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Orfi idare komutani 

diin işe başladi 
,. 

Meclis dünkü içiimaında altı 
vilQgette ör/i idare ilanını 

ittifakla tasvib etti 

~n ordusunun kenar mahallelerine vasıl olduğu Erıiri tehrinden bir görünüt 

~~&_ar .. ~eclisinde itaı~anı~rın Askeri vaziyat 
U) tü) u eelsel er riC'& tl 

kralın Berlin devam ediyor 
. seyahatine Yunanlılar 
ıtiraz edildi yeniden 8.000 

İtalyan ordusu 
kendisini 

toplıyabilecek mi? 
Yazan : H. Emir Erkilet 

nit -- • Id I 
'~'"'k tneb'us milleti esır a ı ar 

E len ordu~u beklediği • 
miz ve tahmin ettiğimiz 

ıibi mağlub dü§manın pe§ını 
bırakmamı:ı ve bildirildiğine gö
Te en §imalde, göller bölgesin
de hareket ~.den bir kol düııma
nı Pogradeçten Elbasana doğ
ru takibde devam ederken Epir
den Permedi ve Ergeri mevki
leri üzerine yürüyen asıl Yunan 
ordueu bu iki çok ehemmiyetli 

.a ete sürüklemek 
ısr 

~~ 1Yenlere karşı 
(!i\dele açılmasını 

istedi 
& 
1)~04 

ıtı·· .,eb'uılar Sovyet-Bul
:"Qıebatı iizerinde dur
e Bulgarisianın Sovyet 

gibi bitaral kala· 
b CQiıru söylediler 
Q~lg -
Qi~r. Başvekili Beriine 
~ rnıyor, bir Sovyet 

~r Urahhası Başvekil 
atından kabul edildi 

~~ lıı.ılg b .. :.-il 2. ar a~vekılı 

' ~ ~11•ııs~ (J\A.) ·- fnss ajan
• ~t ltqr ı rtıunabiri bildiriyor: 

tti Pari~ 
1 ~Çok h nnıentosunun nıüza-

,~. ~l.ill cl ~Yecanlı olmakta ve 
~ıjtıi .ı]· k~thıli vaziyeti ıle harici 
~ı !:tde it adar eden en miilıim 
~~ lııj 11 Parlamento ıçinde de
~f~l~kte~~ar ihtilfıflnrı olduğunu 
• Gl~\ ır. 

~, t- et Pa .. 
'\tisı rtısıne menaub olan 

ltı l4l'ih of urnilleti müdalan ka
\, lıltıır llsı hakkında izahatta 
i~~ 0tılar ·.~u lnyiha Yahudiler, 
~ '\ ~didıçın iktısadi ve siyasi 
·~ tııııhaı'ıt koymaktadır. Bu 
· ,

1 
t P<lr~·f:t mümessilleri ile 

1 
~rıll . ~ıne mensub bazı 

1 ~ ıtıPazlnrını mucib ol -
•ı ~ <l)~f 
1 IJt • eı llı .. 

t '~•tıof llrnessillerindcn pro-
tı:~ \' • kanun liiyihnsı aley -

11 ki. ereceğini söylemi" ve •r . ... 
l~ltıı aer .. 

Bir 

Yunan ordusu 
Ergiri kapılarında 

İtalyan fırkasının bozul
duğu ve dağıldığı 

bildiriliyor 
mevkie girmişlerdir. 

'-,_,t,o ... n 

Roma 25 (AA) - 161 numa
ralı tebliğ: 

Yunan cephesinde müfrezel~ri -
miz tarafından mü~sir mukabil hü
cumlar yapılmıştır. 

Hava kuvvetleri bilhassa Epir aa
hilleri boyunca diişman mevzileıini 
müessir surette bombardırnan et -
mişlerdir. 

Dü§man tayyareleri Draca bir 
hava akını yapmışlar ve birkaç ki
,inin yaralanmasına sebeb olmuş -
)ardır. Hafif de hasar vukua gc:l -
miştir. 

Ric'at devam ediyor 
Londra 2) (A.A) --Bu sabah 

son gelen haberlere göre, Arna • 
vudlukta vaziyct şudur: 

Süvarilerin ve Yunan kıtaatının 
mütemadi iz'açlarına ve İngiliz Yu
nan tayyarelerinin bombardıman -
!arına maruz kalan İtalyan kıt'alan 
dün de Arnavudluk cephesinele 
ric'atlerine devam etmi§lerdir. » 

Dün öğleden sonra Ingiliz hava 
kuvvetleri, halyanların kaçmak için 
kullandıkları mühim şosenin son 
noktası olan Elbasan şehrini bom
bardıman etmişlerdir. Yunanlılar 
hududun 16 kilometre içeri5inde bu
lunan ve lıalyanlıırın en miılıim üs
sünü teşkil eden Ergiri şehrinin dı~ 
mahallelerine girmişlerdir. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Eğer bu haberler doğru ise 
fırgeri üzerine yÜrÜyen Elen 
:kuvvetlerinin bir kısmının, cv -
velki yazılanmızda düşündü -
ğümüz ve tavsiye ettiğimiz veç
hile, Grapsiden, Delvina üze -
rinden Ayasaraodaya yürümüş 
bulunduğunu kabul edeceğimiz
den o halde sahil boyunca rıma
le gitmekte olan halyan kuv -
vetlerinin pek yakında esir ol -
maları ihtimali fazlnl!\şmış olur. 
Kezalik Permedi ve Ergeriye 

{Devamı 7 nci sayfadll} 

Yunan zaferinin 
ak isieri 

Almanyanın müdaha
lesi ihtima!i karşısında 
İngiliz gazetelerinin 

mütaleaları 

ltalyan!ar ne diyorlar ? 
Londra 25 (A.A.) - Yunan kuvvet-

lerinin cesaret, metanet ve sürııtınden 
sitayişle bahsettikten sonra Times 
gazetesi bugünkü başmakalesinde di-
yor ki: (Devamı 7 nci ı:ayfada) 

Edirne kurtuluşunun 
yı önümlinU coşku 
tezahoratla kutıuladı 

akineye 
1 verilirken 
Elenler dört italyan 
f1rkas1n1 tamamen 

i m ha · ettiler 
:ltalyan ric'ati bütün 

mıntakalarda 

devam ediyor 

Atina, 26 (AA.) - Cepheden 
gelen aon haberlere göre İtalyanla
rın Tic'.ati bütün ınıntakıllarda de
vam etmektedir. 

Yunanlılar Göricenin şimalİndeki 
bütün yolları düşman tarafından 
bırakılan malzeme ile dolu bulınak
tadırlar. 

Dün gece Atinayn gelen haber
lere göre, İtalyanlar Göricenin gar
bındaki dağlardan yeni bir hat teş
kil etmeğe ça lışmaktadırlar. 

Yunanlılar Ergiri istikametinde
ki mevzilerini tahkim ve takviye et
mektedirler. 

Atinadaki nskeri mü,ahidler va
ziyetin tamamen Yunanlıların lehi
ne olduğunu söylemektedirler. 

un sa a .r;.ı e ·spres e n ara - : , D .. b h'-. k I A k 1 4 •············· ••••••••••••••••••••••••••••••••• , 

dan §ehrimize gelen örfi idare ko- i B 
mutanı Korgeneral Ali Rıza Ar - 1 8J'&DD&m8 ~ 
tunkal. dün sabahtan itibaren vazi- . . 
fesine başlamıotır. Korgeneral Ar- 1 Istanbul 25 (A.A.l - Idarei or. 
tunkal. Haydarpaşa garında ken _ l fiye komutanı korgeneral A. R. 

1 disini kar§ılıyan vali ve belediye rei- • Artunka.l, n§~~ıdaki beyannameyi 
si doktor Lutfi Kırdar, Parti mü - neşretmışlerdır: 
fetti,i Reşad Mimaroğlu, İstanbul İs.tan~ul> Ku-khreli, Edirne, Te: 
komutanı İshak Avni, emniyet mü- kirdagı, Çanakkale, Kocııeh 
dürü Muzaffer Akalınla birlikte mo- viliyctleri ınuhtcrem halkına 
törle lstanbula geçtikten sonra doğ- s~.Yl? va.tand.aşları_m, 
ruca İstanbul vilayet makamına şı:el- l Huk~mettn gördU~u lüzum üze-
miştir. 

1 
rine vıHiyetlerimiz dahilinde ilô.n 

Örfi idare komutanı burada vali edilmi~ olan örfi idare komutan. 
muavinleri ve dii(er alnkadarlarla i lı~ına tayin ~lundum ve karar - 4 
bazı görüşmeler yaptıktan sonra 1 gfihım olan Istanbula geletek işe : 
karargiihına ~itmiştir. başladım. i 

Korgeneral Ali Rıza Artunkal ! Kanundaki vazife ve snlahıyet- i 
dün öğle üzeri ilk beyannamesini lerim maltimunuzdur. Vnzıfclcri -
neoretmiş, öğleden sonra bazı te - mi yaparken bu romtakndaki vn-
maslarda bulunarak a!lkeri ve mülki tandaşlarımın bana her türlu 
erkanla görüşmüştür. yardımı yapacaklarından eminim 

Örfi idare komutanlığı karar • Salahlyetlerimi de görece~ı.ın 1 • 
gahı şehrimizde kurulmuştur. Ko cablarıı ve lüzumlarıı göre kulla. 
mutanlık karar~iıhı için Harbiye - nacnğım. 
deki Orduevi hazırlanmıştır. Hepinizi sevgi ve saygı ile se_ 

Mediste Hımlarım. 
Ankara 25 (A.A.) - B. M. Meclisı 

bugün Şemsettin Günaltayın başkan. 
(Devamı 7 nci sayfada) 

İdaret örfiye komutanı 
korreneral A. R. 1\rtunk~ 

'·············································./ 

Buğday fiatiartnin 
te.sbiti hakktnda 

mühim bir karar 
Atina, 26 (AA.) -- Royterin Ankara 25 <Hususi) -Hükümet ih. 

muhabirine göre, fimdiye kadar 4 J tikft.ra mini olmak için gıda maddele
Italyan fırkası Yur.nnlılar tarafın- ri fiatlarının tesbiti işi üzerinde ça -
dan bozguna uğratılıp tamamen lı.şmalarına devam etmektedir. Zira. 

Edirne 25 (A.A.) _ Bugün kahra-'herile yo~urulmuş emsalsız b!r ftlem. imha ~d ilmiştir. ı at Veklıl.et~ bu maksa<f!a. bu~day fiat-ı 
man Edırne kurtuluşumın 18 inri yıl. dir. Biz, bıı mukaddes !ılemde mılle~-~ larının .stıhsal ve ıStıhlak mıntaka-
donümünü coŞkun tezahüratla kut - çe Atntürkün örsünde döviilmfış, İn- Of l d h larında hemahenk olması için bir ka-
lamıştır. Bu tezahur!\tta h:ızır bulun- önünün emrinde çekilmiş kılıçlarız. JR gece 00 traya ava rarname projesi hazırhyarak Başve. 
mak ıçin civardan kalabalık t.:ılk kut- Ne mutlu bıze ki vntanın Avrupaya akini yaptimadi U.lete tevdl eylemiş bulunmaktadır. 
lelerl buraya gelmiş buh:nuyordu. açılmış aziz kapısında tek bir millet Projeye göre bugün muhtelif mınta-
Bundan b:ışkn Bilyük Milıet MecliSı halinde kurtuluşumuzu kutl:ırken ba. Londra, 26 (A.A.) - B. B. C. kalarda muhtelif fiatıara satılmaktn 
azalarından 15 kişılık bir heyet de bu şımızda 19 sene önceki hnrb cephesi Dün akııaından simdiye kadar 1 olan bu~dayın kil('..SU istih.sal mıntn -
kurtuluş bayramına ıŞtırak eylemek.l kumandanı bugünkü sevgıli Şefimizi Lond.ra~a havn tehlik~ i~areti veril- kalarında sabit bir fiat olacak, 1stlh-
te idi. j görüyoruz Bu manzara bizim ıçin bir memıştır. lik mıntakaluı.rtm uz;tıklığına gore 

10 d:ı bıt:l"rcc kişinin saadet. cihan için bir kuvvet, bir ib _ de üzerine malml bir ~&.kil masrafı i-
klım Istiklal mar- ret oluyor.. Manş sahillerinde topçu lii.ve edilecektir. Bu suretle Turki~e-

"k ,Ruz,. tlere ve fı-l:ilct'te 
't' Bııı ıs ıyenlt·re kar~ı mücıt-• önıetifilli•':"Uıl•lll 

1 t ıarları seferber c-tmek! 
" Ittiile-tin hakiki mü -

unu günün bilyük Nutukları takiben :ıskeri birliltlerle d ll de 17 kuruşla ıı kuruş arasında te _ 
klar tnkıb ey - sivil teşekküllerin geçid resmi başla _ ÜB OSU halüf eden fiatta birlik temin edile-

Tnşkın söy. mış ve halk geçid resminin yapıldı!ıı Londra, 26 (A.A.) _ Dün gece re k bu~dayın kilosu mesela asgari se-
kı: ı yollara Çiçek buketlf'n atmak ve iç - İngiliz ve Fransız sahillerinde bulu- kiz, azami dokuz kuruş olarak tesbit 

den ve ke- ten tezahuratta bulunmak suretile nan toplar arasındil iddetli bir ateş olunacaktır. Bu tedblr stok yapan ta
ik saat de- c rlerin ibt.ik§.r teşebbü.s ve emellerini 



2 Snyfa 
SON POSTA 

Hergün 
Iki dehir arasında 
Degişmigen şegler 

Y uan ı MoJUttbı 8ftpe 

unan ordularının bütün Ar
nnvudluk. cephesinde İtal-

yan ordulanna kar§ı ihraz ettikleri 
zaferin artık tereddüd edilecek ta
:rafı kalmamışbr. Harbin bu aafha
aı, evvela müdafan. sonra da taar
ruz fekillerinde Yunan ordulan ta
rafından kat'i surette kazanılml(!tır. 
Jkinci safhasını da aonradan aöre
ceğiz. 

Bütün dünya için bir sürpriz tet
kil edilen bu hô.di•eyi uzaktan &ey
rederken, mcden.iyet tarihinde ilcin
ci defa olnrak Roma ile Atinayı 
kartı ka11ıyn ,letlren va k' a kar§lsın
da, zjhioler, ihtiyaraızca eriye doğ
ru gidiyor. 

Iki dehir, yani yirmi asır içinde; 
Roma ile Atina arasında, ikinci ele
fadır ki silahlı bir mücadeleye fl\hid 
oluyoruz. Bu miinasebetle, sade hal 
bakımından değil, tarih bakımından 
()a çok ent~reıan bazı müşahedeler 
)•apmak kabildir. 

* Eski medeniyetin ilk yapıcı) n 
ile ikinci leuruculan amınndaki tarih 
münasebetleri dikkate değer hayli 
vaeıflar arzeder. 

Yazan: Ihrahim Hoyi 
fisagor. •. Aradan uzun asırlar 1 

geçmeııine rağmen bugün bile adı 
hünnetle anılan, eski Yunzuılılnnn 
en büyült eiması... Avrupada, A
merikada cıilmi airnyaıt ya inanan-
lar, Fisagoru rahmetle yidederler. 
lstikbııllerini remilin kan~k rakam
lannda arayanlara, falcılılı: ilminn 
F'ısagorun icad ettiği söylenir. Am
ma, kendisi bu ilmH kqfetmemit,. 
o da b~a- mektebde hendese der
ainde elfunan çektiğimiz, yaka s:lk
tiğimiz faltnt bugün bir nokta.iı bile 
hatmrmzda l::almıyan eTbnbıncn 
mqhur ve malum F'ısagor davasının 
(~elı: d vası} mucidi gene odur. 

-37-
Emel babaamın no'§lnı alıp An

karaya getirecek, hemen o akşam 
te d Ei n mera !imi yapılacakdı. Ö) le
k.i ertesi gün yapılacnk nikah cena
ze meriisimile knnfi11ıuın .•• 

Bu karar da'iresinde her i, yapı
laöildi, yalnız tedfin, Cebecinin ça
murlı yollannda, bata çıka türlü 

1 müşldlat ile dolı uzun bir yolculık 
1 ile ve karanlıkda yapılabildi. Soğuk 
yağı§lı bir hava ... Zifiri karanlık ... 

Atalar nasihati 

• 
ı 

Sözün kısası 
--···-----

Entarige medhige 
E. Ekrem nJO 

JJtlll 

E skilerden bir zatti!· gibl 
zatı.Ali.. Ona, benıiXl bııtl 

çok kimseler rfyasız bir :rnııl1' cr 
karı.şık derin bir saygı besl~r~,,.;ıı 
deniyetan bir bid'at; ıera~ 
yen~in kabahat sayıldı~ı giln 
fikir meş'alesinl ileri tutar, d' 
o yolda tenvir ve ~ik cdet ... 
her veçhile ihtirama ddct bit 
dır. b'./ 

Geçenlerde haıstnıan.ını.Ş.. ~ 
sunnıya gittim. Yatıyordu. ~ JJf: 
ki bnba o~uı. yahud ki a~~~"'' ıJ~ 
deş münasebetı, yatak o~ 'fe 
sokulmanıa mesa~ veriYordU 
size e :yamnn vardım; 
ayak ucundaki bir sandaJYtfC 
dwn. ~~ 

Öteden beriden konuşın.JY1l: 1 
Bir aralık, bakışlanın snbiı # 
taya tatıımı.ş olacak Id, bird tiJll' ; 

- Böyle taaccüble ıoyafe ı& 
bakıyorsun? dedi; bakma ve t~ 
etme. Ben oldum olnsı ~ 
giyerlm. Sizin pieanıa til , 
yahudi hok.kııbnz kisvesinD ~ ' 
tü alı§ama.dım. Blr de!a girtt!ll' 

1 

dim, gözüm aynnya ın,tc. ~f. 
kadar gülünç buldum ki. o 59~ 
np attım ve entariye enıııı;~ 
avdet ettim. Baıyorum': se~-~ f 
birçokları, hatttı en yaklJlW- ; 
ayıblıyaca.ksm. lAkin haJt.l>ı!l ~ 
emin ol! Ben ternltkiperverlik 

nına muhalefet etm.iyoruıt'~, '1 
tilltöyün &'ile havnStnı teneffüs e- yapmıyorum. Entari gıyıne~ 
derim. Hele çocuklara bayılırun . edişim bir inad yüzünden d ~ 
Bütün uzak yakın bize müte'allik. jnun içinde rahat ediyoruiJl·· b''s:ı 
çocuklarin onlann yaşına inerek oy- yorum .. fcrahlık his8ediyoruJilpeı6 
nar, eğlenirim. Elbette ben de bir ya!etıe yabancı nazariarı rt r r 
yuva, o yuvada bir eş Yı! yavrular tiğlm de Vn.rid Olamaz. Zir8 tf~ 
isterim. F n kat korkuyorum, bana ancak kendi harimimde, ya~..- ' 
muııallat bir meş'wn tali' vıır. Onın recet;ım vat1t giyiyoruın. sıuııt t 
hücumlıınnn göğüıı geriyorum. Ha- dir edebilir ntisin· Entıırir.ltl r, 
yatda daha neler göreceğim, bile- mah.swı bir hay:ı.sı. vardır. l'~ 

Mesel&. Greklerle Uunler, bir
birleri için çok yakın komfU olduk
ları ve aralannda hayat babmmdan 
rekabetler bulunduğu hnJdl", birbir
lerile doğrudan do~ruva pek az vu
ruşmu§lardır. Ciddi bir mikadele, 
iki bin sene i~.inde ancak iki defn 
vukun celmi~tir. Birinci dela!llnda. 
Ramalılar, Atinahlan kolayca ma -
lub etmişlerdi. Bunun aebebini, He
lenlerin milli zaflanndo ddtil o .za
manki Yunani!tnnın aiya,; bünye
sindeki çürüme h&di!emde aramak 
lii:r.ım gelir. Milli tnn1ı1eri kahra
manlık üzerine kurulmu, olan eşld 
Yunanlılar, Romaya me.~lOb oldu
lanıa, bu, milli Yunıınlılıktan çıkıp 
müstemlekeci bir devlet tı~l:line geç
miş olm larile izah edilir. Roma. 
iptidailiğin verdiği bir hıdretle A
tina üzerine atıldığı :r....aman, kartıla
nnda çürüm~ bir mfistemleke züm
resi hulmu,tu. Bunun kin Roma ko
)ııyca muvaffak oldu. Halbuki, bu-

Fisagor, Miladdan önce S82 ııe
nennde Samos'ta doidu. Öz varlıi;"', 

hayeti ile kendisini ebediyete 
perçinledi, «ölmezn liğe yükseltti. 
Engi:n bıir ddınaı vardı. Fakat en 
büyük meziyeti rl:.e.d t lıta:r:nnmak, 

Fisagor IMmdan aonra Mmm cit
ti. Nil rühbanlanndan hendeaeyi öğ
rendi. Efaaııelere gör-:, Fisagor ilk 

Kabrin etrafını çeviren otomobille
rin ıpklan ile, biçnre Medhi, top
rııkiara tevdi' ediliyor. Bu manzaıa 
öyle feci' idi ki onı hiç bir zaman 
unutamayacnğım... Ne de uzun 
sürdür_ Bütün bu müddet esnnııın-

m em; eğer bu ııüne ~adar gör~ük- de~il. Onu yabancı nazar.wd"~ J 
lerime hf'nzeyen eey lere ma ruz 0 kadar snk:ınmayız. BnlbUlP ~ 
kalınının benimle heraber 0 yu~ayı, eunun bunun karşısına çıJO!lC->' • 
içindela1erle, o nın ~ı::akıbıne. ugrat- tanırız. V atılle en tari giyiP 
mak istemeyorum. Egcr emnıyet ve knh'VC31ne de çıkan1a oıurdıl• 
tam bir i'timad veren b~r ~bayn~.na- muUaka üzerine ya ;Ir ıcürk·,~ 
sıb olursa o zaman dutunecegım .. tJ b. Ş h ~ dil oY 

gün öyle değildir. Küçük Yunan 
milleti, iki hin senelik bir tarihten 
sonra, sırf Yunanlı olamit ve mün
ha!!ıran bu duygu ile, yeniden yaşa
maya ba~mış v~ uzun bir müca
deleden sonra, kendi bfinyesini kuv
vetl('ndirerek, vatanını müd (aa 
mevkiinde bulunmu .. tur. Bunnn i
çindir Jd Yunan milleti. t! ki kahra
manlannm ruhunu eSdedee•k bir 
dövüsme vıtptı . Netice ne oluna ol
etm. bu tarihi hakikat değ~ecek de
ğildir. 

* Mi11etlerin nıhl nnda a!!TTlara de
ğil, dehirlı-re rağmen deği~miven 
bazı ıırciyeler yasadığını gösteren 
bu hiidist-vi, küçük Yunımistanm 
kahramanlığında gördüğümüz gı"bi, 
hüvük Romanın gazabında da gö
!febiliriz. 

Filha'ldlı:a, Roma tarihini tetldk 
ebniş olanlar bilirler k~ eski Roma
lının bariı: vruııflnnndan biri de zu
lümdür. Siyasette söze ahlakr bir 
kıymet venniyen, vurmaya kadir 
oldu$hı veya kadir olduğunu znn
nl"ttiği zaman vurup klnlmıyac:ak 
hiçbir mukaddesi tanımıyan eski Ro
ma, hiddet ve şiddetini, aazabını, 
kahnnı gösterdiği zaman, bunu en 
k Ta gelmez ı~ekiJlerdt: yapar V to lı er 

türlü insaf ve mCThamet veyahud 
insanlık duygularını bir tarafa bıra• 
kırdı. Oıımnnlı imparatorluğunun bu 
bakımdan taşımas oldu~u bazı lı:a
rn\terler, Icendisine yadiırSr olarak 
Romanm brraktığı teylerdir. Kendi
lerine Sultanı Rum, yani Roma im
paratoro ünvanmı 'Yeren Bizıı.ns sul
tanlan bazan zalim ve vaddıı.r oldu
]arsa. bu, onlann Türklerden sr,.tir
dil.l.-ri vaBlnar cleğil, Romalılanlan 
aldıklan !eYleTdi. 

k.albler feth ve rırkada!llıkla~nı rnn
hafııza etmek ilmini bilmesi idi. Üa
tdik ckonuşmu da üatad idi. Her
kes kaşılt yapar amma sapını uy
duramaz.. faltat Fisagor, hatibliğe 
özenmeden. gür aknn bir au ltola,... 
lığı ile «sohbetıı ederdi. 

Fimgoron 7f!ngİn babası, oğlunun 
olrumMrnJ, tahml ~örmesini nrzula
dı . Bu mnk dl da devrinin en bü
yük alimlerinden Fereaides ile Her-
modaması oğluna hoca tuttu. c~ 
ve zeki Fimlgor gayet kısa biT zıı.
mandn geliııti, ve hesab ve fels~fe
de hocalarile boy ölç~~e ve on
lan nıatetmeğe ha tadı. Böyle bir 
cıhariltn» ya ders vermenin ne 
manası kahı-dı) .. 

