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ltclenizde 
ınizlik ve 
ıilizlerin 

~aktiği · 
~lann Britan)HI a
' llU tahrip oc harbi 
lh. l'aya yaymalı anala-
~ ınalıabil lngill•c 
-.. . . ebeyi Aorapa lıd
lıt ~- hapıatnwJı oc 
~ilce ltal)Hlyı AlrJc -
v ...... e. ~ra da )'GrlM -

~a aeahuetm.lı ia-
\ııı,:; 

~ lzZET BENiCE 
- tler de, Çörçil de Wrer 
tiediıer. B itler kialidir, 

~~~ Almaa1ayJ hup 
davet e11emıekte 

k.dar bcilteN ile har
lZmindedir. 

ı.ı._ ••tknıylp pyeye nr
~ her tiirlü .1e4akirhiı, '-u itile göu a1u1ann 
t~ ihtinm va nLr. HHiaa

taı.akkü111ii 1apa.mwıu§ 
· teav,·ur etüji mid

•e tu.-.wr ettiii fekiWe 
~emif bulmum Alman 

l'tiai laıiltercnia uacli ta
-._ te tahayyiil _plinııulu. 11-

L:\.lll1ulup çıktıiuaı pr -
""S Jiiphe yok k i siılİı'len -
~it etmekte, ıoızap chıy

'fuı hücumlar yapmak-

-,., talihinin, ibnit sü
~ııe pldüiü ve mu
et vidinılc bulun4uiu 

daha neş'eliılir; daJaa 
Jb'_~ha soiukkaıılı n sa
~ tehdit etlerkeu, ıa-
~ öbürü vak'a sikre

"t ka pmalin•e b•ihyau 
~ haber veriyor, 

et müjdeliyor. 
kendisini topulam.ış

m.akabil taarruzda 
i..L~e hidisata tahakküm 
.~ kazamnqtır. Her 
"- hacilten-yi kuvvetlen-

llibai ıalebe ümidine 
L_ nıakta, ilk aarsınbları 
.,..\'Qşturmakta, zafer im
~ltmak tatbr. 

leria seyrin41en anlaşılı
~baaayanın yıpranmasına, 
~sına ve girdiği çıkmaz
" "1nıak çarelerini arama
~ttiı harbi dünyaya yay
laı esine mukabil İngiltere 
•"harebeyi Avrupa kıt'a
,•ıarıya sızdırmamak ve 

e Akdenizde ve İtalya 
SıtMfa, bilahare Avnı -

"el .. it Urmek kararındadır. 
re Akdeniıde inisiyativi 

'-'" Duçl'ye hadiselerde ve 
l"ılelerde tckaddüm etmiş 
tdir. · 

~lıtluktaki İtalyan bezime
)' Utmak, h al) an manevi -
tıkseltmek ve bunun için 

tq~de, karada, havada yeni 
t l' Yapmak imkanını arı
··"urnandanlarını, kurmay -::i değiştiren İtalyaya fır

~t baek, Arnavutluk sadme
:r cephelere de intikal et-
ı .. · . 
~•n lngiltere • hasma te-

• llazariyesini bu defa ele 
' &lısır cephHinde başlı-
~ll\'affakiyetle inkişaf et
ltlunan lnıili:r. taarruzu 
'l>evamı 3 üncü sahifede) 

UGON 
~co SAHiFEDE: 

#tiKAYE 
~C Ü SAHiFEDE: 

SPOR 
~~tacı: h 'f · · ki" ilci .. sa ı emıı.ın şe ı 

~ e ba:r.ı ta d ila t yaparak. 
11 bir hika) c k oymak 
•tıı elde e tt ik. Bundan 
~ okuyucuJarımn: her 
~"~diincii sah ifede nefis 

aye bulabilecekler ü-
~ Sa~~fedc tefr ik et;igi

sutununda da günun 

STEM İZZET BBNİCI!! 

·eu geceden itibaren 
ışıklar yanacak 

1 . 

Bu sabah sokaklardaki maskeli 
lambaların sökülmesine baş/ andı 

Bu İl dört gOnde bitecek 
Bu ay içinde umumi 
berkesin maskeleme 

bir tecrübe yapılacağından 
tertibatı hazır bulunmalıaır 

Yalnız nakil vasıtaları,gecelerl yine maskeli •tık kullanacak 

MllJnn prp ~lün.ıe lngiliz askerleri hir havan topunun başında ... 

Mısırda iki 
ltalyan fırkası 

imha edildi 

Vekiller Heyeti; teşrinisaninin ı 
zı inden itibaren eadde '\'e sokak
lar da, ı·kanunuevvelden itibuen 
de ev n dükkanlarda karartı! -
makta ve nıaskelenmektc dan 
:ışıklar hakkındaki bu mecburıyeti 
dün verdiği yeni bir kararla kal
C:ırmıştır. Karar bu sabah vıla -
~ete tebliğ olunmuştur. SokaJ.lar
daki mavi maskeli lambaların sö
külüp yerlerine eskilerinin hkıl
masına hemen başlanmıştır. Fa -
ı .. t bu iş tekmil şehirde dört gün
de ikmal olunabilecektir. 

Ticaret müdür-

Işıkların karartılması , .e mas -
kelenmcsi zamanında şehrimizde 
ceza ,·erilcnlrrin sayısı 80 i bul -
muştur. Bunların bir kısmı bu ~
hah alakadarlara müracaat ede -
rek para cezalarının affolunmasım 
i5temişlerse de bu cezaların af -
folunamıyacağı alikadarlarca söy
lenmiştir. 
Diğer taraf tan bu ay için ile ha

ber vermeden bir gece vakti mas
keleme için umumi bir tttrübe ya
pılacak ve tecrübeler devam ede
cektir. 

Bunun için herkes maske~eme 
malzemeJiini daima e\•inde, dükka
nında bulundurmalıdır. 

Sokaklardaki lambalar tecriıbe 
anında merkezden söndürii lecd. -
lerdir. 

Vekiller Heyetinin dün kabul et
tiji kararname şudur: 

KARARNAME 
1 - 15/11/940 tarih ve 2/14660 sa

;yılı kararname ile tatbik ~kiine k o
nulan • hava taarruzlarına kar&ı ışık

ların ııöndürülmesi ve karartılması • 
(Devamı 3 üncü sahif ede) 

l•tanbul tevlıilhaneainde lt•ly•nlar yeni hat· 
larını kurmak için 
ümHslz gayretler 

sarfediyorl•r 

Bir Alman 
vapuru daha 
kendi kendini 

batırdı 
Mürettebat kurtar1ldı 

ve esir edildi 

Yunan ordusu 
Avlonyaya 

doğru ilerliyor 
Yunanhlar mebzul 
mlkt•rda tank ve 
mühimmat elde 

ettiler 

lüğünde bu 3 d• k 
aabahki toplantı! gar ıyan ÇI arı-

Bir günde 22 
ltal)lan tayyare· 
•İ diJf{iriJldii 

Tampiko 11 (A.A.)- Da -
CODJaD ismindeki bir İngiliz 
harp ıemisi ile karşılaşan bir 
Alman vapuru mürettebatı ta
rafından batırılmıştır. Alman 
mürettebat kurtanlmış ve esir 
ffilmittir. Dagonyan vapurun 
batınlmasına mani olmak is
temişse de, muvaffak olama
mıştır. 

Avlonya hiç 
durulmakaızın 
bombalanıyor 

Otomobil ve kamyon 
laıtikleri nısıl tevzi 

hp " meydancllar 
edilecek tamamen 

Lasik acentaları mümessilleri bu 
sabah saat 11 de mıntaka ticaret 1 
müdürü B. Avni Sakman'ın reıslı- 1 
itinde toplanmıslardır. 1 

KahUe 11 ( A.A.) - İıutiliz ta
arrum hakkında bazı mütemmim 

(Devamı 3 üncü IC&hifedeJ 

Atina 11 (A.A.) - Resmi tebli.~e 
.röre. Yunan ordusunun her taraİ

<~vıı.mı 3 ılncu sahUede) 

Mevkuf ve mahkumlar her gün 
toplu beden hareketleri yapacak 

1 Bu sabah iki 
muhtekir tevkif 

edildi 

Bu toplantıda simdiYe kad'ar ~
na<ioluya gönderilen ı;ıstiklerle Is- , 
tanbulun lastik ihtiyacı tetkik ve 
esbıt olunmusur. .. . . • •• •• • • •• 
Yakında Basra volilc mühım ıYenı mudur mevkuflar IÇID atolyeler açbrıyo' 

miktarda litstık ·gelecektir. 
Ve kam yon lastik l erind l'n yüzde ~iiiiiilıiİılı..-ıiiiiı-llİİİiiiiii-iiiiıiiiıiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiii(iiıiiYiicıziıii=ı.niiiiii3iiiiuiııi·· niicuiı-ııİİİlıııİaohilıiıiiiiiiiif eiidii~iiJ 

75 i Anadoluya vi.ızdc 25 i İstanbu- • 
la. otomobil lastiklerinin yuzdç 75 : 
htanbula vüzde 25 i de Anad lu

Üsküdarda hurdarıhk :npan 
Bodos isminde biri demir sP.kla-

ya !!Önderilecektır. 

dığından, Kadıkö~·ünde de Haçik Vali muavinimiz 
İliminde blr manifaturacı fazla fi-
atla manifatura sattığından bu terfian Kars vaJi-
fabah t 'sküdar müddeiumumili - ı·g"" ı·n tayin olundu 
ğint'e mahkemeye verilip tevkif ' e 
olunmuşJardır. ı Uzun müudettenbcri İstanoul 

vali mua\'inliği \'azifesini mı.vaf-

G b • k d • fakiyetle ifa eden \ 'l' her kese keu-. enç Ir iZ ye J• dini se,·diren nıi muavinimiz 
Hüdai Karatabanın terfian Kars 

MwNaki huekita iftirak Men lnıillz vihitlerinden Devonşir 
mrltlnmdan lair salvo 

gw i mantardan valiliğine tayin olunduğu bu sa
bah \"İla~· etc tebliğ edilmiştir. 

Geceleri çahşan İŞÇİ· 
leride dOıDnmek za

ruri ve llzımdır 

Zehl• rl ~ndı• Mumaileyhin yerine eski ~ali-
~ lerden Raşit ıelecektir. Hüdai Ka-

Üsküdard a Tophanelio.i!lunda 
Sırmaperdc soka~ında 17 nunıa -
rad a ot uran Asım kızı 16 yaş.nda 
Bayan Nezahet eYinin bahcesinden 
t()pladı{ıı mantarları pişirerek ye~ 
mis. fakat biraz sonra zehirlen ip 
sancılar kinde kıvranarak Ha•, -
<iarpasa n ü mune hastanesine k al-

Gece 9e sabah işçi tramvaylarının ı I'~=' D~eva=-m;;;.:ı=3=ün~t'Ü;:.;sa=--hi;;:;.;;fede:;;;) 
kaldırılmaSI doğru bulunmadı --___ l'_I s_A_C __ A __ ı 

Oyunun ikinci 
Tra•••J idaresi U. Müdürü, vaziyet üzerine pardESİ 

gece ili ve ıeferler J•pılac~ı·nı söyledi Arnnutluk cephesinde harp hü-

EJektrik, Tramvay ve Tnnel Umum ı~-jİllmiİiİiİiİıİİİİİ.iİlmiiiiıliliiİİİİİİİİİİİİİİİ- · tün şiddetile devam ediyor. Mısır-
mudürluiü tramvaylar için ;yann sa- da da İtalyan taarruzu yerİl'l\.' İn-
bahtan itibaren mer'i olmak üzere ;ye- Muhtıralı ve haritalı cep talr.\'imi giJiz taarruzu başladı. 

ni bır tarife hazırlamıs ve dün bunun T AKVJMI RAGJB Bu bahsi bizim mabutla konu-
esaslan ıaz.etemizde neşredilm,i$U. şuyorduk da, 
İdarenın bu sabahki bazı ıaz.et.elerde Tertip eden: Mahmut Raıib Ulut - Neticeyi nasıl tahmin edi -
neııredılen bu yeni tari1esi mucı- yorsun?. 
bace ;yarın akşam saat 23,25 den sonra } 9 4 J Dedim. Gülerek, şu ce\·abı verdi: 
sder ;yapılmaması ve yalnız saat 23,40 ı 18 inci yılı çık tı . - D a ha ikinci perdede). iz. Bi-
da Tünelden Şı.şlıye blr tramvay kal- En mi.ıkcmınel, en dogru tak,·im rinci perde ı,:özülmeydi . ikinci per-
dmlması icap etmektedır. Fakat. He malüınaıı, herkes ıçın Jllz.ım mı.ite- de esir kapmaca oluyor. Üçüncü 
yetı Vek lrnln dun 'CTdıgı b r ararla aevvi bilgıler, muhur;ı vesaıre.. ' 'e dördüncü perdelere daha vakit 
1 ıkl nn maskelenme kar rı kaldın! - cum olarak tla&a '° k'llnlf \"C v •a 'ar .• 

Anla ılıyor ki ü üncü k - ala -

ratabanı tebrik eder ve yeni vazi
fesinde de muvafakiyetler dileriz. 

00 

Oduna )'eni 
narh kondu 

Fiat murakabe kom6yonu dtin 
toplanarak oduna yeni narh •oy
maflur. Bu nuba ıöre, ciirsen 
odununan yaş olanlarına toptan 
iki yüz seksen. J!_erake•de üç yib 
seksen, kuru olanlarına toptan iiç 
yüz on beş ve peraken .. ~rt ytiz 
on beş kuruş azami sat~ fiatı tes
bit edildiğinden bu fiatlar hiç bir 
suretle tecavüz edilemiyecektir. 

