
Orft idare komutanı ile 
vali Ankaraya gittiler 
Örfi İdare l·omutanı orgeneral Ali Rma. 

~lJ!l~ ile vali ve belediye reisimiz Dr. 
. ~ ~ar d~ akşamki trenle Ankaraya 

gıtmııılerdir. Vali ve belediye reisimiz .Anka· 
rada dnrt gün kalacaktır. 
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tebliği BaŞvekiiletin 
lşıklaTı karartma 
mecburiyeti kaldırıldı 

M!sır~~ki Edirneae 50 senedir görülmiyen 
ınqılız S l f IA k . k::g~~t~~,ri e e a etı 
taarruza 
geçtiler 

Y 1 k·ı d 1 t.000 ltalyan 
a nız na ı vasıtaların a masKe- esır allndı 

120 ev çöktü, 80 ev yıkıldı, 
yüzlerce ev boşaltıldı 

. Edirne, 10 (Hu.'1ıri muhabi. 1 birdenbire daha fazla yllkleldi, 
m~izdeK telefonla) - FAiirne binlerce evi ve insanI sular çe. 
ellı senedir görmediği bir sel virdi. Karaağaçla, Yıldmm ma. 
fellkeU geçiriyor. hallesin! ve F.dlmenin diğer 

leme tertıbatı baki kalacak 
Harekat ha va ve deniz 
kuvvetlerin· n yardımile 

devam ediyor 
( l azısı 4 uucüJe)_ 

U.ç gündenberi yağan yağ. kenar aemtlerile eehrin merke. 
murlar yilzUnden nehirlerin taş· zi arasındaki muvuala kesil· 
tığını dUn gece bildirmiştim. miştir. 

DUn gece sabaha .karşı sular 120 ev lmmıen çöktü. 80 keır. 
piç ev tamamen yıkıldı. Gui 
Mihal mahallesinde 300, lııfan. 
yasta 176 ev tahli~ olundu. 

( DeVamı ! incide) 



i@adyo Gazetesi 1 
ltaıraaıa 191at1a 

Rl•daja •iPii 
vaıırıt 

Dthya styaaetınıa bu(Unldl man· 
aruı tudur: 

ltaıyadaki eiyul aanmıtmm a
ldalerl dUınya eMn ummniyeaJnl 
alüadar eden en ehemmiyetli bir 
__.. olmakta devam ediyor. 

Gazeteler ltalyanm harbe girdi
lbün yedinci ayma bastıfı bugUn
da IGinde bulunduğu çılrmar.a ip· 
ıet etmektedirler. 

ltalya bame girerltea ne tbnlt 
etmlttl ve bugUn ne buldu T IDdi· 
..- pteımJftlr Jd ltaıya i'ran· 
8UUll )'Jkıldığı blr malarda barbln 
.ima olacağmı dllşllnereık harbe 
llrmittı. fakat tn~terenin muka· 
:tmnhı k-t&iılüiıtieri bor.du. ltal • 
ıa YunanJstana karşı harbe gire
nıt eMrr umumiye targmmda fa
tllt rejlmlnl kurtarmak ~ 
..... Hylk ... llataya clUllDÜI -

* Şimali Afrika laarbi 
Haber a1ınmtma sere ptıaU Af

llbda buluıum ntgSlts kuvvet· 
llrS buCOn SeJdi Barranfde 1taı -
JU]ara bJ'll taamıza geçmişler 
n buz mUldla mevkileri l§ial et
tlded gibi cRSrt bJne Yaba da e
llr aJmll)ar4Jr. 

IDsD1s psetelerinbı yazdıkları
• ~ bu ummrır taarrwı de
llkllr~ lnlWzler İtalyanlara dahili 
i&dlleler ve Yunan harbile mane
vtyatlarmm aamldrtJ bir gtlnde 
bir darbe .indirmek istemişlerdir, 

Bı1 ilk muvattlılayetten eonra 
!nsfUllerln tak..'p edecekleıj bedel 
taealll maıam değildir, 

General Veygaıul 
DJter taraftan general Veypn4 

lda basUıı Ceatrden Tunua'a gel· 
mit Ye Trablua prba bJras daha 
yatlqmıatır. Bu generalin vaziye
ti eavengts bir mahlyet almışm. 
Bil'l'Elnls ld Veyy,and aylan:& n
vel Viel hUkOmetiııin murabhm o
larak ehnall Afrlkaya gitmişti. O
radaki Fnmmz mntrezelerini her 
ihtimale ıkal"ll hazırlamakta oldu
p .malOmdur. Bu mllfrezeler aullı 
puarJılmda 1rullamlacak ehemml· 
yetil bir ktıvvet haline gelmJf tir. 
IRdflelerln tn'ldpfı Framıa.ımı w.-
111etlnl takviye etmlşUr. Bunlarm 
biri fagiıJz mukavemet! dfferf Jae 
!taıyanm tebails edmı zifıdır .. 

'Calı1nin •eyallati 

bulunmam bu Dd devlet anamı _. 
ğutm111tur. 

Hitlerin nutku 
Bitler bugllıı öfleyüı anmm bir 

nutuk söylemJıtir. Bu.gtlnkll nutuk· 
tan kimse hab?rdar 1ellldt.. Nu • 
tuk Almanyada meçhul bir mahal· 
deki bir fabrikadan tıııçlll!re hita -
ben s!Sy,enmlştlr. Hftler bu nut 
kunda evvelce muhtelif v.-sUelerl 
söylemlş oldula s&slert tekrar e 
m.lştlr. Bu mıtukta lfmdlye kadr 
söyl!nmemlt otan bir söz yoktur. 

Fakat dlkbte değer ki Hifü 
bu kere tramıadan balıt:etmft v 
Franlıdaa yalnız A1sa1 Lorenı ala 
caiJnı ve mOatemlekelere doirun -
Jlll18caiml söylemiştir, 

Bitler nuktun mühim bir m . 
mmda da nazi slatemfnin iyi]'~ -
den bah~t:m.üt ve Alman mllletine 
pek parlat bir istikbal ve wam 
N- refıılı devri VPııdet;mJttir 
Çorçilin nutku · 

İngiliz başvekili ÇörÇU de bugün 
beklenme& bir nııtuk söylemli 
fakat daha mtllbet olarak ııuP 
vulyetiııden ve Mmr hududunda
ki taarruzdan bah8etmJt ve alman 
esirlerin saymmt mljdelemJttlr. 

Amerikanm ytıTılanı 
Son gelen haberlere gare Ame

rika Birlefiık devletleri maliye na
zın ve İngiltere hllkOmetinin A • 
merll:adaki maliye m0me16111 ara• 
811lda yapılan 1ar111meıer eonunda 
Amerikanm tqiltereye maU ,_.. 
dun yapmuma karar ftrilmlft!r. 
HalbU'ki ConlGll kanunu beyle bir 
yardıma mani olmakta kil (llalOm 
oldufu 1lsere pgen Ummnl harpte 
Amerlkadul borg alıp da bu bo~ 
cunu veımemlf olan devletlere A • 
merikanm yeni lkruda bulunma • 
anır CoDloa. kanunu menetmek • 
tedir.) 

Bunun .. 4e b'r fOl"lllll 'bal1m· 
m111, Amerlıamn llolaadaya, Bo • 
Jımdenm da tqat..,. para ver • 
mest karartlfbnbmlbr.. ÇUnldl 
Dolanda peen mnaml harpte A • 
meribdaa para aJm•m..U. Dffer 
mUlıfm bir haber de Rotanda rren 
aest .Jullana'nm 18 klnunuenelcl• 
reislcumbu RunlU lif;Jaret _. 
ceğ!dlr. • 

Yanan • ltalyan luırbi 

• 

9 ayda· doQanl8r ölenlerden 
164.254 kişi fazla 

Nazire ı ......... , OniVersile Tıb 
fakültesinde 

Prof esur;uğe terfi 
eden onu buldu 

Arapea " fU'9Ça terklplm!en 
tllrkgeads içinde henlll stıra.kle· 
nenler ftl'dır. Böyle bir s8ı, btle-

A g n ı m U .• d d t "'a ,,, n J.n bltlln ttlrkçeletmif uydmadıkça e .., ·~ ve hele terkip lıaUn1 mabafua et• 

111.981 çift evlendi :tıc~:c,~=::=~: 
Tıp taktııtesl doçentlerinden 

bazılarmm prof e!örlUfe terfi 
"ttirildlğinl yazmışt1k. Aldığı· 
nız mlltemmlm malfunat, göre, 
>rofesörlWtleri kabul olunan on 
:at olup cildiyeci Cevat Kerim 
nCedayı, anatomi doçenti Zeki 

n) kellıneleMnı'zln ;verinde. din· 
Ankara, 10 (Huauat) - Da· zu kadm. 87358 zi erkek olmak kll guetelerden biri bu itiyae'a ka

qiliye Vealeti nllfus umum üzere 169057 kiti ölmUttllr. pdnrak (biWıare) diyordu. Belkl 
müdürl:lğU 1940 aenesi takvim Aynı müddet zarfında 143212 de musahl'.ihln hatası... (A1'ar), 
yılının ilk dokuz ayındaki do. si kız, 163039 m erkek olmak ua~da (bqka) demektir (Son) 
ğum, ölüm ve evlenme vuku& • mere 307311 çocuk dojn:ul§tur. muune alika1ı olan. telbne ile 
tmı tetıbit etmJgtir. Dokuz aydaki aıtıme na.aran (lbiret) diye bildlğbnll keUnıenin 

Buna gôre, dokuz ayda· dofum 164254 kişi fazladir. avnrdrr. Bu 'kelimeyi lrull&l\anlar ~ren, pataJoji doçenti Besim 
rurtıan, aclll tJb doçenti Hik. 
met, hariciye dogenti Ştnaai E· 
reI, Fahri Erel, Fahri Arel, 
de profeeörlUğe terfi edenler 
arasındadır. 

1U981 çift evlenmiltfr. 81669 (blJlhare) dememeli, (bJWure) 

------~~----·--~-----------------------·· demea 

Universite profesörler mecli • 
sinin bunlar hakkındaki karan 
tasdik edilmek Uzere Maarif 
Vekileijne gönderilmigtir. 

Bunlatdan başka hukuk fa
killtesindeıı Yavuz Aıbadan. e _ 
debiyat fakWteelnden Hilmi Zi· 
ya Ulgen, Sabri Esat, MU.kri. 
mfn Halil ile Fen fakültesinden 
Ratıp, Cahit Arif de profeeör
ltığe terfi ettirileceklerdir. 

Bunlar hakkındaki karar da 
yakında verilmiş buluııaca.ktır. 
Yeni profesörlerimizi ~rik e. 
deris. 

Umumi tenvirat 
lambalarına 

Başvekaletin t ra1111 Bda'am 
tebll. v •

1 
1 malrareıı g Ankara, 10 (BU8'UStJ - U. 
' lus başmuharriri Falifı Rrfla 

(Baa tarafı 1 i~e) Atayın yarınki tn·--ıı- "•rlka • Saym halkımızm, bundan ~ Al. 

sonra, zaman zaman habeniz da bqlayan lngilia taamısu 
olarak y:ıpıla<'ak tecrUıbeleri hakkında bir ma.1i'aleei çık&cak· 
gö1.ÖI1Unde tutarak evlerinde tır. Bu makaleden ha.il kwm • 
dilkklnlarmda hazırladıklan lan bildiriyorum: 
tertibatı iyice muhafaza etme- "'lngilterenin lııhnr ordueu 
lerinl ve idari makamlar tara. mareşal Gı azyanl kuvvetlhine 
f mdan verı1ecek emir ve tebli • karşı mühim bir taarruz hare. 
gata uymalanm rica ederiz. ketinde bulumnn§tt!I'. lngillz 

Kararnn.rr.s: gazeteleri bu harekette hentl.I 
1 - 15.11-940 tarih v e mnumt bir tavru vuıtıan 

2.14660 sayılı kararname ile tebarilz etmediğini yamıakta. 
tatbik mevkilne konulan _ ha· dır. Vaziyet lf 'llyı.nm mllkave
va taamızlarma klll'fl ~ metinin zayıf ve kuvvetine 16-
11&Jdilrillme9l ve karartılnia- re kat'f bir taarruz mahiyetini 
11 - nJzamnameefnfn - umu _ ala.bilir veya &fır bir tazyik 
mi Nrıvir&t - , - ıo w cbt ı. htıkmlLıde kalrbillr. lta!yanlar 
llklar - ft - aortta lnpat - Beydi BaranJyi bir hayU zaman.. 

200 maakeli lamba baıhilledne t11JWr eden madd.. c1m.t bir' ha.yit talıkim et. 

il
,. edili 1erl1e nakil vuıtalarma maı.. m.e~rler. ~l bu mevki 
ave yor alllk maddeleri baktmdald ka. muneı matrah denen yer ka-

Sehrin umumi tenviratı lgln rarm qafrdakl l81dJde tadili dar hamr clefl11e de g&ıe de
muhtellf aemtlerdeld mukell Vekilleri BeyeUnce 10..12-MO vam eden llltih'4mlarla berüer 
llmba1ara illveten yeniden 200 tarihinde kabul olunm~: ~: t:ı;:.~-;-~lngi*'f.~ 
JAmba daha mukeli olarak ko. a - Omuml tenvirat: Yuka- lerden üstUnd\'t. J .... m..aer d•. 
na.cakbr. 'nda tarih ve numaram yazılı ~&UM ... 

Bul guetelertn bu Jlmbala. kararnamenin meriyet mevkiin. hi İtalyanlar gibi çöl milfldlll
rm mut-. olarak yanacafı de bulunduğu mflddat zarfnda tiyle ~jmak zaruretir.dedir. 
hakkmda verdikJerl haber uıı. belediyelerce aJmmq olan ha· Bununla beraber, bD taamı
mdır. • vaya ka!'ŞI mukeler.ıe tertM>atı anı büyük bir manası ve ehem. 

oek bir tayyare GlrltteD hareket 
edecek olan IJd tayyare demektir. 

Girit Mlllrdan Yunan••ına uça
ak ola av tayyareleri '9in bir 
• meyduı vulfeal gfrmelııedlr. 
Geçen ay o1'ta.mlda Yu .. ııtım 

baki bbnak prtiyle normal mJyeti vardır. Fransa, İngiliz 
renkli umumi tenvirata mbu. laflarmdan aynldığı aman tn.. 
de edilmiştir. gtltere uzak ve yakm p.r1da 

b - Reemf ve hUIUd bina- oldukca nazik bir v.aziJet,e dU,.. 
larda iç ve dit -1arJ: LUsum tll • ltaıyanm senelenlenberi 
görlllecek samanlarda ani tec. devam eden hamhldan brF 
rObeler. )'aPI~ almm111 ~ ~ mQ4ıfaılu:mt 
olan terti'bat muhafaza edilmek te~ bqlarma yeniden temm et;. 
p.rtiyle normal tenvirata mll • mek mecburiyetinde kaldılar. 
eaade ohmmuştur. TeşebbUa kd>illyetJ tamamen 

c - Açık in.pat tenviratı: ItR.lyanlarm elinde idi. 
Serbest bırakılml'ftır. 9 llkklnun taarrmwıun ma • 

Sel felAketi 
(Bt111 ttm1h 1 incide) 

Şfmdi19 kadar bir ihtiyar 
kadının boiuk'h:ğu teebit edil. 
mittir. Bu da 80 yqmda evin· 
den çıkmak iat:emiyen blr ka. 
d!"".ı"'!'. 

Alman hal>erlere göre, BuJ. 
pristanda birçok 'k5J'ler BUiar 
altındadır. Mustafapaşa tama· 
men sularla çevrilmJştlr. Yunan 
amilli de sular &ltmdadlr. 
. Ergene çayı 5 metreye çık. 
mıştır. fekender köyOnde iki ev 
yılnhmfbr. Uzunköprll ile Yu • 
nan aıvJsi arasında 1ri tren hat 
tında, ve Bulgarl!tanda Karaa
!faç • Kum çiftllsli a.rumdaki 
tren hattı muhtelif yerlerinden 
bomb'lumır. Bu yfbıden latan. 
bul • Edirne ve Avrupa trenle. 
ri fıııltyememektedfr. 

F.dimede elektrik fa.brlka.11 
da sular altında kald,pıdan ııe
hir kBl'ftttltk lcindedlr. Her ta. 
raf su iclnded!r. Vatandaştan 
tahlla etmek ~nde bhnman 
ukerlerıi11lisle jıtıdarma ve RO. 
lh!!-!'fmb bofazlanna kadar m
va dalarak evlere ~rmleler b• 
dm ve çocuklan kurtarmJl}ar. 
dır. 

Bunlarm ~kleri "'vret 
her t01'11l takdirin fevklndecUr. 
Umumi mttfettis ile vali veldlt, 
belediye reisi, emniyet mftdDrtl 
tertibat& nezaret etmektet.,Jr. 
A VN lradmda 1500 ev tahllye ec!=r. a:;..;k,,..8vtıri=---e lmda~ 
rilmiı, ancak akı.tam Userl ha• 
bel' almaMlmf ıırtfr. 

K&, halkl bnvftk leddln tl& 
r1ne ~lnn11. ufak tefek rahne. 
lerl tamir etmektedir. 

Sular ytikaeHnıe bu k8y hal
kmın aJdbetl erıdiee dofuracak" 
tır. llacar barlclye nuın Kont C:.

tl BeJcrada llderek Yagoalav dev
let adamJ•rUe ıarilfecektlr. Kont 
Çlktnln bu aJqam haretet edece
il Gireııllndttir. Bu ziyaret her 
tarafta hareretıe k&rlJ]amııakta • 
lı!Jr. Bu llyaretln Alman ta.svibl Ue 
71-pıldıiı ve Yugoelavyayı yeni 
.alsama 4ahl lolmafa kımdırmat 
JGfD oldula t&bml nolmımaktadır. 

Yunaalılarm hanlrltı eepheıdn 
1ıer tarafında ln1dşaf ballnde d .. 
vam etmektedir. Bir İtalyan mu • 
kabil' taamın ptllktlrtWmU,tUr. 
İtalyanlar cenupta muttaml çekil. 
mektedlrler. Yanan or~U8U bı.ıcDD
lril vu'yettea dalla Z-30 tDo • 
metre Uerlerse ttaJyanlarm on bi
rinci orclmwnm teslbM mecbur 
blmuı lnınetle muhtemeldir. 

Girül Adaaı 

gelen bir Jngutz av blrlltl bir gün
de ıo ltalyaıı tayyarest dllşllrmllt· 
tn. Girit sayesinde av tayyareleri 
Yonanfatana uçarak gelmektedir. 
Eğer böyle bir durak olmasaydı 
av tayyarelerln1n 16klllerek deniz· 
dtn tapımuı lAzmı olurda. Yunan 
tJann tayyare lbtiyaçlan da gliı 
6nt1nde tutul~ Glrklin ehemmi
yeti bir kat daba artar. 