Fisagor daha henüz yirmi a~a 
basmamt h ki. diinTa ha.rikalarmı 
yerlerinde görmek, tetlı:ik etmek ü
zere. dudaklannda kahlrahnlıır, 
gönlünde ~ilm~mi1. scvredilme.
mi~ ~erin heyecnnı; 5!Öz.lerinde, 
kaFasında yetı~en ideallerin nvdm
lı~. gam, ka,.l'lvet, te•tt nl"dir bil
miyen bir ruhla ~~ndiVin hülvnla
rile mücehhe~ hevbesmdt!, dopdolu 
ve ~n bir alhn torbl!sı olduğu 
halde. g rba ııevnhate çıktı. 

likönce Babilanyaya gitti ve ora
da, Yunanhlnr daha vah~t devrini 
yaıta:rl:en. köklü bir kültürün hazi
nderi içinde ya~yan bir ırka mcn
sub bilginierin ayak ucunda yer a
larak birçok ıpeyler öğrt:ndi. Fakat 
Fi!agonnı aradığı huı:urn onJann 
bilgisinde bul madı. Sark onu haa
retle. çağırıyordu. 

defa olarak, m*ur kaim zaviyeli 
müsdles davaaını burada bnllet
mi;tir. 

* Fisagorun tebar ıma vatanı obn 
Yumınistana dö.ndüğünö görenler 
pek büyük bir hayrete dü~ükr. O, 
kahkahalan zincirleme çınlıyan, de-
li~~ genç yerine ııak:in, aültilti ve 
53 üncü ynıımı idmk etmiş olan 
ciddi bir adam gel.rni;ti. 

Fisagor, 30 yıl kaldığı yiid iller
den yurduna konuşmak, hitabette 
bulunmak, ve t,ebedi ve ölmezn ol
mnk için de bir kard~şlik teşekkülü 
kurmaya geldi. Bilgin ihtima11d bu 
k.arde,lik fikrini, saliklt'ri arn.sında 
pek Tevaçta olan Budistlerclen al-
mıştır. Fiııagor, pehriz, riyazeti, 
tefekkör Ye temizliği yeni mesleki
nin esas unsurları olarak ilan etti. 
Bunlarrn mamlsı da ruhu temizle
mek ve udo~m çarlı:ındann kaç
maya bİr yol bulmak demekti. 

* Fiııagor, evini kurduğu Cratona 
ismindeki bir ltalyan kaaaha!!ında 
aiyaııete de kan'PlJak kahahntinde 
bulımdu. O, mükemmel bir devlet 
&istemi kurmak istiyordu. O keskin 
ze. nna rağmen böyle': bir şeyin as
la mümkün alamıyacağını hesab~ 

yamadı. Arkndaşlan gayet küçük, 
sabun köpüğünü ndıran bir mu
vaffakiyet lı:a:z.andılar da, nuır 

lcafalı iş adamlan da kMtdilerine 
katılınca, Fisagor ile idealist arka
dnşlannm pabuçları dama atıldı. 

Bunun Özt'!rine Fıaagor hırduğu 
kaTdeşlik cemiyetinin arta lcalan a
zıurile M~taponmma çekildi Ye ora-
da aakin ve münzevi bir ömür :~ür
rneğe ba!tladı. Müridl~rine, ağızdan 
ağ,za vıtyılan, nakledilen o çolt sev--dlği gan"h ve miııtik felsl"f~mi tali-

da V t-dad. d udaklan ltwlmı~ sap
aa n, kabrin yanından aynlmndı. 
Bittabi' Bülend'in oraya gclmeııinc 
müsa'ndc etmedik, zaten bir az so
ğuk nlgınlığından muztarih idi. O
nın erteııi gÜn zinde bir halde bu
lunması lazımdL 

Her JeY"den evvel rukah mera
simi yapıldı. Bunın için Anlır.'!lra Pn
laınn büyük aalonının aol tarafmda
ki oda ihzar edilmişdi. Nikiıh için 
bir lutfı mahsus olarak ıhtiyan zah
met eden hey' eti resmiyeden bat;ka 
Re'isi Cumhur tnrzı.fmdan gönderil
mi~ olan kô.tibi umumi ve serynver, 
~id aliatile bulunan Hariciye ve 
Dahiliye vekilieri ile, pek ynlc:ın 
dostlnrdnn bir ltaç meb'us ve kar
tılannda gelin güvey ahzı mevld' 
etdiler. Bu suretle teııekkül eden 
hey' etin etrafını da akrnbn ve ahib
hadan mürekkeb hir çenber ve on
lnnn arasında gözlerini dolduran 
te'essür yn~lannı aahırermeknıi yok
!B dudaklarmda beliren sürur "e 
baz tebessümüne daha •"'rbest bir 
inkişafmı vermek lizJm geleceğinde 
mütehayyir, Vedad vardı. Benim 
etrafı dolaşan gözlerim ge}jnle gü
veyden atladıkdan ııonra !lcp Ve
dadda tevekkuf ediyordu. Onın 
gözlerinden ve dudnklannd:m te
r~h eden ma'n yı •arahatle oku
yordun. Küçük kardeliine karşı ta 
şu kadatc1kdan bıotslayan neznret 
ve vetayet va:rlfesinin bu giin en 
mü him bir safha!lnda en fa' al bi:r 
~ IY' il o lmu~·lı. 

İzdrvacl.. Kaç kerre oıu da istim
zac etmitdilc.. Bülendin evlenmesi 
,..,,.~· eJ,.~ ciddiyetle mü:r:altere edi
lirken bir giin onı yalnızca nkıştıra
.. nk demi dim ki: - Çoc:ığım, kü
çük kardesin e"VIcnmek iizere bulu
nıvor. Fakat mantıkan, ka'idcten 
•l"n bu ~e ona t~ka.ddüm etmeli 
idi n. 

B k · · · yaşını aoar aş- ır am ıra.ası, o ı: 
a mız, SlZ.. ~ _ _ bir aba geçirirlerdi. Btril _,{/ 

mnz evlenmışsınız, ufak tefek aen flf"; 
deleyişlerden kafı nazar hayatda Ve sadece ~u dört peşll, ıı. 
pek düz ve da' ima yükselen bir yol , lı, yazın UrU tıra patiskad!r /ı 
almışsınız., ancalr. bu örnrün içinde da sıcaeık pazendcn entarl 

1 
üç acı evlad matemi görmüşsünüz. 1 tım dü.şfinl. PiQamada bu Tl!~ J 
Kala kala üç çocuğınız var, hain on- bulnmazsm. Mnnma:nh rtıllS .ı 
lann denllerile kavrulup duruyor- düşündültil kimin hesaba tııf~ ıı' 
sunuz. Ya ben, önümde, sizin misa- desene?. Geniş sedfrler, pull' 
liniz. bütün muvafık teferru'atına derler yerlerini dimdik 
rağmen. o mntemlerinizle, o derdle- adamı iki bWtliim oturznıY1l 
rinizle, durup dururken, benki tn- eden koltuklara, içine 
li'imin te'ametine inanmı§ bir bed- bir daha dnvranamndığın 
bahbm, naııal cesaret eder de ıu- terketti edel~ blttnbi 
karndan ba.şkalarun d~t sürülderneğe mft.nıw blınadL Boş! _..N 
kalkışabilirim... Hele mesleldmde oıııır 
m üsteşarlığa ve binaennleyh az çok Va§ Yll'V&J bunlara geri d~~ 
bir refaha varmadan nasıl evlene- Karyola ltaJkıyor.. divan Jl 
bilirim} yatağını yeniden harUn tın~ 

V eeladın bu mutale' aııından aon- dılnr. Koealannm, barola 
ra o nın izdivac mea' elesini gayn bnlo manıostl 

b nkd k B bayanlar bunlnrdJll mu'nyyen bir a.tiye ır 1 • u 
gün, o, ne~· e ile do lı, !jetıuetden u
çarak, Safveti Ziya zamnnı:ıda t~': 
rifat da'iresinde geçen tecrubelennı 
onı.dan oraya ko~a koşa o da'vetli
den öbür zlrire aeğirtip, üoenmeyen 
yorulmayan bir çeviklikle tatbile e
derek aa' atlerce didindi. lk ide bir
de de bir kenarda ihtifaya ı;ahşan 
babSsmı lı;olundan tutup aalonın or
taaına &etiriyordu. 

Ben böyle yerleıde, bu kabilden 
vesilelerde silinmek ihti}'1\c.ıru du
yan mizacıma tebe'an yine bır nra: 
hk çekilrneğe fınat buldukca o beru 
saklandığım yerde bu1urdu. 

Bir aralık beu oru kolandan tut
dım ve gö7.lı-rine haıkarnk:- U.kin 
Vedad, dedim; sen bafttaatn. Dün 
gece menrhkda. ~murda. ~ğuk
da aa'atlerr.e kaldın. Soğuk almtt 
olacaksın. Mutlaka at~in vaT ••• 

O buna ihtimal "f'enn,.cli. 

sahibierine iade ediyorlıu'· 
atacak delaler a? Elbette 
Giyecekler amma Pics-nınJllll ~ 
yala§ık almaz. B~ .&UTeUc. tı'pt ~ 
ne ta:ım:mllm edecek_ J{l.kı'll ,J 
man?_ İyi bir §ey"ın moda otıfı 
mutlaka dönüp dolqıp !>~ 

dan celmest JA.zım. Ve ~~ 
tari de öylece gelecektir. ~ 
konfor adım ?er~ rabatı ~· 
dir. Onu her şeyden f.isttill tti 
ladm mı beyefendi oıtıunı?· 

Sonra, fUllU da i!D.Ve 
tarinin bir bqka ve 

yeti daha n.rdır, benim 

ne zaman ben entarimi 
mın ocalını. anamın .aıcıı~ ~ 
mtJhjtini, ~ocuklu~u. 
hntırıarmı.. ~imdi 

tulmuş bir y$n 

önünde canlanır_ 
Bay Musııolininin son nutkunu 

dikkatle okurken, aözlerimin önün
CJen yirminci ann çehresi silindiği
ni ve hııvalimin, a!ırlan geriye doğ
ru atlıı:dığını gördüm; k.ar,ımda, 
halin bir siyasi hadisesini Roruyor 
olmaktan eıkmı ... ıanki tarih yfa
lan araB111da Romanın o meşhur 
hidd t. ııiddet ve s:!azııblarmı temsil 
edl"n büvük adam] nndnn birinin 
nut\.unn . okuvor gibi olmuştum. 

Demek ohıvoT ki tıırihin deği~en 
ı;evleri oldu<rn gibi deinmıiven tev-
11"-ri de var: Iki bin RneJik Atina ile 
Roma. yerli yerlerinde duıup duru
yorlari 

Bunun üzerine Hindistana yol
landı. Asrrlann ilim defmeai önün
de serili vatıvordu. Fiııngor burada 
fenden, felsefeden ietediğiı-ıden de 
hızla 1uuıôini aldı. Ostelil:. ölünce
ye kadar kendisini aaracak, her hal 
ve hareketinde ona rehberlik ede
cek olan en büyük sembolü, Budayı 
buldu. 

Fisagoron Buda mezhebini ka
bul etiğini söylemek hiç te insnflrca 
bir idd aayılmaz. Fakat, bütün ha
yabnda avukatlığını aptıltı miflti
ırizması, manevi vasıf ve haııletleri
ne ka~ besledie-i ve hi~bir ameli 
kıymeti olmı)'Rn hülv" alemleri Bu
danm 7.iTadı$le tesiri altında kal
dığını gösterir. 

me koyuldu. Fiaagor, müridierine 
nel~r öğretti?. 

O her ıeyden evvel bir münec
cim idi, ve kurdui:'ll sistem de Ko-
pernilc ilim meydanına c:ıbncıya ka
dar da dünyanın k bullendiği en 
iy:i ırlstemdi. 

Fisnsıorun kanaatince dünya to!!
tf't)8rlakh, ve fezadll asılı idi. Yal
nız bu dünvll olduğu yerde durmu

(Devnmı 7 nri ıoıayfada> 

Hemen ccvab vetdi. Pek kat'i bir 
!'>ekilde verilen bu Cf'vabı, bittnbi' 
<>vnen dd?il. fakat me'alen tesbit e
d,.yim: dl"di ki: - Babacıi!tm, !liZI" 
bir kac kerre ııöyledim, fnkot ıısıl 
.. ıobl"b)eri izah etmedim. Bu giin 
mııtale'amı daha açık sövleye;rim. 
B61im yalnızlıkdan n klld~r mijte
vahhas ol-4•ı;;•mı bilirsiniz. Etrafımı 
hep aevcl~J..lerim) .. muhat qÖrme-dik
.. e mÜ,.tPnh ola~nam . Onın içi"rt:r 
ki diı'ima hl'!ıtt diisür~rek gelir. Ye-

Bu toplantı bir düğün değildi el
bette. Araya giren mdtem bunın bir 
düğün olma81na mani' olmu~dı. Fa
kat düğün olmak için yegane eksik 
olan müzik idi. 

Ankara Palu Idaresi ve matbahı 
her veııile ile kendisini gösteren 
kudretinin fcvkıne çıkmış, fevkal'a
de bir büfe yapmışdı. &.nebiler ha
ric Ankaranın bütün k~lhur üstü ge
len tııhsiyetleri hep gelini, gÜveyi, 
onlara mü te' allik ~'>11\nlan tebrik e
diyorlardı . Bu kalabalığın arasında 
Bülen..:J':.., nPısr:J.ıRn bir matem dar-

(Devanu 7 nd sayfada) 

İnsan da, e~er aksini idf,f:,. 
sahte veriyakAr deır ~ 

o hatıralar >e o ıuı'aneıerıe 

C, ~JUIIZIH / 

................ -.... ...A 
TAK VI tv'. 

dlu/,ii{i.n c2Ji.f'gen 

Üniversite Rektörü döndü 
İki gün evvel .Ankııraya gitmiş olan 

Ünlvettite Rektörü CemU Bilael teh
rimize dönmtıııür. Rektör Antarada 
IIuJnılı: ilmını Yayma Kurumunun 
ilk ton!e.ra:nmtı vermiŞ, t>'nfversite 
yi alAtadar eden meseleler iberinde 

temııalarda bulun-

(ST .ER i NA N, tS TER iNANMAt 
Bir mftteahhfd ile konaşuycrduk, bize şunları söyledi: 
- ~atta kullanılan kum ile çakılın fiatı altı ay e"eline gpllnceye 

kadar anı ve taleb taidesine, biraz da mevsim lcabntma tabı olarak 100 
lle ııo turu~ ara.mıda ıelu.IQf eder~ı. hem de yerine teslim edllmek 
şartiJe. Halbuki aon yarım .sene içinde fiat yüzde kırk, -15 uisbetinde 
arttı. 

Memlekete hariçten gelen c-n-anın fiatı yükselebilir, harb ir;indeylz, 
tabt1 bir kaidenln ic:ıbıdır. Memleket içinde lptidal madde kullanarak ya. 
pılan eşyanın fiatı c!a bir deret"e yübelebilir, bunu da bir derece tabii 
görmek mümkündür, çünkü tptidai maddesi azalm!f veyn p:ıha.lılaşnllf 
olabilir, fakat dere kenıırından, hııttl deniz boyundan toplanan kum ile 
ça.lnlın bu kadar pah:llılnnına.sı içın makul bir sebeb rö.sternebilece{tjne: 

i NA N. iSTER INANMAl 



Ve Telsiz Babe e 
sabah gele Kızılay umumi 1.~~e:1örn __ id~re komutanı 
haberler merkez heyetinin . e Amerikanın du~.!!~.~~!~!~,, 
B S 

Avrupaya yaptığı lığında toplanmıştır. 
Orl. s . ovyet •• h. b. ı t yardım kafi deai/dir eelsenin açılmasını müteakıb um u-mu Im Ir top an Isı 6 mi siyasi vazıyetin gösterdiği lıizum 

rnur h h "1 Yazan: Selim Ra gıp Emeç ve icablar netıcesi olarak İcra Ve -a as 1 1 e killeri Heyetince İstonbul, Edirne, Arn .. G arbi Avrup:ı sahnesine aid Kırklareli, Tekirdağ, ç,armkkale ve 
f\ er·~ ka seft" ri• n "t Ankara 25 (A.A.) - 25/11/19-lO ta. usu eczacı Salih B:ı.şotaç ve keza ye- harb tebli~lerinin bilhassa Ü- Kocaeli vilAyetleri hududları ıçinde 

Parti Grupu 
~oplan1yor 

Ankara 25 (Hususi)- Par• 
ti grupu yarın saat 15 te top
lanarak hükümetin izaheriını 
dinliyecektir. 

rl.hı"nde Kızılay umumı· merkezı·rıde nı· vazı·resı· ı·cabı vazifesme devam e- ı tıcaret zerinde durdukları mevzu ar bir ay müdc!etle örfi Idare ilan edll-

kab 1 tt• içtima eden merkezi umumi heyeti, demiyeceğını bildirerek istıfnsını gön- gemilerine kar~ı ha\·adan ve dr.nlzal- miş olduğunu btldiren BaşvekOlet tez- Şehrimizde J§ıkları söndürme ışının 
t l U e 1 alıvali hazıranın zarurl gördüğü bir deren Ordu meb'usu ve C. H. Partisi tından yapılan mücadeledir. Memle- keresinde yazılı olan vill'lyetıerde bir tatbikatı muvaf!akiyetıe ilerlemcl;te-
~'Yl, 2 takım meseleler hakkında kararlar Erzurum müfettişi Dr. Vehbi Demir - ketlerin, harb içinde, hariçte olan ay müddetle örfi idare Uan edıldiğl _ dir. 

Pazar günü evlerdeki 
ışıklar maskelenecek 

lll 8 ? (A.A.) - B. B. C. ittihaz eylemiş ve ahvali sıhhıyesinden den inhilfı.J eden heyeti idare azalı~i- muvasalalarının ne büyük blr ehem- ne daır tezkereyi te.'kilfltı csnsive ka- Muvakkat bir zaman için maskelen-
orıa dün Moskovadakı A- dolayı vazifesinden i.sti!a eden Çorum .. ·k . mlyeti .haiz bulundu~u .nnzarı dik- nununun 86 ncı maddesine tc.vfikan memiş olarak bırakılan 50 l~ba diın 

lefiri Ste"nhıırdt'ı kabul et meb'usu ve Kızılay umum·ı mu-rett:c:ı· le vezne murakıbhğına da meı ezı u .. - r ı t 19 d ·· dü -ı rı fi B. ı - ... knte alınırsa muvasala yollarını e ce yüksek heyetin tasvibine arzeyled"~ini gece san a son ru m ışt r. Bu 
S ~ rivayetlere göre k:al Dr. Mustafa Cantekinin yerine esas mumi azasındnn Ziraat VekiUctl mu- u~ratmaya matuf olan mücadele şek- bUdirmi~tir. lfı.mbalar bu akşam saat 13,30 da sön. 
teınhardt'a Bulgaristanın · ı · dd • hs · ı · d D '' vad Akkeı·man ·· ~ dü -ı kti ~ n,zamnames nın ma eı ma usasın- ~avır erın en r. -.,e line verilen kıymet te kendini gosterir. M 

1
. ru ece ·r. Diger taraftan bu ay 

olduğunu söylemi~tir. dakı alıkama tev!ikan Erzincan me b- ittifakla intihab edilmişlerdir. Almanların geçen hı;ırbde mütte. Jem·e~. ı.s tezkereyi lttıfakla tasvib ey. sonuna kadar maske!enmcsl mecbu-
26 (A.A.) - B. B. C. fiklerin ticaret filolarına karşı elde ış ır. ~ . ri olan dahili tenvirat için de evler. 

dün Sovyet hnric.iye ~- • '• A- ~-~ 1 1 • ' ı· ettikleri en yüksek zayint rakamı Meclı.s ~ene bu~unku toplantısında de icab eden tedoırler alınmaktadır. 
uınumi katibi Sobolevi ng I.IZ ve man a yan arin ri C a 1 1918 yılının Nisanında kaydedilmişti. ~~lU~.asebe~ u~umıye d"llk.ınununun 83 Önümüzdeki Pazar süniı akşamın-
o ~ l h k 1 d 9f0 y:lının on üc Bırincite.ışrinln - u~c~ . ma desı~ın ~ ı .. '·e 1940 ın all dan itibaren bütün cvlerdcki iç ten. 
ıb~luv:;~şst~;~i de mli a- ava a In ari evam ediyor den yirmisine kadar olan haf- yı~ ııvanı ~u aseh a~kbutçesinde mü- Vırnt tamamen ma.,keleııecektir. 

t.a zarfında ayni ı:ıyiat rakamı. nar a te k~~~rı ~~sı. : 
1 
ında id~ re he-

! ar E'i b as an 1 \. <Baıta.rafı ı inci sayfada) bir miktar fa~n.o;üc gene temin Ol1Jll-ı ye ı e. ı erın~n ıa e :rıne daı; tez - K . b 
1 ı -t k b h ft l r ·ç·nde ise kerelerını tasvıb ve Turkiye - Ingilte- eçı oynUZU mÜhİm 

' 

·ı• t 1 • , muş, mu ea ı a n n ı ı .

1 

dı· .. h 

~ Iye ed.lyorlar ngı IZ ayyare erı Esaslı harekat Epir de bu nisbet muhafaza edilmiştir. DÜŞ- re n .. ı muza eret mukavelenamesi- bı"r ı"hrac maddesı" 
d. k Id ne muzeyyel mukaveleyi tnsdik eyle 

yalnız bir tersane cereyan e ıyor manın temin etmeye muv:ıffa o u- 1 t· -
L~ 26 B C Atina 25 (AA ) _ Pogradeçin 1 ~u bu tahribat knr.şısında oir· taraf- m~ ır.ı ç b . . • 1 k olmag" a başladı 
·.ııııı._ (A.A.) - B. · · • 2 000 a gın · ·ı b ı t İ T ı A "k mürncaatın ec ı.s arşam a gunu :.op anaca -
[!'lh gelen bazı haberlere aÖ- Uzerıne o y D zaptı Üzerine bir talyan nıuka i an n~ı ıZ er merı .a~a . • tır. o·· J 3 ı:. b" ] ı k h 
;"ltlnl .. taarrazu ve Selani!!e dog~ru bir taz- batan tıcaret gemilerının yerıne yeni- un, ..., ın ira ı· i, racnt ya -

t ar F..lbasanı tahliye et- bombası attılar ~ ı 1 k d·~ pılmı.,tır Bu me d 1 ~tla l d yik artık kat'iyen mevzuubahs de- lerinin verilmesini ister er en ı er A .. · yan a sveçe ve 

