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talyanların 

Hesabı 

anbş Çıktı 
ınağlübiyeti, Almanya-

Yardımını davet edecek ise, 
"aziyet yeni ihtilatlara yol a
~ ve harbi bütün Balkanlara 

lllr, Onun için, bizce Yuna
aki hnrp hftdlselerinden zi-

Rlbbentrop _ Ciano müla
neUcesi ehemmiyeti haiz

. Cünkü, İtalyan taarruzunun 
, ts.1 görünüyor gibidir. Fakat, 

! hakkında henüz bir fikir 
ek mümkün değildir. 

iJI. Zekeriya SERTEL 

llnanistandan gelen haber
ler, İtalyanların Görice 

inde mağıüp edildiklerini 
>'or. 
n, Roma radyosu. iki üç 
r İtalyan efkarı umumiye
ınaglubiycte hazırlamakla 

ldü. İtalyan kuvvetlerinin 
cephesinde bir türlü ilcr
ltıesini izah için Yunan 
lU:ıda senelerdenberi kuv
lahkimat yapıldığım, bu 

tın Finlandadaki Man'.?r-
hattına muadil bulundu
\'unan ordusunun iyi ta-
~ terbiye görmüş kuvvetli 

U olduğunu, İngilizlerin 
ordusunu en modern si-

lct teçhiz ettiğini, hava kuv
lli takviye için Yunanista-

7Yare verdiğini söylüyor ve 
bir cephenin yarılması ve 
~ir ordunun mağlfıp edile

için en aşağı iki üç hafta 
inek lazım geldiğini söylü-

)(.. )(.. 
0ına radyosunun ilk tah
nıinleri doğru çıktı. Yu

dusu hakikaten Arnavut. 
udunda tek başma ltal-

la döğüşmeye kafi ve muk-
11lduğunu bir kaç gün için

t ediverdi. 
ika, İtalyanların Ama

ıı~ki kuvveti 250 bin ka
,;qtnin edilmektedir. Buna 
~U, Yunanistan bu cepheye 

asker sevkedebilecek va
ı~ ir. Ve zaten Yunanistan, 
~n böyle bir taarruzunu 
~ıgi için bir senedenberi bu 

il tahkim etmiş ve müda
ı. ~thklarını tamamlamıştır. 
ll(!rliğini de bir hafta içinde 
1§tir. İtalya, Arnavutlukta-

etini arttırmak için de
tı sevkiyat yapmaya mec
. Arnavutlukta askeri sev

~~in. kafi derecede yol yok
lttian hududunda arazi mo
.. kuvvetlerle harbetmeye 

~u.sait değildir. İtalyan or
~1~ın en müsait taarruz sa
'<tl'l Florina cephesinde ise 

kuvvetleri mağlup ol-

~ )(.. 
~anlar Yunanistana ~arşı 

ıp etmeye karar verdıkle
le a aldanmışlardır. İtalya, 
Yunnnistanı boyun eğ

:ıecbur edebileceğini umu. 
lı rnilyonluk bir küçük 

kendisine mukavemete 
1'a cesaret edemiyeceğini 
.1Yordu. Bu sebepledir ki, 

'tı. tana verdiği ültimatomu, 
Sindan sonra Başvekili 
an kaldırarak tebliğ et

,"le bu suretle Yunan hü
'ttli korkutarak teslim ol
~ ecbur etmek istemiştir. 

t, Yunanistan, tek başına 
~ arın hakkından geleceği
~ olduğu için bu tehdide 
;namış, hatta Türkiyeden 
lStemeye bile lüzum gör-

~~: Yunanistarun mukave
~ası İtalyayı şaşırt. 

• 

.. 
5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASİ HALK 

Şuki Akdenizde faaliyette bulunan İngiliz harp gemilerinden biri, son süratle seyrederken 

Yunanistan Harbi 

Yunan Kıtaları 

Görice Şehrine 
Girmek Üzere 

3,000 Kişilik ltalyan 
Kuvveti Muhasarada Şimal cephesinde Yunanlıların 1 

1 taarruz is~~ka~ctlni ~·e Görlccyi 
1200 Esir Almdı gosterır harıta 

Atina, 5 (A.A:) - Bu sabahki ( 
Yunan resmi tebliği: Makedonya 
cephesinde kıtaatımız, evvelki 
tebliğlerde işgal eyledikleri ha

Askeri 

_.._,... 

Vaziyet 

ber verilen tepelerden maada, Ar 
navutluk arazisinde yeniden bir 
tepe işgal etmişlerdir. Cephenin 
muhtelif noktalarında yapılan ha 
rekat neticesi kuvvetlerimiz, mit
ralyözler~ havan topları, ve sair 
harp malzemesi iğtinam etmiş ve 
bir miktar-esir ~lmışlardır. Düş
man hava kuvvetlerinin mütead
dit bombardımanlarla tezahür e
den kuvvetli faaliyetinden başka 
bütün cephede mühim bir şey 
kaydedilmemiştir. 

Hava :Kuvvetlerimiz • cephenin 
muhtelif noktalarında kıtaat te
cemmülerile tanklarını muvaffa
kiyetle bomÔardıman etmi~ ve 
keşif uçuşlan yapmışlardır. 

Dlişman tııyyarelcri ıısker! hiçbir 
kıymeti olmıyan Pire, Patraıo, Volos 
ve diie• bazı ~ehir ve köyleri bom
bardıman etmişlerdir. Sivil halk ara
sında blrkaç ölü ve yaralı kaydedil
ml:se de, askert tesisata hiçbir hasar 
ika edilmemiştir. Hava nıuparcbele
rinde tayyarelerimiz ve müdafaa top_ 
larunız 5 düşman tayyaresi · düşür-

(Sonu; Sa; 2 Sü: 6) 

GÖRICENIN ZAPTI 

NE GiBi NETiCELER 

VEREBiLiR 1 
Muhtelif resmi ve yarı resmt 

kaynaklardan relen son haberlere 
röre, Yunanistana karısı başhyan 
İtalyan taarruzu, müstevlilerin a
leyhine olarak inlri~af etmektedir. 
Epirde, hudut hattmın 10 - 12 ki
lometre gerisindeki Yunan müda
faa cephesi, tanklı İtalyan kıtalan
run bütün gayretlerine rağmen, 
sağlam olarak Yunanlıların elinde 
kalmıştır. Hatta Pcraki köprüsü. 
nü geçerek Leskovilı: ile Koniça a
raınrıdaki dağlık araziye sokulan 
bazı İtalyan kıtaları, dağ cec;itleri
ni tutan Efzon taburlarının pusu
auna uiram11 ve muhasara edil
miştir. 

Fakat asıl ehemmiyetli olan hA_ 
dise, Garbi Makedonya cephesinin 
sağ cenahmda Florina'yı istihdaf 

(Sonu Sa. 2~ Sü: 51 

._ .. ...,,.,'""',._MJ.s.ırtıı11ıC!i wwwmı 11 ..,.~,...-' 

Sivillere Hücum 

G. Metaksas 'ın 
Sel6nik Halkına 

Bir Mesaiı 

Hak, Şeref, Mücadele 

Azmi Bizdedir, Zafer 

de Bizim Olacaktır 
Atina, 5 (A.A.) - Başvekil 

Metaksas, Selinik: halkına hita. 
ben şu mesajı göndermiştir: 
"Düşman alçakça usullerini 

şimdi Patras ve daha bir çok şe
hir ve köylerden sonra, Make
donyanın güzel payitahtının sivil 
ahalisine tevcih etti. Askeri he-
deflere yaklaşmaya ce~aret et
meyip bombalarını güezl ticaret 
şehrinizin ortasında mağazalarla 
otellerin arasına atmak suretile 
gelip geçeni, çoluk çocuk, kadın 
ve ihtiyarlan öldüren düşmanın 
alçaklık ve kancıklığına sizler de 
maruz kaldınız. 
Düşman, sizlerin kimler oldu

ğunuzu, kanlı fedakarlıklarla mil 
!etinizin haklı davalarına karşı o
lan imanınızı sarsmaksrzın ruh
larınızı uzun zamandanbed nasıl 
takviye etmiş olduğunuzu bilme
li idi ... 

Mesaj şöyle nihayet bulmakta
dır: 

"Sizleri tebrik ederim. Teşek
kür ederim. Hak, seref ve sonuna 
kadar mücadele a;mi bizim tara
fım:zda olduğu cihetle, zaferin de 
bizim olacağını size temin ede-

( Sonu; Sa; 2 Sü 4) 

T il . a K Vichy, Mihvere . av urumu, 
Pasif K or.unma 1 VDen!z Üssü 1 

ermıyormuş. 

Taburları K urugor 
Sığmaklarm Kontrolü için ~ilayet ve 
Belediyelere Geniş Salahiyet Verilecek 

Petain, Roosevelt' e 
Bu Cevabı Gönderdi 
Vaşington, 5 (A.A.) - Fransa

nın Vaşingtondaki büyük elçisi 
matbuat mümessillerine yaptığı 
beyanatta, Mareşal Pctain'in Roo 
scvelt'e verdiği cevapta, Alman
ya ve İtalya ile başlayan müza
kerelerin Fransız müstemleke 
topraklarının hakimiyetine do
kunmadığı gibi mihver devletle
rine Fransız deniz üsleri verilme
sine de taalluk etmediği hakkın
da Fransa tarafından verilen te
minatı teyit eylemiş olduğunu 
bildirmiştir. 
nazı dıplomatik mahfillerde tah_ 

mln edil:iiğine göre, Fransadan itele
cek olan tekli!ler, Martinique ada
sında Birleşik. Amerlkaya deniz ve 
ha-vı. üsll!ri kiralama meselesini ihti
va edecektir. Böyle bir sureti hallin 
Birle,,lk Amerikeyı Almanlann Msr
tlnlque adllsmı kontrollıırı altına a_ 
Jabılmele!'i endişesinden kurtaracak
tır. Ancak Frall8anın Alman çizmesi 
altınd:ı bulurunıısınm böyle bir IUIA
!ın husulüne imk~n vcrrniyeccği tah
min edilmektedir . 

GAZETESi 

Churchill 'in Nutku 

Giritte Deniz 
Ve Hava Üssü 
Kurulmuştur 

Yunanistana Yardım 

İ~in Başka Kuvvetler 
de Hareket Halinde 

istila Tehlikesi Geçti 

Şarki Akdenizdeki 

lngiliz Filosu Tekrar 

Takviye Edilmiştir 
Londra, 5 (A.A.) - Başvekil 

Churchill, bugün Avam kamara
sında askeri vaziyete dair beya
natta bulunmuş ve İngilterenin 
Yunanistana yardımı hakkında 
demiştir ki: 

"Şimdi, birdenbire bize yeni 
bir yardım talebi yapılmıştır. İ
talyan diktatörü, belki Laval'in 
Alman fatihi ile yaptığı parlak 
flörtlerden nem kaparak, belki 
de herhangi bir yeni planda ro
lünü oynıyarak, kendisine has 
hissiz usulle, küçük fakat ölmez 
Elen milleti üstüne atılmıştır. 
En ufak bir tahrik olmadan, en 
sathi bir müzakere yapılmadan, 
Mussolini, Yunanistanı istilaya 
teşebbüs etmiş ve Mussolini'nin 
tayyareleri, Selanikte ve daha di
ğer açık Yunan şehirlerinde, er
kek ve kadın, adedi gittikçe ar
tan sivil Elen halkını katleyle
miştir. Elenler Kralı, Elen hükü
meti ve Elen milleti, dünyanın 
pek o kadar kolayca zincire vu
rulmaması için, kendi mevcudi
yetlerini ve şereflerini müdafaa
ya azmetmiş bulunmaktadır. 

"Biz, Yunaniıtanm üzerine cani 
(Sonu; Sa; 2 Sü: 1) 

Halif ax'm Sözleri 

lngilterenin de 
Türkiyeye Tam 
itimadı Vardır 
Londra, 5 (A.A.) - Lortlar ka

marasında Balkan vaziyeti hak
kında beyanatta bulunan Lord 
Halifaks, Romanya hakikatleri
nin karşısında Yugoslavyanın da
ha büyük bir azim ve daha büyük 
bir cesaret göstermemiş olmasına 
teessüf edilebileceğini söylemiş, 
Bulgarların istiklfillerini müdafa
aya hazır olduklarını kaydettik
ten sonra şöyle devam etmiştir: 

''Türk hükumetinin hnttı hareketi, 
Büyük Mıllet Meclisinin açılışında 
Relsicümiıuı tarafından büyük bir 
vuzuh ve büyük bir azimle izah olun
muştur. Türk hükOmetlnin kiyaseUi 
\'e basiretli siyaseti tecavüze karşı 
çok sağlam bir set teşkil eder. Reisi-

Çocuk Ansiklopedisi 
2 Büyük Cilt 

Mekteplerde öiretmeolcriıı .-e çoeuldarm ba,at bilcfaf.ne ,ar. 
dımcı olarak kullanabilecekleri mükemmel •e biric:ik eaudir. Sı
ndmda muvaffak olanlar Cocak Anaildopediliııl okuJl.Dlard.ır 1 

MUTLAKA BİR TAKIM ALJNIZ . 

Askerlerimize 
Kıs Hediyenizi 
Hazirf avınız ! 

Parti Bir Beyanname Neşretti ve Dünden 

itibaren T eberrülerin Kabulüne Başlandı 
Askerlerimize kış hediyesi 

toplanması için Ciimhuriyet 
Halk Partisi teşkiltıtı dünden 

1 itibaren faaliyete geçmiş ve bu 
münasebetle bütün vatandaş.. 
lara hıtaben bir beyanname 
neşrolunmuştur. Biitün Hal. 
kevlerinde ve llnlkevi olmı
yan yerlerde Parti Merkezle. 
rinde askerler i~in kışlık he
di~·e kabulüne başlanmıştır. 
Teberrularını Parti ve Halke. 
vi teşkilatına teslim eden va
tandaşlar. mukabilinde mak. 
buz alacaklardır. Kabul edile. 
cek hediyeler, yün çorap, yün 

Yeni Amerika 
Reisicümhuru 
İntihap Edildi 

Seçim Dün Karanlıkta 
Başladı, Netice Ancak 

Bugün Anlaşılacak 

Cümhuriyetçilerin nemzedi 
Wilkle 

Nevyork, 5 (A.A.) - Bu sabah 
Reisicümhur intihabatı için san
dıklar açılır açılmaz müntehip
ler sandıkların başına tehacüm 
etmiştir. Müntehiplerin kütle ha
linde reylerini kullanacaklan an
laşılıyor. 