Glrldla tahkim edllmJt olmuı 
orta prtta hareklt yapan İngtllz 
hava kuvvetlerinin mOeulr bir ıe
Jıilde hareketine tmkta nnnekte
dir, Bu uzun menzllli tayyareler ldn 
bllytlk b'r ıey olmunatd• beraber 
bıa menzflll tayyarele\' için bllYilk 
bir avantajdır. Bu adanm tabld • 
matı aym ıaMaDda on f'':f adadaki 
ttaıym hava kuvvetlerinin baskı 
aJtTnda olmr""ı da ter.in etmlt 
hattl talim 1Çlll&Jarmı sorlaetır
ID!§f;lr. 

d - Na.kil vasrtalan: EvveL nası ve flhemmlyetl bil ~ 
ki karamaıne ne kabul edilmi' büs kabiliyetinin lnciJisler ta. 
olan maskeleme sistemi baki rafma ~I olduiua• atflltel'· 
kalacaktır. miltfr. Mılll"da ltaıyan tumız 

e - Tahmil ve tahli'9 ve na- ve iıtil& devresi bltmlflir. Bi. ı----------
fia işleri ve dmiz fenerleri t.en.. llkis bu tehlikenin tasfiye laf. Al•IDJa 'iDi• 
viratı, normal zamanlarda ol· hası btuıt8J"'I~· .. 
duiu gibi cereyan edecektir. Refik Şevketin 9J1tD lrll'fll•lla 

Geçenlerde Girit adumm fngt -
llzler tara!mdan tahkim edllınesl· 
nin denJzcD'k bakmımdan ehemmi· 
yetini ~ ~. Buglln de bu 
tahktm&tlJI ~ hava kuvvetle
rine temin ettlli faydalardmı bah
led~ 

2 - Bu kararn"me Detri ta. bir takriri ita ri1ılnden muteberdir. An1ctlnl, 1.0 (Huauaf ) _ Ma· .,.,. flftlm 
Konsoloslar arasında 
At11ct:ms, 10 (HUMtsl) - Mu· 

sulda fhdu oltman konsoloslu • 
ğa eski Kösten<'e komıoloeu A. 
sat, Şam konaoloalutun& --
kezden Fikret tayin edilmlttiı'· 

niea mebmnı Refik Şevket .... ıdeaelE .. ' 
ker ailelerine temin edilen ve 

JtUc8k aııtaııt devletlerine dahil 
Dl&ll YugollavJardan toprak late -
mil deiilclirl•. l'abt 1ıUQUk an· 
tuta dahil olduiu halde Yi!!oe • 
.. YJUDI bqb Jımntmıe.onı:ırda 

G'rlt t"lhldm edOnıetle ttalva Ue 
Ml!rr h!lva yolu yan :varr'a f!lf"llt· 
tir. ŞinKtt Mımrdan harelret ede • 

Tefrika Namarası : 81 
Kit batlem11tı. Gilllıereııbı oturdulu apartllllanda 

alorffer YGktu: abshleytn gl1ap ortt.1* brardlktuı 
llODl'a evine d&ıen yalmz kadmnı gUntm 'btltlln yoJ'IUD· 
ıutunc!an IOIU'a bir de ev .leleıile megul olmuı lmkln· 
m defilae bile gllç ve yıpratıcı idi, tekrar bir htsmtt
tl bulup tutmak lbmıdı. Halbuki yuıhanec!e itler 111 
gitmiyordu, hllhet1a ehemmiyetli kazanç get:lnn btıttm 
bUyilk işleri ?'eelaeıtıkten sonra bu ay yamhencaln va· 
rldatı ancak kiralan, ev:n ve yazıhanenin ktralarmı 
bqılıyacak kadardı. Netıc~de Glllserenbı eline 
ebemmtyetll bir para ~est lAzım gelen mlru men
leal de bir tllrlll halle:m!IDCmift;i, hAJl uayıp d1U11· 
,ordu. Tek tımit bu mıraa llbıda 1di. ·Onu brp1ık p. 
terip bir yerden borç para bulinak+an b!l~ka c;are yok· 
ta. Genç ve gUz:!l b!.r kadının borç para lstemefe kalk· 
mumdald acılık ve bunun ulra1abDeceğS bulanık tef 
lirler de ayn bir dert. 

Azam! derecede t~tumlu bir ~t ıtınnek mec· 
buriyetlnde idl; ö~le yeıreklcrlni mutııua, b'.r surette 
Ye yuıhanede ymıeğ,. bn.-'ilarJı; ancek abamlan evine 

.ı&ldtl!tl uman, yeni b1zmct~.llin h~lad·~ tir iki 
bp steaJt yem±le g::!a!:::.nryordu. Ş5:;le 'bayle Jl1tı1mır 
yabus bir odada t~k b:uı-na, kederleri, dt\tlincelerl ve 
ten~llllnl bekliy!D ı~tttt~1tn Jıı:•"ll"'J•ılh f1e ..... lı o'P.rak. 

lokınnlan boiazmda dllfUınlenlp sıratsnal'lk 11~ 
'* yenıe1r ... 

Yazıhan~ m1111tazsmını ~ltp ~t'fvor, 1>Mbnı. 
"8' tefek JoJLi ~'"'mek Jçln ~,.,.~·or, malıkenae 
llMidorıarında clSıil1'1w, davalara g'.rlp çıl:JYor: fabt 
....-. QUJtereııe relen ft atplerl ymbaneyt para 

1ıll'abcak yerde nerecle Jle mahkeme muraflarml ft. 
lb da Gtııaerene g6rdtlrecek derecede dllfkQn bir mali 
vulJtbı sahfbldlrler. 

Bunlarm anam~ bir ıaç bdm vardı Jıl daftll 
Gllllerenl bWıaua al&kadar ediyordu. Henüz y'rml tld 
yirmi Uç yq!armds: bir genç m ll.lllledllebDlr: gtlD 
aermu.. giSrtlp gcçirmlt, evleıımlf, hatta anne "'mut bir 
bclm, olduqa tafsU!tlı bir maziye lahlp bir ktıçlk ka· 
km olclufuna ull ihtimal verilemez. 

Unn k'rpiklerin arkum2 pırıl pm1 ıp1daı'la c!o
lu J'etll glizler. HafJf penbe, beyu, krem rengi, aydm· 
ilk ve gilzel bir ylb. Jhrun ~eri, ktlçtlctık ala, 
tatlı Jnvrmblarla d&kate Ç3rpan çene, her biri ayn 
ayn birer huausiyet tqıyor. Zsyıt. ince, kllçilk bir .gll1 

ridanı gibi tem&1J&11 inana hem sevk, hem riklad vez:en 

btr boy. 
Soluk bir nJIUfer gtbl, yeni açmJI hOsOnUl bir ~fçek 

'tfbi, dalmm üstUnde Jmrn'an yavru meneqe gibi bir 
ı,ey. tık bakışta ı•u,tltr ki bantta acz', cUzel, sevbnu, 
tatlı bir blıfa btırUıımllı aesl tem.sil etmektedir; içini· 
7.ln merhamet ve şefkatle doldniunu, onu sevin okşa . 

'llak, derıtfnt ııın~"lc VA ,rs-M""""" kotmak lhtiyacmı 
lıiss::d~rslnfs. Porran bö:1le b'r kadm. 

DaV8lf'IU kadJD awkata vrnneP.i 8n.haı lcfn daha em· 
'\lyrtlf buldr.ı:tınu ''Mı-.eret t'"ll"rlğtnden kalkıp YIZl
"laneye ~Jmietl. Bir l'OlD&!la ben:rl'!en hayatmı da Glll
eere"e dofrudan clolzouya tead'sl anlattı. HiklVMlntn 
l\edr.h tal'Rl'armda ıztmıba t•nı~~mış bfr eda De ta
bii bir ı~de w anki ~ bir tef'ftOr dtt~-m•,.,,111 Pbl 
11Szt1ne devam e.!!yonla, bul açık ıahnelere gelince yl· 
ae ayni tabUJlll muhd.. edlyer ve utandJlı belll ol-

..,.m1a. 

e&ıecek Yl.rdJm hakkında bıa. 
bat isteyen bir ta.krir vermit
tir. Meclisin varın 1d telHeinde 
dahili~ veldJlnin buna cevap 
vermm muhtemeldir. 

Sarlıotlula "1ztbıden temden crJranlmll aenerf bir 
baba Ue hlflf meerep bir annenin gocuju. Kadm &uıe
lerl çabwıp alleyt bellem.eğe uil'&fU'DUI; IODl'alan bu· 
nun pe~ •llmkUn olmadılmı, mOmldln olıla ela Jıolal' 
olmacbjım acı bir ptilde anlayıp daha kolay nnnc 
YoU&rma sfbalf, ÇoouJı setbı Oll yqm& pldill IUIWI 

onun ytlzbdetd ince Ye lf!kh manaya dikkat eden biri, 
&Ueye :vardım ollma diye yavruyu alıp bir bale dmsha· 
netine vennft. Perran. az l&ID&llda ld1Qtık bir bale u
tisU olarak dlkbtl oekmJI. 

Oıı Bd pemcla aluıeye Çikmıl. Klçllk, m!nDt, ıe
vlmll bir artlllt. Oncelerf revtıl.,se tl1lD ufak tefek 
oyunlar yaparken gltglde seneler Y8flD& ammolunduk
ça, gilrbllzleoJp genç mlapp gUzellill arttıkça operet 
balelerinde dikkati çeken, çıplak vtıcudunun tenal11bll 
ile, hareketlerlndeJd )'UmU!i!athk T8 cevfkllkJe, dauJa• 
rmm hoswılyetl ile befenilcn, alkıelanan ve da!ma an
mlan bir 1anat~ meyclana gelmit. Kendtllne ara ma 
operetlerde bul sözll roller verlldtğt de olmq: fakat. 
onun asıl zevki, lhtlraST, tt,tlttmtı'ltu dansa, tıvraJr ve 
kııdmcı blr muslklaba refakati ne yapılan cmJçıpJü 
oyunlara ... 

YJ!>ranmaz bir gel'qllk, daimJ llhlıat ve 1Haret, 
bir mukavemet, ç~!L't ve blelik latiyen bir it.: .ene
ler geçtJkçct nank5r1Ull artan ve meuaplarml ~b1İt 
tekaO<Je ıevkeden bir meelek; fakat Perran henils pao, 
yUzll kadar vtıcudu da henUı gUzel, mlltenaldp " ta-. 
Onun ~ daha bir mOddet. btıfnmf!Z aç eme lf'nln 

kendisine Daaa•t ttmb'ICliiae emin... Istırabl bqD 
aokt'Klan 

(f'M ftırtıft t 4•ftle) 
ile ~ n lll8nUIZ olmakla tav
sif etmlittr. Da matbuat mlna!:a
IUJ da Yanudstaa Ahn..,a allf
bbae fillnılt 1dr oephe ıek!bd al· 
madwkp Beria •IJıOır'V- ... 
... ~ lılr .....,,. 
,.,.... iti ı 1 .... llll'fltlDd& .., • ....... ~ 

!Qllaı8t ltaıyaa - Taua ... 
W.e AlmanJa1'111 lılr ,......._ .. 
'8wü Pim~ 1ılzıat l~ a 
···~-.. ...... -. ... 
108 Dlfalla blT ltıa!Janm l»et, aiti 
mllJon •lflll111 1dr Y.anaa!lltau 
kaJ11 ..... cdmmad!il loln A1nln• 
1Bd8ll ,...,ınn fstemt'SI !<enaı nıe'f" 
eudlJetlnl ft da\1'181111 lnkAr etme
.. demektir. a. ım.rJa ltalJa lılr 
da Al'llafttlaktan batla .. , .. 
~m~eb!laM
h~ llllttefthl A1muYHlll lmWma 
kOl!IDUDn .... ~'*tirit -
ret echmlJ ! Hldlr. 

Amerikacla ordu ip.. 
munzam tahıiaat 

iateni,.or 
v......-, 10 (AA.) - bt ltalltr 

alan mabllller bOkameUıa kolllJ'9Clea 
relecek lctlm& devretlDde, ,_ıdeQ 
400 milyon dolarllk mtmam t•hslut 
11u,..ıım blldlrmeıc.tedlr. Bu para 
dlSrt mll)'Cm1uJI '* kara orduluDua 
tank. &anan Ye bomba ~ 
temm edecek 1lrm1 kadar elWa " 
mQblmm•t falılikalmm •ap-.. ar 
fedUeoekUr. 

llal6mdur kt, J9ld 81Hh fabrlkala· 
., lall'Ulmul l4lıa daba ... de 800 
mUJm dolarlık tah"MI ftl'llmlfti. 
_... tradU' almua tedlılrtar ..,.... 

• l.JOO.OOO ldflUk •teıt lılr kune
tln lılltb ..aDla .. t.oblat tbtt,.~fl 
n tamamen ve ı 000 ooo ki •ı ı 

..... tecldlab da "-- temia .. 

.... ,.. -t'tt-, 



a ..... o itika: 

italyan ordu 
şefliğinde buhran 
lı..ı,u erkiıuharbiyel umumiye 

relı;l general Badogllo vazifesin· 
den çddldl, Sulh 1.amanlarında bi 
le blr ordu e.fiıı1n n.z.lfesinden ay
nlmuı mühim ınlkyuta dedikodu 
v.ue.l olur. Halbuki lt.aıya bir 
Mrıa ~- Ve harbin de şhl
iWll blr S&fhaa1D1 yapms.kt&dır. 
Ba Jtibıarla ltaıyaa ordu oefllğinde 
npıJan deil§me sadece bir phsm 
1ıU \'Ulfeden aynlmMı §eklinde 
mtitaıea edilemez. Harp l~inde bir 
•l'du pıflnln deltpnetit eğer mem
lelıettnde iki ..arın sllihh te,.<tldlat 
o~ bir memlekette \"Oku bul· 
•Ytb bana Mdeee askeri blr nok
t.I nazar lhtillh sayabillrdlk, Hal
lııüt İtal,a gibi Mkt"J' te,kilitı ya· 
llrnda partbdn ~ömlekll askerleri· 
• de yer akhğr bir memlekette 
... fı daha dertnlerde anunak lk· 
&ba .der. Harp 1lallnde her han
~ 'bir a11kflil't tefin .htikfnnetle lht.1-
llfı devletin slya&i mukadderatlle 
uıkeri .....areUa arumda irtibat 
tıeım edllememtısl ve banan teknik 
~ yUztinden vticoda getirile· 
••mi eeumda toplanabilir. 

Askeıt h&dhıeler asker mantığı· 
.. ıöre lnJdtaf eder. Bu mantık 
-1zane, kamanda, efrat baknnm· 
._ lsttbtHlitt haiz olduk~ mu -
W&ır olan netloeyt ,·erir. Ban· 
ludan llerhangl biri hazır olduğu 
sunan netice bir zarp unellyesbı· 
de oldala gibi srf1ra mttnce:r olar. 

Fraıas.4a bqkumandan1ık bah
ram bu ytlzden bundan yedi ay 
en•eJ patlak nrdl Ordu şefi de
ğl~ldt. Fakat hasılı zarp sıfıra 
mttnttr olmald:an kurt.anlamadı. 

Şimdi ordu ~it buhranı 11111'& 

1111 ttatyaya gftdt. 
İtalJ'Ulm geçlnnekte olduğu a~· 

lreıt ıer buhranmı izah edebilecek 
yakın ve uzak bir takım sebepler 
T'U'dır, Banlan kmM'A yakmlardan 
ualrlara dotnJ halba etmek mftm· 
lritndtlr: 

1 - 1ta1ya gef:e 11aat üçte Ya
naalstana not.a \ 'Mdl 

Saat altıda harp llln ettt. Saat 
dokuzda it.al~ an kıtalan çeklime 
'!t"r ~ladılar. 

Harbin bu ,ekJlde inkişafı \'C 

ınuharebcnln Uk gtlnlinden lttba • 
l'flll A rnHutluk ara.ıl~lne lnttka.11 
ttaıyanın diinya onünde prestijini 
sarstı. 

n - ~ 1ı1r ...... .- .... 
l'fl81ar. Dlktatörlttk ldarelert •· 
"ak safer 'e otorite ile JS§ryabl 
lirler. İtalyanın bittin Mkeri ıart· 
lara rajmen muaffer olması, &e· 

rt IU eanıtte mavaffü olmur Da
~ nle'1dl b9konmdan zaruri 
141. 28 tefıtalenew..lterl Arca · 
\"atlulda bir ltal)'U zaferi elde et· 
raek 1c1a· orcha tserWe •er M'\i 
tazyuı icra edUdL Fabt Politika· 
YI 111eaoaaa edecek bir askeri za.. 
fef elde edllemedl. 

A .... vatlaktakl bozgun banketi· 
nl ıılardumuıık lçla bir takım ku· 
m .... nler ıalıl§er cezaJandD'lldı. 
Füat b8tiaa bunlar muvaffakıyet 
t.mdıdae Jılsmet etmedi. Geçen 
...-r ctlalbte kadar ttalyaıı lota· 
lan eeaap cıepbealade flddetU mu
llalıll taanularda bahmdular. Fa· 
W 1"mlar taıtJdn makadderatmı 
teWll ........... YUllU ordusu 
llld lıal'eketlne devun etti. Pa • 
....... ttaJ,.n vaziyeti c1alaa 
..... ..... ......... anetne,e 
bafhfl BIMJ01~ftö1Hlll onla '-fm • 
.. fllldlme.I .. tarlhtıen .....,.,. 
....., efmeldıedlr. 

m - tWpJa .. laatlalarda 
~ alnaan mallül • 
yeller ......_ yapılan nepfyat 
tllkkate liyddı. lla neplyata Ki"' 
er'~ ltluım ohm1IJOl"h. 
.. ft.hemda bir nevi MalcyaTel 

.......... awaaam:tek mtlmldln de
llNb'· halJada fqlst tetld1ltmm 
................. ma1161ıiyetla tıebe
.. olarak göstermesi, on yMIBden 
..... ımiliw,.etl itiraf ederken 

....... - ... lafla& tefldll· ..._ _..,...el. otOrlt.Mlnl mu -
>..,.... ....._ .e.ell gayre&laden ileri 

Phektedlr. 
._ ~ bir keDe ister. 

.. ...._ bile BadogDonun betı· 
dlr. BeDd ele ıann mahkemelere 
\eıtleeelı .....ı edlleoektlr. 

iV - .......... yerhle cmla 
......... SeMdlea Vıo Kavallero
•a •ltalııeklıelea llOllra ordadaa 
_,...., ......... lleadlul sanayi 
,__...... ve ~ itlere vennllf ....... 

Jlwo'"hh blllile.lacle vazife 
..... ....._. eean della dJade fa· 
............ emri ....... Wr 
.. .,.... ...... hl9lllnl '9eftlaelde
••• ~ Jıareketle ıw,. 
....... Mr mMelenla ltaDt
ae .. lllr ~ 1"11111111111@ oldala 
helld ......... ttalyada ........ 
um orda yuuac1a an K6mleldl· 
IH tetkflatr da ftl'dlr. 

Ordu n~ kara KÖlftlekH yani .,... 
ti krtalan arumda lhUWbl tı.tm· 

> Şehir Haberleri' Lastik acenteleri 
Orta tedrisat müesseselerinde bugüntopıamyor 

Girip dlşlndflkçe: 
. ,, 

Yakında gelecek olan 

okutulan lisan kitapları las~:~:~~:~vzi 

Talebenin sınıf sevil}esin
den üstün görülüyor 

Orta tedriaa t müeeeeee1erin. 
de okutulmakta ola.n liea.n ted
risatmm takviyesi, a.ynı zaman· 
da her dilin m~ bir kL 
taptan ve tek bir m~ ~ 
tilmesi hususunda Maarif Vekil 
liği esaslı tetkiklerde ibulun
mu!ftu. 

