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~ 'fENi GAZETE 
Siyasi, Milliyetçi Sabah GazeteJi 

çıkaranlar: 

ORHAN SEYFI - YUSUF ZİY A 

Say1s1 2 Kuruş 
Pek yakında çıkıyor. 

Idare iJleri telefonu ı 20203 Fiab S kurat 

ce ıs a 
' 8AŞVEKALETİN· TEBLiGl 

Işiklar hakkindaki 
m mnuiyetlerin bir 

s 1 k8ld1r1ld1 
···::····· .. Resmi ve hususl binalarda iç ve d1ş 1ştklar1 ............ "" 

... 

[l.lzum görülecek zamanlarda anf tecrübeler gapılacaJından alınmış ~ 
olan terfibat muhafaza edilmek şartile normal tenvirata izin verildi~ 

~~~u:a!~~~~!~ "······"······················v~·;dd~-···i , ___ .........__·-_-......_._ 
baki kalacak erk ek 

Garb çölünde İngiliz tank d ali t;,pları faaliyette 

ingiliz~erin 
italyanlara karşı 
muvaffakiyatleri 

' 
~~lerinizde ve dükkan-
arınızdaki tertibatı 
llluhafaza ediniz 

çoğaldl 

~k 
"• ara 10 (A.A.) - Başveki\letten 

9ayda ölüme nisbetle 
doğum 168.254 

fazlalık arzediyor 
ı ı ~:.lnıtştir: 

111940 tarıhinde alınan karar Ankara 10 CHususi) - Dahiliye Ve-
e l§ıklar söndiınne ve karart - kileti Nüfus Umum Müdilrlü~U 1940 

lllname ınin tatbikatı hak - d takvim yılın~'l Ev\fll so \Una ad., o 
lllernıeketin her tarafında all- Ba,vekil Dr. Refik Stly am lan 2 aylık devrenın öl ım, do~ ım ve 

" tı.luınat, vatandaşların bu va - memnuiyctlerln bir kısmı kaldırılmış evleome vukuatını tesbıt etmiştir. 

Hİ1LERİN 
iŞÇILERE 
HİTABESİ 

'' İngiltere 
istediğini 
yapabilir, 

As k ert vaz i yet 
Garb çölünde İngiliz 
taarruzunun hedefi 

Yazan : H. Emir Erkilet 4.000 İtalyan 

11Yınak hususunda gösterdikleri bulunmaktadır. ı Bu devre içinde 111,981 çift evlen -
ha.ssasıyetı memnuniyetle te. Sayın halkımızın, bundan ısonra, miştir. 81,699 u kadın, 87,358 i erkek "Bizim lfıgatimizde 
ettlrmıştir. Bu arada birçok zaman zaman habersiz olarak yapı - olmak üzere 169,057 vatandaş ölmüş, 

esir alındı 
Çörç!1 Avam Ka:naras~nda 

Garb çö:ondeki harekat 
hakkında izahat verdi 

~lar tamamlanmış ve birçok a.llacak tecrübeleri gözönünde tutarak 143,272 kız çocuk, 164,039 erkek kt teslim olmak kelimesi 
~ ler düzeltamıştir. 

1 
evlerinde, dükktmlnrında hazırladık - cem'an 307,311 çocuk do~muştur. Do- .., "Id. 

. --
Iki İtalyan fırkasının 
hattı ric'ati kesildi mi? t .ı~ V ekaler Heyetının nldı~ı i - ları tertibatı ıyıce muhafaza etmele- kuz ayda ölüme nisbetle doğum mevcud d egı ır u 

4~kararla, evveıce konulan (Dev"': 3 iincü oayfada) 163.254 fa.Ialık a<:ctmckteo;r. ( Hitler diyor ki ) Harekat saluuııuı gösterir harita 

;avud~uk~a Pa rtı Grupunda dış IŞlerle "L:'!~!~~~·her~~~gi bt·;:~a~ 
llnan ı/erı 11 ll k k lına aıker ihrac edecek 

• Londrn 10 (A.A.) - Reuter bildır"ı.. I ngiliz Yakındoğu ordusuı:ıun, yor: 
Mısırın garb çölünde, llnl- 1 Başvckil Çörçil, bugün Avnm Kama.. 

yanların Si di Darran i mevziine ı' rasında, Mısırdaki askeri vaziyet hak
büyük ölçüde tanrru:za başladık- kında aşağıdaki beyanatta bulunmu!J
]arı ve hatta muvaffakiyetlcr bıle tur: harekatı ı orunma ann 10 olurlar;,uf~::kt::~ılarında 

cletJam ediyOr İ atJ UÖfQŞfi d .. 
kazandıkları gelen haberlerden Bundan birkaç ay evvel Av:ı.m l~a. 
anlaşılmaktadır. marasına bildirmiş olduğum gibl, 

'·ı 
1~1Yan!ar hava·arın fena 
~ 1tnesı yPzUnden mah-
0 maktan kurtulabiidiler, 

\;0tı".a -
,~ldiri' lO (A.A.) -Atina ajan

ı. rtı Yor: 
~~ ~'ıı.n d 
~ 'lıtıfj or u ları baııkumrındnnlığı 

1~cli1 ıı.n 9 Kanunuevvel akşamı 
~.lvıı..~h ı:n 44 numaralı resmi tehliğ: 

1 
d lltebe bugün de muvRffaki

l~~~tkaın etmiştir. Yeni bir ileri 
l~öltıf aydcdilmiştir. 

-.. kanşık bir halde ric'at 
~tirı;ı ediyorlar 

~ Y. 11 • lO (A.A.)- <ıRoyten: 
~~ ıı-. 11~1;tann Ergiride kazandık
' l.ıtı f~riyetten sonra halyan 

\, 'ıı.ıı~n sağ cenahı tamamilt- A
t,~ 'h,1.ıı.nın ve Ergirinin oimaline 
\ 'l B ı Rarbisine doğru çekilmek-
11-ı,ııa 11 tnalümBt Yunan ordu!U 
"tt tea- s! .. 1 v 1 A . ıı.r b'"'en ı~vz eoy emeg,. sB fi-
~'.r ır zat tarafından veril-
llı, 

'-i ~~~ d h 
1:-ı.ı'~ k a a t:imalde halyanlar 

~·~rıi:l karışıklık içinde ric'at et
~ ~~~ı ~1'. 
~\ ~ıı~r· Yıntakasındaki ltalvan 
\ "'ıı.Dılı unnn kıt'alnn tarafın
' tl' i~ajn ~c şiddetli tnıırru:zdan 

lı. •ıian ettıklc.-ri pek ınühim bazı 
"~'~i ll.tılmıslardır. 

!.., 1 "at s I '1" . . tel • un arı ı n ve etmıstir: 
ktıitrrı Y~lar, nncak hRvaların 
lıttııti!J Yii:ziinden mnhvolmak-

' ınu .. lardır. 
\ i\d halyan tcbJi~i 
~ :}ir ma hal. 1 O ( A.A.) -

y ~6 nr u ları umum1 karargahı
ı- ~~~ıı 111llarnlı tebliği: 
~ C) c~llht"sinde ıto! cenahımı-

t~~~~ ınıntakasında ynpılan 
t ~dilmiıı vt- dii'lman ta-

Anl:ara, 1 O (AA.) -C. H. P. 
Meclis grupu umumi heyeti ( 1 O. 12. 
9 40) Salı günü sAat 15 te re is veki
li Seyhan meb'usu Hilmi Uranın re
isliğinde toplandı. 

Celsenin açılmasını müteakıb 
kürsüye gelen Hariciye Vekili $ük
tü Sarncoğlu son 15 günlük aiynsi 
hadiseler arasında bizi alakadar e
denleri izah etnıi' ve bazı hatiblcr 

tarafından sorulan euallere .cevablar 
vermiştir. 

Bunu müteakıb milli korunma 
kanununun tadiline dair Parti ko
misyonu tarafından hazırinnmış o
lup bugünkü ruznnmede dahil bu
lunan rapor müzakeresine ~eç.ilmı§ 
ve raporun müzakcresi sonunda 
milli korunma kanununun tndil e-

{Devanu 7 nri .sayfada) 

Orfl idare mıntakasına 
dahil valilerin temasları 

Valiler dün de ör/f idare komutanı ile 
görüştüler, Lutfi Kırdar Ankaraya gitti 

Evvelki gün l"'hrimize gelen örfi 
idare mıntakasına dahil vili\yetlerin 
valilerinden Kocaeli Valisi Ziya 
Tekeli, Edirne Valisi Fcrid Nomer, 
Kırklareli Valisi İhsan Akeoy ve Te
kirdağ Valisi Salim Gündoğan dün 
de örfi idare komutanı korgeneral 
Ali Rıza Artunknl ile temaslarda 
bulunmur,lardır. 

Evvelki günkü toplantıda hazır 
bulunamayan Çanakkale Valisi A
tıf Ulusoğlu da dün sabah şehrimi
ze gelmiş ve örfi idare komutanını 
ziyaret ederek ınıntakası hakkında 
izahat vermİ§, direktifler cılmı~tır. 

Çanakkale Valisi Atıf Ulusoğlu 
öğleden evvel beraberinde örfi 
re askeri mahkeme reiııi 
halde Belediyede Vali 
Reisi Dr. LOtfi Kır 

B ]. 10 {AA ) D N B Malumdur ki ltnlyanlar, bu Fransanın yıkılması, Akdeniıd.e \n_ 
er ın, · · - · 1 • • yaz şimal dogv u Afrikada, Ing i- ı bildiriyor: ziyetimizi ciddi surette tehlrkeye koy. 

liz Somalisini kolayca aldıktan bnh b' t bl Alman orduları ba•kumandanı ! muş ve ı nssa, ızza z ana VB -
.. (Devamı 2 nel sayfada) " bl k k k Führer, bugün öğle ü7eri, büyük bir 

1 
tanda bir istil01 te i esine ar~ı OY-

montaj atdyesinden, bir esliha en- '--------------' (Devamı 7 nci sa)lada) 
düstrisi fabrikasının Alman işçileri- ----------------------------.-

ne hitaben bir nutuk ~öylemi~tir. D - • k k ı '-' 
Bu tezahürde, fabrika direktör ovız aça çı ıuı yapan 

ve mühendisleri. binlerce işçi, Al-
maıı kuvvetlerinin Üç başkumanda-

nı Ravh mare alı Cöring. mareşa) 80 k ·ş· Adıı·yeye verı·ıdı· "on Brausc-hitsch, büviik amirat Dr. I I 
Paeder, Alman iş c~phesi ııdi Or. 
l.ey, Alman esliha ve miihimnıat 
nazırı Or. Todt, Alman orduları u
mumi karargahı &efi mareşal Keitel 
bu lunmuşlardır. 

Mücadelenin tam ortaııında 
Berlin, 10 (A.A.) -O. N. B. 

bildiriyor: 
Führerin nutkunun gayri resmi 

metni sudur: 
Alm~n vatandaslarıın, Alman iş

çilerim, 
(Dnamı 3 üncü sayfada) 

----------
istanbul spor 

bölgesinde istifalar 
Bölge asbaşkanı, 
böyle bir mesele 

yoktur, diyor 

Zabıtanın faaliyeti neticesinde son hafta 
içinde ihtikar vak'aları eskiye nisbetle 

mahsus bir derecede azaldı 
Şehrin emniyet ve asayi§i bakı-ı 

mından gereken her türlü mfinı :za
bıta tedbirlerini ittiha7. etmi bulu
nan Emniyet Müdürlüğü, bilhassa 
kaçakçılık işlerilc de yakından ala
kadar olmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere, zabı
ta, eon iki ay içinde ecnebi memle
ketlerle her nevi emtia üzerinde it
halat ve ihracat işi yapan bazı firma 
ve eohıuın döviz kaçRkçılığı yaptık
lannı tesbit , etmiş ve kendileıini 
cürmümeşhud halinde yakalıyarak 
asliye 5 nci ceza mahkemesi miid
dejumumiliğine teslim ey]emiştir. 

Türk parasının kıymetini koruma 
kanununa tevfikan. memlekete sok
mnkla mükellef oldukları dövi:deri, 

istanbul ceza he,.etl, son yaptl~ı kanunun tayin ettiği müddetler için
bir toplantıda hakem Sami ile, fut -
bolcu Melihe hak mahrumiyetı ceza _ de alakndnrlata bildirmiyen ve bı.J 
ları vermişti. suretle döviz kaçakçılığı yaptıklar 

Hakemleri n venn~ oldujtu rapor_ tesbit olunan bu müesse:~c ve eşha
la.r do~udan do~ruya hakem komi _ sın miktarı 80 i tecavüz etmektedir. 
tesinde tetkik edilir ve neticede ceza Diğer taraftan Ticaret Müdürlü-
beyetine gonderDirdi. ğile sıkı bir işbirliği yapan zabıta 
İstanbul ceza heyeti hakem komi _ ihtikar hareketleri etrafındaki fao

tesinin mütaleasını almadan, yuka- liyellerine de büyük bir hızla devam 



1 

2 Sayfa 

Hergün 
.__.. ... -

Noel Baba/ 
Yazan: !lahitUıı Btr&eı 

B irkaç senedenberi Türkiye
de, zürriyeti mütemacliyen 

artan, çocuklan çoğnlan, yann da 
bir sürü torun göreceği muhakkak 
olan bir baba peyda oldu: Noel 
baba! 

SON POSTA: 

Resimli Diakale: = H ayatın yarzşz .. 4skerl 
vaziyat 

(Baş tarafı 1 inci sayfadl 
sonra, Libyadan Mısıra 
etmi§lerdi. Bu aebeble, 
!erin hudud karakol 
lan SaJiumdan sonra, 
daha ötede Sidi Barrani 
de düşmüştü. İtalyıınların. 
ruzlannı Mcrsa Matruha 
yürütecekleri zannolunmuştU. 
le yapılmak ta IBzım idi. 
İtalyanlar bunu yapmadılar ~ 
ha doğrusu yııpamndılar 

Herkes zannetmi ti ki, yazıli 
~ ve sıeakt mühlik olan 8t1 
ltalyanın Libya ordusunun 
mesine miini olmuştur. O 
talyanlar daha ilerlemek içiı:ı 
beklıyeceklerdi. Kış geldiği 
gene taarruz etmemişlerdi. 
taarruz edem,..zlerdi. Çiinkü o 
lerde yazdığımız gibi, Mısır 
ile Süveyşte, mevcudu ve 
reti gün geçtikçe artan 
ordusu toplanmış idi ve 

Her sene Birincikanun ayına gi
Yer girmez, ~lık abası, !kukuletesi, 
bnstonu ve beyuz sakalı ile, Noel 
baba da çoluk çocuğunun ara•ına 
kanşıyor. Bir senelik hasret, ne ka
dar acıktı ise, bir sene sonra çocu
ğun babaya, babanın da çocuğn ka
vumıası o kadar tatlıdır. Bu tnth 
uyku ile, biz de- çok §ijkürl - Noel 
babamızı bu sene tekrar k.ucaklıyo
l'Uz: Sokakta, eamekanda. evde ve 
nihavet mektebde. Bilmiyonım, aca
ba ilkmekteblerin okuma kitabian
na kadar girdi mi) Bu kitnbbra gir
miyen garibe kalmamış olduğıınn 
göre bu da muhtemeldir. Fakat, ki
taba giı;rnemiş te olsa mektebe gir
miş olacak ki, dün sokakta gider
ken, önümde vürüyen ve mr-kteb
den e"·lerine dönen iki küçüğün No
el babadan hararetle bahsetb'klerine 
tahid' oldum ve irkildim, kaldım. 

Herhangi bir spor tenliğine gittiğimiz zaman aür"at müsabakaları- Cemiyet hayatının bir sür"nt müsabakasından hiç farkı yoktur. Ce-
na dikkat ediniz: miyete dıthil olan ferdierin büyük bir kısmı, yarışı, başladıkları şe -

tadır. ltalyanlar, Mısırı 
için işte bu orduyu, 

Yan"" gı'renleri, i«nret verildigı"' dakiknda evvela bir toplu küme kilde hep toplu olarak bitirirlcr. İçlerinden geri ve çok geri kalanlan 
•- ..- da olur. Fakat pek ileri atılanlara nadir tesadüf edilir. Hayatın c-an 

Matruhta ve sonra 
Kahire mevzilerinde mnğlub 
mecburiyelinde idiler. Bu iei 
bilmek için de, kıyınetten 
den sarfınazar, onların en sı 
500 bin mevcudlu bir ordu ile 

halinde görürsünüz. Aradan biraz zaman geçince içlerinden bazıları alıcı mundelesi kümenin gerisinde ve içinde değil, ilerisinde bulun -
geri kalırlar, bazılan da çok ileriye frrlarlar. mnktır. -······ .......................................... -................... ____ ................. -.......... _.._. ............................. ....._.., ______________ ------

Evet. Noel baba ... Hıristiyan ço
cuk lannın sev~i.li büyük babalani 
Onlara getirdii!i hediyelerle kendiJe
Tini hıri tiyanlığa nlı~hran, hıristi
yanlık duyırurunu. bütün çocuk sı
caklığı ile onlann kalbierine yl"..rleş
tiren muhterem 1>ir: Hrristiyanlıitn 
o me!lhur bemnci kol reisi, c;ncuk 
lrafbl,.rinin fütuhatc.ısı. Noel baba! 
n .. m,.k, artık bu Not!l baba, bizjm 
Türk ct'Mıklannm da bnbMJ olu
vor;'l O Türk cocuklannın ki. nnne
İ,.ri. babalan kendiJ,.rini nüfu~ kü
tü;y;;n,. müslüman olarak kaydettir

C BOylik Fen Adamiart ::ı kamyona ihtiyacı vardı. 
kuvvetler yoktu ve anlnŞl 
Libyadnki halyan orduların~ 
kumandanı mareşal Grazy"ıı. 
cernperest bir gl!neral değildı AR iM B !'leb,.ble ordusunu, A 
olduğu gibi, hnfiflikle bir 
sevketmok istememiştir.$üphe 
kendi hesabına iyi etmi~r. 

mi .. lerdirl 

* Hıridtiyanlı~n bir Noel gecesi 
vardır ki mii,.li.imnnlığın Kadir ge
cesini, Y ahudiliRin de büyük af ge
ce,.,ine benzer bir mahiyeti h:ıizCiir. 
Kadir gecesi ~ibi, af gecesi gibi. 
noeJ e:ecesinin de mana ve m:ı.hiveti 

Yunanistal'ın yeti,tirdiği büyük 
ilim adamlannın en zekilerinden bi
ri olan tekil ve rakam aihirbazı Ar
şimed, miladdan önce 2 8 7 de Sicil
ya adasında Siragözada doğdu. On 
bir yaşında iken lskenderiyede bir 
mektebe gönderildi. Bu devirlerde 
Jskenderiye, Atinayı gölgede bırak
mış ve ~ünyanın münevverlcr mer
kezi haline gelmişti. Arşimed ls -
kenderiyede nasıl bir ömür sürmüş
tür? .. Hiç bilmiyoruz. Büyük us -
tanın aenelerce tahsil ettiğine dair 
emareler yok değil.. Fnkat çocuk -
]uğu. gençliği nnınl geçmi~tir? .. Ka
ranlık .. Hayatının son seneleri ise 
hafif bir istihza hfılesi ile olgun bir 
dimağın faaliyet akislcrini taşıyor. 

hanyasuna girdi, sular kabardı, o -
turunca da banyonun kenarlnıındnn 
taştı. Derken Arıtoimcd bir şeye da
ha dikkat etti. Suya gömüldükçe vü
cudünün hafifliği artmakta idi. Ö -
tekal .. Buldum!.. diye bağırarak 
deli gibi çırılçıplak hamamdan dı -
pnya uğrodı. Evet.. küçü<:ük bir 
müşnhede ile, kralın tacını ne su -
retle tartaca6'1nı bulm~tu. Değil 
yalnız insanlar, kainnt bile kendisi
ne vız gelirdi. Binlerce ve binlerce 
aenedir insanların dikkat etmediği 
ve ehemmiyet ırermedi~i bir blıdi!!e 
Ar~imedin nnznrında büyük bir mn
na kazanmıştı. Derhal sarava kostu. 
tacı aldı, tarttı. Ayni mikdardaki su 
ile, kralın kuyumcuya vermiş oldu
ğu altının tartısı araS!ndnki farkı gö

o iyi biliyordu ki halyanların . 
Somalisindeki muvaffakiyetletl 
giliz askerine karşı deRil, 
yerlilerden mürekkeb olan, 
malara ve hudod gümrük 
ııa kar§ı kazanılmıştl. 

Fakat İngilizler, dün 
ve tahmin ettiğimiz veçhile, 
nın AmavudluL"'ta yemekte . 
askeri darbelerle içeride cid$ 
sınhlar geçirdiği hu pek nıü\ 
mandan istifade edememezli 
pnmazlardı ve işte 
lngilizlerin, Avustralya, 
landa, Hindli, Ingiliz vesaire 
lanndan mürekkeb olan MısJ1 

masallarn kan9Tllı~. fnkat, Noel ha- Nevyork belediye azalığ:ı için yapı
hanın çocuklara l!etirdiği hediveler lan seçimde Edward J. Dol admdnki 
sayesinde, gönüllercle. adetlerde zat !ıızln rey almnk için lntihab edi.. 
zaptedici ve yaşatıcı kudretini mu- leceğl mahallere akordeon ve gitar 
hafnza etmi .. tir. Bu Noel baba, hı- çalan iki çalgıcı ile giderek münte -
ristiyatJ (:OCukiA>'InJn meşrU bir ba- hlb}erine §Rrkı fle pr0gr0.nun1 OkU -

basıdır: fakat, Tiirk cemiyeti ile bu muş, belediye meclisine aza olmuştur. 
baba arasındA me~ru bir rabıta te- 1 •ı• t '• • • 

Arşimedin eserlerinin birçoğu 
kaybolmuş olmakla beraber. Sira .. 
gözada bir evi, yuvası, bir de karısı 
bulunduğu besebellidir. Fakat ha -
nedan nilesine mensubiyeti bile ri -
vnyet edilen Arşİmed pek aşırı de
recede dalgınlığı ile tanılmıştı. Bu 
bakımdan güzel kansını günlerce 
ihmal etmiş olması hiç de uzak bir 

~f#l·tt~f.,..riince, kuyumcunun aütü bozuk bir 

su iki gündenberi lıalyanlatltlo 
Matruh tark ve cenubundıı 
danberi müdafnada bulunatı 
suna geni~ bir cephede: 
mişler ve hatta ~imdiden 

sis edilmiş olmadığı için, bu baba ngı ız ayyarecısının 
bizim aromızda ancak gayri meŞTU, dördüzieri 
haram. yabancı bir bahrı olarak do
laşnbilir ve bu sıfalln dolaşmak hnk
kını haiz olamıyncaiJ için de ne bi
zim f'vlrorimize, ne de cocuklarımı
Zin kalbierine .zirememek mecburi
yetindedir. Halb•ıki, noel ağacını, 
telli pullu dalları, rengarf'nk mum
larile, Türk evlerine sokan anneler 
ve •babalar eksik değildir. Hutta, 
isim ve mahal zikretmeğe )ü:r.um 
gönnehizin işarf't edeyim ki, Noel 
babayı Türk cemiyeti icine sokmaya 
çalışanlnr kend-i kendisini lhandan 
menetmesi lbım gelen müesses,.ler 
bile vardır. Türk duygusunu, Türk 
şuurunun ealabetini her zamandan 
ziyade kıskançlıkla muhafnzaya 
mecbur olduğumuz bir zamanda bu 
babayı nramıza sokmaya çal~ak 
öyle a~hr bir ınıunruzluktur ki onu 
züppelikle dahi izah edio mazur 
göremeyiz: Noel baba, Türk cemi
yeti icin ancak dü~üncesiz ve gafii
Jer babasıdır! 

ihtimal değildir. Artimed * file ağır bir sikleti harekete getire-
Ar~edin ~öhreti pek çabuk et- cek yeni bir makara sistemi icad et

rafa yayıldı. Bütün dünya onu ze _ ti. Her şeyi tamamladıktan sonra, 
kası ile ve bir mucid olarak tanıyor- kralın huzuruna çıktı, ve: 
du. Alim, hakiki bir riyaziyeci - Emrettiğiniz günde ge,mi de
için, «icad,, denilen nesnenin bir nize inecek. tir, müjdesini verdi, ve 
hafiflik mahsulü olduğu fikrini ta- tayin edilen günde, merasirnde ha -
f!Vordu, ve.yahud da kendiırini et- zır bulunan krala, makaraya sarılı 
rafa böyle düşünür göııteriyordu. olan ipin ucunu tutturdu, ve çek -
Bununla beraber, hüner, manfet ve mesini söyledi. Kral ipi çekrt, ve 
meharetile de mağrurdu. Şurasını koca gemi hareket ederek ni:?Jr ağır 
da hatırlatalım ki Ar~imf'd riyaziye- kayıp sulara gömüldü. 
de vücude getirdiği inkılablarla as- Bu hrtdiseden ziyadesile müte -
la övünmemiştir. Bilgisine emin ol- hassis ıolan kral derhal bir irade 
d uğu sahalarda mütevazi, mahcub çı'kararak: 
davranan Arşimed, genç yaştn ölen - «Bundan böyle Arşimedin söy
bir arkadaıp için, bir yandan: liyeceğ{ her söze inanılacakhr ... :ıı 

Conon (arkadaşının ismi) bu da- diye ilan etti. 
vnlan halledecek bir çağda iken öl- Arşimcdin hu imtiyazdan i!'!tifa-

+ İngiliz tayyıırccllerinden birinin bir dü. Yoksa bunları keşfedecek, ve de edip etmediği, meçhul. Her -
Can'bi şudur ki. Noel habavı hı- batında dünyaya gelmiş dört çocu~u her şeyi meydan3 çıkar~caktı. Diğer şeyden evvel dalgınlığı git -

rlstiyanlık rtleminde de bu kadar vardır. Bu tayyareci çocuklarını kü- bir takım buluQlarln da hendese il- gide artmakta idi. Evde sa-
münt~ir, bu kadın sevimli bir tip çük yaşta tayyareye e.Iıştırını.ştır. Re- mini zenginleştirecekti.. diye böyle atlerce yemek yemediği, kansının 
haline sokan ve onu her sene büyük simde görüldüğü veçhile çocuklar tny_ tevazu dolu bir lisan kullanırken, gelip de <Cycmek hazıru deyisini as
tı<'hirlerin camekanlnnnda. ve niha- yarede vakit geçirmektedirler. Bu ÇO- bir yımdan da: la duymadığı, habre ocnktaki kül -
yet gazetelerin ve mecmualnTUl rek- cuklnrıı. dünyanın chava çocukları:~~ «Bana üzerinde duracak bir yer lerin üzerine müsellesler, murabba-
liim sayfalannda te!'lhir eden kuvvet lft.kabı verilmiştir. veriniz, dünyayı yerinelen oynaln _ lar, daireler çizrneğe devam ettiği 
te, ticaret, yani ka.,.anç davasıdır. Girisiere yüzme dersif. yım.>> diye övünerek yazacak ka- muhakkaktı. Zavallı sabırlı karısı 
Bu suretle, zavallı Noel baba, bütün dar kabanyordu. dalgın kocasının, su ile yıkamyorum 
semavi kut iyetini h.ybetmiş, bir Zamanın kralı Hiero, bir gün o- zehabile bütün vücudüne zeytinyağ-
tüccar komisyoncJJ5U olmusturl Bu na: lannı hoca ettiğine kaç kereler şa -
komisyoncunun bizim nilelerimiz n- _Amma d n çok övünüyorsun... hid olmuştu. Bununla beraber. onu 
rasına kansmaya, bizim cocuklan- Haydi, kalk., ağır bir yükü yerinden ~ene de hamama göndermekten çe-
rnı7a baba olmava ne hakkı ''ar) aynatarak bu iddianı isbat et .. dedi. kiniyordu. Zira Animed bir kere -
Noel baba. bu adı ile katoliktir. Bütün dünvada manivela ve ma- ı;;nde hamama gitmis. ve olmadık 
Protf'!'!tan Almanlar onu çoculdıın- kara prensiplerini ,yegane bilen a _ rl"zatetler çıkanm~tı. Hadise, kralın 
na baba olarak tnnıtmazlar. sadece dam Arşimeddi. Alim, bu işi 0 ka- yeni taeile all\kadnrdı. 
o:adamn, (INoel adamm der),.r. Pro- dar iyi kavramış idi ki. bu prensjp- * 
tl"stanın b~tba olarııle tanımadığı bu lerle uğraıımak kendisine çocuk 0 _ Kral Hiero halis nltındnn yapıl -
maııal mahliıkunu. ba:r.irganlam ko- vunca~ gibi l!,.]:yordu. Tam bu sı- mı~ olan tacına herhangi diğer bir 
misyoncuhılc eden bu katolik baba- ralardn, kral Hiero büyük bir derde maddenin kanştınlıp karı~tınlma -
smı. müslüman adını taıtıyan Tiirk uğramışb. Krnl Ptalemi için yap _ dığını anlamak istedi ve bunu Ar-
co,..,l.lnnnn cıbaban dive tanıtan tırttığı gemi bir türlü denize indi _ şimede havale etti. Bu hnlli pek güç 
gafillcrimize acımamak kabil ola- Tly:ı.trola.rda, miizikbollcrde seyJ'e- rilemiyordu. Sinıgö:r.anın bütün er _ bir mesde idi. Insan bunu nereden 
maz. dilen glrls'ler dııimt ve sıkı birçok kekleri canlarını di~lerine takıp uğ- bulup çıkarabilirdi ki)·· Arş~med 

insan ve isine hilt'!, ımf altına da ha~ 
ka madde kan~tırmış olduğunu an
ladı. Hilebaz kuyumcu yakalandı, 
cümıünü itiraf etti. 

Bu buluş ( 1 ) Arşimedin onra -
lan «Yüzüdi cisimler) isimli kita -
bına aldığı birçok davaların vücud 
bulmasına ynradı. 

* Arşimed artık ihtiyarlamıva yüz 
tutmuştu. Çocukluk arkadaşı Co -
non ,dostu kral Hiero ölmüş idi. 
Tahta Hieronimüs isminde barut 
gibi sert, ve değersiz bir kral geç -
mişti. Delikanlı krn!, eskileri hep 
defterden silip, Kartacnlılnrla birle
şerek, Siragözayı Romayn karşı se
ferber etti. Arndan çok geçmeden 
de, Roma gemileri limanı ablukaya 
aldılar. Marc.ellüs orduları da ~eh
rin kapılarını dövmeğe başladı. 

ile orta çapta birçok ltalyatl 
ele geçirmişlerdir. 

Harekat hakkında şimdicle 
ha fazla malumat vermek 
kabil deıYildir. Am·ak ~unu 
liriz ki, Ingilizierin Mısır 
yıca ltalyanlannkinden nz 
beraber daha fazla zırhlı 
maliktirler. Bundan başka. 
hnrbetmek cihetile de k ~•·"··'

tündürler. Onun için 1 
talyan kuvvetlerini Mısır 
den çıkarnrak Libya çölürıe 
Jan beklenebilir ve şimdili~bıl 
taarruzunun hedefi ancak 
bilir. 

'H.·r~ 

20 sabıkası olaıı 
hırsız tevkif e 

Arşİmed Kartacalılan sevmemek
le beraber, ortada bir vntnn davası 
olduğunu derhnl anladı, ve büyük 
bir azim ve gayretle bütün dehasını 19 yaşında olmasına 
kullanarak düşmanlarını kudurttu. muhtelif hırsızlık auçlannder· 
Sntvetli Marcellüs ordulan olduk - bıkası bulunan Sadett.i.n _.,_.n .. 
lan yerlerde saydılar. Romanın genç, dün de 21 nci 
meşhur mühendisleri Arşimedin layı birinci sulh ceza 
karşısında kukiaya döndüler. Bü - teslim edilmiştir. 
yük alim Siragözü müdnfan için Hakkındaki zabıta 
bugünkü maçunalarn benziyen tilet- göre, Sadettin son 
ler yaptı. Bunlarla Romnlılann ge- müddetini bir hafta evvel 
milerini yakalayıp havaya kaldırdı, derek hapishaneden çıkTTiış ıı' 
oradan denize döktürd:i; veyahud men ° gün yeni hırsıziıkintı 
da kıskaçindığı gemileri tayfaları ile larn.lşhr. 1 '!'~ 
birlikte knle duvarlannın içine in - Sıcni:"l aıcağına işe baş 1 

direrek Simgöznlıların mf.:rhamctli dettin, muhtelif yerlerden 
ellerine) ) teslim etti. Mazgal de - did eşyalar çalmış ve 
liklerinden dışanya küçük taş par - de Knpalıçarşıda bir 
çalan, maden yığınlarını fırlatan pantalon aşırırken zabıta 
makineler, dü~mnn gf'milerine bü - cürmümeşhud halinde 
yük kaya parça!arını savuran mancı- br. dtt 
nıklan icad etti. Dün mahkeme hu:zunın 

Tek bir adamın koca bir orduyu hırsızlıklarını itiraf eden 
susta durdurmasma, askerlerini yıl- hakkında tevkif karıın 
dmnasına rena halde içeriiyen !\ılar- duyunca hakime: 
cellüs nihayet b'a!lkaı ve dahiyane <<- Teşekkür ederiı;:!. 
bir fikir buldu. Sehri muha!!araya ··-····::r···A•••K··,;- 1 
aldı, dü~nnı Ar~imedin bile kur
taramıyacnğı bir usulle aç bırakarak 
imha etmeğe karar verdi .• ve mi -
laddan önce 2 12 senesinde Siragöza 

<Devamı "1 nci sayfada) ı<aınl 11611• 

1B56 Biz Türlcüz; Noe! boba, Noel a- terbiyeler sayesinde vücudlerinln Çe- raştıklan halde, koca gemiyi bir snn- gÜn]eree düşündü, sonunda l:iôyTe 
daml. her ne olursa olsun, bizim vikllklerlni muhafaza ederler. ~Im- tı'm olsun yerinden kımıldatama - bir şeyi keşfetmenin imlc:insız ol d l 

kı h 1 b• k ( 1 ) Suya batınlan cisim, teb i i b"yı"ık ku"tl•mizin ynbancıSldır. Bi- de "ÖXülecer.i üzere bu kızlardan ikisi mı .. Jardı bile.. Annmed: duğuna a ı yattı, e '"• ır yı n na- k d 

ll -lkiı.cıte1rio Reaml 1ono 

~ '" 
6 

... .... d "d' kr 1 mekan ettirdiği suyun vezni a ar .. :m çocu1._1anmızın ruhlan Noel a- bir c.ınuııllimeıı ncznreti altında. yüz_ - Ben bu gemiyi denize indiri - yım da on an sonra gı ıp 0 a ar-
._. ıt di · · d - 1 ---1• kendi vezninden kaybeder. 
~nmına yakin h~ nisbette Türk ıım~e~d~e~rsl~e~ri~nl~m~a.ktn~~dır~l~:ı.~r~. ====~mn~~·=· ~d~e~dgi;;, ~v~e~c~ü~z'~i~b~ir~k~u~v~v~e~t~s~a~r~-~x~ed~erim.~~· ~~y~o~ı2çı~ın~;;en;;;;;•;;oy;;;e;;n;;~;;=:~;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
k"tln•inden. o bÜyük ve temiz mil- ": 
let kütlesinden u7ak1aşmak tehlike
sine maruz olur. Bizim eocuklanmız 
icin sevilecek babalar, tüccar eame
kiinl:ınnda kazanç vasıtnsı olarak 
kulJanılan masal adamı droğil, Türk 
toprağı üstünd~ 11:.ç ve aakal !lğart
mış, nur yüzlü Türk köylülerinin. 
iyi lca1bli, temiz duygulu, mübarek 
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H b • b -"-1 ı._ ._....,,-..ıur· mı~tır. k • h ,_ ..... d 
a en eua o~mu~~·-zu • Icadın hop gideceği muhakkak, yalnız her es sıya KliK! ını v.ey_a 

Bir fabrika bir çeşid abajttT icad etmi~ odanın ampulüne geçirdi- kara bezini bu dakikaya kadar almış olmasına bakılırsa hız mucıdm 
niz mi pencereden dı,anya ziya sızma~ imkD.nı .yoktur.. bu ı'-.len fazla bir ~y kazanneağına inanmıyoruz, fakat ey oku -

Tecrübeai , de yapılm11 ve muvaffnkıyetle netıcelenmıt: 9U .-

,Artık peneereniz için siyah kağıdla kalın kara beze ihtiyaç kalma • yucu sen: 
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' liiTLERİN 
IşçiLERE 
liiTABESİ 

1 Dün 600 bin liralık 
· · ihracat yapıldı 

8t CBa§tarafı ı inci sayfada) 
11 tirndi çok nadir olarak eöz 

Dün muhtelif memleketlere, 600 bin ı Büyük Mlllet MecliSi tarafından tas-
liralık mal ihraç edilmiştir. dik edilmiştir. Yeni anlaşma hüküm. 

Çünkü evvela konuş-
çok az vaktim vardır, aani
aıralarda i2 görmeğ: lakırdı 

tercih ediyorum. 
bnda, mücadelenin tam orta
lılıınuyoruz. Bu mücadelede 
bu memleketin zaferi babis 

k değildir. Bugün, hakikatte 
lrtıya gelen iki cihanın mü

Yapılan ihracat arasında bilhassa, lerine göre Romanyadan n milyon 
Macaristan ve Yugo.slavyaya cönde - liralık petrol mUştakkatı getirilmek
rllen 235 bin lıralık pamukla, Ame - tedir. Bundan başka, eski anlaşmaya. 
rikaya gönderilen 40 bin liralık haş • göre Romanyaya 400 ton yapakla, 
haş, Rolandaya sevkedilen 40 bin li - 200 ton tiftik verlimesi icab etmekte -
ralık yaprak tütün başta. gelmekte - dir. Bu maddelerin ne suretle veril -
dir. Rolandaya uzun müddettenberi 
Dk defa olarak mal gönderilmiştir. mesi Iılzım geldi~l hakkında tetkikler 

ınevzuubahstir. Size, vak
ettiği derecede, hu 

b'ı :n derin sebeblerini hüla
dı dıreceğim. T etkik '\'e mü

e tceğim noktalar yalnız Av-

Ayrıca Iraktan son haftalar içerisin. yapılmaktadır. 
de gelen talebiere karşılık olmak üze. 20 ton kala eldi 
re bu memlekete de 200 sandık kes • Y g 

1garbını alllleadar eden me-

tane gönderilmiştir. Di~er ihracat a _ Bir müddet evvel, madeni eşya it
r~sında, İsveçe deri ve kum darı, İs- halft.tçıları birliği tarafından, harlee 
vıçreye deri, Norveçe kepek '\'C İtal _ ısmarlanmış olan 20 ton kalay Basra 
yaya ilk dPfa olmak üzere yumurta ' · 

ola,o ll.caktır. Burnda bahis mevJ başlıca nıemlcketler, Al
b ngiltere, İtalya ve Fransa

unlar harbde karşı karşıya 

sevkedilmlştir. • yolile Bağdaddnn şehrımtze gelmış -
Romanyadan ll milyon liralık tir. Bu kalay İngiltere müstemlekele-

petrol ;ı-etiıiiyoruz rinden getirtilmiştir. Birlik azası a -
Türk - Rumen tic~ret anlaşması rasındn tevzi olunacnktır. ltı~ınleketlerin ozleıini teşkil 

· Bu milletierin esas i!!ti
tını karşılaştınrsam şu ne

"ararım~ 
d' Bir mukayt".se 
~nyanın 40 milyon kilomeı

ra balık bir kısmında 46 mil
hakim bulunmaktadır. 

Fransız da 1 O milvon ki
rnurabbalık biiyük bir 1cıs

. . 40 milyon f
ıae ancak yanm milyon kilo
ltıuhrabbalık kabili istifade a
•a ib bulunuyor. 85 ınilyon 

Ankarada iki askeri 
mahkeme işe başladı 

Ankara 10 (Hususi) - Burada teşkil edilen iki askeri mahkeme kendi. 
lerine tevdi edılen maznunları muhakcme etme~e b~lnmışlardır. Bu 
mahkemeler Dikmen caddesinde inZı'bat karakolu binasında vazife gör
mektedirler. 

ltelince bunlar 600.000 ki
tnurabbnlık bir saha üzerin

I ve geçinmek imkiinla
ıtıalc mecburiyelinde kalı-

~ 300 sene zAriında 
hu dünya Allnh tarafından 

~·(e~cud "ldui!u şekilde tak
iıı~ ını, değildi. Bu taksim biz
G~ nlar tarafından ve bilhassa 

Yeni iaşe müsteşarlığına bir 
mütehass1s general tayin edilecek 