'
~~~ar ır. ğildir. Bununla beraber esas Yunan taraftan da gece bombardımanlarına . man ya ve Finlandiyaya deri ve tiftik, lsviç -
amanmda 1 o bin Londra 25 (A.A.) - Pazar - Pazar- harekatı halen Görice bölgesinde mani olacak tedbirleri almakla me,. reyc barsak, pamuk ve kuru bakla, 

b, tes· · Alın ü · 1 1 Id"" ı B db" ı · 1 ı b" Yugoslavyaya keçiboynuzu, Arneri-ır gemı' bombalandı ı gecesı anya zerıne yapı anı değildir. Burada yalnız düşınan ta- gu ur er. u te ır erın ::ıe.er o n ı- y h b. 
akı~~ra dair hava _ne_zarctinin ~eş- ~b ed_ilmektedir. Esas harekat E __ -ıı~~eği .. mn.~üm de~ildir. l-'aknt gece unan ar 1 kaya kitre, Yunanistan ve Bulga -

26 (A.A.) - B. B. C. rettığı tebliğe daır ıstıhbarat burosu pırdedır. Orada heniiz kırılacak dug gunduz yuzlerce fen adamının tu u- rist
5
ana hbalık s~vkedilm!~t~r. 

ava kuvvetlerınc men-ışu ına uma ı verme e r. . man mu avemetı mevcu ur. -ıu -ı 15urda ça ış ı arı go7.onune ~e ırı ın. Berlın 25 (A.A.) _ Almanyanın Yu- dd • b"lh h · ı· t kt di · ı k · dd (-' ~ ı tki ·· ·· - t· ·ı on aftanın en rnuhım ihraç 
ıınan t wyareleri Pa-ı Pazar -Pazartesi gecesı ağır Ingıliz dudun 30 kilometre §imalinde ve ce. imkfınsız gibi görünen blrçJk şey. nanistanı bir mütecaviz memleket 0 _

1 
~~d e~l ZS 8~~a . Yugoslav~aya 

Drar; limanınıı taarruz et- bombardıman tayyarelerinin başlıca sahilde bulunan Ayasarandtrdıı bom-
1 
lerin imkan dahiline girt'bılı>rf'!'(i an- larak mı tanıdığı h::ıkkında ecnebi f0 ".b erı en d ır~/h~ kıyı:ne~ınde 

! 0.000 toniliıtoluk bir ge- hedefini Hamburg teşkıl ctmiştır. bardımandan müte\·ellid büyük :ran lasıltr. Amerikalılarm İngilizlere ti-l gazetecileri t.D.rafından solulan bir 1 eç~doyn_uzu lur. u b ı m bl ır ıhraç 
ıaabct vaki olmuştur. Di- Saat 19 ile 20 nrnsında vukubulan gınlar haber verilmektedir. Yunan ca ret gemısi verme!eri mec:plesi11e ge. suale Alman harlciy~ nezareti sözcüsü 1 m~ d e~ ız 0 lııyan 1~ k mı\ ın ~azla 
bir ıtemi yanmıştır. Ha,·a ilk tanrruzda Almanyanın en mühlm kıt" aları ~imdi bu istikamette Her - lince: elyevm Ame ·i!ta İnı:tlltcrf've şu cevabı vermlştır: j 1 ar a satıması 8 a a 1 e arşı-

~a Un şiddetli ateşine lc'ığ- ve hususi ters:ıneleri olup çok geniş lemektedir. Bu Jimanın zaptı munz- yardım yapmaktnd.r Rlına muvaffak Harbin mevcud olduğu soylenilemi- an;ıştık f f 
1 

d d 
rrul nıuvaffakiyetJ.., netice-ı bır saha kaplıyan Blohm ve Voss ter- zam bir avantaj teşkil edecektir. Zi- olabilme}( için de bir hnylı gnyrct yecek bir yerde mutecaviz olnn•nz d ırç~ svel çb ırma karı d.a

1 
mev

0
a .. -

T 1 . . d b" . 1 . b k to .. ks k . ı· . ı· d ös'"~ kt d" ,._,k t b d f . . ı nescıye ta e etme ·te ır er. un ayyare enmız en ır ı sane erı uzerı..r:ıe ırço n yu e ın- ra ımanın ıııma ın e uzanan o\·a g ...:rme e ır ..... ·a ı... ynr ım na- - -- - b t 1 bl k 
1 

k 
1 

k .. 
et.,cmiştir. filfık ve takriben 2000 yangın bomba- Arnavudluğun do~u cenııhn doğru liyet4, hakikatı söylemek l!izım gelir- A. • k IS b~ e / 1 j k drşı_ı ~~ 0 zÖ b" uj:ere r sı atılmıştır. Gene tersanclerın iıze- bütün münakal~lın başlıca ınerknzi se en yüksek haddine ''Ôsıl olmuş de- me rı anın ı k t"fınt"k ıra Ib tend .. 1 ~·ı .. ıdn ~r.a-tans t . Id . b" h 1 T d 1 d \ k"" .. k b" . - . b" ı ı ı ser es ovız e gon erı -

f ız ayyare rıne saat 4 de i ncı ır taa::TUz da a o an epe e en en ya nız uçu ır (!ildir. Cunku Amerikan sanayıı, ır h . t" 
ab "k ) d yapılmıştır. • dağ silsilesi ile ayrılmış bulunmak- zamanlar Frans:ır:ln oldu~u gibi bu- azır lıg" J mı§ ı_r.__ ---------

tı a arın a Keza, Hamburg'un Grasbrockk ma- tadır. gün haftada kırk saatli';ı:: m~'sal sıırte-ı H'tl Si k B 1 T 
Sabotaj·lar hallesinde Ossng ve Rhennenia petrol Bu bölg~den g,.Jen son haberler der. Halbuki normal mesai, bütün Vaşington 23 (A.A.) - Bıı.hriye 1 er ı0V3 ;şye (1 ı 

~f( 25 A.A. - Reuter: tns!~ehnnelerile Aldona gaz fabrika- V:una~lı_lan~. kaç kilometre ilerle - dünyada kırk sekiz saattir. FevkaU\. nazırı Knox, R~zve~le verd~ği yıl_- ve halyan Adliya Nazırile 
tır llluha . )l L F kt lan uzerine de birÇ<ık bomba atılml§- dıklennı gostermcmeklc beraber, de 7.amanlar icinde buna bir fren lık raporunda Bırleşık Amerıka nııl-
'' rrır erden con •euc ooho hAdO ı k h kk k 00 0 ı 0 0 b h 0 0 d konustu ,,e.,y0 k . t k tır. mu ım a ıse er vu uu mu " a - koymak mumkün olamaz. etının a rıyesın en "lAmamen e-

r ta verdl~ı bir nu u - z· L k "k ·· · d 1 · · ı b"l ~- · b · · ' • · Voyıe demiştir: Ham~urg'da Nord Deutsc!le adın- ~- ıra. 1 ~ ohvı • kz~_nr. e_~h~ap~ an Almanların Ingilizlere karşı bu mU- mııK o a •-~~~knı ıı ey~~ detn~ıştır. Berlin 25 (A.A.) _ Hitler, bugün 
ki Fransada tayyare daki muhim kimya fabrıkasınn da i- unkan .ı erı 1 ~;e .e. ı ~~ ım fıaşe cadelede te.o:;irli netire al<tbllınelerinin 

1 
n?~· ıbı. b:radnustaf ·ı 1 enız kuv ö~Je üzeri yeni başve!>alet bina ında 

tıı yapıinn sabotajlar 0 sabetler kaydedilmiş, bir c:ok yangın mh.~r ezı ~-ank_;-rgkııı1y~ kı Kı dtarn tan ı b:ıslıca sebebi, şim"li Fransa sn h ille- vet en nın 
1 
ır ı1rın _en nrbk ı .~lma - İtalya ndiiye na~ırı arandı'yi knbul 

lihinı. . . . . çıktığı görülmU., ve pek çok infılnk- ucumu mum un 1 mn ·ta ır. rinde tesis etmeye muvaffak olabil- sının zarar ı o acagını te aıuz ct - etmiştir. 
~ genışlik ıktısab etınış. - . T bl'V . .. . · . . · d"k b · · lllanlar t fb 1 lar muşahede edilmıştır. e ıg diklerı üslerdır. Ingıltere lçın, buna tır ı ten sonra, « u ıhtıynçları kar- Berlın 25 (A.A.l - Hıtler, yeni baş. 
~llilotıarı t ecrfı de uçuş arlının Wilhelmshaven tersanesine de bom. Atina 25 (A.A.) - Bnşkuman- 1 karşı, en elverlsli mukab!l fıs mınta.. şılıyacak nisbetlerde ı;emi inşa et - veknlet dairesınde doktor Tuka'yı ka-
··ıır arn ın an yapı ma- " ı ı d 1 ~ d.. k k" bı·~· • · k ı· · d "k b 1 etrnışıe di ,ua ar atı mıştır. an ıgın un a şam ı te ıgı · kası cenubı ve gnrbt Irianda sa!lille- me e ımız e ı en unu .} ap ma 1 _ bul etmiştır. Görüşme esnnsıncin Von 

rR r. It f b .k . Alman tebliği Kıt'alarımız bütün cephede ileri ridir. Halbuki bu sghlller ise dö V'l- yızıı demektedir. Ribbentrop da bulunmuştur 
hır p,-. .. :r e~aud 1 a rı ası ış Berlin 25 (A.A.) - l~esmi teb- hareketlerine devAm ediyorlar. lıern hükümetinin elılldE'dir. Bu hO- ......................... - •• -----··-·-................. -~-·······-·················-· 

~ ı.n ...... muca e e programı r~ M k r h · · 1 d"l · · fl · ·· 
• ı\Jekıe olduklarını ihlve ey - ıg:A k d . 1 d h kA G~~. opbo._ıls şe. ~· Iigah. ~ ı mı~tır. k met iSe b"tarnf k:ı.tnı:ıktiı ı~rnr gos-
~ tnanl 1 k dö t çı· emz er e are attan dö - once o gesının tat ın esnaEın- tcrnıektedir. Demek oluvor ki Am~'ri-
r ar cezn o ara r b" h b · · · d" k d d ı 5 00 · 1 12 t b· k · · · · · aıneıeyı k d" 1 nen ır ar gemısı şım ıye a ar a esır a ınmış. op, ır anın Ingiltereye faztasıle yardım 
aı deva utrşunkt~ dlızmı~ erse 95 bin tonillitoluk şilep batırdığını mikdar hnvan topu ve diğer mal - yaptığım söylediğimiz zaman hakikati 

m e mc e r. b"Jd" . · ·~ · d"l · t" C - ı ırmıştır. zeme ıgtınam e ı mı~ ır. tamamile Ifade etml" olmuyoruz. A-
e leraı d G.. 11 .. Londraya karşı yapıl~n. ka;şılık .. Tayyarelerimiz ric'at .e~t-n Üç ~c~ilm. yukarıda da kaydcttl~imiz ı:rl-

e U 8 hucumlarına 23 / 24 Teşnnısanı ge- duşman kolunu mu,aff:ıkıyetle bom bı Ingiıtereve dnhn pı-k çok yardım 
all lon(.raya döndü cesi de devam, edilmiştir. Lo~dra - bardırnan etmişt}r· , yap:tbilir. 1\f('selfi kırk santlik hartn 
25 (AA) h tt nın Battersea. Southwaık vesaır ma- Yenı eınrler mesaisini normal oir h:ıdde cıJcnr. 

ı\rrı~t1131 " d -. F~ansız ~ ı ha lleleri tesi~li surette bombardı - Atina 25 (A.A.) - Resmen bil- makla. Bu ve buna benzer tcdb!rlf'r 

01 n an. Ingiltereye u~ man edilmiştir. dirildiğine göre Yunan ordusu Ar- alınmadan yeni dünyanın eski diin-
ten an nür Fransız kuv - Evvelce de tebliğ edildiği gibi, navudlukta yeniden 8000 ltalyanı ynya elinden ~elen azami yardımı 

ra baş"e~nl de ~auı_ıe, ö~ı: - müteaddid Alman ha,·a filoları ar- esir etmiııtir. yaptığı iddia edilemez. 
~,ret etnı;e fUet daıresınd~ Çor- dı kesilmiyen hücumlarla Southamp Düşmanı takib 

totü,~··v~ .. bıışvekılle üç Çt'Y- ton şehrine muhtelif çapta bomba- Atina 25 (A.A.) - Dlin ak.,am .5gfim (7cJ atÇJLJI- Cmi3Ç 
u.ş ur. lar atmışlardır. Liman tesisatında Atinaya gelen hnherlere f!ÖT~, bir 

t Oca~g d l ki . ve fabrikalarda şiddetli yangınlar Arnavud şehri daha Yunanlıların e- İ .1 1 .Jk 
Utu ın a:ı e e arı çıkmıştır. Bu yangınların ışığı Fran- line geçm!~tir. Diin ö$tled~n sonra ngı tereae 1 

b Şan bir kız feci sadan görülmüştür. Yunan ileri kıtaatı, Elbasnna giden Kanadalı tayyareciler 
~ r Ş k' İngilterenin cenub ve garb sahil- en mühim vol ii1.erinde ''e Ohri gölü 

~!'1 ~~te 9 ıide yandi lerinde bulunan askeri ehemrniyeti ooınhilind~ bulunAn v~ Göriceden 30 Londra 25 {A.A.) - Ham nezare-
b t •~•·ı..ı Beyoğlunda bir kızın haiz hedefler de ınüessır surette kilometrelik me!'af,.de olAn Pogra- tinin bildirdiğine göre, inıpılrntorluk 

r t ıtı ~e ·ı · 1 bombardıman edilmiştir. deç ııehrinP girmişlerdi ... Bu kıt'alar pllot yetiştirme planı mucıbince Kn-
'~b. l Yanması e netıce e- İ d · 

-..ı o llıuştur. ngiliz sahillerine yeni en mAyn ~f'hirde kalmıy:uak Elba~ana doğru nadada antrenman ~örmüş olan ilk 
G do .. külmüştür ·ı J J • d t · 1 d" tayyareci kafilesi, bu Pazar glinli İn. e .. ..ı nz sokağındl\ 1 O · ı n eme erıne evam e mı• er ır. 

•<~e b k C · 1 1 d gilterenin ccnubu garbiSinde bir Jımıı-.. oturan Gali in ızı A "k S t önce yay a"'ının ve yfty a an 
.. ece k E k merı a - ovye ı Ad"l . h" . ı· . na gelmiştir. Bu l(afilec!e sübaylnr, 1 geç. vn it mut ll ta ayrı an va ı e rı n tat ı rı am e ıyesı 

· k ·· d ·· dd"d f 1 ··c paotıar ve erbaşlar vat·dır. Bunların lıt~....,. Uzere gaz ocagını mu'"nasebatında şo:ııyanı esna!lın a mutea ı ta van rrıu- . 
·•ııq .;.& 1 b 1 s· f 1 f hepsi rasıddır ve pek yakında Ingıliz ı .b•• .e.vvel<'e etrafa dökü reze eri u unmuştur. ır ta yan ır-
•tı rıtın çakılma!lı üzeri- dikkat bir ha ..:.ise kasının bozularak dağııılmı• olduğu hava kuvvetlerinin fnaı ciızüt.nmlıı -

\o Parlamıştır. Bu parla- ve Göriceden gelen habt"rlere göre, rına verilecektir. Bu kere geler,Ier 
~ t' "Uc:ud·· kızın etekleri tu tut- Moskova :? 5 (AA.) - Sov - kaçmak ta olan diğt-r iiç halyan ala- Kanadalıdır. 
-....11• U alevler içinde kal- yetler Birliği hükumeti Amerikanın vının da aüvarilerimi:r tarafındna ta- =============== 
~~~ın feryodına yetioenler, Vladivostokda bir umumi konso - kib edilmekte hulunduf~u sabit ol - çük silah ile malzeme iğtinam et -

"Ücudün~n muhtelif losluk ihdas etmesıne müsaade et - muştur. rnitlerdir. Bu nuntakada bulunan 
bir vaziyette kurtar- mi•tir. Amerikanın Moskova bü - Dün Göric-: mır.takuında vapıl- yirmi kadar lralyan tankı ıncvcud- S 1 N ' H 'k M · y · .. d B ı d ı · 1 · d - a amon.. esım.. açı .. oız.. orgı • 

t :Yaralı olarak Beyoğ- yük elçiliği konsolosluk şubesi şefi mış olan harekat esnasında, Yunan- ur. un ar sa ece V-> ı ş erın e 
likede . kaldırılan kızın Ward, .Vladivostok ba konsolo•lu- lılar ter!<edilmi~ o!Rn 8 ağır top, kıtaatımızın elinde tam işler halde Aleko ... 

Kir kar .. 

edır. iuna tayin .. dilecektir. 100 hüvük kamvon ve birçok kü - kullanılmaktadır. - Çabuk •öyle canım, ne ihtikô.rı yapmıJlar? _______ ..:.:.~..:......:~_:___:. _______________ ~--------------------------- ---- -- -----
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Meclisinin 
toplanbsı ı ... UPLAR• 1 bilmecemizde k za ani 

iş~emi ecek 
Yarın teh namaralı taksiler 
çal'facak, hıuari otomobill«
Jen yalnız selarethanel.re, 
konıoloslaldcıra ve doldorlara 
aiJ olanlma müMade etlilJi 

Meclis dünkü içtimada, Üsküdar tramvay· 
larının belediyeye devri işini ve riyaset 
makamının müstaceliyet talebile gönderdiği 

ı 
9 İldnciiqrin tarihU bilıneccmiz - üncü ilkokul •tnıebe.sinden ıo-f 

Bir okuyucumuzun teKnii: de ka.za.nanlan a.Nı1a yauyonı:r.. İs- Özgiray. 

d 1. ta.ııbQlda balanan oık8;)'1U.!a,.arı.ı:nauı Dit macunu \Sİ 
1 l1ahalfeler 8 p0 188 Pazarieai, P~be rünle:i öileden Samann 19 Mayıa ınaba!_l~..:dt 

ı 
vardirnCI teşki:At IIOnr& hediyelerini biu&t idarehane - yet sokağı 26 numarada :ı;.-
1 lldz4eu almalan linmd.ır. Taşra oku- demir, Ealı:>tehir de!terdariJX. 

teklifleri müzakere etti Abarayda, Horhor cadcLı.in- ruealanm~ hediyeleri posta U• ad- ' ıe tahakkuk memuru sedtı,~ 

Benzin, petrol ve müttaklannın 
t hdidi hakkında koordinasyon he
yeti tar fından verilen kararın tat
biluna yarından itibtıren b ~lana -
cak tır. 

Şehrimizdeki ~ılak dar makamlar, 
bu karann tacbilr.rna akl hazırlıkları 
ikmal etmiıılerdir. Yanndan itiba -
ren tehrimizde ınevc:-ud 9 1 2 talui 
bir gün tek, bir gün çift nurnam -
lıJar olmak Üzere milnavebe Ue ça
lışncaklardır. 

Yann tek numaralı 456 takal i~
liyecek bunlar Perşembe iÜnÜ saat 
6 da garajlnnna çekilmi, buluna -
caklardır. Peflembe günü sabahı da 
çift numaralı 456 taksi sefere çıka
caktır. 

Hakikf veya hükmi ~ahııılara aid 
huausi numara ta~yan biJurrxnn bi -
nek otomobillrnle, motosikletler ve 
tenczzühe mahaus deniz motörleri 
de yanndan itibaren i~liyemİyccek
]erdir. Ancak elçiliklere, konsolos -
luklara ve memurl rına aid vasıta
larln icrayi an'at etmekte olan d"k
torlann otomobilleri bu karardan 
istisna edilm:iılerdir. 

Şehrimzide mevcud 719 hususi 
otomobilden, 650 ai yarından iti -
baren sefer yapamıyacak, ayrıca 
240 motosiklet de seferden mene
dilecektir. 

Mıntaka liman reieliği seferden 
menedilecek tenezzühe mRhaus de -
niz rootörlerinin bir listesini hazn -
l"mış ve f'mniyet 6 ncı ~be müdür
lüğüne göndermi tir. Bu rootörler 
de yann ıınbahtan itibaren sefer ya
pamıyacaklardır. 

( KUçük haberler) 

Şehir Meclisi, dün• öğleden aonra, 
ikinci reis vekili Faruk Derelinin 
reiBliğjnde toplanmJ4tır. Geçen cel-
8eye aid zabıt okunduktan sonra ri
yasetin Emiııtandaki Hid:iv lsmılil 
Pa,aya aid k.orulğun iman hakkın
daki teklifi müzakere olunmuş ve 
muhtdit encümene havale edilmİı
tir. 

Müt~kiben nıznameye geçilerek 
Üsküdar, Kadıköy ve havıUiai halk 
tnımvaylanriın vaziyeti hakkındaki 
riynset teklifi okunmuştur. Bu tek -
life göre. Üaküdar tramvaylannda 
hiuesi bulunan muht~lit müesııe -
selerle yapılan anla malar sonunda, 
vakıflar id resinin 468 bin lira ala
cağı 200 bin liraya indiTilmiş ve 15 
St'!!nede ödenmesi kararla!!tırılmııtır. 
f~ Bankaııının '320 bin liralık alacağı 
200 bin liraya, e~ki elektrik sirke -
tinin 264 bin liralık alacağı 100 bin 
liraya. otovof ~irketinin 180 bm 
liralık alacağı 92 bin lireya indiril
mi .. tir. Evkaf idRr~inin hıs-,esinin be 
lediveye devri hakkında bir kanun 
liıyihası hazrrlıınmı, ve Büyük Mıllet 
Merli!ine verilmiştir. 

Ü1küdar, Kadıköy ve havalisl 
halk tramvaylanım aid teklif, tetk.ik 
edilmek üzere muhtdit enciimen.e 
havale olı:mmuı:. defterdarlık tak -
diri kıyınet komisyonuna iki aza in
tihabı hakkınclaki teklif riyasete 
v,:önderilmittir. 

Bilnhare köprünün Akay iskelele
rindeki yükçüJ,..r idn tahsi!'i icah e
den yeT ''e yükçülerin tatbik ede -
r;ek1eri tarifenin tetkik Te tasdiki 

Yüksek sı h hat 
şurasında 

alınan kararlar 

haltkmdaki teklif mülkiye endime~ 
nine haYale edilmittir. Bundan •on
ra elektrik, tramvay ve tüııel umum 
müdürlüğünün 9 39 yılı ikinci altı 
aylık müralib raporlan bat-kında 
tetkiki heaab encümeninin hazırla -
dığı rapor okunaralt kabul ed..ilmit
tir. 

Müteatiben t~dithane teaisi için 
Avrupadan celbedilip bazı sebehl r 
dolayıaile tesis ve işletilme<Ji im -
kanlan elde edilemiyen makineler
cl~ istifade edilerek işletilme!li uy
gun görüldüğüne dair iktısnd encü -
meni mazbatası okunmuş ve gele
cek eelsere müzakeresi kararlaştı -
nlmı~ır. 

Bundan sonra belediye zabıtası 
talimatnamet~inin 229 ve 2 30 uncu 
maddeleri hakkında muhteJit en -
cümenin haztrladığı mazbata oku -
narıı.k kabul edilm~tir. Ruzname 
müzakeresi bittikten sonra rlyaset 
makamınm müstaceliyet tal~bile 
gönderdiği bir teklif okunmu!ttur. 

Bu teklife göre ~ıklann karartıl
ması ve söndürülmesi karan dola
vısile ta~arruf edilecek 84 bin ve 
Havdaypa~ geçidinin inşaatmdan 
aynlan 5 O bin lira kareılı k tutulmak 
üzere, kamyonlann tamiri icin 30 
bin lira, pasif konınmR işleri için 40 
bin lira. Pıll'tive baSı-lı kız tall'be 
vurdu ·cin 5000 lira. teldon müka
leme fa:r.]ll!tt icin S hin lira. KnrAa
inıe rne7arlığı konıma cemiveti için-
3500 lml. tah~ilrfı'IThlT icin 6 bin li
nı nvnlması ml'<"li,.fn tıı.svibine ar -
zedilmi~. teklif kabul olunmu•tur. 

Mazhar Osman 
istifa şayialannı 

tekzib etti 

de 14 JIIIIDal'ah evde ~-o- re& erine ıonclerillr. Suneren istanbul Da~udP tl-

ı. ~dllll Ahmed Oz- J Oç liralık kitab okulu s;nıt 3-A da Nure:tiıı 
c:aıa, ~ •• kararhlmaaa ve 1 Karamıı.n Gaz.l M. Kemal ilkokulu Boya kalenıı 

j ,....,.~ ~ ha~ olan "a- • sınıf 5-A da U numaralı Muhlis. Sam.!un lise aınıf 4-B de 138 

ı 
zıyet uzenne JU teldi!te bulun- f Bir büyük Maroken h tıra 1 Güven, Ankara Çe§me , 
maktaclır: 1 d ft · pl.dıane arkası atı nurnar-d «Hüldlmdimizin fevkalade e en _ . . _ '- ı ~ h • d ı 1- Adıyaman hususi muhasebe tahsil man, ıstanbul m liSeSı anva muvace eııın e • mı~ o 06o al ff J d v • b li db' ı - ı • müfettişi Aliıeddin kızı Sevim. ı mımar ı Muza er. • ugu ua et te ır eT cum e- J A ·· 

1 .inden olan ı~klan kanırtma ı Muhtıra defteri lbum rrııtıl 
: ve ma~kele~e işinde polise dü- f <Son Posta hatıraıı) (Son Posta ha! url1 ııs: 
1 ~n vazife çok büyüktür. Bu 1. Malatya lisesi sını! 2-B talebesinden Ama.~ veterin~r müd 

1 
1 m eyanda birçok vazifeleri bu- : 1437 NoJı Sey!ettin Aras, Diyarbakır 

1 

ten E:dem, Hereke i~kok~aıııt! J 
)unan polise yardımcı olmak ve Melikahmed I.Jı.le saka~ 28 numıırada den 25 numaralı Halıd D ~ 
aükunu, asayifi daha ni bir ~ek- Sakib İşmen, İzmit Haeı Hasan ma - tanbul Galat_a ~ircilet 
le aokmak ı~ın mahallelerde, hallesi Keçeci İbrahim apartımanı Dumarada Nıyıw .Akmnn. 
tıpkı pasif korunma i1inde ol- 2 nci kat ll numarado. ~aadet Çelen- Ayna cl. 
doğu gibi teşldlat yapmak fay- Mürekkebli kalem . (Son Posta hatı.ral~ 
dalı oln.caktır. aanıyorum. (Sou Posta batıralı) Istanbul MaQka ~ ~' ; 

Mahalleterin namuıılu ve es- istanbul 41 inci ilkoklu sınıf 3-B de Rüştü pa.ş~ sokak 8 n~ ııt 
ki sakinlerinden seçilecek vs.- 47 Ha.san Karan, İstanbul 44 üncü ÖZbudak, Istanbul 44 uncU eJ-
tandaQlar, me~ela miitekaidler, ilkokul sınır 4.B talebesinden 425 nu- mf 2-B den 452 numnrall ~ .A 

mahalle müm~ssilleri bu VRT.ife- maralı Ülker, İstanbul Erenköy kız Kitab r~ 
yi mükemmelen yapahilirJ,.r. • lisesi sınıf 6 talebesinden 563 numa • Dıyarbakir Dörtler ınabs.llt-9 t;'J 
Polisin m~•aisini tamamlamak, ralı Gönül, istanbul İstlklft.l lisesi aı- direk sokak 1 nurnarada ~ "-· 
mahalleye daba zinde emniyet nıf 4 Webesindeu Şevki Yalçın. a.skedlk şubesi altında wııci f 
vermek üz.er,. anılarmda nöbet Kurtun dolma kalem o~lu Galip B:ıyrak, Hendek~ 
taksimi ~uretile bu vatandaıılar (Son Posta ha.tnıı.lı) gra! şe!i oğlu Şahabettin çaJ 
mahalJ ... Jerine faydalı olabilir\. Babaeski bisikletçi bay Hasan elile sun lise ll-E de 315 n~ 
ler. Halk arasmda vı\Dılacak bu KAzım, Ergani Osmaniye posta tel - LA.!çı. ____-/_ 
te~kilat süphesi7. hicl:ir n~ıı~r.afı grnf te!i Hikmet Fırat kızı Sevim, İs. -- ~j' 
mucib olı;ıı ·acaktır. Kendılenne 1 tanbul Kumkapı orta okulu sınıf 3 ~jliJ kOrUnma kanun ( 
birer ve5lkıı. v,.nnek.ten bR"ka 