Bu tetkiklerin neticesinde, 
her dil için sınıflara göre birer 
kitap tanzimine bu kitapların 
da. bütün öğretmenler tarafın· 
dan aynı metodla öğretilımesine 
karar verilmiş, l&zun gelen ki -
taplar yazdınlm~tır. 

Geçen ders yılr başından iti. 
baren bu kitaplar yalnız birin
ci smıfl&rda okumnağa başlan· 
mıştır. 

Kitapların l, 2, 3 ve 4 üncü 
sınıflara. ait olanları da bu 
ders yılı başında huırlanarak 
okutulma.ğa başlanmıştır. 

Maarif Veki.leti 5 ve 6 mcı 
smıflann kitaplarının henüz ha.. 
zırlanmamış olmasmdan 4 ün. 
cü smıf kitabmm 5 ve 6 m~ı 
sınıflarda da okunmuına mü -
saade etmiftir. 

Fakat 3 ve 4 üncü amtf tale
beleri 1 ve 2 inci amıfla.rda baş. 
ka §ekilde lisan dersi gördükle. 
rinden onların okumalarına ay
rılan yeni denı kitapları seviye 

Jerinden üstün olduğundan ta· 
Iebenin kavramasına imkan gö. 
rülmediği için talebe velileri ve 
lisan öğretmenleri maarif ve. 
'klletine müracaa.tta buhınınuş
lardn-. 
Yapılan müracaata göre, 2 

ind srnıf kitaplarının 3 üncü sı· 
nrfta. 3 üncü sınJf kitaplarının 
aa. dördüncü sınıfta okutulma -
smm teminidir. 

Vaziyet talim ve terıbiye he_ 
yeti tarafından tetkik edilerek 
netice birkaç güne kadar tebliğ 
edilecektir. 

TARiH DERSLE'RtNtN 
NOT VAZIYET! 

Orta okullarm 7 inci ve 8 in
ci smıfla.rmda öğretmenlerin 
tarih kita.pla.rında iba.zı vakala.ra. 
ait bahisler için kitapta verilen 
izah&tt üfi gönniyerek aynı 
balı.si aaha. geniş ve tümullü bir 
surette talebeye yudınnakta 
olduklan 'llilerin şikayetlerin -
den a.nlaşdmaktadır. 

Maarif Vekilliği bu durumu 
dikkate alarak bir tamimle fil 
tün okulle.ra tebligatta bulun. 
muttur. 

Bu tebligata göre; kitaıbı o 
la.n derslerde talebe hiç bir su
retle not tutmıyaca.ktır. 

Odun narhı yeniden değiştirildi 
Kuru gürgenin çekisi perakende 

415 kuruşa satılacak 
DUn toplanan fiyat murakabe kolkisi toptıııı 280, perakende 380, 

misyonu odun fiyntlarmı yeniden kuru gürgenin çekisi toptan 315, 
tetkik ve tesbit etmiftir. perakende 415 kwl.li& aatılaeakt.ır. 
;.d ........ ~ ...... .,.. 

clanbed bir anlqmamuhk meT -
cuttar. Kangilmleldller De Ol'Clll a· 
rumdald lhtllU Arna"nd:talr ~ 
Jert dola7191Je ............... _,_ 
... ,. tnt:lbl etudtUr ..... ~ 
yoldıur. Olda ~ llarp tir
raftan obmdıjı if.edenlNvl _. 
lftmdur. P'•- ıw,.,. Wr _. 
vl Almu ..... .,.__ teırlrıe6-
me4r ........, ifade .._ ._. • 
da eıfılm .....,_ Wrllll ~ 
getlnnek husaeanda ord1a erlllnı 
tamamen alePtıu.br. Bat....., 
bu ftkrln pmplyon .,....,..._ 
Yeni ordu tefi tnailuı nllıtılı• 
11C1 bir vazife lfireeeldlr. 

ttalyada ohlp bit.en 1'a llWlae -
terin iç ytizttall ,..._ J'ls 16nek 
kabll dejlldlr. l'abt ............ • 
tarak blldl~ bir eey ..,._ 111. 
tthl lııa llareketlerill ı...,._ mit 
Jı1' bir to ıalmlt•mua httlrlm atr
ınelrte ............ 

SADRt ERTDI 

-83-
- Her ne olul'll& olsun, be. 

nim .tzlere .&yliyeeek eöelhrı 
vnk .. 

Onbin lirahk eşya 
çalan 

Bir hınız dün 
tevkif edildi 

Şükrü ldmda ~ bir ~
SIZ, bir mDddettenıberi Fatih, 
Kumlkapl ve Kamnpap eemtle. 
rinde an, OD beş f!V eoymue, ni
b&J't fiddetH hlr takip netice -
sinde ele geçiıilmftir· 
ema;ı Adli,.,e verilmiş ve 

dördild 80JWll hAldm)iğince, 
tevkif olumnuftılır. 
HumDı muhtetif efterden 

ça.11111§ olduğu 10 bin lift.ya ya.k 
laşan efYUBı l:ıir kmnI satıl. 
dıklarr dftkkinJaıda, bJr kısmı 
da •ılrJadıit tJir .... llulumnuş, 

f sahiplerine iade edi8iftir . 

görüşülecek 
Bugün saat on buçukta mıntaka 

ticaret müdürlilğiinde lastik acen· 
teleri mümMSillerinin i tiraki ile 

bir toplantı ya.pılacak, yakında Av
rupadan gelecek yeni kamyon ve 
otomobil lastik partilerinin tevzi 
işi görlişüleccktir. 

Ticaret Vekaletinin mıntaka ti
caret mUdUrlüğUne . ) olladığı bh 
telgrafa göre, gelecek olıın kam· 
yon lfı.stiklerlnm yUzde 75 i Ann 
doluya, yUzdc 25 i 1stnnbula, oto· 
mobil !Astiklerinin de yUzde 75 i 
tstanbula bırakılacak, yUzdc 25 i 
de Anadoluya gönderilecektir. 

Toplantıda bu karar lastik acen
teleri mümcsillerine bikiirılccek . 
ttr. 

Belediye kimyahanesi
nin raporuna göre 

113 9 numuneden 
169 u bozuk! 

Belediye kimya.hanesinden ge. 
len raporlara ruı.zaran, teşrini -
sani ayı zarfında muhtelif gı -
da maddeleri Ur.erinde ;'apılan 
nümıme tahlilleri şu neticeyi 
venniştir: 

789 çay. kahveden 6 sr. 105 
tatlı maddelerden 28 i, 409 her 
nevi un ve irmik U'llundan 54 ..i. 
317 ekmekten 50 si, ntimuney~ 
muvafıık göriilmemiştir. 

Bu suretle teşrinisani ayında 
alman 1139 nümunedell 169 
nümunesi !bozuk olduğu netice_ 
.me vanlm'Jlf ve bunlar ıh.aJclun.. 
da kanuni takibata ba§lanınış -
tJr. 

Hububat tacirleri 
beyannamelerini 

verdiler 
Hükiımetin son kararı üzeri • 

ne şehrimizdeki hubuıbe..t tacir
leri de ellerinde mevcut buğ
daylar hakkında. birer beyan. 
--~ dawıt aa.m-. ... 

Verillll miHıJet dl1n aıkfun 
bitmlıf w lll1tihı hububat tacir- ' 
teri fMa,anamelermi mmtaka. 
ticar8t lllldilrlüfllne teslim et
mfııJleıdir. 

HUk6met tetlrib.tmı ikmal 
ettikten 90nra 20 giine kadar 
möbayaaya i>aşlayaeaktır, 

Tıpa söken hamal 
malıkiim oldu 

Galip adında bir hamal, 8011 
giin1erde anafordan para kuaıı 
manm yohmu ~ w Sirire
ci riıtmımm tblerindeki beuin 
bidonla.nnm t&palarını dcfftlk 
15 ,... Jnmışa satmağa ~
Jllllbr. 

Hmnıal Galip, dün de aynı §e. 
kilde ta.pa sökerken yabJan. 
mlf, ve verildiği asliye dördiln
cll cem mah'kemeei tarafmdan 
1 ay hapis cezaınna mahkQm 
edilmiştir. 

.r-Pepe bu söızlerinin üaerinıde 
kelimesi kelimeeine mrarl& duru 
yordu. Ben buna dildrat bile et.. 
memiş gibi görlinerek e.ym 
mtıstehzl tavırla devam ettim: 

~Şk ve macera romanı 

- Belki Mösyö &nies mm 
bana söyliyecek södnüs J'*· 
tur. ama benim si• eöytiyeeeıt 
çok eeylerim var. M~ edin 
de ben konup.ymı, sız de BOn
ra cevap verirsiniz. Eğer aldeıı_ 
mıyorsam dün burada Madam 
dö Ligera ile bir puarlığa gi. 
rişmek teşebbUsUnde bulunmue
sunuz.. Siae şimdi buDda.n büı -
sedeceğim. eğer ha.ta .ettiltm 
bir nokta varsa, bana ıhta.1' e. 
dersiniz, olur mu? 

Sizin Madam dö Llgeraya 
yapDU§ oldufunUS ~lfin hU. 
18.saaı şu: "Gidip Mıa Burdet 
Koperi yatında bu}a.catramıa ,vt; 
benim hak1mndaki kanaatinı 
tuhih ettireNk, kendi hakkJD!z 
dairi her tOrH1 8Uimnnr da ori!-
dan kalchrac&bmıs. Sonra Mis 
Buftlet Koperin kQCMJJldln 111· 
nbnam için lban olan c6rmti 
nıeşbuda vtıcudunm1a ,udlln 
etmeğe hamr olttafmıum, bn · 
dinizi kocuiyle bir ,_.... 
tuttm-aeat- wad edetı8k9i-

Y.-: 

Moria dö Kobra 
" ledikle • Diz. • ., Burqa kadU' llOY: 

rimin helai ~ ve tamam 
~I "? 
~" mı . -.:.Ol • _ Pepe S&nfM tıu ~enn 
h~rine cevap vermedı. ben 
devam ettim: 

- Sonra eğer p.rtlannIZ1 
kabul ile lü.mmu veçhlyle hare-
ket etmediği tüdirde ~~ 
da geçirmit olduiu hayati bü -
ttin tefenil&tiyle Nevyork mat.· 
buatma bildirerek hakiki hüvı
yetini meydana vuracağmrzı 
..m.ı-~· n.- kadar ~.r-.....uııs.. oua-.ya 
da aöyledi;klerim h doğru de--·ı -.l'f ep 
gı -· Pepeıım eli muayi sıkıyor .. 
işte gittikçe artan asabiyetine 
ipret.. Niba,.,t aeeiıti de yük • 
selterek: 

- Sbe verilecek, hiç bir ce · 
vdmD J'Qt.. di)1al'. Vadem dö 
Ligwa Be __., ne 1'9"ilae 
ya.im Clıllll w .,_.. ali.kadar 
eder. 

- ıw..ı. .• it ' b ... ,,. ai-

Çıevl.ren: 

Muzaffer Acar 
zi ve cıau 8.li.kedar etmez, ç4in. 
kt1 kendisine vekilet etmemi 
bula bi&zat rica etmilti, demiş. 
tim. .. Şu hale göre bu it ~e 
benim aramda halledilecek .. Da· 
ha doğnı olarak eöy1ememi la -
tiyonuıız, bu meeeleyl siz, ben 
ve do8tum Speneer halledece. 
ğiz.. 

Bob Spe!l8erin dilsiz bir f&hit 
gibi aramnda bulumnur mu. 
hakka.le ki Mösyö SanteZi faz· 
lasiyle rahatsız~ Nite
kim bu sözUm Uw lne birdeftbi_ 
re Boba dönerek bağmlı: 

- Bu da ne demek ohlJ'Dl'?. 
Hem siz bıreda ne arıj\INU • 
nuz? 

Bob elleri cebinde olduğu 
halde p~ yaklaştı vıe du· 
dak}anDda :ıiıüstehd bir gülüş-

le:_ Ben mi MÖ8)"Ö Sut•? 
Dedi ben burada sille 8Jk ark 
-.. jkrUll etmek için bWu -
n~ ....... ne yamk ki siz 

.. zwww:;::ı ~.... '-" .... 

Akdenizin talihi 
Akdeniz hakimiyeti, Fenike· 

lilerdenberi, birçok millet ve 
ülkeleri yaldızlı eteklerine t.n
kıp sürüklemiş bir fikirdir. Ro
manın u.ameti kadar, feUi.1.eti
ni de yine ibu fikrin ruhlarda u
yandırdığı iştiha <'nginliği ha. 
zırladı denilebilir. 

lştiha, doymak bilmez bir 
hale gelince, ilk yıkıcı izini 
s~_ibinin midesinde gösterdiği 
gıbı, milletleri azgınlığa sürük. 
l yen "ihtiras,. lar <la çok geç
~~en, milli ibünye. milli hudut 
ustunde cöküntüler yapmağa 
başlar. 

Sülük. ~ülüktür. Timsah kud· 
ı etine imrend· ;;· .. gül' •· ıbı gun, unç 
olur ve bunda inat ederse, ni. 
hayet "Laf onteıı.. in kurbağası 
gibi. ıkına ıkına ç-.atlar. 
Doğrusunu isterseniz. Akde • 

niz lbir tek devletin hnzmede
miycoeği kadar büyük bir lok· 
madır. Onun yumuşak iklimli. 
bol verimli kryılanna dizilen 
bütün milletlerin. bu denizde 
payı kabul edilmezse. yeryü
zünde ihicbir zaman dirlik dü. 
r.enltk ömürlü olmaz. 

Bazı kimseler, gerek cehalet
leri, gerekse zek3.lanru altnıa 
alan ihtirasları yüzünden bu 
hakikati görememiş ve zaman 
zaman dünyayı ateşe atnuşlaı
dır. 

. Asır ve çağ farkı, hadisele. 
rı~ sebeplerini, belki değiştir. 
mış fakat iç yüzlerine asla do
kunmamıs. neticelerini boza· 
mall'!ışt!r.. Haıksız şa.hlanrşlar, 
yersız ıştıhalarla kalkanlar a· 
ğızlarına soktukları lokmata'rıa, 

avurtlarının kan içinde k ldığt. 
m gördüler. Ne acıdır. ki bu 
kılçıklı lokmalar, yutulmağ 
çalışılırken ne k dar_ yaralayı -
cı ise, çıkar:ılmaga. ugraş:ılır'ken 
de o d recede yırtıcıdır. 

"Na mağllip annnda~a:r .. m 
anlı kad rgal n bu denı~ın d · 

bınde, kayserlerin hazıneleı 
bu denizin dibinde, fıravunların 
mücevher ehramları bu denizin 
dıbindcdir. 

Bütün o kavgalardan. yağma
Ia.rdnn bo:mzla..c::ınalardan kı. 
min clınde, t>ne kaldı? Eski Rc>
mnyı deviren kUV\·ct, d~c:ınan 
kılıcından ziyade geniş sahip
liklerin verdiği hazim yorgun. 
luğu ve gevşeklik de.ğil m'dir? 

Kimin aklma gelirdi, ki geç. 
mişte ibu kadar açık örnekler 
varken, bUtün ihtiras yollarmm 
daima bir uçurumla kesildiği 
bin ikere isbat edilmi ken, yine 
bazıları çrkacaklar ve: 

- Onlar gaflet icinde idiler. 
Tedbirleri eksikti. Ben. onlarm 
düştükleri hataları işlemiyerek 
muvaffak olacağım: Diyecek
lerdir. 

Evet böyle düşündüler, lböyle 
dediler. Fakat tarih, son sözü 
hiç kimseye bıralon&z. ~ 
gündür. yine onun sahife1erini 
açmağa. yeni kayıtlar yapna
ğa ve bambaşka ikibetJer ha.. 
zırla.mağa lbaşladlğım göıft)O. 
ruz. Simdi dünyanm bir '°9rru:, 
istikbali alkış ve minnetle, bir 
kısmı, titreyerek, krvrana.rak 
bekliyor. Birinciler na.klarmdan 
emin olanlar, ötekiler, ellerin
deki zulüm kıhcmm ktnldığr 
ru, adalet saatinin çaldığını 
görüp isitenlerdir. 

Hakkı Süha GEZGiN 

1 GONDEN GONE 1 

Randevu evleri 
I• :;TAl\'BUL Zabıtasının 

demir pençesi, ahlak 
sahasında gördüğü yolsuiluk. 
ları tesbit ve adliyeye t.eelim 
için. yeniden sıkı lbir faali~ 
geçmiş bulunuyor. Kadın tka. 
retiyle iştigal hususunda lir 
kaç defa sabıkası görülen 
Madem Hinenm t.e'kıar n.e.
rete .ı........,,.,, 8cırr&, d!kiş 
sökiiğü gibi biribiri a.ıUmıca 
birkaç ev dalb.a. basıldı. &m· 
turlu gimaıhk&rlar ve beUti on-

Belediye Sıhhat itleri 
Müdürlüğü teıkilabnı 

takviye ediyor 
Belediye mhhat il)leri mUdilrlOiil 

;vmi ;yıl ~i hulrlamaP bet
lumı§tır. Yeni bat.çede belediyeye 
ait olan haatahaneler idare8lnllı 
mtiıdtlrlttğe ballı yeni bir bllTo t&
rafmdaıı idare edilmeıııi :istemnu*• 

lann teşvikiyle sefahet yolwuı. 
sapmış bir' takım ~ 
meydana çıka.nldJ. .. 

Dünkü gazeteler, ~ 
da :iki evin dalıa beSildığım w 
töYbekAr olduğu zannedildiği 
halde, ~den harekete geç 
miş bir randevucu hdlom, 

bütün ·~ bWJikte .......... dtL 
Her baa1mı esnasmda 19" 

dew evlerinin ha.)'Tel: ve ~ 
şa. düşeceği ve bu te1iş için 

. ora.ya bura,a kaçıprak aç. 
larml girlerneğe çahpcelrhn 
t:alJlfdfr. 

Son bamlan raaıtevu eMde
, 1d kadmla.rdan biri de, Jm'I 

çıplak bir halde kuyu;ya -
lamnış. 

Yaptığı ilin ut;urmdan "Jle.. 
rJn dibine geçmek., itte .,... 
dellir. Umit edelim ld, ..._ 
yaptıkları son olsun! 

tedir. Aym umanda yeni~ ile ( 
phir dahilinde satılan pıa mad-
delerinin teftiş ve kontrol işile de 
aynca mewm olacak bir teşkilit 
da vtlcuda getirilmesi :istenmekte· 
dir. Kazalarda bulunacak bu ıetS 
ltUI doktorları yalnız gıda madde
lerinin teftişile m~I olacaklar
dır. Aynca bugilnkU mevcut bele· 
diye doktorlan ha.t!ftalık ve ölüm 
itlerine beıkacaklardır. 

HiKMET JltJNIR 

benim enfes lruronalanmm tille. 
rine ~uz. Ne yapa· 
lım §l8J1SDJı Yokmuş .. 