~~~ 1ı.r 2:arfında yapılmı$tır. Ya
Alır devrede yapılmı!'itır ki 
ınan milletimiz o ~nada, 
rnuharehelerinin sonunda 

Ankara 10 fHusus!) - İaşe işlerin! Ticaret Vek8letinde lhdas edılecek ia
tanzim maksadıle hazırlanmakta olan şe müsteşarlı~ına iaşe işlerinde ihti _ 
proJe kanun olduktan sonra Tıcaret sası bulunan emekli generallerden bi
ve İaşe Vekaleti iSmini alacak o!an rinin tayini mevzuubahstlr. 

\t rnuahedesil,. dahilen kud
lıııt Parçalanmış bir hale gel-
~~; knuyordu. Alman va yüzler
~b ~ hükumete ayrılnu!lh ve 

kbledir ki bitkin milletimiz 
lı\I'Vetini münhasıran dahii

mecburiyetinde kal-
''ıtı b bah!lettiğim dünya tak
lt öyle bir zamanda ve son 
bile 2:arfında vaki olmuştur. 

l'aJ tı taksim itilafnnmelerle de
ı:ı~l ~uvvetle yapılmşıtır. E

ti tere muazzam imparator
~tı ltıünhasıran kuvvete istina

~i'a trrıuştur. Bu taksimden hiç 
't..,~ e alrnıyan ikinci bir millet 
~~ )· Alman milletinin J!ec;irdi

r tti Vasaınşı olan halvan 
· Filhakika ftnlvnn milleti 

kuvvetint dahilde kardeş 

Türk ·paras1n1n 
kiymetini koruma 

kanunu 
Ankara 10 (Hususi) - Türk parası 

kıymetini koruma kanununun mer'L 
yet müddeti Şubat ayı içinde bıtecek
tir. Hükümet bu muddetin 3 sene da
ha uzatılması için Meclise bir knnun 
projesi tevdl etmiştir. -----

Bu gece 1ş1klar 
yanacak 

nde tüketmi tir. Bu (Baştarafı 1 inci sayfada) 
IM'J~ ... ·•ır.l\kdenizde hnkkı olan m ev- rini ve idari makamlar tarafından ve

kıfÖYle dursun, haiz oldu~u rilecek emir ve tebligatn uymalarını 
ı e muhafa7.a edf"memiştir. rica ederiz. 

h~r~tledir ki bu iki kuvvetli K••arname: 
llıtıki kıymetleri ile hiç te _. 

olrnıyan vaz.ivt-tl~rde ya- 1 - 151 11/940 tarih ve 2/ 
~ltıecbur kelıyC\rlnrdı. 14660 sayılı kararname ile tatbik 
~~lik ·ale ~akirlı'k ~" mevkiine konulan -hava taarruzla-

iÇlnde zenginlcrle fnkırler rına kar§ı ışıkların aöndürülmesi ve 
gerginll~l hafifleteeek ted- karartılması- .1iznmnamesının -u

nasıı llizımsa mılletlerın mumi tenvirat-, -iç ve dış ışıklar
da onlardem birinin her - ve -açıkta inşaat- babisierine taal-
0lnıayı istemesi ve dı~erle- luk eden maddelerile nakil vasıta-

~!lil<t 4ey bırakmaması müm - ]anna müteallik maddeleri hAkkın
'ta bır. Bu takdirde Iki şık var.l daki kararın aşağıdaki şe!,ilde tadili 

~el\e~şı>ye mnlık memleket İcra Vekilieri Heyetince 10.12.940 
d~ husnü niyetle hareket tarihinde kabul olunmuştur. 
-"'r tı:a antaşmayı kabul eder, a - Umumi ten vi rat: Yukarıda 

:let ve felliket için bulunan tarih ve numara!lı vazılı knrarname
lkkını zorla alır. Bu, bir nin mer'iyet mevkiinde bulunduğu 

a Içinde böyle oldtı~u gibi müddet zarfında beledivelerce alın-
~tnda da bövledir. mış olan havaya karşı maııkeleme 

el u davaları halletmek bü. tertibatı baki kalmak ~artile normal 
e aldım ve zen~inlıkle bü. renkli umumi tenvirata mü~aade e

du arasındaki muazzam çu. dilmi,tir. 
~@ .l'lnak icin herkec:in aklıse- b - Rf"ıımi ve huauai binelarda 
l')r, •d rakine hitab !ttim. iç ve dış ıeıklan: Lü7um göriiiecek 
~an'" Da•'"'''"'•sı zamanlarda ani tecrübeler yapılaca-

hakkı, umumi bir haktır oından alınmıe olan tertihat muha
lliddtr Bir tek mntı>tin ken faza edilmek .. rtile normal tenvi-

'le malik olmak hakkını rata müsaade olunmu~tur. 
1., bah·'!izlerin yasıvabilmenize c - Arık ineaat tenviratı: Ser-

lt ~ediyoruz. demesi de im- best bırakılmı,tır. 
akikaten sosvalıSt her ni- d - Nakil vn•••oıları: Evvelki 
h da~ıtılmamaın fakat a - '· ararname ile kabul edilmi, olan 

oeıtı akkının yeniden tesiS O- mash•Je....,,. ııi!ltemi h11ki kalacaktır. 
el !'den geleni yapm:lk e - Tnhmil ve: tahliye ve nafıa 

d l'dır Bahis mevzuu o _ i•leri ve deniz fenerleri tenviratı, 
ıı..k \tfÜtıyanın paylaşılmnsında nonnal ?amanlarda olduğu gibi ce
~ ltıaı ak hisse almı.ş olanların revan edecektir. 