ASKER GÖZILE 
CEPHELER 

ikinci bir cephe 
daha! 

vanların b asma şinxii ~eni 

ÇERÇEVE 

<<Amerika mektupları» 
Harp ve politika hidiae

feri bizi aaf fikir, edebiyat 
ve memleket davalarından 
ne hazin ıurette ayırıyor!. 
Sanki kazaya uğramıt bir 
semiden, kU! uçmaz, ker
Yan seçmez bir aaJıiJe dü
mÜf imanlar aibi, asli Te 
ebedi tefekkür ve tebauüa 
iklimlerimize yabancı bir 
aemtteyiz. Giqide aılilete
cek kadar irizilik mevai • 
mini uzatan harp Te politi· 
ka devresi ,bize herbanci 
bir aan'at ye fikir kımılda
Dlfl üzerinde birkaç dakika 
durabilecek kadar olıun, 
İmkan YermİJor. 

Son a7lar içinde basılan 
eeerlerden, bana küçük bir 
kütüphane:ri dolduracak 
kadar kitap ıönderildi. Ya
zık ki içlerinde çok dejer
lilerinin bulundujuna dik· 
kat ettiiim bu kitaplardan 
hiçbirini kendime meuu 
edinemedim. 

Bunlarm arasında, doı • 
tum kıymetli edip Celilettin 
Ezine'nin (Amerika mek -
tupla~) iıimli eseri, huıuai 
bir kıymet J!hdatmakta .. . 

(Amerika mektupları) 
hakkmda belirteceiim ilk 
tqbia, harp Te politika mev-

NECiP FAZIL KJSAKVREK. 

lilik ve tezcanhlık şartları 
içinde, cbakalmı ne var?.» 
diye aç.biım bu eserin, bir 
eece bana kendiıini bat tan 
bata okutmuı olması ... 

Celilettin Ezine'nin (A
merika mektuplan ), bir se
yahat veıilesi etrafında A· 
merikadan bir lıtanbul ra
zetesine aönderdiii mek
tupları demet haline eetir
mit bulunuyor. Elinize al • 
dıjınız bu demetten idrak 
f&mmenize çarpan pzel 
koku, huauai bir irfan ve 
dünJ• söriifüne malik bir 
edebiyat eclasile karıılat • 
mak aaadetidir. 

Bu aaadeti memleketi· 
mizde o kadar az tatbk, o , 
kadar aeyrek duyduk ki .• 

Birçok ömejile basit bir 
hiaailik, medeniyet ve daTa 
i.lemine korkunç. bir yaban 
cılık temsil eden edebi ve
rimlerimiz araıında dostu
mun bu eseri i büyük bir 
dünya p&Tçaıının, maddi, 
ruhi, ferdi, içtimai, bedii, 
fikri, hesabi, iktıaadi mak
tilariyle, bir 5an'atkir an
layıımın sihirli menıurun
d an ne zengin mikyaıta ıü
züldüğünü; ve bu ıüzülü • 
ıün hakiki anlayıfA ne ya-

öetermeiı 
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verg9 ı 
Gar~p bir 

usul! 1 Deniz Fedaileri 
YUNANİST ANA 

ŞEKER!. 

İstanbddan bQ3'ı bayanlar, 
Yunan askerlerine Noel he
diyesi şeker göndermek üze
re hazırlanıyorlarmış!. 

Küçük san'at müesse-' Mütehassıslar nerede?. 
selen sahipleri muame• Yeni mesai saatinin tatbiki ile, 

İstanbnlda esasen mevcut olan 
le Yergisi İçia def ter tut- nakil vasıtaları buhranı. had bir 

k k şekil aldı. ~1esele atık .. Sabahlan, 
ma ta~ urtuluyorlar daireler, mektep•er. miiesseseler 
~fuamt"le ver1tisıne tibi olan ve ayni saatte işe ba~lıror; ak~c11nları 

Bazı muhtekirler yeni 
fiat mürakıplerini ta
nımak için bir kurna.z-

1 OSMANLI - ITAL YA HARBiNDE TRABLUS
GARB ve ADALAR MUHAREBESi 

1 

Italyaya götüreceğiz' 
---

lık bulmuşlar! Esir" iniz sizi 
Bazı muhtekirlerin yeni fiat mü-ı .:.J ' 

Doğrudur. Yunanistandan 
tatlı haberler, tatlı sözler ge· 
lıyor. Tatlı yemek haklarıdır. 
Tatlı ye, tatlı söyle, dememi§· 
ler mi?. 

DOKTORUN 

MRiFETi 

İzrr>iae, aldığı muayene pa
rasını az bulup, hastanın yÜ· 1 
zünc fırlatıp atan bir doktor 
h!!l:kı.ıda tahkikat yapılıyor· 
muş!. 

Fakat, bir yanlışlık olma • 
ı:ın, s:lkm?. Olabilir ki, dok· 
tor, hastasını «para masajı» 
ile tedavi etmeğe teşebbüs et• 
mi:;<ir .Dünyada, paradan da· 
ha kuvvetli ilaç, ne vardır?, 

KUYUYA 

SAKLAMIŞ!. 

Eizim gazetede okudum, e
vi basılan randevucu kadın, 
;eı·mayelerinden bir genç 
kızı, kuyuya aaklamıı ! 

Hazin! Zaten kız bu kııyu. 
ya düşmüt bulunuyor. Zaval
lıyı tekrar ikinci bir kuyuya 
:ndirmenin manası var mı? 

Acaba, bu, eayya kuyuıu 
mu, dersiniz?. 

TRAMVAYI 

YURUTENLEk. 

Son Telgrafın yazilari lik
tır, veaaeli.m!. Geçen güıı fÖY• 
le :;oruyordu: Tramvayı vat
man mı yürütür, yoksa erkin 
mı?. 

Çünkü, idare, ikramiyeleri 
müstahdemine deiil, erkana 
veriyormuş!. 

Bizce, geınısmı yürüten 
kaptan!. Bu vaziyette, tram
vayı da vatmanlar değil, ge
misini yürütenler, yürütüyor, 
demektir. 

AHMET RAUF 

İnsafa gelmeıil 
T, klurın karartılmasını fırsat 

Jı'c. Şirketihayriye, Ki>prüdcn 
Ü;kı.idara son seferi akşamlan sa· 
at sekiz buçuğa indirdı. Bu, eski 
;aate göre yedi buçuk demektir. 
Halbuki, Kadı_köy, Haydarpaşa 

hattı seferleri eskisi gibi devam 
ediyor. 

Sabahlan, Üsküılardan saat 8,20 
ı.te kalkan bir vapur var. Bu va· 
pw-da, ayakta giden yolcuların sa· 
ıı:ı~ı yüzlercedir. Daha erken pos
ta!nr boş olabilir. Fakat, en fazla 
ihtiyacı karş•lıyan bu sefere, bir 
vapur daha ilave edilme9i mutla
ka lazımdır. 
Ealkın çe)<ti~i sıkıntıya bakıp 

biraı insafa gelmeli'. 

BURHAN CEVAT 

kendilerine muafivet hakkı veril· ayni saatte paydos yapıyor. Hina-
memıı; olun küçük san'at nıüesse- enaleyh, herkesin yeti~ip binmek 
sel'"ri sahiJJlcrinin; kitio kullanıp istecİifri tramvay. vaı,ur, Od>büs 
defter tutmak mecburivetinden hep muayyen bir kaç posta~ a in-
kuı tu lnıak üzere: cgötürü ver.ı;ıi• hisar ediyor. 
ye tabi tutulmalarını istiyebilecek· 1'lığukta, karanlıkta, çoluk ço -
!erini yazmıştık. Bunlar ııevdcroev• cuğun, kadının kızın, ihtiyarın, 
deft~rdarlıi!ın muamele vergisi hastanın, durak yerlerinde ~ektiği 
kısmına müracaata baslaınıslardır. ıztırap, hepmizin gözü önünde .. 

Müracaatlar 30 kanunuevvel ak· Artık, ne tramvayda, ne vapur· 
samına kadar kalıul olunacaktır. da, ayakta kalmak, d:ye, bir talih-
Muracaatlar istida lle yanılacak ve sizlik mevzuu br.his değil. Ayakta 
takdir kom;svonları bunlara vıllık seyahat, bl'.ı::ün bir nimettir. Asıl 
n:aktu muamele vergisi kovacak- talihsizlik. binerek ve-·nit lııılama-
tır. Bu suretle cGötürü vergi~ ye rnak, ı.aatl<:rce bckicnıek. iti~ip ka-
tabi olmalarını istivebilecek sınat k.ışmok, yağmıırda ıslanmak, so-
müesseseler sunlardır: tukta üsümek, vazifeye, mektebe 

SahV>i de dahil oldujiu halde isÇİ geç kalmaktır. 
sayısı ıtünde 10 u gecnıiven ve Tramvay idaresir.in kendisini 
muharrik kuvveti de 5 bevı;r•ri as· müdafaa eden , .• cidden makul o-
mıvan marangoz, avakkabıcı ve lan bütün esbabı nıucibe~·e rağ -
saire gibi bilümum sınai mücsse- men, yukandaki Je,·halar sahih 
!erle muharrik kuvveti 10 bev • ve acıklıdır. 
ııiri gecmiven elekli değirmenler o halde ne olacak?. 
•ıe muafivet sartlarını haiz olını- . 
van eleksiz değirmenler. 

Namık Kemal İ<;in aeTgİ 

Şehir ve inkılao vesikaları müze 
ve kütüphanesinde tertip edilip 21 
birincikanun 1940 da açılacak olan 
Ncmık Kemal sergisinde teshir ve 
bilahare iade edilmek üzere hal -
kımızın ellerinde bulunan eser ve j 
vesikaları müze müdürlüğüne iare; 
bu ııüzel tesebbüsü tesvika varıya
cak hayırlı bir hareket olacaktır. 

Radyoda yarın akşamki 
hususi bir ne§rİyat 

Maruf bestekar Jan Sibeliusıın 
75 inci do_ğum yılı münasebetile 
varµı aksam radvomuzda ·bir hu· 
susi neşriyat saati tertip olun -
muştur. Saat 21.45 de Ha.•an Ferit 
Alnarın idaresinde radvo salon 
orkestrası Jean Sibelius'un ikinci 
senfonisini çalacak ve bilahare 
havalı anlatılacaktır. 

--<r-

Terzi, fapkacı, hürkçü ve 
gömlekçilerin makara ihtiyacı 

Sapkacı. terzi. göm !ekçi ve kürk· 
cülere makara tevzi isile terziler 
cemivetınin mesgul olacaıl'ını vaz
mıstık. 

Cemvetin satacağı bu makaralar 
biner vardalıktır ve ihtivacı olan
ların cemiyet merkezine müracaat 
ederek ne miktar istecLklerini pey
derpey bildirmektedirler. 

Bu müracaatlar ancak yarınki 
per~embe aksam.ı::a kaJar kabul 
olunacaktır. Tevziatın intizamla 
yapılması Ye herhanııi bir şikavete 
mevdan verilmemesi alakadarlara 
bildirilmiı;tir. 

Ayni istikamete giclen caddeler 
az ve dar, yeni 1n .sai saatleri işte 
böyle, tramvay arabası az, vapur 
kafi değil, diye, hı.ikın çektiği 11· 

kınlı devam edip gidecek mi?. 
tı~~i sürülen bütün sebep ve &

miller doğru, zaruri olmakla be • 
raber, elbette, bunların içinde, te
siri ve dahli azaltılabilecek olan 
bir veya iki tanesi mevcuttur. 

Amma, bu nasıl lıallcdilir?. 
Lafa gelince. tümen tümen mil

teha<sıstan bahs1>~i!i~·or. Oturup 
konuşsunlar, teık._ etsinler. 

Herhalde. bıı!!iinl·ü manzara -
nın mutlaka bcivle devam etme • 
sinde, hiçbir hayati ıarurct yoktur. 

REŞAT FEYZi 

Bir türlü açılamıyan orta 
mektep! 

Binası ve mefrusatı temin edil· 
diği halde herneden-.e bcr türlü a
çılamıvan veni Sarı ver orta mek
tebi• nin nihavet: önümüzdeki pa
zartesi l!linü kü•adı kararlaştı • 
rılmı;tı r. Kadrosu da tekemmül 
etmi' olan bu mektep Kandilli kız 
lisesine ba/llı olacak ve Kandilli • 
deki kız. erkek talebelerini fazla
ları ile Sarıver ve civarında otu • 
ran kız, erkek talebeler bu veni 
orta okula nakledileceklerdir. 