Bob bu sözlerinden 80Dl'8. c.
binden tekrar taba.kasmı Çlkar. 
dı ve &'ar etti: 

- Saıhi, bu neıf1a aigaral .... 
hc:ıeumıu. gitmiyor mu? Buyu • 
nm bu da daha ağıza girmJş 
değildir. 
Sanşez yeniden ba.na dönü· 

yor: 
- yani bu şekilde nereye 

V8.nna.k istiyorsunuz Pa.tel'80Jl? 
. - Gayetle a.çık söyliyeyim: 

Sız şu anda. Madam dö Ligera
ya &hli.km reddedeceği, hattl 
Po~iein affedemiyeceği ibir şan -
ta.3 )'apıyorBUQUZ. 

- Şantaj mı? 
- Evet. şantaj diyorum, 

çünkü va.ziyetinizi ifade edecek 
daha. kuvvetli bir kelime bula • 
ml'YOrum. 

- Şu halde ben de me ga. -
Yetle açık olarak cevap wıreyim 
ki, Aleks sis benim harekltmıı 
tenkit edecek vaziyette değitai -
niz. Kim oluyorsunuz. Jıl.adam 
dö Ligeranm kocası mlBllllZ? 

- Ha)'JJ' .. 
- Haydi öyle iee beni rahat 

bl!'alnn. 
Her zema.n için aynı nazik 

muha~re lisanı ile mukahele 
ettim: 

11.12.1940 
8.08 lıllb:llr 
8.15 Ajana 

8.45 Yemek u.teel 
U.18 ~ 
ıuo A.j9B 
lS.05 TUrkWer 
1110 OrkNtra 
tS:U Kouerta 
18.18 KCJllUllllll 
18.'5 Çomk .. tt 
11.u ÇocıUldan 

maalkl 
19.IO Ajana 
lt.&I ŞarlDlar 
11.15 Badyo OL .... 
I0.'5 Fud~ 
ILIO Koaupaa 
21.15 s-mDtr 
nu~ 
.. AJıulS 
11.'5 Clldı9nd . 

12.12.940 
.... ..u.tı.ıtla .. 
~!~ AJau 
11.R Alatarb .. 
B.45 KOllQflla 

• Çarşamb. Perıemb. - 11 1. Kln • 12 (.Kin. 
> 
:.ı: 
c Z111md9: 11 Zllkade:U 

~ ...-:M Katum: il 

Vaki- v .... u Danl Vaea.U ..... ...... B.15 %.S4 8.16 •• ..... 
'1.1'1 Olle 11.01 1.11 l~ 

lldDdi 16.SS 9.41 ~ ..... 
Alqam ı·u1 U.IO ıuı .... 
Yataı 19.JO 1M 

.,. iM 

lı...:k 1.%9 u.a .. ... 
"..-......-ı.....-... ..LJLLA,L_ -----VJ?..Ll_. 
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Mısırdaki İngiliz 
kuvvetleri 

ita1yan .. vunanl 
harbı 

ÇöRÇiL'ıN 
NUTKU Hitler'·n 

nutku 
Berli;ı, 10 ( A.A.) - D. X L 

bildıriyor: 
Alman ordu arı başkumandaı. 

Führer, bugun ogle u7.eri. büyü, 
bir montaj atelyeı:;ınde oir esuhı 

entlüstrısi fabrika::.ınm Alman i~ç 
lehııe hıtaben bir nutuk :iıylemı . 
tir. 

.ı3.u tezanürde, fabrika direkte 
ve rnühen.:ııslerı, binlerce i şçi, A 
man ku\ \ çt,cı ının üç ba~ l\.umaı 
dam Ha} nmart-şaıı Göring, Man. 
şaı \On rlraucııı L'<:h, buyuk Amı 
ral Dr. Raedar, Alman ış cephe~ 
şeti Dr. Ley, Alman e ·leha \'e mü 
hımmat nazırı Or. Toclt, Alman o. 
dularr umumi karargahı şefi Marc 
~l Keitel bulunmu~lardır. 

;..;azır Dr. Cöbcls'in \e Berli. 
~ri Gauletither'nin kı:-a hitabelt 
rini muteah.ip, Führer, kendilerin 
büyük tezatmrıe ye alkışlarla kar
şıhyan ışçılerine bir nutuk wyle
mı~tir. 

nerıın, O (AA.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Führerın nutkunun gayri resmi 
metni şudur; · 
Şu anda, mücadelenin tam orta. 

sında bulunuyoruz. Bu mücadele.. 
de şu veya bu memleketin zaferı 
bahis mevzuu değildir. Bu.ıı;ün, ha
kikatte karşı kar~rya geıen iki ci
hanın mucadele::.i mevzuu bahistir. 
T-etkik \'e mütalea edeceğim nok. 
talar yalnız A'\>TUpanın garbini a. 
!akarlar eden meseleler olacaktır 
Dünyanın 40 milyon kilometr~ 

murabbalık bir kısmında 46 mil
}On İngiliz hakim bulunmaktadır. 
37 milyon Fransız da 10 milyon 
kilometre murabbalık büyük bir 
kısma hükmetmektedir. 40 milyon 
İtalyan ise ancak yanın milyon 
kilç>nıctre murabbalık kabili istifa
de araziye sahip bulunuyor. 85 
milyon Almana gelince bunlar 600 
bin kilometre murabbalık bir saha 
üzerinde yaşamak ve geçirunek im.. 
kfuılarmı bulmak mecburiyetinde 
kalıyorlar. 

Fakat bu dünya Allah tarafın. 
dan bugün meYcut olduğu şekilde 
taksim edilmiş değildi. Bu taksim 
bizzat insanlar tarafından ve bil
hassa son üç asır zarfında yapıl
mıştır. 

3,4 ,·eya beş asırda yapılan bir 
eyin 2,3 veya dört sene içinde or_ 

tadan kaldırılamıracağm1 biliyo. 
rum. Kati netice veren şey, bun-
1 i1rın ortadan kaldırılması için ted
Jır alınmış olma::;ıdır. 
Esaslı olan şeyi anladık: 
"Alman milletini yükseltmek is.. 

ıyordu isek Alman milletinin bir -
ığini doğurmaklğunız lazımdı. Ra

'kıplerimızin hepsi buna muhalefet 
ettiği için, hunun doğru yol oldu
ğuna inandık. l\1illi birliği temin 
etmek ilk yazife idi ve bunu derece 
derece tamamladık. 

Prol!ramımızm ikinci noktası 
Versayda tezahür eden maniaların 
izale;;i idi. Bu manialar milli vah. 
detimizi bozuyor ve müstemlekele. 
rimizi elimizden alıyordu. Binaen-
ale\·h düstur şu idi: • 

·=versayla mücadele,, 
llk hezimetten sonra yapılan 

konferans, bozguna Ye Versay mu. 
ahedesine-karşı bir mücadele, kucL 
retli bir Alman imparatorluğunun 
kalkınması lehinde yükselen bir 
se,ti. • 

Bundan sonra tahakkuk ettir. 
diklerim hiç bir ~ey değil mi idi? 

Bunlar e:::.as gayemizin tabak. 
kulm idı. Bugün ~ aşadığumz har
bin birinci sebebi budur. Ka~ı
mı.ıdaki dünya dahili rnhdetimizi 
istemiyordu. Çünkü o dunva bu 
kütleler hayati taleplerde -b~lun. 
duldan sonra onların tahakkuk eL 
tirilrnesini de i'tiyeceklcrini bili
yordu. Bunun içindir ki ötekiler 
ikinci bir münstcr ~ulhu addettik
leri Versay kanunlarını idame cL 
mek i tediler. 

Buna ikinci bir sebep daha ilase 
etmek gerektir. Dünyanın ~Y~~~ll: 
suı bir şekilde takı;im cdıldıg.ıı_u 
söylemiştim. Amcıikan ye lngılız 
mu~itlcr bu hal hakkında parlak 
bir cümle bulmuşlardır ki o da ~u
dur: 'lki türlü millet vardır. Varı 
o anlar. van olrnıyanlar,. lnı;dliz
ler. Amerikalılar \c Fran~ıziar, 
varlıklıdır. Diğerleri 'arlrksızdır . 
Bir şeyi olmıyan bir Bey alrnıra
caktır.,. 

Ben bütün hayatımca varlıksız 
bir insan oldum ve varlıksızlar iç i1ı 
mfrcadele ediyorum. Diğerlerinin 
hakkını bilha~a yağma Ye ~asbeL 
tıkleri şe}•ler füerindeki haklarını 
hiç bir vakit tanımıyacağım. Biz
den alınanlar için ise. hu hakkı hi~ 
bir suretle tanınuyacağım. 

Fakat bir kere de bu ;wnginlcrin 
havatmı tetkik etme'• entere~n 
bi; hareket olur. I3u, 1ngi' iz - Fran 
~ız dünyasında me\·cut ol<lu~u i<l. 
dia olunan demokra,.idir. Lakin 
haki!·atte o alemde hükiim süren 
sermayedir. Yani muazzam sen·e_ 

te sahip ancak bir kaç yüz kişi, 
de\·let bünresınin arzett iği garabet 
dolayısiyle az çok hür ,.e müstakil Kab.lrı» lO (A.A.) - Garp çoıtınd..t 
~ayılabilirler. Bu dünyada ş0yle hava ve deniz kuvvetlerinin işiirakill:! 
lenilmektedir: lngiliz kıtaatı marı:~aı Graziyıı.ninin 

"Biz burada hürriyete sahibiz... kuvvetleı·ine karşı parlak bir mehtap 
Jurada hürri) et kelime.;;inin ma- aıtında ıleri hareketlerine de\'am et 
ıası iktısadi hürriyettir. Bu tabir- mektedlr. Ilk muharebe gUnUnün so 
e de sermayeyi, ~erveti i~ edikleri nunda vaziyet memnuniyet verici 
ıbi toplayıp sarfetmekte devlet ~özükınektedlr. lngiliz kıtaatı bine 

'era millet larafmdan hiç )ir kon. yakm esir almıştır ve almakta devam 
rola tabi olmadıklarım kasdeL ıtmektedir. 
1ektedirler. lşte onların l 'lrriyeti. ı Dün !ecirle ba§lnyan bir saatlik hü-
Ben evvelden dü~ünmüş oldu- cumdan sonra lngllizler çöl kuyuları_ 

um için bizi ihata edenlere el u- na yakın bulunan ve ilk hedefleri 
1tarak yalnız Almanların birl~- .nl teşkil eden bir İtalyan müstahke~ 
nel<~rine müsaade edilmesini ve mevklini zaptetmişlerdir. 
·alnız onlardan zaptolunan şeyle- Bu kıtaata kumanda eden !talyan 
in kendilerine iade edilmesini ta- generali maktul düşmüştür. Kuman· 
i:!p et.ıni.ııtim. Katiyen silahlanmak danın muavjnl esir edilmiştir. nk beş 
~rzusunda değildim. Çünkü silah - yUz kişilik esir kafilesi Sidi ·Barrani 
arım.ak tasavvur edilemiyecek de- ctvarmda almmıştrr. İkinci ve dört yüz 
recede büyük nisbelte mesaiyi he- ki§ilik esir kaiilesi de sahilden tak· 
ler eder. Halbuki ben Alman me- riben 30 kilometre mesaiede bulunan 
sai kuvvetini başka projeler uğ - dağlıkta esir e<illmı~tir. lngiliz hava 
runda kullanmak istivordum. Ben kuvvetleri ordu ile sıkı bir işbirliği 
Alman milletini zenim etmek ve yapmaktadrr. İngiliz bava kuvvetleri· 
Almanyayı güzelleştirmek hrrsrnda nin ortaşark başkumandanı general 
bir adamım. Ki.iltürümüzün birin- vavel tngillz Türk ve Amerikalı gaze 
ci dereceye çıkmasını isterim. Bun te muhabirlerine İngiliz taarruzu hal< 
lar muazznm projelerdir ve tatbik- kında ilk haberleri taarruz başlndılc 
leri bütün mesai kuvvetinin bir a- tan hemen dört saat sonra bizzat ken 
raya gelmesile kabildir. disi vermJştir. 
Dünya uygunsU7. şekilde taksim Kahire 10 ( A.A. ı _ tngiliz umumi 

edilmişti karargll.hının te blığl. Garbi çölde ordu 
Bunda muvaffak olama~1nca si- ile sıkı bir işblrl oği ) apmış olan ln 

!ahları tahdit teklifinde bulıınclum. glliz tayyareleri blitun glln dtişman 
GülmC'klc mukabele etliler. Bazı iutaatını Lnrpalrıınışlardır. Bu mlHe 
nevi silahların tahdidini istedim. madt bombardımanlarla ve mitralyöz 
:\Iuvafıı.kı\t etme-diler. Ha\'a kuv · ateşlerile motörlü bir düşman nakliye 
vetlerinin harpten tamamen ihra- koluna ve dUşm:ı.n kıtaatına ağır za 
cmr ileri sürdüm. Buna da. yanaş- ylat verdirilmiştir. Kıtaıarımız ııerlec 
madrlar. Ben :işlerini yarım yapan ken taa.rnızl keşif yapan kollarını 
bir adam değilim. Madem ki mem- muvaifakiyetli hareketlerde bulun
leketimi miidafaa etmek icap Pdi- muşlardır. İki d~man e.vc1 tayyare-
yor. Bunu yenHmez bir taa<1Sup - si dtişilrillmüştur. Dtlşman tayyare 
1a yapa.cağım. • t 

lcıte hrp halindeyiz. Buna mani meydanlarına l\Ucumıar yapılmış tr. 
olmak için, hatta kendi şerefimi ~~hire, 10 ( AA·J - o~ Şark 
tehlikeye koyacak surette, her te- Ingılız kuvvetl~~~~n karar_gfilıı ta
şebbüste bulundum. tnofüzlere bi- --.frndan Salı gunu neşredilen teb-
ribiri ardınca teklifler ;aptnn. Bu- ı !iğ:, .. .. . A 

rada. bir çok diplomatlarla konuşa- varp çolundekı harekat. mu~af
rak nihayet mantık karşısında söy fakiyetle devam etmektedır. ŞıID: 
lediklerimi kabul etmelerini Rica diye kadar esir alınanlann adedı 
ettiın. Fakat Çörçil yedi seneden- 4000 i geçmiştir. Orta siklet tank. 
beri ben harp isterim diye bağrrı· lar iğtinam edilmiştir. 
yor. İşte şimdi o harbine nail ol- Sudanda: Gallabat mıntakasm-
muştur. da topçumuzun müzaheretile keşif 

Bir sürpriz beklemelidir faaliyeti de\'am etmektedir. 
Ben milletlerin biribirlerile çar- lTALYAN TEBL101 

pışmak mt-cburiyetinde kalmaları - ltal11ada bir mahal, 9 <1.A.) 
na müteessirim. Ben onları barış- - İtalyan orduları u..'ll.umı ka. 
tnımak ve beraberce iyilik yapma- rargahınm 186 numaralı tebliği: 
larmt tem.in ettirmek isterim. Fa- y ..ınan cephesinde sol ceın.ahı. 
kat mademki bu efendiler uasyo- mıza ve Osum mmtakasında 
nal sosyalist devletini ortadan yapılan taarruz tardedilmiş Ye 
kal.drrma.k Alman milletini inhilal dü.,c:;man tarafımı.dan derhal 
ettirmek ve parçalamak gayeleri· mukabil taarruza <>'e<'ilmesi Ü7..e
ni harp gayeleri arasına koymuş· rine ağır zayiat ,':'erİniştir. 
ıa:drr. ~ halde yakında .. b~r s?r- Cephenin diğer mmtakalarm~ 
~~ze naıı .. ola~aklarmı s~ylı~eb.ıli- da kıtalarımız işgal edilen yem 
~· Bu surprız zannedcrım kt şım· mevzilere yerleşmişlerdir. 
dı~? b~l~ışlır.. . Albay Psaro, dağ t.aburları-

ız şımdi her ihtimale kaıı:ıı la- nın b~ında kahramanca ölmfü:ı 
mamen müsellah bulunuyoruz. ln· t': ..,_ 
giltere i~tediğini .:rapabilir. Yediği µ~imali Afrikada 4 düşman 
dal'belerın kuvveti her hafta arta- t • · d" ·· ··ı ·· t'· ş k~ kt v - ayyaresı uşuru muş ur. ar ı 
ca rr. e eger Avrupa kıtasmm Af. ·k k d d.. b' 1 
h h · b. t f k ih n aya a ar u~man ır n~ e angı ır ara tna as er raç T b.f · k da.s d 
edecek olurlarsa bizı karşılarında k~. ızük. 7..ab. l ınıü.f~ u7an nat 
bulacaklardır. Ben hava harbini uc; ır ;r1 reze 1 e ve -
istemiyorum. Fakat onu kabul etli· yan b~yrll;gını taJıyan kamyon
yoru.z ve sonuna kadar yapacağız. !ara . binmış oldugu . halde Tes.. 
Polonya harbi esnasında hava har· seneı mmtakasma !:>lr akın yap. 
bini tatbik ettirmedim Gece hü _ mışsa da buna ragmen tanıla -
cumlarr yaptırmadım. Cünkii gece- rak yaı:ım bir .bölüğün seri ~~
!eri i~,ri n.i§a nalmak kabil olrna.dı· dıı.halesı sıayesınde bu te~hbu. 
ITT?ıı biliyor ve ancak harp nooktai sü akim kalmıştır . 
nazarından mühim olan hedeflere Kumandanı maktül düşen in. 
taarruz etmek, kadınlar ve çocuk giliz miifre1,esi ağır zayiatla 
larla değil askl'rlerle harp etmek geri çekilmiştir. 
istiyordum. Fakat büyük sevkül · Bizden bir zabitle birkaç as-
ceyş üstadr Çörçil kafasına sonuna ker yaralanmıştır. 
kadar gitmek şartile bilha.<>Sa gere Asap üzerine ve Cibuti şimen 
tatbik edilen hava harbini koydu. difer hattı boyunda yanılan 
Bu usulden vazgeçeceklerini ümit dü~man hücumları mühim ha -
ederek üç ay hP1tledim. Fakat düş- sara sebep olmamıştır. 
manlarıma zarar vermemek icin 
kendi milletimi ezdiremezdim. İşte 
hava lıa.rbi yıkılmaz bir azim ile en 
mükemmel vesait ve en yüksek 
cesııretlcrle srrf bundan dolavı bas 
lamıştır ve bütün şiddetile deva~ 
edecektir. 

İngiliz tayyarele
rinin akını 

Londrıı, 10 (A.A.) ·- B.B.O. 

(Ba$ taraf t 1 incide) TJondıa, 10 ( A.A.) - Wi} teı 
bildiri yor: 

Biraz daıha şimalde İtalyanlar 
büyük bir karışıklık ıçinde ricat . Ba)vekil Çörçil. bug~~ ~'an~ 

h.amarasında, l\Iwrdakı a~kcrı 
e ~~ktedl irlert. k d k' talvan 1 \azıvet hakkında a~ğıdaki ];_ 

·~ıma mm a asın a ·ı 1 • • b ı . 
k · ti . y k t 1 rı t"ra natta u unmu:;tur . uvve en unan -ı a a .... - . _ 
f d ·· i"'rlntı· t~ ~~···· '<tn Bundan bırkaç ay ev,·el A\an1 
m an U" !" " ı 1- · · ld -

sonra işgal ettikleri pek mühi:ı ı \.a~ıa~asına bıldı:ınış o u~um 
bazı sırtlardan atılınışlardır. g~bı, f ran~nı~1 !'1.krl~a:.!, Akde. 