~ı de~U. fakat normal 2 - Bu kararname neşri tarihio-
Yatta insanların kendi de muteberdir. 

d istırade ettikleri gtbl, ---------
e haklarına sahıb olma - M usul ve Sam 

~~nv"da birlik konsoloslukları 
ı;1 ao."valist fnkıll'ıbımızda Ankara, 1 O (Huausi) - Musul-

eb ileri sürdü. Bu taleb- da ihdas edilen konsoloııluğa B. A
Alrnnn milletinin haya. saf, münhal bulunan Sam konsolos

tahakkuk ettirmelt için uu•w••ı• da B. Fikret tayin olunmut-

iş Bankasi 
memurJar1n1n 

orduya h edi yesi 
Ankara ıo <Hususi) - Kızılay Ku

rumu Ankara merkezi knhraman or -
duya gönderilecek kış hediyelerinin 
adedce b~ şehrin şerefile ınütennsib 
bir haddi bulmasını temin için Parti 
teşkilatı, Ticaret Odası ve Halkevile 
mUştereken çalışma~a başlamış, hal
kın hediyelik eşynyı maliyet fı:ıtına 
ve çarşuıın muayyen bir yer,nde ko_ 
laylıkla tedarik edebilmesi için ted _ 
birler almı§tır • 

Türkiye 4 Bankası umum müdür -
lük ve merkez mudtirlü~ü memurları 
Kızılay Ankara merkezıne orduya kış 
hediyesi olarak 300 fanild, 115 pa -
muklu, 275 çorap ve cem'an 690 par. 
ça tevdi etmişlerdir. 

Almanyadaki esir 
Ingilizlere 

giyecek gönderildi 
Londra, 1 O (A.A.) - Harbiye 

nazırı Lord Eden Almanyada bulu
nan harb esirlerine kı~lık giyecek 
temin etmek için lôzım gelen tedbir
lerin alındığını bildirmiştir. 

B. Eden A,•am Karnarasında bir 
meb'uııa yazı ile verdiği cevabda 
demiştir ki: 

Almanların taahhüdlerini yerine 
getirmiyerek Ingiliz harb esirlerine 
giyecek vermiyecekleri anla,ılır an
laşılmaz Almanyaya giyecek gön
derilmiyecelctir. Simdiye kadar 30 
bin ltaputla bir o kadar üniforma ve 
bol miktarda çamaşır sevkedildi. 
Yeni sevkiyat ya;>ılmak üzeredir. 

Istanbul spor bölgesinde. 
istifalar 

(Ba~arala ı inrl sayfada) 
cuya ceza vermiş oldutundan, hakem 
komitesi bu işi kendi vazıfesine mü -
dalıale addetmiştlr. 

Bu vaziyet üzerine futbol ajanı Ha. 
san KAmille, hakem komitesi azasın. 
dan Cafer iStifa etmişlerdir. 

Bu iki istifa da büyük dedikodulara 
vesae teşkil edecek mahiyettedir. 
İstanbul bölgesi aıdıa,kanı ne diyor? 

Dün akşam kendi ine bu istifrJar 
hakkında geç vakit telefonlıı sordu
ğumuz Istanbul bölgt-si asbnşkanı 
Feridun sualimize cevaben: 

- Henüz bu kabil istifalar böl
ge merkezine gönderilmemiştir. Bi
naenaleyh böyle bir meacle 

e 
~e~l12 adada Rumlar 
' 1!. EM .. temerküz kamp la-
• Almanlar hava - k d"ld"l 

faaliyetlerini niçin rına sev e 1 1 er 
artırmış olabilirler? 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

Atina, 1 O (A.A.) -Atina ajan
sı bildiriyor: 

Oniki adadaki Rumiara karşı İ
talyanlar tarafından ittihaz edilen 
tarzı harekeıt hakkında tamamile 
salahiyettar bir membadan malu
mat alınmı~tır. 

Bu malfunata göre bir buçuk ay
danberi bu Rumiann vaziyetı ta
hammül edilmez bir şekil almı~tıT. 

20 yaşından 60 yaşına kndar bü
tün Rumlar temerküz kamplarına 
sevkedilmiştir. Bunhr en rutubetli 
ve havası en muzır yerlerde kuru
lan çadırlarda mnhruıniyt"t ve ezi
yet içinde yaşamaktadırlar. 

Arnavud'ukta Yunan i'eri 
harekatı devam ediyor 

(Başt.arafı ı inci r.ayfada) 

A lmanlar Ingiliz adalanna 
karşı aylardanberi hemen 

hiçbir fasıla vermeksizin her gece 
ve bazan da gündüzleri yapmakta 
oldukları hava akınlarını son za
manda artırmışlardır. Bu hakikat, 
bizzat Jngiliz matbuatının dahi tahtı 
itirafındadır. Akınianın şiddet pey
da .etmesi ve kullanılan tahrib vası
talannın gittikçe kesafet hasıl eyle
mesi, bir kısım İngilizlerdc, öteden
beri Almanlara ntfedilegelen ve biz
zat Almanların dahi müftehirane 
iddia ettikleri istila te~ebbüsünün 
yakıniaşmış olduğuna bir işaret ad
dedilmektedir ki bu, bir ihtimaldir. 
Fakat hakikat olan, el ile tutulacok 
kadar maddi delil ve iz bırakan ha
dise İngiliz adalarının maruz bulun
duklan şiddetli hava taarruzlarıdır. geçilmesi üzerine ağır znyiat ver-
Bu taarruzlar, ender kasırgalı gün- miştir. 
ler müstesna olmak üzere durup Cephenin diğer mıntnkalarında 
dinlenmek bilmez bir inad ile de- kıt'alarımız işgal edilen yeni mevzi
vam etmektedir. Acabn tabiatin lere yerleşmişlerdir. 
muhalefetine, duıup dinlenmernek Albay P"aro. Cini! taburlarının 
suretile icra edilen uçuşların canlı 'R~ında kahramanca ölmüştür. 
ve cansız hava malzeme ve unsu- Şimali Ahıkadıı 4 düşman tay
runda hasıl edebileceği yıpratmaya yaresi düşürülmüştür. Sarki Afrika
rağmen bu husustaki gösterilmek is- da düşman bir Ingiliz zabitinin ku
tenen sebatı ne ile izah etmek ka- mandasında küçük bir müfreze ile 
bildir~ ve İtalyan bayrağını taşıyan karn-

Simdiye kadar vapılmış olan tay- yonlara binmiş olduğu halele Tes
yare hücumları İngiliz milletinin senei mıntakasına bir akın yapmışsa 
maneviyatını sarsmamıştır. Yalnız da buna yağmen tanılarnk yarım bir 
tayyare hücumile de koskoca bir bölüğün seri müdahalesi ııayesinde 
memleketi teslim olmaya icbar et- bu teşebbüsü akim kalmıştır. 
menin imkansızlığı anlnşılmış Stibi- Kumandanı mnktııl düşen ln~iliz 
dir. Su halde bu inada verilebilecek müfrezesi ağır zayiatla geri çekil-
bir mana bulmak lazımdır. miştir. 

Yukanki satırla da izah edildiği Bizden bir zabitle birkaç asker 
veçhile doğru olan ve yakın bir Al- yaralanmıştır. 
man istila tesebbüsünün beklenme- Assab üzerine ve Cibuti şimendi
si lazım geldiğinde ısrar eyliyen ha- fer hattı boyunda yapılan düsman 
zı İngiliz mehafilinin bu kananti mi- hava hücumları mühim hasara se
dir~ Yoksa fasılasız Alman hlicum- beb olmamıştır. 
lannın başka bir hedefi mi var mı- Elenler ileriiyorlar 
dır? Londra 10 (A.A.) - Londra r..skerl 

Kanaatimce bu ikinci şık daha mnhfellerine gelen haberlere göre, İ
doğrudur. Esasen Almaniann Fran- talyanlnrın daha sıkı mukavemet et
sız sahilleri etrafında vücude getir- tiklcri Arnnvudluk cephesinin şimal 
dikleri beyan olunan taarruz ve te- kısmında Pogradetz ınıntakasmda 
dafüi mahiyetteki tertibntlnrı da bu- şiddetli kar ya~ıştır. Maamafih Yu. 
nun böyle olduğunu gösterir. Al- nanlılar Skumbi ile Devoli çayları a... 
ma nlar. öyle hükmolunnbilir ki mü- rasında bazı ilerlemeler . kaydetmiş -
temadiyen artan İngiliz hazırlıkları lerdir. • 
karşısında bir ihraç hareketinden Merkez ınıntakasında Kelkirin I -
endişe etmektedirler. Son günlerin talyanlar tarafından tahliye ed!ldi~l 
kaydeylediği hava faaliyetini ancak söylenmektedir. Bu haber do~ru çı -
bununla izah etmek mümkündür. karsa çok mühimdir. Çünkü bu mev
Düşmanın taar,uzuna mlini olmak ki hududdadır. Ve Berat ile Melispere 
için durmadan taarruz etmek fikri arasındaki yolların teli'ıki noktasında 
yeni bir şey değildir. Almanlar i~te bulunmaktadır. Şayed Kclkir Yunan
bu tabiyeyi tatbik ediyor ve hava- Iılar tarafından znptedildi.se cephenin 
ların muhalefeti önünde kendi kii- bu kısmıirdn İtalyanlar yalnız tek 
çük deniz vasıtalarının Mımş ve Si- bir yoldan Istifade edebileceklerdir. 
mal denizlerinde işe varoınnyacak- En büyük neri hareketi sahil böl -
larını dü<~ünerek bir lnStili:r. ihraç gesinde tnhakkuk etmiştir. Burada 
teşebbüsünden çekiniyorhr. Hava Yunanlılnr Ayasarandanın 25 kilo -
faaliyetlerini teksif etmeleri ancak metre kadar şimalinde bulunan Pige. 
bununla izah edilebilir. Bu müliı.ha- raya varmışlardır. 
zanın do~ru olup olmadığını uzun 
boylu münakaııaya lüzum yoktur. K Q d Val"l.kl · 
Yakın ati bu karanlık vaziyetin köşe arS Y8 r U 1 1 8rl 

Soruyor/ar, 
Söylüyoruz 

Hükümetin gazetelere sayfa 
hacimlerini üçde dörtte bir ar. 
tırmak saliıhiyetinı veren kan. -
rını şükranla kaydettı~imi:ı: za -
man: 

- KMıd nisbeten boll~tı ve 
nisbeten ucuzladı, demi:ltik. 

Sayfaların artmamasın~a 

mcnfaat bulan bir nrkadaş so -
ruyor: 

- Nereden bollaşmış, nn.aıl 
bollaşmış, ne vakit bollaşmış?_ 
Hukıimetin bir gümrüğu var. 

dır, memlekete giren her mad
de oradan geçer. 
Arkadaşımız masasından kal

karak oraya kadar gıtrnek zah -
metıni ihtiyar etmış olsaydı, İtal
yadnn, Çeko..Slovakyndan, Fin. 
H'mdıyadan, Romımyndan, İ.<! -
veçten, hattfl Estonyadnn kfıfi 
mikdar mal gelmi,i ve r.clmekte 
olduğunu ö~renlrdi. 

Gazetelerin bir kiiğıd koopc -
ratifi Yardır, hariçten kfı~ıd it
haline o tavassut eder, pazallı _ 
ğını yapan da odur. 
Arkadaşımız kooperatifin mu. 

dürüne bir telefon etmek ıah. 
metine katlanmış olsaydı fıat _ 
larda hafif, fakat h 1ssedllecek 
bır düşüklük oldu!ıunu oıtrenmiş 

olurdu. 
Hem gümrüğe kndar gitmeğe, 

kooperntif müdürüne ıelefon et
miye de lüzum yok. Arkadaşımı
zın bu malumatı kendi muhase
beciSinden alması da mümkün. 
~ü. 

Bizi idare edenlerin en doğru 
hesabı yapmıya yanyacak ra -
karnıarı asıl kaynaklarında bu _ 
lamıyacaklarını sanmak bir 
gaflet ve bir hata olur. 

Büyük haclmde altı, küçük 
hacimde sekiz sayfalı bir gazete 
sahibine çok kazanç vermiyebl
lir, fakat 9()Cu.klarımızın elde 
silfıhla vatan hududunda nöbet 
bekledikleri bir dakikada. geride 
kalan gazetecinin, zengin olma. 
sı için bır kaide mevcud olduğu. 
nu bilmiyoruz. 

Sordular, söyledik. 

···················································• 
iki maceraperesi 
çocuk yakalandi 

Babalarının sandığın
dan 961 lira aşırıp 
ls tan buldan kaçmak 

istemişler 
Kadıköyünde zengin bir aileye 

mensub bulunan 15 yaşlarında Nı:r 
adında bir çocukla arkııdn1ı 
dün gece babala'rının sandığından 
aşırdıkları 961 lira para ile Ada -
naya kaçmak istemi§ler, bu sabah 
zabıta tarafından Kadıköy iskele -
sinde yakalanmışlardır. 

bucağını aydınlatmakta gecikmiye
cektir. 

5#lim &a9tlı. c,,_.9 
Küçük yaramazlar, bu para ile 

Ankara 10 (Hususi) - İstanbul Adanada ticret yapmak niyetinde 
Vali muavini Hfidai Karataban I<nrs olduklarını söylemişlerdir. Zabıtll 
valai~ine ve Kars valisi Ccvad Ökmen maceraperest çocuklan ebeveyin -

Asker ailelerine 
yardimlar 

Dahiliye V ekili sual 
takririne cevab 

verecek 

Ankara, 1 O (Hususi) - Asker 
ailelerine temin edilen ve edilecek 
olan yardımlar hakkında Manisa 
meb'uau Refik İncenin sual takriri
ne Dahiliye Vekili Faik Öztrakın 
Meclisin yarınki toplantısında ce,·ab 
vermesi muhtemeldir. 

Parti Vi' Ayet 
kongreleri 

Ankr.ra 10 CHususll - Partt vıHıyet 
kongrelerının 22 ila 29 Bırincıl:fınun n
rasında içtim:ı. etmeleri Pnrli Oe:ıcl 
Sckreter.ığı tarnfından karnrlaştml _ 
mıştır. 

Sovyet Rusyada 
benzin tahdidat1 · 

Moskova 10 (A.A.; - Rcuter: 
Husuei ve resmi etemobiller için ben 

zinin vesika ıle verılme i ltarnrlı:.ştı -

Ordu valiliğine tayin edilmişlerdir. lerine teslim etmiştir. ......................................................................... -..................... _. .... 
1 • 

- -- ~ 



[-.._ __ IJ,.;..J_e_h~•-·_r __ ·l_l_:a_._b_e_r_l~e-r~•~-·~____,) çe M BERLIT ;ş~::::s:nd.• 
Geceleri 23.25 den' Belediye hastaneleri ve gida ~~] gÖ"4:i'J.':.~;,!;~:c~Rt...!":~.;,~·~ .... 
sonra tramvayar , .... ~_··1 PARA BERABER GiTME 

1 k maddelerinin kontrolu ayri O«üYucv 1 Fransızca sözlü iş emiyace ~E T ..... A.DJ 1! Ba, rollerde :JEAN ARTHUR- JAMES STEWAR'f"'' 
'" .,.,-..,...-.., LİONEL BARRYMORE birer teşkilAtta idare edilecek Bir baba oğlunun ve •inema aleminin ölmez .. .,; • 

tedavisini bekliyor B iT M E M i Ş S E N FO 1'1 1 Yarından itibaren Istanbul
Jan Beyoğlu cihetine 23.06 ve 
Beyoğlundan Istanbul cihe-

tine 23.25 Jan aonra 
tramvay yok 

Tramvay Idaresi. ışıklnnn karar
tılması ve kış m~vııimi münasebeti

Beyoğlu, Eminönü ve Fatih can kurtaran 
merkezlerine birer doktor daha ilave ve 
doktorların vazifeleri taksim olunuyor 

Dün idarehanemize gözleri Y~- MART HA E G GE RT "~ 
lı bir baba geldi ve biıe §n der -
dini anlattı: 

- 19 yaşmda bir otlum var, 11- tlivetea PARAMUNT JUR."'AL en son harb ve dünya bıabe 
.sede okuyor. Bayatta ... yatta ta
lan tek ümidim bu çoeutıur. Bu 
ihtiyar halilnde Ç~Qlı.varak eııme 
geçirebüdiğim 38 lira ıle bu ya v - f 
rumu yetiştlrme~e çalışıyorum .• 
Bütün tesellim o, bütün ümidle - i 
rim onda .. ~:Belki ye~ir de aile _ i 
sine ve memlekete bir ıyi unsur i 

Yarın Akşam 

SA R AV Sineması 
le, hamvay seferleri tarifeııinde ba- Belediye Sıhhat Işleri Müdüxlü
zı değiş:i1dikler yapmış. ı;tece sefer- ğü, yeni sene bütçesini hazırlamağa 
lerini tııhdid etmiştir. Yann gece- başlamıştır. 
d "t"baren tatbik edilec~k olan bu ı Yeni bütçede, şehrimizde bulu-

en. 
1
t
1 

•f y .,0··re oece saat 21.25 nan Belediye hastnnl")erinin, Sıhhat 
yenı an e e ... ,... M-d- ı··~·· b ~ı b" b-
t "t"ba n Istanbul ile Beyoğlu a- u ur ugune ng ı ır uro vasıla-
en 1 1 re ·ı "d • · · b' k"lA k 1 rasında hamvay iılemiyecektir. sı e ı ~resı ıçın ır teş ı at uru ma-

y ak d ·n·L- F t"h sına rud kayıdlnr bulunmaktadır. 
arın şam an ı oaren, a ı - . .. .. .. 

t~n Harbiyeye son tramvny 22. 18 ~!nca, Beledıye ~ı~hat Mu~urlu
d Aksaraydan Hnrbiveve. 22,30 gu, gıda maddelerının esaslı bır şe
dt", Beyazıddan Madrav-;_ 2 3 02 de kilde tcfti~ ve kontrolu için hususi 
F:tihten Takııime 20.40 'da. Beya- bir tctkilat vücude getirilrr.esini ka-

. . 23 06 d k lk ı rarlaştırmı~tır. 
zıddan Si\lıve . a a aca..;tır. B ~ı Em' ·· - F "h k 
Bu suretle İstanbul rihetinden Bey- l eyog u, ınkonu ve atık 

1
a-

w 23 06 d zn arına Vf' can urtoran mer f'Z e-
oglunn gece. saat . 3n sonra • . b' d 'kt t . dil 
trnmvav i~lemiyecek. Bevoilundan ı nnke. yenBı ıdrekr ol or ayı nd e ıb~-
ı H b . d ce trr. u o tor ar arasm a ır 
'tanbulı:ı son tuımvav, ar ıve en . 1 k b" k ] 

Ak 1 ak " saat 23 25 tasnıf yapı nca , ır ısmı ya nız rikya k m • uzere • ında maddelerinin tefti~ ve kontrolu 
te a nca trr. . • ile me gul olncnkbr. bir kısmı da 

lik st"ferlerde d,. tadıl t vapıl- ha•talık ve ölüm Yak'nlarile u~rasa
mı~tır. Bütün hatlarda ilk seferl~r caklardır. Bu ~ekilcle gıda maddele
saat 6.15 ile 7.32 tırasında baılı- ri daha sıkı bir tl"fti, ve kontrola 
yacaktır. tabi tutulmuş olacaktır. 

Bekçiyim, IŞik s1z1yor, 
diyerek eve girmiye _ 

kalkan hırsız 

Ana-lan doğma 
çırçıplak karakota 

gelen adam 

Diğer taraftan Belediye Sıhhat 
Müdürlüğü, İstanbulda üç ayda bir 
muayeneye tabi olan 1 5 bin esna
fın muayenelerini iyi bir şekilde tan
zim etmek üzeıe her kazada tefti~ 

olunacak müesseseler için fişler ha
zırlamaktadır. Muayene müdderi 
gelen esnaf bu fi lere göre belediye 
helcimliklerine davet olunacak ve 
muayeneleri yapılacaktır. 

