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Tedbirli 
kuvvetin 
faydaları 

)1. llVVete dayanmıyan tedbir 

~çbir vakit kafi derecede 
~ . l olmaz. Ke:ıa, tedbiri reh
tl... ~az etmiyen kuvvet de, 
~rette kör bir kuvvet olmıya 

ı Tebligler-r-................................ '\ 
1 YUNAN 

TEBLIÖI 
Yeniden bir 

tepe işgal ede
rek havan top
ları, mitralyöz-

Madenciliğimiz 
inkişaf ediyor 

~lln\dur. 
~de bulunduğumuz kasuıa!ı 
tı.. . e, Cümhuriyet hük\ameti, 
lıL..İIQ eı.11 dirayet ve maharetle 
~irerelı:, devlet siyasetini bu
!-. L_ "•dar biçbir ıarsıntaya ma· 
lı.L -.lnıadan idare etmek muvaf • 
~etini söıtermiıtir. Batvekil 
" Saydam, aıeçenlerde radyo 
~diii hıtabede t1dahilde bir 
--. llnız yolı:, hariçte bir ıılnnh
"'8 )~ bayramınızı huzur ve 
~çinde ıeçirmenizi temenni 
~ • • gabi bir ıözle vaziyeti 

ler vesair 
ganaim aldık 

Kömür,demir, linyit, bakır istihsalatımız 
her sene muntazam bir surette artıyor 

Yuna11 • Arna11utlrılı c•pMıind•lıi vaaiy•t ıP• 
Yana11 muuaflalııyeti 

r-(lfurp vaziyeti ı-, 1 ltalg::a~;::ıilerin 
Yunanistanın 
müdafaası 

GOrice 

-------------- -~--· 

. - ···- _ Ankara, S (Hususi) - Ma-
Atııııt, 5 (A.A.) - Bu ııııbahkı d ·ı ·~ · · ·· t'k · k. f 

Yunnn ı·esnıi tebliği: encı ıgın:uz gun geç ı çe ın ı~a . 
l\Inke<lonya cephesinde kıtnah·ı etmek~e?ı~. So~ aylar zarfındakı 

ımz, evvelki tebliğlc.rde işgal ey- umurm ıstıhsalat, geçen yılın ay
lcdikleri hıılıeı· verilen tepclcrdı•n ni aylarına nisbetle çok fazladır. 
mnad:ı. Arnavutluk uazlsindej 940 yılının ilk sekiz aylık tatkö
y01icle11 bir tepe işgal etmişler· mürü istihsali.tımız 1. 9 3 3. 9 3 5 to· 
dir. Cephenin mulıtel!f nok~ln: nu bulmuştur. Halbuki ı:eçen yı -
ıınrln yu~ıl?n ~arek~t netıccsı im ayni aylarındaki istihsalat 
kuvvetleı,mız, mıtrnl)·ozler, ha • I 

829 294 
d B .. 

vnn topları ve<air hnı·p malzcnıe- 1 • • • ~on ?· .. una ııore ara-
ııi igtiııııııı ctmi~ ve biı· 11,ikttırl dakı artış nısbetı yuzde 9 dur. 
esir nlmışlın·dıı. Linyit istibsalatımıa 

Dii~maıı hııvn kuvveılcrlnin mü 925 yılında istihsal edilmesine 

Madenin işletilmesine başlanı
lan tarihten itibaren geçen iki ıe
ne . üç ay zarfında istihsal edilen 
demir miktarı 400.339 tonu bul
mu,tur. Bunun 233.2.33 tonu Ka
rabük' fabrikalarına eevkedilmiş· 
tir. 

Krom iıtibsali.tımız 
924 yılındanberi işletilmekte 

olan krom madenimizin istihsala
tı 938 senesinde 208.405 tonu 
bulmuş, harp yüzünden bu mik
tar 9 39 yılında 191.644 tona in-

93Q seneııinde 4236 tonu Er -
gani ve 2500 tonu Kuvarshan is
letmesiııe ait olmak iizere 67.39 
ton külçe bakır istihsal edilmiştir. 
940 senesinin ilk 6 ayında bu 
miktar S 15 2 tondur. 

Memleketimize mühim miktar
da döviz lemin eden madenleri -
rnizden antimuan istihııalatı 939 
senesinde 1280 tonu bulmuştur. 
940 ~enesinin ilk 8 R)'ında i e 
989,5 ton istihsalat yapılmış, hu
nun 309 tonu ihraç edilmiştir. 

b:' tarif ve telbiı eylemitti. 
' \'let Reisimiz bmet lnönü • 
~ • lnıvvetli, fakat hakimine nut
~-._ Y&ziyeti büsbütün aydınlat
~ldu, Bu nutku tahlil ederken 
._ llaatbuatı, nutkun çok vazıh 
tıı. '-ilı olduiu noktasında müt Yazan: :-'ı ; düşmek üzere 

1 

tcn<ldıl Loıııburdımıınlarhı tezn · b l I ı· · d 1 • • • 
hiiı• edl'ıı km·vcUi faaliyetinden aş anı an ınyıt ına en erıınızın mi~tir. 940 yılının ilk sekiz ayın-
lıaskıı bütfüı cephede nıiihinı lıir is:ihsal miktarı 939 yılında ~~O 

1 
daki istihsalat miktarı 1OS.7 71 

şey kayıleılilnı~ıııi~lil', hm tonu bulmuııtu. 940 tenesı~ın tondur. 940 yılının ilk sekiz an 

fonu 100 !ııgiliz lirasını ıeca -
vii:r. eden hu madenimizin daha 
fazla i tihsal rriilml'si için çalışıl
maktadır. 

'Eakt Ordu Kumaodanlarındaa ~ ınutabtk kalnuıh. 
" ı feYanı dikkattir, ki bizim 
~~ tabii olan bu görü,, hariç 
~ landa da hemen ayni fe • 
.. _tecelli eylemektedir. 
~li Yusoslavya matbuatı, 

13000 ita/yan Emekli General 

Ali Ihsan Sabis 
28 blrıncıteşıırı &sıbahı Jtnlvnn- ! muhasarada 

laı ın Yuıııuı hududunda haşin· BiR GENERAL 
dıkları taarruzlar <lcvaın etnı<>k· 

Unvıı kuvvctleriııılz <'<'phcniıı ilk sekiz aylık İıtihsalitı ıse içinde 3. 108.000 lira kıymetinde 
muhtelif ııoktıılarnıda kıtaat te - 144322 tondur. Sene sonundaki 1o;.771 ton miktarında krom ih
rcnımlilcrile tanklarını nı.uvuffa • miktamı 939 yılına göre çok fazla raç edilmi§tir. 
kıyetle boıııb:ırdııııuıı etntııı vo ke- olacn v d dadır İh · 

Zımoara istihı;al~tımız da 938 
de 12500 tonu bulmuştu. Avfupa 
harbi yiizünden 939 se:tesinde bu 
miktar 9528 tona düşmüştür. 
940 senesinin ilk yedi ayı zarfın
daki iııtihsalatımız ise 8 198 ton -
dur. 

şif uçuşları yaıınıışl:ırdır. gı mey. ~n . : . . raç edılmekte .. olan m.adenlc-
Düşman tayynrclori aslı:eıi hiç Demu aabbaalahmıa 1 rımızden bakır, gun geçtıkçe e -

~ kuvvetli ve vazlb olduğu- 1 
~e kendilerınin de manevi 
t.i. "~tlerini arttırdığını ıö;vlemek· ı 
~· Komıumu-ı Bulgarlara 
~~.onların (Zarya) iıminde-

tc ve Yununlılaı· ı>vvclce hıızırln· 
nııe oldukl.ıı·ı mcvzılcl'dc plil.11 mu· 
cibiııce mliılııfnnhu· ynpmnktaclır· 

bir kıymeti olmıyan Pil'c, Patı-as, 938 mayısında iıletilmiye baı- hemmiyetini arttırmaktadır. 
Vo!os w• diğer lıazı şehir v? ko~:- lıyan Oivrik madeninden 940 ae- 9.39 yılında 2.085.032 liralık 

dahil olduğu halde ~en bonıbardıııınn etmlşlcrdır. Sı· · · ·ık • · f d 5 91 7 'k b · 
vil halk arasında bir kaç ölü ve 9~sı;5(, ı dteı~ • a?h ta~·ıın .a 1 . ·ı . t~n m9 ıOtarında • akır ıhraç Borasit istihsalatımız da gittık

çe artmaktadır. 938 de 4064 ton 
olan istihsaliü 939 da üç misli faz 
lasile 14699 tona yükselmiştir. 

lıtr. 

lw..~.eleri «bu nutuk, Yakın- İtıılya ile Yuııııııi~t:ııı nrnrnıda 1200 ITALYAN 
. ESiR ALINDI 

yurnlı kaydedilmişse de askeri tel · ton emır ıstı sa e ı rı:ı.ı.ı edı mıştır. ~ senesinın ilk s~kiz 
sisauı hiç lıir lıussr ika edilme· ve bunun 68. 920 tonu Karabuk ayında bu mıktar 1. 9 36.000 lıra-
mistiı. HaYa nıuharcbcloıiııde fabrikasına verilmiştır. lı'k 4. 785 tonu bulmuıtur. ....;~ bir harp zuhaı u ihtımuli nylnr-

~ • vaziyet Üzerine bol ve danbcri kuvvetli giiriıldüğilnclen 
Sıc"'erici bir ııık serpmiıtir» Yunanlılnr hizınıgcJcıı hazırlıkla· 
~ ledir, ki bir Bulgar gazete- ı·ı yapmışlardı. nunlnr, şüphesiz, 
~ --.~hak hakkındaki bu İsa • askeri sııları teşkil ettiklerin-
~ ~Oriitünü ve dirayetli ifade· <len, tcfornıatııtn Yunan Gencl-
lı.i' ~den takdire liyık addede· kurnınyıııdaıı LaşkııRı vnkıf değil. 
~ rlir. Ancnk il~· dört nydanheri 
.._ t~tt, Devlet Reisimizin nutku· ı mntbuııl sut unlıırma ve njaııs 
~ telgrnflnnna knılıu sokulıın ha
... L~ l»ariz vasfı, Balkanların 1 berlcr bu husustu bazı fikirloı· 
~ i;'1'ık olan vaziyetini bol bir cdınmiye milsaittir. 
~ •1dınlatm1t olması, bu ka- 30 lıirin.-ıteşrln tnrilıli Ajan! 
'1.:'. •~iyetin kÖfeye bucağa telıli~lcriııdc ,'\tinııdıın gelen bıı 
""',.~....,· sizli karanlıklarını ten nnberdc şöyle denilmektedir: 
'"- . bulurµnaşıdır. <Yunaııist.undn rıcfoı herligın biU-

(0.vamı .aayfa S, aUtun l de) ~ kaçamaklı ifadeye te - ._ ___________ __. 

~ elmiycn, hiçbir busuıi 
S "• emel ıidemiyen bu 
~ • •ncak kuvvetinden ve kuv
~ lbuhtaç olduğu tedbiri al • 
~· •rı emin olan bir Oelvet 
ş~e Yakl§ahilirdi. 
~ Ph~six, kartımızdllki vaziyet 
~, ~Lıametlidir, çok karı,ıktu 
~ a.ni ve ıaıırtıcı hadiseler 
~~•Ya müsaittir. Bunun ba,. 
I._, olmasına da imkan yok -. ç .. 
~ .'-~kü her vakit ıöyledi;i-

Alman 
tayyareleri 

Londra 
Üzerinde 12 
saat uçtular 

~ :ba, ( Mflni) sahilinde çetin 
'~ 1~ka_vemete maru:ı: kalarak - • -
s.-; ~tık top gibi - geri tepen lngilizler de Al-
~ 1tler istemez bu taraflara l 
~ ~Ct:k_ Ve bu taraflara dönünce man arın istila 
~ enı hedeflerine vasıl olmak üslerine hücum 
•, ~:•~et dolambaçlı, manevralı 

l HeJgrad, 5 (A.A.) - Reuter: 

ı Yur:oslav hududundan gelen son 
halıeılerc göre cenup ccııhesiııdc İ -
talyau ıııevziledniıı aııahtarı olıın 
Göriçe düşmek üzeı·c<lir. Gödı;c 
şiınıliıleıı Yunan toplarının ateşi al

~ lındndır. Bu tchrin sukutu 1''lorinn
ya b-iden yolu nıuhnfu:t:ı oden dPmir 
dağların şark gC('idine İtals·anlıır ta-

1 rufııırlan yapılan taarruzun kınlınıı
sını iııtııç edecek ve merkez c·cphcsln
rfoki İtalyan harekatım ciddi suı ette 
güı;lcştircccktir. 

Ohrl ~lü sahilinde kitin Zeınjal 
kıısab-Jsnıın Yunanlılar tusfındıın 
zaptı, Yuunnlstnnda sürntle flcrli.rc
<'ekleriııi zanneden İialynıılnnn bu 
ümidine son darbeyi indirmiştir. 

.IMr edilen bir çok İtalyan a ker
leı i cArnavutlarııı kendilt•riııe ilıa
nel etmiş olduklanııdr111> şikitrct e~ 
nıeklcdirleı. 

Yunanhlar düşmanın en has
sas noktaundan vurdular 

t:ıyyurelcriıniz ve müclııfna tuııla· 
ı·mıız 5 düşman tayyaresi düşiir
müşlerdir. Ilir tayyaremiz üssü
ne dönmemiştir. 

Eııınivet Nezaretinin t<~bliğiııde 
de, Pi;-eye dal~alar hıılindo hü
('Uın Pden düşman tan·arelerlnln 
Yuıınıı tayyarelcl'ine mahsus o -
lan i~nrntleıi t~şı<lıklnn bildiri! • 
ıııekt~lir . 

ITALYAN 
TEBLIÖI 

-- ~ 

Düşmanın muka
vemetini kırdık 
Roma, 5 (A.A.) ...:.. 151 nuınanılı 

İtalyan tebliğoi: 
Cüzfünmlıu ınıızııı maııcnnsı, gpir 

lıfılı.wsiııdc• dl•\'aııı etmi;,; ve burıuln 
nıilfrezcleriıııiz, düşn.aııııı şicldetli 
ıınıkııvcım•tiııi kırdıktan sonrn, \'o• 

I.on<lrıı, 5 ( A.A.) - Heutcı"in ns- l u•sıı vadisinin yukarı kısmına var· 
kı>~·i ıııuhnbid bildidyor: ıııışlal'drr. 

ltalyanlar itin bu derece beklen il- ( Dcvmnı soy fa 3, Bıitım 7 de) 
miyeıı tarzda inkışaf etmekte olan 

Gi.ıri~c. ııı~harcht>~i" !tnlyaıı:: ~·unan/ Lord HaJı·fax 
harbının ıstikb:ılı ıçın en buyiık c • 
hcmmh·eti halı olabilir / l k ..J 

Selü;1kc doğrn bir ilcı·ll•nıenin G6· ort ar amarasınua 
riçcyc <lııyıııımıısı Iaztnıılır. v~ Yu·! bizden bahsederek 
nıııılılnr, muhteşem ınuknlııl hucum· • 

-.._ ·~ lrıkalı yollar tutacaktı. Ta - e t t İ 1 e r 
(Clı~ b Unzı haberlon• gört', İtalynıılnrııı ~ ~llt • müteveccih ve nıün- . Loııdrıı, 5 (A.A.) Almnıılnrırı en ku\'\'ctleri hücumu, lıctlcf Korfu 

ıuıi.ll!, <loğrudnn Joğrn.~·ıı_ düşma~ııı Türkıyeye 
en haıısns noktasına yuı uınfışh•ı dır. 