IBüÇÜK HABERLf.R 1 
* Teşrinisani ayında belediye kim

yahanl'sfnde tahliJ olunan ?89 çay. kah
veden 6 sı, 195 tatlı maddesinden 28 i, 
409 un ve, İr'.Jlikten 54 ü, 317 ekmcltteıı 
50 ıl brız~k çıkmıştır. * Fatih, K1..ımk~ pı ve Kasımpa:ı;a 
semtlerinde 10 - 15 ev soyan Şükrü 
L!minde bir hınız yakalanarak tevk.i.t 

rakahe memurlarını tan:.mak ü;<e- Hacı Alıı.ıct be~ taş kesilmiş gi-
r~ garıpt .. bır usul buld_ukları go • bi du;:lu .. Bu suale cevap verme-
rulmus u~; ~"".~Ikı .e:un ;nıntak~ di. Komodorluk parası ve kendi 
tıcaret mudurlugune telaşla bırı birkac kuruşnu kendisi istintakta 
.e:elmiş ve bir .. ma~ara ihikarından iken ailesi tazyik edilmek, kadın-
bahsederek eurmu meşhut yapmak ı ı · k d · y · t . 1. Fak t, arın eıı mahrem )·er erme a ar 

buzerehı. ı memudr ıs _emd. ıs ır. a el uzatılarak aranmak suretile ele 
u sa sın peşın e ııı en memur • . t 1 cıl · d' d T .. k 

1 b. h 1. d 1 k gcçırcn a an ar şım ı e ur 
ar çarsı pazar 'lr av ı o astı - ı! . · • · h ·d .. t' t t 

t b . ı k b d k cnızcı<ııı 1 erşe~ en us un u -an sonra ır ara ı · u a amın ac- ... . 1 
t - h ti .. .. 1 di , .. 1 tugu vatan ve askerlık sırlarına e 
ıgını .:ıvre e eormus er r. ı ıne ... . .1 · 

t . t .. d .. ı·· • ·· b k.ld uzatıyorlar, ondan kendi de\ etı, 
ıcare mu ur u.e:une u şe ı e d 1 h' ı· · · 

müracaat eden bir muhbir de va- or usu a ey ıne ma unıat ıstıyor-
d k . d'- 1 1 b' k !ardı· nın a ı ,ger memur ara ırco T" k b h . !' . . ·'k' t · 

dolastıktan sonra b. etice çık • ur a rıye ısının su ut e tı-
mamıştır. ır n ı;..;ni göre. Skilaretto sualini tek • 

Bu kabil vaziyetler üzerine; fiat r~r.ladı, ).ın~ ce".ap alamayınca e-
müral<ıplarının yapacakları tef _ lını tehdıtkar hır tavırla sallıya-
tişlerde memurları tanıyıp cürmü- rak haykırdı: 
meslıuttan kurtulmak için bir ta- - Cevap vermemekte ısrar e-
kım muhtekirlerin bu kurr.azlığı deceksiniz değil mi?. ÇJk iyi .. Ken-
ı:ıuldukları neticesine varılmı.;tır. di esaret ve işkeııcenizi kendiniz 

---oo kararlaştırıyorsunuz .. Burala bu 
Belediye Üaküdarda bir mezat iş bitmi,·ecek.. Esir sıfatile siz ve 

1 aileniz ftalyaya giinderilecc'.tsiniz. sa onu açacak 
Ü 

Hacı Ahmet beyle ailesi Egari 
Anadolu ve sküdar yakasında vapurunda alıkonuldu. İki gün son-

oturan vatandaşlardan eşya sat • ra Maltaya gelen Alman bandı _ 
mak veva müstamel esva almak 
istivenlerin İstanbula geçip kanalı ralı Karlsruhe vapuru 350 kişilik 
Car•. ıda S•ndal bedestenı·ne kadar kafileden vali vekili ,vilayet me-

" ~ murları ve komodor ile ailesi alı-
gitmeleri müskülatı ve nakliye konularak mütebaki Türk muha-
masrafını mucip olmakta<lır. 

Üsküdar kaymakamlığı: bu müs
küla tı kaldırıp Anadolu yakasın
daki halka bir kolaylık olmak ııa-

ycsile belediyenin Üsküdarda da bir 
cmezat eşya satış salonu• acırıasını 
iıstemistir. Kevfivet tetkik olun -
maktadır. Belediye; bu suretle Üs
küdarlılara ve civar halkına ivi bir 
hiııınette bulunmuş olacaktır 

Kız muallim ve Selçuk kız 
aan'at mekteplerinde 

Kız muallim ve Selçuk kız san'at 
mektepleri talebeleri kendi arala
rında topladıkları paralarla cep • 
hedeki askerlerimiz için, aldıktan 
kumas ve vünlcrden yüzlerce per
ça yelek dikip, eldiven. çorap yün 
.:fanila önne_ğe ·baslamıslardır. 

Bu mekteplerde yakında hava
cılık dernekleri de kurulacak'ır. 

Hamiyetli vavrularınıızın ·k ah
raman askerlerimize ve yurdumu
za karsı gösterdikleri bu içten ala-' 
ka takdirle karşılanmaktadır. 

POLiS 
,.[ 

MAHKEMELER 

cirlerini yirmi~cr altın ücretle 
yeniden bılcı ke•erek İstanbula 
doğru yola çıkardı. 

Amiral Faravelli ':'-ablusa ayak j 
bastığı 19ll teşrinie.-velinin ikinci ı 
günü ilan ett:ği bir beyannamede 
Osnıanlı tebaa ve memurlarının 
bir hafta zarfında Trablusu ter -
kctmedi.kleri takdirde esir sayıla· 
bılecelı..lcrini bildirmesine rağn1en 
Egari vapurunda alık~nulan vali 
\•ekili, komodor, ddterdar, Sayya
dibahri mürettebatı ve birkaç ki
şiden mürekkep 29 nüfusluk kafile 
esir addolunarak İtalyaya götü -
rüldü. 

Napolide karaya çıkarılan bu 
29 l.işiye İtalyanların yaptığı ha
karet son haddini bulduğu halde 
Napoliden Kazerteye getirildiler. 
Oradaki Eldirigrado kışlasına gö
türülerek nezaret altında bol iş
kenceli bir esaret hayatına mah-
1ı1ru tutuldular. 

İtalyanın ilanı harp tarihi olan 
30 eylül 19Jl cumartesi akşamı 
Trablus önüne gelerek şehrin tes
limini istiyen, iki gün mühletten 
sonra lcsrinievvelin ikinci günü 
Trablı" kasabasını bahriye silah
endazl•rı ile işgal eden İtalyanlar 
henüz Tiirk kıt'ak .. 'o teması te
sis etmişler, karakol ve piştar mil
sademf'lcrinc bı;·.:aınıştardı. 

Tabut içinde 
yatıp kalkan 

sabıkalı hırsız! 

1911 fosl'İnievvelinde Trablusta 
bu~lıyaıı h.ırplerin en şiddetli de,·- 1 

IAVRUPA HARBiNiN 

Limanda İf takip edenler 

V ..• an isletmesi muameliıt ser • 
vislerinde is takip eden komisvon
cularla muakkiplere veni vesika
lar verilmesine baslanılmı<tır. Es
ki vesikalar 1 kanunusaniden son-

olunmuştur. Sadettin isminde bir hırsız ka- YENi MESELELERi 

ra geçmivecektir. .._ 

Açık İf ve memuriyetler 
Kasımpaşadaki deriz hastanesine 

hemşire ve hastabakıci. ararunakta -
dır. Hemşirelerin diplomalı .... e hasta 
bakıcıların tecrübell, ehliyetli alanlan 
tercih olunacaktır, 

Sümer Banka merbut Güven sigortası 
barem kanununun 14 üncü derecesin
den 6 ıncı derecelere kadar memur a
lacaktır. Talipler 20 kiınunuevvele ka
dar Galat.ada Sümer Bank binasın -
dakf mezkiir şirkete tahriren mü.ra -
caat etmelidirler. 

* 9 ay içinde memleketimizde 111981 palı çarşıda muhtelif dükkwlarla 
çift evlenmiş ve 81,669 u kadın 87358 i vavmacı kadınlardan kadın ve er- u k k d • 
erkek olmak üzere 169057 kişi ö1müş- kek fanila ve çamaşırları caldıiV-1 za şar a aır. 
tür. Ayni müddet zar!ınd.a 3073ll ço- için yakalanarak dün Sultanahmet Al' K l SUNMAN 
cuk doğmuştur. birinci sulh ceza mahkemesine ve- Yazan: 1 ema * Emniyet mildürlüğil 4 üncil şube rilmiştir. Uzak Şark h8disatının yeniden 
tnildür muavini B. Nazım Celine bir Mahkemede okunan evraktan ehemmiyet alacağını söylemek 
ihbar üzerine iş'en el çektirilmişti. Bu 20 den fazla sabıkası oldui!u anla- herkesin tahmin edeceği kehanet· 
ihbann tamamile yalan olduğu sılan Sadettine nerede yatıp kalk- !erden değildir. Bilakis pek aşi.kir 
tahkikatla anlaşılmış ve B. Nazım Ce· tı_ğı hakim tarafından soruldui!u ·bir istikbaldir. Fili ve maddi sebep· 
tin ikinci şube müdür muavinliğine vaki: . !erin gösterdiği bir istikbal. 
tayin olunmuştur. •- E?v kırası .ve:ecek para. b.lzde japonlar yedi sekiz senedir Man• * Dnkme benzin tiatlarınd.a zam ol- nerede ... ~emt~ız Sehreınını, ~- çukoyu ele geçirdikten beri ora
madığından taksilere yüzde ıo zam ya- sın oradaJ.:ı _teneşırhanede boş fakır daki demiryolu şebekesini ilerlet-
pılması hakkındaki hlep kabul edil • tabutları ıcınde ııec.eleyıp vatanın. mişler, sonra da motörlü nakliye 
memiştır. Yazın ~a _Allah ker~!.· _ • vesaitinin işliyebilmesi için lazım * Şişli Halkev'nin askerlerimiz için _ Demıstır .. Bunun uzerıne de ha- gelen yolları yapınışlar~ır. Uzak 
topladığı uedlye ~O bın pa~ayı bul - kım B. Resı:: Şarkta bir gün askeri harekata gi• 
mustur •- Öyle :se ben sana. vatacalı: rişilecek olursa birbirinin hazırlı-* Vali ve Belediye reisi B. LOW ver bulavım.• mukabelesıle hırsızı • d . d.kk ti t k' d t 
Kırdar dün akaam Ankarawa gitm'"'lr. t kif tm· t' gını aıma ı a e a ıp e en a-, ... ev e ıs ır. afi . . il kül' • t b 
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.. çük H mm Yavas Gel! 
SELAMI lzzET SEDES 

So!rn_ğa çıktı, biraz vürüdükten 
sonr.ı s~rin!ik ivi geldi, bas ağrısL 
ııe•·t. Yürüdü. nere·;e .ı;ıittiğini dü
sü"lm'!den yürüdü ve kendini bir-
ci hire kulcipte kumar ovnadıl!ı ı 
7 r. t~ccann evinin önünde bul· 

•. =c~r.!>ire durdu: 
- Bu adama ne diyeceğırn? Ne 

söv lıyebilirim? Ovnadı kav betti. 
Ancak kuliipte görüşür. istivorsa 
te'<rar onıarım. Fakat onu sorguya 
Ç('k!Y'em abestir. Ei!er beni o ııece 
.kulüpte biraz acaviı> lıuldu unu 
söylerse. bu halimden mes'ul ol -
mad1d-~ını itiraf edecek miyim? .. 
Parasını k Z"-'1a'1ın bir deli ':lldu
ihmu mu söv! veceğim! 

- Hayır, bunu sövlivcmem. 

Eve ı?irınedi. Onunla tekrar ku
lüpte ııörüsecekti. 

Tekrar vürüme_iıe başladı. Bu se
fer sırf dolasmak, hava almak. ba
şını dinlendirmek için vürüvordu. 
Yürüyor ve düsünüyordu. 

- Demek iyi olmamısıım: demek 
müfekkireme, düşüncelerime, ah
val ve harekatıma sahip del!ilim. 
Bütün bir ııece bir yerde oturu • 
yorum, konusuvorum, ovnuvo • 
rum, kazanı yorum ve ertesi ıninü 
bu yaptıklarından hiçbir şey ha· 

tırlamıvorum!. 
Göi(üs ıı~cirdi: 
- Korkırnc bir ~ev bu! 
Simdi ·nlbi b;ddet!e c:aroıvordu. 

doktor Su <~üve kızıvordu. On1 ne· 
den doi!ruvu sövtemernist ? "l'~den 

hakikati ondan ııizlemisti? Onu ne
den aldatmıstı. kandırmıstı? 

- Mademki vine kendimi kav
bedecektlm, mademki kendimi bil
mivccektim, mademki kendime ge. 
lince P.ene ıztırap icinde kıvrana
caktını, neden bana: cEvlenemez· 
sin!• demedi. Bunu sövlemcsi la· 
zımdı. Yalan 'övledi. beni aldattı. 
demek ki vazifesini vapmadı· 

Acaba vazifesini yapmamrn ınıv· 
, dı?. Biraz evvel Jaleve sövledii!i 
ıtibi, doktor hayatına kıvacağından 
korkmuş ve bu korku ile hakikati 
ııizlemisti... Acımıstı ona. bir insa
nı idama mahkum etmekten çeıtin
mişti. Bal!ıslamıstı. 

- Amma nevi bağışladı? Ölsey
diın ıztırap dinerdi! 

Cahit tenha kaldırımlarda vü -
rüvor. kendi kendine hızlı sesle k?
nuşuvor, ellerile hareketler vapı· 
yordu. 

Kuru so_ğuk kıs günlerinden bi· 
rivdi. Soğuk bıcak gib[ in•anın ke
miklerin' sızlalı:"'-'r lu. Cah·t v''rü
vord•J, ııözü görrlüi!ü vere do/i'ru 
ılerlivordıı YenPmPdi'!i karsısında 
kiz kalo' ~ını hL<se~tii(i hastalıiiı 
onu cileden çıkar!\ ,r: 

- Doktor yalan söyledi! Doktor 
beni aldattı! 

Diye tekrar edip duruyordu. 
Her an her saniye, hiç bekle • 

mediği bir sırada cöteki• nin mev· 
dana cıkması kabildi. 