Geçen İkinciteşrin nyı içinde, ı 
muhtelif yerlerden alınan gıda mad-1 
deleri Belediye kimyahant"mnde tah
lil ohınmu tur. Bu tahliller entice- ~· 
Binde 78 yağlı madde nümunes;n
den 7 si, 5 9 çay ve kahve nümune
'!inden 6 sı, 1 05 tatlı nümunesinden 
28 i. 409 un ve irmik nü:nunesin
den 54 ü. 31 7 ekmek nü:nun~sin
den 50 sinin bozuk olduğu anlacııl
mı~tır. Bu suretle, bir ay içinde alı
nan 1 1 39 muhtelif cin! gıda mad
desi nümunelerinden 169 u bozuk 

olurh diyorum. 
Fakat son günlerde ot}umun 

·birdenbire hnstnlanıveımesi be -
nı yeis içinde bıraktL Oğlum izei 
arkadaşlarını teşyi ederken soğuk 
almış. Mekteb doktoru kendisini 
muayene etti ve mutlak surette 
3 ay provantoryomda tedaviye Iü
lum gördü. Halbuki benim ka _ 
zancım bu üç aylık tedil\'iye nasıl 
yeter? Araştırdım, soruşturdum: 
75 liraya ıhtiyaç varmış. Bütün 
uğraşmalnrun boşa gitti. Şimdi 
ellerlm boş size geldim .• 

Adresi bizde mahfuz bıuunan 
bu derdil babn, harniyetli vatan _ 
daşlarunızın yardım ellerinin u _ 
zatılmnsmı. bekliyor. 

i 

Çlkmıştır. 
\ .............................................. / 

Kahraman askerleri
mize hazırlanan 

hediyeler 

Trb fakUitesi doçentlerinden 
1 O u profesörlüge terfi 

ediyor 

İkJ büyük ve deha.kiir sinema yıldızı 

JOAN CRAWFORD 
va CLARK GABLE 

ile Mr. MOTTU'nun 
Eınsalsiı: bir tarzdıı. ya:rıı.tt.ıkl:ı.rı 

a Om ar Gemis 
. . .. ~ 
Ihtiras- ~ehvet. •• Kin ve esr~ filmini takdim ediyor. Aşk zinciflo"' 1 
cehenneıni.- olan bir şaheser biitün İstanbul halkını S A ıı ~ 

sinemasına koşturacaktır. 