1 
talebesinden 685 Salih, İstanbul d eO' 

hiçbir kiilfeti bnlınımıvan. fakzıt • Çamlıca kız lisesi sınıf 2 talebesinden aykiri hareket 8 
bin:ok faYdMı dokunacak ol:m • 
bu te•ldlSta v~tanda•lımn milli f Fııhrünnisa Ta§er. Kumakpıda Karakol 
bir va7.if,. t .. Jak.ki ı-derek, •e- 1 Diı fırçası 8 numaralı evde oturan ";ı 
vinrlı- d,.}ıil olaraklanna ııüphe i (Son Posta hahr:ıh) bil makası imalatile meC ·ıı 

1 Ank 1 t dlt bü k · · Serop adında bı'rioı·ıı evio' etmem~lc lazımdır. ara emn ye a ro omıSerı 

Altıkadariann bu hu~uııu dik- : Hlkmet o~lu Ergun Yıldırım, Ni~de daki ardiyeye mühim " 
i Kayab,. .. ı mahallesi 15 numaralı ev- lik makas aksarnı sakladı&• tt:. 

kot nazanna arzetmeni'li rica e-1 ..,.... · li '' de Mesrure Sungur, Eskişehir thkü ları fahiş fintl:ı gizli gız: ·cı; 
d ~rim,, ilkokulu .sını! ı de 68 numaralı o~uz bı ta tarafından tesbit e~ il~· ı 1 

CevablarrmiZ ! Şenler. Dün Serobun arc!iyeslfl .,, 

1 K kul b lan ani bir araştırma neti~~~ 
Ercit, sabık maliye tıilisi- 0 u an un mda, 18 7 1 parça mak s ~··d 

u .• ,_,e.""'ibi Sül' eymau Bozkurda: : (Son Posta hııtırah) b l k ~ 
~ -.. •- nyan çelik u unarıı ın 

Cenubt Amenka hük'ilmetlerl - .. p 1 .. h d ·· · l 
nın, memlekctimizle ıocarı mtlnıı.seba- Sari vak'alann aJz~ldıgbı mdem- ro led=o:, hasktkaned ekiauı·s~ıml a 
tı arttırmak amı.sunda bulundukla - nan:yetle göriil u, an an yapı ıgı a ır. a §Qyıa a • 
rını bildirnıiştik. Bu deviellerden bil - sonra basit yaralanmalarda rın mutad te/tiılerden galat 

- Mektubunuzun ne§rini 1 .a.:ıtanbul 61 1D;Ci ilkokul sm\f 2 da lunmuııtur. ' 
mahzurlo gördüğümüzden., ala- ! To.hsin Peksoy, Istanbul ıw list;Si ta- Milli korunma kanun~, 
kadar zata tevdi etmeyi daha i ı lebesinden 842 numaralı Aysel, lstan- hareketinden dolayı SeroP 
mü.nasib bulduk.. Ru suretle de 1' bul 54 üncü ilk okul sı:ııt 4 t.alebes~ll- tealim edilecektir. J 
arzunuz yerine gelmiş olmak- den Hikmet Soydan. Istanbul ~ik- Haliskargazi caddesinde. 
tadır. taş kız orta okulu sınıf 2 talebesinden marıı.b dükknndn elek~k. ·ıı 

\ .J Nerime Aygen. ai satan Niko adında bırıttl. 
ho.ssa Arjantin memleketimizden bn. tlahi tetcınoz a~sı yapdacalı. olduğunu söyliiyor 
zı maddeler taleb etmektedir. Ticart • 
mtınasebatın takviyesi atakadarlar ta Ankarada, Sıbhat Te içtimal Mtuı
rıı.fmdnn arzu edilmekle beraber yol venet Vekili Dr. Huln.si Alata~ın reJ.,_ 
meselesinin hnllı tereddüdti mueı'b ol- li~inde toplanan .Yüksek Sıhhat Şü
mak.tadır. Roaario'da bulunan birkaç 1 rası:. müzakerelerini bititerek da~ıl -
fırma alfı.kııdıı.r tüccarlara bu hwsUS- mıştır. 

ta murncaat ederek ~a~!yatı garan. Bıhhat Şurasına iştirak etmek tıze
ti etmek ve serbest dovJzle yapılmak A k 'den doktorlarımız diln 
~artı1e munasebatı ticariyede bulun- re n araya g, • ~ 
mak ıStemıŞlerdir_ Arjantin f'ırmnları şehrlmize avdet etmişlerdir. Pro.es:: r 
bı~den bılhassa tütün ve mavi hnşha.ş Mazhar Osman Şftrn toplantıları hıılt 
taleb etmektedirler. Hattı\ bunlD.rdan kında kendlsile görtlşen bir muhu.r
bazıları tütünlerinıizin l}lmall Ame- rirtmize demiştir ki: 
rlko.dn oldu~ gibi ccnubi Amerika - .Sıhhat ŞQrıw kanunu o!arıık her 
da da büyük bir pazar lı:azanaca~ını sene yapılma.~ mu~ad o1an üç top
bı dirmiQlcrdir. ıant.ıdan bir~nı yapm~ ve menıleket 

Mobüyacı. Lazaro Franko ya~ın- sıhhat Lşlerine aid. b:un meseleleri tet 
da çalı.şan iki Italyan, kanunt mud - kıkten geçıirmiştir. Memleket sıhhat 
det zarfında beyanname vermedik - l.flerinde memnuniyete çayan bir me
lerinden Sultrınahmed 2 nci sulh ce- cl da sari hastalıkların pek 
ıı:a mahkemesinin kararile 5 lira para s c va.r.sa 0 

cezasına mahkUm ed.ilınişlerdlr. ziyade azalınt4 olma&ıdır. Toplant1~a 
Ka.sımpaşada oturan ZCbrnnm görüşülen mühfm meııelelerden bı -

bır buçuk yaşlanndaki kızı Aynur, risi de kazalnr ve yaralanmalar vu
dun odalarmda yanan mııngaldan kuunda ıüınması lfı.zım gelen bazı 
zehirlenm~. tedbirlerdlr. Bu arada her yaralanma. 

Aynur, tedavi edilmek üzere Beyo~- hAdiı;e.sinde muhakkak surette tnze 
lu hastanesine kaldırılmıştır. ve eski yaraya bol tentürdiyot mirülme 

Fntihte, Atpnzarında 72 sayılı sidir. Yaralanma hAdl.ııelerinde ht\3-
marangoz fabrikasında çalışan İmuı- taneye kaldırılan herkese muhakkak 
il, dfın makineye tahta verirken elini surette tetD.noz ~ı yapılınam bü _ 
dişli çarka kaptırmıt, parmaklan ke- tün hastanelere ehemmiyetle bildirll
sılm~ tır. m'§tir Bu suretle basit yaralanmalar 

Yaralı Işçi tedavi edilmek üzere 
1 
h · k el bl- k tc•-. la er sene vu ua g en ... o ..... -

Beyoğlu hastanesıne kaldırılmıştır. h 
1 

el . . ö " g ·ı : .. 

Geçenlerde, hazt gazeteler Ba - '-···-·••••••••••••·-··-··-·····-·.. Yuvarlak dünya kalemtraı lektrik el fenerleri ve pill~, 
lurköy akıl hıı.Btanesi batdoktonı, Fiat mürakabe (Son Posta h&tıralı) de~ ihtikar yaptığı görüler 
profesör Mazhar O,manın istifa et- t.,tanbul Yeşilköy Umran .sokıı.k 42 mü meşhud halinde 
tiğini yamıışlnrdı. Hastanede Sıh - komisyonu numaracia MelAhat ÖZya.lçm, İ,tanbul Niko dn milli korunın• 
hiye ve Maliye Vekiletleri müfet. - du"" n toplandı tız lisesi ikinci devre talebooinden na ~1uhalefetten adliy:.re / 
ti,leri tarafından vapılan tRhkikatiR 144.3 numaralı Türtln, İstanbul 44 cektır. ~ ~ 
alakadar olarak çıkanlan bu istifa 

Fiat Mürakabe Komisyon n dün, Va.. c:ıı:c::&::cs:s;::!:!!mı~:m3m!E:!s:iıii~iZl~IS!JBII şayil' ını kaydı ihtiyatla telakki et - ~ 
mek lazım geldiğini bildirmi~tik. Ni- ll mu.ııv1nl Ahmed Kınttm rı)'asetlnde 

A k d ki k k h toplanarak. komlsyona ıevdi edilen 
tekim, dün, n arıı. a · yü se aı - . ib 'k" h"... . . •-ık-k tm• tir 
h A 1 d d ikı tı .. r ı:ruıSesını ""' ı e ı§ . at turasının top antısın an av et 
eden, profesör Mazhar (}ıman her Bundan bir müddet evvel Kasım -
iki $8yiayı tekzih eden·k bir mu - ~do. vukubulan bir yangında ateş 
hanirimize şunları aöylemi,tir: berber Samuel o~lu Avramın da düt

«- Hastanedeki ~uiistimal •ayia- klı.nına sirayet etm~ ve söndürme a... 
lan tamamile ıuılsızliır. Hususile n- meliyesi esnasınd!\ dUkklnının blr 
kıl hnstRneQnde böyle, suiistimal e- tarafına saklanmış olan 37 kilo ka -
dilebilecek hiç bir kaynak mevcud 1 dar kalay ele geçirilmiş, mesleki alA.
değildir. Bu her halde, hastaneler - tn..sı olmad~ı ve piyasadan yalnız ih
de ht.!r sene yapılması mutad olnn tikar yapma.k gayesile toplad~ı ka -
tefti~lerclen ÇJkan bir şayin olsa ge- laylardan dolayı Avtam halttında tah 
rektit. kikata bn~anmışt.ı. Komisyon dün 

lstifam meselesine gelince: Sim- Avramın evrakını tetkik ederek .suç... 
dilik böyle bir ııeve niy~tli d~ğilim. 1unun Müddeiumumili~e tesilmine b
f§lerim çok olmakla bemher böyle rar vermiştir. 
bir ~ey dü ünmedim. Bu,.,ün her - Mercanda Topçularda 43 numara
mutad Fakültede 3 saatJ:k dersimi da çivici Karabet de Ryaki'.abı mu -
verdim, hastnn~de bermuta<l hasta- Itavvasmı fazla !iııta sa.t~ından do
lanmı muavene ettim ve çıkanlması layı tahkikat evraklle birlikte Müd -
icab eden 25 hasta ile meşgul ol - deiumumiliğe teslim edilmiştir. 
dum.1> 

es' u d bir ev: en me 

Komisyon gelecek toplantwnda pi
yasada evvelce tesbit edilen çivi tiaL. 
larına uygun satış yapılıp yapılma. 

d$-nı tetkilt edecektir. 

s 

LORE 
En büyük Kı\llg~ttı' 

TUFAI\'l.ı\RI ile 

s ' 

S ·nema$ııı8,j:ı 
Gclitorlar. Bu Per,embe .!':~~( 
lerden itibaren en son ·ı."' 

SÖZLÜ komed:Jerı O { 

HAYDUTLAR 
LOREL-HA~ 

ARASINDA 
tDmin1 ıörmele ve caıı.d:ın ı:ülmefe h:ı.nrfanmıı. 

Ba akşam suare saat 1 de 
• 
1 

3 yıJdızuı cüseı Fransız flmleri 

iKi GO UL iR Dün !imanımıza muhım miktar. noz ze ir en~ erının nu~e eçı m.,. 
d 'tb lfıt 1 . t' B ı olmaktır. Muzakerelerln bır kı.mıı da Ankara Tı<:aret Lisesi ö~retmenle-a , n eşyası ge miŞ ır. U:l ar a- i 1 1 . "teA""kt' 

d 1 ı d k jd. Tıbbl Adl mese e erıne mu <Uıı ır. rinden Ba,an Nevzad Dllemre ile sa 

D ANiEmLLE·DARRiE V~ r3Sln a; enn eşya, o uma ~er ı, " • -
anilin boya, krom a.sidi, çlvi, cam, cam Sıhhat Şüra.sı .~ir müddet sonra tek tış gfimrü~ü komisyon azasınd~n Ve. 
dfığme, natrium sülfat, sun'i ipek, rnr toplo.narak uç senede yapılan a- dad Bezerin nlklı.h törenleri dıın Fa. 
iplik, projektör camı, tahta, mukav _ za rntfhablarına başhyaco.ktır. Tek - tih evleome memurluğunda yapılmLJ
va, makarn, gazete ve yazı ktığıdı bu- rar saçilmiyen eski aza ştiranın fah - tır. Genç evlilere .snndet temenni 
lunmaktadır. ri aııuı olnrak kalrı.eo.klardır.ıı ederiz. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Hasan B,y nı.ıkadnr- Piyasa~ muhtelif ... Bilhassa İtaıyanlann Hasan Bey - Çn.buk kaç.. 
ların sbylcdıklerine core ... mcmlekeUcrden gelml§ ta.. gönderdikleri çoraplarda.n tıklan içln mi?. 

dm çoraplan içinde. . çok filı:lıyet. nrDUJ .. 

Rezalet çıkarıp karakolu n 
camlarm. indiren 
. sarhoş kadm Jf AN KlEPURA - LUCIEN BARROUX r 

Ba filmdeki büyük romansları ve opera pa~lan eidden ku1•"~ıı: 
bedü bir :dya.l~ olaealdlr. Monte Carlo'da bir k romıı.nı ... 

lüks Te ten bir fUnı ... Musiki. .. Şarkı ... Kahbba. .• 

Sarho§luktan müteaddid aabıka
lan bulunan Hidayet isminde alkol 
müptelası genç bir kadın yeni bir 
hadisesinden dolayı dün adliyeye 

verilmiştir. Çarşıkapı - Yarın ŞEhzadebaŞI1' 
Artıle hiç bir içk.i ile kendini tat- z K f 1 d F E R A 

min edemİyen Hidayet, bu defa da- A A mai:llia::n en ~ 
t:n~~::rd!:ç~~ iı:~~~:niçm;!n:: VATAN KURTARAN ASLA 
tokağa ÇJicarak bağırıp çağırınağa, 
reza.let çıkannağa ba~lam~tır. ( T •• hçe) 

Nihayet, polisler kendisini yaka- Ur tı 
hyarnk., karaleola götünnü~lcrdir. Bu mub~eşem şahane fJme ilaveten ayrıC 
Kendine m :ı.] ik olamıyan kadın bura F R A 'd A 1 d~ 
da ~ büsbütün azıtarıı.k, luırako]un a 11} 
camlarını kırmı~tır. MASKELI ŞEF p ANAMALI r 

Suçlu kadın dün adliyeye sevi:e- A 
düerek, naliye 4 üncü cezada yapı- BUK JONES STEFi DUN 
lan dunıpnuı aonunda tevk.if edil -~~----•••••••••••••••~~~~~~ mi~tir. 



Mihverin Avrupa 
\'e Balkanlardaki 
harb çalışmalanna 
Umumi bir bakış 

i'········ 
1 ·E::: e~~ z ;:n;;~;·· .. ······ 
Ili . .tmir El·hilet 

.. ~n Po.staı.nın askeri muharrtrl 
~-...................... _ ........ . 

• C lktısadi tetkikler ~ 
• • f 

e • Yazan: " Ali E diz Hasan 

[ Karpmıda J 

1 
Karan 1k gece erde 

Orkin ka dm, kocasına .ordu: 
- Maskelerneye e~IS nereden 

ba~lıyaeağız ~ 
Erkek, kansına bakb: 
- Kendi yüzünden ba,larsan 

çok iyi edersin. 

* Iki külhanbeyi kavKa ediyorlar-
dı: biri: 

- Beni lcızdırma, seni muma çe
viririm. 

Dedi. öteki cevab Terdi: 

lar, mavi boyalar uhyorum. 
Yanımdaki arkada~ım koluma 

dürttü: 
- btanbulda yeniden imar faa

liyeti bıt~lıyacak. 
Neler yapılacak? 

- Neler mi yapılacak).. Siyah 
k&ğıd apartımanları, mavi boyapa
laslar . 

* Karartılmıt caddede kıskanç ka-
ı11; unan maltavemeti ve Yu -

ııı11 Bat nan taar:uz ~u-dı eti ltalya - İt~~· s~udun~, Sicilya ad ala ri- zünden fevkalado dar olduiu için, 
ı._·' 

1
1tanlara aıd dtı§unce ve plan- le bırlikte Apenın yanmadasını it- memleket =-~.ıe aablan Hnayı' maL. 

~ı ' tü t . c k Al 1 d K 1 ~ou 11 
:"'ll .. s ettı; .a at manya bun ga e er. aradan: Fransa, sviçre, aulleri gayet azdır. Kala kala dıt 

Almanyanın hndisin., lutfedeceği 
az mil:tarda kömürle iktifa etmek 

- Maskelerneyi unutma, ceza 
verirsin. 

* 

dın. kocaııının koluna ginniş, yürü
yordu. Bir aralık durdu: 

- Utanmıyorsun değil mi? 
Dedi, kocası pııırmıştı: 

q~ ınuteessir göninnıiyerek i§ine ı Almanya, Yugoslavya ile hududu pazar kalmaktadır. Fakat. dı§ pa· a:. c:aıyor. vardı. Amavudluğun i~pliaden zarlar da, Hnayi itibarile daha ilı:ri 
'htı •tın ne olduğu da oldukça sonra Yunaniatanla da hudud pey- gitmit memleketler tarafından inhi
ll'ıııJt .. r: Daima Londra mihrak kal- da etti. ear altına alınırıı1 bulunduğu için, 
"t tı Uzere, Büyük Britanya adasına ltafyayı çevreleyen deniıler: Ak- İtalya bu sahada tiddetli bir relca
"e r: adanın denizleıle olan irtibat deniz, Adriyatik denizi, Iyoniyen betle kar~ılapnaktadır. Bu vaziyet 
lliqlt tıv~la yollarına uçakla, de - denizleridir. ltalya ithalat ve ihracatmda feci bir 
tıı~ d veya korsan gemilerile taar- İtalyanın ıı.razi!i 3 l 0,190 Jci)o- vaziyet doğurmaktadır. Yani İtalya
ıı~ın ~~am etmekle beraber Avru- metre murabbaı, .31 BirinciUnun nın ithnlfıtı daima ihracatından faz
<lo~ ılhasaa batı, doğu ve cenub 19 39 yılında yapılan nüfus ~ayı mı- ladrr. 

mecburiyetindedir. 
İtalya, memleketteki kömür li

fayetsizliğine kar~ ilk tedbir olmak 
uzere, kömür i&tihlfıkatını tah.did e
decek bir aıra tedbirler ittihaz etti .. 
fakat bütün bu tedbirler, nihayet 
muvakkat bir mıthiyeti haizdirler. 

İMümr bekçi bir zabıt yapacak: 
cMahallemizde ateo böcekleriııin 

maı~.ke!'l:iz olarak eeyriisefer ettikleri 
görülmekle işbu zabtt bittanzim ita 
kılındı.» 

- Ne yap bm kancığ,m? ... 
- Daha ne yapasın, karşı kaldı-

ınndan geçen kadınlara $t'ÖZ kırpı
yoraun; ben 3ank.i farkına varma
d un mı) 

* Gazetelerde fU tarzda ilanlar o
kuyacağız: 

* Sinemanın makinisti, müdürün 
odasına girdi: 

~kıın le~tJe!inde birbirine bağlı bir na göre de nüfu,u 44,500,000 dir. ltalya. endüstmini kendi vaı.iye
"e t~db~Yası ve sevkuleeni tertib Tabit !talyan mü<~temlekelerindt-ki tindeki diğer memleketler ~düstri-

AI ırler almak. nüfuslar buna dahil değüdir. lİ seviyesine çıkarabilmek j. 

Esas dava, yani kömür kıtlığı dava
sı gene bakidir ve zamanla artmağa 
mahkümdur. Daha harbin ilk ayla
nnda hisaeajJen bu kömür kıtlığı, 
harbin uzama'ı veraitinde halyayı 
çok feci bir vaziyete dü~recektir. 

eıSenderdenbe:i Cihangir sem
tinde oturması dolayı~ile, karanlık 
sokaklarda yürüm~kte çok tecrü
beli bir 2'at, son kerarla karartılmıJ 
ı;ıldı eaddelerde otuTaniardan arzu 
edenlere ııokalr:ta kılavuzluk: etmt-ve 
tttlibdir. Elinden tutarak yürüttüğü 
kim!le için, c;.amura batmak, ayağı 
tıışa çar-pmalt tehlikesi tamamı"n 
zail olacakbr. Gazetemiz va~ıtasi]e 
Y. Z. rümuzuna müracaat.n 

- Film yandı. dedi, halbuki 
imdi seansın başlama!lı lazım. Bat

ka rilm de yok., ne yapacağız? 
Müdiir başını kaşıdı: 
- Felaket, fakat bir çare bul

malı. ~lerlllan~a, ~ bir sürü gidip gel - HükUınet meri.eT.i: Roma §ehri- çin her teYden önce bel· 
t~iııi t:et!cesınd~ Fr~n~a~n iş bir- dir .. Ba~~ca limanTarı: Cenova, Na- li ba~lı birhç cins iptidai 

Harb ~raitinde ltalvnn ekcıno
misin! altüst eden arnillerden biri. 

Jlaıtya, ~m ~tmı~ goru~u_roraa da poli, Tnyeste, Venedik. LiTerno, maddeye muhtac.dır. Kömür, demir, 
!iii bir ~e- mWluebeticı:nı. arzu et- Brendizi, Bari, Fiyume, Mesina, Pa- bakır, petrol Jtibi, bu ba~lıca iptidai 
""tı:lıra ıttlfnk. derecelcnne henüz lenno, Siragüzn, Tarantodur. maddelerin hiç birisi de halyada 
~lıaya ~rn~ştır. . Kezn.lik Scrryet Avn bir vazımızın menuunu me~ud değildir. Binaenaleyh İtal
~lde e~~. brrhne.vı yeru uzla~nlar t~il ~de<:ek olan müstemlek~leri ya. bunlan da hariçten ithal etmek 
't gı ta mın olunabilir. Fa - de: Afrikanın simaJinde: Lihya mecburiyetindedir. 

i.,te bu kömür derdidir. 
Petı-61: Malarn olduğu üzere hal

yada petrol hiç yok gibidir. Bugün
kü şeraitte Amavudluk petrolların
dan i:ıtifade etmek te imkAnsızdrr. 
Hele bahuııus Yunani!tanın harbe 
giripnden sonra, Y~nanistanı ve Yu
nan adalannı bir üs olarak kullana
cak olan İngiliz hava kuvvetlerinin 
müessir faaliyeti ka~sında Ama
vudluktan petrol tedariki bü bütün 

* 

Müdiir perd~nin önüne çıktı. 
Hntkı fl""lamladı: 

- Ilan ettiğimiz filmi bir anza 
dolayısiJ,. ıtösteremiyeceğiz. Onun 
yerine (ıŞehir J,ıklan)) isimli met
hur filmi sevr~d,.c,.~sini:r:. 

