.%0C 

.. 
• 

H 

• 

DİKKAT: Hessplnnndakl paralar bir sene içinde 50 11·-..-d tıt'Uğı 
dUşmlyenlcre lkrrunl;> e ÇJktığı tru<dlrdo 'O 20 fazlaslyl verUcct:kUr. 
Kur'alnr senede 4 d~fa: l EyUU, 1 Blrinclklınun, 1 Mart \'e l Ha.ziran 
tarlhleılndc çekilecektir. 

1 1 
ul el 
anı 

dl 
1 

s 

Knraıı~ mezbahasmrl'l bir sene zarfında. toplanacak 111ğır kanları nçrk 
nrttırmayn konulmuetur. Tahmin bc~Pli 1000 lira ve ilk teminatı 715 Jlradır. 

Şartname zabıt ve muamdl'ı.t mUdUrlUı~ kalcmlndt' görülebilir. Ihnlc 28·12· 
!J40 pn:ı:arl"sl gUnU •• 1t 14 d• daimi cnclimende yapılacaktır. Taliplerin ili< 
tcmln:.t makbuz veya mC'ktupları ve 04.0 yılınıı. nlt tlcarot odası veslkalıı.rilc 
lhnle gUnU muayy n ısaattc r!:ıiml e::ıclimenclc bulunmal:ın. (11592) 

I{. ~ :;. 

Gaz Ucaretılc lşUgal eden Şel şlrketınln belediyeye olan 7088 Um 57 luı· 
ru, n.rdl)e borcundan dolayı Çubuklu belediye gaz depol:ı.rı anbarmda tahtı 
Iıacze alınan ve fıçılarda bulunan 12625 kllo benzin 14452 kilo turpcntln ve 
7'20 kilo motörin bilnıUzaycde mahallinde 12·12 940 gUnli saat H le satılaca· 
tından talip olanların :rcvml mezknrd:ı l;eledlye deposunda hazır bulunm:ıla.· 
rı J!An olunur. (11617) 

ayağına geçirerek baş aşağı taklak nttıkum sonra bey.n üze. 
sallnıımağa başladı; ve Rozit.aya ri düştü. 
işaret etti. Rozitn, trapeze elle· Cambazhanede p:ıni.K başla. 

rilc asılmış, sallaıııyordu Bir mıştı. Her'tes, korku ve nefret 
iki def· sallanarak hesaplarını aşılayan bu manzaranın deh~

yaptılnr. l çiincii d •!'amııda, ara. tinden bir an evvel uznklnşabil. 
ların<l ı bc-ş alt 1 metre mesafe mck icin kapılara hücı.m cdi. 
ka1mca, l:.oz.ifo, müUıi9 bir çe· yordu. 
''iklıklc hn •arla ıki prende at. Mihailoviç, ne ''anın yere 
tıktım sonra cllerinın altında düştüğünü görür görmez, b~. 

Mihailo,•irin e1kri:-1i ruldu. lf]tc yılmıştı. 
o!üm prcnr si bu iti. Bir iki defa sallandı; bu gnyrf 
Beş dakikalık bir ıstirahat. tabii hareketle trapczdcld bağ. 

ta.n sonra aynı prendeyi :\lihai- !ardan ayağı kurtuldu: ve o da 
lovıç attı ve ba.5 a~ağı sarkmış tabii Ro~ita gibi hir kaç defa 
bir vaziyette sallnnurak Rozitr _ boslukla döndükten Mnrn sevgi. 
nm cllcrir..i yakalamakta asla li!!'r! n yam bnc:mn cı·: .. ·ip be)11İ 
gUC'IUk ccltmcdi. patladı. 

Bır iki dakika t.rapc.ı:lerindf> Marko. hemen o g •ce btitün 
din!cndilcr. Rozita, durmadan gayretlerini E rf • .~k c:. hr•nı 
:Mihniloviçc tcbesiim ediyordu. topladı: •. c g"ine~ <lo<'imadan ,·n· 
Rozita. ip mcr 'in:ne tırıncı.n... ~on'nı mı ek """r c::n ar· b:.ı;:; ı·• o• 

rak, telin ucunda.ki trapezi ya. lam~ bulunuyordu. Ek pc • ....; 
kaladı; ve yalnı.z Mih.:ı.iloviçin kalkınca. ilk vagonda yer alan 
işitebileceği bir ~le mırıldandı: 1 bando ''i\lnrko Sirkosu'' mnrrıını 

- Aynğıı:uz toprağa değince C'.ı.lmadı · kitarlT'a siyah kord lfı. 

sana verilecek bir müjd!.m var!.. takan meshur T:ıl{s~~ıı Kovb y 
Mihailoviç gayri ihtiyari: I~-dovardo Knlibroda. sirli dağ!a. 