• 
ımanımız. var 'iti ldıkça ~e.def telıı. ve ':a~ı~ lrıgıltı>rcy~. kıtr~.1 ~·nrıınııkt:ı .. ı.hıklu_ı1 olmak üzere, snhil lıoruncn Konis

' S.. ~ da lngılız adalarını ıııtıla hU\ a taaı 1 uzlan, dun akşaın gun pol'a kadar cenuba doğru ıııütcvet'. 
~ ,tiliı İmparatorluğunu imha-I kavu,tuktnn lılrıız toıırn tekl'Hr baş- rilı bulunııınktaılıı". Bu ll'lııllt, şiııııli- :Loııdı-a, 5 (A.A.) - Lorıl Hııli
lt.;~1la.retti, Fakat bu taraflara l lnmıştır. nhu l}krı:ıtcrnızlı:ı,,d gc_ııiş ıııik- ye kndııı- biiyük bir inkişaf knydet - fnx, buı;ün Lonllur Kıınıllı'n ııııin i-
ıı.: L • • \,•asta "c n .ı :ı n l!H ctlı cılınn~. · ti 
,. ~eda h d f b lk ay • mcmış ı-. ınd t>ltiği bir nutuktu, Türkiye hak-nce, e e e ı • 

1 
tur. f.cındrnd:ıki ulcrt, htitüıı gece 1 

'ıat~ 1'1.a .beraber, yolla_r kar-ı drvaııı etnıi,sc de. n~erkPzi İngiltere Yolunu şaşırrn 3000 talyan kııııfn rzrümlc şö~·I<· dcıııiştır: 

dedi 

~~ık ııtıkametlere dagılmak ile şarki \'C crnubı Iskoç,vadn baslı- . muhasara edi'di Türk hiikiınıetiııin hııttı lıım•kt•ti ~eti d · lluyiik l\fillct foclisiniıı nçılışınrln ~~n e idi. Çünkü bu yolların ca tııııı·ı·aı.Jurııı arkn ı ~c·ce yarısın- Loııdra, 5 (A.A.) - Yuıınıılılar ncisi('ümhur tarnfımlan büyük bir 
'"I, \" 'Ruıya gibi, Rumanya gi- da r. iıiraz sonrn kesilmıştir. yeni bir mm·affakıyet kuyılı•tınlş!ı•ı·- vuzulı , c büvük lıir azimle iuıh oluıı-
~ ~oılavya gibi Yunanistan i Bir çok y!'ı·lere boınbıılıu· ntılnıış- dir. mu tur. Tüı'.k hükiinıctiııiıı kiyasctli 
-~~tt- Bulgarist:n gibi birçok tır. Fa~~t bu snbııhNJlav.a t:zllreti- Aı ıın~utluk cephesinde 3000 ki i · ve bııı.iretli siyaseti wc:ıvüzc knrsı 

""fİf l b' ·1 U b le Dahılı Enmıyct c•uuet nrnfla- lik lıir ltnl~·ıın kuvırc•ti tlıığdu yolunu ~ok snğlıım biı· scd tc,kil eder. Ueİ-

Ch•rclıill nutu6 irıul ttliyoı 

Churchill 
dün mühim 
bir nutuk 

daha söyledi 
Yunanhlara iktidarı
mızda olanın azami
sile yardım etmek 
nlyetlle bafka kuv-
vetler de hareket 

hallndedlr 
Lon<lra, fi (A.A.) - Başvekil 

<'huıl·hıll, buı;in Av:ıın Kamarasın
da e:ıkeri vaziyet hakkınıln bcymmt
t.ıı lıulunınııştur. 

Chu rchill, i nglltcrt>ııin Yunuııis1 3· 
nn ynl'ılımı hııkkrndn şu cünılclel'i 
soylcıııiştir: 

~ lcta 'd~ ;'1 
e b e~ge :{ l u • rmdnn neşrolunan lııı· tebliğde ha • şaşırnıı;ı ve Yunanlılar ütrafından sicümhurun, iki ıncmlekeliıııizi bıığ

.....: ~ y 
1 

ı. ,tte u~ !"? 0 ayı- samtın nıühlııı olmadıgı • ve ölü. ~e muhasara edilmiş ve 1200 csır nim- lıyan ittifak rabıtıılarıııın suğlnın Yll 

~::"'ili ~· &lnanııtanr ıstıla ederek yaralı miktarının nz oldugu bildml- t --------------""d · ı. b mu.ı. _ır'.. . _ • \'ÖZÜlıncz olduğu hakkınılnki sözleri-~ al enıze İnmea teıeb üsü nıcktedır. Kılçuk bır ınufrezenın yolunu şa· nin benim ele sözlerim olduğunu be- p d 

Şimdi, birdenbire bize y~ııi bir 
ymılıın tıı!Pbi yapılmıştır. Italynn 
diktutôrü, b!'lki Lııval'in Alman fa. 

(Devamı sayfa 3, ıütun 2 de) 

L ~ l.er ınınca bu birçok engelle - fngili:r: tayyarelerinin faaliyeti şıran k~VVl'!te göUin~t·ktı• olduğu 40 yaıı etmek için bu vesileden lsttrnde ra v an 1 n 
~->in~ _çıkarması muhtemel o-ı Lonılra, ı; (A.A.) - Bu sabah cı·- çuval yıyccek nıaddcsıle 25 ı;uval ar- ediyorum. Türkiycnin bize olduğunu • b 
~İ~le bırçok tatırtıcı ve vahim ken Loııılrnıla resmen bildirildiği~ıe P'.1 d.a _Yuııanlılar tatafınılıın zapte- znnncttiğ-iıniz imanı gibi bizim de mühım ir 
'"'"•,_!rle kartıla,mak ihtimaalleri göı'C. havanın muhalefeti sebcbıle clılmıştıı'. 'fiiı·kiycye imunııııız varJır. 

t ..... ,, dün gc.-ce İngiliz bonıbıırdııııan tay- (Devamı sa1ıife 8, 8İituıı 6 d<t) (:ılkışlur). makalesı· 
~~'-rreiıimizin nutku ise yarcleı1 tarafından yapılan hıırekut 9'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
la..""! "'- rrı bt 1 h~ d' 1 • ' lıüj·ük ınikyll!ıta olmamıştır. Bunun· • 
~':"~ .. " .. ~.me a ısev enn in beraber Frnıısaılnki istila liman-
~~-~lı:. ao~onunch tutuldugu~u lnrı bonıbardımnıı cdllnıiştir. 
~~ 1Yenın (hakkından emın, ~~~~~~~~~~~~~~ 
~ "•/"'•n hakkına hürmetkar) = 
~d~•)ette tedbirli ve kuvvetli 

ı~rıu açık, samimi ve mert 
ı,,; >i1atlılı: 1- il eme ilin eylemif tir. 
~ t.airı' Fransız matbuatında da 
t;!, ~:~ l>ırakmııtır. Nitekim, 
~to.~111 aibi, Fransız efkarına 
'-~eıi. olarak çıkan (Tempı) 
l...~o,, «Berlinde, Romada, 
.;~ tta~d~, Türkiyenin müdaha-
1,r '-~rıı olmak için büyük gay-

't. r olunduğunu» söylemek-

!İıl •'~ıı hu •. db' k 
~ """" soz, tc ıre mu a -
~İri• •t 'V~ kuvv .. te miiııtenit 
~ :evrılen siyaıetin nasal 
'-.~lduiuna b&§lıbafına bir 
~'11rı · Bundan dalayı da 

._l.iid~e ınüaterib olacağımız 
"· 

T 4SVtRt EFKAR 

Manastırı 
meçhul tayyareler 

bombaladılar 
19 ölü, 21 ağır 

yarala var 
Londra, 5 (A.A.) - Belgrnd rad

yosunun blldlrdiğine göre milliyeti 
meçhul tayyareler Yugoslavya top
rakları üzetiııde uçarak Manastır 
şehrine 28 bomba atmışlardır. Bu 
bombaların 19 ıt pntlnınıııtır. 19 ölü 
ve 21 yarnlı vardır. Maddi hasar 
~yüktür. 

'I'ayyaıelerin milliyetini tesbit için 
lıfidisc rnahıılllne mütehassıslar gön
derilmiştir. Tahkikat biter bitmez 
Yugoslav hükumeti harekete geçe
cektir. 

Bayanlar vazife 
bekliyor! .•. • 

sızı 
• 

J\nkara, S (A.A.) - Türkiye Kızılay Cemiyeti umumi merke-
zinden: . 

Yurdumuzun muhtelif kö,§elerinde vatan hizmeti görmekte olan 
kahraman erlerimize muhterem halkımızın minnet ve şükran cemi
lesi olarak teberru edecekleri !yün fanila, yün kazak, pamuklu 
mintan, yün çorap ve yün eldiven> den ibaret olan kış hediyeleri
nin kabulü için, Kızılay Cemiyetinin bilumum merkez ve ıubelerin
de «ayni teberruat kabul defteri> açılmıştır. 

Bu hayırlı teşebbüsün çok asil ve şefik olan Türk ulusunun 
candan iştirakleri ve bilhassa kadınlarımız tarafından yer yer teş· 
kil edileceğinden emin olduğumuz komitelerin değerli faaliyetleri
le, şerefli bir muvaffakıyet halinde neticeleneceği şüphesizdir. 

Bilumum merkez ve ıubelerimizin ayniyat makbuzu mukabilin -
de kabul edecekleri bu teberruat için hayırseverlerimizin ibraz bu
yuracaklarından emin olduğumuz yüksek alakalarından dolayı Kı
zılay Cemiyeti, ,ükranlarını arzeder. 

"Dütman uyumu
yor ve bizi kanii 
bir cidale sürük-

lemek istiyor,, 
Moskovn, 6 (A.A.) - Reuter : 
Sovyctlcr Birliğinin bitaraflığını 

ve müdafaa tertibatını takviye bu -
susundaki nzminl teyit eden Pravda 
gnz~tcsi, şöyle yazmaktadır: 
cEmpcıyalist hnrp büyumckte, 

Afrikaya ve Balkan yarımadasınn 
slrnyct etntektcdiı'. Harbin ı'iizg{irı 
Anıcrikıı kıtrısıııda da hissedilmek -
ledir. Düşman, uyumuyor ve biziw 
muslihnnc gayretimizi boşa çıkarmak 
ve bizi kntılı bir cidale sürüklemek
ten ibaret olnn kurnnz bir tas:ıvvu
rundan vnzgeçmiyor. cf ntelllgcnee 
Sel'ViCO> imiz! takviye, müdafaa ter
tibatımızı ıslah etmemiz ve huduUıı
rımızda teyakkuzla hekliyen ordu ve 
donanmamızı11. kuvvetini arttırmamız 
liaamdır.> 

1 Meraklı bir hakkı telif davası 
dün tatlılıkla neticelendi 

Profesör Tevfik Recep, davacllarile 
anıa,tığı için dava sukut etti - -

Dün Aaliye altıncı Ce;ıa mah-1 ders kitabı-. ismindeki et.eri ken
kemesindc merakh bir hakkı telif disiuin değildir. Bu kitap, bir müd 
muhakemesine bakıimıştır. det ev,·el ölen tıp fakültesi do -

·• Davanın m&znunu, tıp fakültesi çentlerinden ve profesörün kendi 
eski dekanı ve şimdi tıp fakültesi talebesinden doçent Edib'e ait -
profesörlerinden doktor Tevfik tir. Edip, binbir itina ile hazırladı
Receptir. ğı bu Litabı ölmeden evvel tetkik 

tddiayR. göre, Tevfik Recebin için profesC:re veımi' ve birkaç 
'on günlerde neşrettiği «Histoloji (/)~ı·mnt snhife 8, sütım 1 d~) 

J Bakışlar J 

iki adam ve iki muamma 
Peyami SAFA 

i stanbul Umumi Meclisinin üçüncü intihap devresinde üçüncü 
yıl toplantısını açan Doktor Lütfi Kırdepn, broşür halinde ba

na da yollnnan nutkunu dikkatle okudum. Vaktim olsaydı, eski 
Vali Muhittin Ostündağın on beş senede becerdiği işlere ait ra
kamları da bulduktan sonra, yeni Valinin nutkundaki rakamlarla 
dövü türürdüm ve ikincinin biıincivi kaç ravundda alaşağı edebt
leceğini göstermek isterdim. 

Benim gözümde hala bu iki adam, iki muammayı temsil edercesi
ne, karşı karşıyadır. On beı sene içinde, nedensayınMuhittin Oııtün 
dağ. 7anıan zaman, Mecidıye köyü sineklerini, tifo mikroplarını, 
arnavut kaldırımlarını, İslanbulun gözüne. derisine ve ciğerine 
musallat her belasını adeta himaye etmis. bu mübnrek doı.tlan 
için söz öyliyenlere sinirlenmiş ve tenkirllerinde kr.skın bir sara
hat olanları mahkemeye vermiştir) Sa)"ın Oııtündai, bittabi k~ndi
sine sıçramamak şartile, çamura, zifosa, moloza. hataklıia ve hns
talığa neden o kadar muhabbet bağlamıştı? Allahım, bi7. on beı 
sene, belki on beş bin satır yazı yazdık, bu zata Ş*"refli bir mc)• 
danı kokutan iğrenç halilan kaldırtamadık. Yine bu muhterem za• 
ta, büyük bir caddenin üstündeki pis veya tehlikeli bir duvarı yık• 
tırmak, sahip olduğu apartımanın temellerini yıktırtmak kadar 
imkansızdı. Pisliğe ve geriliğe o ne muhabbetti, Allahım, o ne mu• 
habbetl 

izahınız ne olıır!'a olsun bu adam bf'ninı için hala bir muRmma
dır. 

Doktor Llıtfi Kırdar· a gelelim. Alın size bir muamma dahP.1 F ... 
kat, içinde barındırdığı meçhulleri tam tersine bir kıymet miyarına 
göre saklıyan, görülmemiş bir çeviklik ve beceriklilik muammasıl 
Biraz mübalağa edeceğim amma, onun bana verdiği acayip mu

cize intıbaı §Udur: Bu adam da Vilayetin ve Belediyenin baş kol
tuğuna oturur oturmaz, haıta Jstanbulun üstünden, sıska çatılan, 
kambur sokakları, inmeli ve sarsak duvarları, yatalak meydanları, 
hikmeti huda, çarçabuk doğrultan, canlandıran ve ayağa kaldıran 
bir evliya nefesi geçti. iki gün, iki ay ve nihayet iki sene içinde bu 
ne fark 1 lstanbul, Avrupada harbe benzer bir şeyler olduğunu his
ııetmiyen tek Avrupa ıehridir. Düğüne hazırlanan kız gibi tedarik
lerle meşgul. lmar sekteye uğramndı. Sağ olşun, §İmdi Ostündağ 
başımızda bulunsaydı, her şikayetimize şu cevabı verirdi: cCanım, 

dünyada kan gövdeyi götürüyor, bnna hangi lağımdan bahsedi
yorsunuz? Şimdi onu düşünecek sıra mıh Fakat Liitfi Kırdar, 
halinin dilile bize şöyle diyor: cBen Avrupa orduları Başkuman• 
danı değilim, İstanbul Valisiyim, işimi bilirim.> 

Ve çalışıyor. Ne gayretl Ne muvaffakıyet! Bu derecesi, biz. 
biraz avare ve derbeder lstanbullular için muamma ki muamma! 



--• Sahife : 2 

lngiltereden gelen 
Arkadaşımız E7zurum yolunda : 8 ···································································· ............... . 