Jale ile tatlı tatlı konuşurken, 
Jale ile arasına bir vabancı .e:ire
bilirdi. Artık ivilesmesine imkii.n 
kalmamıstı. Artık ümidini kesmiş
ti; ivilesemiyecekti. 

- Hastayım!. Biçare bir hasta
vım! .. Tedavi kabul etmez bir has
tavım 1. 

Sanki önüden kosan vahşi bir 
havvanın oesi sıra kosuvor, hayva
nı vakalamak, ııebertmek istivor, 
sanki bunun için koşuyordu. 

- Evlivim, karını var, fakat o 
kadın dul!. Kocası buııün varsa ya
rın vok .. Hem yok. hem var .. Amma 
onu sevivorum ondan ayrılmak 

benim kin ölümdür. Buna rafoıen 
ondan avrıvını ... Mesela kulüpte 
kumar ovnadıih.m gece avrı idim .• 
O benim karım değildi. Böyle bir 
hayat sürmektense, bu havalı sür
mektense ölmem çok daha iyidir. 
Hem de düsünmeden, hemen simd,i 
iilmeliviın .• 

.. 1'\evamı var) 

Siberya demiryolunun Mançu· 
riden geçen kısmının japonlara sa· 
tılması suretile Sovyet vr japonya 
arasında bundan evvel elde edilen 
anlaşma üzerine gerginliğin bil· 
yük bir sebebi ortadan kalkmış o
luyordu. Fakat aradaki hudut Ü· 

zerinde Sovyetlerle japjonlar ~ramı 
da müsademeler eksik olmamıı
tır. 

Çin • japon harbine geliıieiye 
kadar kaç senedir Sovyctlcrle Japoll 

!ar arasındaki vaziyeti şöyle hu
lilsa ve tarif ediyorlardı: Hudut 
milsademeleri, Mogolistanda, şi· 
mali Çin eyaletlerinde iki farafın 
nüfus yarışı, Rns sahillerinde ha· 
!ık tutmak yüzünden rıkan ihtililf· 
!ar, şimal tarah Sovyetlerde, ce
nup tarafı japonlarda bulunan Sa
halin :ıdasıncı. çıkan türlü mese
leler gibi. 

Sovyet Rusya ile Japonya a • 
rasında şimdilik neden dolayı bir 
harp çıkmıyacağını söyliyen Av· 
mpalı askeri miltehassıslann nok· 
tai nazarı en ziyade roğrafi ve iktı
sadi sebepler üzerine toplanını~tır: 

Umk Şarktaki So\yet ryaletleri 
yeııane demiryo]u olan Siberp 

1 releri ııecirıldi. Bu vukuata daha 
sonra te~nas etmek üzere burada, 
Avgostada l:azırlaııan İtalyan ih
raç kuvvetlerinin Trablusa gelip 
yerleştikleri 14 teşrinicvele kadar 
geçen hadiseleri bir tarafa hıra • 
karak Beyrutta seyahatle bulu • 
nan Osmanlı donnnınasın1n il8nı 

1 
harp sıralarındaki lıarekutını tetkik 
ve takip edelim. 

v 
HAP İLAX EDİLDİGİ ZAl\IAN 

081\IANLI DONANl\IASI NEREDE 
VE NASIL BİR VAZİYETTEYDİ? 

Bundan evvelki fasıllarda lbra
lıim Hakkı paşa kabinesinin İtal
yanların tlcvanılı t:ocizleriııe ve 
yerli, ytrsiz tRh.:p:erine rağmen 
sulhu muhafazaya gayret göster
mek kaygısile impaıatorluğun şe
refini nasıl alçalttığını, nihayet İ
talyanların verdikleri ültimatom
la harbe girmek mecburiyeti kar
şısında nasıl istifaya mecbur kal· 
dığını tafsililtile yazmıştık. 

Otuz eylül 1911 de istifa eden 
İbrahim Hakkı paşa kabiul!Siniu 
yerine Sait paşanın sadarete ge
tirilmcsile yeni nazızlardan mü -
rekkcp yeni meşrutiyet kabinesi 
iktidar mevkiine geçmişti. 

Meclisi meb'usanda kıyametler 
kopuyor, ani İtalyan taarruzu kar
şısında gafil avlanmış gibi bulu
nan Osmanlı imparator]uğunu bu 
hale koydugu için meclis İbrahim 
Hakkı paşayı mes'ul tutuyor, her 
celsede ; 'irüllülii nıünaka~alar 
alevleni)·or, sakıt kabine reisinin 
ınuhakeınc altına alınmas.ı iste -
niyordu. 

İstüa giinü ateşli bir takrirle 
kürsüye çıkarak İbrahim Hakkı 
paşayı mes'ul edecek maddeleri 
teker teker sıralıyan Trablus meh
usları Comi, Şetvan, Sadık, Mah
mut Naci. Süleymanülbanıni ez· 
cümle şunları söylüyorlardı: 

«- Trablus, Bingazi ve havalisi 
şehirlerinin esbabı müdafaası 

meşrutiyetin bidayetindenberi ih
mal edilmiş, Bill;assa İbrahim Hak
kı p1ş3nın İtalyanlara şiruı gö -
rünmek kaygısile bu mevzuu ih -
male devam edişi bu son ve acı 
hadiseleri meydana getirmiştir. 
•Osmanlı imparatorluğunun bu 

toprakları zapt ve teshir ettiği gün
den bugüne kadar buradaki mü • 
dafaa kuvvetleri sahil istihkam • 
!arı ve kuvvelli kıt'alarla milis 
teşki18.tından ibaret olarak devl&
tin en güzide kuvvetlerinden iba· 
retti.. 

(Oe\•amı var) 

ıattının müntebasında bulunınalt· 
~dır. Bu hattın uzunluğu Uraldan 
fübaren 5,000 kilometredir. Fakat 
verim cihetinden de hattın pek 
iyi olduğu kestirilemiyor. Sonra 
mesafenin beş bin kilometrelik ol
duğunu söylemek de ki.fi değil. 

Uzak Şarktaki havalide yi~ecek 
itibarile istihlak \'aziyeti ne oldu
ğuna dair de bazı rakamlar ileri 
sürülmektedir. Mesela vasati ola· 
rak senede o havalide 2 milyon ton 
hububat istihlak cdiliyorın!Jti. 5 
buçuk milyon ton kömiir yakılı
yormuş. 560 bin ton petrole ihtiyaç 
varmış. Fakat oraları daha bu gibi 
ihtiyaçlarına kafi miktarı yetişti
reınemektedir. Petrol Bakudan, 
pamuk orta Asyadan, hububat gar· 
bi Siberyadan, kömür ile diğer ba
zı madenler Kuzneçden gönderil· 
mektedir. Siberya nehirleri buz 
tutmadığı aylarda münakalata çok 
yarar. Fakat nehirlerden ziyade 
Asyanın şimalinde Bahrimünce • 
mitte münakalatın temini ehem -
miyetli bir mevzu teşkil etmekte
dir. Bu hususta son senelerde çok 
uğraşılnıış, mühim neticeler elde 
edilmiştir. Daha 934 senesinde idi 
ki bir buzkıran vapnrunun Viladı 
Vostoktan Mormanska kadar 83 
cünde 2,600 kilometreliJı: yolu ka· 
tetmesi dünya matbuatınca muh
telif noktalardan ehemmiyetli bir 
mesele olmuşu. Fakat Balırimün
cemit dendiğinden de anlaşıldığı 
üzere buz tutmakla meşhur olan 
o denizden Yapurlar ancak senenin 
iki ayında tam bir müsaadeye ui:
rıyabilirler. Burada münakalatı 
tam manasile temin için uğraşılır
ken çekilen müşkülat gizlenmi -
yor. 

Bununla beraber elde edilen fay· 
dalar az değildir. Bir gün Uzak 
Şarkta dünyanın nazan dikkatini 
o tarafa ce!bedecek harekat olursa 
sonu nereye varır?. İstikbalin bu 
kabil ıruallerine şimdiden cevap 
vermeğe kalkmamalı. Şimdilik iş 
anrak uzaktan uzağa bir ıı:öz at
maktan ibaret. 

1 

·(•Jtli!+ ... ~ ___________ .__.... 
A ı. .... 

, -ır.erik&nın '· r 
politiks.sı 

k .. E5~1 
Yazan: Ahmet Şii ru 

·Jetle•• 
1914 harbi, Avrupa de'. eıın 

rasında bir mücadele vaıı.;•en 
iki buçuk sene dc,·anı ettı~ ,e1ıJ 
ra. ancak Amerikunın J9l ı d:I 
ilkbaharında müdahalesı c, :;;' 
Almanya ve müttefikleri •~.c · 

~ cereyan aldı ve nihav~t "1. .1 
Ingiltere, Fransa Vl' nıuttef VJ 
zafrrivle neticelendi· Aıncr; 
müdahalesi olmosaydı. ı~I h 
rupa harbi, belki de :.'3ıı;:,, it 
lnı?il tere arasıı:.da k .. rn~ıcat. 
dur uzun süreeekL . d~ 1 
Amerikanın 1917 sencs.n

1 
.. 

.be iştira ki, !ili olarak aske~ \ .. 
kata istırak.i deme~ dei!ildi· ~ ~'J. ~ 
rika 19!-t harbi çıktıi!ı zaJl1~i an' , 
zırlıksızdı. Mecburi askerlı~ ıa' 
harbe isiirak ettıkten son;f~,' 
emeğe ba.,ladı. Ve harı> 1 e ~· . 1 
si sonbahannda nihavetle~ 1 k' ~ 
man henüz Amerika kıfa 31 ~a 
li yetil ve harekat üzerınde ~ . 
essir olacak miktarlarda j ı;~ j." 
cephelerine geimemisle 1· Jıı."' ~ 
nunla beraber, Anıerik~.'0.3ıı01 · 
tere ve Fransa ile isbirlı~' \ b~ 
va karar vermesi. nihavet.:·~r.!". 
madde kavnaklarını ve_ iYl bo~· 
ze edilmis bir endüstrın'\ıtİi"' 
verimini bu devletlerin eııı• !>~ 
tahsis etmiş bulunuyordu. d~!r" 
ya· bu kavnaklardan ve _end~ıl' 
den istifade eden müttefik ~te -~ 
!erin zamanla kun·etlenrıı; ,1ı!I 
duklarını anladığından rııu'e,;, 
leyi mümkünse 1917 senııer' 
mümkün olmadıi!ı akdird•

1 
,,&I 

de 1918 senesinde ıı:havel_.'5 ıı: 
melie calıstı. Ve bu tcşebb''.n el 
tefik devletlere nfrri te~·111, 
Yani Amerikanın f;H var 'ııdii! 
ve hatta ham maddesi ve e~~ 
trisile müttdiklerP van!T'~ 

0
,c ·a . 

dul?u yardımdan zivad 0 ~ 1 
vardım 1914 harbinin neıce5 
rine amil olmus!u. ;.~ 

Bu defoki mücad<'lede de ııı' 
rikanın avni rolü oYnanı 1'~ \111· 
ladığı görülmektcdi•. Gere•' . · 
rika, bu defa fili olarak M1tJ;°~ · 
raktcn çekinmektedir. Arııer~, . 
rici ı>olitikasının aldıı1ı ce~ıJıl 1 

karsısında buna nt• zaman3
1e ' 

muvaffak olacağı bir ~.ese sıf 
makla beraber. buııünkU lı ı,ı 
vaziyetini muhafaza etrrıis o. 
le, 1939 mücadelesinin bir ve ıııl ~ 
harbi olmayıp •bir malze~e ~ıPJ 
hassa tayyare harbi oldui!J.I ,.~t • 
da tutulmak gerektir. E~er iJl 
ka, İn.e:iltereve ve İngiltereli 
fakında bulunan dcvletlerC·of 
malzemesi silah ve tavvar~ ~1,ıı 
suretile yardım ederse. fılı·a 
harbe iştirak etm is kada.r ~ ıı:. 
da bulumr.us olacaktır. ıste ıi'· 
kımdandır ki Birlesik .Arııcr al< ' 
Avrupa devletlerine karsı\·•' 
ti_ği palitikanın malıiveU ıf. 
derecede ehemmiveli bır Jı' 
halini almaktadır. Amerika~ 
rupa harbine karsı ta basl8 

1 
ıı' 

danberi bitaraflık sıvas~1 ~I 
etmcmistir. Sempatisinin ili pi! 
tarafında bulunduihınu :ıd'' 
ııünden itirak etmis ve i1<t15. t 
dım meselesinde İnl!ilterr'1 ~f 
cih eder bir vaziyet alır.ıstır 
faat. akrabalık, dil ,.c hB~of! 
ber!iğine dayanan bu sh'~ttr' 
merikavı vavas va\'as In~~ 
do_ğru sürüklemistir. O der ~ 
İngilterenin ma~lubi vetine I' 
olmak icin Amerikanın h";ıııı 
karlığı göze alacai!ı anls!'l oı' 
tadır. Yunan harbi baslB ~ 
sonra Amerika, İngiltere Jı~~· 
duyduğu sempatiyi İngiJtef~; 
müttefiki hakkında da dıl\11er göstermiştir. Filhakika P. ,,ıı 
Yunanistana harp malıeJ!I \' 
tiıvvare satmaktadır. FaJ..B~8ıJ. 
Kralı J ori tarafından bu ) ,. · 
dan dolavı teşekkür be\'8~~·· 
bir telgrafa cevap olarak i · 
ka Cumhurreisi Ruzveıtirı '~ . 
cevap, Amerikanın A\'ruP8 /1,, 
tikasını daha zivade tavzılı i." ' 
tedir. Filhakika Cumhurre 
cevabında dc.miştir ki: p1'. 