Nevyorkta kalabalık halk küt
leleri, berrak bir güneş altında 
rey verme sıralarını beklemekte. 
dirler. Polislerin refakatinde ika
metgahı civarındaki intihap da
iresine reyini kullanmak üzere 
giden Wilkie yüzlerce kişi tara
fından alkışlanmıştır. 

(Sonu; Sa; 2 Sü 3) 

eldiven, yiinlü ve pamuklu 
yelek ve gömleklerdir. 

Modada oturan bir çok ka
dın ve genç kızlar, haftada iki 
ıün Moda Deniz Klübünde 
toplanarak askerlerimize kış. 
lık fanlla, kazak ve saire lr
miye başlamışlardır. Bu gthel 
hareketin diğer semtlere de 
teşmil edilmesine çalışılacak. 
tır. 

Halk Partisinin beyanname
sini ikinci sayf amı:ı-da okuyu-
nuz ve siz de hediyenizi ba%ll'
layınız. 

Londraya Çok 
Şiddetli Bir 

Hücum Yapddı 

Alarm Sabaha Kadar 

Sürdü, Fakat Hasar 

Ve Ölü Pek Az 
Londra, 5 (A.A.) - Almanla

nn İngiltereye karşı yapmakta 
olduklan hava taarruzları, dün 
akşam gün kavuştuktan biraz 
sonra tekrar başlamıştir. Bu ta. 
arruzlar, geniş mikyasta ve haki
kntcn şiddetli olmu~tur. Londra
daki alert, bütün gece devam et-
mişse de merkezi İngiltere ile 

1 

şarki ve cenubi İskoçyada başlıca 
taarruzların arkası gece yansı~ 
dan biraz sonra kesilmiştir. 

Bir çok yerlere bombalar atıl
mıştır. Fakat bu sabah Hava Ne
zareti ile Dahili Emniyet N ezare. 
ti taraflarından neşrolunan bir 
tebliğde hasaratın mühim olma
dığı ve ölü ve yaralı miktarının 
az olduğu bildirilmektedir. Lon
draya yaprlan hücum bütün gece 
devam etmiş, bir çok noktalara 
bombalar atılmıştır. Hasarat ha-
fiftir. 

• Londra, S (A.A.) - Barün Londn. 
üzerine 3 hava taarruzu yapı!.mqtır. 
Hı~ar azdır. 7 düşman tayyaresi dü
şürülmüştür. 6 İnriliı avcısı kayıptır. 
İNGİL1ZLERİN FAALİYETİ 
Lonıira, 5 (A.A.) - İngiliz bom

bnrdıman tayyareleri, yeniden "istilA 
llmıınları,. na ve i6gal altında bulu
nan Fransadakl asker! hede!lere htl.. 
cum etmi~lerdir, 

• Bcrlin, 5 (A.A.) - Alman resmi 
tebllğind~ deniliyor ki: 

"Saat 19 dan 6,30 a kadar, blrbirl
nl +.akJp eden dalgalar halinde Lon
drııy.ı hücumlar yııpan muharebe tay 
yarPlen, her çaptıı ceman 1,500 den 
fcılıl bombı. atmışlardır. 

cümhurun, mem1ekeUerimlzl bağlı_ r-----------·---------------
ynn ittifak rabıtıılnrının sağlam ve 
çozillmez olduğu hakkındaki sözleri
nin benim de sözlerim olduğunu be
yan etmek için bu vesileden istifnde 
ediyorum. Tilrkiyenin bize olduğunu 
zannettiğimiz imanı gibi, bizim de 
Türkiyeye imanımız vardır • ., 

AlUson'un Sovyetlcr Birliği hak
kındaki bir sualine de Lord Halit::ıx 
fU cevabı verml~tir: 

"Moskovndaki BUyük ~içimiz, Sov
yet hükQmetlle hükumetimiz arasın_ 
da mc\'cut olabllccck büt\in suitefeh
hümleri iuıle için bütün gayretini 
sıorfctmektedir. Büyük Britanya hü
kumetinin müzahir olduğu bu gay
retlerin ileride her 'langi bir suite
fchhümün çıkmasına mani oimak ü_ 
Z<'re esaslar kurmak yolunda muvaf
fak olacağını ümit ederim. Bu hu· 
susta elimizden geleni yapacağız.,, 

~~-o------~~ 

Manastır Şehrine 

Bombalar A tlldı, 19 
Ölü, 21 Yarala Var 
Londra, 5 (A.A.) - Belgrad radyo

ıunun bildirdiiine röre, milliyeti meç
hul tayyareler Yuroslavya toprakları 
üzerinde uçarak Manastır şehrine 28 
bomba atmışlardır. Bu bombaların 
19 u patlamıştır. 19 ölü ve 21 yaralı 

vardır. Maddi hasar büyüktür. Tay
yarelerin milliyetini tesbit için hadise 
mahalline mütehassıslar rönderilmi~. 
tir. Tahkikat biter bitmez Yugoslav 
hükümeti harekete geçecektir. 

Günler Geçerken : 

NE DEMELİ? 
Yazan: Refik H al.id 

İtalyanlar harp sahasında 
hava muhalefetile karşılaş. 
mı. lar ... Resmi tebliğleri, hiç 
beklenilmeyene uğramış, şa;;.ır
mı~ bir halde böyle diyor. Hal
buki tebliğde bahsedilen ha
disede hic bir gayritabiilik, 
bir fevkal~delik yoktur. El
bette tcsrinlerde Balkan sırt. 
lannda ;eferi göze alanlar sert 
ha\'a He, knraycl, fırtına, '1atta 
tipi ile karşılaşırlar; badısaba 
ile değil a? Elbette ki dağ baş
lan bembeyazdır, ama açılan 
bahar papatyalarından ötürü 
değil, yığılan karlardan dola
yı! Elbette yürüyüp ıiderken 
taz<.' çayırlara basamazsın, kar 
yığınına gömülürstin! l\lezann 
yeşil ve ılık olam::ız, ak ve so
ğuktur. Bence böyle bir tebliğ 
ancak temmuz ortasında Po 
vadisinde bir mazeret teşkil 
edebilir. zemherir arifesinde 
Balkan ~·amaçlarında değil! 
Akşam gazetesi (Ne deme

li?) başhğile açtığı siltttnda li
sanın şive \'C nall\'inc uygun 

olmıyan sözleri seçip düzelti
yor. Fakat bir de sarf ve nah. 
ve uyduğu halde manbk ve iz. 
anla, samimiyet ve ciddiyetle 
münasebet almıyan hatalı, aca· 
ip, gülünç, bed sözler vardır. 
İşte yukandaki "hava muhale
f eti,, bu kabildendir. Hadise 
l'unan kahramanhğınm gös
terdiği muhalefet önünde bir 
adım ilerileyemeyip yerinde 
~aymak olduğuna göre: 

"Hava muhalefeti,, 

Dememeli, 
"Memleket mukavemeti,, 

Demeli. 
Gene alınan haberlere naza. 

ran ruai)·etile beraber esir edi· 
len bir ltalyan generali demlf 
ki: "Arnavutların ihanetine 
uğradık.,, Hayır, eeneral, böy. 
le deme! Daha dün tank, tay .. 
yare, top ateşi altında memle. 
ketini çiğneyip istiklalini aldı
ğınız bir millet hakkında, bıı 
yerde kullanılacak tabir o de. 
ğildir. 

"Arnavutların ihanetine uğ
radik11 

Dememeli 
"Arnavutlann intikamına 

uğradık,. 

Demeli. 



iGE~TAPO 
··············································ı 

: ............................................... . 
Yazan: Philip W alton - Kerr 

11 - GESTAPO KURULUYOR: 

~ GÜNÜN MESELESi İ 
Bir Türk Vecizesi 

Yazan: N a.ci Sadullah 

K avgaaız ba§. baranaya {1) ya-
kı,ır .•• 

Gestapo'yu teşkil ve vazifelerini Tarihin en büyük kahramanlıkla. 
tesbit etmek işi ile Goebels meş- rını, ıuzumuna lnandı(iı bir kavgaya 

tHitıcrın kendisi bu teşkllU ile ek gul olmakta idi. Goebe~, projeyi glrdlöi zaman göstermı, olan c;oeuk 
r~~kadar değildi Çünkü m8er h~ırladıktan sonr~, oı:ıu Hitler~ ~k- yOr-ekll, ve çelik bilekli Anadolu ev-
"' f ı.l k d' · h . 

1 
' d.im edecek ve Hıtlerın tasvibı uze- lfidı, bu hakikati, bundan asırlar-es 

.. a a a ·en ı şa sıyct ne ve bu rine tatbik ta çil kti }ı. yetın caz.ibeslne dayanıyordu Bu a . ~e ece . evvel bütün bir cihana haykırmı~tı. 
cd 

1 
• ily • 1932 seneı;ının baharında ha2.ll'lık- Kavgasız insan bafını kargaları ur· 

:YB ~k~ n .m
1 

on genç toplanmıştı: Jar yapılmıştı, Ge..-tapo teşkilatı Nazi kilten bJr tarla korku
1

tuğunun tepe. 
u ı mı yon genç yarı askeri bır " · · · · ı· ld ğu · 
il

.•- •'-b; d. ' bil . ..ı:-artısının sıyase ıne uygun o u ı- sindeki kuru öküz kellealne benze-
t i.lwı kt .y ı ve tün bunlar · H '+l · d · · ta · ed tlzb Roohn' 'd . ' çın, 1• erın e proJeyı svıp ece- ten zeki Anadolu dellkanhsının bu 

Basıl un . .1 aresı al~da~- ğine muhakkak naz.arile bakılıyordu. neflı te .. blhlndekl ebedi isabetten 
wı arın en guzıdelerf Hitlerın G ta • ilk if · p t • · ~ 'tıba!ızı lmı • es po nun vaz esı, arının ec- §üphe edenler, Akdenlzde balıkçı ge. 

,__ 0 • ya an~ lçmlş~_er~. V~ zası arasındaki tesanüdü kuvvetlen- IT'islne beyaz bayrak çeken İtalyan 
lil1 slmsıyah elbıseler uzerındekı ' d · k · tt!ği 1 ı · 
Ü 

• dek ' . ırme , ve onun tcmın e muva - tahtelbahlrlne ve Kesrıyede Efzonla. 
n ş rengın ı ışlemelerle tema- 1 k 1 · ğl ı ktı ' ı edi 

1 
d H . . a ıyet erı sa am nme . ra teslim olan talyan tayyarelerine 

ız ' yor ar ~· epsı de. ~Uer, ':'e Hitler, projeyi tasvip etpıiş, ve se- baksınlar .•• 
oehn 11 • sadık kalmak ıçın yemın nelerce onunla meşgul olmamıştı. Ejier İtalyan delikanlıları, bütün 

lerdı Ç " k.. G 'd . ti! d . d " .. • un u e::;tapo an ıs a eyı uşun- bir dünya önünde bu mevkie dü§ü· 
Fuk ıt R9chn'un mevkii, Hitler n1u'yor ve onun fa~lı'yctlerile de ala- b h k '' · b ! da · u yor-tarsa, unun a ıKı se ebini, yü· 
.ra ın n tayın olunan bir adamın kadar olmuyordu. i ı k fi " d idi 'd rekler n n o u,.un an ziyade, baş· 
ev ı i . Hitlerin partideki mevkü Gestapo'nun ortaya çıkması ve ça- ıa~ının boşlujjunda aramak IAzımdır 
l', fcvkalAde idi 1'e hiçbir kimsenin lı,ş:ıbilmesi için, Ytizbaşı Roehn'un El}er İtalyan dellkanlılıırı, kendile~ 

lunlGa rekabet etmesine imkan yok- Erkanıharp Reisi sıtatile bu işe i;iti- rlnden teçhlzatça ve sayıca cok kü-
. oerıng ile .Goebbles de bu mev- raki lazımdı F al<at Goering ne Goe- .. 
e karşı ielmeyi düşünmediler Fa- . ~·· . ku aınk çiik duşmanlarının mukavemeti Ö· 

ik. · beis, bu teşkili.tın istiltlouını r · nlinde, beton duvara ç;ırpmış manev. 
t ısi ele Roehn'a karııı tA baş- için ellerinden geleni yapıyorlardı. f ' ki . ın~ıçtan jilİpheler besliycn kimse- ra ışe eri gıbl kırıltp kalıyorlarsa, 

troı ve çok geçmeden onun bertarat ŞÖHRET KAZANANLAR: bunun hakiki sebebini, İtalyan ordu-

Hariçten Bir 
Çok Malzeme 
Ve Eşya Geldi 
Bir zamandanbcri piyasamızda a

zalrııış olan bir kısmı malzeme ve eş. 
ya muhtelif yollarla şehrimize gelmiş 
bulunmaktadır. Gelen eşya meyanında 
20 bin sandık livha halinde teneke, 12 
bin otomobil listiği, bin ton benzin, 
kalay, pamuk ipliği, kimyevi madde
ler, boya, ilaç, deiirmen makineleri, 
ziraat Aletleri ve çivi vardır. Bir kaç 
güne kadar da otomobil ve kamyon 
ile otomobil ve otobüsler için yedek 
malzeme gelecektir. 

Teneke ve varil ihtiyacı bu suretle 
karşılanmış olmaktadır. Bir kaç güne 
kadar Romanyadan da demir variller 
gelecektir. 

Ticaret Müdürlüğü 12 bin otomobil 
lastiğini ihtiyaca göre tevzi edecek, 
lastiklerin şunun bunun eline ~eçerek 
gizlenmesine meydan verilmiyecektir. 
Şehrimiz otobüsçülerinin ihtiyaçları 
da göz önünde tutulacaktır. 