Aynı zat suiı.ları ilave etmiş, nızd~ \'azıyetımızı cıddı sure~te 
tir: ' " tehlıl~eye koymuş \e ~ıl~a~s~ bız. 

ttaı ı 1{ havaların zat bız ana \atanda bır ıbtı .a teh-
yan ar, anca l' J· ,· ı- , . , ı· b · · 

f •t · .. ·· d n mah"ol ı ,esllle ,ar~ı ko} ma ... mec un; e-
ena gı mesı vuzun e • - · d b ı · ı · · 

kt k rt i 1 rdır tın e u unurken, bır ita yan ıstı. 
ma an u u muşa · !asına kar~ı l\lı::;ın müdafaa rnıi. 

Atina, ıo ( A.A.) - Atina a. ıesinı ievl.5.aıade giıçleştirmi;:ti. 
jansı bildiriyor: Fakat Eden Te~rinicvvelde Orta 

Yunan orduları BoRkuman- Şarka millıim seyahatini yaptığı 
danlığı tarafından 9 kanunuev. zaman, Nil kıyılarındaki İngiliz 
vel akşamı ne-ı;:rc>dilen 41 numa_ ve imparatorluk ordusu kumanda
rah resmi tebliği: nı Sir ,\rchıbald \ ·avel, yainız da-

Muharebe bu~ de nıuvaffa- ha büyük bir emniyet hissi veımek 
kıyetle devam etınif'tir. Yeni bi'r içın değil, fakat taarruza geçmek 
ileri hareket k:ıvd<'dilmi!Ştir. imkanını bahşetmek için insanca 

• * * 1 ve ınalzemece kafi miktarda tahi-
.4 tina, 10 ( A.A.) Yunan ye vermiş bulunuyordu. 

kı alı Corj orduya :ı çağıdaki Fakat bu esnada, İtalyanın Yu. 
· .~ , Judermiştir: nani--tana tecavüzü üzerine, top-

Ergiri'nin iF".gali ~- · ayısi\e raklarmın kahramanca müdafaa
'1uvclııtnm mm<'rıtıni,·et l ve or- !:mda Yunan ordusuna yardım için 
hı rnpn k"?.:ın0·~ı n ... ~· · f hava ku\'\'etl~rimizden büyük bir 
~eriı.·Ptlerin g-ıınıru il" E ... ~1-·· kı-:;mmı l\lısırdan bı...aya gönder. 
m~nd"lm. r.iiziit::ım · kıım1ncl:m- mek lüzumu ha::;ıl oldu. Avam ka. 
larınr, Zflbitleri, kii"ii1{ 7.:.:ılıitleri ınarasmın bildiği veçhilc, Yunan 
ve efradı h::ıra r0tle sr rn mlr:ır ve zaferınde lngili; hava kuvvetleri
ı;:c!1dilerine. derin menımıniyeti nin oynadığı rol fe\'kalade mühim 
mi bil:'lirririrrı. A"'teri Ye manevi olmu~tur. h.endilerine yapmış ol
bakımdan kıvmeti bi.ivU.k bir duğumuz yardımdan dola}ı, Elen.. 
merkez olan F,rgiri'yi isg-al va. !er kralından ,-e Yunan hükume. 
zifesini büyük bir ce!'lar<'tle ba- tınden hararetli minnettarlık me
şarmrı:ı olan ciiziitnmı bilhassa ~jlan aldık. 
tebrik ederim. Kahraman hava Hava kuvvetlerimizin muvakka
kuvvetlerini de muvnffakıyetle_ ten ciddi bir surette azalması, pişi. 
rinden dolayr hara r::ıtlc tc•?r;·. rilmiş o\an taarruz planınııı taL 
ederim, Çefler ve efrad millete la bik mevkiine konma~ım az çok ge
yrk olduklaı mı g-östermişlerdir. çiktirmiştir \'e Mısu·daki ham 

• * * kunetlerimiz, yeniden ancak bu 

Londra, 10 ( A.A.) - Londra 
askeri mahfillerine gelen haberlere 
göre, İtalyanların daha «ıkı muka
vemet ettikleri Arnavulluk cephe
sinin şimal kısmında Pogradeç 
mmtakasmda şiddetli kar yağmış.. 
tır. l\faamafih Yunanlılar Skumbı 
ile DeYoli çayları arasında bazı L 
lerlemeler kaydetmişlerdir. 

Merkez nuntakasmda Kelkirin 
İtalyanlar tarafından tahliye edil
diği söylenmektedir. Bu haber doğ 
ru çıkarsa çok mühimdir. Çünkü 
bu mevki hududdadır. Ve Berat 
ile Melispere arasındaki rollarm 
telakı noktasında bulurı.maktadrr. 
Şayet Kelkir Yunanlılar tarafın
dan zaptedildise cephenin bu kı..,_ 
mında İtalyanlar yalnız tek bir 
yoldan istifade edebileceklerdir. 

En büyük ileri hareketi sahi! 
bölgesinde tahakkuk ctmi~tir. Bu. 
rada Yunanlılar ı\ vasaran<lanm 
25 ki1ometre kadar ;imalinde bu
lunan Pigeraya vamı~lardır. 

ay başında bir ilerleme ~areketi~e 
lüzumlu yardrmı verebılecek bır 
hale gelmiştir. .. 

Bunun netice~i olarak 7 h.anu
nucvvel gecesi, Nil ordusundan 
Sir I\aitland Vilson kumandasın
da İngiliz, imparatorlu!{ kıtaları~ 
nı ve bir hı.lr Fran!'ız kU\'\•etlen 
müfrezesini ba\'İ ku\'vetli müfreze
ler İtalyanların, bundan üç ay e\'
vel Mısır hududundan tecavüzle.. 
ıindenberi tahkim etmiş oldukları 
mc\'zilere doğru ileri atılmışlardır. 

Çölde bir hamlede> ı 20 kilomet
re ilerlemenin, büyük kuvvetler 
kullanıldığı zaman, hiç bir suretle 
tesadüflerden ve ihtilii.tlardan 8.ri 
bir hareket teşkil etmediği nazan 
itibara a.lmmalıdır. Bu uzun ve se
ri yakl~manm muvaffakıyetle ba· 
şarılm1:ş olmasını lngiliz hlikü.meti 
memnuniyetle haber almıştır. (Al· 
kı~l:u). 

Diin g kanunuPvvel sabahr, kuv· 
,·etlet imiz, s!lhilde Sidi Barraniden 
çöl dahiline kadar geniş bir cephe 
üzerinde bir çok noktada düı;man

111 1111 Şe/ıir Tiyatrosu la tı>masa gelmi~!erdil'. Sidi Bar
raninin cı>nubuna doğru ltalyan 
merkez bölgesinde bir mevzic kar
!}I hiicuma. kalkılmı~tır. Hücum <" 
dilen ve asılan birinci müdafaa 
mıntak;ı"ında, 500 t"sir ve bir mik· 
tar harp malzemesi C'limize geç -

lllıı:ıılll ')leb.'1'!1 Drnnı l{ı.,mınclu 
Ak<ot m 20.30 dıı 

Bulu~maz Uşak 
\"azan: J. \1 . ı~ \ Rf111<, 

t<otlktal Caddt>.,i Konwdi kı~mmıla mi:-;tir. Bu mevzic kumanda eden 
Bu~n ~tindüz ~ıı'.ıt 1 ı de 

ÇOC.:Hi O\T1"C1 
Gece saat 20,30 da: 

Paşa Hazretleri 

ltnlrnn gı>nerali ölmüş ve kuman· 
d'ln mua\'ini esir edilmiştir. Aynı 
<;;iin biraz sonra, sahilde daha ya
kın bir mahalde daha mühim bir 
kuvvetli ikinci mevzide de yeni bir 
ilerleme yıı.prlmı~ VP. burada da 

Beyoğlu Halh Sineması ı-sirlrr vP harp malzemesi alın -
nugün ıı dı·, .\k'<'llll '!O ık: l - rn:•tır. Başka 1n~liz kuv\'c>tleıi ele 

:\fihrael'nin Göıllc,l, '.? - Uiaıl .\in.arı ~·di F. ~u ı ani ile Buk huk arasında 
cıahil<' '·"rn11~lar ve burada esir -

lf.IGalFB-l!'m•ZZ'• Atwii!i'§Şjt,!' 'i'.f'!I ~ ı,,,. ve ııakliye malzemeleri elde et
'ı i ::ıl<>ı <lir. 

(ızıl ral<.kase 
'SALOME,, 

Tl.irli.çr <ıii71U n• Tiirl,çr 
:\lü:t.lkll film 

H;ı!Pn yaprlmnkta olan büyük 
'ıarPkülın ı;ümulü ve nctice<ıi hak
!trnclıı. lahminlr>rde bulunmaya te -
"P.hhiis i<~in vakit henÜ7. çok erken
'İİr. F"kat her halde. ilk safhanm 

j muvaffakıw•tle neticelendiğini 
1 ::ı1iylcrebiliıiz. . _ 

Bundan sonra Hitler sö:r.üne şu 
suretle devam etmiı:tir: 

Anlaşma. "'ırasında. l<:ıra.rınuz 
lıiikim ol~aı.tır 

Eksçeynç Telegra! ajansz, Almanya 
nm muhtelif nuntakalarmda lngili7 
tayyarelerinin hUcumiarı dolayısllc ı 

halk arasında bUyük bir manevi~ aı 1 
bozukluğu hUkUm sUrdüğünü öğren· 
miştlr. Hariciye nezareti ve bil)1H< 
.sanayile alakası olan bir mecmua res j 
mi tebliğlerin İngiliz tayyarelerinin 
vukua getirdigi basarat hakkında haı 
ka kll.ii malümat vermen1eslnden ve 
bu yüzden halkın bu haııar::ı.tı mUba 
ıağa.h bir şekilde tahayyül etmesine 
sebeb oımıuımdan şikayet bile etmek 

Bestek<:\r ve MUıik Rejisörü ı Akdeniz İngiliz filosu ve 1ngılız 

1 

hav~ kuvvetleri biltabi ordu ile 
1' ARTAKI CAN n i~birli~i yapmlfll~rdır. İngiliz harp 

ı ~emileri, muharebe mıntakasmda · 
J ki muhtelif sahil mevzilorini, ez -
, cümle ~Iaktila. ve Si<li Barraniyi 

1 
bomh:ırdımw etmü~lerdir. 

Oku~·m·tıla r: 

MÜZEYYEN SENAR 
:lEDRl\"F., :s.\,tlY};, SCl.A~. 

SU \(} GÜN 

ÇALANLAR: 

1 Hava harekatr hakkında bazı 
lj tafsilat gelmiştir. 8 kanunuevvel -

de bombardıman tayyarelerimiz, 
ı Bing-azi tayyare meydanına hücum 

\ı·rnani NlJDı\R - Kanun AH ! vapmış vP hangarlara ve tayyare 
M'ET - Darbtılm H. TAHStN 1 üslerine takriben 25 ton bomba 

tedir. 
Bu mecmua gecelerin! sığınaklarda I 

geçiren işçilerin ertesi gün çaJışacıık 

halde olmadıklarmı da yazıyor. ı 

1 'ltmıı:ılardrr. 
1 Aynı gece, sabah harekatına 

bir mükaddime olmak ürere, 

. ~nlaşma zamanr geldiği vakit 
bızım kararunız hakim olacaktır. 
Biz, daha geçen senenin S-Onbaha· 
rında taarruz ede1·ek neticeji elde 
?d~bilirdik. Fakat böyle şeylerde 
illtıyallı hareket etmek ve fert
Ierir:ıizin hnyatmı muhafa?.a için a
zamı surettf' tedbirleri bulunmak 
adetimdir. Biz şeref neticeleri de
~I. a..~keri nf1ticeleri ı>ld<' etmek 
emelindey:iz. Bütün düm·a bilmeli· 
dir ki, vnziyet her ne oİursa olsun 
Alma••.:•a bu_ iııden :::-alip çık1.caktrr. 
B"n b:l!3lndıc;ım bir isi mağlübiyet
le durdurur adamlardan de.Yi!im. 
Bi1Jm lt'.'ıgatimi 7,Qp tf•slinı ;imale milleti top ima.la.tını keserek mil - ı 
kelim~i mevrut değildir. Ben yonlarca adam için inşaata başh • 
lıarp istemiyorum fakat bana ceb· yacaktrr. fste o vakit dünya serrna 
ren kabul eWrilmi" olan harbi be- yenin mi sayin mi daha. kuvvetli ol
nirn ve Alman milletinin son nefe- ! duğunu göreceltir. Ve bu mesai 
simb:e k.,drır lchmc. ettireceğim. ı Alman şıarmın tahayyül_ etti~i bü-

1 
Harp bittiği vek·t Almanvada yük Alman imparatorlugunu vü • 

büyük bir iş ba.şlıya.cak ve Almıı.n cuda. getirecektir. 

13 Kanunuevvel 
Cun1a 

ı:-tmU m:ıtlnl'lrrclen ltib:ncn 

! İtalyan ileri tayyare meydanla_ 
rı üzerine hava hücumları ya -
ptlmış ve dün bütün gün bom
bardıman t,.yyarelerimiz, dur-

TAK s .1 
M madan ileri İtalyan tayyare mey 

danlarmı izaç etmişlerdir. 
Avcı tayyarelerimiz ise, düş _ 

811'ı"E:\IASC\"'D.\ ı ı:ıan kıtalarına ve motörlü nak 
••••••••ı-- Jıye kollarına alçaktan mi "raL 

yözle hücum ederek mahsus 

-rurk -Bulgar 
yaklaşma 

ınüzakereleri 
Yugoslavyada alaka ile 

takip ediliyor 
BPlgrud, 10 (A.A.) - Türkiye ile 

Yunan!ııtan arasında bir yaklaşma hu
sule getirmek için sarfeclilen gayret
ler buradaki diplomatik mahfillerin 
dikkat nazarlarım Macaristan \'e Yu
goslavya ile y3pılacak olan müzake
rı:Ler kadar celbetmektedir. Aynı mah 
filler yakınlarda Sofyaya gelmiş olan 
Bulgaristanın Ankara elçisi Kiro!un 
elan So!ynda bulunmasını manidar 
bulmaktadır. Belgradda çıkan \'reme 
gazet<.'sinın Sofya muhabirinin ta.hının 
terine g-öre iki memleket arazilerinden 
ecnf'bi askerlerinle geçmelerınl menet 
meye ve yabancı devletlerin TUrk ve 
Bulgar deniz ve hava llsleri kullanma 
larma müsaade eylememeye matuf 
bir itlliifname imzalayacaklardır. 

Bir Amerikalı 
muharrir diyor ki: 

Bugünkü şartlar ıçinde 
sulh ımkansızdır 

!li6"·~ ork, 10 (A .. l.) - Meşhur mu· 
harrir Valter Lipmann, Nevyork He· 
rald Tribun gazetesinde yazdığı bir 
makıı.lede bugünkü şartlar dahilinde 
bit sulh akdinin neden dolayı imkA.n· 

sız olduğunu tetkik etmektedir. 
Lipmann yazısında şöyle demekt.e· 

dir: 
lngilizlerin aklı.selim sahibi ve bU· 

yük siyası tecıilbeye malik bir millet 
olduklarını ve mümkün olduğu zaman 
hemen anlaşma yapmak hususunda 
yüksek blr maharet gösterdiklerinı 

unutmamalıyız. Bundan maada büyük 
Britnnyıı. vaziyrtinin icaplarmı, müca 
dele sahıı.sından uzakta yaşıyanlard8.Il 
elbette da ha iyi takdir etmektedir. 

tngilterenin başma totaliter bir hü· 
kCımct geçirmedikçe Bitleri asla. meın 

nunly~tinl izhar etmiy~ccği aşikardır. 
Ayrıcn, işlenmemiş ,-e iyi müdafaa e· 
dilememiş zengin toprakları da istiye· 
ceı'tl şüphesizdir. Halbuki bu toprak· 
ıarrn Almanyanm eline geçmeme.( bir 
le9!k devletlerin en büyük meınaatl 
fütizasıdır. Amerikada bazı gaiil klın 
seler hükümetın 1ngutereyl bir uzlaş· 
mn sulbU yapmaya tesvik etmesl:ıl 

istemektedirler .. Bunlar böyle bir eul· 
hun Amerikanın zararına olacağını 
takdir etmiyor gibi görünüyorlar. 

12 adadaki Yunanlıların 
vaziyeti 

Tahammül edilmez 
bir halde 

Atına, 10 (A..A.) - Atilla ajnnın 
bildiriyor: 

Oniki ndadakl rumlara karııı ltal 
yanlar tarıı.fından ittihaz edilen tarzı 
hnrekct hakkında tamamiyle sala.biyel 
tar bir membadan malümat alınmış· 
tır. 

Bu malümata göre bir buçuk aydan· 
beri rumların vaziyeti te.hammUI 
edilmez bır şekil almıştır. 

21) yaşından 60 ya9ma kndar bUtün 
ruın!ar temerküz kamplarına. sevke
dllmlştiı·. Bunlar en rutubetli ve ha
vası en muzlr yerlerde kurulan çadır· 
ıar<iıı mahrumıyet ve eziyet içinde 
yaşnnıaktu<lırlar. 

Rado.cıda şl:!hrın stadyomunda "Re· 
gina,. ismindeki İtalyan fırkasına a
il lnşla civarında, şehrin eski surln.rı 

boyundaki ısığınakta bir temerküz 
kn mpı kurulmuştur. Soğuk ve yal"\"· 
murlu havalara ve her türlü hasta· 
lıklııra maruz bulunan bu !lığınaklar· 

dakllerln mahrumiyeUer ve tazyikler 
altında nasıl yaşadıkları kolayca tah· 
mln cilllcbilir. 

Sovyetlerde benzin 
vesikaya tabi tutuldu 
lloslmnı, 10 (.\.A.) - Röyter: 
Hususi ve resmi otomobiller için 

benzinin veı:ıllta ile verilmesi karar 
laştmlruıştır. 

kayıplar vcrdirmişlerdir. (alkış
lar.) 

Muhakkak ki pek yakında, 
başka maliımat alacağız. 

Çörçil beyanatını bitirdiği za 
man hararetle alkışlaruruştır. 

Çörcilden, lngiliz kuvvetleri
nin sahile varmış olduklarını 
söylemekle Sidi Barranideki 1 _ 
talyanların irti'batr kesilmiş oL 
duğunu mu bildirmek isi.em i:< 
bulunduğu sorulmuştur. Çörcil 
şu cevabı vermistir: 
Kullandığım dikkatle tart l 

nuş cümlelere her hangı l::iF v 
ilave etmemin doğru olmıy:ı .ı
ğını zannediyorum. 
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AMERiKADA J 
Yazan: 

T fr esir rc:nde . ~ 

yatan sabıkah Futbol ajanı 
is!~fa etti l~kender F. Sertelli 
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Kapalıçarşıda eşya 
çalarken yakalandı 
Şehrem:ninde rnzerlıkt...ı.ki bL· 

tene.]irin içinde yt tan ve 20 İki hafta en·eı oynanan Feneı 
den fazla sa.~'ıke 31 bulunan Saa· bahçe • Vefa. maçında. cereyan e· 

- . Ne. olursa. okun, diyordu, 
a~em,n •C:ık!l!ı!Silla, Ectilmc..:ıine 
hıç cldrrı~ etmiyeceJirrı. Herkeı:; 
bildi :iini c!.-.::··ı ı::-- ~.,. b;ı-"ı 
._,,. ,0 M "'-"ı...:ı ~- u\.:.. _. 