- Birleşik Amerikanı.il el 
ıxılitikası su nokta üzerırıd 
lanmıştır: Birlesik Ame~ikd8(ıJ 
vüze karşı istiklfılini mıl 8 ~; 
den her devlete vardurıd8 
nacaktır. ıl 

·ııe 
Amerikanın Avrupa wı :ııV~ 

karsı takip edeceiU politik ee' 
defi. şimdiye kadar bu .der flll' 
olarak izah edihnemistı. P. fl-
Cumhurreisinin bu sözJeri1.~~· 
!et ve devlet tasrih etrni\#~· 
avven bir politika takiP v 
istiklalini ve mülki tamsı;;ı: 
tecavüze karsı korumak Ol 
her devletle beraberim il'' 
istiyor. Fakat bu cberaberl ı 
merikanın bugünkü sartısr 111 
da ileri gidebilecei!i yol il~1;ı" 
yettir. Amerika bu ~evle 

18 
~ 

liıh, harp malzemesı ve !>11 
vermek suretile -ardurıd8 b 
nacaktır. Askeri yardırlld8 D 
mıvacnktır. Esasen buııü~ .t 
lar altı'1da bövle bir var ~ ... I 
ownası bahis mevzuu ol"'· 



ltalya sekiz cep- ·\, 
hede çarpışmak 1 

vaziyetinde 

Edirne ve · 
Yunanistan da 

feyezanlar 

!Korsan gemisi ile 

1 
çarpışan lngiliz 

vapuru 
~ ındra ıı (A.A.) - İtalyanın 
ll'Uceyş ,a.,,.veti pek karışıktır. 

ophede ~ .rd ı h:ırp etmek -
~kinen Hitkriıı. bu nazariye

n aksıı e .ılarak mıhver ortaf!ı 
n, za.'1'nrda kız cephede p;r-

Nehirlerin sulan müte- Alkı$lar arasında 
jmadiyen yükseliyor, bazı 1 Monf.evideo'dan ay~ıldı 
evler ÇÖkÜyOr Vali İcap L~ndra ll (A.A.l- Cenu~ı. ~t-

' lantıkte Alınaa korsan gemıs• ıle 
l çarpı .maK mecburiyetinde 
~unmaktadır. Bu. endise vel'ieı 

~ır Yekündur. Mısır. Arnavutluk, 
1 n'l'a. 12 ada ve Sudan, tutulnıası 
~ıın gelen ilk beş müdafaa hat
·~·dır. Fakat bunlara gittikce ;;;d · 
tlenen hava h~rbini Akdenizde 

~ ~iliz donanmasına karsı v:ı:oı\an 

' 

Uca<lelevi ve Almanya\'a karsı 
11leketin müdafaasını da ilavE 
Ilı~ lazımdır. Çünkü Almanya, 

1 ı'>a için büyük bir tehlikedir. 
Unu İtalya da anlamıs ve bitaraf 
:r membadan verilen bir habere 

e, Brenner hududunda tahki'.ııat 
'Dnıağa baslamıstır. Son zaman
da Alınan J?azetelerinde çıkan 

4ir!er Alınanyanın ortağına kar· 
beslediği niyetler hakkında hiç 

•t SÜphe bırakmamaktadır. Bu 
" ·'.ak, mih,·ere faydalı olmaktan 

·\•de zararlı olınal!a baslamıstır. 1 

ll!r Alınan ı?azetcsı, Badoglio'nun 
ifasından sonra Alman ordusu

<n İtalyan ordusu üzerinde ni.i • 
' <zunun artması ihtimali bulun • 

'<unu ihsas etmislir. 
Vatanını se\'en bir general olan 

' '! .-\lmanyanın İtalyaya yardım . 
, ll:esi fikrini rl'<ldeden Badoglı•ı
·Jn tarzı hareketinin derin se -
;ılerini tahmin eder gibiyiz. 1-

"Yan milletinin milli hislerine hi
~ etmek suretile bir prestij el-

' etıni§ olan M usolini, sadece bir 
1
<lyan Kislingi rolü oyna'Ilak 

!hiikesine maruzdur. 
\]1915 de İtalya dü~manı . olan 
! il'ıanyaya karşı harbctnıı.~t-r. Bu

'.' ~.~başka bir şekilde olmakla be
l' ber tehlike aynidir. Bu harl:ın 

.•lya için halriki bır istiklal har
'1 olduğu söylenebilir. Badoglio, 

~ 'lllleketin bu vaziyette oldugu
ıi ~U anlam:~tır. Bu endi§e geçende 

llsaldo tarafından neşredilen bır 
~kalede kendini göstermektedir. 
•!yan gazeteci.>i, bu makalesın -
~ biri Almatı) anın, diğeri İta! -
,;:ı1ıll nüfuzu altında olmak ü~ere 

ti 1 turıü yeni nizam kurulacagır.a 
~.lıııih etmiştir. İtalyan mılletı ye
dı ltalyan nizamının kclir.ıcl~rle 

~ .:~ıl, filiyat ile kurulacağına şım
"l.n inanın:~ ldugu için harbe 

~ ~rşı büyük bir heyecan ve tcma
ıı göstermemektedir. 

Asker gözile 
( 1 ıci sah leden deı:am J 

l<endilerınin açmış oldukları, 
k.ıt üç a;ıdanberi Mısırın garp 
l~ sahillerindeki Sevdi Barrani

<1!tı ancak bir miktar ileriye v~ran 
~eohenin zaruri ilcaatı ile kar • 

t ·ıııar. 
·~ilizlerin bu cephede vaptık • 
Uınuimadık mevzii taarruz, bize 

<!erdi ki İtalyanlar burada da çok 
11 avJanmıslardır. İlk hamlede 

·ı;inci müdafaa hattında bes yüz 
,tr \'erdile;-. cepheye kumanda 
·~n İtalyan Generali öldü, mua
'~i e•ir edildi. İngıliz kuvvetleri 
~ tnuvaffakh·etle iktifa etmi.ve • 
•. İtalyanların ikinci mevzıle • 
)o Yürüdüler, burada da esir ve 
'rıı malzemesi aldılar. 
;ngiiiz harekatı hakkında henüz 
8ılat verilmemekte ise de, anla
~lı(ına göre, İngiliz kuvvetleri. 
1Itı de simdi ltalvanların üc av

~ ~heri tahkim ettikleri Sivdi 
•ttanı önlerine varmrn bulunmak· 

• 'rlar innilizler harekatın kat'i "'l' . ~ 
;.. 1.Cesi alının.adan teblii! ncsret-
.'''lltkleri ve Ialranların da :!Ilı -

<laki harekıit hakkında vazıh ve
< ~ani vazıh tebligleri olmadığı 
~. siınrliden bu hususta bir sev 

,.,lenemez. Ancak İnııilizlerin ilk 
''nlede, dört binden fazla esır al
~larını söy lı:mek. kafi bir fikir 

\»,ebi!ir. . . 
·NAN CEPHESiNE GELiNCE 

,"unan tebli{?leri harekat:n mu
ffakiı-etle devam C'tliğini bildir
ekte, İtalvan tebliğleri de bu mu 
fakiyetleri asagı yukarı itiraf 
ektedir. 

~erkezde Fraşcrı batısında ve 
~~ura istikametinde ınki•af eden 

truz. Tepedclcn istikametini tut
: Üzeredir. 

eden tedbirleri aldı muharebe eden ve hasara uğı-ıyan 
Edirne 11 (A.A.)- İki günde:ı

beri fasılasız olarak yağan yağ • 
murlardan Meriç ve Tuncıt nehir· 
kri beşer buçuk metre yükselı•Jiş
tir. Bu defa Edirne için hakiki bir 
fıfet halini alan tuğyan Kar.ağaç 
ve Bosna köyü ile şehrin irtibatı
nı tamamile ke•miş, birçok zarar 
ve ha.saralı mucip olmuştur. 
Tuğyan Yunanistanda da ayni 

şiddetle tesirini yapmıştır. 
Elektrik faybrikasıru da sular 

istila eylemjştir. Köprüler ~ular
dan görünmemekte, yıldırım ve 
Kirişhane tamamen göl halind.,_ 
dir. Evler sul:trın tesiri!\! yavaı 
ya\'aş çökmekte devam ediyor. 
Ağaçlar üzerine sıf:ınan l1ali:ın 
tahliyesi tombaz, .al ve ka) ıklar
la yapılmaktadır. Tahliye ameli -
Jt•si ile idare amirleri yqku1dan 
•lıikadar olmakta, zabıta. jand9r
ma ve asker kuvntleri ile bcledi
yr hummalı faaliyet göstermek • 
tedir. ~tiktarı henüz tesbit eJil -
memekle berabe• nüfu• \'C hay
"an zayiatı v•rdır. Açı'ktn k~lan 
halk yerle tirilrnekte, ia~deri te
min olunmaktadır. Tuğyanın bu 
siddeti önünde ehemmi)·etli ted
bir alınması için !'tleriç, İpsala \'C 

Enez nahiyesine vilayetçe leap e
den emirler \er ilmiştir. Su daki
ka dar sular muteıııadiycn yük -
selmektedir. 

Muğlada da sok ---·--· 
seller bas\ 

Muğla 11 (A.A) - Do<> Jınş 
gündü rdcvam eden sürekli ve ; '1-
detli yağmurlar dün gecedenberi 
fırtına halini almıştır, Fırtına bü
tün siddetile devam ediyor. Muğ • 
lanın içinden geçen sabunhane ve 
debai:\hane dereleri tasmıs ve so
kakları sular basmıştır. 

----0---

Yunanlılar 
ya doğru 

Aulonya-- .. yuruyor 
(Birinci sahifeden d-,•am) 

ta ileri harekeli avni hamle ile de
vam etmek!L'dir. İtalyan kıt'aları 
ekseriva mevzilerinden süngü hü
cumlar!lc tardcdilmekte ve ai(ır 
zayiat vermektedirler. 

Avlonya mütemadi-
yen bomba albnda 

Atina 11 (AA.) - Öğrenildiği
ne göre. Yunan kuvvetleri Avlon
yaya doğru salı.ıli takiben ilerle • 
mektedir. Ganaimin toplanmasına 
devam edilmektedır. Muvaffaki • 
yetin en mes'ut neticelerinden bi· 
ri de budur. Yunan ordusu son de
rece modern matervel. tanklar, 
zırhlı otomobiller elde etmiştir. 
Yunan ordusunun bir nisbet da -

lngiliz muavia kru,·azörü Kar .. 
narvon Kastle cemisi Montevide
oda kendisine nrilrn mühletten 
iki saat evci tamiratını bitirmiştir. 
Havanın fenalığına rağmen, sahile 
yığılan muazzam bir kalabalık, dc
ııjzc açılan gemiyi selamlanı.cıtır. 

lagiltere Şan Kay Şek'e 
para verıyor 

Londra 11 (A.A.)- İn~iliz ha
riciye müsteşarı Batler, İngilkre
nin Şan - Kay - Şek hükumetine 
büyük bir ikrazda bulunmağa ka
rar verdii:ini bildirmiştir. Batler 
ingiltere ile Şan Kay - Şek hü
kıimeti arasındaki miiuasebelle -
rin gittik~e inkişaf etmekte oldu
ğunu söylemiştir. 

N'~V~ 
Genç bir kız mantar-

dan zehirlendi 
( ı inci sablteden devam ) 

dırılm!.$ ve tedavi altına alınml!l
tır. 
Bevoğhında Kad:rlcr vokuş!.!nrla 

4-0 numarada oturan Bayan Hatice 
sokağa cıktığı bir sırada odada val
ııız kalan çocukları üç y"§ında Yıik-

sel ile 4 vasındaki Yılmaz yara • 
ııııazlığa ba•lamışlar ve sobanın 
üzerinde kaynamakta olan sıcak 
suyu devirmişlerdir Kız.1nn sular 
yavrucakların üzerine dökülüp 
];>unlardan Yüksel haşlanmıstır. 
Yılmaz da ellerinden haşlanıp Be
yoğlu hastanesinde tedaviye al. n
mışlardır. 

----<JO&---

Geceleri çalışan işç•Ier 
( 1 inci sahifeden deı:aın J 

vay idaresi bu yeni vaziyet k:ır.;,.ı ında; 
yarın sabahtan itibaren tatbik 'ne baş
hyaca~'l tarifesini t!'ldil etmeğe nıccbur 
kalmış ve Tran1\·ny. Elektrik ve Tünel 
İdaresi Umum nliidüril B. l\1u~ta!a 

HU.lk.i bu sabah bir muharririmize ~u 
izahatı vermişt~r: 

- cl\'Ia!'keleıne kararının kalkması 

mUnas!'betile yeni tarifemizi tıldil için 
şimdi tetkikler yapıyoruz. Saat 23,25 
den sonra da tramvay i~lcınesi için ge .. 

celeri ilAve ı::eterleri yapacagız. Tc1dil 
edilmi~ tarifemiz bugün tekcınrnül 

edecektir.> 
Diğer taraftan geceleri çalışan va

tanda$lar Ye işı;iler icin İstanbuldan 
Beyoğluna ,ı;::.at 1 i 15 geçe hareket e
den tramvay seferleri ve erken sabah 
sefeı,leri dün ilAn olunan t:ırife ile kal
dırılıruı;tı. Bu kabil vatandaşlan düşü-

nerek geceleri ve sabahları erkenden 
c-İsçi trarnvaylan• i~letilmesi ıazımı
tır. 