Yunan - İtalyan harbi başlamadan 
evvel İtalyaya sipariş ettiğimiz mal
lar, harp başlayınca Yunan toprakla. 
rmda kalmrştı. Bu matlann da Tür-, 
kiyeye ithali temin edilmiştir. 

, 

Halk Partisinin 
Vatandaşlara 
Beyannamesi 
Sayın Yurttaş: Şen ve sıcak yuvalarımızda emin ve müste

rih yaşarken bize bu emniyet ve rahatı bahşetmek için Yurt sı. 
nırlannı çelik göğüslerHe siperliyen kahraman Askerlermize 
karşı duyduğumuz minnet ve şükran hislerinin yeni bir tezahü
rü olmak üzere bu kahramanlara kış hediyeleri sunmak husu. 
sunda her taraftan gösterilen çok sam.imi ve heyecanlı arzuyu 
yerine getirmek istiycn Cümhuriyet Halk Partisi bu maksatla 
bütün teşkilatını hizmete amade bulundurmıya karar vermiş ol
duğunu arzeder. 

Hediyelerin çeşidi: Hediye yalnız üç nev'e münhasır ola
caktır. Bu neviler normal ölçülerde yün çorap, yün eldiven ve 
her türlü gömleklerdir. Gömlek tam m:lnasiyle cak.et altına gi
yilecek bir şeydir. Bu, sırasile yünden örme yelek, yün kumaş
tan gömlek ve nihayet vatkalı pamukla dikilmiş ve maruf adı ile 
içlik olabilir. 

Hediyelerin kabul edileceği yerler: Hediyeler bir teberru. 
dur, bu teberruda buhmmak istiyenlerin hazırlıyacakları hedL 
yeleri Halkevleriııe getirip makbuz mukabilinde teslim etmek 
zahmetine katlanmaları rica olunur. 

Kızılay Umumi Merkezi, teberruların makbuz mukabili ola
rak Kızılay şubelerinde de kabul olunacağını bildirmektedir. 

Hava Kurumll 
Taburlar 
Teşkil Ediyor 

J' 
Hava Kurumu, henüz askerlik ç fi 

ğında bulunmıyan ortameldAl'P ııJf 
yaşı müsait olan ilkmektep me&U 'I 
rından mürekkep pasif kı:ırunın~.tlt· 
burları teşkil etmiye karar vernıl~ 

Bu taburlara yazılacak gençl r 
hava hücumlarında ne şekilde 11ıı. 
ket edileceği ve sivil halka nasıl 
dıın yapılacağı öğretilecektir, li 

Köylerde de hava müdafaası 
esaslı ve ehemmiyetli te.tibat ~ti! 
maktadır. Bu arada Bursanın b. ıe: 
köy ve nahiyelerinde r..:ıraşiltÇ~ 
kar~ı muı;ellah gruplar telikll 
mi~tir. Bı... gruplarda, askerlik \rıP' 
fclı>rini yapmış kimseler vazife 
m;ı;<tadır. 
H:ıva taarruzlarından korılilfl11 

lmesı !Azım geldiğine karar ver- sunun yıllardanberi lüzumuna inan. µ r. 1932 senesinin Martında Roehm'in madığı, doğrulu(juna lnanmadıijı kav-

~ 
evinde Goebbels, Hcss ve Himmler'in (talara sürülmesinde aramak lazımdır 

Diğer taraftan Romanya Ticaret a- \ 
taşcsi Mıntaka Ticaret Müdürünü zi
yaret etmiş, iki memleketi alikadar e
den ticari meseleler etrafında görüş. 
müştür. Romanya ile yapılan ticaret 
anlaşmasmm tatbikatına bir iki güne 
kadar başlanacaktır. Romanyalılar ye
ni anlaşmıya göre ihracat miisaadesi 
vermiye başlamışlardır. 
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ha :ikındaki ka nunun bazı hük r' 
rlnl değiştiren bir lfıylha hazırl~1\ 
ve Meclise verilmiştir. Yeni ıayilı:C 
bina sııhiplerinin yaptırmıya mcC 
olduklc;r. sığınakların vıısıflart 
tayın edilmekte, vilayet \·e beled~ 
lere Nk genifj kontrol saHihiye~l ıft 
ri lmel,tedır. Büyük şehirlerirıııt 
urnumi sığınakların ihtiyacı tarrııı~ 
kıır:iılıy«cak miktara çıkan\ması uP 
vılayet v~ belediye bütçelerine l1 
metçe yardım yapılacaktır • 

• iriyan bir adamdı, tepesinden iştirakile bir toplantı yapıldı ~e. b~ Ve eğer ita1yan delikanlıları, de~ 
•agın;ı kadar Pru::ıyalı idi ve Homo toplantı ile ertesi gün yapılan ıkıntı mir- nalçalı çlzmelerlle, Efzon çarık· 

exuel bir dalfıletzede idi. Onun bir- bir toplantıda Gestapo'nun esas kanu- tarının pamuk pomponlarını ezemi· 
Maarüte: 

m gençleri suiistimal ettiğine nu hazırlandı ve Gestapo'nun faaliyeti yorlarsa, bunun hakiki sebebini, Yu· 
r bir sürll ..ıı.A yetıer ilerı· sur" u" - 'd' Ç" kü Naıistlerin 

i,yordu .. Rochni1'u<AUn merkezı', Hitlerı'n başlamak üzere ı ı. un • nan ordusunun yaptığı istiklal ve mil. 
meclisteki sayısı muhimce bir yekiin l' • t 1 

t "kezı gibı Münih şehri idı' Fakat ş· d. 1 Kur u uş kavgasının hayati lUzu-
ılıun .. burada son derece mu.hte.:em teşkil etmeye başlaınışU. ım ıye ka- muna lnanmt§ bulunmasında aramak 
lr k k ~ dar fırkanın biricik muteber ve muh- liizımdır. 

·oş Ü vardı ve bu kö~kün şahit terem cahsiyeti Hitler olduğu halde · 
ldugu maceralar dillere destan ol- .., 1 nıanlaı ın, baıları kavgasız davar. 
tıştu. Goering ile Goebels te kafi derecede lar gibi, inanmadıkları kavgalara sü-

şöhret kazanmışlardı. Bunlardan baş. rülemlyeceklerlni görenler-, şimdi, 
Parti toplantılarında gizli bir za- ka Rudolf Hess, yahudi düşmanı StreL yanlış gıkmı, hesapların hazin yekQ. 
~ vücude getirmek ltizumu düşü- cher, Roehm ve Rolf Zimmerman fır- nu kar119ında, telAfiıi lmkftnaız bfr 

ı.ll 1 "'0r ··e konuşuluyordu B iz!' kanın liderleri arasında sav.lıyorlar-..,, • . u g ı ,,. ne-lamet duymaktadırlar. Çilnkü kah-
bıta olsa olsa, gençlik teşkilatının dı. Bilhassa bu sonuncusu bir Zigfrid rarnan yürekler, namuslu bir davaya 
şubesi olabilirdi. sayılacak derecede yakışıklı bir genÇ- lnaıımıı baolara nasip olur. Bunun 

Fa'·at G · ti. Bu liderlerden birinin de Hı'tler 1·_ "' ocrıng ile Goebbles, buna lçitıdlr ki, Türk dellkanhaının zekl-
. ı olamazlardı. Çünkü bütün dün- le çarpışan bir menfaati veya ihtirası sındar. do!ian vecizeyi, ebedilljille lf. 

~~•n k · yoktu. Fakat Goerina ile Goebbels .... ~. ara ve deniz kuvvetlenne • • tihar- duyarak tekrarlıyorum: 
r malu' mat · ti 1 d B · doğrudan doğruya ve ayrı ayn ı'htı'ras "-ıs yor ar ı. u ıse, Kavgasız bas. baranava vakı. 

l'tlk bu işle meşgul olacak çok ge- sahibi idiler. Ve ikisi de her şeyden 
teşkll!ıta muhtaçtı.Sonra bu teş- önce, kendilerini birer Prusyalı aay_ şı r_ı_ .•• ___ _ 

latın m"--'·Iı olması gerekti'. İş maktaydılar. d · ~....,.. --. (l) Barana, korkuluk emektir. 
ıhlı.ı oıduğuna gore, münasip ted- GESTAPONU~ İDARESİ: 
rler almak lazımdı. ·-
Yeni teskilatı da mutlaka elinde Gestapo'nun esas kanunu hazırlan- l\.1üteferrik : 
tmak istlycn üç kişi varÇ.ı. Birincisi dı.ktan sonra bu teşkilatın başına ki
oehm idi. Ve onun bütün hedeii Al- mın geçeceği bahis mevzuu oldu. Ve 
~yadaki bütün .kuvvetlere h~kim Goebbcls: "Bu işin başına geçecek 
lıQnktı. İkincisi Goebels'di. Ve be- mezirette olan adamları aramak abes
e!ı aZlc lrnvvetile büllin işleri kendi tir. Bu adamlar yaratılmalıdır.,. dedi. 
tı:dllt yolda yürütmekti, Onun bu ~ekilde söz söylemesinin hik 

Konvansiyonel 

Seferleri 
Üt'fincil.cıü Goering'di ve her kapı- meti Çekoslovakyada, Fransa, İngil: Devlet Denı.iryollanndan verilen 

m kendisine açık olmasını istemekte tere ve Amerikada çalışmakta olanla- malUmata göre, Yunanistana gidecek 
i. rm kendilerini göstermeye başlamış olanlar müstesna olmak üzere tren 
Bu üç kişiden birinin kazanması olma!~~ idi. Es~~den Stieber tarafın- yolcuları hiç bir tahdide tabi tutul
mnn meselesiydi. Parti henüz ikti- ~ .vucude getinlen teşkillt yeniden m:ıma.ktadır. Yunanistana gidenler hu
?' nıevkilnde olmadığı için, kurula- dirılıyordu. Ve bu defaki teşkillt da. j susi Yunan vizesi almak mecburiye_ 

tcş.'dlllt hukuki bir kıymeti haiz ha esasb ve daha çok mühimdi. 1 tindedirler. Bütün yolcular bagajlarını 
1,,_~-...a _ _., 

1 
_Orta Avrupa memleketlerinde ze- kendi yanlarında götürmekte, mektup 

~•'4UAlt. Fakat P=u, mem eketin n:nn, fll'ka teşkilatı tarafından hazırlan nakliyatı da hiç bir tahdide tabi tutul
idare şubesini Nazileşürmiye ha- m!IJ. ~e . Alman ekalliyetleri faaliyete ına.maktadır. 

rlandı$•tçin, arada Gestaponun da geçırılmıılerdi. Südet Almanlarının İZ MİRDE TELSİZ İSTASYONU-
mclleri atılmıııtı. Goering ile Goe- Çek l 'k 

cls birlikte çalışıyor ve Himmler'i .. 0..5. 0.v~ yadaki vaziyeti bunun bir Nafıa Vekaleti İzmi rde alırı ve verici 
eni ~kilAt için en milkemmel nam- ~:ıegı .ı::d Nazistle~. bütün bu hazır- olmak üzere üç kilovatlık bır telsiz is-
t görüyorlardı, İkisi buna karar arı 1 tı ar mevkııne geçmeden ev- tasyonu kurmıya karar vermiştir. !s-

erdikten sonra yapılacak iş, Roehm'i vel yapıyor ve iktidar mevkiine geçtik. tasyonun en kısa bir zamanda faaliye 
tadan kaldırmaktan ibaretti. ten .sonra güçlüklerle karşılaşmak is- te geçebilmesi için icap eden tedbirle; 

temıyorlardı. (DEVAMI VAR) alınmıştır. 

Churchill 'in Nutku 
(Başı l incide) 

ıktatörlerin husumetini celbedecek 
uhiyette her türlii hareketten ihtL 
1amla sakıncbk. Yunanlılar da kendi 
ıraflarmdan, o derece tam bir bita
aflık id~ etmişlerdir ki biz, onla
ın ne vaziyetlerini, ne 'de niyetlerini 
liyonız.,, 
Churchill, lngilterenin Yıınanistana 

!inden gelen yardımı yapacağını söy
ıycrek demiştir ki: 
"Şimdiden Girid'de bir hava ve de

iz üssü tesis ettik. Bu üs, donanma.. 
ın ve hava kuvvetlerinin faaliyetini 
e hareket sahasını mahsGs derecede 
enişletmesini mümkün kılacaktrr. 1-
alyaıı ;ıehiılerinde ve Cenubi 1talyada 
.aın üslerdeki hedeflere karııı bom
ıardıman hiicumuna başladık. Bu, da
ma fazlala~n bir nisbctte devam e
lecclrtir. Sunu söylen:ıe'k isterim ki 
unanlılara iktidarımızda olanın 5.za. 

nısine !:adar yardun etmek: arzu ve 
iyeuyle bafka kuvvetler de hareket 
ıalindedir. Diier taahhütlerimizi na
arı dıkkate alarak, Avam Kamarası
un, alabileceğimiz tedbirler hakkında 
ırufassal malGmat vermemi ıstemiye
egıni umit ederim.,. 