Mijdür çt-kildi. Elektrikler sörıdü. ~t ~lll A~mnn faaliyetlerinin mü s- (T rablua ve Bingazi), Afrikıının 1 1 h I 
-Yı abii k . e1 hn ta ya, it lt at ile ihracat arnsın-

~tre a ece ne~c ~ 0 ak ü- şa.rlcmd : Habe ' tım. Eritre Te So- daki bu nisbetmzlikten mütevellid 

Ya lı kadın mavi ıtıklı tramvay-
da gördüğü ba!!lım açık iki genç 
kıza <bkkatli dikkatli baktı: 

Pl"rde bir tiirlii avdınlanmıyon:lu. 
Bağıranlar oldu: 

"t sı ncak Macanstan, RomanJ."ll m li: AdalardMlizinde: Oniki ada· 11ı ovak .. ı · 'E k . • bütçe açığını, ancak kiraya verdiği lt tlerj .. yan~ ~ er ıttı a ma lflr- Cinde: Tivantaindelti imtiya2lı mın- t:caret filorunun varidatile kapata· 
'lin A l:oatenlebılır ki.. b~ b~dise- tah. 1919 yılında ilh.ık ~ttiği Ar- biliyordu. Bu vaziyet. ikinci Dünva 

'ılterj dVruparun umumı sryaaa ve navudluk hıniç oldnwu h kJ.,. biitün Harbinin baslanstı...,ına kadar deva'm 
~~ bir d~~lıı_nnda herhangi mad- bu müstemlekelerin mecmu uazi- etti. Fakııt ikinci Dünva. Harbi bas-
11lııdiliJc. ~~.ı~.k~k huaulc gctinneleri ai: 3,488,000 ldlometre murabbaı; lavıp ta denizlıı:r abluka edilince, l-

Bu UŞUnulemez. nüfuslan da: 1 3 milyondur talya bu biricik varidat membaın-
~itlt;Beya?~a. ~ulgarista~ , kralı İtalya, askeri bakımdan. olduğu dan da mahrum kaldı. Ha beş.. ls-
lıılıııı onaın bıdayette gızlı tu - kadar ikhsadi bnkımrl d b" "k ıliti h"e &onra tantana ile ilan edil- b" ~f d ı"" n uyu panya harblerile dalayısile tıarsılan 
ltı alde .. )" h .. b ll' I rr za arze er. talya ancak meml~ket ekonomi,i, büsbütün ber-
b 'Yıın Berlinşumu uh t~nduz Baellı:ı 0

) - XIX uncu yüz yt) sonlarına doğru badla~tı. 
~ aeya a ı e an ar ·ı " b 1 t ıtnındnn k d d - h · ııanaya C$m~ge a~ ıyan memleket- İtalyan iktısadiyatının çok f~na 

• ~Ili b>- ha·d·ay ta k.iel~edr ~ eEmJhmı -
1 

l•rden biridir. halyanın ~ndü~trisi, b' · b 1 d .. 
~Otii)·· •• ıse eş e er. ll8J bilh l ) . ) ır vazı.yette u un uguna en mü-
ltı llYor k' Al b' ·ı a ta yanın 'ıma mıntak.asm- him b:r delil, daha harbin ilk min-
Illl ı, manya ve ta ıatı e d t 1 E f 1 · k" .,-

.... ll ltıÜttef!'-' '-' J 1 A 8 op nnmı~ır. n az ın ışaf e- lerinden itibaren, ltalyan iktıııadı-' 
·uııah. u;ı ve peyıı;ı ta ya v- d · b •ı 
) --~n g b' d F 1 en ııanayı rnnşı: n enımcat ana- yatı ve maliy~ hakkınd" !talya ga-
~;ı ıle ola:rmı.? e ~";~~ ve span- yiidir. Sun'i ipek, pamuldu doku- z.,.teJeıinin yazı yazmaktan mene-
.. 11 tar ... da unaııe e eb~ne. 'ik~ ı.ıe:ra me.lar bunlar amsındadır. Memle- d ı r r 
'ttd ı.. muayyen ır ıst amct lı: b'l . i mi, o ma andır. 
ttıııı~ıı:ten sonra Avrupanın doğu ve ~~ ktobmo bı' talyyare f~brıkalan $imdi, bu ağır harb ~eraiti içinde 
~1 Ql doiu3unda ya.oıyan devlet ve ? ib 8

:1 a .1 er.a ~r, . tata agır jnayi !talyan ~konomisini felce uğratan 
~tııkt erJe de biTer tesviye sureti bu- rtı lr:ı e ı ~Bu gı7~ X.. ır mıı:~ e~et en mühim amil, bir yandan ~ıda 
l~ .. kirnin le sadece anlaşmak ve j;yı f~ z. _r~< a alı!l•r s~nayıın J~- maddelerinin kHayetsidiği, dığer 
ttti.ı'rıı Üçler ittifakına eokmak lU - ı~ em.e~~ıne en muhm amıl: van<lan da harb !!anayi; için lazım 
t • e l:ıu 1 d b' . . ,Agır nayı ı~n bulunması zanıri tai~j semt er e ır nevı ruzam I d . k'" .. "b' . ._. I olan iptidai madde nokııamdır. 

.._lle rı.nnetmi-'crdı'r, o an emır, o nı ur ıp ı ııı;ı t"Sas ı l 
L rakat bu • vı b' ti' unsurun İtalyada bulnnmayı ıdır. Kömür: talyanın gerek llarb ve 
•ıır._ nız.amın m ıye ne o- J 1 ik d' d . ticaret filolan, g~k ııenayii, ae-
llitt11 olsun, Yugoslavya ve Yuna - d~ ta. ya bsa rydtıh 8 h~t, b~- rekse mahrukat olarak kullamlmak 
tı~ ııa ,taalluk eden lıtraflan he - lstrtye nay-ra;ı 1 j a b" ··ı: b~r için en fazla ihtiyaç hinettiği ve dı-
u:' ~ÇI.ıı; Ve natamamdır. Birçok a- ~o }oynar. 1 anı ta V!· uyu b _ır d d 'k k b . 
L~t "e 

28 
tl d .. . <ıev et a yı masına rn rmen. u~un n an te an etme mec unye-

"1. ~"~1 h rure er e goatenyOT bftl" b' · 1 k • 1 L rinde bulunduğu maddelerden biri 
t.._ Vt-r d 1 tl · bilh Al ıı rı ır zıraat mem e etı o maır.tan 
-"ll )'1\ B ev e erı ve nsaa • lc:urtu)amamı,.tır. lı:ömürdür. 
l:ııh b allı:ıtnların babstndıı ve ce- • w İtalya aon vıllarda kömürünü e-
btjl') lltısında, oimdiki vaziyelin • Sanayı aahasında oldugu kadar 
l,~ı, Ce Utun bir müddet muan·kt • zıı:a.at ~h··~~a da, halyan ekono- sas itibarile Alman dan tedarik 
ıtr -.sına müsaade etnuy' ecekler _ mı bır ~enlık arzeder. Bu aıerilik ı_otmekte idi. lta}yanın bir yıl içinde 

· b'Ih lı 1 b d ithal etmek mecburivetinde bulun-
tı.ıUı 1 8~. ta yanın ce~ ~n 8 

.. çid- duğu 5. 72 f ,000 ton .kömürün. tak-Yil "er devletleri Yu~a lavva ile detle goze çarpar. Cunku bugun 1-
fl,r~l\ni!tıından acab~ ne istıy' o; lar~ ı talyan köylerinde h ")ii yan feodal rihen 3 küsur milyon tonu Alman· 
~ tıı.J - b 1 hak' d' vadan, 2 milyon tonu cl" lngilt ... r~-
~t ~r;'ak, boğmak vey hud sa- mulnase et er • ım ır. den gelivr.ırdu. Me!ela ltalya 19 39 
'~aL ttıfnltlanna, vani avuçlarma, ta}y .d~ Yf'!ti:u;n nuıhııull~r: Hu-
lıı; h.ıı; ını) ı. Almanya ile ltalvanın bubat, brJm, mnnc-. muhtelıf çe•id vılın•n 1lk ·ıırıoıındn Almflnyadan 

tı • 1 • ı· 2, 99 7 .ono tn n. Ingiltereden de t~ c__ ııuıHaki f!Örüş ve fikirleri e~as- meyva ıu, uvt•n, ·mon, portakal-
•ıırtJ d F le lt 1 · · • l l, 5 14.000 ton knmür ithal etmi .. ti. br. . ~ ı ohıbilir. talmt netict'de ır a at a vnn zıraatının J.>:'"'ri i~ .. 

~t~'-ıb itibarile Almaovanın plan; dolıtyımle memleket mah~ulatı ltal- ftalva de~il yalnız lnstiltereden, 
~~Ytc~lttir, yürütülmiYe çalı ıla _ vaTJ dovurıımryaeak bir haldedir. ral-at Almerıya, hatta Polonvadan 
~~~dır. Çünkii .. vv.,.l~ 1\.lmPrıv" h"l- 1 nh-ıı: buğday, et, ""~· zt-vtinvıığ ithal ettiği kömiirleri denizde~ n k
til ~n hern daha büyük ve hem da· -ribi ha~hca gJdn mııhrull~nni ch•ııı- l .. tmek mecbııriyl'!tinde. knlıvordu. 
~IJ~ .. Il""-'etlidir. 8undıın ba"ka !t.lya ndan getirtmek medmrivdindeclir. Cünkü lcarada:ı ~elecek kömürl~r 
lıır.un Arnavudlukta mağlılb olmuş- ~nlar ~ı•andan v. .. Iml'!diıS dıılcika ~cin nakil vasıtaları kafi p:elmediği 
llıı~0ll'Un için Yugoslnvya ve Yu • ltalva ııd•k çek.meie mahkumdur. n-ibi, bu naklivatın astan yüzünden 
t:ık~811 rne!eleierinde Almanya Ingiliz deniz ablulcaaının. yalnız nahalı t!eljyordu. 

AJ ro} oynıyncnktır. hu bakrmdıın mütalca edildiği tak- Sirndi ise Alman kömürlerinin 
t~lldi.i~~llyanın Bolkanlar için dü _ dirde bile, ltalya için ne kadar mü- -lt"Y'irden nakli imkiinllzlaştıfh ~ibi, 
lıııda gu Ş~y buradaki milletler ara- e!Slr olduğu derhnl göze çarpar. tngiliz kömürlerinin geJi .. j hüsbiitün 
tb~ B ll'lÜnazaalan h llederek kü- İtalya, memleketin muhtaç oldu- keş~kli. Almanyadan trenlerle gele-
~i~.,. alkan devletlt-rini ayrı ayn ""'ı gıda mndt),. erini dışarıdan teda- bilecek kömür miktan gRyet mah
~~. B~te, Yani kendis;ne bniHamak- rik edebilmek için her ~eyden önce' dud olduğu gibi, Almrınva birçok 
f'ltted tıunfa hem bu devletleri In - paraya muhtaedır. Bu para da an- h k rm lardan kencli kömürlerini 

11lııı1t en ayırmı' olııyor ve hem de cak sanayi mıı.hstılStınm satı~ndan münha•ıran kendisi lı:ullanmak mec
:;ıtd11 ereye karşı mücadelede bun- elde eclil~bilir. Halbuki ftı.lva!ıın iç burivetindedir. 
~tir~~_J 1 ll'lanevt, med di ve iktısadi nann. halkın umumi sefall"ti yü- R'nı-"'nal~yh halya, timdi ancak 
tıl'ı:ır, ~er teminini garanti t-tmiş o-
":IQ~ııh ak.nt. Mihver devletlerile ev- cSOn Poeta,nın edeb1 re: nı: 13 
lııi ol erı rnukaddemtını birleştir -
~t ed arı Bulgaristandan aarfı na -

imkaMızla acaktır. 

ltalvanın harb !'~"mitindeki yıllık 
petrol ihtiyacı 3,5-4 milyon ton pet
roldur. Buna kar~ıhk normal vczi-
yotlerde ArnaTUdluktan elde ede
bileceği petrol •~nede ancak 1 00 
bin tondur. Yani bu m~ktar halyan 
:ihtiyacının ancak 1/400 ünü kaT1J
Iıyabilir . 

ltalya harbe girm~den birııız ön
ce Meluikadan 260 bin voril petrol 
ithal etmi ti. Bunun haricinde, Ro· 
manvadan da bir miktar petrol ala
bilmi~ti. Ancak elde mevClıd bu 
stoklarla harbe girdi. Petrol saha
sın<la İtalyanın, mütt~fiki olan Al-
manvadan herhan~ bir vardrm um
ması da mana!lızdır. Çünkü bizzat 
Almanya da petrol sıkıntısı <'ek
mektt-diT. l te bunun icindir ki İtal
ya daha harbin ilk giinlerind n ili· 
bazen memleket İçinde petrol 8&r· 
fiyatnu tahdid eden çok f)ddetli 
tedbirler ittihaz etmiştiT. Harbin u-

- Bir bu eksikti. dedi, haııpalar 
sirndi de saçlanru maviye boyamış
lar. 

* On dört on het yaolannda bir 
çocuk bağınyordu: 

- Herke3e lazım, siyah kiğıd-

- Bir şey göremivoruz 
Müdürün 8e!!i duyuldu: 
- Tabii görem.,.zsiniz. Ru film 

~~hir J~lrlı ... ,,. filmi, -ehird,.. J!1Jk-

1ann karartıldığından haberiniz yok 
mu? 

[ un lan biliyor mu idiniz ? :J 
Insan bir günde 
enerji sarfeder 

Bir inun biı: 
Q'iinde erfet -
tiği enerjiyi 
bir hamlede 
aarfedebil 
mek iktidan -
na malik ol -
saydı, bir eli -
le bir loko -
motifi kaldı -
rabilirdi. 

ne kadar Tavuklartn, köpek'erin 
dostu t ki 

İngilterede Korem- li: 
vay mıntakasında bir 
çiftçinin ehlileotiril - · 
miş bir tilkisi vardır."' • 
Bu tilki çiftlikteki ta-
vuklara kat'iyen dolcunmaz, tavuk· 
lar da yanına sokulmAktan çckin • 
mezler. Tilki ayni zamanda çiftlik • 
teki köpeklerle de dosttur. Onlarla 
birlikte ko;ar ve birlikte oynaıır • 
lar. 

zunca bir müddet devamı takdirin- ••··-·-........ -·-·._..--·-----·--··-•• .. ••••• .. •• .. ..-..·-·....-. ..... ..._ 
de, halyan hava kuvvetlerinin, mo
törize kıtaatm felce u~raması hiç te 
uzak bir ihtimal değildir. Bugün bi
ll" halvan hava kuvvetlerinin, ade
di nisbetlerile Jcıyas kabul etmiye
cek kadar az faaliyl"t göstermderi, 
benzinsizlikle izah edilebilir. 

ltalva benzin ihtivncını karşıtıya
bilmek için binbir çueve ha~ VUT'

makta, benzinin içine % 20 nisbe
tinde alkol kan .. tınnaktadır. Bu 
vaziv•t alk ol sarfivatını Artırdığı i
ri n, ltalya, üz1mden. ~kerden, o
rlundP.n ve daha binbir va!ltadan 
alkol eJde etmeğe C'llışmaktadır. f. 
talvanın Almanva vibi, kömürü nl
ml'ldı{{ı icin. kömürden petrol i•tih
sal etmf'k tabii J!avri mümkündür. 

0f'l'!LT: ft h•a dt!tnl hıtrb ~itin
de. hıkat harhden önce de daimt 
'Hr demir ııılı:mtısı çekm.-kte idi. 
Mussolininin t~b;.-incl" 11 fı~lvad" de
mir adıvı f'7~1i bir beHidr.-" Yftoı
lnn istatiııtikler"" na7.aran ftalvnda, 
bir vıl kinde, arlllm ha .. ınıı i!abl"t 
eden demir miktan 5Q.7 kilngram
~rr. Bunun ne kadar az oldujiumı 
anlı •abilmemiz, sar.ayi itibariJ,., ileri 
memleketlerin yıllık t!emir l!arfiya-
til .. m•ı\.avf" .. e etm ... lr lazımdn. 
1938 ,.,hncfa nı•ıtıt ... tiF tnf'mh•ketl~r-

(D~m· 8 ind ~~~tvfn-t") 

• 
ı se erek alm ştı --------

Bir genç kadın diyor ki: 1 bu, yan n hiddetli bir dakikaamdı 
- «Bir iki gençlik hataııı yap - bütün aöyledikle.rini unutmamnı 

mışbm, dile de gelmittim, fakat bir milni değildir. 
gün kal'Jtma çıkan bir erkek kendisil Genç kadına kafi derecede ceM-
için hayatm o dakika ba~ladığını reti varısa kendisine bir b şka ha 
aöyliyerek benimle evlenmiye tnlib 1 yat kumuısını tavsiye ederim. A\:a 
oldu, evlendik, bir iki yıl mes'ud halele bu sahneyi ölünceye kada 
yo.pdık. derken ı;inirli bir gününde çekmiye hazır ohnalıdır. Fakat istı 
tesadüfen aarfctrniJ olduğu bir ke- bu !On kelimeleri yazarken tereddtı 
lime bavlangıç oldu ve sık sık ma:z:i- de düştüm. Fazla eesart"t yeni br 
mi yüzüme vunnıya başladı, &ize bu hayat kurmıya karar vermekte mi 
satırlan gene acı bir münakapyı dir, yolten bu hayatı her ne pRhası 
mütenkib yazıyorum .. » na oluru olsun idame etmevi göz 

Bu genç kadın şüphe yok Jci, mü~ almakta mıdır) Bu noktayı pek ta 
teessir olacak. faknt kendi!ine mna- yin edemiyorum. 
lesef teşfiyesi imkensız bir hastalığa lf 
müptela okluğunu söyliyeeeğim. Bay u.A. İ.» ye: 

Erkek yann fikrini deği~tirebilir, Bu sütunda çıktığını söylt-ıni~ ol 
neş'eli bir dakikasında maziyi ta - duğunuz mektub bahsettif!ini 
mamerı unuttuğunu temin ~debüir, memleketten ve ndını vcrdi';-ini 
bu kelimeyi bir daha ağzına almıya- kndından gelmiş değildir. Arad 
eftğını aöyliyebilir, bütün bunlan vark ile garb kadar büviik farl 
"övlerken ıı<~mimi d~ olabilir, fakat vardır. TEVZE 

Mediha hanım divan üzerinde muzlannı kaldırdı. Bu hareketile: vermeliyiz. Telefon nerede) 
"J aygın yatan bu kanlar içindeki uArtık hiç bir ~ey beni alakadar - Doktor, onun hayatının teh 
qence lı:orku ve merhametle baktık- etmez!» demek istiyordu. Mediha likede olmadığına beni temin edi 1 
an sonra aözlerini kendi kızına çe- hanım ısrar etti: niz. ~tı111 r ecek olur.ıak Mihverin Ral -

~~ i{ 11 aid planı şimdiye knd r yall ıııu,~~anyada muvaff1dyetle yü-
1<~l)'ıınur. Malumdur ki Yunani!tan 

Yirdi ve bir saniye içinde onun va - - Beni yalancı çıkarmıyacaksın, Hekim Nesrini doğduğu P,ünden 
'Z.iyetiniıı vaharnetini takdir t"derek aniadın mı Neıırin? beri tanır ve 3everdi. Böyle ikeı 
•lini onun başına koydu, belki de - Ne bo~ sözleri gene sert bir sesle ona cevnb ver 

~~~~~~b ıl taleblerine yalnız ailihla 
~~ to e e etmekle kalmıyarak Yu -
ttı lıırı" P~ l ltlanna ginnek cür'etindc 