Kahramanlar 
diyarı Erzurum 

malların cinsleri 
Yeni anlaşmaya göre, Almanyadan da ilk 

parti ithal/it eşyası geldi 
llınrblar, l.1kenderun ile Porllait ara•ıncla vapur it)etecekle r 

K andemir, Erzincandan Erzurunıa gitti. 1 
Türk tarihinin en büyük kahramanlık tngiltereden eden ilk parti it-/ namelerile beraber iki tane yirmi ftskerlen· 
destanlarını sinesinden çıkaran hrı ta- balat eşyası bakkmdaki manifesto üçer kuruşluk p~l göndermderini f K 
rihr şehirden fÖnderdiii yazıları oiugıınaz. dün alüadarlam verilmiştir. Par- bildirmiştir. Bırçok tacirler pul lr 1 k b d• ı 

• 
ıze 

_ 2 _ tide. memleketimize lüzumlu olan göndermediklerind~n. talepname-. ılS ı e ıye r 
--------------, ve piyasada buhranı hi!;sedilen (eri geri gelmektedtr. __ _ -

Beriki, sıgarasını tüttüre tüttü- ı "azan : 1 birçok eşya bulunmaktadır. Bun- Kal:t·.-e getirilmesine ~lıplıyor 
re, sessiz dinliyordu. Fakat. asıl ı 4 lar arasında bilhassa, deri eşya, Dahildeki kahve stoklarımızın 
r.an kuLıi(ile dinliyen bendim. De- ~~ yüntii ve pamuklu mensucat, si - anc•k kanunusani ortasına kadar 

vam ediyordu: ~•••••••••••••"~ gara kağıdı, boya, bakır eşya, te- yetişecek miktarda olduğu anla -
- Anladın mı şimdi} Erzu - nete levha, çay, fotoğraf ''e rönt- şılmıştır. Stoklar bitmeden hnriç-

ruma böyle bakılır ve Erzurum gen levazımı, otomobil lastiği, tıb- ten yeni kahve partileri getirilme-
ı~te budur: Kahramanlar yatağıl bi ve kimyevi ecza, gliserin, zira- sine çalışılmaktadır. Brezilrcıdan 
Palandökenden in, surların, kale· at makineleri. baytar aletleri, si- Basra yolile kahve getirilebileceği 
ferin dibinde dolaş, meydanları, nema filmi. demir eşya, çimen - sanılmaktadır. 
soka klan, çarşılan boyla, cami • to, çiv~ elektrik malzemesi. çin - , Amerika ile limanımız arasında 
fer, tekk.dcr, medreseler, mescit- · ko lcv~ pa~~vi~liği, motör ve yeni seferler 
ler, kümbetler, türbeler arasında aksamı, ıpek ıplıgı vardır. Eşya- '-' vapurlarının A 'ka 

· b~t- b 1 l b . ı:. 4 b. el G'" ı unan • merı gczın, u un un ar ayrı ayrı ve arın epsı J ın parça ır. um- f 
1 

.. t til etmeJ . .• • 
hep birden 'Sana ayni şeyi ııöyli. 1 riiklere çıkarılmasına başl nmış - sbc eryerınıoslanv "ilepl ~n. uzerıne, 
) ecektir: Erzurum, Türk kahra· au ug ,.. erı:ıın, mem-
manı yetiştiren bir bereketli kay- tır. Alma d ı lla lekctimizle Amerika arasında se-

naktır. Neticep.: geieyim: Kağnı ıger ara an, man ar, son B 
1 

A ., l D ·v ntya fant geAenl ma} r. ferler yapmı)a hıız.ırlandıklan ha-
'\ e tezek bugün vardır, amma, ya- 1 21 ·ı r 1 k k ber almmı.ştır. u suret e memrn 

1 ykapı ani mı Y~? mı 1 m
1 

ulv . - "ıle tekrar ticari münasebetlerimız rın, hem de pek yakın bir yann t ""mI'-"" t 
• ' 1 ·a a,n • ..,. .;-ı·ıgoıe,l ~:md e ~e. ı - normal şeklini alabilecektir. bunların ne izıni, ne rengıni ou a- mıze una yo ı e ma gon ermıye . • isk d 

bilmiye imkan kalmıyacaktır. An- 'başlamışlardır. Bu suretle anlaşma Portsaıl ıle en erun arasında 
]atabildim mi dostum. Erzurumun 1 bilfiil tatbika girmiş olmaktadır. ~~erle~ . 
değişmiyecek, hiç değişemiyı:cek 1 Almanyadan, ilk parti eşya dün I Bundan Ş a, ı 1ısınn l-!ı~ı~-
tnrafı ise, i:,ıte o kaynaktır. Ve Er- gelmiştir. Bu eşya arasında fahri- .}:al vap~r kum~ıınrası da Fılıstın 
zuruma başka türlü bakar, orada kalarımıza nit makine aksamı da lımanlarıle J~ke.nderun arasında 
başka bir şey ararsan, vaktine, e· vardır. Bundan bnşka matbaa ve vapur scferlerı. Y.apmıya karar ver 
m~ine, hayaline yazık olur. ambalaj kağıdı. yünlü ve pamuk- miştır. Bunun ıçın temaslar yapıl-

y emek 6<llonunun kapısı, yerin- lu mensucat, mukavva, kimyevi maktadır. B~ seferler haşladıktan 
den koparılıyormuş gibi dehşetle ve tıbbi ecza yazı ınakinc<>i bo- I sonra Amerrka ve müstemleke 
açıldı ve bir çığlık koptu: yn, sigara kaf:ıdı, labon:ıtu"~r e _ devletlerile Sü\•eyş yolile ticari 

- Ahmceetl.. Ulan Ahmeeet[ 1 yası bulunmaktadır. mübadelelerde bulunmak kabil 
Hep su::ımuş, bu kadın feryadı-ı E: •ıhur •a•t kuleıi Bugünlerde Atman}'"aya da olacak ~e .nyrıc~ Portsa~tte ~almış 

ıd•W• r d- ·• -k rsara m•" m 1 uhım miktarda th 1 t nın ge ıgı taraıa onmu.ştu •. memleketimizden bazı maddder 0 an m 1 a a eş-
Bu, baııını renk renk yollu bir dönen bir afacan ••• Elleri poturla üze.rinde ihracatıı başlanacaktır. yamız menıle.kete getirilebilccek

p:şt~alla örtm~ş. şal':a~lı bir şalvar arasındaki p ntalonunun Bunlardan başka Rumnnyadan tir. . . T. t Müd.. .. . . 
ko!lu kadındı •.. B.'! b~~a gı_hı ~al - ceplerinde. ikide bir burnunu çe - da cam, matbaa ve yazı kağıdı lzınD" ıcan. . uru gıllı 
~ıgı salonda butun ?ozlerı~ ~ze - ke çeke. büzüldüğü köşeden etra- gdmi.ştir. Ticaret Vekılı ıle temaslarda 
rıne saplanmış oldugunu gorunce fına bakuuyor .. i~te Ahmet oğlan Lisans talepnıunelerine dair 1 bulunmak üzere şehrimize gelmiş 
olduğu yerde saplanmış kalmıştı. bur.. bir tamim 

1 

olan izmir Mıntaka Ticaret Mü -
~rndan, 0!duğu yerden hepimize Kondoktörün ve yolcuların ta- Ticaret Vekaleti, alakadarlara dürü Mehmet Ali ~Ü.."\ lzı_nirc git-
bırden bagınyordtı: vassutile bir daha anasının dizinin gönderdiği biı· tamimle, ihracat mİştir. Mehmet Alı, Vekille, Ege 
.- ~hmet .0~lan. bu ynna geldi dibinden ayrll.Jnıyar;ağına tövbeler tüccarlarının v eknlete yapacak - r tütün piyasası hakkında görüş -

mı'? Gormedınız mı onu'? tövbesi demiş de dayaktan kur - lan ILans talepleri sırasında talep 1 mi.iştür. 
Yanı:r.3 yaklaşan garson. kadı- tulmu . 

na sordu: , - Neden uslu oturmuJı•orsun 
- Ha:ı: tu öğleyin mutfağa gi- Ahmet} 

ren çocul: mu'? Yook, gelmedi bu Cevap vermiyor, onun yerine, 
tarafa.·· artık yumuşamış olan anası konu-

Kadm, ümitsiz bir halde dö,-ü-
nüyorclu: 

- Anaaaml •• Ananaml. Düş
tü oğlnn, parçalandı oğlan ..• Bitti 
cı~l nl 

Tüylerim diken diken olmu4tu. 
Bir facia harşısında karar veremi
yen ins.,nlar halinde biribirimize 
ba~p duruyorduk. 

Tam bu sırada kapıda beliren 
.. o ndoktör, kadına seslendi: 

- Gel bacı .. gel.. oğlanı bul
d um .• haydi gel 1 •• 

Kadın, sevincini yenmiye çalı
p n acaip bir ae3le: 

- Simdi ben geberteyim onu. 
Şimdi ben gebutcyim onu 1 .. diye 
d iye kapıd.an geçta, gözden kay -
b oldu. 

Trende çocuğunu kaybeden, 
sonra da bulan bir köylü kadın .. 
biT hiçti belki btı. F:ıkat ben ye
rimde duramadım. Kalktım, on
ların $?.İlti~i tarafa doğru yürü -
düm. 

ŞU} or: 

- Bağlasan durnıayo oğlan ..• 
Ne bilsin, bizim Güllübağ'da böy· 
le şeyler ne geziyo ki"> .• Düğme
ye basınca yanan sönen lambalar, 
kendi kenc!inc ısınan odalar, te
zeksiz, otaşsız tutuşan ocaklar, a· 
rabanın içinde nereden geldiği 
belli olmadan gürü! gürül akan 
sular .•• Oğlan ddi)rc döndü hani. 
Oradan oraya koşuya •• • Şaşkına 
döndü oğlan r 

Gülümsiyerek tekrar Ahmet oğ
lana döndüm: 

- Ne dersin Ahmet... Nedir 
bu işler~ 

Omuzlarını ka!dırarak, dudak
larını bülc tü: 

-Aklım ermedi ki ••• Anlama· 
dım ki ... Bilmey,gm ki ••• 

l ~A~ölö VEl~ AfÜ~I 
Bir Alman t icaret heyet i 
Ankarada temaslar yapıyor 

----- - ---
Ankara, 5 (Husu i) - Bugün' laımyanların vaziyeU de görü~illc

şchrimlzc bir Alman ticaıct heyeti ccktir. Diğer taraftan Mııcnristanla 
gelmiştir. l'lluklır heyet bilhasım,1 da t.Jearet güıilşmcleri yupılacaktır. 
iı;gnl ~ltı~da ~ulunan m~kctl.erle .llüzakl?n!ler Buda e!<tet!c olacaktır. 
olan tıcarı mfinıısebalımız uzerınılc P • 
temasta bulıuıaaktır. llu memleket-! Yakında bir heyetimiz Peşteya &ide
lere ınal Uuııç edip te paralannı a- t'ektfr. 

.,, . . 
Teneke ltubranı 1 Bir sanatkinmız 

kalmadı il 
Ankara. o (Hususi) _ Nemleketi- e e İfliyen 

mlzde teneke ihtlyacıın uzun nıüd- Ww C-v•r dildüi• 
det karşılamak (!zere külliyeUi ınik- b 
tal'Cia teneke eelmi~ir. yap 
Yeal giimriilı projesi Ankara, 5 ( H ususi) - Bir 

A .. 5 {H l) _ c- rGk ııana~~nmız, kendi atölyesind e., 
na.ara, usus um il şlıye b" d""d··v·· 

nıuamclelerlni basiUeştlren )"enı bir e e 1 n ır ~a~var u . ıı1.ot.u 

H alkevferl teslim 
alma itine başladı 

E rıziııullii llıılkınıinden : Aziz 
vurduınuzmı hckçı~ kalıram:rn 

~kcr kanlcşlcriuılzc nii.ı,;ız. lıiL-er 
kış lıediyesL sunmnk h"vecnnını 
gösteren muhteıem halkımız n 
arv.ı~unn yerine ~ctirmek ı~tiyen 
CümhunyPt Halk Pnı tısı, hu şe
refli i~c. llnlkcvlerinl w.cmuı: c.t· 
ml~tir. 

Şanlı ordumuza dağttılmak is
tenen hediyeler noı mal ölçulnde 
yün çoıap, ~·ün eldh-en, yun ye
lek. yün kuıruı:,t:ın göınlek e 
"'aikalı pnrnukla d ktlmiş içlikıen 
ibarettir. 
Yaklaşmakta olan kara kışta 

askerlerimıze fayd:ılı olıı.cak bu 
ncv1den eşyanın makbuz uk;ıbllı 
Evımnır. Cağaloğlwıdaki meı ke· 
zınc teslimmi ı ka cdeı·iz. 

Katili iraf 
ediyor 

Dilencllerd fada para 
bulunduğunu duydu
ğumdan kafamnı 

kestim 
Cumartesi gecesi, eski Hapis -

hane binasının arsasında dilenci 
86 yaşında Havvayı, parasına ta
maan başını kesip öldüren Yugos
lavyalı Remzi, dün Adliyeye tes
lim edilmiştir. 

Remzi. birinci Sulhceza mah -
lcemesinde scrguyn çekilmiş ve 
tevkif olunmuştur. 

Katil, sorgusunda, dilencilerde 
fnzla para bulunduğunu duydu
ğunu, bu maksatla kadını nrsaya 
götürdüğünü. fakat kadın bağırın
ca yere yatınp kafasını keııtiğmi 
söylemiştir. 

Sümer oteli 
Meğer tizli rande vu 

yeri imişi 
Evvdlti gece Beyoğlu cihetini 

kontrole çıkan ahlak şubesi me -
murian Sümer oteline yaptıkları 
cürmümeşhut neticesinde, giTli 
fuh!! yapan iki erke.le.le iki kadın 
yaknbmışlardır. 

Bundan başka T a1'simdelci So
fiyanın pansiyonunda yapılan a
nmada buranın da gizli randevu 
yeri orduğu anlaşılmış, m.ıçtular 
yakalanarak Adliyeye teslim edil
mişlerdir. 

Küçük Haberler 

Piyaaa da: 

SPOR: 1 

FülbOi"iiake lerimiz ı t11~~=~~ 
ve sınıHarı Zavaııı 

Futbol hakemlerimiz. smıf - İsvicrelilet alı 
lara a~~ılmış .. Bunu bir kaç gün A vrupada parmakla sa.rılaC • 
evvel ogrendık. Verilen bu karar, d d alan hür ınet'1 
bir bakımdan faydalıdır. Çünkü, ~e. ~ u . dit . fi~ 
küçük sınıftaki hakemler, yüksek leketfenn bın Js~e ite ~ 
sınıfa "c.cmek için ciddi bir "e - her tarafından mıh!er. renin .-. 

"' · ,. · b" h ld 1 ısv·ç _ .... kifcfe çafıpcakfar?rr. Yalnız_ ha- mış ır a . e 0 an Yanan•-. 
kemlerin bu rasıufı meseleıımde matbuatı. ıtalyanın üı ıılef 
anlamad~1m birkaç nokta var ki: t~cavüzü ü~erine bu le~V tlür }"• 
günlerce d~üodüm, alakadarlar-! hınde neşrıyat ~~~~~reketıııe 
dan bazıluma sordum, sonıştut- ~~~rın .:=a:ı:. u a-öre, b; 
dum. Mr türlü beni tatmin edebi- ım a'! ıgıD& da harek~ 
lceck makul bir cevap alamadım. vic;r~lıler de h u 

1
tarz ,_.etelerı: 

Nihayet. bu meseleyi karilcrin1in e!n~, b~t ~·b~n ile 1<arf1 

naZ'llrı teU.ikine arzctmeyi muva- "r ın agı1r ~r mHu a .e e1.~ ..._..., .. ,_ 
fık .. d . y I k ld - anmış aruır. •tl• uıırJ-;-. gor um. an ış .uru \lgun- bclti~' Ieriadea blftt. 
elan emin olduğum bu muadele - k :1 ~te . L : ... raf~~ 

hıre eli, lsvıçrenm ~ · • 
yı yazıyorum. de iı1ıeJ1 • 

Mc>scle su: Hakemlerimiz sı - a)·kın görttek d erece. deO bil' 
• 1 • n ıs.vi.çreyi tehdit c nıflara, .:hliyetlerrne göre mi, yo ;-

sa kıdemlerine göre mi •yrJdı - vaziyet takınmqtır. dı ı,.tfr 
lar~ hviçre, bu har:p başla .,anıır 

Eğer ehliyetlerine göre ayrıl - yalı birkaç kere tehdide ug rJtt" • 
dılarsa, birçok ikinci sınıfa layık lır. Fok.at Alman - italY~ .. ~ 

faallerinin ""'""P' ... "',._"1 yi,i7.dl1 _..;.. görülmü~ hakemlerimiz mevclıt '%- -- uk ~t~~ 
ki bunlar. birinci sınıfa ayıılan - bu tehditler tahakk ~
fardan çok daha müstaittirler. ve İtalyanlar, lsvlçren.İP · ~ 

Bu kat'i hükmü. eenelerdenbe- kalmasvıı, kendi menfaatler;.,d!• 
ri sahadaki tecrübeme istinaden mı.odan daha hayırlı b~Uir Ol 

Çünkü isviçre de isbla _ı, ,ı,· 
verıyorum. istila n~·ic:csinde paytaşı.tac- _.N 

Kıclemlerine göre seçilmişlerse aıya • -
bu, yanlış bir harekettir. Çünkü hi olursa, Almanya ile 1~ getJr 
dirnyetsiz bir kimsenin kıdemi, sındaki hudut iyide.o iyıye bİıÇ dC 
diğerine nisbetle fazla olmakla, leıniş olur. Bu dn İtalyanın · u ~ 

d d 1 , ~ı k 1 leh· de olmıyan bir ~ ~~ıı 1'· I isti a ı artmış o amaz. na ·cm e- ital cll"l b" rev--
rimizin .. ınıflara, bu hükme istina- ya, müst 1 ır 1svıç 10""' 
den ayrıldıklarına pek ihtimal ver şamasını tercih ediyor. ı:ı ıııı· 
mediğimiz kin. bu fikrin üzerin- Almanya, İsvİ9'edcki Alın2' ya il-

aurunu da büyük Alına~ ti1°'' 
de münakaşa etmeyi zait görüyo- h k etmeyi dqünüyor ~ as J;!JO 

rum. Faka_t •. böyle. bir hiıdisenfınrft: -"' Bundnn başka, birkaç scnr. ev- -PJI 
vel kurstan mezun olan lıakcm takdırınde, ıtalyanın, d"dİ '· 

giden ..,"Ofbn, Alman teh ' namzetlerimiz vardır ki, bunlara 1 

b ·· k d h d d .. f tında kalır. ııİP js· 
ugunc a ar sa a a tesa u e - • _Bu ~üzdc.n italya, lsvİ.çfct c.--d. 