AKDENİZ VAZİYETİ 
Churchil, Akdenizdeki umumi vazi

I •etten bahsederken Mısıra mütemadi-
1 en tııkviye kıtaatı gönderıldiğini kay

l .etm1ş ve şunları söylemiştir: 
"Avaın Kamarasına bir çok defa 

oyledim ki Orta Şarkta müsait bir 
ıeticeyi ıaranti edemem. Nihayet o
'<ldaki vaziyetimiz, Fransanın mütte-
kimız bulunduğu ve General Wey-

• and'ın teşkil ettiği biitün büyük km•_ 
etlerin müııterek taahhütlerimizin 
t.rasında yanı başımızda bulunacağı 
sası üzerinden mülii.haıa edilmiştir. 
"Fransız hükumetinin Alman istila-

1'na ve İtalyan istismarına mutılvaatı, 
ı·zi yalnız Suriyede, Tunusta, Cezair
le ve Fasta bulunan bu ordulardan 

FİLO TAKVİYE EDİLDİ karşılamak için de müthiş hazırlıklar 
D_iier taraftan, donanmamız Alman yapmaktayız, 1943 ve 1944 senelerini 

denızaltı gemilerinin çok tehlikeli hü- ve mezkur senelerde hareket ettire
cumu karşısmd~ deniz yollarını açık bileceğimiz ve Okyonuslarda hareket 
tutar, açık denızlerde ticareti bahriye ettirmek mecburlyetlnde kalacağımız 
korsanlarını sıkıştırmaya çal~ır ve toııiıatolatın programılll düşilnmcmlz 
tam ablukayı idame ederken ş k. lazımdır. Önümüzdeki z.amandan isti. 
Akd · d k. f'I ' ar l . enız e. ı ı omuzu durmadan tak- fade ederek, bu münferit adanın ye-
~ye ~>:ledık. Her dakika, İtalyan bah- tiştirebileceği hububa lın Azamisini 
nyesı ıle umumi bir harekete tutuş- elde eylemek üzere bütün gayretim:.Zi 
mıya haz.ınz. Bir çok defa, filomuz, sarfeylemeliyiz. (alkışlar) Bu suretle, 
t~~l~an fılosunun rr:ühim bir tahaşşü eğer düşman o zamana kadar teslim 
dunun ı;ok yakınlarında dolaşmış v~ olmaz, vf'ya yıkılmazsa, her halde 
tayyareler İtalyan filosunun yakınlar- büyük orduların harekatı için muh
da bulunduğunu bize bildir . ti. F k t · d' mış r. a- taç olacağımız ticaret ve harp filosu-
~ ' tım ıye kadar, bu sıo"irler, kati nu serbe~l bırakmalıyız., demiştir, 
bır çarpışma neticesini ''ermemiştr. İSTİLA TEHLİKESİ 

Bununla beraber Şarki Akd . d k' 
İngiliz filosunun kuvveti F enız e 1 Başvekil, istila tehlikesinin azaldı. 
sukutundan d· ~an vaziy~ti ı;:~a~sadn.~~ ğını, fakat, tehlikenin geçtiğini veya 
zcltmekt d. b u ansızın ortaya, rfkmı} 1ğmı zannet-

. . e .. 1r ve u. dost ve müttefik· " 
l~rımd ız Turkler için, tngiltcrcnin de mek hatasma düşülmemesi 15.zım gel-
n~z e sarsılmaz kuvvetlerinin b" "k- diğini kaydedederek fiÖYle devam et-
bır garantisidir. uyu miştir: 

HAVA VE DENİZ H t ''.- İstilayı sadece bir istila tehdidi 
Churchil daha ARB · halıne koyacak şey denizlerde, hava. 

. d b h• . sonra hava harple.. !arda ve topraklarda devamlı ve kud-
r.ı.n_ - .e. n .. a setmış, 14,000 sı'v'ılı'n o"l- tli b' re ır uyanıkhktrr. Uyaruklığm gev 
du_gunu, 20,00~ ııivihn ağrr yaralan- setilmemesini talep ederim. Çünkü 
dıgmı, bu zay;atm be,te do"rd" ·· M ş· L dr da ld unun anşın ve ımal Denizinin ötesinde 

d
on .. 

1
a 

1 
°. uğunu halbuki askerler- sıçramıya hazır kuvvetli b:r ordu 

en o en erın 300 ve yaralanarıla duruy ş· nn or. ımal burnundan Giroode 
da. 500 dıon ibaret bulundugu· nu so··yle- b ı ~an':8' ma kadar Avrupanın bütün sa-
mış ve: " şte Almanların iddia ettik.. h~l _ Iıı;ı~nlarında es:ıslt gemi yığınları 
teri askeri hedeflere taarr\1% budur bırıktınlmiş bulunuyor. 
demiştir. " B kil aşve · c;ok kuvvetli bir ordu ku-

Başvekil, bombardımanlar yüzün- rul~kta ~lduğunu söyliyerek nutku 
den zayiatın Teşrinievveld~ daha azal- nu şoyle hıtimıiştir· • 
dığını rakamlarla i:ı:ah etmiş, kati ha- "Böyl v • 

va hakimiyetini temin için yapılan bilenmieeb!'1grulmuş, ı;elikle,miş ve 
". ıı· ordu olmazsa, ona bu ka-

&a:ırretlere işaret etmiştir. ~:c!~nı~ bir hareket intihabı temin 
Churchill'in i:ı:ahBtma göre, Atlan. harp lü;uı:s~~nanma bulunmazsa bu 

tik yakınlarında İngiliz gemilerine ve hatti kat' Y
1
ere de uı:ahlmıı:ı olur 

karşı denizaltı taarruzları hava taar- 1 0 mıyacak felfi.k ti' b. neticeye varab'l' N . e ı ır 
ruzlarmdan daha ciddi olmuştur. Ma- d 1 . 1 ır. azı ve Faşist or-
amafih, denizaltılara karşı yapılan av. u arına nısbetle asker adedi 'fb ·1 
muvaffak olmakta devam ediyor. Garp ordumuzun azlığını vasıf ve ~ 

1 
~,r'_! e 

sahilleri yakınında son 3 günde 3 Al-
ile telafi etmeliyiz, ec.ıuat 

man denizaltısı daha batırılmıştır. 

Amerikada Se~im 

Spor: 
---

Atletizm Klübü 
Teşekkülü projesinden evvelce bah

setmiş olduğumuz İstanbul Atletizm 
Kliibü bugünlerde kurulacaktır. Klüp 
mensuptarmm toplanabilmesi için İs
tanbul bölge binasında bir yerin ay
rılacağı haber almmıştrr . 
MELİH FUTBOLDEN ÇEKİL

Dİ - Balkan oyunlarında üç şam. 
piyonluk almamızı temin etmiş olan 
atlet Melih, mensup olduğu Fenerbah
ç~ klübünden istifa etmiştir. Melih ar
tık futbol oynamıyacatını ve münha
sıran atletizmle meşgul olacağını söy
lemiştir. 

UYPEŞT GELİYOR - Macaris_ 
tanın kuvvetli takımfarmdan Uypeşt'in 
Noel'de şehrimize gelmesi kararlaş
tınlmr.;tır. 

BUGUNKU PROGRAM 
1,00 Proııram 
8,03 Milı:ilr (Pi.) 
1,1.S Haberler 
1.30 Müzik (Pi.) 
8,5 o Yemek liste ili 

• l 2,30 Proıı:ram 
ı2,33 Türkiller 
12,SO Haberler 
13,05 Tilrkillcr 
13,20 Orkestra 

• ı8.00 Proıı:ram 

ı S,03 Cazbar.d 
18,30 Konuşmı 

l8,4s Cocuk saati 

ı 9, IS Cocuk mQziii 
ı 9,30 Haberler 

ı9,4! Saz 

20.lS Radyo ırueteli 

20,45 Su 

21,10 Konuıma 

21,2! Şarkılar 
:zı,45 Riyucticümhur 

bandoıu 

22,30 Habuler 

22,45 Caıband 
n,25 IUpanıl 

K l . S ,A ~~ H·A BE R L-E R . ' . ' . 

lNGILTEREDE: 

8 Londra, 5 (A.A.)
0 

- Bahriye 
Nezareti. 1 nglltz Laurentle ve Patro_ 
culs sll~hlı ticaret kruvazörlerinin 
tor!)lllenerek batmıg olduklarını bll· 
dirmektedir 
Al\IERİKAnA: 

e Nevyork, 5 (A.A.) lnglltere 
hesabına deniz lnpatına alt bir pro
gramın tatbikine baılanmıgtır. Bu 
program milyonlarca dolarlık maa· 
rafı icap ettirmektedir. i nglltere he
sabın.ı ilk sene içinde 50 ve mütea. 
kıp senelerde de her sene 100 ticaret 
vapuru yapı laeaktır. 
İSPANYADA: 

e Londra, 5 (A.A.) - Tanca'dald 
İngiliz: mümessili, kontrol komitesllc 
te§rli meclisin l~ğvına lspanyol ma_ 
kamatınca lüzum görüldü{lünden ha
berdar edllmlt olmakla beraber, as
keri kumandanlığın hem mıntakanın 
bitaraflığını, hem de beynelmllel ida
rey1 muhafaza edeceöl anlaıılmııtır. 
Vaziyetin tekrar tavzihi btklenllmek
tedlr. Bu tavzlhten sonra İ ngillz: hü. 
k.lmetl hattı hareketini tayin edecek. 
tir. 

8 Tanca, 5 (A.A.) - lnglllz deniz 
kuvvetleri Tanca kara sularının açı
ğında dolaımıya devam etmektedir. 

Weygand Cezayirde 
Tanca, 5 (A.A.) - General Wey

ga1'ld, Senegnl, Gao, Banko, Abican, 
Lome ve Cotonou'yu ziyaret ettikten 
sonra, Cezair'e avdet et.m.iştir. Gene_ 
rııl , orad.ı Fransız Hava Nazırı Ber
gcret ve Cezair Vafüi ile görüşmü~tür 

Sivillere Hücum 

rim.,: 
(Başı 1 incide) egil, fakat ayni zamanda güzel Fran

ız donanmasının yardımından ..,e Ak
Jenizdcki biıtün Fransız deniz ve hava 
slennden istifadeden de mahrum et. 

Fa kat bu mü5kül devre belki de 
g~cmiştir. 50 Amerikan destroyeri en 
ziy :ıde onlara ihtiyaç olduğu bir an
da hizmete girmektedir. Bundan ma
ada, harbın bıışında baıJlanan yeni 
i."lııı.atın ba~lıca kı .. mı yakın zaman_ 
da suya inmektedir. Ciddi kayıplara 
rağmen, bugi.ın harbin baıınclak.i to... 
ı:ıilatoya hemen hemen musavi toni
lfttoya mııllk bulunuyoruz ve evvel
ce bizimle serbest ticaret yapan bi
tarai memleket vapurları da şimdi 
bl:tim kontrolümüz altındadır. 

(Başı 1 incide) YUNAN GAZETELERİNDE 
İlk rey Sharon'da verilmiııtir. Sha- Atina, 5 (A.A.) - İtalyan Elçisi 

;ıııştir. Bu derece müthifi bir karar ve 
ayrp, bizi halledilemez bir mesele 
rorşısmda brrakabilird_i. B_i~ kaç ay 
vvel adetçe M1srrdaki İngıliz ve im
~ratorhılı kuvvetlerine çok faik olan 
..,ihyadaki 1tal7an ordu~unun .. önüne 

çilnıe.ı bır tarzda, Nll vadısıne ve 
•!~ veYli Kan.alına doğru yürüyeceği 
:ıu mkiin ıözüküyordu. Avam Kamara 
:nu · · t ki 

Şu cilıetı temın e me e memno-
ına d num kı bugün Mısır hu utlarmda ve 

d daı.: kuvvetler arasında muva-
.::ıu an "'' d k. }'ransanuı sukutu zamanın a ı-

nde, çok daha aı; ~ayri müsait bu. 
ıcın en 
ıunrnaktadrr ... 

Churehill, vapur kafilelerinin u_ 
zun yollar almıya mecbur kaldığım, 
bu ııureUe vakit kaybedildiğini, bu
na da ~ate bulunacagını sôylcmİ:j ve: 
"- ünümüzdeki sene bize karşı 

d aha şiddetli bir denizaltı taarruzu
nun yaptlmas.ını beklemeliyiz. Bunu 

ron New Hampshire hük\imetinde ö ~ru~':ıin hareketi münasebetiyle Ka
tedenberi Cümhuriyetçi olan küçük tımerını cazetesi diyor ki: 
bir yerdir. Burada rey verme sabahın h. "Y'!'"an milleti elçiyi bütün minnet 
saat birinde mum ışığı altında ba.,ıa- ısle~ıylıı ıelam.lar. Hücuma uğradığı 
mı~tır. Az sonra bura hemşehrilerinin ta~dırde Yunanistanın harp edeceğine 
W'ilkieye 24 rey ve Roosevelte de 7 daır Yunan resmi beyanatına inanmı-
rey verdikleri bitdlrilmi~tir. yara'lc .kendi istihbarat şebekesinin ha-

NEVYORK'l'A TERTİBAT ~erle~ne. k~nıak hamakıttini cöstercn 
Nevyork 5 (A A ) - İntihap edı' b-.:ıu:zkı bırf diplomatın yapabileceii en 