"Demek teklifimi kabul ettin" rı seyTediyordu. 
demek istedi; fnkat, a0zındru1 Si.<ıll: S BirinciT·:llmm 1940 
t<'l km·tıılr1ıı ''" Ho:;•t;ı bir knc r~rAT TEYFJJ( 'ENSON 

Sizi Saadete Götüren . 

GiNiZ 
Hangisidir ? 

!'ARiSiN 
SON 

On kadında Dokuzu 
fena renkte pudra \.:." ~:!'.. 

ku\lan'r 
F cna. rC'nktc bir pud· 

ra, yttzUnUze ''makyaj· 
lanmıı,.· \'C çirkin bir 
manzara \'C, ·r ve sizi 
daha yaşlı gosterir En 
muvafık rengi bulmnnm 
yegtınr çaresi, yUzUnU· 
:ı:Un bir lara!ma b'r 
renk ve diğer t...rafmıı 
bıl.'~Y.S rcr.k pudra tec· 
rllbe etmektir. Bu tcc· 
rllbcyi Tolmlon pudra· 
smm yeni \"e cazlb renk· 
Ienylo yapınız. Bu yeni 
renkler gayet modern 
"ChromQscope" mnki· 
ne.-;f sayesinde Jmrı~tı· 
rılmı~tır. SlhrAmlz b!r 
ı;öz, h<'mcn kuııurnuz 
bir ıtına. 11.:ı renkleri in· 
tlbap eder ve artık 
"makynjlannıış'' mnn· 
zaray:ı. nlhı'ly verir. 
Cll:1 llc gayut gUzcl bir 
tarzda imtizaç eden bı.ı 
pudra, Mela ta.!ıll gibi 
gösterir. Tokalon pudra· 
rıı husuı.1 bir usul dahilinde .... , ·ma 
köpUltfl" ile lcarıııtınlmıştır. Bu ı;ayc· 

1 

de bUtiln gUıı ııablt lmlır ve ne yağ· 
mur ve rtlzgdrda.ıı, no d" fazla terle· 
meden kat'fyyl'tı mUtcc::slr olm:ı.:r;. 

men bugUnden Toknlon pudr:uını 
crUbe cclinlz. Teninizin gUzelleşUğlnl 

gorcceksln.z. 

M.ıknatuılıuıma curetue katıycn 
durmaz, ı;Ur.kU blıtun TlSSOT saat· 
leri mtkn:ıtıstnn mUteesslr olmnzl:lr. 

Umumi Acent'l.: 
İstanbul KuUıı' nn 1·4. 
Taşra is;in ne :ıta arnnıyor. 

İLE SABAl-l, ÖGLE VE 
Her yemekten aonn ıündı üç deta muntazanııın 

dişlerinin fll'('81ayumı. 

~tanbuı Levazım amırllgmden verııen 
1- n r cı askerı kıtaatı 11Anları 

KC§!f bedeli 38,045 lira 30 kuru~ olan 80 beygirlik dizel elektrik J\ :'tı~ 
grupu santralılc bunun inşa.atı pazarlıkla yaptınlaca\ttır IMiesl 10-l·~., 

• dıJ) r 
perşcmLe gUnU saat H de Ankaradn M.M. V. şatmalmn komisyonun ı.urıl§' 
Jacaktır. Katı teminatı !5SU lira 80 kuruştur. Keşıt ve §:trtnıımesl 19:1 

komisyondan alınır. Taliplerin belli vakıtte ltomisyonn gelmeleri· 
(1618) (116S9 