demedik. Bu kimsek.re bake.mlik _ iP""" 

Ü • k . . k 1 tıfa edılmume muka~· _:..,,,r 
ver mıyece se, nıçm ursa o ın- ._ • d N - l)aP'""~lrt· 

l Y k b l ehi. . ve a:>vıçrc e; orv-'%, .,... 
d.ı ar'? o sa un ar ıyetsız k Hol da Belçika!'tJl ıJI• 
midirler} Hayır. Yukanda da L~!- ı:n -~et kurtullll~_.d 
.. 1 d. v. • "b. b 1 h d ~ınc ugrruni.lA an ~t.JV' 

soy ~bıgımd~I ~ı ı • u_n ar, l~b~I :1 Fakat isviçre, ticaret Y. L:.0 jJı• 
tecru e e ı mış, yanı nme ı ı gı- ka ·· ·· d fecı .... ,...e. 
leri tetkik edilmiş değildir. Bu t pd~ yt~ den.:ı~r ıs~.v1 ••. k. ı · · k~f d ısa ı vazıye ıçın ew • 7 

ımdse crıl:~, nazlarıyldattkal a ı er~- seyahat memleketidir. }lar~~" 
cc. e ma :.ımat ı o u · arına eını- · • hl kerek ;. _.4f 

• L" ~ • b"I .1 . k vtçrenm s.cyya ar çe ~~ 
nım. ~asen nazarı ı gı en no - ettiği kazanca ,ed çekti. dııf' 
san olmuş olsaydı, kurstan mezun ,_ • t il•vil de ıne~ dC 

ı ) d ısvıçre, s.aa ç ıg e te 
oıa.maz ar. ı.. .. . • •• Fakat harp, bu mühim tica'e s' • 

işte bu ıkı muhım meseleyı gun l -•~ Net" ;.,sUJik ve .!d" 
1 d .. - r1·· 'h . b' enge UJUU. lCe ..,. .-:t'lıle,.... 
erce uşun um. zı nım ır arap f-' ttir" İl l h rbe ~ .. ıv-:ı,ill 

d"" d ·· ç- b ·ı k 1 we • a yanın a tat'Y.ı . 
saçına on u. Sül?ze ı cneTaşkilo • den önce, İsviçre, İtalya Jetıil• 
sun. eyman e 1 ___ L --· • ~• 1 L--" ~ .rl 

• o...uu, .narıcı aı.cmıc ~ ·a.reı 
Melıh, Fenerbahçeden melde ve az çok kendini' 

ayrıldı çabşmahtaydı. • si}e ~ 
· tl · · F İtalyanın bnrbc gu-nıe. eP Mıllı atle erımızden ve ·ener- l d k d v • • is-.ıi.Ç1 t.&• 

b h I b 1 k f yo a apan ıgı ıçm. rı>"' 
a c;c ut o ta ·ımının s:ıntr oru ikt d• • ti büsbüliİI> 

Melih. bazı sebeplerden dolayı k .. ua ~ vauye di 
ldubünden ayrılmıştır. Melihin utseş. • b" ft bu iJal~tt• 
h .. h . kl .. be. . d -· vıçre ır tar~ an ._yr 

)~ dn:~ 1 1.u ıntısap e ecegı sefalet yüzünden, ikbsadi ..... ri1'" 
ımı um egı uır. mih d mak nıec- _:ııı-

nı vere uy ur 1P"; 

AÇIK MUHABERE: tin~e ol~uğu ve h~r. t.,raft•:ı, ~ 
verın tesır ve tazyikine ~al ol-

T>r. 1\{1.:-rın, Btylcrheut - nalıls dığ! halde, hür bit menıital~ 
huyurduğıınıız imzanın sahibi buglin dugun~ unut~ ~':. ~ j_t 
aynı siitıınu ifgal eden 111ttır. Alil - Yunan.uıtana tecavuzu ~ .. ~"bil' 
kaım.a tcşekküı· ederiz. l\tufusııal viçre mııtbuatı bu tecavu:a~ tir· 
arlı-eslnfzi verirseniz memnuniyetle e tmek cesaretini göstenlll!_.ıı J' 
tnfsllit \·erl"riz. isviçre liler i takdir et~ 

BORSAi de mid ir? soııi~ 
Oniveraitede tft' 
---- - - tııJ ' 5- 11- 940 da muamele g ö r e n + TALEBE I<Al'Dl - 10pıı' 

paralar sitede talclıc kaydı hu hafta 

L o..t ... 
Ne.,.,.orlı 
Cenen. 
Att.a 
Sofya 
Madrlt 
~ 
Bikret 
Belgrad 
Yokoha, 
Stokhol. 

1 Sterlla 
IOO Dela" 
ıoe t ... Fr. 
ıt0 Drahmi 
100 Len 
lGt P~eta 
ıoo Poııısa 
ıeıa Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 ine ç kr. 

5.24 
132,20 
29,6875 
o,ms 
1,6l2S 

13,90 
26.WS 
0,62S 
S,17i 

31,1375 
Sl,OOS 

kadar devam edecektir. 

llüteferrik ı 
oıJ' * POLO.Vl'ALT MUil'!cı,o V' 

- Rumanya yolilc ıehr~ 
dnr Polonyalı millteci gehn1• 

.,,.,,...-ı 
i lU U l ...... tttatU•IUHUUMHl l tulll ll.. , 

r ! Vecizelerin Şerhi J 
Yırtık pırtık kasketli, yamalı 

basma m:ntanfı. gözleri fırıl hnl 

Anayurdun içlerine doğru u7a· 
nan demiryollarının sade mesafe
leri kısalthğmı sa anlar. E.rz.urum 
yolunda rastladığım Gü llübağ"lı 
Ahmet oğlana kulak vermelidir
ler. 

gümrük projesi uzcriude son tetkik· yapmı~.ıı~: B~. dudu~, e l t>kt~ıksı.z 
len ynpmak üzere Vekilin r1ya~cti 

1 
olan kuçu_k koylerirnıze tevzı edı 

altındn teşckkiH eden komisyon son lecek ve ıcabında kullanılacaktır. 
toplantısını bugüu y~pmıştır. PrQjC P. T. T. müdürlükl•-

+ RİR MUHTEKiR .ıtMJJ.'1).lJ 
OF.nu - Sanycrde l'cbzecifik yapan 
P.ekrr, sırık domatesini 7 kul'Uş ye- !....-------------_..: 
rine 15, slvri lıiberi de 7 .u kmnş ye
d ne 12.5 kurt1Ş3 satmış, AJtını:ı Ce· 
za mahkemesi tarafından itin 25 lırn 
para cezasına ınnhküm edılnıı tiı-. 

~NHll HUWll!lllUIUIUll lOllDt l!ll-..-; j,1 

Bütii1t iJ1i .,. UY~! 
damlara bolttp Jiir:f 1ı 
Onlara r.eJen tlolayı z ,...a 
biiyi1k J•niliy or ? ·: itı' 
bunlar lı•ncli nJi• "1 ti 

D. N. B. Alman ajansının 
verdiği yanlış bir haber 

l'ıicclise se~kedilccekur. rı·nde b t • ' r 
H .... k 1 1 . 1. azı a ym e 

a ım erın ıaaa A k 5 (LI .) c· • •h n ara, ... ususı - u -
ımb anı ·· hane P T T M""d .. ·· Bak" muş . • • u uru ı 

Rerlin, 5 (A.A.} - D.N.B. ajan
ı:; nın İ tmıbnldan Oğrendığine göre, 
beyn lml cl Oryant ekspres seferleri 
n uvakkıı.ten tatil edilmiştir. Buna 
ınuk bil İstnııbul ile Bcl~rrad arasın
da Balkan trenleri seferlerine tekrar 
ba~lamıştır. Her iki tıırnftan günde 
bir tren kalkmaktadır. Tren Türld
ye ile Bulgaristan arasında Yunan 
toprnl>lnrından geçtiği için yalnız 
Atinanm müsnndcmJe verilmiş husu-r 
ııi hır \•izeyi hiımil bulunıın yolcular 
trene blncbl!eceklerdir. Yolcuların 
blrlıkte küçtik bağajlar almasmıı 
mils:ıade edilmemektedir. !4ya ve 
mektup nakliyatı durdurulmuştur. 

Ankara, 5 (Husu~) - Yeni Hii- Turunç Bolu Müdürlüğüne, Cire
kimler kanunu ınucibınce li an WJen sun Müdürü Temel Aras Gümüs
h kimler rasında yapılacak ohın hane Müdürlüğüne lzmir Müdür 
mÜsa\r.tka imtihan( rl hazırlıkları vı·n·ı l\1aL t c'· "1-d'" 

Maarift • . 
+ }KTISAT MEKTEBi DERS!;; 

BAŞLA Dl - Yüksek j kt t ~e 'ft
cnret '1ektebi de ~"Tclkl gün ınenı
simle y lİ ders senesine başbunış!ır. 

3 - Bütün yolcular bağajlarını 
kendi yanlarında nakle mecburdur~ 
lar. l\lektup nııklıyatı hıçbır tnhdı le 
tibi d Udlr. 

. · mua nmu ırcsun L\ u ur-hitmıştır. Imt.Jhnn ayın yedı inde o- •. v .. · .. . • 
lacak ve kaun nlar bıldikleri lisan- lugunc, lstanbul Müdur muavını 
dıın lisanımıza bir eser tercümesine Zülfü Erzurum Müdürlüğüne ta -
mccbuı· olacaklardır. , yin edilmişlerdir. 

İlk dersi Ticaret Hukuk profe fi 
Mekki Hikmet Gelenbey venniı,tir. 

1 Edebt Roman 

I· 

Tefrika . 47 1 . 
"" • ·-

Gibi 1 .. • 
Yazaa: 14. B. S. 1 

Rüya 
1 -

Nusret! Beni simsiyah biri öldürürüm kendimi, fakat görm m. 
Anadolu Ajal!l:mım notıt: kuyunun dıbinden çekip çıknrd:n. Emret bsna? Seni kınyorsam, söyle. 
Devlet Demfryoilan Umum Mü· Nusrc.t, sen beni yenıden yarıı.ttın. Çünkü her veyl.nıi, bıı.yahmı, 1tbhatl· 

durlab;;:; nezdinde ynpbğımız tahkikat i NI ı · k k · J • h h h beri b kısımla h"bi Aman yarabbi... Gül b raz... ç n mı, aş ımı, ruvveı mancv yeını ep 
u la n nazı kted"nnın tas 1 6yle donuk ıturuyorsun. Kalbini mi ımna borçhıyum. \'erdit;-in gibi hep-

ne uzum gosterme ır. kırdım senin? .• Nusret! .. Beni anla· sini geri ıılabillrsin, söyle! 
1 - Evvelki gilndenberl hem yol- • K d" d d -il" 

etı, hem do eşya nakliyatı başlamış. mı.ıor musun· en ": e cg ~m! Dalma li_nfime bnknnık ağır ağır 
tır. Bu surcUe dolu 7 marpndh Ta- ı:ıldırıyorum, nefesim tı nnıyor, nı t"evap vcrdım: 
~u Edime üzerinden sevkcdilebil- anla, ayııklarına kııpnnırım, Oh.·· - Tamam ile serbestsin, Seniye. 

• t• Durma liyle... Bana çok dokunuyor. hl ok. 
mış ır. Senin üstünde "çbir iddiam l 

2 - Yunaniııtann gidecekler müs- Birdenbire, hüngür hüni'iir atla· Mesut olmanı isteı;im. 
tesna olmak üzere yolcu! r hiçbir mıyn başladı. 
tahdidata tubl değildir. Yunanistann Ben yine kımıldamıyor, susuyor, Tekrar boynuma sarıldı: 
gidenler husus] Yunnn vizesi alınıık önüme bakıyordum. Ellerimden tuttu - Oh... Yarabbi ••• Senin bu k.ıı-
mceburiyetindedirler. ve kollarımı salladı: dar asil bir kalbin aldıığunu biliyoı·-

- Nu ret1.. Senin kalbimdeki ye- dum, dedi, fak.ııt. niçin böyle duru -
llall~e Baımilfettiplği rin çok bqkadır. BIUyorsun ki Len yorsun? Ben de acnin mesut olmanı 

"'· aı· sann her ıeyimi verdim. Bundan hiç isterım. İsterim ki. •• Fakat ne olu-
A_?ka.ra, 5 (H.~suı~) .-:: M ıy~ pl:m:ın değillm. Halduna da hep!Jni yoı-sun? Sapsarı kesJ!dlnl Nusret! .• 

Ve.kiletı Ba.şmufetti§lıgıne. eskı itiraf edccciim. Kader böyle i tedi. Nusret! ... 
M ületti§lerden Nurettin Er.iden Yine de senin emrindeyim. Eğer is· - Hiç... Dur lıiru... Geeer. Se
tayin edilmİltir. temez•en bir dah• onu da görmem, nin hiç bilmediğin, sana ait obll)"-

bir sebeple •.. I<'akat geı;cr ... Üziilme. 
Biraz geri çekildi ve bana ıztıraplı 

biı' hııyretle lıaktı. 

- :::\c gibi? dedi. 

- Sormamam rica eilerlm. 

- Bilmediğim bir sebep var, de-
mek. 

- Rica ederim, sorma. 

Sözünil kc Linı~ 

- Hacet yok. Rahatsız olma, hiç 
gelmezsem de telefon et Anlarım 
ben. Haydi. Bahtiyar ol. 

Yıınaklııı·ını bnnıı uzattı, ~itti. 

~7 Temmuz 1987 
lı-ript. • 

_ Peki. Fnkııt... Seniye clün gei:e gelıneıli. Hnyntı-
mın en 6thiş gecesfoi reçirdlm ve 

İıı!dndıma ko~nk ihtiyaclle bü - bir saniye uyumadım. Bu salırlan 
tün vücudll, büttın ~:ıhsiyeti gerll - yaznrken elim tftrroor. Artık taham
mlşti. ı mülüm kalmadı. Uç gün detil, üc 

- Senden bir rlcıım dııba var, de- sııat bıle betliyt!miyccef,-im. Senlycye 
dim. ebedi bir •rnda mektubu yazdım. 0-

- Emret. tel uğradığı uman direktörden hem 
o melnnbo. hem de bu defteri ala-

- Beni yalnız bırak. Üzülnıc. Ge- cak; başından sonuna kadaı- bu a
cer. Keyfine bak. Mesut ol. Lil.yıksın. hifclc.ri uku,ııunca. bir gece yarısı 
Kaderin sana güzel bfr sOrprlz ha- keııdısini Ufurumun kc.ıurın<lan ~C· 
zırlıımış. Beni dii~nme. Rıı n:tırıı - ken adaııun. çoktan knra'?ını vcrroiş 
bım geçecek, emin ol. Hem tnmnmi1e, bfr ölüm yolcu•n olıfni;'tmu auhyn· 
tamamile gl!(ecek. 'I'oprak kadar sa- cak. S<ınra bo defteri mntlaka abln-
kln '\'"e müsterih olacağım. mn TI?:rmesini ve nctcrimi ~i 

- Vaadediyor mnsunT d mtttı:pta rica etti Cehlmd i 
• dlMzi ide, Senişepı -..:e..rilmek 

- Emın ol. ı üzere. otel direktiiriiııc bir zari için-
Odndan çıkmadan evve! bir tered- de lıırnkııcnğmı. ) alnız. beni Lem.tn 

düt geçirdikten sonra dedi ki: g6llin0n en tenh.-ı tı:ııısına hırakacıık 
- Ben bu akşam biraz gecikir- taksi panısmı ynnmııfa ahkoyııca-

sem, sana telefon... fım. Tnlıenezuı~m kıt~nnı ckntm 

ESHAM VE TAHVlLA T 

ikramiyeli yil:ıdc S 193!1 19,30 
Ergani 19,4S 
Savaıı - En:uruın 2 20,-

• • 3 20.0, 
u " 4 21).-
• .. s 20.\0 

l, Baııkasa lllıÜeub 49.-
AnadoluDemiryolulveU ~tln35.
Merke:ı Bankası peşl11 108,-

muayene ettim. Her şey tnmanı. 
Her şey tnmanı. Cesaretim de Yt!

rinde. l>u l\Qıı satırları da ynwıktan 
som-a d•fteri kapıyacağım, paket ya. 
pacağıın; ablama, zavallı ablaına da 
hlr mektup yazacağım. Diinyayı ter
kedcrken son düşüncemin kendisine 
ait olduğunu anl3sın. Gözlerimden 
sel gıbi yaş boşanıyor. Bir gün bu 
<leftcı ıu, içindeki lsim!c.r değiştirile· 
rek, aynen DC'Şr\!dilmcsini ne kadar 
isterdım. Y;ı bir gazetede, yahut ki
tap halinde. 