• · · - uyu ga ı yapmak · 1 len namzet hangisi olur.sa olsun. Nev nistana hizmet t . . r.uretıy e Yuna. 
ki l l'k . ı: mıştır. 

~~~ u ar;n şenl'ı ya~~cngı~ı ~azarı Yunanistamn harp haricinde kal-
ı ı 

1
ar;n a an po ı!. mu ukrtu, ınbulaının 1 mak karan 0 kadar kati olarak sami-

mu 1a4<'ıası ve .-ev;-or · a unan mi idi ki bulunan t ·1 1 dört bin irıtihap dairesinin h imayesi Helli kruvazörünu·n bo;pıtt 1parçadan 
· · 1 ı ır a yan e-
ıçb sıkı tedbır er o mıştır. nizaltısı tarafından kasten batırıldıiı-

lktısat Mektebinde 

Dersler Başladı 
Yüksek İktısat ve Ticaret Mektebi 

dün merasimle tedrisata başlamıştır. 
Ders senesini bir nutukla açan Müdür 
Nihat nutkunda mektebin son sene 
icindeki faaliyetinden ve müe-ıııeseye 

gösterılmekte olan rağbetten bahset
mişt ir. Müdürün nutkundan sonra 
Profesör Meki Hikmet Gelenbey ilk 
açılış dersini vermi~tir. 
YENİ BİR KARAR - Maarif Ve

kaleti öğretmenlerin bir kaç mektepte 
ders vermeler ini zararlı bularak bun
ların derslerini bir mektepte toplamı_ 
ya karar vermiştir. 
YENİ ORTAMEKTEP - Sanyer

de tesis edilmekte olan ortamektebin 
şimdilik birinci ve ikinci sınıflarına 
Kandilli, Beykoz ve Emirgan ortao
kullarındaki fazla talebeler nakledile
cektir. 

Poliste: 

Çocuğunu Bırakıp 

Kaçarken Tuturdu 
Okmeydanında numarasız bir kulü

bede oturan 25 yaşında Vesile dün sa
bah acizler evinin duvan dibine 7 ay
lık bir çocuk bırakıp kaçarken yaka. 
lanmıştır, 

BİR KADIN EZILDI - Şoför 
Mehmedin idaresindeki 4152 numaralı 
çimento yiiklü kamyon Gazlıçeşmeden 
geçerken nerede oturduğu henüz tes
bit edilemiyen Firdevs adında genç bir 
kadına çarparak öldürmüştür. Şoför 
yakalanmıştır. 

Askeri Vaziyet 
(Başı 1 incide) 

eden İtalyan taarruzunun kırılma
sı ve mukabil Yunan taarruzunun 
bir ilerleme hareketine inkılap e
derek muharebenin Arnavutluk a
razisine naklidir. 

Yunan fırkaları, Florina'run Şi
mali ile Prespa gölü arasındaki 
dar arazi parçasında kain Vernik 
geçidini zorlamıya muvaffak ol. 
mu'ilardır. Görice mutasarnflı~ı
nm bir kaymakamlık merkezi olan 
Bilişt şehri Yunanlıların eline 
geçmiştir. Demek oluyor ki, Yu
nan kıtaları Devolli yaylasına çık
mıştır. Görice şehri bu yaylanın 
ortasmdadır. Yunanlılar bu şehre 
Şimalden 10 kilometre kadar yak_ 
]aşmışlardır. Eğer Göriceden Şar
ka ve Şimale giden yollarm iltisak 
noktası olan Lemplak mevkii de 
Yunanlıların eline geçerse. Göri
cenin sukutu muhakkak addedil
melidir. Buranın sukutu İtalyan 
cephesinin bütün sol cenahının 
çökmesi demektir. Çünkü, bu ta
rafları tahliye ettikten sonra Gö
riccden Leskovik'e kadar U?anan 
hat üzerinde İtalyanların tutunma
larr.ıa imkan kalmıyacaktır. Yu
nanlılar tarafından esir edilerek 
Florina'ya getirilen bir 1ta!yan 
Generali, hezimetin sebebini "Ar
navutların ihaneti,. ne atfetmiştir. 
Görice, Kolonya, Leskovik hava
lisi ve bütün Toskalık, milli Ar
navutculuk şuarunun en ziyade 
inkişaf ettiği mıntakalardır. Gö
ricenin sukutu, ilerliyen Yunan 
ordusunu pek mühim yardımcı 
kuvvetlerle takviye t'decektir. Za
ten bu havali halkı, yapılan vaat
lere ve tazyiklere rağmen, İtalyan 
emelleri uğrunda harbe iştirak et
mekten katiyen istinkaf etmiştir. 
Bu vaziyete göre, İtalyan mağlıl
b!yeti, Göricenin sukutundan son
ra, Arnavutluktaki İtalyan ordu ve 
idaresine pek feci bir akıbet hazır
h~,rabilir. 

r.ı isbat ettiti halde Yunan hükUmeti 
canilerin ismini ihtimamla gizlemişti 
Cirazzi'nin bu seferki hatası Yunania
t:mm muzaffer olmaım.a vesile hazır
~tlr. Bu zafer İtalyayı öyle bir 
hale getirecektir iri, geçen Umumi 
Harbin sonunda Yun-an.iatanın İtalyan 
eyaletlerini aldığı iddiasını bir daha 
serdetmesine imkln kalıruyacaktır. Fa 
kat bu Yunan minnettarhiı, Yunac 
hava üslerini İngiliz hava kuvvet1e
rinin hizmetine sokan İtalyan hareke
tinin hamakatini ualtmamaktadır. ı_ 
talyan şehirleri İngiliz bava kuvvetle
rinin tahrip edici bombardımanlarını 
idrak etmekte gecikmiyeceklerdir ... 

Belediyede : 

Değirmenler için 

Yeni Karar Allndı 
Hükil.met, İstanbul değirmenlerinin 

bir müddet için şehrin ekmeklik ve 
stok unlarını temin etmek üzere ça.. 
l:şmalarma karar vermiştir. Şehirde 

ur: stoku vücude getirilmesi için her
gün Toprak Ofisine verilen 350 ton 
buğday 500 tona çıkarılmıştır. Bu su
retle günde 150 ton un stoku yapıla
caktır. Bu hal iki ay devam edecek ve 
müddet zarfında İstanbul değirmen. 
leri belediye emrinde çalışacaklardır. 

1K! YENİ TÜNEL - Belediye, şe
hir dahilinde seyrüseferi tanzim ve 
yollardaki izdihama mani olmak mak
sadiyle Galata ile Taksim ve Tophane 
ile Taksim arasında iki tünel inııasına 
karar vermiştir. Bu tüneller ayni za
manda pasif korunmada sığmak ola. 
rc.k ta kullanılacaktır. Bu inşaat, imar 
planına dahil bulunmaktadır. 

ÜSKUDAR TRAMVAYLARI -
Osküdar tramvaylarmnı belediyeye 
cievri için yapılan anlaşma Sehir Mec
lisine verilmiştir. 

MÜNHAL MEMURLUKLAR -
Belediye muhasebe teşkilatmda mün
hal memurluklar iı;in dün yapılan im_ 
tihana 300 den fazla genç iştirak et
miştir. 

İhtiyaca Kafi Nisbette 
Teneke Getirildi 

Ankara, 5 (TAN) - Ticaret Ve
ki\lctlnderı verilen malümata göre, 
yurdumuza külliyetli miktarda tene
kP. gelmiştir. Bu tenekeler memlP.kct 
ihtiyacını uzun müddet karşılıyabile
cek nis!:ıettedir. 

Yunanistan Harbi 
(Başı 1 incide) 

müşlerdir Bir tayyaremiz üssüne 
dönmemiştir. 

İTALYAN TEBLiC.i 
Roma, !5 (A.A.) - 151 numaralı f

t:ılyan tebliği: Cüzütamlarımızın ma
nevrası , Epir bölgesinde devam etmiş 
ve burada milfreıelerimiz, düşmanın 

ıııddetli mukavemetini kırdıktan son
ra, Voyussa vadısinin yukarı kısmı_ 

:<a varmışlardır. 

Tebligd~ daha sonra, şiddetli hava 
bom bardımanlax-mdan bahsedilmek-
tedir. 

GÖRİCE DÜŞMEK ÜZERE 
De1grat, 5 (A.A,) - Rcuter: Yu

goslav hududundan gelen ~on haber
krı:: ögrt, Cenup cephesinde ibılynn 
mevzılerinin anahtarı olan Gürice 
dJşmeJ< üzeredir. Şehir, ~imdiden 
Yunan toplarının ateşi altındadır. Bu 
şehrın sukutu Florina'ya giden yolu 
muhafaza eden demlr dağların şark 

geç;;dine Italyanlar taraiından yapı. 

hın taarruzur. kırılmasını intaç ede_ 
cek ve merkez cephesindeki İtalyan 
harekatını ciddi surette güçle~tire
c~ktir. 

Yunanlılar Orid gölü üzerinde Gö
rice'ye giden yolların iltisak nokta
sın1a bulunan Semjal Vere köyünü 
isgul etmişlerdir. Bu yolun kapan
ması İtalvanları cephenin iaşesinin 
ya Ergiri yolile veyahut denizden 
yapmak mecburiyetinde bırakmakta_ 
dır Esir edilen bir İtalyan Generali 
Flo!·ina hastanesinde bulunmakUıdır . 
A: ı•ıaı. esirler, Arnavutlar lara!ından 
il: '1.nete uğradıkl-.rını ifade etmekte
dirler. 

Arnavut cephesinde Bikllçta şehri 

işgal edildiği zaman, Yunanlıların 

tanklar da dahil olmak üzere, birçok 
harp m::.lzemesl iğtinam ettikleri 
kaydedjlmekteclir. • Belgrat, 5 (A.A.) - "D. N, B.,, 
Pı avda g11zetesinin Yunan - Yugos
lav hududunda LlulıvJni'dan aldığı 
haberlert: göre, Görice - Florlna mın. 
takıısında çarpışmalar büyük şiddet
le devam etmektedir. İtalyan Alp kı
taları, bilhassa, Görice ova!!llla bl
klm bulunarı ve çok büyük stratejik 
bir ehemmiyeti haiz olan bir tepenin 
müdataası için çarpışmaktadır, 

1200 ESİR ALINDI 
Londra, 5 (A.A.) - Yunanlılar ye

ni bir muvaffakıyet kaydetmişlerdir. 
Arnavutluk cephesinde 3,000 kişilik 
bir İtalyan kuvveti dağda yolunu şa
şırmış ve Yunanlılar tarafından mu
hasara edilmi$tir. Yananhlar esir al
mışlardır. Küı;ük bir müfrezenin yolu-

--- -o 
Üç Aylık Maaşların 
Yoklamalan Başlıyor ııı 

Mütekait, dul ve yetim maaşlst 
altı aylık yoklamalarına bu curoıı 
nü ba~lanacak \' e bu ayın 25 inde 
ha;,>ct verilecektir. 

----~------~ AKlT - Jlaydarpa~a h°'tanesi acrt\ 
doktor miralay merllum Sadık Oyda~ 
Handan Oyda' ile merhum miralay şılr.il' 
lu Sümerbank Bakırköy Be.ı fabrikat' 
murlarrndın Turi'ut Börll'nlln KadıltÖJ f;4 
me memurluğundı ailelerile dostlan ~rır 
duiu halde Akitleri krı edilml;tir. :ate'u' 
aunıar. 

ACI BİR KAYIP 
Esbak Darüleytamlar müdürü 

misi, Mübadele komisyonu Tür1'"' 
rahhası, İnhisarlar Umum Miid"' 
ğıi Muamelat müdürü, Musiki ?>1 

lim mektebi müdürü Salühnttill 
süıcü, dür. sabah ölmüştür. cen 
bugün Lalelide, Uı.leli cadcl 
Haydar Molla aparbmanından };P 

rılarak Öğle namazı Beyazıtta lcl 
Karacaahmetteki aile makbefl· 
defnedilecektir. Allahın rahmeti 
rinde olsun. ----o----

ÖLÜM 
YOksck IktTsat ve Ticaret mclctelıl 9 P 

ı6rlerinden ve SUmcrbank mU(ettlılcrind'1 
Nihat Kıver'in validesi BaJOan Filor JtıfC 
fat ctmilitir. Ceııaı:esi 15.ı 1·940 çar,aııııb• 
Dil lla&t (14,30) da Beyoflunda Tak•İP' 
rında (Osker-eran) katolilı: ltiliauinıt-11 
dırılarak Şiılideki kaıoıilt muarlıitıı4' 
makbereıine defnedilecektir. 

htanbul Oiretmenlcri Yardım _,ıııf 
den : 

Olüm - Cemiyetimiz ü:velerindeo rı 
niyal liseıi öiretmeni Sallhattln 01'9 

ebediyen ka7bcttilı:. Ta.ıiyetlerimiıi ıu 

ltalyanların Hesd 

Y anllş Çıktı 
(Başı 1 incid 

şimdi Yunan sahillerinden r .. 
rahat İtalyanın bütün dcniı ıı 
rini, sanayi merkezlerini ve 
karargahlarını bombardınııı. 
debilecek bir vaziyet kaz 
tır. 

İngiliz gazetelerinin neşri1 
na bakılırsa, İngiltere bu '' 
yetten azami surette istif~d 
karar vermiştir. Ve mihvetıll 
zayıf unsı.:ru olan İtalyayı .c 
dan kaldırmaya azmetmiştır'· 
. Yunanistana yapılan taarı;ıJ 
Italya için en fena neticeletJll 
biri de bu, olacaktır. 

+ .... 

R ibbentrop - Ciano ınil~ 
tının mahiyeti ba.kl' 

henüz hiç bir malılrnat ge!Jll 
tir. Fakat,. dün de işaret ~~ll 
miz gibi, Italyanın bu tenıv· 
görerek Almanyadan yardJJ'l 
temiş olması ihtimali vardır'· 

İki mihver Hariciye n 
bu hesap yanlışlığını düzel c 
için nasıl bir çareye başvı.ırll 
lannı bilmiyoruz. . 

Fakat, İtalyanın mağliib1 

Almanyanm yardımrnr da.V'~ 
decck ise, bu vaziyet yeni . 
latlara yol açabilir ve harl'o 
tün Balkanlara yayabilir. 
için, bizce Yunanistandaki 11 

hadiselerinden ziyade ııH>. 
trop - Ciano mülakatının ~~tj 
ehemmiyeti haizdir. ÇünkU• .. 
yan taarruzunun neticesi g 
nüyor gibidir. Fakat, nV 
hakkında henüz bir fikir e 
mümkün değildlı. 

nu fqtran kuvvete götürmekte 
Şu 40 çuval yiyeeek rm.ddesi11t 
çuval arpa da. Yunanlılar tarı 
zaptedilmifltir. 

Belgrad'dan gelen haberlere 
Yunanlılar tarafmdan esir ecli!etl 
yanların 1.200 olduğu tabJnİ11 
mektedir. 

Atina, 5 (A.A.) - Gece f'' 
kadar alınan raporlara göre. yıııı 
far Cenup cephesinde işgal r.t~ 
mevzileri muhafaza etınekt' 
Dün İtalyan hücumları dah:ı oJ 
detti olmu5tur. 
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: Ömer Rıza Doğrul 
~İllere Ba~vekili Mister 

UrchiU, dün de mühim nu
~tlun birini böyledi ve bu

u.rp vaziyetini anlattı. 
Churclıill'in nutukları, 

~ ~ istinat ettiği ''e bu vak
~i kişafmı anlattlğı ve neti. 
ı ;~ nereye varacağını tav
~gı için dikkatle takibe de

tıutuklarda, hayalin yeri 
. v~ valnız hakiki vakala
~ ettiği belagate müste. 

~ Churcbill'in Yunan ;har
'i lııcla anlattlkları gayet 
~· İngiltere Giritte hava 
t~ Üsleri te5is elmiş ve cc
l~·adnki üsleri ve a.;keri 