ı;tm.i yapacağım .. Yani karnımı 
adamakıllı doyuracağım. 

- Belki hacet kalmaz ona. dettin, d:lıı Kaı alıçrrşıda dola. den hadise ~n dol yı FcncrbaJ ~ 
.Mamaaf;lı icap c<leıse, otel di _ şırken, d Hı.\ m•ı ıKr.ra'bet'..n gaf merkez m llıncir-.i Mellhle m·.çm 
rektörlü ~·ündrn müsaade ala- !etinden isi 'fade ile bil'" .;ıç fa. hakemi S.ımJr.~n, Bölge ceza he. 
r3.k, ~eni lokantamn mutfağına ni!a çalmış, kaçarken yakalan- yeti~ck.o cez:ı.la.ndmldıklarmı yaz 

götürü.ri:m. t mı r • mış rr. . . . . j Dün aldığımız bir h:ı.bere göre 
Bu sırada yUzlerce masada Sadettın. bırıncı sulh • ~eza futbol afam Ila.,an Kf.nıllle hakem 

yemek yiy.:-n müşteriler, uzık - mahkemesı tarafındaıı tev.ı<ıf ü- ko: ~t.esl a.z~ ,ıncJan Nuri Bosut ve 
tan Yuoui'un yemek yey;şini lurı.ı:nuştur. Cafer cc:>:1 hc>yetioln bu kararını Garsonun gösterdiği zarjt', u. 

zun ve ç1~eklerle süslenmiş bir 
nıas~ın etrafında yer almı ,ıar 
dı. Eırkr.y dakika sonra MiJter 
Valkerin dört misafiri daha 

me··akla seyredı~··miu. o vazifr'~rine m:.!clal.ale . teJii.kJ.; et-
Yusuf İ§in farkına varmıştı: Taksi şoförleri tiklerinden lstifııdo etmişl~rdir. 
- Adanı s:,n de. J;?rnım ~~ zam istiyor -< - -

ken etrafla ugraı;maga vaktırr c::-ı. • . f" . · n1 T e~ Uğ 
gel~işti. 

Bı:nların ikici gazeteci, ikisi 
de Yalkerin temas ettiC-i iki 
büyük sirkin direl:~örleriV'di. 

yok. Bu sabah aç k~rnma dr ~~rın~ız şo c::~erı, geçe eı, 
şu bizim domates surrtlı mual. 1 ~e b~ledıy~ye ~uraca.:ıt edere B'Jden Terbiyesi l-stanhul böİge 
lim'e epeyce. oynastıl·. Kanıı· zam 1ıc1:'mışler.~. .. <Ji tenis ::ı;anhbndım: 
mız acıktı. 0'' .. ne ala! Siz ye. E<:;ed·ye murac;atı ~tobus Ajanlığımız tarafından tertip e-
me 'Te baıjladınız kom1~' on ına hava e etm ş, h• dilen btanbul Ping·pong şa.mpi-

,, s d .. !" ı t l misv >n tc tkiklere b::::-fo.r.- lqtrr ı onluk müsabakala1·ma 11--12-
- . en .e şu ne l':I sa a il :ıl'· ~ f; l . '! . cürd" .. ~·· 'r".. n 1::1 tarihinde Teni& - Dağ,·ılrk !tlii-

dan çımlenıyorsun ya.. "' 0 .~ erın 1 ~n · . ugu. 1 .ctıa . .. , 1 ...... 

Vr.lker Yusu.fla. hepsini tanış· 
tırdr. 

. 1~isafirler Türk pehlivanmm 
elını sıkmak ir.in ~nhrrsrzlaru
Y?ı.'du. Yusufun yanına adeta 
~ırı;.irini çiğnercesine gidiyor-

· H · 
1 

tt t 
1 

. ya ~ore, rnakıne'Nmde Iı t.Umlu , vunde baş.anacaktır. ştL.k ede-
- ensıne e fi mı.. c erm. . il~ ., . .. ce'· spor~ul"'r"' saat 16 30 da klU 

d 
·· ·..., , · . ta' at do!ayıs•.e taksı u~retlcri ... · '" ...... . • P· e sovu9 yı.tmurta ıle be az . . . . k bulunmaları rıca olunur 

pe· nirden bas!rn.sı yen'r l'ey 'le· ne :venıd~n r..r miktar zam ya - _ · 

araı. cfü, Biz şura.dan fırsat bulup da pılma.:_ı. ]Pzımdır. . . . K ltı d k ı 
Bo·~osun diil{kanına gidebilı. ?k .. K<'-ıısyon . k~rarmı. bır ıkı amyon a n a a an 
ne iyi olacak. gune kadar bıldıreocktır. çocuk 

- Sövüş yumurta salatası o--- Kara.gü n:rr .tte, Karabaş ma. 

. N obayct sofrada herkes yeri. 
nı a 1nııştı. 

. yaıkerin diğer bir ild m:sa • 
~ırı da.ha vardı .. Fakat, bu ,ıar 
~l:!n~i d:recede ehemmiyeti ha
ıt o·ncak ki, ayrı masada otur. 

fenı mı? 10 ~{ur~ış yüzünd~n lıa lesinde oturan dört y~ların 
- lvi ama, sofrada yumurta ark."\da-".,ını vµn?.u da A.li Rrr.a, sokaltta oynıırken 

k-ı a • ~ .. ör Ahmı>n!n idaresindek: 
ruma ı.. Balatta oturan Kemal adn·1a • 
- Kaç yı.ımurta yedin. S1y _ bırisi, kor,:::usıı KB.zrmdan afa. 3539 numa:·alı kamyonun altm-

madrm all"a, yirmi ta"'e bile c<ı~. 1 olan •10 kl',..,'"'U istemi:::, d:ı. kalmrş, ağır surette yara-
kt D . · · k v ·tm .... ~ • lanmr~tır. yo u. ıı:·mın -ovuguna ~1 .e l~azım verme'< ~terneyince, iki 

nıu~Jardı. 

ş:m.di en mühim iş yemek 

dl. Su vem k gelecek"0 "ak ı Şoför ya~~anmıı:ı, çocuk Cer-.. . e ~~. • • rnm~u kavgaı.•a baclamıştrr. - "' -
tll'. ..:ı.. lcı rahpaşa hastanesine. kaldırıl. 

nı~s •lesi~·di. 
Y zsuf pehlivan ne yiyecekti? 
1' asıl yiyecekti? 
Tcrcilnan: 
- Li: tede1~i yemekl~ri size 

- ge -e... Kavg-a s0nun~a !Kemal bıça-
Bu_ sır:-.~a sdon~,:ı .. öt~ b='s:,n. ~mı rekcrek Kazımı ağır suret mı~tır. 

da 'br ka~"~." lık. ı:r-rıın~il: D 'rt te ,·ara'amıc:tu-. Gazinoda coşan 
o!~u·ru!> anlatayım. 

D"di. Llsteyi eline aldı. 
gars0n, büyJk l'·r ... tepsıvı .. ?'.'1 • . Kazım Balat hnstn.hanf"sine münteril~r 
sufun masa3ma dogru getın~ or j k::ı.1drrılınTc:ı, Krmal l•anlı -ı. ·"";;... t ·1 ~ 

Oys:ı ki, Vrılkcr bu me<-~iC:fe 
d~ :ı.ç.ıhvöz d:>vranmış ve bir 

d ~ ' 1 ,,...5• smaı ve 1 li adında iki ar -
u. 

11 
• * ile yakalanarak ta.hltikata baş- ka ::laş evvel.ki gece, Taksimde 

~.ın ev .. el ~ar'·· iyi tar,ıy~n Tepsinin içinde ne ~el~~ğL 
b r dost mda:1, Türk ~hJivau. ni e!h~tte tahr.-ıin etnı i,siniz.. 
hınn:n 1~~.ı !cz:ırtmM!lll\ b:ıvıl dir! PHtün ve kızarmış b!r ktı. 

lanmıştır. bir içkili ga.z.noya giL"'lişler 
b:r aralık ço~arak bir havli

1 

tabak, bardak, kf!Aieh krnnışİar 
dır. 

s~rıyer Ortaokulu 

dı''ını öğrenmi~ti. • zu. (1) 
Mister Val!{er hirden elini ·Yem<-k masa~mtla ku111 kın 

terclimana uz-atarak, kilelik ve yer acılmr~tr. Mister v ılk"r, 
~aramaz b'r çocuk çevi'diğiyle İ"in i<'İn g-i\JUyot ve bu slırpriz· 

açıhyor 
Sarrver orta o::-ulu 

nr,~'>rte .. iden itilharan 
na rac::l~ \racaldır. 

~elecek Cürmü meşhut üçUn:!U sulh 
tedrisatı· ceza mahkemesine verilen !s. 

· lısteyi kaptı: den Yusufun memnun olup 0' 

:- Size ve pehlivana l:;ir siir- madr~mı anlarn3.k merakiv!e 
prız h:ızırladnn. Zannederim ki, pehll-ı,:anın yüzUndeki çfz~iler
pehliv nnnmn çok hoşuna ı:;i- den manalar çıkarmağa çalışı. 
decel;tir. yordu. 

Ve 'Iarsonlardan birine: Tercüman, Yusufa: 
-:- . P.chlivanımızın yemeğini - Eh .. bekledin ama, turnayı 

get•rınız. da $7/5ztinden vurdun? 
Diye E~~;lendi. Diyordu. 
J°\ı arada, Yu~ufun Tl"enejeri Bütün masalardan, büyük bir 

11~ boraber diğer misafirler d~ merak ve hayretle miisterilcr:n 
b·~ ~r pcrsiyon :.veu..ek ı~ınaria _ bii;...s~isııa hewen hep.:ıi de x u· 
Irl'"'1riı. S0fra~1 ir7i yoMu. s·1f'"l r'llel• yir;'.:;nl tetkik ve 
'Bıı noırta Yns11fnn 15'i....;:r.e ~arp. tecessLls ediyordu. 
nı•ş olac!'11r l:i, göz uciy!~ etra· (Deurımı ı•ar1 

Bu okula Rumeli sahilindeki 
k'?. tq_l belerle <lofrudı:ın dom. 
va f!arıyer kaz-Bsmda oturan 
ta ı .. :t-ıe'er kalnıl edilecektir. 

Bevkoz kA'l".aSı merkezinde 
oturan talc'beler harlG o1111ü.k 
üzere Anadolu sahilindeki orla 
okula aevam eden krz ttı.lebeler 
J<.:ındiITi lise.sine, Rumelihisann 
da ve Yenikövde kız talebeler 
de Emirgan Örta okuluna de.. 
\•am etn:"lcri k:!rarın~t·:1Jmr~. 
k>rı>T' alakadarlara tebliğ edil • 
miştir. 

mail ve. Ali dün yapılan mu'ı:ı.. 
kemelerı sonunda para cez:ısma 
ve gazinocaya u.rarı ni~:J:>etınde 
tazminat vermeğe malı.kum e
dilmişlerdir. 

Esnafın Sıhhi 
l\1uaycnesi 

lstanhul ~lir.i ôahllinde Uç 
ayda bir muayeneye tabi olmak 
üzere belediyeye kayıtlı 15 bin 
esnaf mevcut bulunmaktadır. 

Bunların sıkı ve muntazam 
bir surette mua.yene edilmelerı 
için srhhat ir!eri r.ıi.WidHğü 
esnafı fi? usulüne göre kontrol 
etmeye lrarar verı ı:ştir. 

fı~a °b'ıkındıl:tan sonra, tereli- Bfr seyrüsefer şcfiirü 
nıana ~ordu: cı) ~-·~ı·.ı ... ııı:lrm yazdığı kuzu saht~karhkt~n KlS~ ha'J:ıı 

-:- .Burada hiç kJmse sofrada hiı...u,,c .. ı de hemen ı.enıcn cı..r~ıııu hl ~ ' ur ıEf: 
içkı ıcr-ıjyor. Ne uslu mils~eri _ kAyes!) kadar uzun ve müballı~aLdır. ye.kal~ndı 
ler bunlar! ~ Miı;ter ~tarllng, Yusufun Nev~·orka Be!ediye s~yri.isefer şc-ftir1e- • DUn phrimizden Avrupanın muh· 

Tercüman Ameril(Qda içki g~Mıl\i gUn l'lhPt"da üç kuzuyu 'l'ir~"'l Rasim. Sülevm~n adm •

1 

telif xr.em'e"etıerıne 460 bin liralık 
Yasahd[ı,n h::ıl-&>"eroıc btrt!en yedlğlnt iddia eder ve bu M- <i~ birisine nit olap iH kıırnvo. ihr-::ıt Y't.:ırım•~tır. 

S 
-:- UmllP't yHfor1e hiç kım. dlseyl, on tormal•k hir ldt:ıl:iı drl"•1ra· 1 mı. n~ra roul(P 1JiJhı{lc !'l'ht~ mun la: ~~;e1~~~ıı~~;~aml<~ehntrrim11 ızde ytiapı: e ı .. 'd TU k . d 1 o arı ne ce 

d tı~emez, dedi, fa!rnt bu ııid· cı:ı.lt kadar ~lşlrlr. H"lwu. • ?' rne· ye.ne ,..,...,o:rl' taD7 '1l' e erP: ver- ı s•n·le fenc :ıcıini maskeı.., .. 1ı.rn 4 şo· 
d!k! 1Ya3a~a ra:1ınen Amerika.. hazlerlne gö:'e, Yusuf, Nevyo::luı edım j rrtl", hk:'t if meydana çıkmış, !ör nara c ?z:ı.:ııaa mah!t~m edilmi~tir. 

. ı çki .sarfiyatı dLinyanm her at~ınm 11,incl gUnU ot~ı (~;;.jestle) y:- 1-~l·rııımtr. • tık ol: ıl'arr" cku~ an yoksul tzle· 
Ye ın .:ı f 1 -•-• bl T~ • dl' ·ı be! re va lım . etm~ı; ilzere t";;:'.)kl;Ul 

• .::...>ı ru:fa.tlır. tol;ı:.ntuı"l:ll! tir lu:zu c;:'. ::meüil.U r 1 .Lv:.::;:-1, d"•!l r ıycye v~r'. e·. eden blır ., b·yetı"rl b!rl'/~i yıllık 
- Tuhaf sey' Parı·...ı.- vemek oturuşta yc .. 1l,tl:'. Arııe~i.:alılar bu re1• 'h•r! ... ro! 'c:ıılh ceza l:.:ıkınu kon"'r ...... · I' I r•, ld vert"•· · ı:ıı.<:ı • T • w .. ı L • ...... u~v,·c e y:ı.p<l· 

İ '.'~ı.fniz ~Okl\ntahrda, ar,ıan kuzıınun eayısını üçe çıke.ı·m~ıar .• N(· 1 Re"- ~ tarafından tevkif olun. , c:ı.ı:tır. m lk bu ;vıı 70 bin liralık yar· 
:nçkı ı~elerı, tahanca f"İhi, il11''.1.· diyelim? I ı. 1'. S. '''1t'<'<.,l'. drmda bul nmıı.,tur. 
gtn Bag'nda ı;:o)un~a pnt'a'"dI. 
d':~,~~e ~enı"!·t~n z!yaec i~1·i•·3 I i 
~'i-~i1.~~"':ı1~;~.~r:J: . B~-~~::kikalık ~~~~!:ler ...1 
~oca Yusufun yemeği hala Yüzba~ı. duvarda asılı duran 

geın:ıemfrti. krl1cmı derirı bir bakı;ia s'ü7.dü. 
- ~cıktı::n yahu! Herke"in Pir~?. ö4.:'ed"'ld d()Jnrta da vazi • 

Y.eme~i gelni., p;~ .,.p~a mf ~e. fo iC'ı>bI at;ı'lrıl~, ı:'llııı, ve lc·ke. 
tıro ..... -;.;z f c "' .. ..J " ..... ..:.. t~ ra ba~1noa? li i'ıı=fcr-n-ır \.i'.'ruyoı'!:'u. 
Dıye söy!eniyordu. Tcrcü- Et:h!'anh hnl!l gü-1eririn hü 

nıan: kilin sürdillfü zr.roanlar co··:aı• 
- S:::.lataların, peynirlerin en ~e ... ....,=c::: t~ı,a ;it e~il;n:,.ti. C 

vaı var p.· 1 ~ ~ t" "J ., l" 
• ? • ıraz çerez yemez ıJ11i. ~;rr:1i, e~fı f5l~Z u, gL "'r )'1~ 1 

sın·. Ecnebilerde yeme:ı:i.en ön- bir !:adına ~"'Ik olmu· tu: ,.e ::;e· 
~fr bıraz buıJs.rdan yemek adet. gi:i.:,:n:ıcn ge'cn. me'·tu'~u. o'nı 