Abla, sevgili ablam! Beni nffot. 
Hatırlar mmn! Bir gün rahmetli 
ımne annemiz. senin yanında bımn 1 
demişti ki: cOğlunı, ben seksen iki 
sene yaşadım. Geriye bakıyorum da 
hayat. bana bir gecelik rüya gibi ~e
llynr. O kadar çabuk geçti.> Dfin 
Seniye de: cRiiya gibi. .. > diyordu. 
Her şey rüya... Fakat benim haya· 
tımın son safhası bir korkulu rüya 
oldu. O karlar· korkulu bir rüya kf,j 
ondan ölümle uyanmıya r.m oluyo
rum. Razı ve Yllecbnr oluyorum. Beni 
haklı 'ör, beni mazur gör ablacığım. 
Hayalini kueakhyarak bu deft~rl ka· 
patıyor ve sonsm yolculuğuma çık
mak Jçin ayağa kalkıyorum. 

<SON ) 

~ '-' karp dofru, Jü> a•tt•~-~ 
ol JulJa11 gil.:i g ÖfÖPr 

ce•ordi11i ltai:sJ iT/d• 
M Lfülfet ax lf• i' 

b•t 
r ~ı- iJ 

Max 1\lüller hem bulu rll b 
lim adamı, hem de çok dcJ;:z;cl 

1 miıt.cfekkirdir. Oııun b~ tdılı· f 
zünü bir yazısınchın çıkar ıJll ~ 
kat bu güzel söz.ön mlirı!\5 yııı!ı • 
ce anlamak için şerh ve cfı~ 
. .. ı· •att•rı ....... ymc onu soy ıyen ,, 0 .,... 

mek ~k muvafık olur. ııııs: 
hep birlikte üstadı oklJytl ~,ti''' 
cfnsanı insan eden 1~ 

me:aiycUe.r, pek çoktur, ~1>'1 -~ 
insan bu hasleUcr ve 0e ~ 

yt>.tler sayesinde, ~~t:ı)·c ~,f 
mnk istiyorsa ona erış ?ı.lslt "' 
vaf.Cıık olur. Pakat bu ki fıf':cıı 
içinde öyle biri vardır b~sıtl-rJ' 
onsuz insan oJıımaz. B.u l~' Ş' 
mahrum olan tıerhaJıgı ~t· ~· 
ytık bir insan olaına!°'~ 5tı~ ı 
\.ta let. doğruluktur, diifÜ~ 
Hakikatc.:ı bilyük ve a•te~ 6$' 
iyi insan olmak üzere d'ilŞorı~~ 
uınıınlara bakarak ,tri'> fi! 
Bunlar hakkında niçln119uı>'°t t" 
ve clyi> sıfatlarını. kU Jeti,-~ 
Çunkü bunlar, kendı c:~ J 
tı dürüsWlrler. ve oJ h..ı-diıl";
görilnmek cesaretini bir ,o- ~ır 

illi.de de çok~ ıcaı-11 
dır ki bütün bu muta .Al' 
Uisa eder: d' 

Göriindüğün gibi 01 
ğun gibi görun ! 

t 
il 

• 
d 
d 
t 
t 
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• 
Italyan 
tebliği 

Siyasi düşünceler Görice 
Cebelüttarık düşmek Üzere 

ve Girit y 1 ,. Uft8ft.1St&nln Atina kOlordusunun da bazı hazır- Kurt ile \0JJ111 y rıistanı hatta ta- (Biri11ci sahifeden d•vam) 

1 Jıklarda bulunmuş olma~ı. husmııle hı"'-a·yeıı·nın· ,_·an una n mamen ı· .. gal ~ J JI: apanya ile mibver devletleri · 11 1 K ıı. "" ... ...- Bir talyan generali e1ir dö~tü pnra luırckitıruı m•wı.heret cdrn 
d lard b . müdafaası meşhur Termop geç dinde Te ·o- lı bir safhasına debilse bile, id - hava kuvvetierimiz. bütün gun ~id-

(1 loci ıahifed•n rleVAml 

ara.sın a ay an erı cere1an nmt berıahında tahkimat yapmış . ~clgı:_a~, .5 (~.A.) -:: . Yunan!ılnr detll fanliyctte bulunmuş ve Florin:ı, 
tden nıüı.akerelerin giali tutulan (1 inci .U.if•d•n d•v•rn) hulunması tahmin olunur. l daha §ahit olu - mı· ı ı et. dia ettiği gibi İD- Çrıd golu ~lzerınde Gorıçeye gıdım KastoJT:l ve Yany:ı ınınlakalnrında 
l'leticelerinden biri fiiliyat saba - rilmesi, coğı-nfi 8ebcpler dolayısilel . Florina ve ~e~riye . civa~ın<laki yoruzr Koc~ ~ - 1 ne gilizler, Yunan yolla_rın lltıııak - nok~as.ında bnmnan 1 asker ve kamyon kollarını, n keri 
'trıda kendisini gösterdi. Mihver güçlüklerle karşılaşmaktadır. Fakat' 'ı una~ kuvvetlerının VIU.Jfelerı geri- talyanın kuçük udalannı birer SemJal Vere koyüııu ışgnl etmışlcr- kampları ve nıudafıuı tesisatını bom 
dd~vlctlerinin İspanyadan bekle - muhasıımatın başlamasından evl"el j lerdekı kı~l~rın sefc~ b_erlil:lerini ve Yunanistana dün s e 1 aA m deniz üssü gibi dlr. n~ Y?lun .k~panmacı t~tranl~rı 1 b::ırdıman ~tmiştır. Ynnyaııın şlll'a -
ıkleri başlıca hizmet, Akdenizin General J\Ictnksasın idAresinıle yapı- tecemrnfiklerımdlkınakl ıçınn lı:ız1 ımgelb~ı denberi tevcih kullanıyorlarsa, i :~~~~~n dıao.:nı YA Ergik rı ~·ol!le !indeki sıı'ttn ve Y:ınya • Kıılib ki' 

tabii kapısı Cebelüttarık boğazını lıın Genelkurmay çalışmaları, şimdi j z~~ı~nı nzan ın~a tır . .uun arın ı- ettiği tecavüz ai- tal yan ordusu - • . enı en yapma mec n=ı - yolu b)·unC'n topçu mcvı.ncıfoc ve 
lı.ıtrrıasıdır. semerelerini vermekte ''e plilnlar hiç nbın nrkııınndaki mevzilerde ftaJ~·an lahı bund b nun Adalar dt _ ~~tı~e bırnkmaktadır. Esir edılen diğer hP.<ıeflerc, mött>:ıddit pıke 

bir engele tesadtif etmeden tatbik o- lleri hareketini oyalamaya çalı~a -ı k b. a~ y~ş Ya an· G ı · v ı · nizi kı'"larına in- bır. Jtalyan Ge:ıel'ali Florin• ha;;ta- bombard man harekatında, l bctlcr 
d İspanyanın boğaza, ıimdiye ka lunmaktadır.> !arı icap eder. Atinadaki birinci Yo- .• ır ıey egı - z . a ıpaema l . ,,. . . nesınde bulunmaktadır. Alınan esir- kaydedilmiştir. 

ar tamnmile hakim olmasına üç Bu haber dahi evvelce duyulan ve nan kolordusunun seferberliği pek dır. mesı, denız ha. - le~·· Arnavutl~r tarafından ihanete Uaşk:ı İtalyan tayyareleri, Volos, 
ll1cirıi vardı: vaziyete .göre. ıl~ihazı Hizım acl<lol~ - ç.abuk olamaz; çünkü bun~:u~n ibti- Ateş v~ fi~?e ocağı ~l~n Bal -ı kimiyetin~. l~gÜizler e~!nd_en. al: ugradıklannı ıfade etmektedirler. Prcveze ,.c Pntras limanlarını bom. 

Birincisi: Bog~ azın Akdeniıı ta· nan tedbırlerı bır <lereceye kadar ı - 3 nt efradının ve !'leferberhk ıçln la- kanlarda ılk once kendını toplı - makta mu hım ve kat ı bır amıl Arnın·.ut. cephesinde B!kliçta şehri bnrdıımın etmişlerdır. 
t fı zah etmektedir. zımge!en nakliye vasıtalaruun mü - yarak ileriyi gören Türkiyenin olabTr mD işgal edıldıiti %aman Yunanlılann 
t~ ı:.da olan ağzına Avrupa cihe- Bundan evvelki yaıımııda izah et-, hlm kısımlan adnlardndır. Oral:ır - dostluğundak" k t" I _ 11 

.• •• • tanklnr dn dahil olmıık üzere birçok 
hnde hakim olan Cebelüttank ~-imiz vcçhile, banş tertibine göre, dan gelebilmek zanıana ihtiyaç gtıs- r . ı ?

1 
meyı an a~ıp 0 Görülüyor ki. bir kuçuk devletı hal'.P malzemesi ı~tinaın cttikJeri 

1 llrnunun lngilterenin elinde bu- Yunanlılnrın Seliinlk ve civarında terir. ~a e .ın~. u~t~~ -• u~a~ıstan., daha sili\hla bilfiil tehdit etmek- kaydedilmektedir. Esbak Darülcytaınlar Iüdürü l' • 

Acı bir kay1p 

l.lntnası on on bır ve altıncı fırkalardım İtalyanlar tanrTuz için fena bir sıyası ruşdunu ıspat etmıştır. t "h ·ı . b" . ·ı· kazancı Katimerini gazete.sinin a 1 munlisi, Uüb:ı.dclt? l~omisyonu 'l'urk 
' ' E Onu • . Y d 1 en, mı vercı enn ırıcı. ' d. ş yam 1 murnhh:ı,.ı, İDbWırlar 'Cmum Mudırr 

L· İ~incisi: Yine Afrika cihetinde m_ü~kf<'P k ülçüncü kolordularile bir mevsim intihap etmişll'tU:dikr. ,s.-ısen b"" '"k nb_ıçınl.bLJnal n . ~st .akrlı~ızba, milletlerin i~it'klal ve mevcudiye- ıkkat bir makale.si lıilffi l\Iuıımeliit l\Iüdüru, J\lu ıki 
Qak .1 S siıvarı ır a arı vardı. Keza Larisa Yunanistan ile Arnavu u arasın - uyu ır sa a ete gırıştı erı u . . . d.. b d. b" -
b ını olan Cebelimusa ı e epte ve Koznna<la dn bir Vf! dokuzuncu j daki hudut hemen kiımil<>n sarp dağ- mevcudiyet savaşında muvaffa-ı tını temı~. '.:e unyayı e e ı .. ır Ati na, 5 (A.A.) - İtalyan Elçisi l\luallim mektebi müdürü, 

Urnundn ispanyanın tahkimat fırkahırılnn mürekkep ikinci kolonlu- l:ırr üzerindedir; yollar mahduttnr. kıyetler d"I · . sulh ve sukuna kavu_şturmak ıc;ın Graıızinin hnrekctt münasebetile Ka-j SALAHADDİN ÖKSÜZCÜ 
a L lkafrl ıfvakr lı. anyada sekizinci m!lstn- Aı:ızinin bu güçlüklherin~ kmevsll11!1ın General Metaxas'ı ta 1911 den 1 an oh ku.L;rı Yh~ un. ~ bı. ı d ıha- Yunan milleti Elrl··· b-t· . dun sabah gozkıını bu dtınl ayo ka-l~'Ptnaktan ve uzun menzilJi lop- d y ı · · 1 erız. k d'"kt""kl · 1 d k" "dd" timerint gal!:f!tesi diyor ki: - _ .. 
r ı;;ıulundurmaktan ahden mem - ır ·a arı vardı. ya!,"DlUnı, çamuru atta ·arı ave b . k . . G k arının a ııı.ı ma ıyetını ır ıı a CJ • ~ ı ıı un m.nnrt t c · b L· ı ı ı 

tıu b y h""k• . h "k l . 1 h h k ti . b'" b-t· erı pe ıyı tanırım: ayet ıy - .. . 1 k "b k 1 hlslerllc scliı.metler H"' r.... ıııı.mış 11". cnm:c ı; ugun a e ı e, ulunması, ... ~na~ u uınetı. arp teh\ı ·e en I o un unca arp _are e en _us u un r b' k~ L _ b" "d" M .. gostermış o ma tan ı aret a a· gı• •-kdı'rdft Yunan.!stauncınumh~rluılicd'~~ Lulc•li caddesind Haydar Mo_ıı , • 
O · Ok goı·unmıye ha•ladıklan ııonrn biı·çok zorluklara tesaduf eder. Boyk ara- met 1 ır er anıD<lrp za ıtı ır. u kt "" ,. " ........... - d ı 

r çuncii:>ü: Boğazın Atlas - ihtl.,nt sınıfla~ını silah altına ala -ı zide \"C böyle mevsimde motörlil kı - teveffa Kral Kostantinin Umumi ca ır. ğine dair Yunan resmi beyanatına partımanın an kaldırılarak. og e na-

k. nus1, fardfında mahrecine ha - ~ H E y . ~ d w b l .. . k k d" , l"hb mazı Bcvı:ızıtta kılırııp Karaeıı:ıh-
rak fırkaların mevcutlarını yüksek talaı· kolaylıkla ha~ket edemezler. arpte rkanıharbiye Reisi bulu- unanıstnnın ugra ıgı u ıu - ına?mıyarn' ·en 1 \S 1 arat şebe - rr. t•ckı ~ıle n akber~ ine de!n~ll, _ 

k~~ Tb.anca mıntakasının rayrias - mikt.nrlarn çıkarmıştı; durgun ve 'Mevslm ve nrnz.i icabı hudut dağ-in- nan General Dusmanis ile bera - cum karşısında, kom:ıusu ve müt- k<>sınln haberlerine kanmnk hama - cc kt.i ~il h hm ti rl ı 
· rı ır mmtaka teşkil ederek ay- şfiphcli vaziyet uzadıkçn siliıh altınn !'mdan Yunanlılar gerl atılmayınca, ber Kralın son derece itimadına tefiki Yugoslavya bakalım ne ya- katini gösteren Grazzi bir diplomı: · ı:;urı. r. · m ra ~ ın: 11 0 

-

il! :ı:aınanda idaresine, İngiltere - alınan efradı diğer sımflarla mliba- Itnlynn ınotörlü ve zırhlı kuvvetle -1 mazhar bulunuyordu Hatta I 9 1 5 pacak? Balkan paktının 3 üncü tın yapabilecr.ği .en büyük gafı. yap- -

trıı~ de İşfüak ettiği bir heyete bı- dele ederek hem kıtalnrın mevcutla- rinin Yunanlılara karşı tesirli biq d y •.. 
1 

• •. ,_ ı dd · d B lk h · · b. mnk suretıle ) unanlstnna hız.met ~l~·nyı n:;lc bir hnle b"etirttekfr ld, 
11.ttılrrıış bulunmasıdır. rını dolgun tutmuş ve hem 1htıyat- harekete geçmeleri muhtemel değil - n:ıart'.n a, cnız.e os, ımunasecet-, md a I esı~ e « a ımd lar)ıcı d ır etmiştir. geçen t nıumi Hıırbin •(}nuııda Yu -

fs 
1 

rd h" b. lnrı münavebe ederek onların sıkıl- dir. sız hır ra11eye tutulup da mutlaka ~': et, ınıı:a eden c~ et er en Yunaııistaııın harp haricinde kal· nnnist:t 111 İtalyan eynletl~rini nldı -
d tanya, son sene.e e, ıç ır malnnna ve köyleıindekl işlerinin 

1 
ltalyan kuvvetleri henüz hiçbir ~nakkale h~cumuna iştirak e!- bırıne .taarru~. eder. ve hır Balkan 1 ınak. k.a~ar~ o kadar kat'i. <ılarak fia- ğı idd" mı l..ir daha scrdetm ne 

l\e., ete dn:ı~maksızın, İtalya ve geri lrolrnalarınn meydnn vermemiş - yerde ehemmiyetli blr nerleme ha - mıye kalkıştıgı zamnn, böyle bır devleti de mutecavız devlete yar- mimı ıdı kı bulunan torpıl parçalnrı imkfın k lnmacaktır. Fakat bu ): u
" nyanm muzaheret~ güve- ti. Üçüncü kolordunun Karaferyede- reketi göstcrnıcmişlerdır. Yanyıı hareketin, Yunaniıtanı büyük bir dım ettiği halde, paktı imza eden ı Ilelli kruvazoı ünün bir İtalyan de • wın ıııinnc.ttal'!ığı, Yuran hava u -
l'I erek Ccbelimusn ile Septe bur - kf onuncu fırknsıııı Florlnaya siir - J.:arşıı:ında, Ergeri taraflnrındnkl t - tehlikeye düşüreceğini kat'i he_ devletlerin yardım etmiye mec - nfznltıs_ı tanıfın?_ıın knsden hatmi - lcıini ingiliz r.:ıva kı.:.vvcUe.rinlu b"z
A~~u tahkim etmiş ve buralara müş ve o taraflarda aylardnnbcri talyan kuvvetlerinden ihtıınalen bir saplarla ispat ederek, Kralı, mec- bur olacağı-. musarrah oluşuna dığını _ısbat _ettigı _hal~<'. Y~n~n hü • metine sokan İtalyan harck tı ıin 
~1 'lllany dan aldıgwı uzun menzilli tahkimat yapbrmı!'.tır. Keza ıklnci fırkn kadar kuvvet Korfu dns1 kar- h k I k B 1 t h"k• t• h ·k· kuıııetı canılcrin ısmını ıhtımnml:ı haınakrıtlııi ııznltmarnaktudır. ftal -
0 l • ' . 1 b b! "k nunane are ete atı rna tan men- nazaran, e gra u ume ı er ı ı o'izlcmisti G • 1 b r 1• h . . 