~~ti döğmeye başlamıştır. 
'ı-t Yet şidticti!li mütemadi. 
lıracak ve Itnlyayı aksa

' kadar devam edecektir. 
~i!ı tnücssir yardım, Yu.. 

~t.inin gösterdiği kahra
ljj~ 1~zima_m ederek İtalyayı 
~ bır ,· azıyeto sokmaya kıl. 

ektir. 

~ 
~~t~re l\lısmlaki ordusunu 

"'Ye için sürekli sevkiyat 
• Ve lıu suretle burada ev-
1~11.~·rimiisait gürünen vazi· 
~1ltcre lehinde salalı hul-

~11!te, hiç olmazsa, Fran. 
~ 11nınasının müzaheretin
~41llahrunı olmasaydı, vazi
~ ll lıa"ka ti.irlii ollll'du 'llC 

~ karsı tesirini daha sürat
le tbceı~ hareketlere girişile
~I\. Unlar da Fransa hesabı. 
~ t~nuı istikbali hesabına 

lır haşarı teşkil ederdi. 

1 
tıgiltcre, Fransanın bu 

İşgal Altındaki 
Fransadan 

Yurda Dönüş 
Chalon"dak! köprünün başına bir 
demir parmaklık ç·ckmi~lcr.. Bu
nun ö.oüne de birkaç süngülü as
ker dizilmiş. İki yandaki kulübe
lerde de birkaç zabit var. Köprü
nün önü mı:hşer gibi kalabalık. 
Fllf'rinde scpetlr.ri ile köylü ka
dınları, sırtlarında baltaları, çe
kiçleri ile ameleler, çubuk çeken 
ihtiyarlar. Hepsi de köprüyü geç
mek !çin bekleşiyorlar. 

Yazaıı: Sevim SERTEL 
-2-

"$iındi size bir de hür Fransa. 
yı esirinden ayıran hududun ne 
olduğunu anlatayım. Burası Cha
lon i~minde yeşilliği bol, uiak ve 
şirin bir kasabadır. İçinden geçen 
bir nehir onu büyük ve ufak Cha. 
lon olmak üzere iki kısma ayır
mıştır. 

"Bir dakika durunuz. Bir sürü 
coğrafi malumatla canınızı &ka • 
cak değilim. Size sadece bu neh· 
rin üze:dndeki köprüden öbür ta. 
rafa geçmek için tam sekiz gün 
uğraştığımı söylersem belki ismi 
bile meçhul olan bu ufak nehrin 
mevzuubahis hudut olduğunu an 
!arsınız. 

''Zira büyük Chalon istila al
tında olduğu halde küçük Chalon 
hür Fransızlarla meskundur. Bu 
bizce malfun amma ah o köprüyü 
geçmek yok mu, işte bunu nasıl 
becereceğiz. Tabii ben büyük 
Chalona varır varmaz bir kahve. 
ye wdip yorgunluk alıyor ve 
rnnra buradaki Alman generalini 
bir an evvel kandırmak ümidiyle 
köprü başına gidiyorum. 

"Aman Allahım .. Meğer bura
sı ne imiş! Köprünün başına bir 
demir parmaklık çekmişler; bu. 
nun önüne bir kaç tane asker di. 
1Jlmiş .. Hani bir zamanlar bizim 
köprünün başındaki memurlar 
gibi.. Yalnız onların elinde çanta. 
lar vardı, içine kırk paranız' at
tığınız gibi yol sizin olurdu. Hal
buki bunların eli süngülü, hem 
de paradan hayır yok.. İki yan. 
daki 'kulübelerde ise bir kaç tane 
zabit var. 

"Fakat işl.n facıa olan tarafı 
bu demir parmaklığın önüne yı-
:-- ı- -- - ----

istila ordusunun önünden kaçarak yollara dü~mii~ iki 
ihtiyar Fra nsız kadını 

~ılan halktır. Ellerinde sepetle
riyle köylü kadınları, sırtlarında 
baltaları, çekiçleriyle ameleler, 
çubuk çeken ihtiyarlar, kavga e. 
deıı çocuklar, ah ne diyeyim, bir 
mahşer yed .. 

"İte kaka aralarından geçiyor, 
askerlerden birine yanaşıyorum. 
Daha söz söylememe meydan 
vermeden bozuk bir Fransızca 
ile: 

- İzin kağıdın! Diyor. 
"Ondan hayır olmadığını .nn

laymca bir diğerine yana~ıyo. 
rum. Fakat o benim ağzımı aç
mama sıra kalmadan hemen ko
luma girip beni kulübedeki zabi
tin yanına götürüyor. 

"Burada gösterilen muamele 
nazikanedir, fakat kaç para eder, 
yarım saatlik bir münakaşadan 
sonra bu küçük kulübeden de bir 
netice almadan çıkıyorum. Elle
rim cebimde dalgın dalp,.111 yü. 

rürkcn birdenbire kendimi biraz 
cyvcl a!'o.sından geçtiğim kala.. 
balığın içinde buluyorum. 

+ + 
"Simdi biribirimizin derdinden 

anlıyoruz; zira ben de onlardan; 
karşıya geçmiye muvaffak ola. 
mıyanlardan biriyim. Heyecanla 
biribirlerine anlattıklarına kulak 
misafiri oluyorum: 

"Elinde bir mendil habire ağ
lıyan şu ihtiyar kadının hikayesi 
k.ısa.ve .. acıklıdır. 

"-- Obür tarafta, diyor. hasta
nede oğlum. ağır hasta yatıyor. 
Nerdeyse öldü ölecek .. Onun ya. 
nına gitmek istiyorum. Sonra e
lindeki ır.üzel bir genç kız resmi
ni göstererek ilave ediyor: Son 
Rittiğim gün ondan evvel ölen 
sev,gilisinin resmini getirmemi, 
ölmeden evvel onu bir defa daha 
görmek istediğini söylemişti. 

"Ogün bugün bir hafta olu
yor. Her sabah bir defa daha son 
bir ümitle geliyorum amma ne 
gezer ... 

~eCOJUMC [ADPAMLAD. 
Yazan: Sevim SERTEL 

Casus Baba • Kahr aman Evlat 
Küçük Çingene Kızı 

B u ufak, fakat tüyler ürper. ı miştir. Ziraı şimdi, karşısında ca. 
tici vaka, bizden çok uzak- susluk suçile duran adam ağzın

larda, Çin diyarlarında olmuş.. dan ilk milliyet mefhumunu öğ
tur. Fakat, memleketini sarı al- rendiği, ilk milliyet şarkısını din_ 
tmlann uğrunda satmanın ncka- lcdiği adam, yani kendi babası~ 
dar acı netice ve akıbetleri oldu- dır. Oğlu, babası casus Çinliye 
ğunu gösteren bu vakayı nakle kendisini tanıyıp tanımadığını 
değer buldum: sormuştur. Sarıklı ihtiyar, kar-

"Sarp, çetin ve dağlık bir a. şısrndaki kumandanın gözlerine, 
razide Japon işgali altındaki top- gözlerinin ta içine bakmış ve 
raklarlıt Çin cümhuriyetinin top; sonra o çekik ve manasız Çinli 
raklarını ayıran hudut boyunda gözlerinin iki yanından gözyasla-
ufak bir karargahtayız. rı sızmaya başlamıştır. 

Karargah kumandanı Yang.Çe Küçük Çingene Kızı: 

C ingenelere daima, HaysL 
yetleri, şerefleri, hatta 

milliyet hisleri olmıyan millet 
nazarile bakmışızdır. Fakat, şu 
küçük Polonyalı Çingene kızı bi
ze bunun • aksini ispat etmiyor 
mu? 

Niçko, her Çingene kızı gibi 
hiç bir köye mensup değildir ve 
muhaceret eden kavrnile beraber 
bir köyden diğerine gitmekte 
berdevamdır. b;• <A"""~ ~ ~ 

Bir gün gene böyle bir köprü 
başında çalışan amelelerin arası
na girer ve onların fallarına ba
kar. 

Türkçe Vecize Dilidi 

A talar sözünü çok seven b 
dostum vardır. Dün b 

luştuk, ~öyle konuıjtuk 
- Vaziyet nasıl? 
- Su bulanmayınca durulma 
- İtalyan - Yunan harbi? 
- De,·eyi yardan uçuran b 

tutam ottur, . 
- Ronıanyanın haline ne de 

sin? 
- Bir kavuk hediye etlen b 

sını da beraber ister. 
~ - Almanya sulh teklif e 
diyorlar. 

- Lafla peynir ı:cmisi y' 
mez. 

- Yunanlılar Arnavutluğa 
mişler. 

- İki el bir baş içindir. 
--- İtalyanm vaziyeti? 
- İnsan bazan Dimyata p' 

ce giderken evdeki bulgurdan 
Iur. 

- Mihvere geçit verenler h 
kında ne dfü~tinüyorsun? 

--- Sakalımdan gc~tiğin bir ş 
değil; yol olur. 

- Fransa müşkül vaziye 
imiş. 

- Ağacın kurdu i~indedir. 
- İngiltere hakkında ne d 

sin? 
- Sel gider, kum kalır~ 
- Mihver Hariciye nazır 

gene ç-örüşmüşler. 
- Iki cambaz bir ipte o 

günlerdenberi etrafta süren es
rarengiz sükuttan, beklenilen 
düşman hücumunun gelmeme
sinden ve hepsinden ziyade bur. 
nunun dibinde bir takım acaip 
vakaların yer almasından kuşku
lanmaktadır. Mesela bir gece ev. 
vel nöbet bekleyen iki asker ar
kalarındaki ormanda bir takım 
uğultular duyduklarını söylemiş
tir. O sabah bu iki asker de ölü 
bulunmuştur. Şimdi de çekmece
sindeki kağıtların içinde bir ha
ritayı eksik bulmaktadır. Adam
larını bugün her ne pahasına o
lursa olsun bu sonsuz esrarengiz 
hareketlerin aslını anlamak üze
re etrafa salmıştır. 

Bu tahkikten alınacak neticeyi 
sabırsızlıkla beklemektedir. Bir 
yandan da kafasında l?ir takım 
sebepler aramaktadır. Işte tam 
bu sırada kapı açılır ve adamla
n ite kaka içeriye üstbaş perişan, 
sakalı büyümüş, başı sarıklı a
caip bir herif sokarlar. 

Kendisi civar ormanda bir hen 
değin içinde saklanırken ve bir 
güvercinin kanadma bir kağıt so
karken bulunmuştur. Açtıkları 
zaman içinde kağıdın üzerinde 
kumandanın çekmecesinden ça
lınan haritanın kopyesi . bulun.. 
muştur. 

maz. Bunlardan genç, esmer bir de. 
likanlı onun avucu içine büyülc
çe bir bahşiş sıkıştırır. Biraz u
zaklaşınca servetine dikkatle ba
kan Niçko, gümüş paraların a
rasında pırıl pınl parlayan bir 
ecnebi parasına rasgelir. Bunun 
ne olduğunu anlayamaz, fakat 
genç ve esmer amelenin verdiği 
para olduğunu hatırlar. Bu iş- 1 ~ 
te bir şey sezen Niçko hemen 
soluğu ilk jandarma karakolunda 
alır. Gösterdiği para, bir Alman 
parasıdır ve rayşmarkların da 
yalnız halis muhlis imtiyazlı Al
manlar arasında geçen kısmın
dan. 

- Yeni nizam diye bir şey v 
- Ayı öldürülmeden derisi 

tılmaz. 
--- Sence en güze] siyaset 

dir? 
- Ne yavuz ol asıl, ne ya 

ol basıl. TAKVİMC. 

Y EN İ BI 
SÜRP R İ Z 

'Ilı da esirgemesine rağ. 
~ lldini derlemiş, toplamış 

~ lnki vaziyetini de düzelt. YUMURTANIN MADENLERİ 
"Bu esnada üzerinde iş elbise

leri ellerinde aletleriyle beş k:şi.. 
lik bir grupa demiri ac;ıyorlar. 

daki nisbet tam bir adedine yakın ol. hasretle bakan yüzlerce gözün Ö
mak laznndrr. Yumurtanın sarısında nünde bunlar köprüyü ~eçiyor
kireç ancak 140 olduğundan fosfor- lar. 

Kumandan sarıklıya bir kere 
dikkatle bakar, sonra adamlarına 
herifin suratındaki siyah boyayı 
yıkamalarınr, takma bıyığını ve 
sarığını çıkarmalarını söyler. On 
beş dakika sonra kumandanın 
karşısına gelen adam bambaşka 
bir zattır. Bu, çekik gözlü, buru. 
. uk yüzlü ihtiyar bir Çinlidir. 

Yapılan tahkikat gösterir ki 
mahut amele, bir Alman istih · 
kam zabitidir ve oradaki köprü 
ve sair askeri mıntakaların re.. 
simlerini almakla meşguldür. Ta. 
bii hemen yakalanır. 

Bu vaka çok eskidir, fakat ye
niden canlanmasına sebep Po
lonyanın Alman eline geçmesi Ü
zerine bu zabitin bilhassa Niçko. 
nun peşine düşmesi ve geçen gün 
onu köy meydanındaki çınara as

Daima en iyi filmleri göstermek 
le tanınmış sinemamız bu haf 

•teyi İstila Teşebbüsü: Yumurta, insanı beslemek baknnın. 
dan, şüphesiz, iyi bir gıclı: Ortalama 

1 ter Churchill'in ehem. hesapla altmış gram gelen bir yumur
li~İYetle bahi.s mevzuu et. tanın sarısı 62, beyazı 18, ikisi birden dan istifade tam bir· adedinden uzak "Yanımda duran ihtiyar bir a. 

Şimdi bizim karargah kuman
dam koltuğuna baygın bir halde 
çökmüştür. Nihayetsiz hiddeti a
mansız bir ıztıraba tahavvül et- 1 

:.:c:~terHQü~~n;1:; 
en son çevirdiği , 80 kalori verir. Albümin bakımından 

lllesele de Ingiltercyi is- da bir yumurta 50 gram et demektir ... 
b~l<!sic!ir. Onun anlatışımı Vitaminleri değerli: Tavuk yu
i tehlike, me\'simin de. murtlamıya başlarken yüzde 2600 öl
~.1~olayısile,. bertaraf olmuş çü A vitamiıii, yumurta çıktıktan son
·11 •r ra 650 ölçüye düşerse de bu kadarı 
;J,er~ni~ hedefi, hava halci- bile mühim ... Yüzde 85 ölçü B ı, 230 
'l.lt • • 'k ölçü B 2 vitaminleri yalnız yaz mev_ 

0,27 nisbette olur ... Demek ki çocuğa dam kini çekiyor: 
tırması olmuştur. da, dedesine de ne kadar yumurta sa- .. _ Ah bende de maden ame· 

rm içirseniz, onun fosforundan isti- I }eliği edecek kuvvet o!saydı. .. 
~a.de ~z olur. ~em_ik_lerin düzgünlüğü ı Hemen aralar.ına katılırdım: 
ıçın luzumlu vıtamını bulur, fakat o "- o da ned b b 1 k? 
vitaminlerin iş görebilmeleri için lü- " • en a a 1 · • 
zumlu fosforla kireci yetişecek mik. . . - Ev.Iadım.;..bunlara. hususı 
tarda bulamaz. ızın verdılcr .. L..ıll'a evlerı bu ta

~ h \'e IngıJtcrc her ısh a. siminde bulunur. kışın onlar kaybo-
~· \t hedefe «loğru yuru- lur, C vitamini de hiç bir mevsimde 
~~~·Zaferin anahtarı hu .ha bulunmaz, fakat bunlara karşılık ço~ 