r . ..ı hu.;ustaki sualimize karşı U
mum müdür, bll lüzumun da bugün 
tetkik edıleceğini söylemiştir. 

bilinde bunlara ihtiyacı vardı. Di- · B k 1 k 
ğer taraftan da mebzul miktarda 1 u gece ışı ar yanaca 
mühimmat elde edilmiştir. ( 1 inci •ahifeden devam J 

-----o---- nizam.namesinin - umumi tenvirat -, iç 

lstanbul tevkiH:ane- ve dış ışıklar. ve - açıkta inşaat_ ba-
hisıerıne t.aallılk eden ınaddelcrlle na-

ıia de meydancılık kil vasıtalarına mü'callik maddeleri 
hakkındaki karann a~ağıdaki ş~kilde 

tadili İcra Vekilleri Heyetince 10.12.940 
tarihinde kabul olunmuştur. 

tisküd3r cezaevini ıslah ettik • 
ten sonra ayni mak,atla İstanbul 
tevkifhanesi müdürlüğüne tayin 
olunan llüsnü Konar burada da 
ıslahata geçmiştir. !\1umaileyh ilk 
olarak azılı mevkut ve eski tev
kifhanelerde bir nevi imtiyaz de
ınck olan «ıncydancıhk .. ı dil İs
tanbul te,·kifhanesinden tamamile 
k~ldmp liığvctmiştir. 

a - Umurnt tenvirat: Yukarıda ta

rih ve numar:ısı yazıh kararnamenin 
meriyet mevkiinde bulunduğU müddet 
zarfında belediyelerce alınmış olın ha

vaya karşı maskeleme tertibatı baki 
kalmak çartllc normal renkli umumi 
tenvirata müsaade ed.ilm~tir. 

b - R~mt ve husust binalarda iç ve 
dış ~ık1arı: Lüzum görülecek zaman

larda ant tecrübeler yapılacağından a
' Jınmı' olan tertibat muhafaza edilmek 

sartile normal tenvirata müsaade- olun

muştur. 

c - Açık, inşaat tenviratı: serbest 
bırakılmıştır. 

d - Nakil vasıtaları: Evvelki karar
name ile kabul cdilntiş olan maskele... 
me sistemi baki kalacaklı.r. 

e - Tahmil ve tahliy~ ve nafıa iş
leri ve deniz fenerleri tenviralı, nor
mal 7.amanlarda olduğu gibi cereyan 
edecek lir. 

!lan kuvvetleri şimc.'.iki bulun
~ları verlerden d~ha virmi bes, 

• ~ı kilomPtre ilerleirel!e muvaf- 1 

Gardiyanlar arasında da sıkı 
bir kontrol yapılarak iiç gardiyan 
işlerinden affolunnıuş, yerlerine 
genç ve açıkgözleri almmı~tır Gar
diyanların izinleri de haftada bir 
kereye münhasır bırakılmıştır. Ha· 
riçten gelen gardiyanların üzerle
ri r.ranılmaktadır. Yirmi üç ko • 
'U tan ibaret olan tevkifhanenin 

erkekler kısmındaki mevkuflar a
rasında yeniden koj',ruş taksim ve 
te\·ziatı , .. apıln11 t1r. Bu !<\uretle, 
her nasıl;a ilk defa bir cürüm iş
le~·ip tevkifhaneye düşenlerin, 

<nhıknlı katil ve hırsızlarla temas 
el mey ip ayrı koğıı !ara almmala
rı da temin ohınmıı tur. 

Ilüsuü Konar ny rıca leni hir di· 
siplin tal!ıııatn:ım •i de tatbike 
h:ı lamı,tır Hu talh1atname\o gü
re nı hl: um 'e nın·kuflara • t's
l<ıi.ln•d· olduğu ı:ıbl • her "Un 
ınu,1~. 'ıı saatlerde toplu beden • 

2 - Bu kararname neşri tarihinden 
muteberdir. 

olurlarsa. o zarıan cenuotaki 
vbirincı i tah·an kolordusurun 
,.,ı ·eı. s~n derce. ' a'a araktır. 
'"'hri bat.sındJk h"" k.;t d '1 ak· 

a ka-lır , r ır ı gus 
ıst r. 

hareketleri yaptırılacak ve ,·iieut
ları u~u~ıuaktan, ataletten kıırta
rı!acaktır. Havalar müsait gitmcğe 
ho .ladıi(ı zaman beden hare' rtle
rhe ba~lanacaktır. 

?_N24~AAT MARMARA i 
ıçındekı 1 f d i 

Akdenizde 
temizlik oe 
lngilizlt rin 

Mısırda iki İtalyan fır• 
kası imha edildi 

( 1 inci sahihleıı dcram J 
aıumat alınmıştır. Siydi: Ban·11ıu 

ıle _ fatru1' arasında iki İtalvan fıra 
ka;;ı imha edilmişt.r. İtalyaı.!u 
ha•larını yeniden kurabilmek icı:ı 
..mitsiz gavretler sarfetmcktedir. 1 

, -
1 

ı a : 
Hadiseler ı .................... ı taktiği 

(Bu yazuun metinleri Ana. 
dolu Ajansı. bültenlerinden J 

alınmıştır.) 
Telhis ederr: MUAMMEB ALATUll j 

Bitler, dün Almauyada harp 1 

malzemesi imal e«en fabrilı.alar· • 
dan birinde bir nutuk SÖ) !emiştir. \ 

Bitler, bu nutkunda düııyalWI 1 

taksiminde haksızlık bulundııl:u • 
nu, bu meselenin maulıkla veya 
cebirle halli lazım gcldığini, fakat 
mantık yolile halli müı c~cah ol
duğunu, dünyada herşeyı Gl:ıu İa
ırilizler, Amerikalılar, l"rıınsızlar 
Ye saireye karşı kendisinin dün
yada hiçbir şeyleri olnuyanlan 
temsil ettiğini söylemijtr. 

Bitler, Almanyada altın kalma
dığını, çüı;kü altınlarının çalındı· 

ğını, fakat Alman iktısadiyatının 
başka temell-.e dayandıi':ınt, her 
kesin yi;receği bulunmak suretin
de taksimat yapıldıi':ı.Il.ı süylcdik
tcn sonra dcmi~tjr ki: 

ze inci ıııımı Apellonu 

ROBERT TAYLO 
ua 

BEDY LA.MARK ile 

(B~cıle4en de"am.J 
builnr n İngilterenin hangi müs
takbel hedefe varmak istediginın 
de müsbet bir delilidir, 

İngilteı·e için, Alm~n hava kuv-
Yarattıklan aşk vetlerinin en tahripkir bir ekil· 

filimleriıtin tacı 1 
de Britan)a adaların" ıı;eccli gün-

...................... 1 düzlü hücumlar yaptığtndan bir 

ıSE VENı' 1 buçuk ay evvelisine kadar ~de-ıı 1 Diz bir tereddüt mevzuu idi. lngil
tere bir taraftan dimağı mesabe: ı [ ainde bulunan adalarını müdafaa 

ııKADJNıı ederken; bir taraftan da mihverin 
kara, deni~ ve hava ordularının 

ı ı ı Mısır, Cel>elüttarık, Süveni zor-
-•••••• .... -.. lamaları karşısında kaiml'j bulun-
Muazııam filmi ~- ı.aydı hiç şüphe yok ki müşkül bir 

--- duruma girmiş olabilirdi, Filhaki
ka bu İndlterenin Akdeniz kilit· Aynca: -
!eri ve Afrika bölgeleri üzcrinde-

ş ER Lo K ki müdafaasma bir tesir yapamaz
dı, yapamazdı amma İngiltereyi 
de bir haJli çetin bir mücadelenin 

HOLM Es içinde ve zorunda bulundururdu. 
İngiltere, Britanya adalarını ko-

Baskervillerin köpeği 
Türkçe sözlü 

rumasını bilmiştir. İtalya ve Al
manya da Cebelütıarık, Mısır ve 

Kaydetmek liizımdır ki, arazi va
zivetı ve cephenin urunlugu ordu· 
vu muhtelif yerlerde muharebe 
,·ernıcğe mecbur bırakmali dır. 

İnıüliz kumandanlı~ının planı. 
zan~ildıl!ıne l(Öre. Graziyaninin 
kuvvetlerini sahile silrüklemektır. 
Bu suretle in::ıiliz filosu. İngi'iz or
dıı.suna mukavemet edilemez bir 
kudret baLsedecektir. 

Siydi Barrani ile Dcrnc aPasın • 
da, İngiliz tav;·arcleri, b>rb:rir ta• 
kip eden ' , !ar halinde son de
rece şid<l • tombardımanlarda 
bulunm u J, rJır . 22 İtalyan tavva
resi düsürülmüotür. 3 İn.ı?W7. tny
varesi üslerine dönmemistir, Fakat 
iki tayyar~nin pilotları sa'dır. 

İıu!iliz filosu, mı.i'emadi ve mü· 
essir surette İtalyan mevzilerini 
bombardıman etmektedir. 

Tcrkosun tazyikına dayana-
mayıp parçalanan yeni 

hortumlar 
Bır Macar müesc;~,i belediyeveva 

itfaive ve pasif müdafaa tulumba
ları için külliyetli miktarda hor· 
tum satmaih teklıf etmiştir 

•- 1914 deki haleti rııhiyeyi ta
şıyan İngiltere sürprizle kar~ıla -
şacaktır. Bu sürpriz zat~n başla
mıştır. Biz hava muharehosi iı.te- il•••••••••••••• Akdenizdeki hareket kabiliyetini 

kaybetmiştir. Şimdi ise Akdenizde 
ve Afrikada hareket ,.e hadiselere 
tahakküm inisiyati, i İngilterenin 
eline ~eçmiştir. İngillereye birinci 

Fakat; nürnune olarak gönderi
len veni bir hortumla yapılan tec
rübenin daha birin<!! defasında 
bunların terkos sm-ıınun POIDP&h 
tazyikine dayanamayıp (!) delin
dikleri ve hatta parcalaııdıklan 
görüldüi1ünden cevabı ret veril -
mis tir. 

miyorduk. Bunu düşmcnlarınuz 
istedi.. 

Hitler, sözlerini şöyle bitirmiş
tir: 

«Mücadele istemiyorum, fakat 
mecbur edilince sonuna kadar gi
deceğim .Alman milleti de benim
le beraberdir. Hayat ve sdıimcti
min ehemmiyeti yoktur. Biitün or
du, onunla birlikte millet !,eni ta
kip etmektedir .• 
NUTUK İNGİLTEREDE NASIL 

KARŞILANDI? 
Röyterin diplomatik muhabiri 

llitlcrin nutku hakkında şunları 
söylüyor: 

•Nutkun umumi üslllbu, mutad 
hil3fına, mütecavizane değil, teda .. 
füi bir mahiyet arzcdiyor. Hitler 
bıı nutkunda ma~IUbiyet ıhtima
lini ve İngilterenin kıt'ay:ı karşı 
bir istila hareketine kalkmasını 
muhtemel görmektedir. Hitler 
mağlllbiyetin, yalnız nazi rejimi
nin değil, bütün Alman milktinin 
harabisini intaç r,·deccği ni söyle -
mistir. Bu stıretle nazi ekseriye -
tinin tereddüt edeceği bir farkın 
mevcudiyetini kabul etmiştir. in
gilterenin A nupa kıt' asma geç -
ınesı ihtiıııalıne gelince, ın~anm 

bununla İngllterc;ıfn istil;.\sı ve 
yok edilmesi arasmdaki mesafeyi 
görmenıesi iınkansı1dır. 

Nutukta Almanya ile İtalya, 
japonya ve Sovyct R>ısya arasın
daki miliıasebetlerden hiç bahse
dilmemesi ~ayanı hayrettir. 

ÇÖRÇİLİN BİR MÜJDESİ 
İngiliz Başvekili Çörçil avam 

kamarasında, Mısırdaki harekat 
hakkında beyanatta bulunmuştur. 
Çörçil demiştir ki: 

Şehzade başı 

FERA 
Sinemada, Telefon: 21359 

BUGÜN 
Matinelerden itibaren 

3 Türkçe film birden 
Görülmemjş akın, hücum ve 
halkımızın çoşlrun heyec:ın 
ve tezahüratı karşısında 

ÇANAK KALE 
GEÇIMEZ (Türkçe) 

SAYL"ll MEKTEP 
MÜDÖRLERiNE: 

İzdiham ve tehacüm dolayı -
sile gönderilecek talebelerin 

evvelden sinemamua bildiril
mesi rica. olunur. 
EBE~I~İYETLE 

~AZARI DİKKATE: 
Bu milli büyük filın, bu mev

simde İstanbul mulıitimizde 
başka hiç bir sinemada gös -
terilmiyecektir. 

2- 3 SİL)JIŞORLAR 
Aleksandre Dümanm şaheseri 
sözlü Türkçe milyonluk film 
3-PARAMUNT 

En ıon harp TU" ft KP[ 
havadisleri Y 
Mösyö Ruzveltin nutku ve 

UÇAK KALELER. 

derecede bu imkanı veren Akde
nızde ve Afrikada kiıfi derecede 
hazırlanmış bulunması, ikinci de
recede de ve belki birinci derece 
nishetinde mühim olarak kahra -
man Yunan ordusunun kazanmış 
bulunduğu galebe ve İtalyan do
nanmasının Tarantoda uğradığı 
baskındır. 