1> arı Yerleştirmiştir. lolordunun Koznnadııki dokuzuncu şısındaki snhıl yo u oyunca r mı -- b 'k. ff ı. ) f k d t b . b•t A k ., ' · razzın n u sc cr,;ı a- ynn ŞC'hırlerı Inglliz h:ıva kuVVC't1 -
C fırknsmı (Kastorya :- Kesriye) ya tar ilerlemi~tir. e u 1 •1 _zat muva .. aıı. 0 mu~ar?~: tara 8 arşı os ~ne ır 1

• ara ı • tnsı Y~nanl tanın muzaffer olma~ı- rinin tahrip c licı h-.>rnbardımanlarım 
eçcn lı!ı.xiranda ispanya, bir sürmüş ve 0 taraflarda da ayrıca Harp hareketlerinin muhtemel saf On~n ıçm garantısı. altına gırıJı.~ı muhafaza edecek demektır.n 1aıss'Jir~~l'.ilı15e::ılıu~z::.ı~rl~n:tm~ı~şi;itıiirİI. IİB!il~ı C:ziiıiııiifc::ir!Aiilı:·ciit='~-a:=k!:· iici.tmilckct:ı:~~r:~ccEiikm~;~,.<.'CE;~k~le~d~ir~.~ Ilı i !tuvvet göndererek Tanca tahkimat yaptırmı~tı; .. Seı'C?sdeki nl- halarını ve İngiliz yardımını ynrın- İng~l!ereden tam bır yardım go- Garibi şu ki: Daha on beş gün 1 ır.ı 

Ilı llltakasını askeri İ~gnli albna al- tıncı fırkaı.ın da Selanık taraflarına ki yazımızda tetkik edeceğiz. Henüz rebılırse Yunan ordusunun müte- evvel Mihver devletlerinin Bal -
~ 1rı· Fakat beynelmilel idareye celbcd!lmiş. olması ve Sclanik ctra - hudut kavgası şeklinde olan muha • caviz kuvvetlere karşı muvaffa - kanlarda sulh ve sükunun muha-

do tı.nrnamııtı. Fnkat aimdi buna fında tahkimat yaptırılmış bulun- rebelerde bazı heyecanlı hnhcrlerın kıyetle mukavemet etmesi çok f h b" 1 · t a h ,.. Ih uı ' azası ve ar ın ora ara sıraye 
..... tıı ayet vermiştir. İspanya. son ması me u ur. lıüyük hır mahiyeti yoktur Bazı a • muhtemeldir Ne hacet J Rus-Fin · · · k •· d • 
"'1U~k Bunlardan bn ka yedınci fırkııs1fo çıkgöz keşif ve emniyet kıtalnrı .. : .. . . etmemesını su_retı . ~t. ıye ~ t<:m~-
l'ıı. ·ıe relerde Almanya ve ftal- Dramada ve 12 ncı fırlrnsıle Gümül- rlll·,ııfeı·lt ıJnrlnm<'ler .•·npabilirler. Fal ~arbı. olmeyı goze_alan bı.r mılle- ne karar vcrdıklerı ılan edılmıştıl 
·, • 1 , Bnın.'7Jt haklın olabilmek 1 " " ·' ı t h 1 - b dal -.,- cüne<IC' bulunan Garbi Tıakyadaki knt bunlaı ın ordunun umum1 vazi •

1
• ın ma vo ~1Y?cagını ır tn Kırk ene evvel, ikinci Nikolanın 

·ı Yeni bir adım olarak beynel- ki fırkalı dördüncü Yıınan kolordu- yetıni tehlikeye düşürmemelerine ıspat etm~d1 •• mı? Lahey' de bir konferans toplan -
bı.ı el id reye bir nihayet vermek sunun B_ulgnrlstan hududundan gele- dikkat liAzımdır. Evvelkı gun Ramada, zuhur e- masına delalet ettikten ez sonra 
ııtbruıunda mutabık kalrtıı§ olma- cck tchlıkPlerc kaı·şı ~hk\mnt. ynp- Eski Ordu Kumandanlarından deceğini iki gün halynn ajansları- Japonynya ilanı harp etmiş ol_ 
, 12 ki, Tanca mıntak smı İigal mış olması muhtcmeldır. Atlna, Pat- E ki' G 1 nın ilan ettikleri fevkalade hadise b ·· b ti h t 1 
dilen İspıınyol kuvvetinin kuman- ras ve Nnupllondaki ıki, üç ve dôr- ' •. mi.he 1 senAAeBraı·s demek oluyor ki Yunanistana rnasınık u .. mk_~.as~ :.ı~· 1 a ıra -
ıı~tıı Miralay Yusta, evvelki gün düncü fırlmlnrdan m!irekkep bidnci ı-ı.11 san verilen ültimat~m. veyahut mama. mum un egı ır 
Ilı rettiği bir emirname ile Tanca Floransada Führcrle Muıısolini a- füze gelince: Siyasetimiz açık 

l?ıt,.1-- - "d d •• c h • ıı •• n ne kadar yıı.rdım etmek arzu Vt' nl- b" • • lı'. ·1 '4~ını 1 are e en teşrıı mec- re 1 u hareket rasındn vaki olan bulmıma im is 1 ve muayyen ır çerçeve ıçıne a -
• 1 b yetil<> başka kuvvetler de -s- .• 1 · ·r k d k ld 'ata: unun tiıbi bulunduğu kon- • b• k halinuedir. O halde, bu hareketin, Alman- anmıştır. lttı a ımı7.a sa ı • o u-

t, . lar heyetini, bir mühlet bile U 1 lr U U Churchlll, bundan sonra, Akdeniz- lann yapacakları tahmin edilen ğumuz g~bi, kışkırtmıya hiç _de ~ğ-
ıı~~ etmeksizin, emirnamenin da ... a söyledi deki u~ıuıııi vaziyetten bahsetmiş ve şaşır.ima hareketlerinden biri ola- raşmadıgır~~ ~e dost geçııımıye 
l)ı' ~ tarihinden itibe.rcn ilga et - I '! • demiştn kı: . 1 rak ııalyanlara tahmil edılmiş va- karar verdıgımız yakın, uzak kom 
ta.~ır. I panyo) Miralayı, şimali (1 iner sahifeden devıım) 1 Avam Kamarasına şu cıheU temtn: zifeler cümlesine girme.si lazımge- şularımızla mevcut dostane mü. 

~v.~ kaparak, !x>lki de herhangi hır yenı hııdııtlarınua ve Sudandaki kuvvet - ıyor. u ar.e e . er a e mı - nase et erıınızı evam ettırmıye 

l. - İJanmizin Ferikoy b;ra fab ika ınd. hıı.l n nıevcuL 20 t n ve 
yevmiye 500 kilo miktarmdn çıkmakta olup b r sene znrfıu t:1 birikereği 
tahmin olunun cem'an 80 ton arpa şnrtnnme ve numunesine göre paı:ar
lıkla satılnc:ıktır. 

2. - Pazarlık ll/Xl/940 paınrtc~i günü • at l6.30 d:ı. K:ıbnta~t:ı 
Levazım ve Mfib:ıyaat şubesindcld satı~ komi y nunda yapılı.caktı:-. 

8. - 80 tonunun muhamml'n bedelı 4COO lir:ı olup '115 muvak t 
t<'miııatı GOO liradır. 

• 4. - f steklil rin pazarlık için tayin ohın:ııı gun ve saatte ~ 15 
miktarındaki teminat parnlarlie bil'lıktc nıC?.kıir komisyona milracanUarı. 

(10491) 

Da ülaceze ~üd .. rliiğünden: 
Dat1il1icezenin 85 l•ra ücr tlı lınnl Hhan •ler mcu1uru ile 40 Ilın 

retli demirci ustasına ihtiyacı vardır. Bu · u i ynp. biJC'cck eBaf ve 
raltl hıı!z olanların muesse ye m ıra('aattarı. (10476) 

üc-
I~ .!daı esi başında bulunan tlhılc yaptığı parlak flortlerdcn nem etmekle memnunum kı bugOn Mısırı r B h k t h h Jd "h b 1 . . . d . . 

'l't ı de kom.isuin murahhası planda rolünü oynıynrnk, kendisine! ler arasındaki muvazene, Fransnnın ver ~evletle~ı:ıe .~r~f .. v~~ece~: de azm~tmişizdir. Yalnız. bize 
~ SJ>any nm Tanca Valisi sıfa- hiıs hissiz usulle l;ilçfik fakat ölnıcz sukutu zamanındakinden çok d:ıhn mahıyctte degıl. bılukıs buyuk bır d k l k h h" h 

bu m t k b-t·· .d . ' . 1 . . . b l kt d f ı· ·..J· M k . ·ı· o unu ursa, ço esapsız ır a- 1 • ';r•l"' • D • lıitt ın a anın u un 1 aresı- Elen milletinin (ıılkışlar) üstüne a· az gnyrı musaıt u unına a ır (al·ı zaa a aınetı~ır. a ııat, lngı iZ - k 1 J o zmır " 1 aye ı a11mi E c .. -ıenı·ndeı'll •. 
t l'lldi eline almışhr. t1lmıştır. Fn ufak bir tahrik olmn· kışlar). leri sıkıştırmaksa, italyı;ı, zaten re et yapı mış 0 ur. zaman ..... • 

~~ Panyanm, mihvercilcrin le~ • d&n, en sathi bir müzakere yapılma- İtalyan kuvvetlerile hiçbir ciddi Mısır üzerine hareketler yapmak- yeni şehnamcler yaratacağımıza İlk mütcahhıt tarafından natamam bırıı.'kılan (339.B97) lira (04) 
't: ~e yaptığı bu hareket, tngil- dnn, Mus olini, Yunanistanı istiliıya çnrpışmada bulunmadık. Fakat, ka- la bu isi görüyor demekti! Yuna- bütün dünya şahit olacaktır. kuruş keşıf bedelli İzmır Turistik yollan ncfalt kaplama inşaatııım ıl a 

ın Akdenizdcki mevkiini te~ebbüs etmiş ve Mussolininin tay· rada vukua gelen ufak çarpışmnla- ---~-~~~~-:~~--..... ~--~~...;."!!'"!'~~~~~~~-~ 1 1 . 1 k ks"l . elci 1 rli . 1 lı: • yareleri, Selanikte ve clah3 diğer a- rın ve Havada vukun gelen hficumla· es ıçın ynpı nn nçı c 1 tme on gun mü "t e tem t edıldıgi ha de 
~ ıçindir. İngiltere ise, dün çık 1'unan şehirlerinde, erkek ve ka- rın netkelerinılcn memnun olmamız yarcei yetiştirilmcı:ıt en kı~a yoldur. Churchill, oıduııun katıyen as - istekli çıkmadığından 21/10/940 tarihınden 21/11/940 tarihine kndal' bir 
~ l'chiU, söylediği nutukta ha - dın, adedi gittikçe artan eivil Elen için bfitün ı;cbcpler mevcuttur. Diğer taraftan geçen ny, filotilla kcri hususata tahsis edilmesi lüzu -
'tt "erdiği veçhile, ( Girid) e as- hnlkını katleylcmfştir. Etenler Kralı, Bununla beraber, şarki Akdeniz_ itibarile kudretimizin en aşağı se - muııu ihsas etmiş ve şunları !luvc 
~h.. İhraç etmek suretile Akdeni- Elen hüküınetl ve Elen milleti, dun· deki İngıllı filosunun kuvveti, Fran- viyesincle bulunuyorduk. Dalma isti· erlcnıiştir: • 
t "• f• k ha d k. k .. · k • d k ı · liı. tehlikesine karşı durmak lazım - Şur~ya l ura"a •·e ekse ·i•·eUe biz 11iı- ı."'r vzaıam o ı mev ımı yanın pe o rtıı ar o aycn zıncıre sanın sukutundan doğan vaziyeti u • ' J • 

1 ,, • 
lı~• 'llt daha sagwlarnlıutırm•u•r. vurulmar.ıası lçin, kendi mevcudiyet- çok düzeltmektedir ve bu, dost ve dır. Bundan başka Al<dcnizde de idn- znruıc geç darbeler ındirerck geniş 
""1" -.. "j'n 1 · • fi f • üd f 1 me ettlg"imiz bilvu. -k kuvvetler ı;a•·ı- bır müclafaa hattı hnrnkelını·n n• ı L. ıa, D!---j bavalis-irıde _ erını_ ve şere er nı m n aayn az - ıııüttefıkleıfoılz Türkler için, İngil. " " s ,· • 

q ... &nı:JKa.& tm b ıu akt ı ı ( lk ı ) sız vapur kafilelerimiz jçin ayırdığı- "ız sıkıntılarına knUanacak •·cı·de L-. •obruk mu··stahkem mev _ me ış 0 ıım ·ar ır ar. a ·ış nr t<>nmın dcniıde sarsılmnz kuvvetle· ,, 
'il Bi y f ta · 1 cfı • nuz himaye gcmilcı i, bütün bunlur tcşcbbfi fi elimize alacak ve dfi manı 
" .. \>e -·u·h·ım den:• ve hava z, unnn s nın uzer ne nı rlnin büyfik bir gnrantisidir. k ilk h h l i . ••• "" d·kt törl · h- ı lbcd k nı ı a r ye ne munzzam bır vn- nerede ve ne zaman darbelerimizin •1 ı a erın ucuın annı ce ece Chu hlll b d 1 llt 
•.ı ı'" r.ım· .. Jd Rod L o h" h ·· ı~ h k tt · ı l. re • un an ~onrn ng ere- zife yüklemiştir. ineceğini dil<•ünmıye mecbur edecek 
...,. .. , -. :r .. e os ve er s ma ıyette er tur 0 are e en 1 1 1• ye yapılan hava hu-cumlnrı mescles·ı .. 