1 l\!>Jrıb talyan askeri kuvvetlerini 
Jr, U ettni~ ve dı•.,•n bile atmı .. -
) ı at ı·ı_ ""' " ıli( bi e ı._ Amavudluğun e-n bü -
~~~ ,.;. hudud lı:aanba ını İtalvan-
1 .ıi fıı7den alan Yunnn ordusu 
~"~!\ls.!" Yan kıt'alannı Arnavııdluk 
"'ıetÜtında vurmakta ve takib et

~ y r. 
lh~lı.ı~l\nlılann u$1alık ve kobraman 
tı,'1li 'b:t e~e dalan Yugo•lavyada 
'ı~· hı'· ırıtibn.h V~" E!nyret uyanma· 

'1ııı~ •• llınltün değildir. Bu sebeble 
(~ 'bu d""vleti Mihver ley~ 
~ann 7 nd sayfada) 

N aklc4en: ~~ ua.ue2 T aha 'n Beritand 

ömründe ilk defa olarak amirane Iki kadın ıztırabla bakıştılar. o rnekten kendini aiamadı. 
bir acııle ona hitab etti: dakikada kapı açıldı, doktor telaş- _ Onu kurtarmak için ne lfızım 

- Doktor evinde idi, bir iki da- la içerive girdi, kimsenin yuzune sn yapılacaktır. Şimdilik yalnız bu 
Mutlaka müthi~ bir U.- fazla izahat istemed en, Selimin ba- !<.ik. aya kadar burada olacak. Fakat bakmadan, bir ışey eormadan der- nu ıı:;yliyebilirim. 

bus aeçmyorum. ,Şimdi het ~ma bir kaza ı:eldi~ini anlar anla . biz o gelmeden konuşııp bir karar hal yaraYJ muayene etti, alelikele 
o " • Ve bu sözlerden sonra telc-fonuı ~ey eski halini bulacak, o gözlerini maz derhal bir c-tomobile atlayıp vermeliyiz; çünkü doktor her ne pansurnan yaptı. Kat i ve kısa cüm-

çarak bana tebessüm edecek, her yola çıkacağını ııöyledi. lcadar seni elinde büyütmü, eski bir lelerle emirler veriyordu. ba~na geçerek muhtelif hastander 
zamanki müşfik teaile ~ı Nesrin hı Bu ilk tedbiri ıtldıktan sonra ta- dost. bizim için bir hekimden d ah n - Ok .. ijenli su Yem niz. Bir pa- le. doktorlarla konusmağa h~~lııd 

ı_ K •· 1 ı_ '1 - kk I 1 w b 1 •1 va'-ın bı'r kı'mse ı"•e de ona bı"le ha- k•t pam•ı'- ı'•tı" ~rum. r-bu'- bı'r Mediha hanım onu ~l\lona kadl'!r ta diyeceıı;.. uzum anne oy e f!l§~m mamı e sogu · an ı ıgını u an n e- ı;; ~ .._ • rı. " " v-a ıı;. 

k ı ı ı ıh kib etmişti ve o numaralan çevirir 
...,.·ı..ın yu-züme bakma, bir fey yap, .Jiha hanım tekrar kızının odMına i ati söy em cm e iyiz. S~limi iste - sargı bu unuz .. i · •. k h , } 
..-.... ı_ 1 b 1 ·en iza nt vermege çn ışryordu. imdad iste, bnğır, ortahğı telap döndü. Burada Nesrin yere diz çök- -niyerek ve bir kaza neticesinde ben Ancaır. yara mın acıı iyi<'e sarı -
ver. Onu lı:urtar.ıınlu. Çabuk bir ıoüş, elini ni~anlı!ının omuruna koy- ınaladım, aniadın mJ Ne.,rin? Bu- dıktan sonra N~rinin rlbi5esindeki - Tabaneayı seyahatte l-ull•n 
doktor çağır. (abuk anne ... Gözle~ mu~, dehşet içinde ona bakryo[du. ıu herkes böyle bilml"lidir. Taban - kan lekelerine baktı. fakat facianın mak için almı~lardı . Nasıl i~l d;ğir 
rini aç Selim, bana bak sevgilim ... Genç adamın alnından sızan kan ~a kullanma!!ını bilmiyordum, ailahı bu kısmı onu aliikadar etmiyormuş öğrenmek istedim. Meğer içeride bi 

Nesrin nişanlısının kanlar içinde Nesrinin eline akıyor, manznıaya 1 an t-rd•m, kurşun kaza .. n Sdime gibi gene Selirole m~mııl oldu. kur~un varmış, Selime isabet ett 
kalan bn~ını kollarile aarmı~, a~lı • büsbiitün korkunç bir hal katıyor- ı .. b~t etti. - Kur,un içeride kalmış. BunulVak'a bir kazadan ba~ka bir ~ey de 
yor, çrrpınıyor, yalvanyordu. Me - du. Eğer yara vücudün başka bir Genç lnz birdenbire yerinden hr- hemen çıkıırmanın çaresine bakma- ğildir ve kabahatli benim, yrgan 
diha hanım, ilk dakikanın pşkın - tarafmda olsaydı, belki onu sanna· ladı: lı ... Hıuıtavı derhal bir hastanl"y .. meş'ul benim. Sayeel bir rapor yaz 
hğından sıynlarak cesaretini topla • fa, kanı biraz olsun durdunnağa - Bu yalana sebeb nedir) nakl&tmek lazım. Vakit geçinneden mak, krvfiyeti reami makamlar 
dı, derhal teldona koprak eski bir imUn olabilirdi fakat saçların ara- - Böyle ö,.lemek lazımdır. Bu radyografi ve kabil~e amt>liyat. Va- bildinnelc mecburivetinde iserıj 
aile dostu olan doktoru Be- 'l•ndaki bir yarayı sarmak oek aüç- kazanın fena bir neticesi olabilir. ziyet çok naziktir, ihmııl etme$(,. vPJ böyle yazaraınız olmaz mı dokto'1 

.... tO.. Nesrin ıztırabla başını t"ğdi, o "' dü~ünmeğe Kelmt"z. Hemen karar (Arlaw var) 

--------------~---



V uurau 

[ 
msunda 

Bölgenin iki kuvvetli 
klübü birleşti 

Samsun (Husu.sl) - Samsun spor 
t.ıubu, muht.elif zamanlarda Ka.rade
nrz bolgesi §ampiyonlu~unu ollnde tnt
nıuş kuvvetJi spor teşekktulerinden 
bırıdır. Son deta, memleket&n tanmml.§ 
klupler\nden Halkspor da, Satrutın ~ 
spor klübü ile birleflllck kararını Ter
nuş ve iki klüb yeni k:unet.li bir te
çekkul halinde ortaya çıkm~b.r. Bu 
muna.sebeUe umumi bir k..>nııre top.. 
lıı.nmı.ş ve bu kongre al.Aka uyandır
mı.ııtır. 

Kongre riyuetine, mütteflun bay 
Vedad Ürtı inWıab olunmu~. iki klti
bun birleşmesin!Wl dobn vaztyet 
URrınde samimi ve hararetli müza.lı:e
relerden sonra yeni idare beyeti lnti.. 
babına geçilm.i.şttr. İntihn.bda reisl!~i 
~kı reis ve Samsun VilAyet raıetea 
bôlo'jmuharriri Vedııd 'Ör!i Dengü, ikinci 
reısl ·ğe eski Halkspor 'dare heyetin -
den Va.hid, umuınl kAtipliğe bwu..sı 
nıuhasebeden Necati, aza.lıklara mall .. 
ye tahakkuk memuru CemaJ Bagm, 
Tıcaret mek:tebi muallimlerinden KL 
nııl Ke!elı int.ihab olurunuşla.rdır. 

Yeni idare heyeti, Samsun spor mah 
fe.Jerınce çok müsald bir n.:ı.urla k:ar
§tlıınmı.ştır. 

Ipk aöndürme tedbirleri 
Hukfunetlmi.zin ışık söndürme işleri 

hak"kındıı verdiiri karar !:zerine Per
oembf' gününderı 1L.Ibaren Samsunda 
halk: ve ticarethaneler derhal tnaliy~ 
te ı:-eç~er ve nobanlannı ta
mamlamı.şlardır. Resmi r.ıtie3SC8elerde 
barice ışılı:: sızınıyııcak .!Surette gereken 
t.edbırler alın~ bulunmaktadır. Şeh

rın gece haya~nda bir aksaltlık: olma
m ı.ş, yalnız bundan evvel eTler!! en 
sızan ve sokakları aydınlatan ışıkla. 

rın hariçten görünmemesi Sıı:rnsunun 

gece manzarasına yeni bir huau.cıiyet 1 

veınHştir. 

Yerli malı hııftası ha:r.ırlddan 
Yerlı malı haftası ha:r.ırlıklarına ~inı 

ddeıı ba.tlanılmışt.lr. Bu hafta içinde 
azaiT' i gayret .sarledilm~l 'c propa -
i;anda yapılma.sl için bir proıram ba
Kırlan maJı:tadır. Ulusal arttırma Sam
sun şubesi, haftanın zengin bir şekil
de kutlulanması için hakılct bir faali
ye t göstermektedir. 

Bded!ye cndimeni $eçimi 
Sorruun belediye daimt enetimeni 

aznlıklanna son toplantıda yapılan 

seçim netıee.~nde İsmail Arsal, Hayri 
o· uz TC Rıza Evgi n intlbab olunınU4-
lıı.rdır . Yeni encümen nzası, bu i.t<fe 
uzun senelerdenberi ihtı.sas :(esbebnl4 
de~ .. rlı zevattan mürekkeb oldu~u itin 
bırçok güzel ı.şler baprııcaeı t.abüdir. 
Kendılerine muva!fakiyeUer tetnfO-DnJ 
ederiz. 

Bay ı dır ·a bir S '" rhoş bir 
kahv ~ c:yi b·çaklad1 

fzmir (Hususi) - Evvelki ~tee• 
ıı.:ı.at 2 1 de Bayındırda Cümhutiyet 
m~ydanında fbrahimin kahvehane -
aind(" b ir cinayet olmu~tur. Bu koh
vehanr de oturmakta olan Rasim 
oğlu ai! Cengiz, kahveye körkü -
tu!: a rhoş olarak gelen Osman oğlu 
Mu,tafa Izi tarafından sebebsiz ola
rak bıçakla ağır surette yarıılanmıv-
tır. Nail CAmgizin yaraları sağ karın 
bo lu~unda ve ııol kulağındandır. 
Yaralı hadiııeyi müteakip hastaneye 
luıldınlm~ ve tedavi altına alınmı~ 
tır 

Ad~~ada bir genç tekme 
ile ö'dUrUidU 

Adana (lluııusi) - Adananın 
Kuyucu mıntnkasından Ahmed adtn 
d..ı bir genç arkadaşı Tcokını, bir 
k v~a neticesinde telerne ile öldür
mu t:ir. 

İngilterenin alacağı üzüm 10.000 ton. Irak 
ve Finlandiyadan yeni talebler vaki oldu 

• 
lzmltte 

i'kinci kiiğıd fabrikası 
inşaatı tamamlandı 

İzınii (Hu.&u.s!) - Burada in4a edil-

Çukurova a ı arı 
için kurslar aç lı or 

Türk köylü kadınlannı hayata hazırlıyacak 
ve onlara elişi öğretecek olan bu 

kurslar seyyar olacak 
m.ekt.e olan ik"ınci kA#ıd ve M111Uos Adana (Huausi) - Çukurova - ya adedi on bini bulmaktadır. 
fabrikalarının ın.oaatları hit~. nın köy kadW6rına biçki ve dikio Odun iti kı' • 
Mtlteahlbdin !nt ölümü ile yarıda ka- gö.terecek olan kura 28 İlkkılnun - Adanada kömür ve o?un r_.,' 
la.n su tesisatma da başlallml§tır. Her da evveli Misiate aÇJlacak ve dört tıaının önü alınmıştır. Cıvar k··~ 

t • (H ) D A 1 iki fabrikanın iŞlemeai ic;Lıı en az, dO- ay burada kaldıktan sonra batka lardan sekiz vagona yakın ° ı.zmir usnsi - l.iıo n-- e<len müzakereler neticesinde Al - ı.uz • ., ..... bir zaman ıı.-·- ..... 1~ .. ~•- • 1 · 
ı_ rad b d h k d..J:... 1 000 · ... ....,u.ıı. aı.u.u ,. ................ - nahiyeleri dolaşacaktır. Bu kursun Ye odun getirtİ miştır. &.a an, oraa a are et ., ... ran manlann rmirden 3. ton incır ... _. Bununla berft'--- bırinci ki""'d M:: .. - Mu"du"rlu"x.;; 

k ühim 'ki bab 1 'b 1 w • 'b ·ı k b 1 ..u .....,.. •• öiretmeni de tayin edilmit buhı - _... 5'" • ~ ço m ı er a ınmıt Ye ı - satın a magı esas ıtt an e a u et- tabdaaının ..,,Vl, ile, her iki !abrik:ı... Ad M" · '"l'' d " ·· Yolfl""' 
racat birlikleri bürosu keyfiyeti he- mel.ndir. Almanlarla müzaker~ler u-v- nuyor. ana uzesı ıv u uru ··~ 
men bona komiscrliğine bildinnit - müeaid bir tafhada devam etmekte- nın münavebe lle l.flemd.Si de mfun ~ Meydana çıkanlan eski uerler Yalgın Bursa Müzesi Müdür.luA; 
· kü.n olacaktır. İalahiyede evvelce bulunan Ro - tayin edilmi:ıtir. Denilebilir ki kıd ' 

tır. dir. İzm.irden giden heyet hafta ha- S~ocuiu muayeıw evi açıldı ma devrine aid bir kitabe tehrirniz na Müzesini Yairnan Yalgın ı,.' 
Gelen malGmata nazaran Ank._ tında lstanbo.l yolile a-..det e<lecek- İzmit, pek muhtaç oldı• ıoru K ı· .. h ı.sın 

rada, İz:minJen giden kuru meyva .:r ,. m üzesine getirilmit Ye envanteri ya- muttln. ıymet ı mute aııs . to" • 
ih 1 h 1 u • bir aaıı-lık yuvasına, en ııiha ~ 1 Bu ·1·dd · · rad lı ok samimi bır 
~ racatçs an ey~.tile ~ır)i~ tica:;t Diier taraftan Baidatt- Bliahos yet ~vu.,m114 'Julunmaktadır • ~;r:'!:raya :ddir. Vea lsı:hl:ed: .& a:y::dı!ı~u. 
orploruy~nu mumeaaı en araalın il-a jari firması ticaret odasına müra - Bu. belediyenin açtığı. \ Süt.çocutu Suny' eye giden bir suyun kullaraıt İçel li&' m"çlan , ... ' 

yapı an muzakereleT SOnunda na ed ı_ D_ w d d .._.)"nu' t_ J bafl"": 
'd b' ü " caat ere~ uac a vagonu ~= 1 muayene Ye müşaTere evi) dir. tarzun göetermektedir. ıçel futbol lig maç a~ıntı .. • ııtl" 

bterer; yem ~ ~n ın ton zum Ye olmak üzere tonu -45 Stertinden Şımdiye kadar h.a.ılta 78-vrularmı C:-'-~ nehri kenanndald sedler mı ..... r. Beden Terbiye'ı muke. ı 1 
~ wn ton ıncır satı§l yapmamız Z d' . . 200 t h tm x..- ~7uan ~~ ı. u.,.. · _ ..ı·ı · · ey ı cınsı on unna aa a5 .. muayene ettf.recek çocuk mütehassıaı S..vhan nehrinin ta.,.nasına mini ri tecil i•i de tamamlanma .. ternın cal l!llşhT. • w • • • • • • -J ~· ~ 
Satıtlar, ihracatçılar birliğinin talib oldugurw bıldımu~trr. Key~ - doktor bulamamaktan muzt&rıb _olan olacak 8edlerden bazıları bozul - dir. 

son tesbit eylediği üzüm ve incir yetten allkadarlar habcı-du e<hl - halk., Sütçocu!u muayene ve m~a - ınU§tu. Bunların tamiri için Vekl - Orman ~üdürlüğü .. dil'' 
fiatianna uygun bir surette yapı] _ mittir. Yere eV\nin a.çılınası :ı.e pok memnun letten tahsisat gelmittir. Adana Orman Çevirge Mu f1 1 

mı,tır. Mallar lzmirde, İngiliz ihra- Fintlndiyada büyilk bir firma oı:m\lftur. Bu eve &.ayin edilen _Mersin Alıkeriere kıt bediyeleri lüiüııe Samsun kadrosundall · ' 
catçılan birliğinin depo,.,ına teslim memleketimizden tütün satın almak Sil.t<;ocuju muaye.ıa ve mup.vere Askerlerimize kı, hediyesi olmak man mühendisi Mitat Sezen tat" 
şartiledir ve bedelleri en kıta bir za- isted5ğini b#dirmi,tir. Yeri~ pzete evl tabibi baya.n Va.stiye Soyin &ele - üzere Adana Kızılayına verilen .. - dilıni~. __/ 
manda ödenecektir. kAğıdi ve çimento vermek istiyen rek vazifesine başl&mıfW'. lzml'fte eV'ı8rl· taŞliyan b~ 

İkinci haber, Almantarla cereyan bu finrıa ile temasa &eçi~tir. Kabca.mua asker}~ luıhk Kıymet:i bir heykal 
hediyeler A k ki d' '' k k 1 dı 

( Yarım asırlık bir öğretmenin jübilesi Kahraman ordumuza lti.f hediyeleri. n araya na 9 1.1y0r ( OCU ya a an .. dt', 
toplanmaama vilAyetln ner tarah.:ı.da Adana (Husuıd) _ Karcaını.ttan • İzmit. (Hususil - Bırkao rund~ 
devam edilmektedir. Şehrimiz, emni- Ankara Eti mlnesine nakledilecek o - ben Debalhanede oturan ıcuıı ~ 
yet memurları mddüı'leri Taeettin ıa.n Çıplak Tann adını taşıya.n K~ Faik lle sebzeci Eminin yanya:ıa r'.,
Ortacm idare&nde ordumuza 90 aded baba beyteli nakil i§i üzerinde ~alı- evlerinin ~la nınası zabıtayı hll ı•" 
pamuklu cöm.lek bediye etmitlerd"ır. tan Adıma mtızesl yakında bn eserin te getirm~. yapılan tahkllcat ve ~ 
Kandıra Kızılay knrwnu da. w be- se'V'tini temin edecektir. neticesinde suçlu olarak sucu~ 

yanname neşrederet balkı y<~.rdıma Antara l!lti müzesi ~In daha bir Hakkının 7-8 yaşlanndaki o~lu ..., 
daTet. etmiftir. kısım eserlerin teminine ÇDl14Jlmak- yakalanm~tır. Çocu~un bun\1 

Telefoo koDapııa odut yıpıldı tadır. yaptıtı henüz anlaşıl~nnuşt.ır. 
Şebrımis posta ve te.lgraf, telefon. rf 

ba.şmudilrıutü., otıtün halıa pek mcm.. lzmirde gıda maddeleri GUmUşhaC1köyde aske 
nun eden blr if rörmüttür. Telefon • h ı v 

ederken, çıtan g{lı1lltfi.lerden bir te7 fiatlarmda görülen tereffU hed1ye azırr iQI , 
anlamak miimkün alamıyor ve mt1- İzmir, (Hu.swıl> _ Son hatta iÇinde Gümüşhacıköy ( Hususi ) , 
kAlemeler sinir ~zuen btr §eka alı - rıda maddeleri ~arında bfi7ük bir Kahraman askerlerimize k.ı~l~.~ lbti.JI 
yordu. Bat~ZI~Udirıyet, bu nrJyeU na.. yü~ nazarı dikkati celbet.miştJr. b ko"~ 
Z&rl dikkate alarak eıeıeton konu.ıszn,ıı. F\s.t mti:rakabe •tomi&yonu, aebeb$iZ diye hazırlığı kasa a ve .. , 
oda,ı) yaptınnı.,tır. Bu suretle kon~ yübe~eri önle."llek için ya~. peynir büyük bir hızla devam etnı~~~ ~ 
tulurken, sada ne içeriden dlfBrJya ,.. ~r peyniri atış fiatlarını tas - Ö~tmenler bu çalıomalar Jçı 
ve ne de d~anda.n iÇeriye ak3etmiye... bit ,. . • ,_ L 1 k'l tm' 1 d' ./ 
eeklir. e,.emışwı. &.o teo ı_:_ış er~__.-::. 

C. H . P. ~ez nahiyeıi ko,.re.i 
. • _ C. H. P. merkez ruıbiye ı..ongre$ iOp.. 

t.'dırne {l-iususi) - Bul.gari~an- bu meraatme i~tirak den U. Mtltet- lanmıo ve pek a.llkal.ı olmll§tur. Top.. 
da Türk meltteblerinde ve s<>n yıl - ı tio General K. Dirik ile ha~ mü~ vi- lantıda Talimiz Ziya Tekeli L::e blltün 
larda Edirne okullarında öS;ıetmcn- rimiz Sabri Öney, Edirne mebusla- devıur mlldtirleıi de hazır bulllllDl* 
lik eden ve bu s:ıre~.~~ Türk yavru - nndan Şerıf Bılıcio, Maarif Müdürü tur. Vatand~ar. memleket işlerini 

lzmir askerlerimize 250 bin hediye hazarliyor 

)arına 50 yıl ders ogreten o , man c · ı ö b " .. k 'ıı ··d- müzakere eh.-.:.ıer ve dil-'"'-r Ü" .. ·ın· d 
P · · 5 n • • _ ..J l erru ner ve utun o u ar mu ur ... ..._ ........: - e 
eremecın.ın " ıncı tcons yı ının samJın1 mtlnak"•"ı"r oımu«tur 

H ık · d ''d d 'ld' ~ · · b ' l __.. ve mualliınleriııi aralannda Osman "'Y"'-W' -. • . ~vın e teıı ı e ı ıgını ı nır - Yeni nahiye heyeitoe Kemal ÖS. 
m~tım. Peremoci oldu~ halde Halkevi bi- Sabri Akcan Mehmed Yilce Ha.kkı 

GönderdiKim re&im Halkevinde naaı önünde gö1termektediT. Gündft.z, Ke~al Selçu.t aeçil~i~lerdl.r.. 

Malkaranın kurtuluşu tes 'id edildi 

Malkara (Bu.sust) - Mıılt:.aranın 1 teb yavruları -n binlerce halk tarafın
kur~uJu.şu mtinasebetile ayın 14 ftnc~ dan bir atızdan söylenmiştir. Mek
Perşembe günü yapılan merasim pek l teb yanuları da biri talebe veliJerine 
canlı olm~tur. B~yr~k çekme :ıura.- dlferi de müntebab daveUUere iki mü 
&ınıi e.snutnda I.statlll mar~ vel 
merulmden .onra mızıb.nın çaldıjı aamere vel'IItiflerdir. Resim bayrat 
CUmhuriyet ıo n.eu yıl martı melr- çetme mera.siminden bir intaladır. 

It* aöodürme Ye ma.akeleme 
mec:buriyeti 

Yurd.u.n her tarafında. oldutu gibi 
tehrimll:de de bOltın Jflklar 86ndtlrill
möt ve maskeleıuni:şt1r. 

Edirnede askerlerim ~ 
haz1rlanau ıwa;,y~atjf 

Edirne (Husu.W - Kahraman 
askerlerimiz için l:uu:ırlanıııasına bao 
lanan kıobk hediyeler toplanm .. k. - ~ 

tad::-_ · bm' a +-'- (Rus·· ... ) _ Karakı• rünle- camamak ve bir parça dah~"'~..ıt 
f'lo..I,Z; en"ıtiiırii ittisalindek.i ~ ...,. .. ~·· pr 

aıdye baline aetirilınio ve derhal rinde yurdun mukaddes budud bek- ~ hazırlamak için gösterdi 
3000 pamukta mintanın diktirihne- lçilltini yapan .k.ahraın2.1l askerlerim!.. lik büba:ı.sa ka.yde deter. , 1 

sine baolanmıttır. ze on~ı ısıtaca'lt e.7yalar hazırlamalt Kız Enstttüsünde çok IJa.JSD' ıl 
Atelyede vazife almak üzere ha- l üzere Izmlrde devam eden faaliyet kat bir vaziyetle k.a[lıl~ıl~{ıl. 

miyetli ve tefL:atli bayanlarımızclan : cidden takdlre şayan bir genişlik ıös- velki ıık:.şam bir talebeye bir ~~ 
birçoiu hazrrlanl\h if Jiste&ine lı:endi- tenniştir. İzmir kadınlan 250.0~0 par- hazırlaması için 12 parça P ftl 
lerini ltaydedtinnektedirler. ça pamuklu, yün eldivon n yun ço. verilm~tir. Bu talebe işi aJc1ıll ~ 1 

rap hazırlamayı taa.bhüd eylemiştir. sabaha kadar çıalışarak bu~ e!'~ 

N ll h C H P Karoıyatada bir çot kadınlar ma - mamlamış ve erte.si sabah yettid 
1 1 90 • • • teftişleri kinelerile Halkevine eelerek ç~ma- parça al.m~tır. ~ 

NaJ••han (Huwai\ - Parti mü- lara başla.mış.J.ar<Ur. Yüzlerce kadın Şu anda İzmirde her eTde ~~ 
fetti~ Amuya meb'asu Eaad Uras Halkevi Alonunda bu ~ batarmak - lan b~ıca menu: Bu ruıket ~ 1 

vilayet idare heyeti reisi lbrRhim tadır. leridlr. Bu çatda herke& 1' 
Rauf A:yaşlı ile birlikte buraya ad~ Oümhutiy~ KD En.stittl.sd ile Ak - ain1 müdrikttr Te hisse.sfne dfi~.,ı ; 
mit. partiyi teftio etm~tir. Yapılan tam okulunda bir haftada :WOO P:n'- Te aen yapmaktadır. Re.ciıtıd' ~ 
ıteÇimde ..&i tdare ipka olunmUJ - ça pamuklu h&zı.rlanmı.ttır. Çoeuk - etl3ttttı.stl talebelerini L!lterleristlil' 
tırr. lann tek ıram pamutu ~una har~ c1J:3ııe hazırlarten görüyorsuniiSo ~ 

- Acaba· bu herif bizi a.Jama 
b enzelemedi mi~ , 

Son Po<tlantn macera romaııı: 49 ne durmak i~terken Otto tekrar onu bir göz aıtı. Bahçe ile bu avlu ara- Koen.e geri çekilerek ıniit.,-J 
k. o lımdan Urtarn lt: anda alçak bir •u var vardı. Hemen ve h.yeıeanlı bir sesle sordu: 

NakledCID: Behç.et Sat. 
- Aman çabuk olsun da soiuk Herhalde münevver, belki memlo

yeııır-k olsun . fllkat karıımam; bel- ketin ileri erkanınnan biri ..• 
lkı siz sıcak bir ,ey istersiniz. Ağır aibr hareket eden, iri yan 

- Bana bakmayın, ben •ne olsa 1 çiftlik sahibi sofraya nezıuet edip 
~erını. ı çekılmişti. Hemen ~emen yemek 
K ısa bir miiddet ~iııde sofra hn- 1 biteceğine yakın t"'krar sofaya gir

ı landı ,.e ıki yolcu hızınetçi kadın 1 di. Fakat misafirlerinin tıO(nı !ına 
1f:ndan ye• ıı r.-j::e davet edild iler. yaklaşmadı . Keene bir kenarda du~ 
.ı ıııukcmnıeldi ve ikisi de buyük ran bu adama hirdcnbire bakıve· 

i iştıha ile şundan bundan konu- rince onun kendilerini garib bir nn
arak yemeklerini yiyorlardı. Keene znrla ııüzdüğünu gördü. Keene bu 
ar ısındaki adnmın ismile kendı is- tnrnıısudu Kramere haber verince 
inin ilk harflerini düoür:dü: Ikisi genç ~oföriin yüzü buruştu. Endi

le O. K. fakat bu b~zcyivi dü ıı- teli bir tavırla: 
lurken bu adamın hareketleri. eüm- - Evet, hen d4!' dikkat ettim. 