Eu ak~am 

MELEK 
SİNEMA DONY ASJNIN ~ 

PARLAK 2 YILDIZ'ı 1 
CLAUDETTE COLBER f 
JAMES STEWAR sinemasında 

taratmdan temsB edilen 

HAYAT GüZELDiJı 
l<'ransızca sözlü nefis bir aşk ve Kiizellik filmi 

~~~~~!__:ye• erinizi evvelden ıı.ldınnız. Telefon: 40868 
- - ----------------Akbıyıkta oturan ve Divanyolunda 

~çılık yapan Mchmedin evine evvel
ki gece meçhul bir çahıs gelerek, ka
pıyı çalmış ve kend~e kapıyı açnn 
Mehmedln karısı Nuriyeye de: 

Tokatlıyan önünde soyulclu- Rediyelerin yekunu günden 
ğunu iddia etti, yapılan tah- güne artıyor, kız liseleri, öğ
kikat netice&inde umumi ev- retmen okulu ve kız en&t "tüleri 

Üniversite Tıb Fakültesine men
sub, oa doçentin profesör)üğe terfi
leri kararlaştırılmıştır. Üniversite 
heyeti, bu doçentlerin terfilerini mu
vafık görmüş ve evrak Maarif Ve
kaletine gönderilmi)tir. 

Bugün FEhReA~ 
c- Ben bu mahallenin yeni bekÇi

Giyim ... Işık sızıyor mu. •nzmıyor mu 
bnnu anlamak ıçın evi gezeceğinu 

lerden birinde bıı hale a•kerlerimi:ze külliyeili Matinelerden itibaren 

getirildiği anlQfıldı hediye hazırladılar Terfileri kamrla,tırılan doçent
ler ŞUnlardır: ALKAZAR demiştir. E·1rvelki gece, Beyoğlunda mnhi-

Evde yalnız bulunan Nuriye. g"ce- yeti itibarile cidd,.n şrarib bir hadi
nin bu geç saatinde kapısını çalan a- &e cereyan etmi~tir: Istanbul tnraf
damın bir bekçiden ziyade. açıkgöz lannda oturduğunu söyliyen bir a
b r hırsıza benzcdı~i derhal anlıya... dam, e"n·elki gece anadan ~doğma 
rak: çıplak bir halde zabıtaya müracaat 
•- Yrt~ n hnSlZ vnrl:e ederek Tokatlıyan önünd~ iki meç-
IY:ye avazı çıktı~ı kada! bağırma~a hul •ahsın hücumuna uğuıdığını ve 

başlamış ve bir tarnttnn da sahte bek bu adamlar tarafından, iç r.amn~ır
çınin yaknsına yapışmıştır. llnrına varınrıvn kC~flar sovularak Lu 
Kadının bu cesare~ ve feryadı kar- hale getirildiitini iddia etmi~tir. 

~ısında sahte bekç( yakalanaca~ını ~u müracaat kar~~nndll ~ dcrh~l 
anla·nnca bır fırsatını bulup Nurive.j faalıvete geçen zabıta, yaptıgı t,.tJci
~.n elinden kurtulmuş ve taranlık lcat nl"~cesinde bı~ ada~ın . iddiası
sokaklara dalarak kaçmıştır. nın dogru olmadıgı netıceınne var-

Zabıta vak'a etrafında tahkikat mıstır. 
~ apmaktadır. Zabıtavı hilüfı hakikat iddialar-

( KUçUk haberler ) 
• Ankara ~eledıyesl otobüsleri i

çın, evvelce sipariş edilmıli ohn ye -
dek p:ır~ vec;nlr alwım g~lmi.ştir. Bu 
parçalar derhal Anlı:aray:ı cönderile
cektır. 

Balatta oturan K{ınmla, ayni 
ver sakınlerınden arkadaşı Y('m:ıl 

la ııaatlerce ovalavan bu adamnı u
...,umi evierden birinde parasız ge
- a) ... mek i•temesi üzerine, ev sa'l-in
f,.ri latafınnda kepı dışan edildiği 
an)n .. lmı~tır. 

Hilafı ha'· ikat hevanla zabıtavı 
:oıval t-~ ... ., bu sclnm hakkında ka
nuni takibata h'lolonmı,tıt. 

A~herlih Işleri: 
dun, b r alacak me'iele~i'lden dolayı .. 
kavr.a etmişler bu esnada KAzım Sl,beve Cft~ınlanf,. .. 
b c;akla arkada~ Kemali vücudüuü~ Oskimar A kulik Şube i Bıışkanh
muteaddıd verlerınden yaralamıstır.l pndrın: 

:kemal. tedavi edi'mek fizere cer. Yedek veteriner telPtıen 3~~83 ka.-
:zrr(' C'errahpaş~ hastanesine kaldırıl- yıd numaralı 321 do~umlu Kılisli Ss
mıs Kiz.ım yakal:ınm!ştır. lfthıtttin 34587 knyıd numaralı 318 

B.r mfiddet evveı ıı:örfilE"n 1ü _ doi:.rumlu EdremldU All Rıza v~ 34629 
zum uzerıne, Işten el cektir •en Emni- kayıd numaralı 306. ~o~umlu Ista~ -
:vet 4 fıncü şube müdür muavini Nt\- bullu Mchmed Tevfı~ın Istanbulda iSC 

zım Çetin yeniden vnzıfeye başlamış. derhal. de~il.se bulunduğu yerden sa. 
tır ' frih ikamet adresini bildirir bir yazı lle 

t~azım Çetin dünden itibaren Em_ acele şubeve müracaat etmeleri lÜ -
nıyet lkınci .şube müdürlu~ü emrınde zumu ~fm o_ıu_n_ur_. -----
işe ba lamış bulunmaktadır. 1 

" Dtin, Universilc konferans sa. ~ Sahte rapor veren §Oför 
)onunda, profe ör Peters tarafinelan Seyrüsefere çıkmasında fenni mah-
eHarbın psikoloj'k ve pedn~ojik nıe- zur görülen bir kamyona •&eyrüseferc 

Kahraman askerlerimize halk ta
rafından hnzırlanmnktn olan hedi
yelerin yekunu günden güne art
maktadır. 

Bütün kız liselerile öğretmen o
kulları ve kız san'nt en•litülerinde 
kız tnlebelerimiz tarafından hara
retle h ediye hn7Jrlanmasına devam 
edilmektedir. 

Beyoğlu Ak am Kız Sım'"t Ens
titüsündeki bayanlar tarafından ha
zırlanan 250 çift yün çorap, 75 pa-

Tıb Fakült~i birinci dahiliye do
centlerinden Muzaffer Sevki Cöken, 
Dr. Ekrem Serif E_g,Ji, Dr. Arif İs
met, radyoloji docentlerinden Dr. 
Tevfik Berkman, ,."1-fiye doçenti 
Dr. Cevad Kerim ·edayı, annto
mi tloçenti Dr. Zeki Zeren, pata
loji nnatomi doÇ(:nti Dr. Besim Tur
han, hariciye doçenti Dr. Sinasi E
rel. Dr. Fnhri Are), adli tıbdan Dr. 
Hikmet Cizer. 

muklu hırka, 40 askeri lnıına~tan T J 1 1" • b" 
velek, 50 vün ka7ak ve 50 eldiven- op anan s er ın erm ır 
den mürekkeb 465 parça esya dün iki güne kadar ö"enmesine 
Beyo~lu Kızılay şubesine verilmi~- b 
tir. Enstitünün bu hustsaki faaliyeti aşlanıyor 
de••ıtm etmektedir. Ingiltere hükumetinin talebi üze-

lstanbul Aksam Kız San'at Ens- rine Merkez Bankası tarafından 
titüsii Eminönii Kızılay şubeırine toplattırdığı sterlinlerin bedelleri 
muhtelif cinsten 150 parça vün eş- birkaç güne kadar sahibierine öde- i 
ya teslim etmiştir. Ayrıcn 200 par- necektir. Bugünlerde Vekaletten bu 
ça t"sva da hazırlanmaktadır. hmıusta alakadar banknlara emir 

Sineması 

Mevsimin en güzel, büyük ve 
kudretli bir harb ve sergüze§t 

filmi 

Deniz 
Fedaileri 

Çapa kız öğretmen okulunda yün beklenmektedir. Sterlinlerin bede-
çorap, ("ldiven, süveter ve Vf.')ekten li. bunların bankalar tarafından n- CORDON OL1VER -
ibaret 300 parça eşya tamamlanmış- Jındığı zamandaki kur üzerinden ö- IUNE TRA Vts 

tır.f b 1 •~ ı· · 1 b ) d("nece'ktir. Karada ve denizde geçen bü-
ııtan u KIZ ısesı ta e e eri as-

k ) · • ·· ] y 1' 11 h f yük bir dehşet ve heyecan •.• ~r emmze yun çornp, sü':'eter, e -ı P.r 1 ma ar a taSI yartn Müthi• harb ve takibnt sahneleri 
clıven ve ba~lık olnrak hedıve f'tmc- • . • ,. 

~ı:erk:bv:;;::~;:ib~~k ~7;,;::;:; B ·şvakıl n nutk,le açıliyor ~ ............................................ ~ 
nı hazırlamıcılnrdır. Bu eşya birkaç Yerli malı ve tasarruf haftası ya- Bugv daylar için verilen 
ı;tÜne kadar Kızılay ŞUbesine tt"slim nn Baı:vekilimizin bir nutku ile ba~-
edilecektir. Cümhurivet kız Jisesin- lıyacaktır. Y f"rli malı ve tacıarruf beyannameler 
~ .. muhtelif cin,.ten 200 parçn. ve haftası içinde bütün okullarda, '76 numaralı koordinasyon heyeti 
Cnmlıca kız lisesinde 60 parca esva Halkevlerinde konferanslar verile- karanna tevfikan, Toprak Mahsulle
tamamen ikrnal edilmio:tir. Kendiili cek ve müııamerı·]er tertib olu-na- ri Ofisince mübayaa edilecek bnıcıay. 
kı:ı: list-•inde bu ise sarfedilmek ii7e- caktır. Yerli malı ve ta'!arruf hnf- lar hakkında Mıntnka Ticaret Mü -
re 70 lira tonhnmıstır. Diğ,.r rf"ıımi tası devam ettiği miiddetçe bütün dürlü~Une verilen beyannameler nıü
husuııi ve Pkallivet m,.kteblerimi7de okullarda tedrisnt t~sarruf _ve yerli 1 dürlük tarafından O!i.c;e gönderilmiş_ 
de ncıkerl•rimize hediyeler hazırlan- malı me'V7nlanna .~ore tertıb ('llu- tir. Toprak Mahsulleri Ofisi beyan -
mnktadır. nacnktır •. .t:"~rıca, ılk okullar haftıı:- nameleri tetkik ederek, bunlara na -

nm son gununde mıntakalamıda bı- b 70d übaynnsı ·ç· !:ınli _ 

Kad,knv Halkevinde 
· konferans 

rer geçid resmi yaoacaklardır. lJ1u- za~an Uı:; :: m ı ın 
sal Ekonomi ve Arttırmil Kunı"Tlıı ye e geçeec ır. - ------

selelf'Tf mevzulu bır konferans ve - salihtir. tarzında sahte bir rapor Kadıköy Halkevinden: 
o'kullarda yazı müsabakaları tertib 
.. derek, kazananlara müklifat vere
,.,.ktir. Hafta :;onunda Ünivenıite 
lktısad Fakültesinde de bir tıiktı!ad 
giinü» t~rtib olunacaktır. Bu konfe
ran!'lın sonunda talt"beler hı-p birlik
te Taksim Cümhunyet abidesine gi
derek abideye çelenkl~r koyncalc
lardrr. 

Mikrobiyoloji Cemiy"etinin 
tıbbi müsamereai rılmi~ir. vermc .. ten suçlu Rnsim tıdmda bir 14 Birincikanun 940 Cumartesi sa.. 

Emnıyet altıncı şube memur _ şoför dün birinci sulh cezn mahke - at 17 de Bay E ref tarafından (Ço -
lan dtin seyrü,efer nızamnamesine mesine tec;lim edilmiştir. cuklarda ve yetişkenlerde mus1tidcn 
ayk·rı hareket eden 7 §OfÖr yakala. Sahte rapor tanzim eden şoför, sor. tnhassüs kabiliyeti) hakkında bir kon 
mı lardır gusunu müteakıb tevkif edilmiştir. 1 ferans verilecektir. Herkes gelebilir. 

Pezar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan ney sana oır 
{ey h~bcr \ereceğlm-. 

Beleciıye :enrımıZ -
deki cbelerin mikuannı ... 

. . . Arttırmaya 

'Vermiş .•• 
knrar Hasan Bey - Vesaıtl 

na.kliye&zlilcten doku2 
doiW"nn İatanbullular 

ml? •• 

Türk 1\likrobiyoloji Cemiyetinden: 
12/ 12/ 940 Perşembe günü s:ıat 17 

de Etibba Odası konferans s:ılonunda 
yapılacak toplantıda ~ıDlzanteri r.şısı 

münakaşas111 ve Dr. Ekrem Unat tn. 
rafından c.Ascaris lombricoidesin em_ 
briyonlu yumurtalannın muknveme _ 
tb, Dr. Razi Maner tarafından tıTe _ 

Karagümrükte, Karaba§ mnhalle - tanoz aşısı. hakkında teblı~ler yapı. 
sinde 4 sayılı evde .oturan Al.i ~~ a.- ıaca~ndan muhtcrem meslektaıjların 
dında bir çocuk, dün evler~ onun- t~ifieri rica olunur. 
deki arsada oynarken, şofor Mehme. 
din idaresindeki 3594 sayılı karoyanun 
sadmesine u~ram~tır. Sarıyer Ortaokulu 

Bu çarpma sonunda o~mdan a~ır sarıyer Ortaokulu, önümüzdeki Pa-
surette yaralanan çocuk hastaneye zartesi günü açılacak ve tcdrisata 
kaldırılmış, şoför yakalanarak hak - başlanacaktır. Maarif Müdiirlü~ü Bo. 
k.ında takı"bata. başlanm~tır. ğazda oturan kız talebe!eri semtleri -

Kuledibinde oturan Alber adında bir ne göre okullarn taksim etmiştir. Bu 
şahıs, dün Galata caddesinden ge taksime göre Rumeli salıilindeki kız 
çerkcn vatma.n Alillin idaresindeki talebe Sarıyer Ortnokuluna. Anadolu 
tramvıı.yın çarpmasUc yüzünden ya_ sahilindeki kız tnlebe Kandilli kız li-
ralanmıştır. sesine, Yeniköydeki kız talebe de E-

Alber, tedavi altına alı::ım~. mirg~n Ortaokuluna devam edecek-

stnemada, Telefon: Zl~e' 
Bugün l\la!~;;.- ~ 
3 TÜRKÇE film bird~ 
Görillnıemiş akın, Jıücuıtı ,e ıt 
kımızın coşkun heyecan 11 

zahüratı karjısınd:l> 

ÇANAKKALE (ı 
GEÇ iLM~ 
(Türkçe) 

SA YlN MI:..KTtJ' 
MÜDÜRLERiNE : 

ııı.Y)oo 
İzdiham ve tehacüm dO ıc~ 
slle gönderilccek taleb~6 • 
evvelden sinamnmıztl 

rllmesi • rica olunur· 

Ehemmiyetle naısrı 
dikkate: ~ 

Ba mUii büyük rıJm, bP Jlle 

de istanbul muhitiııılı~e~ 
hiçbir sinemada göS 

2- a ;ılt~ŞoRt.~ 
A.:eksandre Dnmanın pJı 

sözlü flıt' 
TÜRKÇE milyonluk .• ./f 
3- PARAMlfı~ 
En son b:ub TÜRJ{Çt 
havadisleı'i ~ 

1\lösyö Huzvelt'ln nııtfııl 
UÇAK KALELE~ 

Şehir 'lıY•~ 
Tepebaşında 

kısınınd• ' 
Akşam sant 2°W~ 

BUJ,UN 1 \Z 911_ 
Yazan: J . fd. ı.sıtl' 

İstikl~ c3ddcsi komedı lt 
Gündüz .saat 14 de 

.1 
ÇOCUK OVUN11 

Akşam saat 20 "10 di 
PAŞA UAZRE'f'l,l~ft 

FRANSIZ Til' A 'fltOS~ Ic 

15 İlkkanun 1940, Paza!, sıP~ 
BAYA.N fı'lt 

re 1 

Evgenyıı Nanasov şe til 
talebcleri tarafından "~e~ 
Klasik ve plastik d:uı" 

- . eı11,.9 
Beyoğlu HALK ıı;ırı 

ı - Mihraccnin go df'si 
2 - Hind mezarı 



japonyanın halaskarı 
so u cu enro ö dü 

Pre s i ji Japonyanın imparatordan sonra gelen 
ev adı ve Japonların en büyük fikir adamı idi 

Yirmi senedenberi hiçbir kabine onun regi sorulmadan 
kurulmadı, her meselede fikir beyan etmige mezun idi 
T okyoda, imparatorluk aamyı -

nın karşısına tesadüf eden ge~ 
meydanda büyük. üniformalannı 
ve aiyah silindir şapkalanru giymiş 
birçok devlet ve saray adamı, ge -
nemller ve arniraller toplanmış, Ja
pon impamtorluğunun 2600 üncü 
kurulu, yıldönümünü kutlulamak -
tndırlar. 

Vakit tam öğle üzeri. İki bin beş 
yüz seneden fazla bir tarihi olan bu 
imparatorluP. fasılasız riyaset et -
miş ailenin sonuncu ve mümtaz ev
ladı, imparator Hiro-Hito kendini 
göstermiştir. Beş yüz ıı çsız ve a -
ğarmış baş. bir tek İşarete uymuş 
gibi ycorleıe kadar f'.ğilmekte ve Jn -
pon halkı naznnnda aaltanatla ilah
lığı sahsıncla yerleştiren genç hü - 1 
kümdnn sdamlamaktadır. 

A.Yni saatte. Tokyonun kilomet -
relerce uzağında, mütevazi bir bah
c:enin ortasında ve sakjn l:ıir deni -
zin kenanndn n!lırdide bir aclam ya
tamak.tadır. Fakat son dnkibılannı, 
rengi uçuktur. Sırtına gi}·diği ipek 
e:ntarisinin dizlerine kadar uzanan 
bvnmlan üze~itıe damarlan ııiı:kin 
zayıf ellerini U7. tmıf, Azraı1in zi -
yaretine intizardaoır. 

Bu adam Japon prensi Sainiidir. Prem Samjt 

Doksan b~ yaşındadır ve Japon 
jenrolannm •on müm,.ssilidir. 

fmcarator nasıl Allnhm canlı bir 
timsali ise orenıı Sainji de onun en 
mümtaz müşaviridir ve imparator -
luğun imoarntorclan sonra gelen bi
rinci ro:vladıdır. Japonyanın en yük
'lek fıldr adamıdır. 

t~ etmişti. Bu meclisin azaaı aon 
derece müdebbir, süliıleten asil ve 
ecdad an'anelerine harfi harfine sa
dık olmakla beruber garb terakki -
yalının hayranı kimselerdi. Bu 
meclise aJ en ro» adı verildi. Prens 
Sninji «Jenro» lann arnsına en son 

kabld1. Çünkü çok gençtr. Bugün de 
onlann bayatta kalanlannın aonun
~ur. 

* Preruı Sainji hayatında b~ aui -
kasd atlatmışbr. Bütün dünyayı 
batıtan bap ge.zmiştir. Dünyanın en 
fazla nişanına malik devlet nda -
mıdır. Memleketini J 920 sulh kon
feransmda temsil etmiştir ve o ta
rihtenberi de hiç bir Japon kabi -
nesi onun muvafakatİ alınmadan 
'·urulmarnıştır. 

Nimetierin bu derece yükseğine 
nail olmuş bulunan ve hayatta en
der faniye nasib olmuş muvaffaki
vetler idmk eden bu adam mes'ud 
ölmemektedir. Çünkü memleketi -
nin mukadderatınt tayin edecek o
lan Cin harbinin sonunu idrak et
merni!ltir. Son demleri, bu harbin 
nihayetini görmek icin yaşamak ve 
yaşamak icin de kfifi de-recede kuv
vete malik olabilmek iC'in Allaha 
dua etmekle geçmiştir. Yanına ynk
lasmıya tek izinli olan adam eski 
Japon harbiye nn7Jn Baron Arada 
idi. Giinliik vukunt ve harb racor -
lannı okurkendır ki Prens Sainji 
canlanmış görünür ve bu canlılığı. 
P.ÖZ)erin;n harekt-tinden ~ bitden
bi-re parlamasından anlaşılırdı. 

* Fakat ihtivar orens. hnvatının bu 
hünik ~,.lin~ kn•m~,.....,...t, ve Cin -
.Japon harbinin nihai şeklini ~tönne
den sıö2lerini hir daha ar.mamalc ü-
7ere diinva ı•ıiiınA kaoa:ıı. - S. 

ne~:~~ ~~a~;~1t;· j~~:~~~~; Fabrikadan deri ç~lanfarm ı KUrfaj V arnel.iyafmm. se~eb 
stirmi§tir. Bir yıldınm harbi olmak muhakem8SI OfdUQU Ölüm hadtS9SI 
lfı:r.un gelen mücadele uzndıkça u - s· k .. ı s ı h 'V' .. b. k'' • ı· . '-t kı k b. • . .d k ır aç gun evve • u tn n ama- ı apbgı rr urtnı ame ıyntı netı-
zamaıt n "''e r ınncı nvını 1 rn Rı k d N · d s·· -k d tm kt di V · t' "hd tti •. mında zapaşa yo uşun a cc- cesın e, uyu n ada oturan Fntma 
e 1e1_1e .:· •. dazıvh~ ınb. ı,_ ab: e dgı mettine aid madeni eşya fabn"ka- adında bir kadmın ölümüne sebebi-
wr u~~: ar onun e ıc ır KB ıne a- d .. h. b" h ı L 1 d .... ·dd" ·ı d k , _

1 
,_. b" • · tak"b d- sın a mu ım ır ınız. ııı; o muş, yet ver ıcı ı ıaSl e mnznun o ·tor 

vanmamını: n. ı;;tJT ırını ı en uı:ı· • b d b 1 k··ı 
_ -'-t d. k K·· ı·· · · · . t k fnbrıkanın am arın n u una n u- Vasille bu cürme icıtirıık fiilinden 
rneK e •t r. ov u pınncım sa ma ı· ı· ·k d d · h 1 h ' 7 

. 't d • • ıyet ı mı taT' a en meç u ırsız- suçlu Marikenın duruşmalarına dün 
'"tem,.mcoır e. OT U memnunıyetsız- la f d ı w 

'

.,_ I" tl • - t kt d. r tarn ın an ça ınmışh. de 2 nci Ağırceza mnhkemeainde 
l!!;. a ame en ~os erme e ır. B ··h· h 1 k h"'d" · 

1 
.. • u mu ım ırsız ı a ısesı etra- devam edilmiştir. 

mparatorlugun bızzat havatı fındaki tetkilrlerine devam eden ~a- Öl F k Abd 11 
mevzuubalutır. Üç imoarntorn fa - brta diin fallleri yakalayarak adliye- h ..ıe_n ~dtmhn.nlın f o.clasıb 1 du !-

1 tt •• • Jik t · J • ın U4l mu a ı sı atı e u un ugu 
•ı nsız sure e mu~vır ı e mış o an ye teslim etmiştir. Bunlar öteden- c1·· k.. d d b. • · ·· h 
ihtiyar ôkil vaziyeti kurtaraca~nna b . b f b "k d 1 M• h d un u c se e ır nısaıye mute a~ ,.,. en u n n 8 a ça ışnn e me - h.d f fl d' 1 ·ı · f 
emin olduitu. '.'rı-ns Koneye'nin baş- le arkadaşı Etemdir. Haklanndaki aaıŞa~~ ·~ı ~ı~ d ın':~~ m~.ıı ır. b.,. 
vekfilete getınlmesini tavsiye etmi~- iddiaya ve tahkikat evrakınn naza- b" ' ı a. esı.n de, ho lun eı!f-~ı 
tir. Tavsiye ile de kalmamı,ıı, onu ran suçlular, muhtelif tarihlerde, fab !r c:ıtrn ne~ıcesın} e duku e g ı~ 
tecrübelerinden istifade ettirmiş, ir- rikanın arnbarından aşırdıklnn de- h"!d~oydıyedre~hli sulç uel .. o ktorun . d 
•adlarile avdınlntmı• ve mttikçe va- ·ı . b k. 1 t 1 d n ısc e a o ma ıgı anaatın e 

"' e· n en azı ımse ere sa mış ar ıT. b 1 himleşen duruma mümkün olan dü- o·· 1 1 k - -e u unmuııtur. un ııoqru arı vaoı ma uze, , • 
zeni temin ederek memleketi kur - bi inci sulh ceza hlikimi Residin hu- Müteakıben mahkeme tnhkikab 
t~nmsb_:. ~u bakımdan ~rens Sa!~ji zurruna çıkanlan suçlular, ~ürümle- ~~fj g~_rmü~ ve i~diası:_n yap'?"~Sl 
bır halaskardrr. Maamafih o gun. rini tamamen inkar ederek poliste ıçm muddeıumamıye soz vermıştir. 
bugün küc;ük evinden hiç bir ırurct- tazvike maruz kaldıklannı söylemi§- Müddeiumuminin suçlulımn be-
J,. dısan eıkmamıştır. Lüzum gör - lerdir. nıetini tazammun ve taleb eden 
diiiiü zaman ve kendisine eual tev- Hakim sudulann bu india!l kar- iddinnam~nden sonra, müdahil 
.-ihine hal'et kalmadan her memle- •ısında }.~ndilerinin mi.idf:l,.iumumi- vekilile suçlu avukatlarının müda
ke-t mf"SC1~ indf' fikir bevan t"tmiye lik vtuııtasile ve tabibi adillikçe rnu- faalannı yapmalan ıçın duruşma 
""ll'ZUndur. C'ünlcü o, sonuncu Jenro- ayenelerint>: kmar vermiııtir. başka bir güne bımkılmışbr. 
dur ve bu Jenro ölüm döseğindedir. 

* 

1 [ Hlcliseler J(.vp.mda _j 

insanlar ve hayvanlar 
Evv Jk.i •• k.. d k d ı 

ı e gun u gazete e~ u um: - Evet gerçi sık sık seynh:ıt et-
« nsan ve hayvanlar ayru gemi - Fak b h J 

lerle ki d"l · k mem.. at u n , hatalan görme-
na e ı mıyece . )) me man i değild·r 

• ~u ha'.:ndis ~ann bir gemide ~a- - Hatainn ~Brmcnize m&ni o -
hıdı oldugum bır sahneyi hatırlattı: lamazsa da hakikati görmenize ma-

nidir. Duyduğunuz bağınşmaların se 
bebi hayvanların tahta böln,eyi yı
kıp birinci mevki giivertesini istila 
etmiş olduklan için değildir.. Her 
halde başka bir sebeb olmalı. 

Birin~i. ·~·~~kil~. ~;k~~·' ~~;~;;an 
beıı yolcusuyduk. Üst kattaki ufak 
salonda bir masa etrafına top -
lanmıf konu~uyorduk. Bir aralık 
dış.andan sesler duyuldu: 

- Haydi Öteye .• 
- Buraya lı:ad~r da gelmiş]er ••• 
- Kabahat bunlan vapura a -

lanlarda ..• 
- Nelere bağmldığıru anlamış

bm. Vapurun birinci mevki güver
tesinin bir lı:ısmım .t11htalarla böl
müşler, oraya koyunlar, indeler 
koymu .. lardı. Her halde bu havvan
lar tahta bölmeyi yıkmı§. bizim 
içinde bulunduğumuz salona yııklaş
mı§ olac.aklardı. 

- Tabii böyle olur, dı-mi~tim 
birinci mevki ııüvertenin bir k1'1ml: 
nı tahta böımelerle havva1\lam n
vırmanm mana!!J yoktur. Hayvan 
bu, bölmeyi yıkar. dıc:ar: cıkar, o -
turduVtımuz salonun kani'lindan içe
ri S!irmediklerine vükrede-lim. 

Diğer üç yolcu dn benimle nyni 
fi'kirde idil.er. Onlar dn hayvanların 
bu tarzda vnpurlara konulmalarının 
muvafık olmadığını, sonunda bu 
gibi haller vukua geleceğini 5Öy)e -
diler. Aramnda bulunan be~nci yol 
eu, <linlerken güliimsüyordu. Sözle
rimizle alay eden bir tavır takın -
mıştı. Ona dönmüştüm: 

- Siz bizimle nyni fikirde değil
siniz galiba? .. 

- Sık sık seyahat etmcdi{:-iniz 
pek belli. 

- Nasıl başlı:a bir sebeb~ 
- Tahta bölme bir rneğin tek -

mesile yıkılacak kadar iğretidir. 
fnek bu, muhakkak tekme atar, 
bölme de muhakbıtc yıkılır •• 

- Peki n~ olabilir Id~ 
- Gidip görelim. 
Beşimiz birde-n gÜverteye ('ık • 

mıştık. fnekler, koyunlar güverteyi 
hastan a~nğı istild. etmişlerdi. Par -
maklığa dayanmış bir kıımnrl)t, ses 
çıkarmadan onlan seyrediyordu. 

Ben ı~ormtıstum: 

- Biraz evvel bn[.ınmıalıu ol -
mu.,tıı. Her halde inekleri kovunlan 
bur11d an kovoıvordunuz:. 

Kamarot hayretle yüzüme hak -
mı ştı. 

-Onlara bağırmadık 
- Ya neye bağırdınız ~ 
- Güverte yolculanndl'ıı iki ki-

şi bumya çık'Tll'•lar. Birin.-; mevki 
nüverteve a yak hamıak, dr.Pil on -
lara, ilrinC'i mt>vkidekilere bil .. yn -
saktır. Ikisini de aşağıya attık. 

O. bunları söylerken kovunlar 
">ÜTÜnerek vanımızdan geoçiyorlnr 
inckler hMlnnnı uznta uznta biz~ 
yaklaşıyorlardı. 

r:J cl "f.ll t :ll u! ii.ıJ ı 

[ Bunları biliyor mu ·idi niz ? 1 -
Eski Çiniiierin 

Eski Cinlite
rin puslaları ce
nubu göııteıir. 
Cinliler bu pus -
Jnlan zarif ve o
rijinal şekiller -
de imal ederler
di. Resimde gör
düğünüz, elini i
leri doğru uzat -
mış adam bir 

puslalar1 Ama 
1421 se -

nesinde Al -
man ordula
rile harbe -
den Bohem
yalılann ku-
mıındıını Von 
Zi!ka bir a -
ma idi. Ama 
olmasına rağ 
men harbi so-

kumandan 

puslanın ibresinden başka bir 
değildir. Elile c:enubu itıaret 

~ey nuna kadar 
et-

mektedir. 

Bir senede 830 ton pul 

idare etti ve 
kendi ordu -
su bu harbde galebe çaldı. 

o:clede süt nakli 

Cevab1 bana düşmiyecek bir sual .. 
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Tütün piyasasının 
Cumaga açılnıası 

muhtemel 
İzmir (Husus!) - Tü~Un piyasası 

ve satışlar hakkındaki Ticaret Ve'kfı.
letı tebll~i tUtUn müstahsllleri üze -
rinde QOk müsaid bir te.sir icra eyle -
mi.ş, tütün satıcılarını tatmin etmlt -
ta. 

Evvelki gün Pazar olmasına ra! -
men başlıca tütün alıcı firmalannın 
bilrolarında göze çarpan bir faaliyet 
gorülmi.ıştür. Bır Amerikalı fırmanın 
mübayaıı memurlan istt'l\Sal mmta -
kalo.rına hareket eylem~til'. 
İnhlsarlar Umum Müdürlü~ü, ken

di t~şkill\tına daha nt günden itiba -
ren pıyasaya iştirak etmelerini bil -
dirmiştır. İdare bu sene Ege mm ta -
kasından, geçen seneki ile mukayese 
edilemlyecek rolktarda mtlbayaatta 
bulunacaktır. 

İstanbulda faalıyet gösteren bazı 
yerlı f rmaların mümcssillcri de bu -
gün izmıre geleceklerdir. Bu alıcı 
f.rmiilar bnıı taahhudleTi olduğu için 
Ege ıstıhsal merkezlerinden mübnya. 
o.t~:ı bulun~klardır. 

Bu haft.a içinde tütün piyasasının 
açılacağı günün tesbit edileceği zım. 
nedılmektedlr. Bir habere göre ise pi. 
~·o.sa Perşembe veya Cuma günü açı. 
lacaktır. 

B.rinci kalite malların yüz kuru§ _ 
tan daha fazlaya satılaca~ı ve piya. -
sanın yfiksek açılııca~ı muhakkak 
görülmektedir. 

Adanada evlenenler, 
doğanlar ve ceza görenler 

Adana (Hurosi) - Burada muh 
telif iııler üzerinde yapılan istatis -
likleri bildiriyorum. 

Şehirde batıbot gezen 218 köpek 
öldürülmüştür. 

Geçen 940 Jkrnciteşrin ayı içinde 
440 vatandaşa belediyece mecca -
nen ilaç verilmiştir. 

Geçen bir ay içinde şehirde 1443 
esnaf belediyece muayene edilmiş 
bunlnrdrın 183 ü tecziyeye uğra • 
mıştır. 

Geçen ay zarfında 1 7 vatanda -
tın yol paraları belediyece temin e
dilerek memleket1erine gönderil -
miştir. 

C eçen ay zarfında şehirde 9 7 do
ğum vak'ası tesbit edilmi tir. 
C~en Ikincile rin ayı ic;inde şeh

rimiz belediye evlenme dairesinde 
40 çiftin nik&.hlan kıyılmıştır. 

Orhanelide bir tavuk 
istasyonu kuruluyor 

Orh!lneli (Husust) - Knzamız es
kirienberi iyi cins yumurta istihsal \'e 
ihraç eder. Son zamanlarda tnvuk 
cinslerinin teredd.ye uğramıya yüz 
tutması kasabanın bu vadideici ~öh
retinl azalt.tığını gören kaymakamı. 
mız, merkezde tesis edilecek fidanlık 
yıınında blr de tavuk istasyonu kur
mıya karar vermiştir. 

Burnda cins ve fazla ywnut.ııya.n 
Uı.vuklar yetiştirilecek ve bu merkez. 
den başlıyara k köylerdeki tavuk cins
leri dC' islah edUecekttr. 

to e • z 

SON POSTA 

da. 
Halkevi büyük 

bir sürek avı 
tertib etti 

s 
s m l 
40 milyon kilo zeytin ve zeytin;ağı fevkala~e 
müsaid fiatlarla sahldı, yeni tütün mahsultı 

ise beş buçuk milyon kilodan fazla 
Fakir köylü devletin verdiği 
ve rnektum topraktarla arazi 

hazineye aid 
sahibi olacak 

Bursa. (Hususi) - Halkevi 
apor komitesi avcılığı te§"' 
vik ıçın Ilkkanunun 12 einde Adana (Husuai) - Vilayetimiz 

dahilinde fakir köylülere toprak 
tevziine yakında bnşlanacnktır. Şeh
rirni~de teşekicül etmekte olan top
rak tevzi komisyonu birinci azalığı 
ve reia veL:illiğine getirilen İhııan 
Jyisağ ile Ankaradan şehrimize ge
lerek vazifeye baıılıyan bu komiıı • 
yonun azalanndan Osman Hakkı 
Tüzel ve iki fen memuru, şimdilik 
bölgemiz dahilindeki hazineye aid 
arazi ile rnektum arazinin kayıdlan
nı çıkarmakin meşguldürler. On 
köyde faaliyete intizam ve hızla de
vam edilmektedir. 

Hazineye aid ve rnektum arazile
Tİn nüfuslan çıkartılarak kadnııtro
lan yapıldıktan sonra ı•iyiıı, <•orta» 
ve <ckötüıı olrırak üçe bölünecek o
lan bu arazinin bedeli 20 senede Ö· 
denrnek üzere topraksız köylülere 
tevziine hemen başlanacaktır. 

BüyÜk Arablı köyünde bir okul 
yaptınlıyor 

Büyiik Arablı köyünde tam teş
kilatlı bir eğiımenli ilk okul yaptır
mak için köylü teberrüler yapmak -
tadır. Simdiye kadar köy sandığı 
tasarrufunda köylü tarafından ya -
pılnn yardım mikdan 700 lirayı bul
duğu haber alınmıştır. 
Köylerde Ulus denhaneleri açıldı 

İçinde bulunduğumuz Birincika -
nun ayının birinden itibaren eğit -
rnenli okulu bulunan kövlerde Ulus 
derahanrleri muvaffakiy~tle faaliye
te geçrni~tir. 

Beş dershaneli Dakialı köy okulu 
ile Suluca köyünde yapılmakta olan 
eğitrn.::nli ilk okul binalarının ilc -
mali bugünlerde tamamlanarak ted
risata baı;lnnacağı öğrenilmi,tir. 

AdAna çiftçilf'.rinin bir arrusu 
Adana çiftçilerinin bu yıl elde 

ettikleri pamuğun piyasada tüccar -
lar tarafından düşiik fiatlarla alın -
dığını gören !lehrimiz çiftçiler 'birliği 
çiftçinin himaye edilmesi bakımın
dan bu pamukların olur fiatla satm 
alınması bakımından Ticaret Veka-

Çukurova topraklann hakim ot'iln 
Toroslardan bir görünüt 

Oimboz tarafında bir aürek avı ter
tib etrniştiT. Bu :ıva ~hrimizde av -
cılardan da bir grup iştirak edecek
tir. 

Kır kotwu 
Spor komitesi 22 Ilkkanunda ~e

hirde bir kır koşusu ynptıracaktır. 
Bu ko~ için hazırlıklara ba~lanmış
tır. 

F otolt'af ve resim sergisi 
Hnlkevi güzel san'atlnr kolu Ilk-

I 
kanunun on beşinde Halkevinde bir 
resim ve fotoğraf sergisi açacaktır. 

Dağcılık faaliyeti 
Spor komitesi Halkevi sporcula

nndan kışın Uludağa hiç çıkrnamı~ 
olanlardan mürekkeb ilk grupu ka
yak sporlan yapmak üzere lkinci
kAnunun ilk haftası sonunda Uluda
ğa çıkaracnkhr. 

Salon tenisi 
Halkevi spor komitesi Halkevin

de bir salon tenisi yeri açmıştır. Bu
rası epeyce rağben görmektedir. 

Ceyhanda bir muhtekir 
lstanbu'a slirgUne 

ma h ka ın ol du 

Bursadan glizel bir görünil§ eııı1' 
Bun;a 'CHwms1) - Val_wiZ Refik raııt bankasının merkezde ve lll ıifJ(I 

Kuraltan Bursa ve elvarının her tür- katta geni.ş mtkyasta ve SOO bill 6" 
lU mahsullerinin sat.ı.ş işleri üzerinde geçen avans ıtevziat.ı da gene ıı.r;ı 1 

eiddlyeUe meş~ul olmaktadır. Bu a.. recede ferahlatıcı iş oımu.ştur· ~· 
rada bilhassa tütün satışlarına ehem_ demektir kl; mevcud tütün da~ tP 
mf.yet vennekt.edir. Evvelki gün 1nhi- diden sntılmış sayılabüir. Ball ~-) 
sarlar kiareslne giderek burada satış sent~~oi tütün mahswünün en ..:•iP~ 
işle.rini tetkik etml.§, rekoltc hakkında müşterisi Amerlkalılar ve itıS"' 
izahat ni.nu.şı:ır. İ:nhlsarlar müdürü olacaiı to.ayyün etmiş gibidir· ~ 
Cemalettinin verdi~i imhatıı göre Bu sene Bursa mahsıııo.tındı:ıtı ~ 
idare geçen sene Bursa müstahsllle- dllnyanın en buhranlı bir- ıne~tçe ~ 
rinin menfaatlerini korumak içın dev_ "lltln"' olmuma ra'-mcn, de\'le at#' 

leti nezdinde leşebbüste bulunmut· Y "" 
6 J)~ Ceyhan (Husus!) - Bir top kaput ıet.çıe verilen direktife uygun olarak tlhaz edilen çok feyizlt tedblr rııııP' 

tur. Tecim olrulwtun yeni binası bezini 1080 kuruşa satıuak suıetüe müstnbsüin lehine hareket. etmi~ ve gayet milsaid surette elden çılt!! ttl' 