Şimdi İngilterenin yapmak is
tediği şudur: 

A- Deniz yolu ile ınuvasalala
rmı kayhetmiı bulunan Trablu.s 
İtalyan taarrıu ordusunu mağlfıp 

, eylemek 
B- Habeşistan ve Soınalideki 

İtalyan ordularını dağıtmak 
C- On iki adalardaki İtalyan

ları teslim almak 
D- Akdt>nizdeki diğer İtalyan 

üs ve adalarını temizlemek 
E- İtalyayı Arnavutluktan at

mak ... 
Bu hareket başarıldığı ve bn 

gayeye varıldığı takdirde İngilte
re için artık Afrikada, Mısır, Fi
listin. Aden ve sairede tutulan or-

• Yarın akşam 

s A R A Y Sin3ması 
İki büyük ve debakılr sinema yıldızı 

JOAN CRA WFORD 
KLARK GABLE 

MOTTU'nun 
ve 
ile Mr. 

emsalsiz bir tanıda yarattıkları 

dulara ihtiyaç kalımyucak ve bii
tiin bunlar Avrupa kıl'asmda hiz
ınctc sevkolunahilcccklerdir. 

Bunun irin de ilkönce A\:rupa
da hedefi: 

0

Afrikada, Arna\ ut hık· 
ta, Akdcnizdc nıağltıp edilnıi~ ve 
kendi yarıınadası i~inde ınütema
di hava taarruzları ile tokat ve 
maneviyatı altüst cdilmis bulun• 
İtalya te~kil edecektir. 

Kendi çi,ınesi içinde mağl6p 
edilmiş bir İtafyadan •onra hi~ 
şüphe JOk ki büyük n bıılı kara 
mücadelesi ihtimal 19H ortaların
da ve yeni hiıdiselcr çıkmadıf,'l 
takdirde Alınan~·a - İl al) a hudut 
bölgelerinde \'C Alnıunyanın c&
nubu garbi etckkrinde ba~iı)·acak 
-ve on binlerce İngili7 ta,)'.}·arcai 
bu kanlı. ölüınlll mücadelede İn
giliz taarruz orJu~unun en ıniic~sir 
yardımcı"\t olacaktır. . 

ETEM İl.'1 ~ l'E• . lC'E 

MAHKUMLAR 
•İngiliz ku,·vetleri, İtalyanla -

nn bundan üç ay evvel Mısır hu
dudunu tecavüzlerindenbcri tah
kim etmiş oldukları mevzilere 
dGğru ileri atılmışlardır. Çölde 1%0 
kilometre ilerlemenin muvaffa -
kiyetlc ba~arılımş olmasını İngiliz 
hükumeti memnuniyetle haber 

, KIZIL GEMİSİ 
i RAKKASE İhtiras .. Şehvet.. Kin ve Esrar fil

mini takdim ediy~. Aşk Zinciri ... 
Kin cehennemi ... olan bu şaheser 
bütün İstanbul halkını SARAY r 
Sinemasına koşturacaktır, 

almıştır, 

Sidi Baraniye yapılan hücumda 
aşılan birinci müdafaa mmtaka
sında 500 esir alınmış ve bir nıik
tar harp malzemesi il:tinaın edil
ınistir. Bu ınevzie kumanda eden 
İtalyan generali ölmüş ve m uavi
ni esir edilmiştir. Daha kuvvetli 
ikinci bir mevzie karşı da ilerleme 
olmuş ve burada da esirler alın • 
mıştır. İngiliz kuvvetleri Sidi ~a
rani ile Bukbuk arasında sabıle 
varmışlar: burada esirler almış -
!ar ve Nakliye malzemesi elde et
mişlerdir.• 

''Salome,, 
Türkçe sözlü ve Tiırkçe nıüz\k.li 

filin 
Besbkilr ve müzik rejisörü 

ARTAKl CAN 
Okuyucular: 

MÜZEYYEN SENAR 
Bedriye, Samiye, Suzan, 

Suat Gün 
ÇALANLAR 

Kemani NUBAR - Kanun 
AH~tET - Darbuka H. 

TAHSİN 

Büyük fedakarlıklarla bugün matinelerden itibaren: 

ÇENBERLiT AŞ Sinemasında 
Gösterılmektc olan iki muazzom şaheseri 

görmenizi tavsiye ederiz. 
Meşhur Rejisör FRANK CAPRA'nın emsalsiz ,ahf'seri 

PARA BERABER GİTMEZ 
l Fransızca sözlü 

13KanunuevVe cuma 1 Baş Rollerde: .JEAN ABTHUB - JAMES STEWAKT ve LİONEL 
günü matinelerden BARRYMORE ve sinema ileminin ölmez eııeri Çörçilden, İngiliz ku\'vetlerinin 

sahile varmış olduklarını söyle • 
ınekle Sidi Barranideki İtalyan
ların irtibatı kesilmiş olduğunu 
mu bildirmek i•temiş bulunduğu 
sorulmuştur. Çörçil şu cevabı ver

itibaren I IJ BİTMe.':!!Ş E~!NFONİ 
1 ___ T ~e~a!!!-'.-1 ··lli-ve•t•e•n•P•AR••AMU••N•T•.JUR••N•AL••e•n•s•oa•h•a•r•p•v•e•d•ün•~•·a-lı•ab•e11r•le•r•i.llii 

miştir: 

•Kullandığun dikkatle tartıl • 
nuş cümlelere herhangi bir f"Y 
ilave etmenin doğru olmıyacaj?ınt 
zannediyorum.> 

ORTA ŞARK İNGİLİZ 
KARARGAHININ TEBLİ{;İ 

Orta şark İngiliz kuvvetleri u
mumi karargahının tehliğindo bil
dirildiğine göre, garp çölündeki 
harekat mU\·affakiyetle devam et
mektedir. Şimdiye kadar 400U den 
fazla e•ir ,;(n.ınıştır. Orta sıklette 
tRnklar rla iğtinam edilmişfü. 

İNGİLiZ TAYYARELERİ 
BREMEN 'ÜZERİNDE 

Resmi tebliğlere göre, İngiliz 
b<ımbardıman tayyareleri dıin ge
ce Bremende bir tayyare fahri • 
kasını, Loryan deniı üco;siinü ve Bo
lon~·a liınanını bonıbardıman et
mi~lcrdir 

SPOR 

Bugünkü mek
tep maçları 

Bugü.n Şere! stadında saat H te li
seler arasında lik maçları 7apılacaklır. 
Birinci müsabaka Yüce Ülkü - İ.stikW. 
ikinci müsabaka Taksim - Stili Terak
ki ta.kımları arasında oyııanacalttır. 

İSTİFALAR 

İstnbul Futbol ajanı Haaaıı. :ıı;:amu ile 

Hakem k:omilıtsi reisi ~ dün ı.ıı

fa etikleri bu sabahki ban pzeteler

de 7azılmıştır. Fakat İstanbul muıta
kaaı başkanı Feridun Dirimteltin k<Bı· 
füine henüz !ııtttalarm ~edijiııi 
söylembtir. 

Bugün Matinelerden itibaren _, 
:bta.nbulun Z büyiik 5İılemasmda 

Şehzadebqı 

TURAN 
Ç•rtıkapı 

AZAK . ve 

Tilrk tlonanmasının Preveze :ufe ri neticesi.. &ki Venediii yıpra
tan siyaai ihtilaller ... Kadın ent rikalan, Cinayetler, kanlı 

ihtilal Ier .•. 

ATEŞlN BİR AŞK FACİASI , 

BARBAROS devrinde VENED1 
. Bityiik Türkçe sözlü tarihi film. 

Filme eski mehter musiki.si, cenk türküleri ve Gülbankler ilave 

1 
Kll•ipl ~yrAcaK' ta i T U R A ıv da 

RİO GBANDE GÜLÜ ÖL'ÜM SE•.İ 
ı MOVİTA ve .JORN CAVYİL ı KE~ '"dA~ARD 
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IKAYE 
Güneş diyarında 

1 Yaza.a: REŞAT FEYZİ 1 
- Artık sehir hayatından bık - J 

tım, İlhami .. Güneşlerin sereserpc.

1 rahat rahat, sessiz, tam bir huzur 
içinde batısı seyredilebilen ııeniş 
ufuklar önündeki düz ovalardaki 
renklere, tabiat parcalarına doya 
doya bakanın. Kulaklarımda, yal
nız, derin sükiıtün, boslul!un ul!ul
t usu olsun .. Anlıyorsun, deJ?il mi?. 
Yalnızlık. ıtenislik, hudutsuz hürri
yet ilıtiyacındayun .. Hani. ovalar- I 
dan köylere dolrru !!İden, tatlı me
yillerle kıvrılan, uzaktan bakılınca\ 
pırıl pırıl yanan, sarı renkte top
rak wllar vardır. O yollardan bi
rine dli~evim. istiyorum .. Serseri 
adımlarimla. ellerim arkamda ka
ımsturulmus. dudaklarımda bir 
türkü mırıltısı, övle, yapayalnız 
Yürüyorum .. 
Hım .. Se. tabii. şimdi ber.i din

krken ııülüvorsun, daha da ııüle
ceksin .. Kahkahalarla 11üleceksin, 
Çünkü, ben, bu söylediklerimden 
hic birini vapamam .. Bu ihtiyacımı 
bir türlü defedemem. 

rimden, kulaklarımdan uzaktır. 
Kendimi, bir başka alemin en.ııin 
deryasına bırakıruşımdır. 

Ne var İlliami?. GüliiYorsun, 
bakıyorum .. Kahkahalarını arttır
dın da.. Bir delinin, bir meczu -
bun, bir cüzamlının konustui!una 
hükmedeceksin .. Yarulıvorsun .. Dü
şün ki. bir asır evvelki insanlar, 
sade bu hava ile, romantizm at -
mosferile yasıvorlardı. Daha ek -
sik bir saadet icinde mi idiler? Ha
yır .. Sen de inan ki havır .. 
Susarım sana hic bir an, haya

tın renl!ine, kokuzuna, süsüne, ici
ne. ta derinliklerine, manevi ilik
lerine ihtiyaç duymadın mı?. Duy
muşsundur. Fakat. buciinkü hayat 
sartları içinde. böyle bir his al -
tında buhmdui!unu ifşa etmek dahi 
anormal addedilivor O kadar mad
deci. o derece dısa tapan mahluk
lar o1m u::;uz. 

Devlet Demiryollan ve Limanları ~letme 
u. idaresi llauları 

Muhammen bedeli (4000) lira olan 10000 adet kuçük ve 20000 adet de büyü k 
hasır süpürge (19/12/1940) perşembe günü saat (10,45) onu kırk beşte Hay 

darpap.da Gar binası dahilindeki komjsyon tarafından atık eksilbne usulile satın 

alınacaktır. • 
Bu işe girmek jstiyenlerin (300) liralık muvakkat teminat ve kanunun byi D 

ettiği veacdk.le birlikte eksiltme &ünü saatine kadar kom~yona müracaatları 

13.z.ımdır. 

Bu işe ait prtnameler komisyondan parasız olarak dajtıtılmalrladır. (ll391) 

Teknik Okulu Satıualma Komis7onu 
Başkanlığından • • 

12/12/940 lar:hine r85tlıyan peTf<'mbe günü •aat 14 de açık eksiltme ile 200 

battaniye satın alınacaktır. Tahmin bedeli 2500 lira ve ilk teminat 187 lir11 50 ku-
ruştur. Şartnamesine göre ihalesi GümUşsuyunda yüksek mühendis mektebi mu-
hasebcsinde toplanacak olan komiqonumuzda yapılacaktır. Şartnameyi görmek ve 

ilk teminat yatırmak istiyenlerin ebiJtmenin yapılacağı günden bir gün evve-

line kadar hergün Yıldızda bulwıan okulumuza ve eksiltme günü de be1gelerile 

birlikte yüksek mühendis mektebine gelmeleri. (11221) 

Sayanları mızı ayhk üzüntülerinden 
Kurtaran gayet sıhhi ufak, yumutak ve en ince 

elhi.ıeler altında hile belli olnnyan 
• F E M 1 L ve B A G 1 

, .. eni ~mballtj ve daha mütek3mtl bir şeki1de 8 lik ve 12 tik kutularda ye
niden piyasaya tıkmıştır. Eczanelerde, tuhafiye ve parfümeri magaı.alaı·ında 

ve kadın berbf"rl"'r!nde r.z.nıctlerıne hazır c..ldL;ğunU arz.ederiz. 
Se.bebi basit .. Şehirden uzakla

şamam ki.. Beni baii:lıvan rabıta
lar maliım. İslerim. islerim, vine 
iskrim .. Aman bu yazıhane .. Aman 
l:ııı dosyalar, evrak. telefon cal - 1 
rrıası. münasebetsiz ve bas ai?rıtan 
ziyaretçiler, daima ve daima bir 
teliıs bir hevecan ve saatleri,1 mi
nası üzerinde aheple yelkovanın 
mütemadiyen birbirlerile varıs et
mesi.. 

Asktan mı bahsettin?. İftira et
me .. Ask. senin kasdettil!in mana
dan tamamen başka bir hissin ve 

dünvanın adıdır. Bu11'111. a ' k mı 
·var, zannedivorsun?. Kendi gitti, 
ismi haldı yadil!iır .. Bugün. insan
lar sevemez .. Çünkü. scvmeiie va
kitleri vok.. Sevmeği düsünecek 
sabırları Yo!· .. Sevmeiıi dü,ünecek 
se bırları vok .. Sevmei):e özenecei< 
hüsnünivetleri vok .. A~kın verini 
flört almıştır. Manasını bilivor -
sun dei'!il mi? .. Sevebilen bir kadın 
ııörsem. eski Babil rahipleri 11ibi 
sadakaUe tapacağım; hayatımın so. 