elcri, :;-üıünün çiz~ileri bir ooforden Ben de aize bunun manasını aora
t"l.tenmiyecek incelikbr tafldığına cnktun. 
ıkkat etti. Olı'llna::: bu r..dam bir İngiliz dud klarını müstehz.iynne 
ıoför parçasından iba:ct de~ildir ... bükerekı 

- Hayır; hiçbir nolttad•n timdi 
bizi endi~~ye du~ürecek nıesele yolc. 
Amma bir müddet sonra bizi hatır
laması ve ba.ısltalanra tarif et:ne•i 
mümkündtiT. 

Fakat Keene onun asıl endi,esi
ni aizlediğine ve siiylem~k istemr.
diğine kanidi. 

Yemek yendi; maaraf pu1ula~ını 
Keene gözden geçirerek tedıye e
derken Kranıer pencereye yak la,h. 
K~ene paranın iistiinü ııayıyordu. 
Kramer geri dönrlü, dftlilc. sahibine 
gizli bir oevle:' sordu. Elini yıkamak 
istiyordu. Ciftlik. ııahibi. hemen ar
kasında b i:- kapı ıı:I:Sııterdi . 

Keene he~al:>ı görerek ,övle biru 
dinlenmek niye tinde idi. Faknt ar· 
JcaS"Indan g~J .. n Otto onu kolundan 
tutarak: <ıCel b~nimle beraber!D 
dedi ve çiftlik sahibi tarafından 
gösten1en knpıya onu çeL:ti. 

Ba kapıdım dar bir korldora gir
diler. Nihavette Iki kapı vardı. BI
rinin listünd~: Damnn, diğerinin 
üatünde Mann'!r yazJiı Jdi. 

Bu sonuncu kapının ö~üade Keo-

- Hayır, hayır! dedi. Duımıya- geri dönerek Keene'e yaklqma - - Nereye gideceiiz} 
cağız . Ben ba~ka bir kapı arıyorum. sını işaret etti; bir o!i duclaiuıda ...._Su tarafa!.. ,1 1 

E.ier bu binadA buna benziyen di- idi. Suamaaru, yave.f olmasım da Otto binaıun arkasındaki of 

ğer binalar ~i~ in:a edılm~ iııe mu- ihtar ediyordu. w a&termit ve ilave etmi,c:i: ~~ 1 

lıakkak böyte bir kapı daha olacak- - Dikkat ediniz, amaıı aörme - - AJaiı yukarı on dakik- ~ 
tır fıımma bunu da m.U •bibioa •o- siııler. Sa tarafa bir ıröz atınız. timiz Tar. Ondan evvel bdi ;:7 
ramam ya. Bu noktadan kamyonlarının ar - caklarını zannetmem. Şimdi . 

Keene bir teY anlamamıttıı kaaım görebiliyorlardı. Kramer bu zamandan iMifade etm,.~t~~ 
- Niçin) Ne vıu !ci~ kamyocntn perdeeini sımala baila - Keene de derhal vaziyetı 
Diye sordu. Fakat arkadafl ce - mıt olduiu halde timdi ba perde nut. karanot vermivti: 

vab vermedi. Nefes bile almayarak, rüzglrla dalsalanıyordu. - Haydi öyle ise! dedi. ;._ 
k.oridorun sonunda, karanlık bir Hayret etmeie ve bir r.ıülahaza Önlerinde küçük bir meyd.-lı '1 
lcapı. bularak toltmağı çevirdi. Keo- yüriitmeie bile vakit bulamadılar, m. Etrah duvarla kapalı, ai&W 
ne de arkadqının Vl\ziyetinde bir kamyondan iki bq uzamnca titredJ- bahçe... w .J 
garabet görerek ayaklannın uc:una ler. Kamyonun öbiir tarahnda da -r (r 

basa basa onu takib etmioti. Kapı adamlar vardı. Bereket bunlann Otto Kramer duvann aeP'cJI. 
lcilidli değildi. Patırdı etmeden aç - arkalan duvara çevrilmi,ti. Batla - takib ederek ö t,.ki tarafa, pl~fVi 
tı, d1~<ınya çıktı . lngiliz da ayni ih- nndalci kasketteo, apoletlerinden i\- çıkacak bir aralık arıyordu· ef11itı"' 
tiyatla dışan çıktı ve kapıyı kQp& - niformalı polis olduklan anlaşılı - sından giden Keene ona . ı.~' 
dL yorda. Hiç ~üphe yok ki bu meıııl~ 

Otto fmldıy;ırak.: Örtüyü bir tarafa iterek ltamyo- kendiainden iyi biliyordu. ~ 
- Bir dakika dur! dedi. Bakalım nun içinden bir çuvah ihtiyntlr.ô.r bir Nihayet, Kraıner du~tıı' ~ '~ 

lı:.eş6m doinı mu, değ.1 mi> hareketle ap.ğı indirdiler. noktasından, tatların dö~f' 
Ayaklaruwı ucuna basarak vo Kramer, arkada§lnın kolunu çe- aralık yaptığı yeri buldu. 1)11 '/ 

duvann kenannı taltib ederek bina.- Iterek: çak olmakla beraber üstündeı' 
mn avlusunu geçti. Duvnrm keııa - - Bu hdan kAfi .•• Gtsreceii - mak tehlikeli lcü. 

bab.çeyo nıiıi ailıdük. Simdl ~elim. 
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Yunan zaferinin 
akis'eri 

Bulgar Meclisinde Askeri ( Tlv ATRO ) Bir acı hik8.ye 
gUrültüiO celso'er V!!!.~:.-, Cemal Sahir jübilesi (Do ... _ .... ..-.ı ı~ olan aaym muharrırin, bilva.sıta 

tS., tarafi ı inci ayfada) (Bqtarall 1 tDd IQfada) vardıklım bildirilen Elen tümenleri be.ile y eJiiköyde ağlamakla m et- mutiali olduğu bir müktılem~l meT-~ Almanya, İWJ.yanın hod'btn- rilen layihanın ana yuanm 57 nd takıö hareketlerini Klisura ile T~ aaJ olan aoaaiı ebütdi. zutıbah.s ederten bana at.fü iSnad et.. 
lleoi '->tma .. A~nıanYanm f&<dL- maddeaine muaa,ylr olduğunu, çi1n- pedalena u .. tabildD<Ieri vo bnra • ~ öylodea ,.,,.. .....-, ~ hakikati h.llo ...,..,.~t b.a:zıi Ha-+~ ~ 0lınar.sa İtalyanın ne kadar §q)on kü mezkur maddenin bütiin milli- dan da Berat ve Avlonya \h:erle - bitmiş oldı. Bir arahk V odad bana deleri tashih eylemek vazı csıne ,_ 
,: haıe gelceA\ni İtalysmwı anladı. yetlere hukuk mlisavatı tarud~m rine yürüyebildikleri takdirde 1 1 in.- geldi: _ Hillıruz vannıı, babaca- baendir ki size bu satırları yazma~a 
;;;;- \eessıu etmemekted1r.Fa.Dt mı.le batırlatmıştır. ci İtalyan ordusunu dağıtarak pal'- lun. ben atqleııdim. Allah vcrred.e lü~ görüyorum. 
lll llıüdahale ctıniyerek ortaimm cld Bulııar medisi, bu layihayı ilk ça paTÇa em- etmeleri muhakkak bir uzun süımese... Biliyomnız ki dört Pek kısa blr u.man Londra Bilyük 
en &lırette hırpalanm~a mnsaa~e ltır~tiııde mevcud .rcy]erin ek.seri - bal alabiür. sıüıı .onra Nu·nıanla beraber yola Elçll.itf kAtabl.iCinde, bir müddet ıon.. 
'......,. O.tıınall dahllinde cle4Jl&r. yetile kabul etml,tir. Eplr Elen onlasunun ... eonab>- çok.acağ,z. ra da Huiciye veıroıo•"ndo. r":"" If. tııllıııınıa beraber tara kuvvetıerüe bir Harici aiyaaet meselelerinin mü - nın Serata varmaaımn blr büyük e- Ahnanlarla tİcaret mukavdena- ler için arasıra ken4fsile me.snı tel -~dahıııe anc<lk Yttgoslıı.v toprakla- zakeresinde söz alan Dumanof nut- hemmiyeti de Göriceden Pogmd~- mom müzakeTelerini idftre etmek i!- rikinde -bulunmuş old~um -ve bu-
t teeaViiz veya knra kuvvetlerinin k.unun büyük bir kımuru B~lgar - Elhasan üzerinden Dmça rie'alt zere Nu'man Beriine gidee~k Te AI- gun haric!ye silldnde bir ook müma-~ bıratmıun iÇin Bulgıuistanı Sovyet miinasebctlerine tahsis et - halinde bulanan dokuzuncu İtalyan mancaya vakufmd n dolayı Veda- silleri mevcud old~unu bilvcsDe bu -
l et.ınek ve sonra de Y~ nüştiT: ordusunun yolunu kesrnek imkS.ruru ch beraberinde götürecdtdi. rada kaydetmekten zevk duydu~um-~tra, \'uco.slavyayn hücum etmekle Dumanof eenubi Dobrucanın Bul elde edebilmesidir. Bundan başka. Vedada bo knbildcn haricde ıra- merhum Bay Vedad Uşaklıgill çrJ.ıo-
b biı olabııı,. yugoslavyaya yapılacak ga..ı-na Iadesi meoe'~lnde "'?'~ • eğer §imal Elen on! .. u oağ eenahlle .ıfe tmL" odUrnesi mu"tad idi. Bnn· tanl$ndan. mllsellem ze-ndan ve ~ hücuın, dn,ünmeden gırqilecek b1r dığı TOlde.n dolayı s.ovyetle~v.B!rl~- Elbasan üzerine dc'at eden ltalyan- lardan en mühimmi bir kaç defa bilhnssa hi9 değişıniyen nfiz.ik tab"ln-"'t••ır. ğ;ue tO§Ckkür etmek •cab ottiguu ••Y lan Pogmdoç ü.-rinden talo"b ed""" Soriyo meSeleleri b;ön Fmnmzla.la dan dola:rt takdir odrelm. Bu dQ;erll ..:.~-... 08 

bilyle lıl< monev- ı..ru,. Bulıtor nülletlnln R""'"!" o- ken bfiyük ıo,... üe Mookopolio ü- 700,ı.,. mfimke<elerde Hariciye ..- hemm..ıetın PraA"dan ınr.kllıon. mu. 
k,:,.:- la&t.::ı. oln~ı ve üstüste üç deta lan tariht muhabbetiı:ıi ehcmmı.yetle zerinden ve Devol vadisinden El kaletinin ~ü~essili olmak vazi~~i cıb olan sebebin, Bay Halid ZJ)'a U _ 
c""'lll'u ltazanmıyacak beygir 11zerine kaydetıniıı ve ham~ ~~nşma~ ıste - basan üzerine yürümek ve bu mev- ldi. Bu vesıle ıle Adanaya, Mersı~e ~aklıgilın zehabı hilfı.fuıa olarak, bu. ~""at• muhakkak dLitUdlr. Pakaı miyen Sovyetle< B"Ug. !le. b•ta<af • lde dinotle vannal ömk&~m• bu.l~ • kadaT ..,...hader yapm"- en ·~· ,._ gün dahi bence meçhul bulundutunu 
,,'<ten AlmanlAr t&rfından <esi< al- bWru muhafaza etmd<. •"'Yen Bul- cak oluna Cörice bölge.~nde ne at tlrak ctdiğl toplanb da Sunyodo bu<ada aamha•e lwydetmoğl ldzun ~l bıratılan ve hiç bir şeyden çe- garistan~ menfantleri birbiri.ne uy- eden dok?zun,.u lta~Jrı:n ordu;u ~~- mu'a geldiğinden Halebe, Sama, görürüm. 
1 """'" küçük bir zllmrenin neler ı:nn oldugunu beyan oyl.....,nr. ·- · hakkak bn fcl&keto duçOT ed.lob•hr. Beyruta. l.übnann gltml~ bu d iyon 

0 

zomnnlar bon Vekftlctte Ikiıto ~~ mu....,. olndufiunn boşka Bulguriotam 5_?vyetlcr B>rl•ıım• Ancak Elon nnlusu bu dodikle- da görilp doln,.J.kdan sonra denl• o.~c Umum Mfid<irll ldlm. ıı.r gün '~'de I!Ordük. yok•nla,.•mu OOY•n, Balk~nlarda ;a· rimlri yapahllee<k midir~ Yani hi· Cemnl Sabir tan1o ,ı, l.tanbul~ ·~ bumdan An· h hammeiOndi oldl idC Bay Ved&. ~ .. lill.cuın için mevsim de mtisaid deAil yıf ve nülli m~:ıfisatlen ıhlal edıl - kelime ile İtalyanın ATnavudluk or- b.re"nl avdet etmı,dı. ı.r g . 

-<r i•~· · b" B lg·n·ta ın bulunma~mı f .... • kil ~hir tıvntrosu komedi lusu. un Bu Su.;..... ı"•len"nde v-..ı.cJ ade~ dın nlidcsi olduğunu söyledıkden ~h.._-~Yaıun ihtiyacı çok mti..stacel rm~ u . u ": .. . .. u duau yukanda tari ettıgımız şe - .-- .. ;~ y n;ı.. ut 

bt~ID takdirde HıtJer'in İlkbaha.n Sovyetlenn ıstememesı ol~~gun de tamamile da~rıhlımık esir edile - temsiller verd® Frnnsız tiyat:rosunda. bir müteha ıs olmu!fdı. VeUlet er- sonra. bu arkadaşın nedeıı dolayı Ve-
"""letc~i fijphcsisdir. aöy!iyen Du~~of: B~lgard- .. "XJRvyl et bilecek midir} ım~li vnrid olabilir. hayatının "Yirmi be~ yılını . ~hnede klnından hana ftövleyenler oldı ki kfı.lcte çatırlldliıw. bc~dcn sordu. 

t.t.ddA ~ hezimet münasebetlemun ınkışafın a wu - Fakat Pindos ~ibi anrp ve yüksek yaşamış bar san'atUrın fUbilesi yapı.. bu vazifelerine da'fr ya:mıı1 oldığı Bny Vedadın yukarıda jŞare~ e~ 
ll l.otttra ~ 7~~ıuwıTaymı.ıwn &lyn.. gaT rm1l;ti~in menfaati oldugunu dağ m1~1elerinde tutunarnıyan ve lacak. U.gıdlar gene diplomatın ılctidanna, oldtıamn nezAket ve terbiyesinde .ten. 

lııllharrtri r· kaydetıruştır. ··d fa hbeten kolay olan Gö- Bu san'&tklı.r Cemal Bahhdir. h gftnden güne artan kabilivetine pek 4is.i iÇin herhalde pek hayırlı bir mü. ~lr·cıeki ~ · Aluboyetinin Mu~of. kralın son Berlin ~eya- ıı:ıu 'b-ı~:de muvafiakiyetle mu- Çok yıl ıeçti. DarWbedayi Fcra h pariilk herahin hükmündedir. rcbbi olduğunu hemen bissetti~ım bu ~111 \"e büh:man:'~ bir hizmet hati üze?n~; d1urarak hr:Jctim~tin ~u he b 
0 ~ fyen ltalyıın mdulan _ tiyatroSunda temsiller verirtcn. Fe~& O akşam trenile de veni pelin .kibar hanımelendiye ben kısaca fU 

"'Lll! llnı old$na datr gelen hıı- meselevı. avuın atmasını ıstemr~ çun n~re Y:nan~akib ve tazyiki knrşı - tlyatrosuna mncavir bir tiyatro bi ~ g(lve:r l•tanbula dönf"<:ekler ve bir eevnbı Yerdim: ~er b\r:rınl tokib etmcktedir.Şüp ltü meh osla_?n ~ndan m~lt;ıma~ aında gerilerde yeni mevıiler tutup nasında da, İstanbul operet heye mtlddet Park otelde :h1acak1Ardı cO~lunuz hak.kıOOa ittihaz edllen 
~ l'ok kı Mussor · Yunnnistanm tes- olmadığını soyl~mı~ ve demıştır ki. buralarda muvaffakivetli bir müda- tarafından operetler temsil ediH~rha B"rr arnlık hana haber -.rdiler ki knrardan kendisini seven pek çok şef. ~ olaeat illi tmiş ih yet .-lcra kuvvetı, hız olmaksızın hn- faa yapabilmeleri için büyük bir mu- du. cemal Sahiri bu heyete a. ık.. Bülend de o kadnr ~ değilmi,, bel- leri gıöi ben de teessür hlssetmişlm -tnukıa ını zannc. . . Ye~dl a ini rid meseleler hakkında kararlar ve- cize ister ki bıı mucize ağlebi ihti- ımn'at1t&.rlar arasında ~ışdt 1ô ~e o da Rtedenmıs... dir. Anealt memurlara taallftk eden ~ bir venıet tokdıruıde er riyor. İşin daha fenası bunu bizim mal v•kı.' olmıyııcak tır Cemal &hlr, opcret aahne-sini yn ır- On Ilin tf"m' ederken Riilende idari Juırarlar benim iştigal sahaının lıt hft- ga}ebeJe .ba~lamı~tır. nu yan. yerimize yapıyor. Memleketin mu- a. • hn d attat olaCA- d h 'd k 
~~b Mussolıntyl feCi bir muam- kadderah mes·uliyetini böyle üze - ltalva 1 -phe vok ki feci 1\- gnı:nıynn, o .sa e e mnv rile dı1ckat etdim. O a er ışev e ta - ve saltı.hiyetim çerçevesinin haricinde 
l!:ı:e~lSlnda bırakmak~chr. rine alacak tek bir Bulgıınn bulu - kıbeti-:e:r i: ellerinden' geleni ~ gerek se.s g~k eua ve otvn lid etru~ VedA~ı bh vesııe ~e-~e kıllan §eYlerdir. EvlAdınızın ı ı huk -

tl ' UDanlstan ve .İngatereye tAr nnbileeeğinden ~phe ederim. Mem- yapmak istiyeeeklerdir; m.esela ltnl- :belli eden bir genç · hlklid t'!tmbdi h am .~~,.,n g ru - .kında aalAhiyettar bir merciden ısti-~ n nıunvenetini taleb cdersıejleketi idare edenlerin tarih kar~ısın- yadan Amavudluğa yeni kıt'alar İstanb~ opere:. heyeti nedcn.ııe VOTdı lı::i o da ~orta ı ı. zaııta bulunmak lstiy.or.sanız, iikrım-
~ t~fınuı ooen b:r !tlrafıru yap - daki mes"uliyetlerini müdn1t olma - stönderrnek gibi. .. Fnkat, Yunan - teshedilrni.1, '}1md.iki Milll ainema.nm Halı" LfVa \haklıgı1 ce, yapmıı.nız muvatıt olan şey Ve -'att~la.cakt.ır ki, bununla zaten harbellan lAzımdır. Millet içinde birlik lta}yan harbinin su ilk enfha•ı ı;:-ö- yerinde bir operet ~u raaliye~n~ Bir tavzih tfılet makamma müracaat etmektir., 
~ 'haıı tab31ı:alan anwnda hJsse- oktur.» termi~tir lci bug{in ATnavudluktn mişU. Sahir opereti ~Uc ral_l§ vnrdı. Hanımefendi ile aramızda bunlar -~'tttt ktıe Olan hoınuc1suı:lu~u arttıra- y Meb·us Stanc;ef, Sil is tire civarında halyan ordulannın ne· ntini himaye trupun başmda da Cem~ 8ahir u. Baldad Elçimizden şöyle bir m ek - dan başka ~k bir elım!e bile tea U e~i'le · l!tı.ıısollninin ıarnftarlan da Romanya hududunun Bu}garistnn edeb"lecek olan lt~tlvan uçak filo - Peştede operet iÇin ,çruLŞlillfte'Y~:n is- tab a.ldılt: dilin~. Esasen kendiSinın burom. 
' tM~!t nıuavenetın ffit.lerden ne ~ lehine olarak taciili lazım P.eldiğini lan bu himaye işini b:ımrabiJ,.cek vaftak olm u., bu aan atkArkni~ Guetenizde •Bir Acı Ilik:Aye:ı. tın- da ıtt dakikOOan fazla kaldJtuıı zan. 
~b.ı-c~lıklaz net.iceısinde l:;i.ib&a1 ~ al)yledikten aonra Bulgar - Yugoa - kuvvet ve vaSlflara malik değildir- mini verd~ tzupile garb te o ope.. Tanı altında Bay Halid Ziya U~nklı- netnıiyorum. Binaenaleyh, alı:nrarm ttıı... -~i de d~ünmek meeburi - bv müna.aebetlerinin o kndar iyi ol- ler. retler temsil c~~ . k'd gilln bazı n~nttn bulunduA'un u, 'fe sureti ittihazi hakkında tafsilnt ve -1

' ""l((e ..._, ___ ~, rd """er b lüis T · k. · d h d dd ı · · • · · Sahir operetını bir kere de es ı en ı...zn..--- b;;~"\k evltı.chnın re.sml ve ""~ ~ .... a ır. ""6 ı ı madığını. Ür ıye.nın e u ~ a talyan mnğltibıvet ve TIC atinm Em al denllen Feyı:iye t:ırnat - uııu........... <AJU ı u~· rildiii· ve bundan dn .vak'nnın uk t '"""' ba ~In içinden yalruz b,_ ukcr tah,ld eıtiğlnl ve Bulo•n•ta• t•m hlr.herimete döndü..r.lm•M 1,;,. ;,..!';"'..ı~nnnda soyretUk Cemal !,"'~!::''::ı,==~.::...: görünüı;llnden daha vahlnı oldufiu • ~~~ do!an=~ v:erk::iz ol= l~ım·e :!:iki:'ut :~~r:ı:ulkai~,;:~ ~e İngı1ız ve Yanknnh~ç~·ilım}'" ktar- Sahir bina deCişt!riyor, snn'at de~lt- benden de bahseylcmiş oldug-unu ha.. nun anln§ıldı~ı, iddiası herhalde be. 
~:'et.ı dım ve .T?lü pe uvu 

0 1ncıı d,r. t·ırmiy~rdu. Bu yeni binnda da ıene be ald nim bu sözlerimden, makul olarak, e-~~ etine istemeksizin en nınhim Türkiyenin tehdidi altında bulun - Btmlar ne at eden kollan yn mz a- r ım. d il bil k bi k r if desı ol ~t teaiinı ettikten ve oradan kal - duğunu k.aydeylemi,tir. v - • • _ operetJer temsil eU.i. Daha far.la iDe evrakı arnsında ın e eec r anaa •n a -tıı ~ İtalyanın hayatı noktalarına Bulgariııt nın Sovyetler Birliği ile gıtmak, onler_nek ve $:eçıdlen ?un fiç yahud dört sene oldu. Bir gece aaklanmn.sı mı yokıın A.mmenln kıra- mamak gerektir. 
~ll<tı)ır darbeleri indirmek tmktmını olan münasebatını bnhis mevzuu e- !ara tıkamak ılf"d kAIF.trk~ avr-ıl z~- Nnşidin ta"yatrosuna gi~: ailne arzolunmuı mı munfık ol:ıca.- Sırf hakik:ı.tin tebylnini istlhdaf e. ı.~,, etine temin eylediırt.en sonra den Stan,.ef demi..;r ki: . . . manda tıı\ib e en ·k"n u;v:t enk- - Operet var. ...,_, takdir şiıphes~ ki bana dil.~e - den -bu yazılarırom cBir Acı Hik ye. ~<ı Ol "' -r-o ne .,iyecek ve ntacA Vt"h~tırml" ...,.... te! , .. __ ._ edild ~· - n1 ';.h.~"'lllllş olan çok gayri milsaid bir Sovyetl.erle mü?ns~betlenm~zın - d b"" ~k h" 1 d Dedilerdi. Perde açıldıip znman yen bu yazılar hakkınd mütalca r.......uuın neşr ıı;,ı sutu ara ~~ harbe devam mecbııriyetinde mes'ud bır tanda ınkışnfa deı;ıım h~susund". B uyu ı7met er e e- sahnede Cemal Salb"ri gördum. Nnşıt1 serdtne salfl.hiyetim olmnmakla bera- dereolunmll.Sl ricasile saygılarımı su-

l ttır. etmesinden hilhaıısa memnunuz. bıl~eklerdır. ve nrk.adn~ları trupu içinde 1ene ape.. ber, kend.isile hiç bır zaman ve hiç narun. Ba.Y Dı.rektör. ~ t.ll'an~ aon kaporettn:o lU Eski dahiliye nazın Nikolacf, ret temsil edıyordu. blr TeSile lle yakından veya uzalı:tnn Bağda() FJçisi ~lllıll<1ta 25 (A.A.) _ Daily '1'eleg _ Bulgar - Sovyet münn;ıebetlerinin Operete aç bir küUeyiz. Bıı kütleye tM ~ ve munre!eın vuku ~ulma- A. G. Ostun 
t.-."llt ~zeteaı t:İtalyamn en aon Ka.. son aenelerde e,?ğlnm siyasi c~l~r operet sunmat için hayatuun Y•mıf 

toau. ~J#ı altında ne§retf.i!l üzerlne kurulduı::unu beyan etmı tır. i bfoş yılını s:ı.hhede :ru,.•wnıe san'atktır 
t~ a.taıede ,JU satırlail yazıyor: Solyada munim bir mi'likat Cemal Sahiri bir terc de Jtıbile...."'inde 1 A D y o 1 r 
~hnıar. V'malde ">tittın muhare- Sofya 25 (AA.) - Bükr;-:ıte~~ (Baştara!ı 5 ineı sayfadal göreceğiz. önumiizdek.i bkUnun ayı. . Bir daktorun günlük (i~ Ce~urnı kamrgft.hı ve üssü olan T una komisyonu Sovyet ~eyeti reı~ı . . k nın üçüncü Salı akşamı Franmz U - '-------------_. t' d 
' "t rıın SUltutunun edi bir ma~lt\.. Sobold. Mo!!ltov~dan Bukre~e ~- hinde harbe sevketmemek ıçın ço tros hnesinde esk· oper~t arka. SALI. 2G.x1.1940 rıo .arm an 
~~lh .. Olnıadı.tmu isbnt edl'.n :vcnı ~ derken Sofynya ugrnmış ve başvekıl dikkatli ve mahnretli hareket etmek ı ya u sa ' ı e: Baai ayarı. a.o

3
: Hnfif mü

2
ik 1================1 .:~- d k b 1 d"l · f istiyecektir. Su kadar var ki, Yu - daşı Nıvıı.rt, Muammer, Şevk:tye, ü ~-.;;· ... t~=::~~nı,~~.a!Ade In • taTtı:.id s:;.;., ı:: :::::ı::;e konU· nan - ltnlv•n h•rh!nln b. :c~ d~ v.• Mohmod, To to •• bnlonaoalı1ar,..:: .::;ı ~ı,·~: "i:~";..~~~~~~-.~ :.~.: ! K ah o e o e çay 

~,h.. ~U~ffak.iyetlcrine ka~ olan ~rl.iği umumi kfttibidir. • eonra birl:aç defa 17.ah ettıgımız gı-•ların-.,ahıslannda, t.)'st~ haya . yan. 11.J3: Karışık şarkllar. 12.50: A- Kahvenin mnddei mües ıresi 
.:"lllılh-- Alm:mlnnn tckzibı b! ırimdi de okuvuculnnmız~t hatrr- za but.ün varlıklartle hizmet etmiŞ, 

1 13 05 
K k lo ve kntein'dır. Çs.ym maddei mücs -tacı. '"'lllZl bir knı. daha arLtır - A ) y i . . dl k edecek olan san'at Aşıklarını da al.. Jans haber eri. . : arışı §ar 

!... - tr. Berlin 25 ( A. .... -.- an resm ılatalım kı, Yunanıstnnı Am~vu ': ı ... aı olacağıs. tnrknler (Pl.) 
14