Sedboyunda elektrik şirketi ya • mali korunma kanununa muhalif ha. h~~ka~n .. tütün .~üst~ı:ıerinin YÜ- ve mtistahsllin yüzü gülın\lŞtnr·~ 

nında yeni ve son sistem yaptml - re ket etmekten suçlu olarak asliye eünu ~durmüştür. Musııid fiatlar - tin ma.,lSulü baklmında.n d~ tıl~ 
mak ta olan tecirn okulu binası bazı birinci ceza mahkeme.sine verilmi~ o. dan n~ ele_pen müstahsll bu sene sene Bursanın en geni.ş mik~ otı ııl 
sebebler yüzünden henüz bazı nok- lan Kapalıbedcstcnde manifaturacı hem tütünun mlktllnnı nrttırmışlar, sul aldığı sene idi. Kırk ]llaY ~J 

1 'k 1 d'l d'w' d k 1 · hem de kalitesini yükseltmişlcrdlr. yt' yti .. ~ f k-,ô,(ie ~ . ..ı:6 
san ar ı ma e ı me ıgın en o u n yas Çelik hııkkındaki duruşma niha- V alimizin edindiği maliima ta nazaran: ze ın ve ze ny"&ı ev ~ene rcı> .... JJ 
ancak yeni binaya '-'llbaşında bü - flnU ... •la satılm••tır Bu s " " " ye.te crmiş.tir. Suçu mahkemece sabıt Yeni tütün mahsulünün kat.'i olarak ,"' ~ "V • 'ık•"rdll" .ı· 
yük bir törenle geç.ecektiT. nın hemen !hemen bu rn ""' .._<1" görUlen nyas Çelik ihtik!r yapmı., beş ibuçuk milyon kilo olduğu anla.. ni ııtll'rt~ 

Orman kadro.,unda yapılan olmasından dolayı 500 lira para cezn. §ılmaktadır fazla. olduğu görülüyor. Ye. er ~ • 
değqiklikler ' dip y~lık kaplık zeytin! ~ 

.. • 51na mnhk,üm edilerek aynca. fki sene Refik Kurultan !bu .tetklkleri hak- ' ' , rıııtıı ll"" 
Ankaradan aldıgımız malumata müddetıe Istanbula sürgün edilmiştir. landa Bursa gazetecilerine verdiği be- Umumt Harbde görülmıyen bıı.ŞI• 

göre, Seyhan Devlet Orman l~let - Mevkuf bulunan İlyas Çelik tahliye yan,.tta şunları söylemiştir: mış ve hııraret.le satıımıyn 1; 

mesi Pos. revisi bölge §efi Hüseyin edilmiş ve evrakı temyiZ mahkeme _ a:- Geçen sene olduiu gibi bu sene tır. oj ııd•:; 
Agun Tavoanlıya, Kocaeli omınn sine gönderilmiştir. de bUhassa inhi.sarlar idaresinin ver- İşte •. so_ğanındnn. _sarıms ~~tf 

"h d' · · Ek D" d dliti avanslarla lbütün müstnhsıl ha- her türlü mailSulunden ı;tıl""oı' 
s::u hen ıs Sernuahvını rem •. hun d~r Çeşmede b"ır genç duvar mlıklanru daha iyi bir şekilde tn - daha. mfuıta:hsili:n elinden Çiltıl' 

y ann, y nn orman mu en ıs aml _,.,,ard B" ta fta • bi .. ayet mf.isaid !iatJarUı. sa ,..,., . . S d' S I C d m a~ :ır, il' ra n ın - ~ ıııe,Y.ıı 
ffiUBVlnı a ı una ere eye ta " allmda kalarak öldü sarlar idaresinin Verdiği avans, diğer mahsullere bakarak müsf.ab-5 dJ V 

yin edilmişlerdir. taraftan tütün bayilerinin da~ıttık - zin ve çiftçilerimizin her sn~~ 
-c;===~=;::=;::::;;:=:::::;::::::::::::=::::::=====::~ 1zmir (Hususi) - Ce me ka - Jan o.vanslarla tezahür eden hakikat gen~ !bir milcyg.sta. istihsal ııj111~ 

Çankırıda Ziraat dairesinin sUrek avi zasının Tarluç mevkiinde bir kaza şudur Iki: Mevcud tütünlerin daha rnek için tam mevsiminde ~ sııı:'~ 
_ olmuştur. şimdiden alıcıları tanyyün etmiş, yani nı o.tınalannı ve buna aznın fP d 

Alaçatı nahiyesi halkından Veli hemen bemen ibu sene rekoltesinin gayret sarfetmelerini ib~ de / 
oğlu Ömer Özelle kayınbiraderi müşterisi haozırlanmı., demektir. Zi - hatırıatırız., ~ 
Hayretlin oğlu Ali Dirit Çeşrnenin *ı 
Tarluç mevkiindeki kiliseden de - Kahraman askerlerimize hediye hazırh:z;: 
mirleri söktükleri bir sırada kilise -
nin bir duvarı yıkılmış ve bunlardan 

, Ali Dirit duvar r.ltında kalmıştır. 
Ömer Özel arkadaşını kurtatma

ğa çalışmışsa da muvaffak olamamııı 
ve hemen keyfiyetteıı zabıtayı ha -
berdar etmiştri. 

Bütün bu çalışmalara ıağmen Ali 
Diritin hayatı kurtarılamamıştır. 
Çeşme müddeiumumiliği knza 

tahkikabna el koymuştur. 

Bursada beden terbiyesi 
bölge heyeti top1antısl 

G l'b 1 d "ht' Çankır! (Hususi) - Vlltı.yetin Kı.,re hüeum edilmiştir. e 1 O U a gaz 1 ıyaCI zıtırmak nahiyesini~ .. şartlı .~öyünde Fakat neticede intızamsızııt ve hat. 
karşiiandi 300.400 domuz suriisunün koyiin zı_ tA .avcılnr arasındaki münakaşa ve 

Buraa (Hususi) - Vali Refik 
Koraltanın başkanlığında toplanan 
beden terbiyesi bölga heyeti, ajan
lar tarafından hazırlanacak kış rnev-. 
sirni çalışma programı üzerinde ko
nu~alar yapmıı; ve bu meyanda 
bölgeyi alakadar eden birçok ka -
rarlar verilmi§tir. 

. raatine hn.sar yapmakta old~u büdi- münazaa yüzünden ancak 3 domuz 
Gelibolu (Hususi) - Tenel:e rilmiş, ~iraat dairesi de burada bh" avıanabilmi§tir. 

yokluğunu bahane ederek mevcud ~Urek. avı yapmıştır. Öğrenditime göre 3 domuz karşılıtı 
gazlannı saklıyan bir takım esnaf 15 kadar uvcının yaylı arabalarla olarak bu sürek avına yüz lira kadar 
karşısında belediye buraya gaz ge- Şarklıya kadar gidişi üe ve köylülerin masraf yapılmıştır. Resmimiz vurulan 
tirterek sııtrnağa başlamıştır. Halk de iştirtı.kUe ava b~lanmış ırmak ke- domuzla bir e.vcıyı ve köylüleri gös. 
bundan çok memnundur. narında domuzlann bulundu~u yerle_ tennektedlr. 

Hazırlanacak programlar Ü7eıin
de konu~ak üzere yakında ikinci 
bir toplantı yapılması da karar al-
tına alınmıetır. ' 

.tl' 
11şsv;, Yurdun her tarafında kahraman askerlerimize kışlık hediYe ~:_,ı, 

masımı hummalı bir faaliyetle devam edilmektedir. Bu arada t ıtP', 
GümüŞho.clköyündc, Tokntta, Gölo'üktc faaUyct büyük bir harare ;ıştır' 
miştir. Yukarıdaki resim Tokat ilkokulu talebclerinden bir grupU 
manlarımıza çora.p, kazak vesalre hazırlarken göstermektedir. fl 

Son Po•tanın macera romanı: 58 - Tetekkür ederim, çok teş~k
kür ederim. 

- Evinize. Freudeberg' de otu
ruyorsunuz. değil mi) 

dir. Freudeberg nazilerinin ~efinin - Desenize size fenalık dıı 
oğludur. tım, amma, ne bileyim? lı"~ 

esta 
~e ENTEL CENS SERV S 

Bir ayağıııı parmaklığın üs-
tüne ıtarak hemen öteki ta -
rafa atladı. Islak v~ Qftmurlu bir top
ı-aktan geçerek pencereler 1 kapalı 
binaya doğru ko<ıtu. Burası metnık 
han gibi bir şeydı. Kapı kilidli de -
itildi ve itince ardına kadar nı;ıldı ... 
]ç!:'riden bir initti ve hıçkırık sesi 
geliyordu. 

Alacakaranlıkta l.ıir kadının, biı 
erkeğin kollan arasında n,.vmidane 
çırpındığını gördü. Fakl\t artık ses 
çıkarmıvordu. Koca bir el kadının 
nğzırıı tıkamıştı. 

Aç•lan kapının çıkardığı ses nda-
mı ~ı;ırttı, kadını bırakarak geri

dl• dü. Fak t Keene ona mey
d,. değild i. He-

Nakleden: Behçet Safa 
ruk üı:erine meçhul adam biraz sar
sıldı. Ceri çekildi. Fakat bir sani
ye sonra kendini topladı. Vahşi bir 
hayvan gibi Keene'in üzeıine sal -
dırdı. Ingiliz yorgundu. Kendini güç 
müdafaa edebileceğini seziyordu. 
Bu herife bir boks dersi vermek za
manı idi amma onun fena niyetini 
derhal sezmişti. Böyle bir boksda 
herifin hiç bir kaide dinlemiyerek 
hücuma geçeceğini tahmin ediyor
du. Onun için meçhul adamın ya -
pacıığını kendisi yaptı ve vah~i dar 
darbe indirdi: Du darbe herifi bir 
anda odanın öteki köşesine attı. 
Yere yıktı. 

Diyen genç kız hala titriyor, hala 
hıçltınyordu. Keene: 

- Haydi durmayınız. Otomo -
bile ko~unuz, çabuk. 

Diyerek kızı dı~nya çekti. 
Kapıyı çekti ve üstündeki çen -

geli kapıyarak bu bahçe kapısının 
içeriden açılmasının imkanının ö -
nüne geçti. 

Cenç kız karanlıkta ve bir kaç 
adnn ötede idi. Yanına gittiği 7a -
man bu bir !l&niyelik yalnızlıktan 
kızın hala korku içinde bulundu -
ğunu sezdi. Alçak sesle gene; kız: 

- Siz kimsiniz} diye ııordu. 
- Kim olursam olayım. Su sıra-

da sizin istl"diğiniz buradan ~vuş
malc değil midir? 

Kız cevab vermeverek bMını ei
di ve onun kendisini parmaklıktan 
aşmak için yaptığı ynrdıma da te
şekkür ederek mutavaat etti. 

Otomobile hiç bir tereddüd gös
termeksizin girdi. Yanyana otur -
dular. Ancak büyük yola çıkb'k -
lan vakit genç kız: 

- Evet.,, Nereden blliyorsu -
n uz} 

- Nereden bildiğimi leeefedin 
bakalım ... Gayet ba9it: Sizin hay -
kırdığınızı duydum. Tam zamanın· 
da imdadınıza yetiştim galiba.,, 

Cenç kız titrek bir sesle: 
-Evet .•. Ne alçak adam ... 
Sonra meçhul kız eğildi; bir düğ 

meyi çevirdi. Otomobilin içi hafif
ce aydınlandı. O 7aman Keene ya• 
nında sarı saçları da~ılmış, tatlı ve 
güzel bir 'kız gördü. 1 ri parlak göz
leri kendisine bakıyordu. Hayret ve 
tereddüd içinde idi: 

- Sizi tanıyamadım, acaba bir 
yerde tanış-rnış mı idik? 

Keene derhal cevab verdi: 
- Hayır, havır ... Den Freude

berg'de otunnuyorum. Avusturya
dan geldim buraya. 

- Öyle ise kiminle mücadeley6 
girişliğinizi de bilmiyorsunuz, Vur -
duğunuz adam kimcin Tanıdınız 
mı) Hennanı i~ttiniz miydi? 
-Hayır. Kim bu zat~ 

Bunu söylerken kızın sesinde de - Hayır, hayır ... Sakı0111ı- ~ • 
rin bir korku işareti, ihtizazı his - dan dolayı pi,ınan olmıı>'ııııııd 
:ıetti. Cenç kız: bana büyük bir lOtufda bıJ 

- Anladınız mı? N azi eefinin n uz. Beni -~urtardınız: . eGf~~~ 
oğlu •. , Bu suretle kendime m aze - - Tabıı ona ha kıkatı ed'ııl 
ret anyorum, sanmayınız. Hayır. cekainiz. Beni asla bekl~: 0r'11 
Bu genç le birli!cte çıkamayabilir - ve tanımııdığınızı, be~ı ) ııl"' 
dim. Beni zorlayamazdı. Bir müd • geçerken sesinizi i!litip sız~ııit< 
dettenberi bana kur yapıyordu, ha ma koştuğumu t.öyliyeceksı 
reketlerinde ve muamı-lelerinde çok Bir lahza düşünerek: di· ~ 
dürüst idi. Birliktto gezmei{e ç•k- b •ef tr 
makta tereddüd etmedim. Fakat bu - Evı-t. diye ceva ·' 8 oılti\ 4 
adamlara mukavemet ~tmek on- ten hakikat her ?.aman .~n rııeı ' 1 
lara hücum etmek gibi bir şı-ydif. cak bir hadise gibi görutt]ef~rııt 

d h 
Her şeyi olduğu gih: sÖ)' 

Keene genç kız.ın ~eçir iği tt" - re( 
likenin derecesini takdir etmiş gi - nanacağını zannederim· cl' ~ 
bi: Freudeberg'e gelmi~kr ı· 

• ıtfl - Demek ki höyle bir vaziyete ne. 0~ 
düşen kızlar icin kurtulmak ya bit - Şimdi bana yolu ş:,Ji) 111 
mucize ynhud bir bn•kasının yardı - Çünkü buraya ilk defa ·]i~ ~iJ 11 
mı ile mümkündür. Genx kız, otomo~ı rt el 

Cenç 'kız başını eğerek cevab yollan Ingilize elıle ı~ıır f 
vennedi ve Keene ~enç kızın na7.i bir kaç dnkika sonra: 1ııf~ 1 
$efinin oğlu tarafından kendisine - $imdi, dedi. Bu t~kiııcl 
bir tuzak kurmus olmakin itharn da, rnüzenin arkasında 1 

edilmek tehlikesine matuz bulun - ka\:. 
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Sayfa 7 

Büyük fen adamlari 
CBaştarafı 2 nci sayfada) 

teslim, iki yıl sonra dn Roma bütür 
Sicilyaya hakim oldu. Zavallı Sira 
gözahlan koyun gibi boğnz.lamıyt 
koşan askerlerine Marcellüs: 

~ (Bqtarafı 3 üncü ayf:ıcla) (Baştarafı ı Illet nyfa.da.) Zabıta ile Ticaret Müdürmgtınün (Başf;aralı ı inci sayfada) (Başbrah ı ineı sayfa.cla.) 
' kuvvetleri birlik olmndan se - Bu suretle son bir ay zarfında bu müşterek fnaliyeti ibtikar hare- köşkünde icab eden hazırlıklar ya- mak mecburiyetinde bulunurken, bir 
~ tı.._etnıek mümkün olmadığı ka- muhtelif emtia üzerinde ihtikar yap- ketleri üzerinde müessir olmuştur. pılmaktadır. Komutanlık birkaç gii- İtalyan istllftsına karşı M~ mUda
' qel'inde btltiin milletin birlik ol. mağa katkışnn J 00 den fazla muh- So:ı 'bir hafta icinde jhtikılr ''nk·n- ne kadar Harbiyedeki Orduevi bi- faa vnzifestni fevknlfı.de güçleştir:miş
lııiıııt 1<U. Mületimiz, o zaman, mah. tekinn suçüstü yakalanmalan temin lannın eskiye nisbetle mahsus bir nasmdan Tophane köşküne naklolu- tl. 

- Arşimede dokunmayınız! em 
rini vermişti. 

Arşimed, artı1c. vazifesinin bitti • 
ğine inanamk tekrar o pek ecvdiğ! 
müccrred mütalealnnna dönmü~ 
harbi filan unutmuş gitmi~ti. Ne isti
layn uğnynnlann feryad ve çığlık 
ları, ne de müstevlilerin zafer tıv~
zeleri bu kafası müselles ve mikilb
larla dolu fı1ozofu daldığı l"Üy:Kinf" 
uyandırmamıştı bile .. Bir köseye çö
melmiş. topmğın üurine yıldızla -
nn seyrini gösteren resimler yapı -
yordu ki, ba1!1nın ucunda bir uölge 
belirdi. Bir çift ayak çizdiği ekilieri 
bozdu. Bir el kendisini kaptığı gib.i 
yere fırlattı. Arşimed: 

,ibı~ tıtitesinde bulunuyordu. Eko- edilmiştir. derecede azaldığı görülmüştür. nacaktır. Fakat Eden Teşrinievvelde Ortaşar-
llı. rı, tam bir inhilftl karŞlSlllda Hnlkmıızm bu hwıustaki ihbnr Gene son aylar içinde~ zabıta ta- Örfi idare mıntakasında fnaliye- ka mühim seyahatini ynptı~ı zaman, 
'~'!__ Sebeblerden dolayı mill! bir - ve iddialan da derhal tnhkik m ev- rafmdan, 15 O ve yakın uyuşturucu te geçecek olan nsk~ri mahkeme le- Nil klyılarındaki İngiliz ve imparntor. 
~;man milletinin tam knVYetinl zuu olmakta ve bu vnld iC"ab eden madde satıcı ve müptdüsı ynknln- rin kadroJan tamamen ikmal edil- luk ordusu kumandanı Sir Archibald 
s:ı bir nlznm altında almak için ~tkiJ..·l~re derhal ha•lanmaktaclır. naTak mnhl-em,.ve verilmistir. mi .. tir. Bu mnhkrrııel,.r pek yakında Wavele, yalnız daha bUyilk bl.r cmni-
~ 11 ~artı teŞkil ediyordu. TA ki1 faaliyet,. e,.receklArdir. yet hissi vermek için de~il. fakat ta -
)h,:t_hlınan mnıetJ bu kuvvctönln bü ğer memleketler gibi altın mikyas1 ı daha geçen senenin sonbaharında ta. Vali Ankantya gitti arruza geçmek imkı\nını b.ıhşetmek 
~ijnü anl:ısın ve bilflhare mem- e:a~ın~ h~l. bağlamam~ .v.alnız ken- anıız ederek n:ticeyi elde cde~ir - Vali "'f' Belediy,. Reisi DT. Ultfi için insanca ve mal7.emece kafi mtk -
~hayatı isteklerini yerine geti - dı ışçilennm. ~e. kendı. ıl~m adam- dik. Fakat böyle şeyle~d~ .ıhtıys.tlı Kırdar, dün akşamki ~koıoTt-•le An- tarda takviye vermiş bulunuyordu. 
'ıa . la~~m mesnısmı esas ıt~haz eyle- hareket etmek .~e ferdlerım~ haya- kırraya hareket ~tmicıtir. Vali, Hııy- Fakat bu esnada, İtalyanın Yuna-

lllı...- Illilll btrJi5i elde etmek için akh mıştır. Bu sebeble her~c:ııın. çalışma- tı.n~ muhafaza ıçın a~nml su~c.te ted. darpaşa gannda vilnvet. Beledive nistana ~avüzU Uzerine, toprakları
ls~ hitab ettim. Her iki taraftan sına. ~ayanan mark de~''ı:""?'en kıy- biri~ bulunmak fı.detımdır. Bız §eref l'rkfını v~ F.mniyet Müdürü taTafın- nın kahramanca müdafaasında Yu -
'-~e fizerime ittiralar yaıtdırc1ılö.r. metını muha.Favı e~eb.ılmı'"tir. . neticeleri d:ı::n, ~kerl ~etlc~leri elde dan u~rlanmı hT. nan ordusuna yardım için hava !rnv. 
~ larar, «sen bizi, ynni yüksek .sı - ~u hallerm neticesı ol~raktır kı etm.e~ e~elın~eyıZ. BUtUn dunya bil. Lutfi KıTdaT, AnlmrıuJ" dört ~n vetlerimizden bfivük bir klsmmı Mı -
~~ llle~ub olan zeki ve mümtazlo.n eekiz. dok~z. sen~ evvel bır h~val melidır ki, vaZıyet her ne olursa ol - kalıuak vilaw·t ve B,.le-divevi Illa- sırdan buı-aya göndermek lüzumu ha. 
~erin mertche ve seviyesine In _ add?lunabıl~n bır !"~el~ .. h~~ı~at sun Almanya .bu ~en gallb cıkacak- 'kıvlnr edt-n i•J .. T •tmfınrJ" Vekiı.let- sıl oldu. Avam Kamarasmm blld]i 
~~ eıc istiyorsun. diyerek hitab edi _ et"klme g~lmış v; bır 1~ dı;er ışı.~~- tır. Ben başladığını bir işl ma~lübl - j lerle t'""""""larda buluııarnktiT. veçhile. Yunan zaferinde İngiliz hava 
~Qll •. lıunıarı ikna etmek mümkün d.as etmek suretil! yedı mı yon ışsı- yetle durdurur adamlardan de~fiim. -.-- , kuvvetlerinin oynadı~ı rol :revknHıdc 
~"d1ı. Bugün bile kanaat getlrmiyen 1:ınnb c:fialchdmnasıd temdın tolunr~uş ve, ta- Bizim lfigatı'mizde teslim olmak keli- Parfr Grupunda di S ISierfe mü him olmuştur. Kendilerine yapmış 

- Yahu, çi7.ginin üzerine has -
mn.. Cekil.. diye bağırdı. Ht-r za
man olduğu gibi korn, koyu cehalet 
hiddete kapıldı, köpürdü ve kılıcını 
çekerek dünyanın bu en büvük de-
hasım körl~tti. fhmhim Hoyi 

bomh~ıman tnyyarelerimiz, Bin
gazi tayyare meydanına hücum yap. 
mış ve hangariara ve tnyynre üsle
rine takriben 25 ton bomba atmış
lardrr. 

~ er ~ zınm an o oyı agır çn ışan . . 
.""( vardır. Fakat milletfmizde 1 .ly 1 d .. tl . . mesı mevcud de~ildır. Ben harb iste- "lJ" k k oldu~umuz yardımdan dolayı, Elen -

ı .01llıanın Alman mntetinin mah-ı atı mlı rdon 
8Bi~ede e sum enm ar- mlyorum. Fakat bana cebren kabul ml 1 Orunma anUnU ler kralından ve Yunan hükilmetin-

ınta . . tırmıs a rr. z en tamamen ayn . . . 
ç ~eceğını anlıyanlar çok ölan bu 81~ dünva tahakkümünü e~ır~~ olan harbı benım ve Alman fadifafl görüşUldU den hararetli mtnnettnrlık me.~::ı!lan 

. a•tına ıtıuull e ~re a ı e - . . hınc! bir ta rat da benimle 

1 

. . ...:.. d d k t k.b tmek milletının son n efesimize kadar Idam e aldık. 
«&ın ed,yordu. Bunlar diyorlar. t..,jir. Bu iki alemden birinin yıkıl- ett~. (~tarafı ı inrl sayfada) Hava lruvvet.leri:mlzin muvakk!lte.n 

Ayni gece, sabah harekatına bir 
mukaddeme olmak üzere, ltalyan 
ileri tayyare meydanlım üzerine ha
va hücumlan yapılm~ ve dün bü
tün gün bombardıman tayyareleri
miz. durmadan ileri İtalyan tayya
re meydanlannı iz' aç etmic;lerdir. 
Avcı tayyarelerirniz ise, dü§lllan 
lcıt'alanna ve motörlü nakliye kol
Ianna alçaktan mitrnlyözle hücum 
ederek mahsus kayıblnr veTdirmiş
lerdir. ( AJkışlar). 

~ bii· l11nrımıı:ın ne demek oldu- mam icab eder. Çiinkü bize muha- fdbal mücadelesi dilt"Cek maddelt':i ve onlann ne şe- clddl bir .surette azalması, pişirilmiş 
lıı,ellinıYoruz. :nsanlar gördükleri lif olan lılem sisteminin kendi mille- Bundan sonra mt.ıer Alman mme. kilde tadil edileceklf'ri hakkında olan taarruz plAnının tatbik mevkii-

~ ttrbye ~ahsuludür ve maalesef tine tatbik edilmesinden kcıTkmak- tine, Alman işçıisine. Alman köylüc;ü _ prt>nsip kararlan alınmı~tır. ne konmnsını azçok geclktirmi.Ştlr ve 
L. ~ra b:ı emen hemen doğduktan ta ve Yahudi yardımınA davanma- n• ve Alman kadınıarına ~ekkür Rumamede başka madCf,. olma- M~rrdaki hava kuvvetlerimlz. :reni -
''!Ilin Ya-ntşılar. ~erkes. verflen ter - va çalı~ rak buna ma ni olma}·a uğ- etm.iş. bu mücadelenin bühassa bir d ıvı için rivasetçe snnt 18.30 da den ancak bu ay başında bir ilerleme 

lll ... ~ı gıbl kalmak ve 0 ter- "'~ktadrr istikba mücadelesi old~unu ve Al celQey~ nihayet verilmiştir. bareketiı'ıe li.lzu:ınlu -ynrdmn verebL 
ll~afaza etmek ister.. sil;..btanmak manların bütün ihtiyaçlarını yerin~ Milli konınma kanunu lecek bir hale gelmiştir. 

. o an şeyi .. anladık: . Ben böyle olacalını evvelden dü - koyacak b·ır nctı·ceye varmak "ı"ln harb A k 1 O (H •) Cü Taan-uz ve ilerleme 
lnillet n nı.- ltm k tl d y n ara. USUEl - m- Bunun net.·., .. e•ı Ol"rak 7 K"nunu --ıeıı: ı ı ı y ...,e e ıs yor ştinmtiş olduğum için bizi ihata e e11- ... .u·kl . . " 1 . · bü .. dü h . H lk p · · M ı· ....,., " u 

Alrnan milletinin birl;~ini do-jıere eı tttatarak yalnız Almanlarm "'~11 tıerı~ı soy ~mlıştvekil tüd n k nya UTJyet 8 artısı cc ıs grupu- evvel gecesi, Nil ordusundan Sir Nnit. 
l6.z d R k"bl 1 • mı e erıne mısa e~ ı e ece bir nun bugünkü toplantısında vermiş lnnd Wilson kumandasmda i:n",niz, btına ımh 1ı.f ta tıt.;rı~. - birl~elerine ~Usande cdilmesınll rive içtimal devlet kurmak arzusunda oL oldu2u prensip 1cararl&nna uygun " 

d mu a e e c ısı ıçın, 1 yalnız onlardan zaptolunnn şey e n d uğu DA tm iştir olarak hazırlanacak milli korunma imparatorluk kıt'alan ve blr h ür Fran 
biruo~ yol oldu~una inandık. kendDertne iade edilmesini taleb et - nu ve e · kanunu tadilatma dair projeyi bii- sız kuvvetleri mtitrezesini havi kuv-

bıı .. tı k ternın etmek ilk vazife fdl mlştlm. Knt'iyen sUAhlanmak arzu _ Bitıe. r. sözlerine ~ Stıretle llı'hayet k. .. _ .. d ~_. .. 
1 

d M vetli müfrezeler İtalyanlann, bundnn 
•• d verm•ottı" umet onumuz ~KI gun cr c eo-'- ereee derece tamamladık. sunda de~ildim. Çünkü silt.\hlanmak .., · 1. t kd. d ktir' B • üç ay evvel Mı.sı.r hududundan teca-

ı. v 6 ıse a ım e ece . u proıe ga- . . ı-ro ~Y ile mücadele tnsnvvnr edilemlyecek derecede bü - Harb bitt~i vakit Alınanyada bU _ lib bir ihtimale göre muhtelit bir vüzlerindenberi tahkilil etmı~ olduk-
~._iir'!'Jımızın ilcinci noktası yük nisbette mesaiyi bedreder. Ben yük bir iş başlıyacak ve Alman mn - ~ncürn~nd~ müzakere edildikten ları mevzı1ere do~ru ileri atılm~la.r -

i~~ ~a t~zahür eden mania- Alman mületinl zengtn etmek ve Al- leti top imall\tını keserek mrıyonlarca sonra Meclis umumi heyetine sevlce- dır._ 
t'~ı idi. Bu mnnialar milli manyayı gü~innek hırsında bir adam için inşaata başlıyacaktır. İste d.l kti Çölde bir hamlede 120 kilometre i -

· • bozu10r v~ müstemle- "'dnmım Kfiltüriimüzün birinci dere- o vakit dünya sermayenin mi sayinin ı ece r. lerlemenin, büyük kuvvetler kullan-
ı~ , .• d . ... • 

, e .ı;n•z en .al.ıyordu. Bı- ceye c;ık:nlasın1 isterim. B~nln: ~u - mi daha kuvvetli oldu~nu görecek- Yunan Kralının d$ zaman, hiÇbir suretle tesadüf -
b\r~iltu~tur "! ıdı: azzam projelerdir ve tatbıklerı butünıtir. Ve bu mesai bfiyfik Alman şinri- lerden ve ihtilüt.ıardan fu1 bir hare-
~ h .. ~rn es la mücadele., mesai kunetinin bir arnyn gelme.sile nin tahayyUl etti~! büyük Almnn askerlerine mesajı iket te<.>kil etmediği nazan itibare a -

bo etten sonrn yapılan kon- kabildir. impa.ratorlu!nnu vücude getirecek _ lınmalıdır. 
~na ve Versni11es mua- Bunda muvaffak alamayınca si _ tir. Atina, 1 O (A.A.) - Yunnn km- Bu uzun ve serl yaklnflllnnın nın _ 

t' ıtaı-şı bir mücad('Je, kud- l~ları tahdid teklifinde bulundum. lı Georges orduyn aşni;ıdak:i mesajı vaffakiyet.ıe ba.şanlmış olmasını, İli-
Alman imparntoduğunun Gülmekle mukabelc ettiler. B!\Zl ııevi Londrada alisler göndermiştir: giliz bükilmeti memnuntyeUc haber 

lehinde yükselen bir sillı.hlarm tnhdidini isUdlm. Muva.fn. Londra. 1 O (AA.) - Royterin E.rgirinin işgali dc:>layısile duydu- almıştır. (Alklşlar). 
kat etmediler. Hava kuvvetlerinin diplomatik muhnbiri Hitlerfn nut- ğum memnuniyetle ve oTdumun ka- Gen~ bir cephe üı:crindc 

kı,· sonra tahakkuk c-ttir<lik- harbdcn tamamen ihra cı m neri sUr_ 1runu tcfsiren diyor ki: zandığı parink muzafferiyetlerin gu- Dftn 9 KAnunuevvel snbahı, kuv _ 
1 ır 'ey d~ği] mi idi) düm Buna da yanaşmadılar. Ben ~"- Nutkun umumi üslubu, mutad ruru ile başkumandanı, cüzütam vctll'rimiz, sahilde Sidi.B:urnnlden çöl 

lı:ıi. Bu ~s gayerojzin tahakk~- ıerı"ni yarım yapan bir adam de~ilim. hiliifına mütecnvizane değil, teda- kumandanlannı. znbitleri. küçük za- dahiline kadar geniş bir cephe üze _ 
i ·~he: ın~n yn~dıgımız harbıı; Mademki memlekettml müdafaa et- füi bir mahiyct arzctmektedir. Bu bitleri ve efradı hannetle selnmlaT rinde birçok noktada dtlşmnnla te _ 

claJ.ı·~ı budur.. !'~:ıımzı.dakı mek ieab ed~. Bunu ycnilmcz bir defa daha az tefnhür görülmekte- ve kendilerine derin memnuniyeti- masa gelmi.şlerdi'r. Sidi-B:ırraninfn ce. 
ılı vahdetimızı ı~emTV'Or- ta~la ynpncnA"tm. dir. Nutkun en garib tarafı, daha mi bildiririm. Askeri ve manevi ha- nubuna doğru İtalyan merkez bölge_ 
0 

dünya, bu kütleler hn- ı:iyade hitabet bakımından olmak kımdan kıymeti büyük bir merkez &"nde bir meme knrşı hücuma kal _ 
leJdr bulunduktan soma Nihayet harb olan Erginv· i i gnl vazifesini büyu .. k kılm•,..ır. Hficum ednen ve acıılan ,_, tll1 

1_ +- halind · B 1t. • ol- üzere iki feci ihtimali d,.,rpiş cd('n ~" ..... ı.n-na~~:kuk t"ttirilmi"Sini de İş- .&.900 h:ırb eyız. una mı.ı.nı 1 d B bir ceoaretle bnşarmıa olan cüzüta- ..:.....: mu-dafa" mıntakasında, 500 .,,.,_ 
M-A k di ,_. tehli •1snu ır: irinci ihtimnl bir mnğ- v ... ,._, ... ...,u 

.. bilivordu. Au nun i'"in- mak için, ha~- en: şereuıın - 1 mı bilhnssa tebrik ederim. Kahn-ı ve b'- m"ıkt"'r harb malzemcs·ı '"'''-'-~ ot ,_. 'Y tt h te bb" lubiyet ihtimali, ikincisi ise ngilte- u ... ~ ~ıdJ,.r ikim·i bir Münstı:r keye k~ııcak sure e, er şe US- man hava kuvvetlerini de muyaffa- geçmı .... , •. Bu mevzie kumanda eden ~~~ t ·kı · V 11 ka o..uı d İngil·zı ...... e btrbi..! ar Tenin kıt'aya ka......, bir istila har,.,ke- "i"" '.ı e h ~'" n"sai e~ nun- de ·u un um. ı .... •• - ~... ldyetlerinden dolayı hararetle teb- İtalyan generali ölmüt ve kumandan •Qa- ,_ . d·ı dm tekliner yaptım Bu-da b·rçok tine kalkı~asıdır. Hitler, ma~a- ll "•e etmer. ıste ı er. Ct. · .... 
1 ~· 1'ik ederim. Sefler ve efrad mi ete muavini esir edilınişt~r. Ayni gün bL l:ı::t•• h 1 '-- d ıom tt rı k k nihayet nıon biyetin valnız Nnzi re'ıimin·ın da~l, ,. d " ırn ayrıtırnca vnT ııuıız ip a a n onU§ara "'"' layık olduklannı ş.ı:östermişler ir. rnz sonra, sahile daha ynkın bir ma. 1 

• 1 ._ la d ..Jl...'ed~' · · '- bul t.. bütün Alman milletinin ha:-abisini 0~ı1m ve var •ıctıt7. r için tık' ka~ a av:rı ııuerımı ... ıı. e İkinci Georges halde dnha mfihim bir kuvvetli ik:nci 
" ediyorum. Diğerlel!Tlin melerini rien ettım. Fakat Cörçil ye. intaç ede_eeğinf .söy.l~miştir. B~ su- "d d . bir tl 1 
hilhassa ynmna ve <Ya•bet- di senedenberi ben harb ısterim diye retle Nnzı eks~nyetının tr-rc.ddud e- mevzı e e yenı er eme ynpılmı4 
~ ...... " " d w. b· F rk d 1 1 ve burada da esirler ve har b mn.lzcme 

l"r üzerindeki haldannı bağınyor. Işte 'imdi o harbine nail f"Cegı rr a ın mevcu iyetini ka- R A D Y O si alınmıştır. Başka İngiliz kuvvet.Ieri 
\lı '"kit tanımnya~ağım Biz- olmuştur. bul etmiotir. 1 1 de Sidi.Barranl ile Bukbuk arasmda 
~;·~lar için ise, hu hakkı hiç Ben millet.lerin birbirierne çnrpış - Nutkun, Almaova ile İtalya. Ja- sahile varmışlar Vtı burnda esirler ve 
~~e tanımayaet~':rım. mak meeburfyetlnde kalmalanna mü- ponya ve Sovvet Rusva arası.ndaki Çartamba 11/12/1940 naltliye malzemeleri elde etmişlerdir. 

~-~~~ h~ Fransız dünyannda tees!il'tm. Ben i>nlan ba~tırmak ve münas,.htlerd.en hiç bahsetmemesi 8: Program, saat ayan. 8.03: Hafif İngiliz filoswıwı faaliyeti 
l"~ n ke.re de bu zenginlerin beraberce iyilik yapmalannı temin şnyanı havrettrr. müzik CPI.) 8.15: Ajans haberleri. Halen yapdmnkta olan biiyük 
~~t ~ltkik etm~lc .~~tereMır bir ettinnek t.st~rdim. Fakat r_nademki ~u Hess'ten bahis yok 8.30: Milzik (Pl.) 8.45 - 9: Ev kadınL barekatın şümulü ve neticesi hak-
\._"F'Sıııdaur Bu, lnl!llı7 w- F'!'n":z efendiler nasyonnl sosyalıst devletın~ Kayda değer di~er bir nokta da 12.30: Program, memleket saat aya - kında tahminlerde bulunmaya te-L'" den-ı tnevc.u~ oldu~ru ıddı.a kaldırmak Ahnan milletini nutku dinliyen m~shur ş:ı.h!'!i}·etler a- rı. 12.33: Şar~ ve Semailer. 12.50: ~ şebbüs için vnlcit henüz çok erken

o~~ okrnsıd.ir. Ukın haltı- inhilll ettinnek ve :parçalamak gaye- ra!flnda H~ss·in adının bulunmama- jan.s haberlerı. 13.05: Şn.rkı ve Türku. dir. Fakat herhalde, ilk tı:lfbanın 
y11 e?tde hüküm süren aerma- lerini harb gayeleri arnsına koymuş_ sıdır. Filhakikıı Münih bombfiTdı- ler. 13.20- 14: Radyo Salon Orkestra- muvaffakiyelle neticelendiğini söy
'bitkı tnu~nnr;ı. serv~te sa~ib ıardır. O halde yakında bir ~rpri:e manmdanberi Hess'ten hıı.h'led;Jdi- BL 18: Program, saat, ayan. 18.03: Kon liyebiliriz. 

11 aç vuz kısı. dl"vl .. t bun- nail olncaklanm söyliyebilirim. Bu sur ~i i'!itilmemelttedir. Malunadur ki o çerto. 18.30: Konuşma. 18.45: Akdeniz Ingiliz fılosu ve İngiliz 
h~~t"ttiği f!arabf't dolavl'til~ priz zannederfm ki şimdiden başln - 2ün He~ Miinihin tnecıhur birnha- Çocuk Saati. 19.15: Çocuk • hava kuvvetleri, bittabi ordu ile iş-
d~ Ve mü tatcil tınvı11tbiliT- mıştır. nesinde Hitler namına bir nutuk lar iÇin Musiki (Pl.) 10.30: Saat brrliği yapmışlardır. Ingiliz hnrb ge-

unYada şöyle denilmek- Anupa lat'a.suıa asker ihraç edilirse ;.prf t>tmi-ti. ayan. Ajans haberleri. 19.45: ı.~uhte. mileri, muharebe mıntakasındaki 
~~rada hürr:iyete sahibiz.» 
h~~~t kelimesinin manaBl 
Utrıvettir. Bıı tabirl"" de 

•~rveti istedikleri gibi 
t llarfetm,.k•~ aevlet veva 

ı_l)l~~fll'\()an hicbir kontrol~ 
~ ı\lannı kastttmdctedir
l. ~a.,n l.öirrivl'!ti 'll 

~" rmkya.._.n.a kal'fl 
...,~ ıı •o.nrn .. İngiliz - Fransız 

\:.li·ıı rnaııı~tını mevzuuhah! e
\.'aıı:· huTnda f.mri altındaki 
~ "'~ ~tmav .. nin hakim oldu
~ bij ~jkl~ketlcrin zenırinliiffl. .. 
\~'tfıl) 11 

kütleleri nrasında bü
~~lti),;~tler mevcud bulunduğunu 
~ ~itı~n sonra kaprtnl:st de
~~~~ın millet iktısadn ve iktı
• tıt ~eye hizmet etm,.kle mü
~l~ tbndaki pren•ipini tnma
~~ e c~virm,.k irab f'trVini 
'~~~ ik. Cünkü hakikati lhelcl~ 
~.ı>~ lıaada ve iktısad d miJ-
'~ ~~~t ~tmek mecburiv,.tin
l.l'lıt~ llra,.Jn 'hnznn yüzdt> vüz 
"''"'lıı"\ erı dividantlan ortadan 