*** ~-Bı-her:inc tal!min cdllon fiyatı O~O kuruş olan llOOO adet batuıtılYtı J<&rll' 
Jıl la. satın nlıruı.cnktır. lhnlcsl 14·12·040 cumartesi gUnU saat ll de }.ft 1101' 
da M.M. \'. satınaıma komisyonunda. yapılacaktır. KaU temlnıı tı t05D ıır, 
eY:ı:ıf ve §artnamesi 235 kurıı~n komlsyona:ı. cöıillUr. Tallpl~rln }<allunl 
knlarllc belli saatte komisyona gelmeleri. ( 1G22) (11698) 

~~~ tbıff 
Bır hastane pavyonu inısa.ııı knp:ıu zarfla. eksiltmeye konrtıllştur· lt ıı: • 

26·12·940 per; mbe gUnU saat 15 te Çannkkalcdc Mat. Mv. 8 auoalllla 066 ıırıı 
yonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 14,218 llm 83 karuş ilk tcmlnBtı l uııl ' 
42 kuruştur. Keşi! ,.e ~rtnnmesl komisyonda görUIUr. Tllllplerill lta!lıı3 , r 
siknlarlle teklif mcktuplannı ihale saatinden b!r sant en·el kOlllı.syo 
mcleri. (1620) (11691) 

··~ ~~ Arsağıda miktnn yazılı bu~d:ıyların l>ııp:.lı z~r!la c!·tl?txncı::rl ,uer<le 
askeri :ı:ıtınnlına lt0mlsyonunda 28·12·040 gllnU l'J ıı..ıarmda yn~1 611 

,sst ıı 
yaprla.c"l'tır Tıı'!p!crin kanuı:ıl · ... ııuıı.ı.r· lcldl! Ir l tu1 •:ı.rı ı i~ıe ııul ı-~·· 
d'.ln blr saat evvel komL'!Ye:l!ı. \ • l -ı Sartnanıesı Ankara ,. 1 uı.n 
0.mirllklcri sntınalma komlsyonlnrrnda göıUlrb lir. {1624) (11695) ti 

Mlkt:ırı tutarı temln:ı.tr Jhale ssıı 
ton lira Ura 

200 24.ooo 1800 20.so 
lCiO 19.:oo lHO 1.2 

* ., * trlit ~u· 
Hepslı:.e tahmin edilen fıyntı 27,..00 lira o!an listesine göre eıc1' ııı&Jcal 

pu te!errtınUle 3 adet kayruık maktncsı pazarlıkL'.ı. &:ıtrn aıınacn.l<ur~.,o' 
16·12·940 pa::art~l gtlnU eıı.t u te Ankarada M.M.V. ııatınnlı:n& \s1 Jiil 
nunda yapılacaktır. Katı ttml:ı:ıtı 409:; liradır. E\•caf ve ı;ıırtnıuncsi ..ı • ı....,cıer• 
ruşa komisyondan nlınrr. Taliplerin belli \'akitte ıwmt.syonıı. ge ... 

< 1rıoo > u1ı>G6> 
1(.flf. "' ~rtt51 

Aşağıda yazılı mevnddın kapalı zartla ekslltmesi 2e·1:H>40 'J'f11f 
Unu 

--ı,tır• :-el 
g saat 10 da SUrttc asker! s:ıtınnı~a komisvo:ıunda yupılae»"' t e"' 
lerlıı kammi veslkalnrll.: teklif me:~lupıarmı ına. .: .. ,tinden ııır sBJI 
komlsyonn vermeler!. (1600) (115i0J ı~tı 

Cin.el miktarı tutarı tetıl 
kilo 

ıırtı 
lira 5 

Arpıı. 200.onn ,~a 
\N 16.800 ,r;:ı5 

I{uru f&S'Jlye 60.000 lfi.000 
~-r.rt: oot°" 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 6 kunı§ 7:i Gantlın oıan 306ıı:ı1rııf
arpa p:ız.ıı.ılıldn satın alınncıı.ktır. Pazarlığı hcrgUn Ankt.rndn Lı~· re af' 
satmaı.na komlsyonun1a yapılacaktır. 300 tondan ~a!1'ı 01maın$1-C oı~~~ lf 
ayrı taliplere do ihale edilebilir. Arpalar dökUm bnJlnde Ankara ve ııoO ıoıı 
tasyonJnrdıı. teslim alınır. 8000 ton frln kaU teminat 22 750 ıırs <tC ~.,d'o ,. • ti!)..,.. 
için kaU teminat 30JS liradır. E\"S:ı.! ve prtnamesl 060 kuıuş& J<Oı:tl ,1.1111 ge• 
alınır. Tollplerin hcrgUn Ankıırada ı.v. Amirliği satuını.ma konıiBY°ıı 
meler!. (1~721 (1H06J 

:ıto•~ ~' ıın ııo . 
MUteahhld nam ve hesabına bir hnstane lnşaatınm gcrl !tal !I gtlll 

kısmı tamamlnttmlacıı.lttır. Pnz:ırlıkla eksillmcsi 14·12·940 curnıı.rte= ıı1'tı! 
Pııı.ıc <~ 