· . nrn.!da m,;:;:~u?dil. Me.tlu,, ta 
Dedı, Yusuf çcrez!erc el uz:ıttı: ümitlerini a:tiist eden rr.ef;'un 
. - Atnerik~'·1 arm fidetl:r' · ·- tir ibare vardı: 
~m ramazan ac~e:Jcr1nc çok ben "Benil"'l" evlenmek arzıısum 
zıyor. Sen belki bilirsin: Biz id 2'CSt.erdi nfoi1.den dl;Javı ;;-net 
ramazanda veınekte .. t k ir · n once pey- dm,,...ııklı'<mn. Do<' en. oru~· 
n ' pa.st~rn;.a, sucuk, zeytin ve mak lfı?.ım geli:r.:e .. bnna imldi.r 
reçel yerız ... Sonra veme';;.e ba.c:: yc':tu!'. ~:-bı>bi <le, arrrr.ı7,d:ı~ 
~~~~e~~,.;~~·.n sou asJnd~ yal: yas farkrdır. Sizi btiyiik bn 

muhacbtle sevmekteyim. Fa 
- Canın reı:el istiyorsa SÖJ kat, evkndiüimiz taltdirde, me 

llyclim de getirsinler. ' • h y sut olam1yaca~1mıza E>mir.im 
- ok c:ır..rm... b!rşey ::te- Jh kararı vew.li<Tim icin doğru 

mcm. Sofrada!dler k5.fi. Bi?..!.m su ?,'avct müte~~irim: ıaıdr 
yemek gelsin, bakalım neymiı:ı? ho:ıl·ikati hi;ti.iıı c:rnlakh1iyle ar 

;--- Va1 l::ıJıi b?n de pek merak zı-tti~i.....,-'on CIC',.,VI '!:eni takdlı 
c-d. •vor"m. tı:ı+e blzim ö~iimii~....... t h • "i e Moııjz )rz••mdlr.,1 
!rer _lo.ho'1a çorbası geldi. Ne A Yüzba.rıı dü~iini.~vordu; P,\·et 

fıs mı nefis · · ·· · aralarında bUvt.ik bir yas fark• 
- Hayfü b~ sen de. P:Jvle ··er rnevcu~tu. Fakat, böyle clm::sı. 

de d~ <'Orba içilir mi? Ever be· na raP'men mükemmel bir sıh. 
1 1M';_i. de ö' le s.ulu bir vemelcge, hı:ıte, hatırı savılır bir mevkie 
... .,., r·'" ft,.alrk ı.- • · ~ ,. . .. .. .....,, tn"tf~rr-ıı. ka. ve e"'e••f"e bir enılake malikti. 

. t r~ ""r ete ~en gözi.imle Bili ·;n hııp•..,r, r"'v'Hi7i kP 1--ıa 
b ~en~~i ısınarlıya- ı ya-ş farkını unuttura.ma.z mıy .. 

dı?.s 

Ü.sbli!t, kadının, kendi::iırn 
·!{arcı: r'iyül{ b;r all'Jn gösterdi· 
1ini de hh:s-;diyordu. 

Yii7"Jnşr, siiratle karar vereıı 

bir ı:ıCl~'l1<1T. 'I'a'irrde, man~vra
lurda cn°rji ve :ı:rıi karrrıariy
le herkcdn di1,ırnt nazar~armı 
::el~ctmı ~ti. Kac~mJa yi'~_ .. ., ... 
;clmck crzt•tt:ndaydı; çlinkü. 
va.ş farkmm ~k me:e!e!crindc 
'ıic·.;r kıymeti olmadığına ka. 
nivrJi. 

lki ~.,'lt irinn~ hao:nrlfııı'1ı: ve 
"l"Jk :-r1 .. r13 .-1a. TY'İİ::"'oole yolun:'! 
~ıl~tr. ·v ~ :b'ıın C't•ırt'l·•N-ıı 'J'enes

"':: f€hr'ne ~HlY'ek Uzere ce. 
11tm trenine bindi. 

T ~odora, konc.ı'm merdivenin· 
le fecri seyrcdiyor<lu. Tam bu 
~'r?.:ı<t yii7bası da bıı.hçe kapı. 
"mdan ir;eriye girdi; ve çakıllı 
.. oldan yürlimeğe bac::ladı. 

K.,,,.,.,_ onu samimi bir tebr>s· 
ümle karı:ııhit. Ytizbıı cır. kadm 

lan bir basamrk a"a~hda du
runca, vaq f~r1n pı>ı{ o kadar 
q-c::e <':ırpmrvorrıu. Yü7.haşı; u 
~un ho··hı. ~nr-c:rıı, "C rrgvi göz. 
lüydli. Kadın da, bir ilkiahar 
~iceği kadar taze ve g:.U:eldi. 

Teodora: 
- Doğrusu .. sizi beklemiyor

dum: rı0di; mektubumu almadı 
mı mı?. 
Yüzba~ı cevaben: • 
- Aldım: ve ıbu yüzden. geU. 

,-01·1 m: c1edi. Cevabınızı bir da
ha mii.a: ea ctraez mi!iniz? •• 

Tacdorg. t:::.~ıca tcber<'i;m et. 
ti. mı.dm. hal<ilrnten yi.;z'!ia:ı i
le fazlaca aı~kndnr ol11vordu. 
Fakat b·rcı~- bire merfi b;. ha 
rekctle 1 ~mı salladı ve: 

- Hay!!" .. lıa~•Tl',. dedi: Rize 
karşı pek büyük bir mı;habbe1 

'it-"l(?'n'-ektey~m; lakin, evlelıliıc 
miz? imlı-~n vı> ihtinıal vo~rtuı 
Araııırzda yroş farkı vard.r. Ri 
·a. ederirı~. t,..• •.. ..,r ett•.,,.,ev'ni 
·~aı'a; meUupta vaziyeti arJat 
tun. 

Yiizbaşının yiiziinü bi;yül; 
bir kr.der l:ulutu kaplamıştı: 
bir mUddet sü!tfıt etti, soım:. 
yavaw•a başını fecirden tarafr 
cevirdi; ve seyre daldı. 

Teodora, nezaket göstere. 
rek: 

_ Rica E'derim, iizülnıeyiniz 
dedi. İyili ~i11iıi . cliis~rıerek bı 
kararı vı>rclirn. Bır ~un gelecel 
cvlenmeo;.Yjpize memnun ola 
raksmız. Valtrn, ~id:ı.•:ı>.tte bel}; 

her~"'Y yolunda gıd"~·Jır; fa.kal 
biraz dür:Hntinüz.. _Bırk~~ ı:ene 
zarfında z:?vklerimız degı~cek 
Birimiz, bütün gün romatizma 
ağrılarından kıvranarak soba. 
nm raFmda oturun kitap oku· 
malt iı:terken, di~eri, tiyatro 
!arda, ·balola.rd& dQlııJm&i& çan 
atacak. 

1aril1ıten : · 

Medeniye 
16 seııe evvel ç.~rnn bir mec

muada ".ı.'-:!lgraf., ba.şlıklı bir 
yazı okudu...ı. Aman ne entere
b~ll: şey .. Evv~ıa. teJ.grafm ta. 
<ınuı~c..:ı La.hsea.i;ror. 

evvelki zihniyeti de ~k güzel 
ranlar.dırıyor. 

En niha:, et bugün telg:afm 
da, teL3foa ve t,.lsiz 1 arşısnıdıı 
pek ip::idai Kaldığ:m göri:yo. 
ruz. Bir telin sahifekr dolusu 
yazı ı:akletmesi ts.yretimizi 
uyand.rıyor. Atinldan Irana 
b.ıevlule, 'Sonra. ku'edcn kuleye 
işill'e.:.lerle konuşu.duğ ı devi.rlo
ri kimse düşünrr.üyor. 

l\.i.i/azi Ahmet 

Bu fen, _Sliryaniıer, Çinlileı 
c~. de •.'aluınrmış. Mita~!:!\n bc.ş 
yuz sene evvel Iraı. 1 tlarla. Yu
nanlılar arasındaki h.u?te de, 
t~lgraf varmış. Hayret etmeyL 
nız. lzah ediliyor. Ba rak ve 
ate~ ile uz:?.kt8:11 uzağa işaret 
verılme~ sureı.1yle konuşt ·uy.:>ra 

~~· A.tınada.n .k.erbarcar.a. iki Yeni nesriyat 
gı:nde ıstenen h~ gö.ıderilir- "' 
~~ . 

Omiros, llyada a:ilı eserinde T akvım Ragıb 
Yunanlıların Truv .ı.yı mu:ıa.sa. Zeng' ı mündereeatı ve güzel ter 
ra ettikleri za:mau hep bu ateş l tibi ile 18 yıl..4anberi eep takvımi 
telgra!iyle konll§tuklarmı ve ihtiyatını tatmin eden takvim Ra
şehir fethedildiği vakit birkaç g .. '.Jm .ı.~il ıı;.:;:.!.ıası da mı..~t mU· 
günlük mesafede bl•:unan Agro kemmeliyetile çıkmı~tır, Ciltli ola· 
şehrine hemen müjde verdik.le- rak k.rk ~uruşa. sat~ıyor, Emni· 
rini anlatır. yetle Uı.vsıye edeb.:..ıyoruz. 

Taıföte bu gibi vak'alara. bir • * • 
~ok misal vardır. 1676 senesin. lkbsadi YürJyÜ§ ikinci 
1
: ~onton adlı bir Fransız, yıla bash 

f ur un kullanmayı, uzak mesa.- lktısadl YUrUyu, nıccmulU!t ikinci 
, elere kurulacak kulelere yazı· Yl:§ma girm:,, u.-. :ı:>tı ı..ı...ına ebeUe :ı :ı
ac::ı k yazıları bu suretle oku. rıu saat 1€ so c:ıa Galata il.inci yolcu 

.nayr t wsiye edivord Fak t sa.ıo.ıUDcia ,;aylı bir top!anlı yııpnrak 
bu k .. 'f kl •· u. ~ - senei devr.J·csl.ni kut1 .yacı.-ktır. 
. • .şı .a a yakm gelınedigi Bu top·J.ntıya lst~"ul ·uıı ve tele· 
ıçın t~tbık edileınem~ti. An. diye rel ı Doktor Lütfi K r.:!ar, üni· 
cak bır asır sonra H:movarlı veralte relttörU Ce1ö1il Bl.seı, tktı
~q; $trai..:er, F:ransızm kc··fi. at FakU1teal dekan ve p o!esörleri, 
nı daha tekerı.ı.nıül ettire b' ga-::etclerln müdürleri ve ta.,mmı§ ik• 
usul buldu Fakat da n. ır tisatçılarrmız davetli buluntııaktadrr. 

be~ : . O kımse· Bir yıld&n ... .,n .ı.aydalı ne:rlyatıyle 
ye . gendıremedi. En sonunda mem· lu•::in iktlbadt bay:ıtrea hizmet 
lngıltere Ştratsere beş hin lira eden .ı.ktt• :.ıdl YUrUyü§ retik1mtz. teb· 
mükafat veırerek tecrübeler ı-1.k .. der, muvllffakiyetıer dileriz. 

yapr.ıasma mi.'..saade etti ve 
bundan sonra bu usul menıle. 
ket. memleket dol~tı. 1 Baıkev:er:nc!e 

l\'.l:ısır vı:ı lisi Mehır ~ Ali Pa. 
~a da lskend eriye ile Kahire 
aı asında yarını saat içinde mu- Konferan!lilar 
har'cre olunur bir hnt :.-ı·-;Jur- Knılıköy li:.ılke~inae: 

" •· uu 14 BıtLlCİ ....., u ı ll·itJ 
du. Bu hat, kırk ~uled:n iba. 17 d.: , .. y E~r tar 
r: tti. larda ve yctıalt n.e e ınu 

Elektrikten klifade bahsinde ha...~t.is ül.lliy;.ıti> .t.aı..ı• ır .oıı 
de bunlara benzer tec...:;bel,,,... fera.wı verilece t .... r. herke .. ı;cıe .. ım. 

• .., = Eminönu Er ıKeviııden: 
yapıldı. ~u Afikri ilk bulan Ce. Evimizin Caj;nlogıwıdn,;iJ salonUlJ:la: 
novalı bır alim, Latin alfa.besi l 14 l.211940 Cunıartesi gün 
ade::iince yirmi dört tel gerip sa<:.' ~ 1.~Jı ua LJr. Bay cemil :;;erı. 

b l 1 J 
Baydur (Cemiyet Haya1.mda. bekimir 

un arı e c :trik m~ '·inesi ile mtıvltii) mevzuu.:ıda bır I•onfcranıı ve· 
tahrik etmek çarelerine başvur- recıek ve Temsil oubeıniz (liiıısel Ş&· 
dtı. Ve en nihayet 1845 te elek- .)'faJ plye.llıi temsil edecektir. 
trik son ~eklini buldu. a - lti/12/194.0 Pazar günü aaat 
Şimdi 76 sene evvelkı' me" (14.SO) Dr. l3ay lt'ikri Se~vet 'l'ör 

.... (Hayvanlarda Zek!) mevzutırd:ı bir 
muan~n tel.graf münasebetiyle kon:.eraruı verecek ve Temııll şul:emiz 
yazdıgı Satırlardan birkaç pa. (Hissel Şayia) piyesini temı;!l edecek· 
regraf alalım· tir. 

'' Kat'! ' · k Bu topıa.:ı.tılara gelmek istiy.:nl r'..n 

ha 
1 ve sır at ve emsali giriş kartlıı.rını lıllromuzdıı.n nlm .. ın, 

rckit irtikap eden cU.rUm ı rıee. olunur. llA!kcv1 topl .ınruı 
tı.sh lJbmdan bi .... isi demiryolu çocuk atınme.z. 
a.ra:>asına rakibe~ bir taxa.fa. BESİM V. FO'IOOr'w'U' &-.&G!St 
f ır_~,ı· e~le;.~i;ii ta '<:dirde der' akap Be-.zikta07 lTufüev;nden: 
mu .. tehımın ~k8.Jiule beraber L:vimi.z taraf..ncian açılacak olan 

t' ı " ResL 1 ve l<'ot::rraf ~ergisi kay.:Ja. ma 
sure ı ııl tel2°raf vasıta.siyle 11 Biri.ociklnun 1040 gü.oUnde ba,,ıa-
h~r tarafa ihbar olunarak müc.. nacak ve ı ... Blrinr :~ııuun 1940 gU· 
rrm arabadan çıktıkta tevkif 0 • nünde sergi açılmı§ olacaktır. 
dilir. 1 Bu sor:rı<!e derece kıızanan amaıör 

B ızı ı:ı<Yı h ~-tık arkadaşlara geçen ae.ıla oı ... i.lt.ı .,1bl 
d . -cı r ası.<;. halinde bu ııe •• ~ ae uem ..ı..;mızce hcın de Ge· 
ahı telgraf vasıtasiyle uzak ncl Svltreterllğlmizce mUkAfat verile· 

rerl !r~? bulunan meshur ta.bib. ccktir . 
e"e muracaat olunur.,, ----------

.~ •1 .• ~~t~1 t>r, mt-cl~i~•rt!n ne Y ılba§ı ve bayram 
11'.~!' <u ".t ıie vünut t-nMııf-.mu hediyeleri 
gust ermekle ko.hıuye>r, 76 sene YavrularwlZlll ı.ı.ı~· ve bayrı.m· 

• aztran 
-:'.' ~iz nasıl emrcd--<>-ni.z ben 

de oy e hareket ederim. 
- !fa.yır .. bu elinizde olma 

Y~n ~1:. ı~ti.r. Ş:Lıdi arzu ettiği. 
n~z. ~l~~ltlc ha.re:{et edebileceği· 
~ızı. du.süni.iyoısunuz; fakat, 
ılcr. de:··. çok rica. ederim, ısrar 
_,tm~ymız. 

y··;.., 
. uz "."t ha?-bi kıı.ırbetr ·~u. 

~~hır b~~ tavırla vedala~tı; vü
-mrde b:ıyuı: rir hi!z:in me,·~ut 
.u. Or.ıuziarı da 'ler za.mankin-
"n dalıs. düı::ü~tü . 

O ~eee, şirr.al t"'.'l'.,,ine b:,...·1i · 
ıe t · · '""· · er :Eı gece k·lı,.ımn asıh 
:iurdu~u or1 d . • A.k~ ::> "'a:ya av et etmı!';tı. 
·. ."am Yerrıegi icin eır.:ise dcl'ie
tm vordu · ve b.: "k b. 't' . 1 • .ıyu ır ı ına 
1 e be:vaz kravatını ba;;.lamakle. 
n:~c:ıgııldü. Aynı zamanda düşü
nuvordu: 
"Hı 11 • 

ltklB.J. .. ıı hu.ı·laı·~en r.ıillctill yıırdun 
\"O şefkatıne muhtaç ço::ukıarı dıı ::e.
vlndlnuoi< iı;ln Ç.'.lc:ı:c r:: ... .,eme Eu· 
r.ıın:ı:-:ı her yıl oldu;'!U t;'lbl ım l'!l da 
y:ırdımda b•·'unmı:.nızı .Kurum aay 
gıyla hatırlatır. . 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Ge..ıel Mcrkeı.l 

IJaZPtt"dt" çıkan tıUtUn yazı ve 
realmlerlD ııukuku mab!uz.dur 

ABO!lıı"E TUUTl'El'ıl 
Memleket Memıeket 

içinde d•şıncl11 
\yhk ff~ lli5 Kr. 
ı a'·hH ~liO 421> .. 
ı aylık 47h 8~U ., 
1 YI Ilı ıe 900 Hi01) ., 
l'artr~.:ı~n Halkan Blı .. ıtl !çlo 

.vca otu2 lturuş dtlşUıli• t'osta 
~ır'lhiotı gı;nı;) en yeı ıue ıı~ Ja 
1rtmlt heter ıwrı.ış zr. nmeıJ•Jir. 

Abone kaydını tılldı:'l'.'!l m-ııı up 
ve tel"'raf ll<'retlnl abonP para~ı. 
nın n;,.ta veya tıankn !it' yollamn 
ıtcrf'ttnt idare kPr.dı ll:r.erıne alır . 
l'Urklyenln her Pfl&la mt'rkt':r.lOdt" 

\/ ı\ KIT'• ııbone yHıhr. 
ı\drpll ıte~ı,urme UC'rett 2~ Krt 

11.1\ N tl('R"!"'l,tı:IU a - ·ı:ı+ı>rı .. TN"ldl"lra ha1dıv-
nı:. (' •ın ol~ .. tl bir m ·rva ol- 1 

1u unu hi b'r kiI!lse irk" r e. 
terıem"''•l b . . 

rıt'arf't llll.olnrmm ıantlm • 111 
tın sondaıı ıtlhRrPn ıl!\.n !'3' tı>lı· 
rın.l11 •O ıc savtıılıo·dn ~o ıtııııış 
dıircıtıncU '4yfada l; lkıncı vr 
UçUnr.U<lt ~. blr.nctcıe t; batll~ 
yanı kesrııece 5 l\radır. 

,
1 

""'.: era.~r. ırı!:ıflı bır 

1 
esalıa gore, yirmi rol-iz yaşın· 
an fa 7.la olm.asa gerek. 

H~1ı;uki, yi;71baı:;1 yalnız dok. 
ıa.n ıkı ''?cıt"rıavdı; ve Plmdiye 
kad.ar. ~~bıınrur>a~ıtki resLıi 1 
l?,'e<>ıt hariç olmak ü1ere hiçbir 
?:<1m k 1ı • an ı r. çe~emisti . 

BUyl\k, <,'Ok devamlı kl!~rJI. 
l'f'nklt 111\n Vt!renlt"rt" avrı ayrı ın· 
dlrmeler yap tır Kf'oml O'lnl"rm 
santim 'Atın 50 kuru~tur 

Tlrarf Mah~"tt.P Olmt)' .. 
KU~UJı 114Dl81 

fkl oe.faBJ DO. UC 
sır defa 80: 71 " oa 

defası ss. dört o~ıuı 
dda11 160 tıurufl\I' 

Bu rııera"i"1 de, Tsna11Vfl - A. 
merika harbi kadar eskiydi. 

Ceııiren: Ceuad Tevfik BM&n ,._ ___ ....... ..-----
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Sı:r& 

?\o.: 
ı 

3 
4 

5 
6 

Hübllefln adı. lfi 
Kostantin Davit Rekl!m !§l 
Kostantln Davtt Rekllm işi. 
Kostantin Davtt:. R ekl!.m işi 
Kadri !brahlm .madent yağ lmall 
Halil kundura tamir 
Halil KuDdura tamir 

MaballeıJl Sokaft. No.: 
Me§ruuyet Ekmek Furunu 
Meşrutiyet Ekmek Furwıu 
MegruUyet Ekmek Furunu 
!{Ağıt.hane S11nnet Köprüsü 6i 
Meşrutiyet Baytar Ahmet 41/2 
Meşrutiyet Baytar Ahmet il/2 

7 Mehmet Helvacr')ğlu K. tamircisi Paşa Avukat Gad. 91 
8 Kemal Bakkal K~tthane Mesire yeri 

o 
10 
11 
12 
13 
l& 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Kemal. Bakkal 
Kema l. Bakkal. 
Cevat Hancı M".nav 
Pa.ndeli madeni y'.lğ imali 
Jirayir Elektrikçi 
Jirayir Elektrikçi 
Kasım TUtUncU, Sucu 
Halil BU!eci 