ı~ 

Gün yirmi dört saattir. değil mi' 
İnanır mısın, bana nekadar az, kısa 
ve l!aYri kiıfi ııelir. 

Of!. Pat!ıyacaitım .. Günlerin tam 
)•irmi dört saat devam ettii/:i diyar
larda olmak isiYorum. Saatin ace
kciliıiinden, vakitlerin. ııözlc kas 
arasında kavboluo sırra kadem ba
sışından şikayetçi olmıyan insanlar, 
kimbilir. nekadar mes'uttur. 

Bu tiokr, profesvonel tenbeller, 
i•,izlerdir, diyeceksin!. Hayır .. Ni
ha vct. saatlerin kosmadıi!ı. adeta 
yurıırlüi!ü insan kafaları da vardır 
va .. Bunların da sikayeti. can sı
kmtısıd:r, diveceksin•. S•nki, be
nim can sıkıntım vok mu? 

Guzel.. Tam yerinde bir sual ha
tırıma ııctirdin .. Bu kadar is ke-
6afeti arasında, can sıkırıtısını na
sıl aklına getirebiliyorsun. diye so
rabilirsin!. Fakat. can sıkıntısı, da- l 
ima. boşluktan, n!haYetSiz 2enıs za- ~ 
manian harcıyaman:aktan mı 1 
<loi?:ar?. Böyle kabul etme .. İste kar
sında bir insan ki, mütemadiyen 
bir can sıkmtısile muztariptir. 

Azizim, ben sana sunu sövliyc
biliıını. su idd.ada bulunurum ki, 
hayatta romantizmi kaybeden in
~anlarız. Düsün. roonantizm, cok 
c!da ekmek kadar mubtac oldu -
eumuz bir manevi kainat madde· 
~i<lir. Bazan. öyle anlarım olur ki. 
bır cocuk kadar. !:er se,·e inanmak 
i·.ti)·acım durnrım. Masalları. hıra-\ 
fderi. men!<ıbcle~i. e•atiri, destan
ları dihıiniirüm. Gönlüm, sıcak bir 
avuc ıcınde nefe' alıwr ıribi. mu
:wven bir nokta etrafında derle -
nir. toplanır. Sanki, manyatize e
dıln-:i..;t:r. O an, hayatın bütün 
cl'rtliii"i, sehrin bütün dai!dai!ası. 
kı:labalıi!ın ve 11Urültünün bütün ıc 
mcıklavıcı sekil \'e se,Jeri ııözle-

nuna kadar bal!lı kalaca&ım. 
Ask büyük kuvvet .. Büvük ,ey! 

Halbuki, imanın, aşka ne kadar 
ihtiyacı var. İcimizde. bugün inkar 
ettii!imiz övle bir muhtariyet a
sıvor ki. bütün iaze m('mbaı ask
tır. 

Aşık olmağı nekadar isterdim. 
İtiraf edevim. bütün ic s•kıntım da 
bundan geliyor. A"k olamıyorum, ı 
stvemivorum .. Tıo~ı. herl:es gibi.. ı 
A;ık oln·ak kabiliYeti:n• l:avbet -
misin1 .. Tıpkı. herkPs P-ibi.. Bir ka-) 
dın a\"ucunun hararetonl. merare
tinı düsün'. B'r kadın bakı.sının ha-
1'aLni ene-inliı?ini düsün! 

Amma. ne o sıl.:'ak a\'uclara. ne 
o mana tasıvan bakı,Jarn biran 
rastlamıs <leitiliz. Eski inoanlardan 
cok el sıkmamıza eski in,o,-ıardan 
çok di'ji gözleri scyretn.err.ıze r"ğ- 1 
men .. 

Dei!i miYen renk. valnız c~nes
te kaldı. Onun icindir ki. ::ünesle
rin serescroe, rahat rahat. f(Ssiz, 

tam bir huzur içinde batısı seyre
dilebilen u!uklar önünde düz ova
lara ihtivacım var. Bu ovalardan 
kö\!ere ciuğru gıcen. tatlı meyiller
le kıvrılan, uzaktan bakılınca oırıl 
pırıl vanan, sarı renkte toprak vol
lar. Ellerim arkamda kaYuştu -
rulmus. dudaklarımda bir türkü 
mırıltısı ·ürüvorum. 

Sahibi ve ney.iyatı idD-re eden 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telgraf Matbaası 

YAV Z SULTAH SELiM 
Ha lif el~r Diyarında 

No. 68 Y 1<uli , M. SAMI KARA YEL 

Yavuzun gözü garbi Romada idi 

1 

\.det Liralık Lira 

l 2000 - 2000.-

3 1000 3000.-

2 750 1500.-

4 500 - 2000.-
R ::so - 2000.-

ıs 100 = 3500.-

80 50 - 4000.-

~o 20 - 6000.-

·Türkiye İş bankasına para ya tırmakla yal
nız para bit-iktirmiş olmaz, aynı zamanda 

taliini_i de denemİ§ ol ll :unuz. 

Keştdcler: f Şub:ıı.t, 2 Ma

Yl.5, 1 Atustos, 3 İkincl

teşrln tarihlerinde rarıtır 

U:ı.ımb:ıra.h ve kum.>ara61% 
h~~pJartnd._ en a.ı. tlll li
rası bulunanlar kur'aıa 

dahil edilirler. 

• .... ... l • · ·.~· ' ... ., 

S.yın Bayanlar, 

BAYAN 
Mağazası size ipekli 

ROBLARI 
!Uil yeni kolleksiyonunu 

ve el ile işlen.mit 

YON KAZAKLARIN unıin 
çe,itlerini takdim ediyor. 

BAYAN 
Mağazasında en son moda 

KADIN ÇANTALARININ 
muhtelif çeşitlerini de bulacaksım& 

İstikl1il Caddesi No. 283 

HAÇOPOULO 
Pasajı ka..,ında 

Skotlanti ' ' 
l ' ~ ~ 
t ' ' ,.., _-&ii v 

1 İlk defa olarak " 1 nu- , 
maralı halk düşmanı,, 

nı arıyor 

Bu cobulaşık yüzlü• laka.bile anı
lan Şarl Sparks adlı müthiş bir 
serseridir. Geçen av Dartmu hapis
hanesinden firar etmiştir. 

Skotlant Yart, şimdiye kadar 
kendi vesaiti ve memurları vaıııta
sile ele .ıı:eciremedilii bu serserinin 
resmini ve eşkalini neşrediyor. ve: 
•Bu serseri, her ne pahasına olur
sa olsun mutlaka vakalamnalı • 
dır ... • diyor. 

Şarl Sparks'ın serserilik hayatı 
1920 de başlamıştır. O zaman he
nüz 18 vasında idi. Bir dükkanı 
soyarken vakalarunıs ve yasının 
kücüklüi'!ünden dolayı Borsal co
cuk ıslahhanesinde 3 sene mevkuf 
kalmasına karar verilmişti. 

1927 de. birçok defa haoise .ııirdi, 

Halkevlerinde ] 
' Fotoğraf ıergisi 

B~şiktas Halkevi tarafından acı
lacak olan resim ve fotoııraf ser -
ı?isi kayıtlarına 11 birincikanun 
1940 tarihinden itibaren başlana -
cak ve 15 birincikiınun 1940 !!Ü • 
nünde serı:ıi acıl mış olacaktır. 

Bu ser,!!ide derece kazanan ama
tör arl<adaşlara ııecen sene olduf!U 
ııibi bu sene de mükafat verile • 
ce.ktir. 

Şehir tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAl\l 

KISMINDA 
Bu akşam saat 20,30 dJ 

Bulunmaz Uşak 
. Yazan: J. M. Barrie 

İstiklal caddesinde Komedi 
kısmında 

Bu akşam saat 20,30 da 
Pata hazretleri 

Sehrin her taraima otobüs teıniıı 
edilmistir. 

1

- Dalga Uzunluğu: - cıktı. İsi azıtmıstı. Yine hırsızlık
tan yakayı ele verdi. Bu sefer, 

1648 m. 182 Kc/s, 120 Kw. Hard Labour hapishaııesıne gön -

1

, T.A.P. 31.7 nı. 9465 Kc/s. 120 Kw. derildi. 
T.A.Q. 19.75m. 15195 Kc/s. 2o_Kw. . 

Iki defa kacmıva muvaffak oldu. 

Yolcu mu, patates mi ? .. 
Almanvada siddetl. so~uklar hii· 

küm sürmektedir. Bu sebeple hÜ
kiımet. yük vaııonlarında naklo -
lunan patateslerin soğui<tan donuıı 
bozulmamalarını temin icin pek 
ciddi tedbirler almak mecb:.ırive
tinde kalmıstır. 

18.00 Pro11ram ve memleket saat 1 Firarını, sarı saçlı bir kadın kolav-
avarı. lastırmıstı. Gazeteler bu kadına 

18.03 Müzik: Kon~rt.o (Pi.) cplat:n saçlı ciirüm orta{!ı. ismini 
18.30 Konıışma (Dış politika ha- vermişlerdi. İik kaçışında dört l!tin 

diseleri) sonra yakalandı. İklnci defasında 
18.45 Çocuk saati •hürriyeti. yir.mi dört saat bile Patates cuvalları. kalörifer ıle 

ısıtılmıs. üçüncü mevki ... rı1cL yaı 

ııonlarile nakledilmege başlanmı<· 

tır. 

sürmedi. 
19.15 Çocuklar için musiki (Pi.) Cezasını bitirip hapisten cıktık-
19.30 Memleket saat ayarı Ye a

tan sıoma t•ır çde teşkil etti. Dük-
ians haberleri kanları, mai:azaları sovmaiı:a baş- yordu. Tabii bu ço'k sürmedi. A-

19.45 .Müzik, muhtelif sarkılar. !adı. Hem de güpeı!(indüz ... Bir 0 _ venesi ile beraber Skotland Yardın 
20.15 Radyo gazetesi omobil satın almıştı. Sovmıya ka- eline düştü. On sene\·e mahkiırn 
20,45 Müzik: Fasıl heyeti rar verdiiri ma{!azanın önünde du- edildi. Yeniden Dartmura tıkıldı . 
2LJO (Konuşma ruvor. camekana kocaman bir tas Fakat elastik yüzlü adam, bu se-
21.25 Müzik: Koşma ve semailer atıvor. arkadaşlarile beraber. ca- fer de colfıtin saçlı cürüm or'.acı• 
21.45 Müzik: Riyaseticumhur meki._!?da nevar, ne vok alıp kacı- nın yardım ve muavenelile ka~ 

bandosu · ı' ] ha~:~e:ıe:~::;,t :::!:'~~::ı,~i~s, İstanbul Belediyesi nanları 
Jat, Kambiyo - nukut borsası ~-____ ..,...,...,....,,... _________ ............ ._ _____ _. 

(Fiyat) 
22.45 Müzik. Cazband (Pl.) 
23.25/23.30 Yarınki proııram ve 

kapanış. 

1351 Bieri 1 USC ILmal 1 
ZILKA'DE 2 inci TEŞRİN 

11 28 
1940, Ay 12, Gün 346, Kasım ~4 

11 Birncikiınun ÇARŞA.lml\ 

Vakitler 
"fas1ttil Eıani 

Sa. Da.. S:ı. DL --
Güneş 8 15 2 34 

Öi'!le 13 07 7 26 

!kindi ıs 2s 9 47 

Akşam 17 41 12 00 

1 Yatsı 19 20 1 39 

lmsak 6 29 12 47 

Karaağaç mücsscsatı memurin dairesi binasının tamiri ~c;ık ekql• :neye )t(t• 

n~lmuştur. K€-şil bedeli 685 lira 51 kuruş ve ilk tcminatJ 51 Jir:ı 4 ı kuruştor. 
Keşi! \"e ~rtname z3bıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde gôrulebilir. ihai• 
23/12/940 pazartesi günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerill 
ilk tt>minnt makbıız veya mektupları., ihale tarihinden 8 gün evvel Fen işleri .nıii'"' 
dürlüğünc n)ü.racaatla alacrıkları fenni ehliyet ve 940 yılına ait tic:t.ret odası vesJ• 
kalariie ihale nıuayycn ~a;,,tte daimi encümende bulunmaları. 11593 

Ci:-ııi 

Tatlııh:ıt a) dk.kabı 
İskarpin 

Miktarı 

54 çift 
114 > 

Jı.Iuv~ıkknt te11 inat; 132 lira. 

Muhammen Fi Muhemmen T••· 
12 Li. 50 Kr. 675 Li. 

9 Li. 50 Kr. 1083 Lr ---1758 Lr. 

Jtıo:ı1c : 27/121940 cuma saat 11 de 
ı - Buyükdcrc bahçcköytle bulunan Orman takultesi t..lebesi için )'uktırıd• 

m.lıfredatldr~ y<lzılı ayakkabıJar • l> sartname He eksiltmeye çıkarılnııştır 
2 - Eksiltınc Mat:ye Vekaleti Beyoğlu liseler muhasebeciliği da:rcs~nJc tcP"' 

!anacak o'.an f:ıkülte alım ~atım komisyonu huzurunda yapılac~ktır. 
3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda yazılı ı v <ı!• haJZ o ına:ı:ırı 

elzemdir. 
4 - Şartname ve nümuneleri görmek istiyenlerin tatil gün:cri h:ırit or!l'"'rı 

!akü!te~ine müracaatları. 11705 