)\i "e •~rmnve h;7Tl'l .. tl,...;n; 
~de altı gibi bir dividnntln 

k pele doğru bir 
Halbuki Almanvada 

" ,eye tesadiif e
bugün yekdiğe-

Biz şimdi ber ihtimale karşı tama_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .... • lif Şarkılar. 20.1~: ;ıadyo goıetesı. muhtelif sahil mevzilerini, ~zciimll' 
men müseU!ih bulunuyoruz. İngiltere ISoıı Posta M.atba2.51: 20.45 : Fnsıl heyeti. d • .ıo: KontŞna. Mnktila ve Sidi Barraniyi bombar-
istediğini yapabilir. Yediği darbelerin Neşriyat Müdürü: Selim RaJiıp Emeç 21·25 =. Koşmn ve Bemaller. 21.45: RI. dırnan etrnislerdir. 
kuvveti her hatta artacaktır. Ve e _ · yaseticUmhur Band~u. 22.30: Saat a_ 25 ton bomba 
ğ A a kıt'asınm herhangi bir SAHIBLERİ: S. Ragıp EMEC yan, Ajans haberlerı, Borsa. 22.45: Hava hareleatı hakkında ban taf-
ı;r vrup A. Ekrem UŞAKLIG İL Cnzband (Pl.) ..:la" t J 8 K"" td tarafına asker ihraç edecek olurlarsa ~· ge mistir. ununuevve e 

bizi karşılarında bulacaklardır Ben c.Son Posta~nın edebl romanı: 27 
hava harbini ıstemiyoTum. Fnlrot onu lum bir 1c.uş gibi eJierim arasından 

uçup gidecek. kabul ediyOruz ve sonuna. kadar ya -
pa.eağız . 

Polanya harbl csnMında hava bar
bini tatbı"k ettirmedim. Gece hücum
lan yaptnmadım. ÇfinkU geceleri iyi 
nişan almak ka.ba olmnd~ıru l.ılllyor 
ve ancak hal'b noktai nazanndıı.n 

mühim olan hedefiere taarntz etmek, 
kadınlar ve çocuklarla deı;n, asker _ 
lerle hnrbetmek iStiyordum. Fakat 
bilyük sevkulceyş ilstadı Qörçil kafa
sına sonuna kadar gitmek şartile biL 
ha.ssa. gece tatbik edilen hava harbini 
koydu. Bu usulden vazgeçeceklerini 
tlmid ederek tiç ay beklcdim. Fnkat 
düşmanlaruna zarar vermemek Için 
kendi mületimi ezdiremezdim. İşte ha_ 
va harbl yıkılmaz bir azirole en mü -
kemmel vesaıt ve en yü~ek cesaret
lerle sırf bundan dolayı başlamış -
br ve bütün şiddetile devam edecek -
tir. 
aGeçen lftle ~tief'lyi alabilirdikn 
Bundan sonra Hitler sözüne şu su

retle deftm etmıtt1r: 

Aş~la 
Oynonmaz! 

Siz benim ıztımbıma bile hür -
met etmeden onun başucundan ay
nlmağa beni mecbur ediyorsunuz. 
Ne istiyorsunuz) Buraya niçin gel
diniz~ 

Nakleden: Muazzez. Talııi.n Berkand 
- Seliniden haber almak için .•• 

Uzakta kalmak, hiç l;lir şey bilme
rnek çok müthi§. Nesrin .•• Ölümiin bu kadar yakın olduğu 

bu yerde Mediha Hanımın kendi kı
zının ıztırablarındnn bahsetmesi ka
bil değildi. Gitmek münasib olacak
tı. Azablar içinde çırpınan bir ana
yı daha fazla üzmek vicdantıız.lık o
lurdu. Belki de bilahare, evet, bila
hare onu görebilir, ona Ne~rinden 
bahtedebilir, ona karşt merhamet 
göstermesini istiyebilirdi. 