: Karışık muzlk lPl.) ' sıresi de {tein)dir. Her §Cyden cv. ~Ili 8ebebl ~ bir membcıdan bıldınlıyor: r:ih .. tind~ zaotetmek fevkaladc guc; lU9'~ vel söylemek mecbur!yetlndeyız \~«la ih e, znfer saati gel i za.. Evvelden y~pılnn tnhminler ve bir ~dir; bilhassa halyan ordu!!u- hnıet Hu..üst 18.03: C&zband (Pl.) 18·30=. K~!lU§lD~ ki he- ikisi de cümle! asnblye ze_ ~ ,_ecıu~!~nı:::ı~~~:~ dola.şan ~yialar hiliıfına olarak, onn hal"Cı değildir. Cünkii Arnavud- l 1&.4!5: Müııik. 19 = Oda mu.stki&. 19·30· hiridirler. Fakat insanlar arasın -
ı"'<11 ..... lk dü Bulgaristan zitl"amdar ~lısiyetleri - luV....ın Adriyatik iakel,.Jmnden Yu- BUyük fen adam art Saaı. ayan ve ajans haberleri. 19.45: d.a o kadar taammum ve intl.§ar ~(! ~ İtaJyaşm~~Y:UU:,~e:~:ı~ nin halen Beriine hiç bir :ziyn~e!i nan hududuna kadar hiç bir dt'!mir- (Ba.ştara.fı ı nci sayfada) Yeni prkılat. 2015: Rndyo gazetesi. etmiştir Id bu zehir tnbiri bile bir 
~~l Uktedırdir. Belki de deAildir. beldenmediği, bugün Almnn hane:~- yolu mevctıd olmadı~ ~ibi mebzul yor, fakat Hestia denilen merke:ıl 20.~: Bfıyük fa.stl heyeti. 21..30: KO- çokları iÇin garib ve ıı&ho§ bir ıe-
~ 011XX1Paratorıuk arması üzerinde ye n~a~etind7n .~h~;~ basın mu- ve iyi yollar da yokttır; hnlik Yu- bir ateşin etrafında dönüyordu Bu nuşma.. 21.4.5: Radyo salon orkestrası. sir bırakacagı §Üphe.sizdir. Kahve 
~;tlııeı_ an bu letey1 hiçbir şey teınis.. ~llenne bıldınlıııı ır. """ - Amavud hududundan Yu - ateş güneş değildi. zira gÜne§. Hes- 22.30: Saat aynm, ajan.s haberleri, ve çay her ikisi de münebbihdlr -

~ , nıın arazimnn içerilnin~. ne demir- tianın nefTettiği aydmlığm in'ika- borsa. 22.45 : Radyo salon orkestrası. ler. Yani efimlei nsabiyeyi tenbih ~et ~YQ iki taratı da fena bir Ta- Bir karl kocamn yara an- yollan •e ne de U.fi vnllar gitme- o:(e ı•ı'-lanıyordu. o zamanı dü•ü- ederler ve bunun ilk neticesi UY-
r. .,. .., " .. 13: Dana m~i <PJ.} '""·ft ok ~~- 1a 1Bında tnlml.ftlr. zrra ttaı.. ·ı f' f ka 0 mektedir. Ost ... Jik Yımıtnistzın - Ar- nürseniz, birisinin çıkıp ta dünya kunun kaçmasıdır. HaJUA.Uten ç ~~llılltdıtnda bulunsa Mu.Wlltni'nin m8SI 8 ne fC8 enen my n navudluk hudud höl~,.Jeri ve bil- yassı değildir, ve dönüyor demesi- kahve içildiği zaman o gece uy -
~tltr e bir darbe de o indirnı~ o- otomobil musademesi ha~a Eoir, o dert"<' .. r.le dnrlık bir nin ne kadar mühim bir ,ey oldu- ,-----------~) ku ÇOk geç gelir ve gelen uyku da ~~·~ ~ardun etm..., Mibverin Ak . "nntakador ki hmal"d• t•ornoz ha- ğunu takdir odminlz. Tabiatile. ( T 1 YA T ft OlA ft riiyalı olur. Kahve bir çOk genç.. ~~. '1 :~YeUni znyı!latmı.ş ola - Şoför Mehmedıı:ı id~t;r~ind~k~ reHtı bin türlü müııkiilata uğrar. Bü- eeyyareler de bu merkezi ateşin et- lerde muba.kkat çarpıntı uyan -
t.ı"b lti!eznıı Almanyanın ne ya- 2302 sayılı otomobıl dün ıçınde ıkı fiin bunlann netice!inde kolayca rafında safianıyor lar, ve fe:z.ada sey- Şehir Tiyatrosu dınr. Bu da cümlei a.sablye üze-'~~ı gÖtnıek Için beklemek de _ yolcu olduğu halde Sultanhamanun- hükmedileb:Jir ki ltalvR Arnavud- rede-.ken, kulalclanmız ziyadeaile a- , Tepcba,şında dram rine olan münebbih tesirinden ile-ftıt ltı t \'erin sıkıntısını tabiliyeti _ dan geçerken, Yerl.i .Mallar paza~ luğa ne çok büyük ölçüdt- ordular lıştığı içjn duyamanığımız gayet tiz kısmında ri gelir. Fakat bütün bıı.nlara rat-

ttQ 'oıı haddine kadar istismar et.- önünde toför Nurınm kullandıgı getirebilir ve ne de btmları Yuna _ musiki sadalan çıkarmakta idiler. men herkes u çok hepimiz za -~~"ı 4095 anyılı kamyonla çarpı~ııttıT. nistana ka~ harb ve hareket etti - Fi!!agor'un hayah hatkındaki Ak§am saat 20,SO da man mman bunu aramat:tayıs. 
ı.. <\titı l'-nlar .. 1 ·· 1 Çolt tiddetle vukubulnn bu çıupı~ Te bilir. Çünkü, hüyiilc ordular ha - malum ah bundan sonraki yazım ız- Ayak takımı arasında Sebebi §U ki kahve ve çay YOt --.,~a 25 (" ne soy uyor ar ma netı"c••inde her iki araba da e - 1 da 'Lmal edece~7• 
"'~ •~ n.Jı.) Y nan m•-"tfa ......, ,_Let ;..in arkalanndan her tür ü .._.. e.- Cemal Sahir jübilesi gunlu~u muvakkatcn gideren b1 -."<! "' • - u '"""' ..- b · 1" tte haşara uğmmış • .._~~: ..... b _ ı> ~ i•~~~elini tahdid etmek mak _e;:ı~dıybet 'ı sure ü~erilerclen Meh~ vivecelt ve atecağın gelmesi huııu- IMahim Hoyi 1 B'rineilı:A.nun Salı güntı aqamı rer lçkidirler. Katası, dime.~ı~ tı •. ""- ~l'an n"t. la.;sı e u una n m • -- _ıa h~ -yden evvel demiryol - bı t r-•ft- "Yeyahud bunlarla .'lll "~~ltefl).. __ . _Propaganda te.,ki &h., med le eei Ismihan vücudlerinin , ... rxı .. ~ ~ehir Tıyatl'osu komedi kısnıında ço yo I.LUU.l 

~ otıı~~ Ita.lyan ordusunan Yu. b l"f 1 . den yaralanmışlar- larile yollara muhtaçhrlar. A k b beraber adalAtı da çok yorulan 
~::~ıı ~ı:ı; taratından deıla, İngiliz du te ı yer cnn Bu Sf'bebl ... ltalvanlar, ta bida - n ara orsasi a.AŞlD RlZA Tiyatrosu takatten dÜŞt"!l insanlarda kahve t..:'~ 01 ... CUeri taratından mağlfı.b ıry. 1 '-an koca tedavi edilmek vette eövlediğimiz gibi. A"lll\vun - -···- muhakkak ki bu yorgun!$ ve 
'lll: "llbnu ı "dd" tm ı. ara ı " 1 L E • t d k '-"u 25/12/940 açıl•a kapanış fiatlan BALİDE PİŞKiN beraber ~ 't . ı.srar a ı ı:ı e e ..... üz.ere Cerrahpaşa hastanesine kal - u~~:~an pne aarnız e f'~ ,.n, ı - .., bu tiıkat.sizll~i gi{termektedir. Yc-~~~tat"- . . ~ dmlmışlar, kaza etrafında tahkika- P"l)"'lavva üzerinden de Ymıa .. İstan I======Ç=E=K=L=E=R====='i Bıı &Qam BeyoiUu nıılk aine.masınd& mekten sonra OCk n~r olmıyan ·~ıı '" ~ ....... , kendisıne kıY!f'ett öl. ta bnşlanmıştrt. MakedonVJ~ııına ve sonrA T,.,.,,.JvA ii- 1 _____ __:_-:--:----:--- O G E C E bir fincan lı:ahve az çok hllzım gl. ~ ~lit<lıtnıarda bulunan Inglite - zerine yürümek mecbııriyt'tindedir- Açılış ve kapanış 
\~ ~tetıki olmakla bahUyardı:r. yola.r vasıtasile üeri sürillen iddiaya ler. 0 hAJd ... Yunani•tnnı mllğ)ub et- Londra ı Ster.m 6.24 
'ta ~ld.e de dft1manı ıtaçirnıak tır- gelince, aynl yanlış malt'lmatın ev - rnek için 20-25 tümenle mütenm - New-York 100 Dolar 132.20 ~~tıa ~tmek şereti yalnız Yunan velce de taşist tanrrtlZunun Ynn.nnis- zın Yu~oslav topraldnnndnn ge-c - cenevre 100 İııviç. Fr. 29 6875 
~ :'ta 2s a•ddir. 'tanda kolay nettceler elde edeceği 'TleJ .. ri için bu devletin müsnadesi la- Atilla 100 Drnhml t.0975 , \~~la <A..A.) - Roma hfikfıme- lı:ana.atini tevlid etmiş oldu~una na- 7.ımdır. 100 Leva 1.6225 

)t ~'te th l'~ıtasae yapt,ıtı neşrlyat- un dlkkntl celbede:riı. Mihver devletlerinin, Yugoslavya Madrid 100 Pcçeta 13.90 
~:aa l'~etinden do1ayı kimse- Roma, böyle hulyala.rl:ı avunmıııın meselesini nasıl halJedebil~eklerini Budapeşte 100 Pengü 26.5325 
sttıı b flnek mecburiyctlnde ol- devam etti~ takdirde bu uykudan bir baska yazımızda tetlrik edece - Bükreş 100 Ley 0.625 
~tı \'e e~n etmektedir. Biz fa - hergÜD daha büyük acılarla uyana - i.!iz: fakat bugün ırunu sövlemek ,.e Belgrad 100 Dinar 3.175 ~~~:e tn lt.aıyan ll..'lkerl erkfuı.Jnın ~mı kendisine haber veririz. Yuna- tekrar etmek mecburiyetindeyiz ki, Yokohama 100 Yen 11.1375 

S,~~teeavizin aleyhine dönen ni!ıtnnda tasavvur edaen cMkE'.ri ge. Alıııanya. Yust"oslavyavı nsla hnrbe Stokholm 100 İaveç Fr. 11.005 
\...' har na karşı yapılan e.m _ Yunan milletinin müttehlden B- tahrik etmeden v~ bu memleketi 1:-"'..sham "~ talıvı1at ~~ lı~atı bden dolayı İtalyan nın- nudan.e muknvemett ve Yuna.n kıt'a- Mihvere vermekte olduO.U zirai. cn--

tıtıarın;ennet jlllecbtırfyetinde lannm Arnavudluk topraklarının kal man ve madf'n mahsullerine halel 
-. kanıiz. bine kadar g"ıden muzafferane muka- vermeden arzunın" rlmetmelc iati-

eta.taa.rın artasında bU- bil da vecektir. Fat.~ bunda muvaffak o-

Sıva.! - Erzunmı ll 
Şark .sıgorta tı"rkeit 
hillR .senedi 

20 25 

Dram 3 perde 

Jkı&'iin :Beyotıu DALK sine:nıasında 

ı - Süveyş tedaileri. Saat ll de 
2 - Haydudun oııu 
3- Mık.i 

Zayi: Sümer!bank yerli ınallar pa. 
za.rı müessesesinin namıma taıttfm 

ettiği 26/10/940 gün ve gM/26561 

ma.ralı sened1nin yedımdeki nUshası 

her n!l8ll.sa znyi edilmiş oldulundan 
mezkftr aenedin uhndan b!r örne~ini 
müeseseden eelb ve iStftısal edileeeli 
ilin olunur. 

bi müessir olabilir. Ve bunun için 
aranır. Fnkat daimn hatırda tut
malıdır k! ifrntı, fazluı in.!an IÇin 

muur olan çeylerden m.aduddur. 

Cen.b .lstlyen okuyucıılaruwn 
posta pulu yolamala.nnı rica e_ 
derim. Aksi takdirde lste.klert 
mukabelesls blabillr. 

ANAPIYOJEN 
Dr. 1HSAN SAMI 



8 Sayfa 

İktısadi tetkikler 
(Bqtarafı 5 inci aa.yfada) 

Cle adam bqma isabet eden demir 
miktan (Kilo heaabile) 

Almanya 31 1 ,O 
Ingiltere 2 77,3 
Belçika (Lüksemburıı) 221,5 
Fransa 123,2 
Japonya 85,7 
ltalya 59,7 
Harb başlar bulamaz, İtalyada 

da demir aıkıntısı ba~ladı. Daha 1-
talyanın harhe girmemit bulunduğu 
sıralarda, 19 39 yılının ilk yarısın
da, demir kıtlığı yüzünden ftalyanın 
fabrikalan ancak % 5 5 nisbetinde 
çalı~biliyorlardı. Daha sonralan 
bu mikta.T büyük fabrikalardia % 
~O a kadar düştü. Harbin ilk ayla
nnda biraz olaun Almanyadan de
mir alabilen İtalya, bugün bu im
kanlardan da mahrumdur. 

domuzlara veaair hayvaniara yem 
olarak verilen mısır da memlekete 
kafi gelmemektedir. Esasen en be
reketli yıllarda ltalYadald mısır 
mahsulü 30 milyon kentalı geçnıe
mektedir. Bu vaziyet karfısında hü
kumet neşrettiği emirnarneyi geri 
almak mecburiyetindo kaldı. Ek
mekler, kepekle karıtık olarak c;ık
maja ba~ladı. 

ltalyada, arpa, yulaf, çavdaT, 
fasulya ve diğer bakiiyat ta killi 
değildir. Hükumet bunların bir ço
ğunu Yugoslavya, Macaristan, Bul
ıı;aristan ve Romanyadan ithal et
mek mecburiyelinde kalıyordu. Fa
kat bugünkü teraitte bu yerlerdeki 
hububat ve bakiiyat mahsullerinin 
biricik sahibi ve mü;,terisi Almanya 
olduğu için, ltalya, ancak Almanya
nın kendisine vereceği miktarla ik
tifa etmek mecbudyetinde kalmak
tadır. 

SON POSTA: 

YALNlZ _ BIWUB saatlannın Jiikset derece saatlar 
oldutunu Iddia etmiyoruz. Fakat: 

Yilksek derece, fennt terakkinin en son yeniliklerile 
miicehhez, .atlam, husu f1k Tt modern eşkfılde 

nlmatıa beraber Jttkaek marta bir çok saatlar ara-
lloda daha uc~ olan yalnız 

SAA TLARIDIR 
BEVUE saatmı, tanl.IlilUf saatçllerden isteyiniZ. 

Depo.su: Galata, Kürekçiler, Manhaym han ı cı 

tat No. 1 Tel: 40386 

Istanbul Levaz1m Amirliğindan Verilan 
Harict Askert kitaatı IlAnlara Bakır: Harb aanayÜ için mühim 

olan iptidat maddelerden biri de 
bakırdır. Halbuki İtalya bakır cihe
tinden de fakirdir. Harbden önce, 
otomobil ve motosiklet mukabilin
<le Siliden bir havli bakır ithal ede
biliyordu. Bugün bu imklin da orta
dan kalkmıştır. halyanın her yıl hıı
ticden ithal ettiği bakır miktarı 50 
bin tonu bulmaktadır. 

halyada et, yağ, süt ve diğer gı-
da maddeleri de gayri kAfidir. ltııl- Nümunesine göre 35,000 atış cüzdanı, ıs,ooo ati..§ detterl, ôO,OOO hedef 
ya nonnal zamanlarda hl':r yıl 90 kô.tıdı yaptı.nlacaktlL'. 29/11/940 Cwna günü .saat 15 de Ankarada M. M. 
bin sığır, 294 bin baş diğer ka~ab- V. Satın alma komisyonunda pazarhkla ıhalesi yapılacaktır. Taliblerin 
lık hayvan ithal etmek me-:hurive- 3000 lira teminatlarile komi:syona gelmeleri. (1479 - ıo898) 
tinde kalırdı. Rı;gün•e ithal imk&n- ,••••mı•••a•B•ııılıı• .. ılıııı•.lıiiliıl.l.illiıilıııı••••~ 
lan tamamen daralmı•tır. Bayanlarımızı aylık üzüntülerinden 

Kurtaran gayet aıhhi, ufak, yumuıak ve en ince elbise -
ler altında bile belli olmıyan 

FE iL ve BAGI 
Gıda maddeleri: Ikinci Oünya 

Harbi, ftal:vnda gıda meselesini gü
nün en milhim mesele!!i haline getir
~tir. Resmi rakamların do~rulu
ğuna iruınmnk caizae, son yıllarda 
ltalyadaki buğday maheulü 80 mil
von kentalı bulmaktadır. Halbuki 
ltalyanın yıllık bu~day ihtiyacı 90 
milyon kentaldır. Binaenalevh !tal
ya her yıl dışarıdan, en az: 1 0-15 
milyon kental buğday ithal etmek 
mecburiyetindedir. 

ltalya gıda maddeleri sarfiyatını 
tahdid için, daha harbin ilk giinle
rinden itibaren vesika usuliinü ihdas 
etmek 1üzumunu hissetmi~tir. Bu
gün İtalyada, ekm!'!k, yağ, süt, et, 
cay. ..eker. kahve, kakao ve diğer 
bir yığın gıda maddesi v~ikava tA-
bidir. j Yeni ambalAj ve daha mutekAmll bir tekilde 8 lik ve ı2 lilt kutularda 

Bütiin bu i7:nhattan anla•ılacni:h yeniden piyıı.saya çıkmi,'Jtır. Eczanelerde, tuhatıye ve partümeri maga. 
iizere, İtalva iktısadi bakımdan <"ok 1 zatarında ve kadın herherlerinde hizmetlerine hazır oldu~uuu 
zayıftır. Değil her geçen yıl. fnkat ~ı.ll:llliiZ'II'ZlEZ::II::UIIill:a!ZEI arzederiz. 

ltalya hükumeti, buğdav nok~a
runı teliıfi etmek için pi~irilen ek
meklerin mısırla karıştınlması hak
kında bir emirname neoretti. Fakat 
bir yandan fakir hıılkın başlıca gı
aasını te~kil eden, diğer yandan da 

her geçen ıı;ün bira7. dııha zavıfla
ma;a mahktimdur. lnv.iltl'!renin dis
kalifye etmek için ilkönce ftalyayı 
seçmiş olması hiç te teaadiifi de
~ildir. 

halyanın ·~keri zufını, biraz da 
bu iktısadi zafile i7ah l'!tr.ıek lu-
zımdır. lhsan Ali Ediz 

Urfa Gümrük Muhafaza Taburu Sahnal
ma Komisyonu Başkanlığından : 

-.... 
Tutan % 7,5 

Miktarı Muhammen ternınatı İhalenin nnsü İbnlenin Saati 

Cinsi Kilo Lira Lira yapüneattı günü 

Un 408000 46553 3492 Kapalı zarfla 9/12/940 Pazartesi 
günü saat 10 

A ıı Yukarıda yazılı dört yüz sekiz bın kilo un hizasında gösterHen 
gün ve saatte Urfa gümrük taburu satın alma komisyonunda kYlalı 
zarfla ihale edilecektir. 

B ll Şartnarneyi okumak L'ıteyenler sözü geçen komiSyonda. her gün 
okuyup görebilirler. 

C ll İstekliler unun teminat akçesini Urfa gümrük veznesine yatırıp 
vezne makbuzu veya banka mektubile birlikte ,şart.na:menin dördüncü 
maddesinde kendilerinden iStenilen vesikalarla birlikte teklif mektublarını 
ihale saatinden bir saat evvel komi:syona vermiş bulunacaklardır. •11006• 

Kurul~ tarihi: 1888 

yesi: 100.000.000 Türk Lira!)J 
• Oube ve ajana adedi: 2M 

Zlral ve Ucarl her nevi banka muanıeıeıert 

PARA BiR.KTiRENLERE 28.800 
LiRA lKRAMiYE VERIYOR 

Zıraat Banltaslnda lı.umbaralı •• ihb.uw ta.&&rruf he&M.blarında 
en az 60 lıra.sı bulunanlara senede • deta çeltilecek tur'a ile ~·tt . 
daki plana &ore ikramlye daRttılaeaktır. 

4 Adet 1,000 Lira h k 4,000 Lira 
4 " 

500 
" 

2,000 " 
4 " 

250 , 1,000 
" 

40 " 
100 " 

4,000 u 

100 " 
50 .. 5,000 

" 
1~0 u 40 . " 4,80J 

" 
lbO " 

20 ., 3,200 u 
l.hı•ut: Hesablanndıı.lti paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 

oı...ııw • .)'en!Pre lkraın • .Je çıktıcı ta.kdı.rde ~ 20 ıazıasue verilecektir. 
Kur aıar enede 4 delil, ı Eyull, ı Bı.rıncllı:aoun. ı Man ve ı .fi1uı_ 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanlar• 
Paşabahçesinde Sultaniye çayuında ve Beykozda HünkAr i:~!{elesi çayı. 

rında 3 ila 10 metre uzunıu~unda ve 3() ila 60 santim kutrunda 16 par
ça dişbudak ağaçlarile bir aded 9 metre uzunluğunda (50> santim kut
runda kestane nı;acı mahallinde pazarlıkla satılnea~ından i:steklilerin 
28/11/940 Perşembe günı.i. saat 10 da Sultaniye çayırında hazır bulun-
maları. (1121 7) 

Diş MACUNUNU 
Kullanarak dişterinizin sağlamlığını ve göz kama~ 

tıran parlakfığıni kazanınız. 

Her yerde D E N TO &. diŞ macununu tste1ınıı 

K T0V0ND N 
Yastık, Y organ, Yatak I.:ullanmak k e !le ve sıhhatinize faydalıdır. 

BİR KUŞ TUYÜ Y ASTIK 1 LIRADlR . 
Yatak yorganları da pek ucuzdur. Adrea: İstanbul Çakmakçılar 

Kut Tüyü Fabrikası Telefon: 23027 

Eskişehir Hava Okulu K. dan: 
ı - Esk~ehlr hava okuluna uç erkek daktilo alınacaktır. 
:ı - Aşa.lıdaki vasıfları haiz olanlarm ı/12/940 tarihine kadar Eski~ehir 

hava okulu kon1utanlığına dilekçe ve vesaıki ile müracaat etmeleri. 
a) Türk olmak ve e!:nebi kadınlarla evli olmamak. 
'b) Medeni haklarından mahru mlyet cezasil e mahküm veya devlet 

için muzur te!Jklltıtınra mensub olmamak. 
ç> İyi ahlak eshabından olmak,hayslyet ve namusu muhil fillerle ve 

alelitlak ağır hapis vtya o delece cezayı müs'telz,m bır tiil die 
mahkllm olnınmak. 

d) Sıhhi ahvali vazife cörme~e müs:ıid olmak (Raporla). 
e) Daktılo kursu görmü., olmak <Ecnebi dılleri bılenler tercıh olu-

nur.) • 
fl İtntlhanda muvaffak olmak. 
g) En az üç sene hizmet edecc!ine dair not:.erlikçe musaddak taah-

hüd senedi vermek. • 
3 - Bu ev.safı haiz ısteklılerJn imtih nnlart 21 121940 tarihinde hava o.. 

kulunda yapılacak ve ke<9dlleri ne gösterecekleri iktidara göre (60: 
120 lira ücre~ verilecektir.) (1530) (1 1208) , Tacheo Theodoite 

Kern mamulatından 20 saniyeye kadar verir, gümüş üzerinde muha
razalı taksimatı ve stadia tertibatını haiz bir aded Mıre ve Jordan cet
velile bırlikte satılıktır. Gazetemiz idaresine müracaat. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
ı - Kurumumuz kız ve erkek talebesi için cins ve miktarı muhammen be

del!erile rnuvakkat teminatı yazılı elbiSe, palto, tayyör ve mantonun 
idarede mevcud kumaşlardan malzeme ile ~çili~inin 5.12.940 Cuma 
günü saat ll de kap:ıl·. zarf usulile Rektörlük binasındaki mü~ek
kıl :ıtomıSyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye girmek .stıyenleıin muvakkat teminatı ve tekli! r.ıP.ktub
larile kanunun tayin ettıği vesikaları ihale saatinden bir ;aat evvel 
komı.syon reisli~lne vermeleri. 

3 - İşçillkte kullanılacak malzeme örne~lni görmek ve ~artno.mesini 
okumak i:stiyenlerin daire müdürlüğüne müracaatları. (7848-10974) 

Ade:i Fıatı Tutarı 1'eminatı 

Erkek elbisesi 365 14 Lr. 5110 

Erkek paıtosu 118 H • 1652 

Kız tayyörü 34 12 • 408 

Kız mantosu 8 12 1 72 

7242 5H . .......................................................................................... ··············· 
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Bir komprime hayat karşılığıdıt· 
ttf 

En aıkı~ık zamanda size en büyük. yardımcıdır. Kalori, gıda, ıı:za~· 
nefase~ bakımından tatmin edici mahiyeti ve yüksek evsafı bsiı,ıJ 
Mercımek, bezelye, buğdıty vesair çorbalık komprimeleriı111 

her verde bulabilirsiniz. 

ÇAPA ARKA 
M. NURİ ÇAPA 

üSTAHZARAT , 
Kurulut tarihiı ~ 

P. T. T. Um um Mi" dürlüğün i en: l" 
ı - İdare ihtiyacı için otuz bin tane ilt.l numarlllı deve boynu fil\C,.ıı 

miri kapalı znrna eksilımeye çıkanlmıştır. 1' 
3 - Muhammen bedel c150QO,, muvakkat teminat c1125~ lirB olUP~ 

siltmesi 7.1.941 Sal~ ~.ün.ü saat 18 da Ankarada Evkat ap,rt~ 
P. T. T. umum mudurluk bınasıooaki satın alma koml.51°ll 
~apılacaktır. ~tf ' 

3 - Istekliler muvakkat temınat makbuz veya banka teminat ıııe ~ 
bile kanuni vesaikl ve teklifi muh~•i kapalı zarflarını o ıınıı 
ı5 e kadar mezkür komısyona vereceklerdir. fJ • 

4 - Şartnameler Ankarada Evkat apartımanında P.T.T. Levııtıııl ııı• 
ta:ıb~da~eni Valide hanında P . T T. levazun ayniyat şut>e.sl0, durluklerınden bedelsiz olarak verilecektir. c7521:. ~ 

Ura 

ı 2000 -
3 ıooo =-
2 750 :::ıo 

• 500 - 2000.-

8 250 = 2000.-

35 100 =- 3500.-

80 50 =- tOOO.-

300 ıo :=- 6000.-

Türkiye ]ş Ban-kasına para ya
tırmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı zamanda taliinizi 

de denenıiş olursunuz. 
K~ideler: • Şubat, :ı Ma -ıı K~baraıı ve tumbar~ 
u ı •~~<u.stoa 3 ikincır .... _ tıesabıarında en a1 elli ll 
,ıs, ~ . -- ... 

ri.n tarıruennde yıı.vu., rw Duiunania.r k.ur'»Y 
allnu ttlluırıer. 