saat 10 da Ankarada M.?>f V. havn ııntınaıına komisyonunda Y8 ~c~t 
Tahmin bedeli 413,092 lira G kuru~tur. ilk teminatı 20,2U ııradır. }(itte l'' 
şartnamesi 20 llra 6G kuruşa komisyondan alınır·. Tallplerln tıelll ro. 
ouni \"es1ktı.larllo koml.syonıı gelmtlcrl. ( 1590) (11511) 

~ • fııl. ),.si 1 

A~ğıda yazılı mova<lm kap-lı znr.ın ol•ıılllmelcrl hlza)ar.ınd~ cııJ! 
gUn, saat \"e mahallerdeki tıskcrl satın alma komısyonlarm'.l:ı ya:' :ır P 
Taliplerin kanuni \'CSlkalarlyle tekili mektupl:ınm ıhale ı;aatındetl 111rıll 
cvv"l alt olduğu komisyona vermeleri. Şnrtnamelerl kOiılı,yotı 
gorU!ilr. 

Cinsi Miktarı 

Kilo 
Yulaf 950,000 
Un 960,000 
Arpa 1,476,000 
Un 540,000 
Un 400,000 
Odun 1180,000 
Sığır di 22,000 
Un 14,4,000 
Odun 480,000 
Sığır eti 85,000 
Bakır il.§ kanı. ndct 30,000 

,uıı 
Tutarı '.fı•mlnatı l.hıı.lenln yııpıJa("l\~ 

-~"ııl· 
l.irıı 

72,000 
144 000 

{15,910 

9UXKI 
80,000 
lo,n c 

5,500 
22.820 
10,0 o 
8.750 

21,01)0 

1.1 rn saat n: ıı-
5 t OO 28/12/910 15 r-<Jğd• 

lOSOO 25 ., ,. 15 ?Jlğdo 
6047 23 ,. ., 16 Nı J' 
5075 23 ,, ,, 11 ~itlZl _. 

fı250 21 ,. ,, 11 ElllZl~tcP 
756 27 ., ,. 14 Gl1Z

111 

412 27 .. " 15 
1674 27 ,. " 14 •• 

756 25 " " 15 •• 
656 25 .. ,. 14 •• ıı 

1575 20 ,, ,. ı!i sıı111 11~~oı 
(1592 -

«•** . , 
Aşağıda yazıtı mevad V'l l'l1a1ltııı kapalı zarfla .. lrnlltmclerı hl7.ahnwııı yıızııı gUn, rı:ıat ,·c mahaııerde~d., ' 

ıı:ıtınnlma. komlsyonlnrmcb yapılacaktır. TaUplerln kanuni vesi kala •ııe tE 1<llt mektuplarını Uıııle saııtıerln 
saa.t ev\'el alt OlClUi;"ll komiı;yonu v ·ı n. lerl. Şartnameleri ltOnllrıyon!arı~"• worülUr. ( 1538) (11:411 

Cinsi rnlklıın tutan tcmı.nıı.tr ihale g-UnU v: r.aatl thaltnln :yııpıı:ıeaG't ı111llfl1 

Un 
Memur C\'İ inşası 
Alıır f~a.sı. 

llra Jlrn 
540.000 kilo 102.600 6380 

15.324.39 ll50 
25 925.51 1050 

lG·12 !HO 

17·12·940 

11 
11 
ll 

EIAzrğ J\flı.:ıırt' 
M.J.I.V. SA-~ 
U.M.V. Sn· /\I. 

istanbul defterdarhğından: ıııtı 
H. Jt. 

Sıra MUkellefln ndı .Mnhallcsl So}cnğı No. Mntrnhı Kazanç Buhran .Muva· ,ı 
zene ~nt 

No. L. K. L. K. L. K L. K. L. l{. J.,.o~s~,. g3~a 
1 Suı A~ı; .,. 

eyman Sunıri Baltacı 17 0,70 3 SG ~ 
2 Cafer H. Aldeddln B. Abud H. 4!) 62.71 06.32 20.72 4:>.S

9 O~ 
3 Emlllya ,, ,, Makulyan H. 21 terkin - osS 
4 Kd1.ım ,. ,, Yenlcaml 63 G.80 - !iS5 

5 ftlmiya Sunırl Rastıkçı 23 -$,50 - 93' 
6 Yani ot"tlu Todori ,Sururi .Mahmutpaşa 126 3.50 13.95 

15
·-;; pS9 

7 Ko_ço Sailldın Sururi Manıuıtır H. 17 _ _ _ _ 11.10 
1

·
1 ,-o' :ı 

Yrnıcaml maliye ı;ubesi mUkellcflc rind-n yukarda adı işi ve tıcarotglb ad rc:oıi yazılı saJu!1::U- terld tJcıı.rctoJdılı;I' 
narcsleı ini bildirmemiş ve tebellüğe sn l~hlyetll bir klJill!e ı;östcrmeml§ ,.e yapılan araştırmada butunmnrrıı:J b1...ı:"

1 

nndan hlzıılnnnda gösterUen yıllara a.. ıcazanc; ve buhran vergisini ve zamlarını ha\1 ihbamanıeıcrfJl 
ı.endilerlnc tcblll;-i mUmkUn oınnıamL~ br. / 11 1 

Keyfiyet 8692 sayılı k,munuıı 10 Ye 11 inci maddelerine tc"°fil:tm t bll~ ye rbırı geı:mck Uzcre il!\n oJJnur. ( 