Mediha Hanım gerisin geriye bir 
adım attı. Yav;ış yavaş odadan çık
mak isityordu. Fakat tam o dakika
da, belki de yaptığı bir hareketten, 
döşemenin tahtası gıcırdadı ve ka
pınm aralığından arkası göriilen 
Halide Hanım hemen yerinden kalk 

......-~ .... , 

tavırla ona yaklaştı. Bu iki kadın, _ Susun~ bir dnhn benim ya~ 
bir gün evvel birbirlerine büyük bir 

nımda bu ismi ağzımza nlmavınız. hürmet ve dostluk. gösteren, çocuk-
lannın saadetine bakarak mes'ud 0 _ Sizi bumya kadar getiren sebebi an
lan iki ana idi. lıyorum. Kızınız için, yıılnız onun 

Halide Hanım, kısık, boğuk ve için merak ediyorsunuz ve onun 
•·flc ·ı d ] b. 1 k d ki hakkında ne düşündüb"ÜmÜ öğren.-o e ı e o u ır ses e artısın a ne 
hitab etti: rnek istiyorsunuz değil mi) Pekala, 

- Burada ne anyoraunuz) Kı _ işte söylüyorum: Ondan nefret e -
z:ınmn yaptığı marileti yakından diyorum, onu hiç bir vakit nffet • 
görmeğe mi geldiniz'? Meraktan kur miyeceğim, ondan intikam alaca -
tulun, oğlum ölecektir. Doktorlar he ~m. Oğluma mukabil kızınız •.• 
nüz bütiin ümidierin mahvolmadı - Doktor bu sabah geld~, bana faciayı 
ğını, onun kurtolmasma imltfın ol - bir ba~ka türlü anlattı. Dün get'.eki 
duğunu söylüyorlaracı da ben inan- hikaye doğru değilmiş; bu sabahJci 

Biliyonarn ki Selim de bir uydurma masal olamaz mı) 
OlMlll artık __ .. • Beai aldatmak iatiyonunuz amma 

Muhakkak ki pek ye.londa. başka 
malumnt alacağız. 

B. Cöreil bt-vnnatını bithdiği zn
man hftraretle alkı•lanmıshr. 

B. Cörçilden. İnt.riliz ku,-vetl~ri
nin sahile varmış oldul:lnrını aöy]e
m,.kle SirJi Barranidelci !tnh•nnlaTın 
irtibatı kesilmiş olduKtınu mu bildir
mek istemiş bulunduğu soıulrr.uştur. 
B. Çörcil şu c~abı vemıi!}tir: 

- Kullandığnn dikkatle ta1tılmı• 
cümlelere herhangi bir şey ilave et· 
menin doğru olmayacağını znnnedi-
yorum. 

Resmi tebliğ 
Kahire, 1 O (A.A) - Ortaşart 

Ingiliz kuvvetlerinin mnumi ilenraT 
gfıhı tarafından Sah gÜnÜ neşred 
len tebliğ: 

Garb çölündeld harekfi:t muvnff 
kiyetle devam etmektedir. Şim~i) 
kadar esir alınaniann adedi 401'" 
geçmiştir. Orta sıklet tmıklar i~• 
nam edilmiştir. 

Sudnnda: Gallabat minfabsmc' 
topÇUmuzun :ı:nüzaberetile ke§if fn 
aliyeti devam etmektedir. 

İngiliz hava kuvvetlerl Fena lie 
va şartlan altmda dün Avfonya cl
vannda keşif taarruzlan yapmı§
lardrr. Atılan bomballlr nhtıma isa
bet etmiştir. Bazı bomba gruplan 
da lima.o civanndnki binnlara Bijr 
müetür. 

Bu harekata iştira~ eden !fayyaye
lerimizin hepsi fislerine dömnü~el'k 
dir. 

T~ devam eruyor 
Kahire, 1 O (A.A.) - Dün gece 

paTiale bir ay ışığı altınd::ı. Ingiliz 
kuvvetleri garb çölünde ltalynnlan 
tazyike devam etm~lerdir. 

cıVaziyetin memnuniycti mucib:i 
olduğu resmi bir membadan bildi
rilmekte ise de bu huaust:ı fazla ma• 
1i"lmat mevcud değildir. 

Yılbaşı ve B:ıyram hediyeleri 
Ya.vrularınızın yılb~ı ve bay. 

ranılıklarını hazırlarken milletin 
yardım ve §Cfkatine muhtaç ço. 
cukları da sevindirmek Için Ço -
cuk Esirgeme Kurumuna her yıl 

olduğu gibi bu yıl da yardımlarda 
bulunmanızı Kurum saygı ile hn
tırı.atır. 

Çocuk l'!sirge.me Kurumu 
G. l\rc.rkczl 

ği mesdesi ehemmiyetli değildir. 
Ben oğlumun lcızınız tnmfından t."lb. 

kir edildiğini ve onun mze nitan • 
lısmdan aynlmak karnri!e gittiğini 

biJiyollR11. G1derken aıhh.:ıtli, aağ • 
Inm bir adamdı, bir saat sonra evi-
nizden sedye ile çıkardılar. Ölüm 
halinde idi. 

Ben oğlumu size sağlam olarak 
)ollnmıştnn. siz onu bana kanfat 
içinde iade ettiniz ve şimdi affet -
memi ,o deli loza kollanını açm.aım 
istiyorsunuz öyle nıi} Onun oğlu-

mun son nefesinde yanında hulun
mamna müsaade edeceğim. ölümüa 
bir kaza yüzünden vukua gc.·ldiğirıi 

kabul ederele kazaya nza göst~re .. 
ceğim hal 

Hayır efendim bayrr9 siz şaşır • 
mıpınız; burada'ki vüeudünüzün bi-
le &na "arşı bir meydan okuma& 
olduğunu anlamıyacak kadar mu • 
'ıakemenizi bybetmip.iniz. Anahlı: 

ve '!izüntiiaü aizde bütüD di. 



8 Sayfa 

BA.NKASI OSMANLI 1 TÜRK ANONIM ŞİRKETI 

TESiS TARi HI 1863 
Statüleri ve T-ürkiye Ciimhuriyeti ile milnakit muknveienamesi 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tcısdik edilmi§tir 
(24/61 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 
Ihtiyat akçesi : 

10.000.000 Ingiliz Lirası 
1.250.000 Ingiliz Lirası 

MISIR. 

T ürkiyenin batlıca Şehirlerinde ' 
PARiS, MARSILYA ve NIS'de 

· LONDRA ve MANÇESTER'de 
KIBRIS, YUNANİST AN. IRAN. IRAK, FILISTIN 

ve MAVERAYI ERDÜN'de 
Merkez ve Şubeleri 

YUCOSLA VY A, RUMANY A. YUNANISTAN. SuRIYE, LÜBNAN 
Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirieri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapu 

Hesabı carl ve mevduat he-sapları kii.$adı. 

Ticarl krediler n n .salkl\ kredller kii.fadı. 
Türkiye ve Ecnebl memleketler inerine keşide aenedat LskontGSu. 
Bor.sa emirleri. 
Es ham ve tahYillt, altın n em tu üzerıne a vanıs. 
Senedat tah.!illtı ve saire. 

En yükıek emniyet tartlarını haiz kiralılı 
Kaıalar Serviıi vardır. 

Piyasanın en müsait tartlaril" (kumbaralı veya 
kumbaraaız) tasarruf hesapları açılır. ' , 

ı Devlet demiryollara va lim3n l a rı ı 
işletmesi umum idara3i ilanları 
~~-Muhammen bedeli 41580 (kırk 'bır bın beş ytiz seksen) lira olan takrı-

ben 452 M3 meşe kereste 23/ 12/1940 Pazartesi günU saat 15,30 da kapalı 
zarf usulü ne Ankarada Idare binasında .satın alınacaktır. 

Bu iŞe girmek tsti)enlerin 3118,50 tüç bin yüz on sekıZ lıra elli kuruş) 

llrııhk muvakkat ,teminat ile kanunun tayin ettllıi vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat ı4,30 a kadar Komisyon Reisli~ine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 208 kuruşa Ankara n Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tadır. (114,98) 

\ 

GOZEL BOYüK 
ANNELER 

i. C. 1\tüddr!lumumili~inden : İstan
bul adllyesıne ortaokul ve lıse me _ 
zunları arasında tahsil derecelerine 
göre kadro imkanı nisbetinde mtt~ 

verilmek fizere maaşatın tevhid ve te
adulüne dair 3656 snyılı kanunun 17 
nci maddes mucıbincc ve imtihanla _ 
rın sureti icrası hakkındaki Yuksek 
Vekaletin 20 11/940 tarih ve 6299/900 
sayılı iŞ'arı dairesinde bilmüsabaka 
zabıt kdtibi ahnaca~ından taliblerin; 

ı - Ortaokuldan veya liseden me. 
zun oldu~una dair şehadetns.me veya 
tasdilmame; 

2 - Soy adını havl nüfus, hilviyct 
cüzdanı; 

3 - Erkeklerin asker! terhis Teya 
tecil vesikası: 

4ı - Hüsnuhal eshabından oldu~u
na ve ecnebl ile evli ve bir gfına mah_ 
kümiyetı bulunmadığınn dair (hüs _ 
nilhal Umühaberi); 

5 - Sıhhat raporu (resmt etibba _ 
dan); 

6 - Evvelcc maaşlı memurıyet ve
ya Ucretıı vazıfede bulunmuş olan_ 
ların cezalı ayrılmadıklarına dı:lr he-

1rnatl zimmet ve hüsnü hızmet mazba. 
1 tası veya bonservis; 
1 7 - Döı·t aded 6X9 büyüklügünde 
l foto~raftan; 

Genç ve taze görün- ibaret evrakı müsbiıelerını memuriyet 
talebıni ha vl nrzuhallerıne iliştirerek 

rnek için bu kolay adiiye enclimeni reı.sl~ine müracaat 
• ve foto{;rafı imtıhana d\ihtıl varekası 

te d biri tecrübe e diniz ahzeylemelerinin ve müsabaka lmti-

SON POSTK 

REKLAM modellerimiz 
ı ince cep saatini, veya 
ı müstatll erkek ikol saatini, nyt. 
ı müstatll kadm kol saatini 
12 LİRA İLE ALABiLiRSiNIZ 

VİLSON saatleri 
makineleri çifte m~alı ve 15 taş üze
rinde işler mükemmel blr saattir. 

Bu fırsattan memleketimizin her 
kö.şeslnde bulunan muhterem ma, -
terilerimiz dahi istifadeleri için 
istedikleri saatin bedelini p~şlnen pos
ta ile gönderdikleri takdirde posta be. 
deli bize aid olmak üzere derhal gön
derilir. Fırsatı kaçırmayın. DUrüst 

işleyen, iyi \'e ucuz bir saate sahib olunuz. 

SON 
Marka.'iına dikkat: Az para ile çok 

rörülür. ~rada aceııte aranıyor. 

vn..soN saatJerl. istanbul Eminönü ı8 No. 

Açak eksiitme usulile inşaat ilan1 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
V ekaletinden: 

ı - Ankarada Hamamönünde yapılmakta olan Tıb Fakültl'.si mü.şteıni. 
IMmdan c959,094,95ıı dokuz yüz elli dokuz bin doksan dört llra doksan 
b~ kuruş keşif bedelli dotum ve nisaiye klini~l inşaatının ikmali için 
5.12.940 tarihinde yapılan açık ebiltınede tıUıb çıkmadığından 2490 sayılı 
kanunun 43 üncü maddesi mucibiııce müddet on gün uzatılmıştır. 

2 - Eksiltmc 16 Birinclkanun 940 Pazartesı günü saat on beşte Anka -
rada Sıhhat ve içtimal Muavenet VeUletınde teşkil olunacak hususı ko
misyonca yapılacaktır. 

3 - İsUyenler ek.siltme şartnames~ genel ve fennl .şartnamel~r. muka
vele projesı, fiat tahlili, keşif ve husust şıı.rUar cetveli ve 19 parça avan 
proje pHI.nlarını 4..7 lira 95 kuruş bedel mukabılınde Sıhhat Yekl\letl iç. 
tımal muavenet dairesinden alabilecekleri gibi inş:ıata muktezi ve bir kls
mı hazırlanmış olan tatbikat projelerini de tetkik edebilirler. 

4 - Muvakkat teminat mikdan c42,113,80• kırk iki bin yüz on üç lira 
seksen kuruştur. 

5 - Talibler aşa~ıdaki vesikaları, teminat makbuzlarile beraber ko -
misyona tevdi etmeğe mecburdurlar: 

A cCarl seneye ald Ticaret odası v~ikası ttallbler şiTket ~ursa 2490 
sayılı kanunun üçüncü maddesinin A ve B fıkralarında yazılı vesikaları., 

B • 250,000 liradan a.şağı elmamak üzere yaptığı bina işlerini iyi başar. 
dığına dair iş sahibierinden alınmı_, veJikalar. · 

6 - Temtnat olarak nakid ve ııakid mahiyetindcki evrak komisyonca. 
kabul edilemıyece~i Için bu kabil teminat vermek istıyenlerin daha ev. 
vel VeklLlete müracaatıa iJunları alAkah malsandıklarına yatırmaları ve 
komlsyona makbuzlarını tcvdi etmeleri lazımdır. uı671> 

MILLI P iYANGO IDARESINDEN: 

Bahçekapıda Dördüncü Vak1fhan1 al
tindaki Mi lli P;yango Idaresi Istanbul 
Bürosunun isticar1ndaki ma hal (eski 
Va k af Par alar Müdürl üğü) kJsmsn ki
rahktlr. 

Taliblerin ayni malıaldeki Milli Piyango Istanbul büro· 
suna müracaatları. 

• Istanbul Terziler Cemiyetinden: ~ 

Umum terzi:er, göm:ekçiler, kürkçü-1 
ler ve şapkac1 lar1 n nazari dikkatine 

Cemiyetimiz biner yardalık mr.karaların önümüzdeki Cuma gününden 
Itibaren tevziıne başlıyacaktır O güne kadar mürncaatta :htiyaçlarını 
bıldirerek bu Istifadeden mahrum kalmamaları ilAn olunur. 

G ümrük Muhafaza Genel K. Istanbul 
Levazım Arnirliği Satınalma Komisyonundan: 

27/I.Kfınun/940 Cuma günü saat 15 de açık eksiitme ile müteahhid 
namü hesabına 3250 giyim beygir nalı alınacaktır. Muhammen bedeli 
2600 ve ilk teminatı 195 liradır. Evsafile şartname ve nUmunesi hergün 

ı 
hanının da (13.1 cıktın un 1140 Cuma 

Beyaz nnkte (yağsız) Tokalon günü saat-lO dal Yenıpostane bina. 
kr~minin ihzarı için 20 seneden-ısının \ıst katında dnirei mahsusada 
beri kullanılmakta olan methur icra kılınacağından ve taliblerin seri 
formulde mevcud gizli diğer cev- olmak suretile avrıca daktilo irntiha. 1 
herler meyanında takim ve tas- nma tAbi bulundu~unun, imtih an gü. Deniz Levazlm ~atmaima Komısyonu ilan ıarı 
fiye edilmit süt lcaymağı v~ zey- niı arzuhal kabul edılemiyece~inden ._ __________________________ ..,.. 

komisyonda görfılebUır. İsteklilcrin gun ve saatınde teminat makbuzla
rlle Galata Mumhane caddesı İbrahim Rifat hamndaki komisyona gel -
meleri (11696) 

tinyağı da vardır. Bu krem cildi- talıblerln mfuıabaka imtlhanından bi.r M. M. \'. Deniz merkez satın alnıa k.omi.<ıyonundan : 
nizi serian besler ve genç leıtirir. gün evvelıne müsadif 12 - ı cikfınun ı _ Tahmın edilen bedelı :ki yüz yetmiş bir bm sek.'ıen Ura olan Uç bin 
Tenin gayri saf maddelerini ve b u- 940 Per.şembe gunü ak.şamına kadar ton mazotun pazarlık eksiltınesi 13/12/~40 tarihine rasUıyan Cuma günü 
rutukluklarını iı:ale eder. Cildinizi müracaat veya evrakı mtisbitelerini saat on dortte M . M . V bına.smdakı koınisyonumu7.da icra edılecektır. 
taze, nermin ve genç &Österir. Ay- B:mal etmelerinin gazetenizle ilt'ınını 2. _ Şartnamesi 13 lira 55 kuruş bedel ile hergün komisyondan alına. 
ni zamanda nefis bir koku ile ta - dilerim. bilir. 
tir eder. Siyah benierin zuhurur.a 3. _ 29186 lira 40 kuruştan ibaret kat'l teminat ve kanııni belgelerile 
mani olur. birlikte taliplerin belli gtinde kom!syona muracaaUarı. •11608• 

Miıtehassıslann beyanatma gö
re cıldde görülen b u ,.yanı hay
ret tebeddül ve tekemmül. sırf 
Tokalon kreminin muntazaman 
;stimaline medyundur. Hemen siz 
de bugünden kullanmaya başla
yınız ve her sabah daha ıtenç &Ö-

riinünüz. 

Kocaeli Sulh Hukuk !\laJıkemesin -
den : İzmitte Atı ka Yıllancı ta "af ın -
dan kocası İstanbul Liman hıetmcsi 
tnhm•1 ve tnhliye servisinde diş pu _ 
vantöru Osman Yıllnncı aleyhıne açı. 
lan mıfako. davasından dolayı müd 
deiale\ h tebligata ra~mcn gelmemiş 
ve • ::ıl.'ıhıyet.sızlik Itirazında bulunmuş 
ıse de d va tedbıri ihtiyat! naıaka ol. 
du!iundan ttirazı reddedılmiş ve hak. 
kmda ıyab kararı verilmiŞ r.lup Os 
man to tıden ~stıfa ederek ayrılmLŞ 
\C ık metgiihı meçhul kalmış olma_ 
sına m b nı ilitnen gıyab kararı trblı _ 
ğ ne k r..ır vcr.ımış olduğundan 26 ı2 
940 Prt cmbe günü saat 14 de duruiJ
m ya dE'vnm olunmak fizere gelmesi 

40 numaralı ilan: Gürgen odununun yaş olanlarına toptan 280 ikl 
yiız seksen, perakende 380 üç ~·uz seksen. kuru olanlarına toptan 315 üç 
yüz on beş ve perakende 415 dört yüz on beş kuruş azami satış fiatı tesblt 
edild~ındcn bu fıaUnr hıç bir suretle tecavuz edılemiyecektir. di.711• 

SA TI$ DEPOSU: Z. SAATMAN Sultanhamam Camcıbııt,ı ban 1 inci kat 
Sabf yerleri. Istanb ul, Bahçekapı Oç kard cfler snat ticarethnnesi Basri T ümer, Y t.-ııi Valide han 

A nkarada : Anafartatar caddeainde N. 25 A Günarenci 
İzmirde: Balcılar caddesi 225 M. Fevzi Kqlı 

Ba,, Dif, K ezle, Grip, BomatiSJJI• 
Nevralji, Kırık1ık ve Bütiln A~rılaranızı Deriral J(cser 

Icabinda ııuocı. 3 lıaşe a ıınabllls. TAKUTLF.RINDEN SAKININlZ· 
\'F.:In>F. f'L1tLU I<UTI'L~Rf ISRARLA ISTF.\'I'IIIl 

Istanbul Tramvay işletmesi 
1940 yılının 12 Birincikanundan ltlba.ren Paı&rdan başka rül1l,rl 

No. 
Gidiş - Gellt K q sen isi 

Son ba.re~e' Yollar İlk hareke~ 
saati saati 

(Şişliden - TUııcle 6,15 23,15 
l O ) 

(Tünelden - Ş.şlıye 6,37 23,41 
(Ş!şllden _ Beyazıda 6,45 22,10 

ll ) 

<Beyazıttan - Şışliye 7,27 23.05 
<Fatihten _ Harbiyeye 6,30 22,11 

12 ) 

(Harbiyeden _ Fatibe 7,14 23.15 
(Aksaraydan - Harbıyeye 6,40 22,30 

12/A ) 

(Hıı.rb.yeden - Aksaraya 7,23 23.25 
(Maçkadan - Tüııele. 20,13 22,35 

14 ) 

(Tünelden _ Maçkaya 20,37 23,00 
<Maçkadan - Beyazıda. 6,30 23,00 

1e ) 

(Beyazıttan _ Maçkaya 7,15 23,02 
(Şişlıden • Sirkeciye 7,00 ıs.s• 

17 ) 

(Sirkeciden • şı.,ııye 7,32 19.34 
<Mecidlyeköyunden _ Emin. 6,26 111,02 

17/A ) önüne. 

18 

ı~ 

22 

23 

S4 

32 

35 

37 

(Eminöntinden - Mecidiye - 6,58 ı9.d 
(köyüne. 
<Takslmden • Fatihe 7,30 ı9,18 
) 

(Fatıhtcn - Tak.iime 8,08 20,04 
(Kurt.ulu.ştan _ Beyazıda 6,20 22,00 
) 

Beyazıttan _ Kurtulu~a 7,05 22,55 
(Bebekten - Eminonune 6,45 22,08 
) 

(Eminönünden - Bebe~e 7,05 23,00 
) 

<Bebekten - Beşikta.şa 23,50 
(Ortakbyden _ Aksaraya 6,45 l9,35 
) 

<Aksaraydan - Ortaköye 7,29 20,30 
<Beşiktaştnn _ Fatıhe 6,40 10.26 
) 

(Fatihten _ Beşıktn.şa 7,22 20,20 

CTopkapıdan - Sirkeciye 6,40 21.57 
) 

!Sırkecıden - Topkı~pıya 7,12 22.35 

(Yedikuleden - Slrkecıye 6,35 21,52 
) 

(Sirkeciden _ Yedıkuleye 7,07 22,30 
(Edirnckapıdan - Sirkeciye 6,45 22.05 
) 

CSirkeciden _ Edirnekapıya 7,ı4 

Ura 

ı 2000 -
1 1000 == 
2 750 -• &()() =ıa 

• 250 ,.... 

16 100 ... 3500.-. 
80 60 - t008.-

100 JO - 1000.-

Türkiye lş Bankasına para ya
tırmakla yalnız para biriktirnı iş 
olmaz, aynı zamanda taliiıı i.ıi 

de denemiş olursunuz. 
• r· • Şubat 2 Ma - ıı ıUDbal'alı ve tumba.r~ Ke.şıdele · • .esaoıarında en az eUı u 

.,.c ı a .ıı. u.sı.oa. li lkuleıı... ... ,-, ~ ıuı owuoaıuar ttut'a.f• 
na &&.rı..ıuerı.uae )' a ... ws 

Qa1IJ.1 .awı .ıeı:. 

~ 