An<ısti YUn iplik bükme i.Ji 
Kostantin İçkili lokanta. 
Kostantln içkili lokanta, 
Onnik Oto marango:ıu 

21 Hüseyin ICA.hveci. 

22 Abdullah Panfiyoncu 
28 Abdullah Pansiyoncu 
.>& Haralaml:ıo. BUfecl 
26 :Mehmet Lokantacı 
26 .Janet Terzi 
JT Herant lıfimar 
%8 Ncld:ı. Pa.n3iyonc~ 

Jt ..lııataf Pansiyoncu 
.ıp fataııı Nuh Ka.hvecl 
dJ. Jf!.do MJmar. 
-. ~ meyako içkili lokanta. 

KAfıthane Mesire yeri 
KAğrthane Mesire yeri 
Harbiye Teşvlki;re 111/3 
I<Ağıtbane SUnnet köpr UsU M 
Cumhuriyet H. Ga.zt 279 
Cunüıuriyet H. Gazi 279 
Harbiye Cumhuriyet 30 
K!ğ'ılhane Mesire yeri 

--........ Yeniiehir Mlrmlran 36 
Eskişehir KurtulU§ Cad. 197 
J.!laklgehlr KurtulU§ Cad. 197 
G. Suyu K13la. geçidi 33 

G. Suyu Kı§l& geçidi 23 

K. Mustafa. Abdullah 15 
K. Mustafa AbdUllah l:l 
G. Suyu Şebtt Muhtar 38 
K. Pangııltı H. Gazi 14 
K. Pangaltı Bahtiyar 
K. Mustafa. caıncı 26 
K. Mwıta.!a. Yeni 13/4 
Kuloğlu Kuloğlu 28 
K. Mustafa Sıraserviler 4~ 

Meşrutiyet. Bahçe 12 
Şişli A. Hürriyet 67 

Ma.tra.b 
L. Kr. 
300.00 
300.00 
300.00 
420.00 

4.00 
4.00 

36.00 
60.00 
60.00 
60.00 

240.00 
420.00 
180.00 
180.00 
120.00 
120.00 

36.00 
-45.00 
t:S.00 
45.00 

(72.00 
(27.00 
332.00 
333.00 

1250.00 
223.00 
3".60 

lS00.00 
120.00 
840.22 
900.00 

ııroo.oo 

25.00 

Kuanç 
2.47 

".68 
90.00 

2Jl.77 
ı.oo 

.S'l 

.97 
l:S.00 
8.30 
9.95 

22.85 
63.32 
37.08 
72.00 
12.i9 
ıuo 

4.05 
s.94 
3.72 

U.50 
24.&5 

.34 
77.70 

llG,35 
62.50 

Buhran 
.98 

8.93 
18.00 
50.S:S 

.20 

.lT 

.20 
3.00 
1.66 
1.99 
i.37 

12.66 
'T.42 

1(.40 
2.50 
1.02 

.81 

.79 

.7' 
2.70 
•. 98) 

.on, 
ııs.~J' 

23.31 
9.38 

Terkin edi1ml§tir. 
3.S2 .76 

216.00 
8UO 

100.83 
108.00 
180.00 
21.00 2'7.8' 

30.2i 

.18 

1.49 

7.60 
9.27 

5.84. 

.73 

U6 
6.99 

12.50 

43.20 
86.40 

100,83 
21.60 

180.00 
10U2 

lhbamame 
24/U 
37/23 
37/ 22 
22/11 
22/2! 
22/24. 
24/47 
36/21 
86/22 
2if24 
37/13 
22/12 
18/ 32 
2/42 
9/34 

22/13 
37/17 
24,115 
24/U 

5/42 

35/25 

11/34 
11/ 35 
5.5.3 

9 / 88 
4/48 
1/41 
1/24: 
3/59 
2/42 
5/65 

Senesi 
93'! 
939 
939 
937 
937 
937 
938 
939 
939 
938 
93~ 

937 
940 
940 
940 
937 
939 
938 
938 
940 

940 

935 
936 
937 

93, 
!130 
932 
930 
931 
933 
937 

SerJr.öy Maliye oubest mtıkol leflerlnden yukarda adı, işi, ve ticaretglh adresi. yazıtı §3.hıalar terki ticaret le yeni adreslerini bildirmemiş ve tebel· 
'\llıt~yetl1 bir ldn1.se göstermemi§ ve yapılan arqtırmada da bulunamallll§ oldukla.ruıda.n hizalannda. gösteri len yıllara alt kazanç ve buhran vergL 
... T8 %SDl1arnıa. fııııi ihbarnamelerin bizzat kendilerine tebliğ mümkün olmam.tttır. 

Keyfiyet 3692 sayılı kruıunun 10 ve 11 inci maddelerlnG tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere ur.n olunur. (11680) 

lstanbul Levazım Amirliğinden verilen harici askeri kıtaatı illnları ··-------· Dr. Kemal O.zsan 

..A.şaıfrda ~ mevadm pazarlık IA eksiltrneleri hizalarında yazılı gün, saat ve maballerdekl a.skerf satın alma 
~onlarında yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte ait oldutu komisyona gelmeleri Şartnameleri komisyonlıt.. • 
iaıda ~lir. / 

Jdrar yolları hastalık. 
ian mütehassısı 

Beyoflu tstlklf.J caddesi No. S!JO 
Buna Pazan Usto Ohan.)"Wl 

Apartman. Tel.: 41%35 

ün. 

l"u.routak bufdııy. 

Kere.ite. 
Kereate. 
Glllliei fener.I. 

IUkt&rı 
ö<>0,000 
2:50,000 

.3.00,000 
'i2 ıu. 
t:.ıın. 

Kilo 

fi 

,, 

••• 

Tu1an 
lba 

l5l5,000 
lS1,2t>O 
12,500 

.aı,ıroo 

5,0.0 
-4,.UO 
1,000 

Teml.ııatı 

Um 
U25 
7687,50 

4725 
756 
662 
150 

Mttıer tnoınma tahmin edilen flya.tt 8 kurut olUJ. 24ı00 tan Rrt V.JA 
yumlıfl'lt blJğd&y pazarlıkla. aatm a.J.macaktır. Pazarııtı her gün Ankaar 
LY. A.nairiifi Sat.ili &lin& koınieyonımda. yapılacaktır. 10 tondan &§&ğı olma· 
m&k p.rÜie ayn a.yn ta.llpı.ue de ihal& edilebilir. 2~ ton 1çln kat'l temt· 
Dal 21,700 Ura 10 tan tçin 120 Ura.dır. Şarbıame.!i 96-0 k"llTU§& komisyondan 
almlT'. (1327) •(1116{). •:&. 

Bı!he1' adedin& Uı.hmiD edilen tiy&tı 63 Ura. 80 lruru§ olan 750 adet gu· 
.,.nnl:tll v. ril paurlfca sabtD alma.caktrr. İhalesi 13/12/940 Cuma. gttnU saa.t 
H. de ukatıada. M. M. V. Satırı alma komisyonunda yaprta.caktrr. Katt t.?

minatx '7177 lir& 50 k\ll"Uftur. Taliplerin belli vakitte kom1syonda. bulun· 
m:ılan. (1603 - 11611) 

·~~ 
2~.000 kilo sığır eti kapalı zarfla. eksiltmesi 26/12/940 perşem

~ g'Unü saa.t 11 de Çaııa.kkalede Mst. Mv. Satnı alına komisyonunda 
ya.pılacaktır. Ta.hm.in bedeli 60,000 lira ilk temin&tt 4250 liradır. Ta· 
].iplerin k.a.nwü vesikalarile teklif mektupla.rmı ihale saatinden bir sa
a• eft'el komisyona. vermeleri. {1621) (11692) 

~·· 1rJ,000 ldlo aade yajl alm.acü.Ur. Ka.palı ıa.rfl:ı eksiltmesi 
';ti LUJ.94/J cmna gilnil aaat 15,30 da t.zmir Lv. Mıirliği sa.tın alma. 
~aW:M:la y&ptlaca.ktır. Tahmin bedeli 3:S,6M lira ilk teminatı 
'8'14ı lirtAır. ŞattnamESl komlııyonda. görülür. Taliplerin ltaDu.nl vesi
&.uı.rile teklif meJı:tuplarml ihale saatinden bir saat evvel komlsyona 
v~l9d. (1623) (11~} 

.,, ~ , .. 

:~ı•ıanbul Beted iyesi 
- - '-

.wanın 
bede il 
2440,00 

1275,00 

900,00 

·1050,00 

1700,00 

1507,20 

!150,00 

ııanıarı 

95,63 

67,50 

78,75 

127,50 

113,10 

56,25 

Cernhpaşa hastanesi icb alınacak 320 düzüne 
RönUten fılmi. -
Haaeki hastaneai için almacak 100 düzüne 
Röntken filmi. 
Darülaceze mücssoscsinın yıllık ihtiyacı için alı
nacak 3000 kilo Zeytin tanesi 
Vila~~t Aygrr deposu hayv~atmm ;ılhk ili.ti· 
yacı ı.çın alınacak 10,000 kilo kuru ot ve 5000 
Jcilo sap saman. 

SiliVri Boğa deposu hayvanatmm yıllık ihtiya· 
cı için almac_:ı.k 20,ooo kilo yulaf. 
VUS.yete baglı mülhakat Dispanserleri ihtiyacı 
için aıma.cak 296 kalem il~ ve sıhhi malzeme. 
Büyükderedo Maltız sokağı ile Yemişli so
kağı kaicırrmılarnun tamirinde kullanılmak U· 
zere a.ımacak 300 metre nıikA.bı kaldırım taşı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları ~'Ukarıda yazılı işler 
ay·rı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri zabrt ve mua
mck\.t nıUdüriüğü kalemin<1c göıiilebili.r. İhale 26/12/940 perşembe 
&ünü sa.at 14 de daiın.i encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk temi· 
llJlt ma.khuz. veya mektupları ve 940 yılma ait ticaret odası ve.sikala
rile i!1al~ gUnü muayyen saatte daimf ençü.mende bulunmaları. (11709) 

lflifn:, Alebandu St&pakf mas tdare8inden: 
lfıl.flise a.id Sabunhane levazımı açşk a.rttmna ile Cibalide Fener 

caddesinde 174 No. lu mahalde llatılacruktır. tstiyenle't'in mahallinde 
hatrr bulunmala.rt il!n olunur. (1057) 

tfJ.&s Ma.re azam: AVUka,t AUdryadi Gençust.a oilu 

~~l: AŞIM US 
B:ı.sıidıgı. yer: V: .tKIT. Jf atbaası 

Urnum neşriyatı idare edeıı: 
'Refik Ahmet Scvengü 

İhale giiıt, saat ve mMaDI. 
18/12/940 9,30 Çanakftaıe. 
18 ., ,, 10,30 Çanakkale. 
16 u ., 14, Kırklareli ka.vat 

Emin han 
l6 ,, ., 10,30 Çanakkale. 
l& ,. n 15) 

t6 " .. 11) 
l5 n ,. 15) Edirru! eski Kü· 

3lrlyet. de.1 resi 
(1617 - 11688) . 

----= r-----·-"' QocuJl BektmJ 

Ahmet Akkoyunlu 
l'abtm. TaUmlıaoe Palu No. • 
Puardan mu.da bergUn eut 111 

~ıı eoııra. Telefon 4 l'ı 2'1 ··-----·· -lıtanltal 'Trimv;y ~iet.;;e;ı 
19.frO Y,Jlııun U BidnelkA.nwıdaıa it1baftJJl Pamrdan hatim aiinlerde 

GidJa • Gellt Kıt 9ervlııt. 

No, Yonar 

'(Şişliden • TUnele 
10 ) 

(TUnelden - Şl§Uye 

(Şlollden - Beyazıda. 
11 ) 

(Beyazıttan - Şf~Uye 

(Fatlbtxın • Harbiyeye 
12 ) 

•(Harbiyeden • Fatihe 
(AkBara.ydan • Harbiyeye 

12/A ) 
(Harbiyeden • Aksaraya 
(Maçkadan • TUnele 

H ) . 
(TUnelden • M:açkaya. 
'(Maçkadau • Beyazıta 

16 ) 

(Beyaz:ıttan • Maçkaya. 
( Şl~llden - Sirkeciye 

17 ) 
(Sirkeciden • Şl~llye 
(Mecidl;ekl:Sythıden • 

17/A ) EmlnönUne 
'(Emin15nllnden - Mecidiye 

köyüne 
(Taksimden • Fatihe 

18 ) 
(Fatihten • Taksime 
(Kurtulu§tan • Beyanla. 

1(1 ) 

( Beyazrttan - Kurtuluşa. 

•(Bebekten • EmlDBnUne 
22 ) 

23 

32 

315 

87 

(Emin8nünden • Bebeğe 
) 

(Bebekten • Beştktaşa. 
( Ort:aköyden • Aksanı.ya 
) 

(Aksa.raydan • Orta.köye 
(Be.§tkt&§tan • Fatih& 
) 

(Fatihten - Be§iktaşa 

(Topkapıdan • Sirkeciye 
) 

(Sirkeciden • Topkaprya 
'(Yedikuleden • Sirkeciye 
) 

(Sirkeciden • Yedtkuleye 
(Edirneltapıdan _ Sirkeciye 
) 
(Slrkeclden • Edlrnekapıya 

tık hareket 
Saatt 

6,15 

6,37 
6,4:5 

7,27 
6,80 

7,H 
6,40 

7,23 
20,12 

20,37 
6,30 

7,15 
7,00 

7,82 
6 ,26 

6,58 

7,30 

8,08 
6,20 

1,mı 

6,45 

7,05 

6,45 

7,29 
6,40 

7,22 
6,40 

7,12 

""'6,35 

7,14 

Son hareket 
Saa.tl 
23,15 

23,40 
22,10 

23,06 
22,18 

23,15 
22,30 

23,25 
22,35 

23,00 
23,00 

2~.02 

18,54: 

19,34 
19.02 

l!:l,42 

19,18 

20.04. 
22,00 

22,55 
22,08 

23,00 

23,50 
19,35 

20,30 
19,26 

20.20 
21,157 

22,35 
21,52 

22,80 
22,05 

22,4.0 
(11668) 

Deniz hastahanesi bCl§tabipliğind en • 
1 - Ha.sta.neınize hemşire ve hasta.bakıcı alınacaktır. 
2 - Hemşirelerin diplomalı olanları ve hastabakıcılarm tecrlibe· 

li ve ebllyetnaıneli olanları tercih edilecektir. 
3 - Talip olanların yedlerlnde mevcut vesal.kle Deniz hasta.ne-

si başlab)plJğhıe müraeaatlan. (11672) 6 

SANT 
Herkes. bilhassa ~ocuklar tarafından alınması 

aa vet kola v ve müessir bir müstahzardır 

BARSAK SOLUCANLARl{A 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının bü;iiklerde vt' • · · ~ilk

lerde sebep olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hasta· 
lıklarmda bunu kullanmaları faideildir. 

Heklmlerimlz.e ve halkımıza tavsiye edilen bu müı.taıızar 

her eczanede buhınur. ~çet.3 ile satılır. 

Kutusu 25 kurustur. 

Telgraf, Muhabere Bilgisi Olan tik Mektep 
Mezunu Memur Alınacak 

P. Tu T. Umuml Müdürlüğünden: 
1 - İdaremiz münhallerine ilk mektep mezunu ve telgraf mu· 

habere bilgisine va.kıf olmak üzere alnıacak maaşlı veya ücretli me
murlar için müsabaka i.mtiha.nı yapılacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif edeceği yer
!erde memuriyet kabul etmeleri şarttır. 

3 - Mtisabaka cl::ı. muvaffak olanlara 365G sayılı kanun htikUml~ 
rine göre "10" lira maaş veya 40-50 lira ücret verilecektir. 

4 - ldare dahilinden müsabakaya ic;tirak edecek hat l:;aşlıakıct, 
başınilvezzi ve bakıcı ve muvezzilerm "30" yaşından evvel idareye in· 
tisap etmiş olınalan garttır. · 

5 - İdare haricinden miisarolrnya girm.~k isteven1erle lı elMı ida• 
re dahilinde bulunan muvakkat memur, ır.uvakkat bakıcı ve müvez· 
zilerin 788 sayılı memurin kanununun dördüncü ruaddesmdeki şartlan 
haiz olmaları ve devlet inıtiha.nma. ilk defa almacaklarm "30" yaşl· 
nt geçmemiş bulunmaları ld.zımdır. 

. 6 - Halen ;darede müsto.hdem olanlardan müsabakavıt clrmek 
isteyenler 30/ 12/ 940 pazartesi akı:;ıı.mma kadar yalnız bir <'lilekçe ile 
ve idare haricinden girmek istr.ıycn1cr de yine mczkür tarih akşa.mr• 
na kadar dilekçe ve evra.kl miisbitetelerilc birlikte imtihanların ic'ra. 
olunacağı P.T.T. Merkez müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. 

7 - M!isabaka "ila:rct P.T.T. Merk0:ı: müdürlüklı>rind" mnhabe
reden 2/ 1/ 941 perşembe günil sa:ı.t "9" da ve umumi bilgilerden 
3/1/941 cuma giinU saat "9'' da yapılacaktır. (11355) 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilAn!ar.ı 1 
1 - Tahmin edilen bedeli 29.000 lira olan ''lOO:OOO" kilo 

kuru üziimün, 27/1. kanun/ 910 cuma günü saat 14 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 
• 2 - 1.Jk teminatı "2242" lira ''50" kuru1 olup ~arlnamesi her 
gtin komisyonun.dan ''150" kuruş bede l mukabilinde alma.bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını havi kapalı zartlannı el geç 
belli gün ve saatten bir saat evvellnc kadar Kasım.paşada bulunan ko· 
misyon başk:ıulığına. m:ı..kbuz .• n:.ukabilinde vermeleri. (11623) 

_., ...... =n ... 11Baıım .. am11mmı .... m 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankas 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

' 

Zira.at Bankasında kumbaralt ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 
50 lirası buluno.nlar:l. senede 4 defa çclc' l c · kur'a ile aşağıdaki 

plfuı<a. göre ikramiye da.,ı lac ttır. 

4. Adet ı.ooo Llr.-ılık 4.ooo Ura 

" 500 .. 2.000 .. 
.ı ,, 2so .. ı.ooo • 

40 " 100 " 4.000 • 
100 " 50 " 5.000 • 
120 " 40 •• 1.800 • 
160 ,, 20 ,. S.200 • 

DİKKAT: Hosaplarmdakl paralar bir sene içinde 150 lira.dan •§ağı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 de. a: 1 EylCıl, 1 Biritıcik!lnun, 1 Mart ve l Hazlrarı 
tarlhlcrinde çekilecektir. 

- .. fi ·= 
Fiyat JU ürakabe Komisyonundan : 

40 numaralı ilan; Gilrgen odununun ya§ olanlarma ton tan 280 il i 
yüz se1tsen . pHa.!•Pn-tc ?80 üç yü ;: c:ekscn, kuru ol:ı.nlarma t ô bn :" ; 
Uç YÜZ on b '"3 ve !Jt.:1 t•en- ~ 415 lö. t yüz on b ~ş kı.:ruş a.:::ı.m . s:ıt"' u 
yatı tesbit edildiğinden bu fiyatlar hiç bir ımrctle tecavllz edilelniye 
cektir. (11711) 