"'•-nd ı_· - l il Akd • • ı k d k y 1 ı d k Faknt bu mü .. kfil devre de g-mı .... vazı·vete ~ncnk bu suretle n~ı·şcbn·ı ~k -.., aıu us er e enızın marna sn ·ın ı . unan ı ar s e~- hııkkında uzun beyanatta bulunmuş v ~.. v- riz. J ~ ~. " 

~İti:n-dhakimdi. Şimdi lngiltere bdl tarflaflka~ıdndan, ot ~e1rccde. takml b~ır 9 e demiştir ki: ~i;·· !~ıa7.~ıei~~~-~/~~~~ı~~ribfı~ :~;~ ............................................... . 
~ ı_, a asına yerleşerek cenupta- itara 1 1 ame e mış er ır ız, S · h.d 6" 11 h 1 
~ ~end . M M h nnlnrın ne vaziyetlerini, ne de niyet- on ay içınde a jı;atın seyri, lnU• hizmete girmektedir. UDUI u macası 
~le enye ve eru atru !erini bntyoruz. vnffakıyetsiz değildir ve memııuni - Churchill. istlla tehlikesi hakkın-

Akdaıizin prkında Tob- Ayni Zftmanda hem anavatanda, )'et vermeyici bir mahıyette bulun - da şunlan söyleıııişlır: Aşa~ıdaki kelinı<'lerden birer hnl'f 
\i~ ~ Rodos hattından daha dar hem Ortaşnrkta harekatımıta hakim mnmaktndır. Bugun bir hakikattir kl, istlla çıkarınız, her biri başka bir muııa 
~İlıt t Üzerinde iyice vaziyete hi olan çok ciddi enrlişeleri, Avam Ka- 4 eylülde, HIUer, eğer 1rnılesinin tehlikesi, bilhassa mavnalarla kış ifade etsin. Çıkardığınız harfleri bır 

01rnuştt:ır. ınnrasına evvfllce anlatmıya çalı,mış önünde eğilmez ek, şehfrlerlmızi yok ınevsımi ve havaların ka ı arsızlığilc nrayn getirdiğınfz zaman lıilhas a 
~. lııRİlle.ı·enin, Akdenwn en mü- tım. ?ılanşın ölıür kıyısında muazzam erlec<'ğini söylemişti. Bu emrl verdiği azalmıştır. Ru tehlike kezn, İngiliz gençlerin çok sevdikleri bir şeyi ifa· 

~ l bı·r orduyu ka,....ı koyu•• L"b zaman Hitledn k('ndisınıle bunu ıcra hava kuvvetlerinin muzafferı"ctlerl de ntsı"n•. , · tabii limanları bulunan . .., .• oruz. , ya ı " " 
"16 hududund• d ı k f 'k d" etm<'k kuılretlni samimi surette n-ör- ve iıwiliı ordusunun daima artan SELMA - J°KAZ - NARA ' .•dasmda mühim üsler tesis çu "' a ec en ço aı 1• ,.. ö • 

tıi . ğer bir çok kuvvetli orduya karşı düğünden şüphem yoktur. Fabt, kudrctı sayesınde azalmıştır (alkış- EŞEK - )1AHİ1{ - AKIL. 
>ıııı ıçin bir müddet hazırlık koyuyoruz. fngı1iz eehirleri, daima yerlerınde lar) \'azıycl şımdi g<'Çl'll ha1-iran ...;_~~-------------
~~ası lazımgeJiyor. Fekat bu nu şeraitte, yapacağımız yalnız duruyor. sonuııılıın bu biıtün başkadır. Bugün şekli 
~ık~ar tamamlandıktan sonra bir şey vardır: Elimizden geleni ya- Clıurclıill, nıüleravizlerin zayiatını lc."Çhızat ''c talıın ve terbırc bakımın· 

ay muddctle pn-ı:arlıkla intacı karnrlaş•ıı ıl:ıı 1 tır. 
istekli olanların şeraiti anlamak uz'ıe her g ın Turistik Yollar Mın-

takıl Müdürlüğüne \'e pazarhga iştirak etmek için de Vıliıyet D:ıimi En
cümeninin toplandığı pnz.arte~ı ve pcı ,ernbe guıılcı-i saat dokuzdan on 
ikiye ikadnr Vilayet D11imi Encümcnıne ınüracaatlnrı. ( 4G95) (10446) 

lstanbul Nafia Müd-rlüğünden: 
14/ll /940 ııerşembc günü s:ıat 15 de İstanbulda Nnfia l\Iudürluğı.l. 

Bksıltme Komisyonu odnsında (4962.81) lira keşif lx?dclli Vefa Li 
tamiratı açık ekııiltıneye konulmu.tul'. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni ıartna
meleri, pı oje keşif hulasasıle lıuna mütefcn·i diğer cvnık dairesinde gö

rülecektir. 
Muvakkat leminnt (373) lil'adır. 

1steklılerin en nı bir tnahhOtte (8000) lirnlık bu işe benzer i~ y&p
bğına dair idarelerinden almış olduğu vesikalarn istinaden 1stıınbul Vi
layetine nıüracaııtlc eksiltme tarihinden itibarf'n tnlil günleri h"riç (3) 

alınmış ehli~ et ve 940 yılına ait Ticaret Od.ısı vcsik:ılnıile 

00285) 

lııt.., '!tızin fal'kında bakim bir pacağız. (alkışlar) mcvzuubııh~edeı-ck bir İngiliz tayyn- dan mütemadiyen iyılcşeıı çok bü-
~.~ı temin ettikten bafka ce _ Şimdiden Giritte biı· hava ve de- ı'Csine knışı üç düşman tıın·nrcsi yük bir oı duyn sahip bulunuyoruz. 
~ l lta.J:rayı mÜtl'rnadiyen deniz- 1 niz üssu tesis ettik. (şiddetli nlkış- nid>etine dair iki ay c·vvel yaptığı Bu onluııun lıiıyük hir kısmı şiındl 
ı, • ~c bavad t ı d•t d k b. · lar). Bu füı, donnnmnrıın ve hnva ta_lııniıılerfn tanınıııile doğı-u çıkt1ğı- fevkalade mütehaniktir ve mukabil 

telefon, mektup ve 
telgrafla müracaat ve arzuları üzerine 

~'tctt an e.l 1 e ece ır ı ku\•vctlerinln faııliyetini ve hııreket nı söylemiş ve miircttebat zayıatına taarruz zıhnıyetile ıncşbudur (alkış· 
ll .~ bulunacaktır. sahasını mahsus derecede genişlet- gelince, bunun bır iııgilize knrşı on lnr) Kczıı nnavntan nıııdufuasında 

~~11~.duşünce ile İngiliz Başvekili 

1 

mesfni mümkün kılacaktır. İtalyan diışnıan nislıetincle lıulunduğunu kay- 1.700.000 askerimiz \'ardır. ı 
~de u .setin nutkunu ıöylemiı ve şehirlerinde ve cenubi İtalyadn kaın dctt.ikten sonra demiştir ki: t\e olncıığını bütüıı dünyanın nıe
~ lli<:de ingiliz don nmasmın üslerdeki hedeflere karşı bomharılı- f·:mnlycliıniz içlıı ötcdcnberi zaru· ı-ak etmiş olduğu lııı ııyların şimdi 
~ lln donanmasını k ·' man hücunınna başladık (sü~kli al- 1"i gördiigümiız hnvalnrda bcraherli· emniyetle geçmiş olması başlı başı· 
~ ~klernekt b }u C:'!3ışm~ I· kışlar). Bu daiıdıı fnzlnlaşnn bir nis- ği ve zafer için de 7'.nruri olan tefe\'· nn Buyuk Brıtanyıı ndalarının tarı· 

\>ernı· • e U n ngunu • • bette devam edecektir (stirekli nl - vuku elde etmek için diişmnııın bize hl muzııfferı~eUerinden birini ve l· 
•thr. • k~lnr). nislıctle bu pl'k ağıı· zııyiatı ve A • leri yiırüyuşunıuzü de fıbide halinde 
lrf aharrem Fe z.i Şunu siıylemek isterim ki, Yunan- mel'ikada ve imparatorluk içinde sü- yüksclten bir merhale taşını tcşkıl I 

Geçen hafta eşsiz bir muvaffakiyet kazanmış olan 

LEYLA ve MEC 
Yarın matinelerden Yalnız 

itibaren I• p EK Sinemasında te rar 
gö&lerilmeğe 

"41\~wu.ıwu.UJJJ.ılJ.UlJlill.&WMJlül.l.l.lıilLWll.ı..&ülı.ı.w.ı.uı.ı.tJuu.uı.&.lljıli!W*l.IJUlLıJ. ı JJ ı! lıılfilll ı1U '-..... rnr: ~ y y hlara iktidnrımızda olnnııı iiuımisi- nıtle artnn tayyare imalatı ve tay- eder. 
~·~~- ~-~-- ~~~~~~~~--~--~~~=====~~~~~===~~~~~~~~~~~~~ 

~rakit bı·r hnkkı Evvelki tefrikalarımızın huliaa•ı Büyük milli roman: 3 - Fakat, dedirn. kumandanım, Ali Seyfi benim çok ynkın, on 
w yedi senelik arkııdaşınıdır. Müsaade ederseniz onu bir ıırıyl\yım, 

teı•f d Bü71iı.k Harpte, Çanakkalcd() bir emir :::rıbiti, geceleyin tipili bir d · h b 
r:I a ası havada giderkC?ı, bir ağacııı dibinde otm·an genç bir kı:a rastlar. hayatta ise kar e~ıne a er vereyim. 

Bu ku, Çanakkaledeki seyyar hastalıa.nelerdcn birinde ii/mck fü:cre - Pekala, fakat sen yarın fstanbula gideceksin, haber vrre) im. ~ C1 inci sahlf\:-ltn dovam) 
tı lonra d "') ·· t·· ı. ı::ıı.ı a o muş ur. 

~ ~ llı.ırı üzerine Tevfik Recep, 
t 'Ilı· Cri kendi İsmi altında ne§-

ıitir 

ll~k Ed"b• J ~. 
1 ~ k· ı ın ·ansı ve varıs-
~~ tı::.~bı piyasada gürünce hay
~ ~tl •~!er ve Adliyeye müraca-

"' ~relt profesör aleyhine bir 
r l'ıt 'lt;rrıışlardır. 
~~cmeye dün başlanmış, 
~ rırırrofesr.r, doçentin varisleri 
trı "•c i:l~tığından. doçentin karısı 
~<\k 0lınadığını söylemiş ve 
'Cznl! sukut etmiştir. 

"'"'"' ~~:=iri""Ef'kii";~· 
~bNiiahaın (5) Kuruıtu. 

l-....,; Ort~ Şe.raiti 1 Tll.rklye H.tf 
~\'1ııc ıçı. ~ 
, ,)~ ••·• · .•• . ••• 1400 Kr. 2700 Kr. 

'~lı.Jı; • • • • • •• •• 700 > 1450 > 
'~~ • • . •• • • • ••• • 400 > 800 > 

............ 160 > )"oktur. 

bulunan kcırdcşi ihtiyat zabiti Ali Seyfiyi gömıck içiıt lstanbıı/dan 
kalkıp geldiğini, gündüzleri saklancrak oralara kadar solmldıığunu, Bizim eve götürülecek bir paket de var. Zahmet edip bir uğra. Snna 
faL""CLt tipi bastınnca :11ola devam cdcınediği11i aıılatır. Zabit kızı fırka da bir haf ta izin vcrec:eğim. 
kararualırna vollar. Yazan : Server BEDi 

Kimsesizlikten şikayet ederdi. Halasının Şehzadedeki evine bir de
fa bile gitmedim; fakat Seyfinin hayatını eksiksiz bildiğimi sanı
yordum. Onu çok sevdiğim ve tamamile unuttuğum anlar oldu. 
Garip bir çocuktu: Bazan çok umimi; bazan da yeni tanıdığım 
bir insan gibi yabancı ve resmi hal!eri vardı. Evet, yatakta gözümün 
önüne geliyordu: Zayıf, avurtları çökük, duru beyaz yüzünde ge
niş ve ileri doğru çıkık alnile çok iri gözleri fizyonomisine hakimdi 
ve yüzünün diğer azasını silerdi. Tıpkı da yüzü gibi böyle ikiye 
bölünmüştü, canlı ve silik, hakim ve ezik taraflan vardı. Bu te~at
Jarile hoşuma gider, hoııuma gitmediği zamanlar da alakamı çeker
di. Bazı çocukluk ve gençlik hatıralarımız canlandı. Fakat hepsin
den ziyııde bu kızı düşünüyordum: Seyfinin kardeşi miydi? De
iilse nesiydi? Sevgilisi olmasın~ Fakat bu ne aşk! Ne cür'et! İs
tanbuldan buraya nasıl gelebiliyordu? Vnkıa bizim alayda bura
dan 1 tanbula yayan gidip gelenler yok değildi; fakat bunlar er
kekti. Erkek ve asker. İçimde başka bir üzüntü de vardı. Acaba 
kızcağıza fena muamele mi ettim? Fakat elimden ne gelirdi? 
Böyle vaziyetlerde askerlikçe yapılncak muamele aşağı yukarı ma
lum: Kızı posla edip alaya, oradan fırkaya göndermek, sıkı bir is-
ticva tan ve tahkikattan ıonra do·r - 1ed··· 

memnu mınlaka dışarısına sevketmek... Zaten ch·ar köylerde 
ahali yerli yerinde oturuyordu. Lüzum görüldükçe bunlar sıkı bir 
kontrole tabidiler. Bizimle temas eden köylüler çoktu. Bu kızın da 
köylerde kalarak oradan buraya gelmesi pek imkansız bir şey de
ğildi. Düşündükçe onun doğru söylediğine hükmediyordum. Fakat 

başka bir muamele yapamazdım. Ali Seyffyi tanıdığımı da ondan 
s,izlemenin sebebi benden müstesna bir muamele ümit etmesine 
mani olmaktı. Fakat imdi Seyfiyi, hem de kızı meraz ediyor -
dum. Karapınarda değil, fakat ona yakın bir yerde seyyar bir Hi
laliahmer hastahanesi vardı. Ertesi gün oraya kadar bir uzanmıya 
karar verdim. Sonra fırkaya da gidip kızın İ!<licvabında hazır bulun

mak istiyordum., 

Ertesi sabah alay kumandanına hadiseyi anlattım. Meseleye be

nim kadnr ehemmiyet vermedi: 

- Olur hazan ••• dedi, benim Bnlknn Harbinde de buna benzer 

- Başüstüne, teşekkür ederim. 

O gün hava güzeldi. Fakat yollar, güneşin erittiği karla bntaklık 

haline gelmişti. Bır hayvana atladım ve Hilaliahme.r hastahar.csi
ne gittim. Sertabip yoktu, beni onun odasında başka bir doktor 
karşıladı. lstanbuldan göz aşinalığımız vardı. Sabnhtanberi devam 
eden işlerini yeni bitirmiş, kahveeıini henüz içiyordu. Kısaca ziya
ret maksadımı anlattım. Beni yüzünde hüzünlü bir tebessümle din• 
ledi ve lakırdımı bitirdikten sonra: 

Vaktiniz var mı) dedi. 

Yarım saat kadar serbestim, dedinı. 

Pekala, size bu zavallı Ali Seyfinin bize gelirini Ye bqındaö 
geçenleri anlatayım. Elimizden binlerce hasta, y r h geçti, fakat 
bu çocuğu hiç unutmıyacağım. 

Bir sabırsızlık hareketi yaparak devam etmesine mani oldum: 

- öldü mü"> diye sordum. 