ır \'e bu hakiınivetin in- cuklarm kemiklerini düzeltmiye ya· 
e gecmesile harbin mu- rıyan D vitamini yazın 95, kıjuı bile 
tı d.; ônun eline geçecek- 65 ölçü bulunur. Kana pıhtılanmak 

14 hassasını veren K vitamininden bile 
l~ ~hurchill'in bu nutku, yumurtanın sarısında bulunduğu ri-
"lldıye kadar sövlediği nu. vayet edilir. 

.en fazla iti~at vericisi .Hazmı da k?l~y: Rafadan yumurta 
, tı.),.l l ·r ç·· I .. mıd~de ancak ıkı saat durur. Bu ka-
ı , " ene n.ır. un 'u yu· d b' k 1 M'd d !!<!d" W. . , . 1 art ır re or sayı ır. ı e en a!)a-
g~ • _ıg_ımız g~~l uu~~k vak- ğıya gidince yumurtanın albümin kıs. 
ti hını tcbaruz ettirıyor ve 1 mından yüzde 97. yağ kısmından yüz
~ de nıuayyeu hedef yo- ı ele 95 i kana karışır. Bu da gene bir 

~tı.hiraf etmediğini. belki rekor ... Yumurta karında epeyce gaz 
i hüyiik bir ilerleme ~rny. yaparsa_ da bu kadar k~sur kadı kı-

1 gi)steryor. Zafer de an- zında bıle ~ulunsa ~erektir ... 
~il! kaza ı1 Madenlerıne gelınce: Yumurtanm 
~ n ır. sarısında fosfor madeni pek bol, yüz. 
• •• de 524 miligram olduğundan çocuk-
tıııı. ................................... - .. lara da ihtiyarlara da yumurta sarı-
lt.~'Şf ORAM KISMINDA : ' . . . . 
"1<1Jtı saat 20 30 da BİR ANA 5 ıınr. ~kemıklerı ~uvvetlensın dıye-
"-ol'ıl E oi K,ISMINO ; yedırırler. Halbuki gıdalarda muvaze-

~~ 14 te ÇOCUK ~UNU ~ ne meselesi çıktxğındanberi iş biru 
~ıı:ı s t 20 30 d DADI : ~°:rı.ş~ıştrr. Bir gıdadaki fosfordan 

...... ~-•• -. ..... : ..... - ......... : ıyı ıstıfade için fosforla kireç arasın. 
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, sevıyorum, seni se\·iyarum! 

'lııt-ı.01l"lnıyacağım! Dir şey bil-
~Orum 

hııca;;ın;a koymuş, hıçkırı-
lı 

rcsi~ı 
% Yazan.: ANNIE VIVA NTI i 
l. S~vi!.en:. ~~Y!YDE SINANOGLU I 

Bu eksikliği tamzmlıyacak olan yu
murtanın akıdtr. Fakat yumurtanın 
akını ve sarısını bir arada yedlrirse
niz o meşhur nisbet gene ancak 0,27 
derecede kahr. Yalnız akmı yedirince 
nisbet 1,16 olur. Bu nisbet tam bir 
adedine 0,27 den elbette daha yakın
dır ... Bundan başka yumurta akmm 
kimyaca ekşilik derecesi tekmil yu
mı:.rtada derecenin yansmdan bile 
biraz aşağıdır, bu da bir faydasr ... 

Yumurta akı kuruyunca o nisbet 
0,89 olur, yani tam bir adedine biraz 
daha yaklaşır, hem de gerek fosfor, 
gerek kireç miktarı -yüzde nisbet
le-- artar. Demek ki çocukların ke
m'.klerine en iyi yarıyaca.k olan yu_ 
murta akının kurutulmuşudur, Bunu 
~abit çocuklara yediremezsiniz. Fak:ıt 
büyük annenize sorarsanız, vaktiyle, 
Yumurtanın akını kabuğun içinde bi
raz kuruttuktan sonra minimini <;o
cuk~a~ın diz kapaklarının altına -iyi
ce ıçırerek- sürmek adet olduğunu 
anlatacaktır. Eski bir adetin yeni za
manda kimya tahlili ile meydana çı
kan hikmeti... 

memiştiln Bağırarnk, de\•am ediyor
du: 

- Şayet b~nim sandığım gibi iyi 
huylu ve sakın tabiatli isen; sana ta
pac:ığım. }'a:\:at eğer bir yılansan ba-
şı:u ezeceğim. ' 

~<ı~! -beni istikbalde bekliyen 
~11 u meçhul delikanlıyı dü

Titredim. B~ımı eğdim. Dilşiınce. 
Ve zavallı adam, ellerimi sımsıkı le'rimde delilik yar;ısaların;n uçuş-

tutn:;-ak ağlıyordu: tuklarını hissedlyordum. dtıı, Biltün sinirlerim, onun 
~hu geriliyordu. - Kim seni, benden çok sevebilir? Keneli kendime: 

Kim ,seni, benden daha iyi koruyabi- -- Y:ı! Öyle mi? dıyordunı. Öyle \l ele eğilen adam için <ıni 
~rı da)gasile ~:ırsıldım. Sıçrı
~ lllden knlkum \ e onu it-

lir? Zavallı ı~ad.n? mı? Sen, beni avucunda tutacağını 
Fakııt içimde deliliğin kör ısrarı mı sanıyorsun'? Ben, senden kaçma-

l:lbi: \•ardı. s;nı du bilirim. 
kıt beni, dedim. Bana do Tam benim, onu savdığımı sandı- O, sanl~i benım düşi.indüğümı.i keş-
'illk, git! ğım sırııda kader hükmünü icra edi- fetmi:ı gibi: 
~l~ı. İnanmıyan bir ta yordu. - Benden kaçabileceğ:ni sanına! 

l\? .... 
- Bırak beni gideyim. Elleriaa, ı dedi. Yüzü yüzilme yakındı, sık sık 

· ·~en var? ellt:rinin tazyikile bükülüyordu. nefes alıyordu: 
.'~ını yok; sade istemiyo- . - Seni artık görmek istemiyorum. 
l'ıı &o~rnek istemiyorum. Ya- Ist,ıniyorı.ını! istcımiyorum. 

1, enı istemiyorum ... Seninle Kamarovsky, bileklerimi, adeta ~ı-. 
b~teınıyorwn. Çıkıp, gitmek rarcaşı:ıa sıkarak, birdenbire baiırdı: 

. daha asla gBrmemek is- - Evet amma ben, seni istiyorum! 
\ Çekik ve baygm gözleri açıldı; be-

ı::-1 oldun? Sana ne yaptım? nimkiler alev saçıyorlardı. 
a, neden böyic söylüyor- - Sen. iyi ve sakin olduğum için 

·~l benimle oynıyabileceğin.i, beni oyun-
~!, şaşkınlığı, beni daha cdın vtı eğlencerı yapabileceğini sa
ttı .rle~tirmekten başka bir nıyorsun . Sen, birço,klarında olduğu 

acıı gibı, benim paçavralardan bir kukla 
ben. rn için bir fcHiketsin, olabileceğimi sanıyorsun. Fakat alda. 

.\'J~cı?lnımın kanı yazısısın. nıyor~un Aldanıyorsun!.. . 
> 1 ler. Biliyorum, hissedi- Ueni Y<:?re çıırpac:ık kadar gürültü-

1/>öyı" olacak, lii t>ir sesle kükredi: 
~ Yt \'rum! Bunlar nasıl - Se:ı kendini bana vaadetlin; 

Ylc b · ı .. -

- Bunu ümit etme! Ben, seni bi
lir'm. Sen teskin edilmiye ınuhtaç
:-ın. Ben, ~eni yatıştıracagım. Ömrüm 
oidukçı:ı, ~eni _teı.kin edeceğim, anlı- ı 
YCıı rnu~un? Ömrüm oldukça sen, 
benim elımden kurtulamıyacaks.ın! 

C> sözlEır, hasta beynime, iğneler 
gibi ııaplıı.ndı. Yavas sesle tekrarla
dun: 

- Ömrüm oldukça, onun elinden 
kyr1.u1amıyacağım, .. 

Ona bakmak için gözlerimi kaldır
dım; sonra göz kapaklarımı indirdim 
Ve gülümsedim. Şimdi içimde dellll~ 
ğln ince kurnazlığı uyanıyord.ı . 

XXXII 
O i.uk~l.medi. Yüzilııil yüzüme ynk 

Jaştırını;j, ~ık sık nefes alarak devam 
et!i: 

rafta olup ta. o taraftaki maden. 
lerde çalışanların g!dip gelmesL 
ne müsaade ediyorlar. Amma 
benden ,gecmiş... Kim derdi ki, 
günde yirmi kere geçti_ğim. ço_ , , -
cuk iken üzerinde balık avladı. 
ğım köprüden geçmek icin gün Bütün İs_ta_nb~I Siı:em.~ meraklılarının müttefikan takdir ettikleri gibi 
g2lecek, böyle yalvaracağım? ıyı fılınlerı gostercn İstanbulun en büyük ı sineması 

bii:riiktür: em er ıtac F E R H 
"Btmun kendine f'manet ediL :!r • A 
"Bu ~sırlık ihtiyarın da derdi Ç b 1• 1 Şehzadebaşı 

miş on beş yaşlarında kadar bir Tel: 22513 ' 
torunu v:;ırdır. Kızcağız köprü- 1 Tel: 21359 
nün öbiir tarafında bir mektebe Bu 1 Şl.MAL KANUNU 
gitmektediı:. O s~ba~1 ta . ben~ı:- • 
tat mektebıne gıtmış. fakat og. •• Michel Morgan _ p· , . R. har 

Bu 
le vakti vollar bird~nbire kapa. gun ' lj! err e ıc nun 
nmca. küçük Chalonda kalmıştır. Wılm - Charle Vanel ~ 

O gi.indenberi kızdan hicbir 2 S O N D E N İZ H A R B ı• 
haber akımıyan ihtiyar. çılgın • 
bir haldedir. Kendisi. gidip onu 
h11lmak istiyor. 
Ücüncii yazı yarınki nüshamızda 

mmr• !*& 2 ' 
Bugün mııtinelerden itibaren 

KADIKÖY 

OPERA 
SİNEMASINDA 

günün en mü- TÜRKÇE PARAMUNT'unen 
hiın hadisesi son harp haberleri 

Bu muhteşem Programa ilaveten ayrıca: 

FERAH 'da 
KANUNSUZLAR 

• DiYARI ve .••• I Çemberlitaş'da 
KADIN iHMAL 
E D İLİNCE ıa 

.Ç Ö 
BEKÇİLER. 
Yakıc1 sıcak çö111erin 

kalelerinde gönüllü kahraman 
!arın maceralar dolu romanı 

B U GÜ N 
Matinelerden itibaren 

AL KAZAR 
SİNEMASINDA 

BAŞLIYOR 

HOLİVUT 
RESMi GEÇiDİ 

, .lllE! ....... l:mll .................... ._mı& ..... a.: ........ ~ 
" BÜYÜK VALS ,, in bile şöhret ve rağbet rekorunu loran 

ALİCE FA YE.DON AMECHE 
ve muvaffakıyetle devam eden 

ZORLA 
TAYYARECİ . nin 

" M Son günleri ffSM , ı 
lfll' fi E MW Eaml\ 

Yeni Müdüriyet eline geçen ve 
İstanbul'un en giizel sinemasma 
'frııj? edilen 

IAZAK 1 
SİNEMASI 

Bugün matinelerden itibaren 

BÜYÜK 
DANS 

Baş Rollerde: 
Fred Astaire - Ginger Roger 

Bu iki büyük artistin ilk büyük 
acıklı dramı 

Aynca: Casus ı·e Koı·boy 

NELSON EDDY İLONA MASSEY' in yarathklar1 

L A L A y K A B A 
MELEK Sinemasında daha bir hafta temdit edilmiştir. 

Filme ilave olarak : Yeni FOKS JURNAL 

D 1. K K AT ·. İZDİHAMA MEYDAN vermemek için loca ve 
koltuklarınızı evYelden aldırınız. 

, . .__. ...................... ~11!!.llrlm&D==ı!:==::::m::amaalilllllic:B ... 
,,. ...................................... ,~._. .... &mliliim ........ ID·&g'ISBiıil~!ktllilll.1111. 