TASVİRİ EFKAR 

Müsabakamızı kazanan 
okuyucula!.ı.!Dızın listesi 

ISTANBUL iŞ BANKASI KARŞISINDA 

MALOL CEMAL GİŞESi 
Hediyelerinizi 10 ikinciteşrinden itibaren 

idarehanemizden alınız 
-s-

Her ke~idede olduğu gibi Cümhuriyet Bayramı piyangosunda da dört büyük ikra

miye ve pek çok küçük ikramiyeler vermiştir. İlanımız üzerine adreslerini teşhir 

etmiyoruz. 15 senedir uğuriyle tanınmış gişemiz sizi de bir gün muhakkak zengın 

Kitap kazaaanlar Beyoğlu, Bnlıkpazar, Ncvzade sokak edecektir. Yeni tertip biletlerinizi gişcmizden almaya acele ediniz. 
Mehmet Benkü, Kadıköy Of• 21 • Nazan Eralp, Kfiçük Ilebek, lb- iş Bankası karşısında MALÜL CEMAL GiŞESi sahibi CEMAL CANTEZ 

b~ul3B 8Z~OkQllp~UO~ ri~~ ~bk, HunR m~u~u Eruin l~•••••••••••••••••••••••·~·-•••••••••••••~ 
cü ilkokul ı:ıınıf 2 den, J<'atih, Şahin· Fikri kızı 29, .Ali• Nııhnbelyan, Ba· . 
de, Üsküdar lcıdiye Müneccimbaşı kııköy, 1stanbul cad, Si, Uykut.. La· 1 " S 1 öa_. n /1 fl 
sokak 58, .fuw Kazını Yeğl'n, Ye· lel:, l'eşiltuhımba sokak l'H), 3 ilncil st. Lv. Amirligi atm ~ 
dek Subay okulu bolük 3, 846, Riıştü kat, Selmin Cino~u. Çlnıenkiır 80- Alma kom is onu ilanları -------·...::.-.... -~::.....;:;;_;::::::.ı -------
Dınçer, K11dıl:oy ı lncı ort.nokul 8J• kak 11, Cıuztcpe, tı:l• Beltbas, c. H·. Herkes bilhassa çocuklar tarafından · alınması gayet 
mf 2, 6703, Rakibe Tııngıiııi, Olgun- P. kiitıbl Eyüp Ersoy clile, Türknınn 1400 ton buğdııy alıııııcaktır. l'a· kolay müessir bir müstahzardır• 
lu soknk, Anknrn, Ha ip Üçış:k, Büyükelek, Cevdet Ferit apaı-tımnıı zarlıkla eksllt.mcsl '1/11/940 pcrşem· 
Gcdıkpıışa Çadırcılar çeşmesi sokıık 9, Cihangir, lttelıh Ak,.tl, lstanbul, he glinü saat l&.30 da Toplumcde İ .. t . 
5, Saııne İbak, Göztepe, Bırlncl ort.a Taksim erkek lisesi sınıf 6, 42.'3, Şe· l,v. Amirliği Sntınnlına Komısyonun
•Qkak 7, Bani Öıaltınbnş, Cihangir fire, Saı-acapııı.ıa Cami 11okak 16 E- da yapılacaktır. lstcklılcrlıı tcminııt· 
Xumrulu sokak 42, Fatma, Kızı!toıı· dırne, Hayati İlhan, lstnı;yon cad. larile belli aatte komisyona gelme-
rak Zühtü paşa nıRhnllesJ, Şefikbey Dannbae sokak 1, Sa11lıattin inal, leri. .y..y.ı574--ıo425 ) 
aokak 28, l\tehmet Şcnyurd, fnhısar· Çankın ortaokul sınıf 8. 8 6 Nec· 

İst. Lv. eıya ve tcçhiınt. nmbarın· 
)ar Sanayi Unıunı Müdürlüğü, Gfizin det Kılıcoğlu, Efeler mahallesi, Han· dan 6470 kilo hurda alüminyum verı· 
Akıncı, Hay~lllrp11şa lbr11bimnğa nıa· cı sokak 28. Ödenılt. Tomris Sap· ı~rck 1.094.000 adet; büyiik ve 
ballesl Şail' Muhyi soknk 10, Günay mnz, tnhis:ırlıu tlllQn fabrikası mc· 3.418.760 adet ki.ıçük alüminyum kap. 
Ece, Posta, telgraf, telefon maki • sul muhn ibi f sına il Sapmaz kızı, sül nlınacaktır. Pazarlıkla ekslltnıe· 
ıılsti k17.1, Knııtamonu, Ravza, orta- Ha!Uk Girny. Vefa ukek llııet1! &ı· s i 11/11/940 ıııı.zartesi güniı saat 15 
okul sınıf 2, A. 190, Eskişehir, Tur- nıf 6, 101. Nev7.at. Abay. Erkek ll!C$l de Tophanede İst. Lv. Amil'liği Sa· 
gut Kırdar, lhlllmur cııd. 100 No. sınıf 1 şube A 204. Rıfat Soc:ıtnn, tınalmn komisyonunda ynpılncııktır. 

Hurdn alilmlnyunı Tophanede Lv. 
Beşıktaş, Nejad Kızılor, Pnn!:'lltı, Hnltç, Hasköy, Çaruılçl, berber. Me· mamül ambarında ~öriilür. İsteklile-
Altınbakkal soknk 107, Ynşar B~k· sut Göçmez, Hnliç, Hll!\köy, Kızılmi· r1n belli aaatt11 komisyona gelmeleri. 

Barsak Solucanlarına 
karfı ıayet tesirlidir. Bar~ak solucanlarının büyüklerde! ve Kü~klerde 
5tbeb olacaiı tehlikeler ıroı öni.ine alınarak 5olucan hutalıklarında bunu 

. kullanm<lları faydalıdır. 

Hekimlerimiz• ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstah2ar her ecza'1ede bulunur. 

Kutusu 20 ~u ruştur. 
,,(~ 

.. 

"' 

nıan, Kasımp:ışa Hacı Hü,.rev, Ali nnre karşısı, Naim Kahraman kap· (678) (10476) 
Kalemli sokak 40, Raha AYun, Dul tan, Kadıköy Ku~dill cad. 116. Mus- ••• 
Kadırağa oğulları soknk 44, Arna· tnfıı Kemancı, Kadıköy, :Moda cad. 220-225X87-90 eb'ndında 5000 
TUtköy, Feyyaz Ruton, Fntih, Hoca Emel aıınrtımanı 8. Nazmi. lznıit, adet. keçe alınacaktır. Pazarlıkla ek· 
'Ovcyiz mahl\llesl, Sarıgfizel cad. 71. slncmııcı, Şevket Çetin, Kadırga, 20, slltmesı 12/11/940 salı günü snııt Jfj 

Fethi KOçükakny, Kadıköy Acıba · Ali Selek Hocapnı.ııı lise~i sınıf 5, de Toı•haned~ İst. Lv. Amirliği Sa· 

dem. fkbaliyc çeşme sokak 86, Bil • N o. ı 011 .' Şeref, Bcylcı beyi, Kapın. ~~~::ı~ ~~~~~Y~~~~~a liı~:.P~~~c~!~~r: 
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AR L ON Sıhhat, Kuvvet ve Neş'e Kaynağı~•' 
Jent Berker, Çocuk Sarayı ead. Yol· ce Rnyır sokak 27. nrıtı 1593 lira 75 kuruştur. Şartnn· 
lu sokak 4, F. F. S. Gülsunar, Çam· 41 4l me ve nümuncsi komisyonda ı;ilriilür. 
lıca kız li esinde, Sofyn, Kadıkö)'o isteJdilerin 1Jell1 santte koınieyona 
YeldeğirmcQ.!. Ricalznde ııokllk 76, DIKKATr gelnıelerl. (579) (10477) 
Cihat Şeııtuııa, Sıtma nıücntlele in· .,.,,. 
boratuar müstahzarı, Eı<klşrhlr, Av- tıHisabakamızı doğru hallederek 6000 nıctı-e hlkl n laclveı·d kur-1 
al Göken, Kadıköy, Cevizlik, kercıı· hediye kazanan karllerlnıl:r:in hıimle· dele alınacaktır. Mutenhhit nanı. 
tecı Aziz !!okak 39, :M. Barur, Ge· rinı neşrediyoruz. Bisiklet, kumaş, ve hesabına paııırlıkla ekıılltnıesr 

saat, fotoğraf makinesi kazanan 0 • 12/11/940 ıRlı ~~ü. saat 14de Top
•tkpaşa, Neviye sokak 2', Tayst Te- kuruculanmı.:ırı resımJerlnl gönder· hanede Lv. Amırlığı Satınalma ko. 
•an, Ü küdıır, fcadıyc Çifte bakkal melerinı rlcn ederiz. Hediyeler bu •· rnisyonundn rapılacaktır. Tahmin bc
Dundar sokak 79, Necati Ursa, Be- yın 10 undan sonra tdarehnnemlzden deli 1000 lira, llk teminatı 75 lira. 
roğlu 3 tindi noter memurlarından, alınabilir. Uzak )'erlerde oturanla • dır. Nümunesl komisyonda görülür. 
Xaradavut, Valid! Çl!imesi Armağan nıı hediyelerini bir tanıdıkları vası- İsteklilerin belli saatte komisyona 
aokak 81, Beşiktaş, Ahmet Tevhit, tasile aldırmalarını rica ederiz. rclıneleı·i. (581) 00479) 

••• 
Şehir tiyatroau ,~--o-n Tepebaşı Dram 

k11mında 

3500 adet tevhit emeri iskeletı a· 
lınacaktır. Pııznrlıkla oksiltıne 1 
12/11/940 talı gilnii at 14.80 da 
Tophanede 1st. Lv. Amirliği Satınal· 
ma komls~·onunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 18.375 Um, ilk teminatı 
1378 lira 12 kuru~tur. Nilmunesi ko· 
misyonda ıörülür. İsteklilerin belli 

Bu akıam saat 20.30 da 
B 1 R A. N A 6 llıinclteırin Ç.rı1emb• 

f.tiklil caddul 
komedi kı•mında 

Bugün •aat 14 de 
{ Çocuk oyunu ) Ye ak,am 

20.lO da ( DADI ) 
Türk operet heyeti 

Bu akıam Beyazıt Marmara 
sinema•ında 

Beyoj'lu halk •İnema11 
Bugfın 18.SO da 

1 - Defrno ad:ısı: Tilrkçe, 2 -
.Kan dav11S1: 'Jıınuımcrı rctıkli, 8 -
lılikl. 

Pazartesi ve sah akeanıı 
Rıza tiyatrosu (Aktor Kin). 

Raşıt 

8.00 Miızilı: (Pi.), 8.15 Haberler 
8.30 3ltizik, 9.00 Ev kadını. 

12.30 Proııam, 12.na l\1üzik. 12.60 
Haberler, 18.05 Şarkı ve tüt idiler, 
13.20 Orkestra. 

ııaatte komisyona gelmeler!. 
(582) (10480) 

••• 
Del'inceden Sirkeciye 1200 toıı ka· 

18.03 Cazband, 18.80 Dıı politika dar arpa ııaklettil'ilcccktir. Pazarlık· 
hil.dıselerl, 18.46 Çocuk 11aatl, Hl.15 la eksiltmesi 8/11/lf40 cuma p:ünil 
Çocuklar için mQzlk, 19.30 :Memleket ı:ıat 15.80 da Tophanede J,v. Amir· 
saat ayan vı ajanıı haberleri, 19.4.S liği Ratınalnıa komiııy11ııunda yapı
Mü:ı:lk: Faıııl bf! •eti, 20.16 Rad)•O lnc:ıktır. 90 fil 160 tonluk tlcniz VO· 

gazet i, 20.45 Müzik~ Büyük küme sıtası olanların vesaik ve teminatla· 
sazı. 21.10 Konuşma, 21.25 l\lü:ı.ilc: rilc hclli saatte komiıı}·orıa gelmeltı-
Kıırışık Tiıık müziği programı, ri. (580) (10478) 
21.45 Müzik: Rlyıı!.etlcümhur bando· ~~~~~~~~~~~~~~ 
su (Şef: İhsan KOnçer), 22.80 Mem· 
leket aaut ayıırı, ftjıınıı htıberleri, zı. 
rant, esham· tahvilat, kaınbiyo • nu
kut borsa\! (Fiyat), 22.45 Müzik: 
Cıııband (Pi. l, 28.21ı-23.30 Y nrınki 
program ve kııpanıı;. 

• itizar 
Münderfoatımı:ııı roklıığımclım 

( Sımın, 'Jlcriıı kııluvı ııar ) ro· 
?11ıınm11ıı deıcedemcdik. 1'aritcrı· 
mi;;deıı ih:iır <lilertz. 

· Saatleri gelmiştir 
denoauı z. Saatman Sultan Hamam 

Camcalıaıı han l inci Irat 

1·oprak Mah•ullErİ Ofisi 
~tanbulŞubednden: 

Ofisimize ait Rayclaı·paşa • ve Derince silolarında mevcut buğday, 
arpa ve yulafın den{& yolile fstanbola nakledilecek olanlarının nakllyc

ıile Sirkecide mavna vcsaır merakipten vagona nakil ç-e tulımil işleri ,.e 
mubtellC merkezlerden Pendlk'o gelen znhh·c vagonlarınııı Penıliktekı 
hangannıızn tahllro işi karşılıklı pazarlık suret.ile bir müteahhide veri
leceği evvelce ilan edilmi,se de teklif edilen fiyat haddi layıkında gö
rülmemiştir. Talip olnn!arın yeniden ıııızaı-lıiia iştirak ctıııck üzere 
15/11/940 cuma ~nü ınnt. 15 de Liııı11n hanındaki şubemiz binnsındıı 
hazır bulunmaları, hu iQe ait QBr\tıDın<'ll'r ~ubeıniz buğday murımclat 
ı;ervishıılcıı alınabilir. (10.JOO 

lstanbul Defterdarlığından : 
Açık olan ücretli vazifelet· ıçin li c ve ort;m11•ktep mezunu olanlar 

uaı;mdıı .. tahsile devam edenler kabul cdılme-ılcn 15/11/940 Uı.rihine 

mfi. ııdlf cuma guıı!i ı;aat 1'I de İı;tı:ıııbııl Üııı,·eı-sıtcsi llukıık Fakültesi 
blııJll·J sınıf dt ı~hnııcsıudc nıfüıaLaka imtihanı ynpılncuktıı. imtihana 
gıı mck iSU) enler, uıınğıdıı. yaz.ılı veıılkaları biı· i. Lıda:;·a t llpten 1&/1 l /040 
çarşamba gurıa saat. 17 ye kndar Dc;fteıılarlık Sıcil Kalemine tevdi ede-
rek fotoC,rrafh kabul karlı nlmrılnı ı iluıı olunur. no::r.a) 

t - Tahsil vesikası, 

2 - Nfıfuıı tezkeresi, 
~i - Jlu~mihnl lrn[•ıclı ) J\ıızıııııınlıııdnn 
4 - Sılıhnt raııoru ve aşı kağıdı ) alın11cakl r. 

5 - 4,fixli eb'ıııhrıda 2 fötoğrnf 

Milli PiYANGO DÖRDUHCU TERTİP PLAHI COK ZENGİNDİR 
Bu }llttnın iki hususiyeti vardır: 

1-6000, 2000 ve 1000 liralık orta 
büyfiklül ... "tciC.İ fkramiyeler adet iti
barile faıbl:ıştıı ılm1'. ayrıca bu 
plUnn yeniden ve bunrlnn evvelki 

Birinci çekiliş 7 lkinciteşrinde · 

plilnlnrda mevcut olnııynn 500 ve 
60 liralık ikınınlyclcr konınuştur. 

S O O Liralık 
İkrnıni)·clerln adedi birinci e• 

kilişte 90, ikincide l 60, uçuncüde 
Dördüiıcü lerf ip 

180 di~ • 
'2 - Plıuıın jkind hususiyeti de 

47 tane je ~m mUkifatını ihtiva 
etmesidir. Teselli mükafatıııın e

~~ 

U..··-·,· 
, ...... 11• 

'toU'" • 

ası ıuduı·: Eğer bir biletin bfitfin 
raknmfaı"l büyuk ikramiyeyi ka. 
uınan numaranın rakamlarına 

tevafuk eder de, Ylllnıı herhangi 
hanede bulunursa bulunsun bir 
tane. i dPit'f ik oluı"Sa o bilet teselll 
mükifatı knzanır. Bu ımrctle bii· 
yfik ikramiyeyi kazanan numara· ____ _. 

\lJc••••• t.ti\ı-" 
/\tlod , ••• ıı.. .. -

\ f.a.~- · -· 30.00o 
ya benzeyip te yalnız bir hanı· 
sindeki rakamı ayrl olan .C7 nu-

-----ı 30.ooo 
l0.00o 

mara tc~elli mllklfatı kazanacak. 

Biletlerin Değl,tlrll- ---ıııt 
mesi Tarihine 

DiKKAT EDiNiZ 
Devamlı biletlerin ertesi ayııı İ· •••••• 

kinci gQnfı ak~ıı.mına kadar değiı-
tirilmcsi lizımdır. 

7 ikinci Teşrin 1940 Çeki .. 
lifinde Büyük lku.miye 

30,000 Liradır 
Birinci çekniıin tam bileti 2, 

yanm bıleti 1 liradır. İkinci çeki
liein tam bileti 8, ynnm bileti 1.60 
liradır. Üçilncfi çek.lliıln tam bi
leti 4, yanm blleti 2 liradır. 

Plinı Tetkik Ediniz 
Hor çekıliıte biletlerin fiyatile 

beraber ikraıniyelerJn hem mik
turı, hem adedi nrttırılmıştır. 

Yani şans ihtimali her çekillııte 
çok daha fazladır. Bu plllna göre 
taUhlilenn miktaı·ı artacak ve bıı 
talihliler ayni zamanda miktarca 
daha fazlıı lkranıiye ka:ı:anacak· 
tu. 

l 10.000 
ı s.ooo 
s 2.000 

ı.ooo 
500 
ıoo 

50 
ıo 

1.. 
60 

10.000 

60.000 

4').00o 60 

qo 

elerin hem miktarı 

20.000 

q0.000 

71.000 

30.000 

30.000 

~o.ooo 

lS0.000 

3.760 ---543J~ 

hem adedi arttırılmı 

Beıiktaı: ÇAPAMARKA tarihi tesis: t91 

Bas, Dis, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün airılanoıSI 

derhal keser. 
fcabınd• günde üç ka~e t>lına hılir. TakllUeriııden :sakınınıı. 

Her yerde pullu kutulnrı ısrarlll isteyiniz. 

GUnet \YarınklJ 
Öğle 
lklndl 