Binlerce müşterimizin telefon, mektup ve hatta telgrafla 
müracaat ve arzuları üzerine 

GEÇEN HAFTA EŞSİZ BİR MUVAFFAKIYET KAZANMIŞ OLAN 

L E Y L A ile MEC 
YARIN MATİ

NELERDEN 
İTİBAREN 

Yalnız i P E K · u lieyı .:.anıt ~ıııı SvY- 1 sözundc durmıya mecbursun. 
Onu bQ derece kati ve azimli ıör- (DEVAMI VAR) " , 

SİNEMASINDA TEK
RAR GÖSTERİLMİYE 

A. BAŞLANACAKTIR. 
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AZ EMEK 
nif!s hır.L '!emen 

Bi m r·me hay t karşıhğıdır. 
.En sıkışık zam.anda size en büyük yardnncıdır. Kalori, gıda, lezzet ve 

nefaset bakımından tatmin edici mahiyeti ve yüksek evsafı haizdir. 
~ercimck, bezelye, buğday ve sair çorbalılı: komprimelerimizi 

Çapamar ade b a · aisztahzaratı 
M. !{UR/ ÇAPA Kurıduş tarilıi: 1915 

PERŞEMBE PAZAR! M A 
ı, YOGURTÇU HAN 3 
VE8ANKAL.AFICAO 47.59fSVIÇRENIN PRE51ZYON SAATi f 

8aşhca Yifave+iefde Acente Ara ıyor. 

• 
ıy n 

Birinci 
7 ikinci 

ekiliş 
eşrinCJe 

Bu planın iki hususiyeti vardır: 

o 

'ı :.:::;:~::~ :.'ı 
mokok. koU. p!yosiyanlklcrln 
yaptığı çıban. Yara. akınb ve 

cilt:! hnstahkla.rırıa karsı cok 

... tesirU taze asıdır. •••t"'llll' 
Uslrl!dar !\inci cıılh huln'ılt hll:lmllEinden: 
Ciareteııirin 18-10·940 tarihli "ash.,ııım 

4 ilncll uhiftsind• mahkememiıin ı:aırrımea· 
kul ntrt illnı ba1lığı ile yapılan lllııın 11 ci 
maddc~lnde ;yazılı olan 19·11·940 oh ıciloO 
uıt 1 O d111 12 :ve kadar 42 u 55 numa•ılı 
l&YrİmC!'kUIJerin Hlılacatı yarılacak ikeıı 
makine hataaı olarak uu, ciiııllnUn !tol ı-,40 
nlı ciJnQ diye '11ı:mı' oldnlundan bu cihttln 
yani itbu 42 ve 55 ıınmarıılı dilkklnlarm 19· 

11-940 111ı cil"U aut 1 O don l 2 'IC kadar 
ntılacaflnın tublhtn Uln olunur. 

~m11 SATILIK--= 
Gayet Şık ve Lüks bir tarzda 
imal edilmi:ı yemek, yatak ve 
-çalışma odalarından mürekkep 
muhtP~cm Apartımon mefruşatı 
satılıktır. Beyoğlu, İlk Belediye 
ı;okak 5 No. Küçük Tünel hanı-

- nın 4 No. ya müracnat. •, 

ZAYI - Rire Askerlik ıubesim!~" \erilen 
ıerhi:-. tnkereın •e beraberinde Riıc nUuı 

memurlufundan •efİl•n nUfu, tukert.,, k~v
bolmu1tur. Yenilerini alacaiımdan ul<llerlnin 

1 
hlikmu 70ktur. 

Rizeli Numi Ketenci 311 tnellutlil , _____ , .. 
1 

Mühim Bir Fırsat 
57 tatlı pırlanta kolye, bir çift 

küpe ve enli bir bilezik 
7 /11 / 940 Pe[lembe günü sııııt 
14 de müuıyede ile Snndal Be

desteninde sı:ıt.:lncnktır. 

, • Satılık Otomobil 
Llstikleri yeni, Ekonomik, Her 
tarafı sağlam ve zari!tir. Şişha. 
ne yokuşu başında Rus iarajına 

müracaat. 

lLAN 
Hllde 130 ve ısı numaralı aercinİ!ı mt:s· 

teciri Yıun Çuikçi ı•rkl ticaret utlfi."'tden 
mumailc!ıtcn maıHlbu olan mllatahsillerhı bir 
ay zarfında Hll m!ld!lrlCfilııe mQracuu. 

Satı~ deposu: 
RİKARDO LEVİ Halefi 
FİLİPPO LEVİ 
Havuzlu Han No. 1 İstanbul 

Sahip H Neşriyat lılDdllrll: lmın UZIA:"N 
Guctecillk ve NeGrl,u T L.S ·TAN llatbuaı 

•• u ör 

1 - 5000, 2000 ve 1000 liralık orta büyüklükteki ikrami
yeler adet itibarile fazlalaştırılmış, ayrıca bu plana ye
niden ve bundan evvelki planlarda mevcut olmayan 500 
ve 50 liralık ikramiyeler konmuştur. 

5 O O Liralık 

I> 

llmııniyelerin adedi birinci çekilişte 90, ikincide 150 
üçüncüde 180 dir. ' ' 
2 - Planın ikinci hususiyeti de 47 tane teselli mükafa.' 
tını ihtiva etmesidir. Teselli mükAfatının esası şudur: 

TAN 

İstanbul Belediyesi Üsküdar Şubeyi ldariyeıinden: Uıküdar - Beykoz 
yolunun Kandilliye kadar olan kısmı üzerinde dirsek teşkil ~den Pap .Li: 
manı cadesinde Saffet Reşide ait iki katlı ahşap bina ile aynı caddede Fi.kr~
ye ait 99 - 101 No. it bahçe ve tek oda ve yine ayni caddede ressam Samı 
veresesi Fatmaya ait ev baht".eai ve Kuı:cbncuk caddesinde Safiyeye ait 80 
No. lı -4 katlı ahşap bina ve Beylerbeyi caddesinde 22, 2-4, 10 No. h düklcln 
üzerine bina ve ayni caddede Ali Yücenura ait 16 - 18 No. 1ı ahpp bina 
ve dükkan ve yalı caddesinde muallim Nedim eşi Emine TaH.ta ait 51 No. 
lı tuğla tonoz ve Havuzbatında yalıboyu ıokaflnda 2 No. 1r Fu.at, Emine, 
Tevfika ait arsa ve Vanlköyü Kandilli caddesinde Hayreddine ait 3 No. h 
ev bahçesi ile 42 No. h arsa ve doktor Taptasa ait 19, 21 No. b ahpp bina 
ve bahçe ve As.fa ait 11 No. h arsa ve Osman Hasara ait 5 No. Jı klcir bi.. 
na ve bakkal Aliye ait 1,1/2 No. h lı:fııir dük.lt:in ve Hacere ait 4 No. lı ahpp 
bina ve Aleko Çanlye ait 2 No. h klıir dü.kkinlarm umumi menfaatler namı. 
na iıtimlikine karar almml!J ve takdiri kıymet komisyonu t.arafmdan tak. 
dir olunan kıymetleri ıösterir cetvel ve sair tafıillt evrakı Beylerbeyi na.. 
hiyesi binası ile Üsküdar iskele meydanında z:abıtai belediye bina5ma ta_ 
tik edilmiş olmakla 1295 tarihli istimlik kararnamesinin 8 inci madde5ine 
tevfikan keyfiyet iUın olunUl". (10495) 

<o· E i. · . :N·· .. _,·.·~~~~-·-·;r,.~,··.·. o~· . L 
. -~ i • . •.. . ' :j.-;~~: . . ..· . . . •. . . : 

• 1 ' .· .• ..... .... f • • • 

.. : - . 1 ! . : '--~~·- \. ~. - ' . . ~ . • • ~ . . ' l 
~:.:',.. . '·.::.~ :~ .. /.· .... _.;l ı" · · ·.•~ . -...··~· ... .. "',. :·· · ... : 

DİŞ MACUNU 
Mikropları yOzde 100 OldOrOr, dişleri temizler parla.: 

tır dis etlerini besler ve hastalanmaJarına mani olur. • 
'Her yerde OENTOL dis macununu isral'fa isteyiniz. 

Kapab Zarf Usulile Eksiltme lianı 
Kırklareli Daimi Encümeninden: 
Kırklareli - Babaeski yolunun 19 + 000 - 27 + 000 inci kilometreterl a

rumda musaddak 24157 lira 28 lruruıtuk keıifteı:ı müfrez: •115000., on alt1 
bin liralık kısmm tamiratı esasiyesi işine isteldi çılmıadıimdan lartname- 1 
sinde yapıl.an tadilat üzerine mezldlr iı yeniden ve kapalı nrf ıııulile eksilt
meye konulmuıtur. 

ı - Bu iıe ait tartname n ewak tunlardır: 
A - Eksiltme ,artnamesi, fenni ve hususi prtname 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık iıleri ıenel .-rınames; 
E - Keıif ve metraj cedvelleri proje 
İsteyenler bu tartııame ve evrakı bilAbedel Xttklareli Nafia müdürlü

fünden alabilirler. 
2 - Eksiltme 12. İkinci te,rin. 940 aah cünü saat U on bqte Kırk

lareli daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 1200 liradır. 
-4 - ftbu teminattan maada isteklilerin eksiltme ıünGnden ıeki:t riin 

e1rVel Kırklareli vilayetine mtiracaat ederek bu iı için alacaltlan müteah- · 
bitlik vesikası ve 2490 sayılı lu.nun mucibince verilmesi 1izun ıcleı:ı diter 
vnaik ibraz etmeleri. 

S - Mııbasebei umumiye "kanununun SS tincil maddesi mucibince mn
teahhide irae edcceii teminat mukabilinde (3000) üç bin liran kadar avans 
verilecelı:tir. 

6 - Teklif m~ktuplan yukarda ikinci maddede yuılı saatten bir sa· 
at evveline kadar Kırklareli daimi encümen riyasetine makbu~ mukabiliftdc 
"erilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların ilrin.ci maddede yazılı saa
te kadar gelmi3 olması ve dış ı:arfın mühür mumu ile iyice bpatılmı, bu
lunmuı llz:nndır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

7 - 13.10.940 tarihli Ulus ve Tan cuetelerile bu it hakkında yapılan 
ilan hükümsüzdür. (10026) 

tpatD,,. ~,.. .. ıye 
'futar' 

\.\.Q..t.• 

1 " 1 

Eğer bir biletin bütün rakamları büyük ikramiyeyi ka
zanan numaranın rakamlarına tevafuk eder de, yalnız 
herhangi hanede bulunursa bulunsun bir tanesi değişik 
olursa o bilet teselli mükafatı kazanır. Bu suretle büyük 
ikramiyeyi kazanan numaraya benzeyip de yalnız bir 
hanesindeki rakam ayrı olan 47 numara teselli mükafa. 
tı kazanacaktır. 

M~..., 

__ ,J_I> .... 

ı 30.000 
--30.000 

10.ooo 

Biletlerin Deği~tirilmesi Tarihine 

DiKKAT EDiNiZ. 
Devamlı biletlerin ertesi ayın ikinci günü akşamına ka
dar değiştirilmesi lazımdır. 

7 il inci Teşrin 1940 Çekiliş· nde 

Büyük İkramiye 
30.000 Liradır. 

Birinci çekilişin tam bileti 2, yarım bileti 1 liradır. Ikin
ci ~kilişin tam bileti 3, yarım bileti 1.50 liradır. Üçün
cü çekilişin tam bileti 4. yarım bileti 2 liradır. 

1 Anı etkik diniz 
Her çekilişte biletlerin fiyatı ile beraber ikramiyelerin 
hem miktarı, hem adedi arttırılmıştır. Yani şans ihti
mali her çekiiiştc çok daha fa.zladır. Bu plana göre ta
lihHJerin miktarı artacak ve bu talihliler ayni zamanda 

, mil tarca daha fazla ikramiye kazanacaktır. 

ı ıo.ooo 
10.000 

2 

5 

60 
go 

5.000 
2.000 

1.ooo 
500, 

10.000 

60.000 

3.000 

6Q.000 

ıoO 
50 
ıo 
.... 

'l 
llO 

45.000 

30.000 

ıs.ooo 

30.000 

ııo.ooo 

2.sıo 

-----= 362.82~ 

ıo 

. 940 

hiigükJakaf 
_. ...... _ e. 

Bu türlü göya ,,kıymetli eşya"dai;;: 
ma verilen para kıymetinden 
aşağıdır. 
Bu sukutu hayal ya ı n ı z taklit 
eşyaya değil ucuz denilen am.: 
pullara da şamildir. 
Bu ampullar, tasarruf etmeı<_ 
isteyenler için b ir tuzaktır. 
Bu ampullar hem dehşetli elel<~ 
trik sarfiyatı. hem .. ~ b!!_ ışı~ 
verirler 
Haklkf tasarruf yapmak istiyen: 
ler hakiki bir kıymeti haiz eşya 
mesela kalitesi denenmiş 
TUNGS~AM ampulu alma!!dır, 

TIJ 
EN AZ 

Karacabey Harası Müdürlüğünden : p 
1 - Hara mala n ;yanılan .anı•!• 11( itan incili~ 939 dofumla erteli .e 

DORT bat tayla aaf kan Arap bet bat tay eçılı: arttırma ile aattlacalrtu. _..y 

ı - Aruırma 1·12·940 Puar c<ınD aaat oa üçıe Anlara hipodrom11t1da 1~ 
$ - Mu-.-.l:lrat t-inat hepıl lclıı nEŞ YUZ ALTMIŞ BE$ Uradrr. 
4 - Taylann pcdiğTilerı Ankara, latan bul, Adana, Duna, Innir, Sa_... 

Bahlıuir Veteriııer mildQrlülı:lerina ı&nderilm i~tir. 

Taylıtr baltlımda izahat almak istiyuleri ıı bu mlldDrl!lklere n Hara:ya ~_..,, 
,.. utelı:lilerin arttırma ,011 ve saatinde Ankara Hipodromunda bulwımalan iltn olfl"-

rıo 

}SjO 

6.000 

60.000 

·e 

l\'ı\\\I \ 47 
~ 

67.274 -

"i ııi Pi un n c 

~o.ooo 

120.00o 

q0.000 

30.000 

30.000 

00.000 

240.000 

5.640 
~ 
725.643.. -

İkramiyelerin Hem Miktarı, Hem Adedi Arttırllmıştır ..... 


