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~b ve açltk 1 Q.vrnp~a harQ 

'~dashiıahali)i~ü Harbın en 
jl.,, ortJ.uJarnu aç bırakamaz 

~ 0..ı.ın için A\TUll& bu lnş b • • • • k hava 
~. ~~ günler ya<zıya.<"".Ji· UYU 
..... un nıane, i:rat Uu>.rinc 
1-t. :Oernesine imkan yok- çarpışması 
~ıaq tan·areterinin ln- 1 
~ ~Yapmak isfodilderi M t k" 1 
,

1 
tthk kat kat rada8iıe anş a ı çarpışma a .. 
~ktir. ~· • ra 800 Alman tayya-

t~. 1 resi iştirak etti ~ ltuse)in Cahid l' ALÇIN -0-

~. *= LC*1dra, 9 (a.a.) - Hava ne· 
q ız burada İngiliz adaları- 7aretinin 1stihbarat bülteni ŞUI\· 
......._- tıa hücum ne 7.am:m lan yazmaktndır· 
~k, Yoksa hiçwr zaman Dün cereyan t>den hava muha-
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Telgraf: Y.ENt SABAH htanbaı 

Her Yer..de 5 Kuruş 

1
Milli Şef 1 Hazin bir zihniyetin 
Yoz~.~dda öldürdüğü yavru 
Coşkun bir sevinçle 
karşılanan Reisicum

hur bazı tedkik
lerde bulundular 

--»ıı«--

Yozgad, - (a.a.) - Reisiciiınlıur 
İsmet İnönü bugun snat 16.30 da 
Yozgııd'ı tcsrif buyurmuşlardır, 
.Milli Şef yelköy istasyonunda baş
ta Vali olmak tizere askeri ve sıvil 

Bu facı anın acaba daha baş
'ka mes'ul/eri de gok mudur? 

Zavallı Yaşar! 

Bugün, hazin bir zihniyetin 
öldürdüğü 10 yaşındaki bir tek 
oğlunun matemi için'Je çırpıru
yor. 

)t ~et cdilmiyecek ıni d!,- (Sonu 3 ünoU sayfada) 

~Urken meğer Alman, 

0 
MISlr hududunda bir İngiliz zırhlı kolu 

erkfm, Belediye ve Partı Bccşkanla
rı tarafından k-arşılaı.n1ıştJr. Şeh

rin rnethalindc ve şehrin nnayol
ları uzerinde toplarunış ola)1 hafü 
ki.ıllt"lcri tnraünd::ın coşJrun tczahü 
ratla selamlanan Milli Şe! birbinni 
takiben Parti, Hüktımct ve Bclcdi
yeyı :ziyaret eylemiş \ c bu riy:ıret 
lt>.ri esnasındıı Vıtayeti ve hnlkı
mı:ı.ı al~kadar eden umumt işler iı
zerindc tetkiklerde bulwun~ ve 
alakadarlnrdan izahat rumrşl:ırdır. 

Babasilc beraber memleketin 
de kaybetmiş Olduğu bu zavallı 
yavrunun arkasından bugün 
teessüf izhar etmek ona ha.yatı
nı iade edemez. Fakat eğer bu 
kötü zihniyeti ortadan kaldırır 

ve bazı doktorlanmızın cidden 
insafsızca hattı hareketlerine 
bir nilıa.yet verirse daha birçok 
masum yavruların haya.tıru kur
tarır. 

~ ı ...... - Çoktan başlamış! BL,n\I r Afrikada harb 
~ -vıçre gazetesinin mr-ruf \-.__ 
~ker.i rnuharriri başmrıka- • -

~. 11'.t. Clddi s~.rette iza~ edi- ltalyanların 
9' ~er bu mutalea dogru ııl-

~ aıııar tngiltereyi istila Somal·ıdek·ı ~ ~e~ bir usul bulmuşlar ve 

~~~ :ı:.:~-;ı;:~ ~~~~: Taarruzları durdu 
\ıı. akat nasılsa 1s";çrenin ---o---

' "keri mütehassıs muharri- Trablusda mühim bir 
~ '1dataınamışlar demek olu- hava çarpışması oldu 
tetr' lif.atta İngilizler bile işin Kahire, 9 (a.a) - 1ngıliz Hava 
~"'kında değiller ki Alman kuvvetleri sab::ıh tebliği: 

Yugoslav 
madenleri 
ingiltereye 
çalışıyor 

~ ~ni gittikçe müteza- Avcı tayyareleri arasında Trabl~ 
...... miktarda dü§ünneğe garb w.erinde şimdiye kadar cereyan ı· 

la h e<İt"n 'h::.va mubarebe.leı:Inln ~ bü-s n alde Alman taar- yuğü dün Gladıator tipınıle l>ir ln-
~~reddediyoruz diye ifti- giJiz avcı tayyare 1ıloııu ile adedce 

~tina, 9 (a..a. )- Atinadaki Yu
ıoslav elçittği, Yugoslav hükümcti
nin tnglllzler tarafından idare edil
lnektc olan Trepkn bakır madenleri 
ile yine Yuaoslavyad:ı FranSJzl:ır ta
rabndan işlenilen bor kurşun fabd
Jralartmn bütün istihsalalı mihver 
devletlerinf' gönderilmek üzere kon
tNıl altımı aldığı h:ıkkında Romadan 
alınarak Yunan gazeteleri tarafından 
:qeşredllen ba~rleri · resmen yalan -
laml§br. 

lf '-
0

Yorlar. Almanların ke- (Sonu ı uncu •rfada) 
'ti ı.thüc etlikleri usul, müte-
~ ~Yyare akınlaıile lngilte
~Pratınak, yormak, yorgun 
s::ek, iktısadi bayatını dar
~ • intizamsızlığa uğrat
S lklaneviyatını kırmak ve 
~tt. İaıgilterede artık muka
'-tı .kuvveti kalmayınca bir 
' huc~rnla ayni neticeyi al-
~"kıınde izah edilebilir. s:; aynı usul İngilizler ta

S da Almanlara karşı 
'lıı....-: edilmektedir diye i<ldi:ı 1 
...._ ~r. Hatta §imdiye kadar 

Olıuı intibalara nazaran 1 
ıı AJmnn hayati nokt:ı

~ lltıdt' yaptıkları talırib J 
h... 4'lhıft- k . . • 
~ ._:~~ uvmının manc·.'lya-ı 

~""Uödikleri darbeler daha 
"" Ye daha derindir. Onun 
~~anlar maksadlan•la nail 
~ İngilizler harbi nrtice-

1 ~kler hükmünii çıkar-· 
Lleab ediyor. 

~~u harbin bitmesi hu
~ biz bu kadar nikbin 
~ İsviçreli muharririn ta
~ ettiği gibi bugünkü mu
~lerıe ne İngiltere istila 
~ r, ne Almanya diz çök
~ lnecbur kalır. Muharebe 
>. ..:_~ ~iddet yolile bir netice
~ ~en MaJlfj kanalından 
.._,':" bir çak sular akacaktır. 
~ih tayyare akınlarının 
~iYetini ve yavaş yavaş al
~ . Olduğu vüs'ati ve ciddi
~1.llkar etmek istemiyoruz. 
~: tayYare lıarblerinin gün 
~ ıre çok ciddiyet. kesbcdecc
'-!ti~ hatta harbin neticesi 
~ llt:n havalarda takarrür 
~~nde şüphemiz yok gi
' li'akat bunun çok yakında 
~ edilebilmesi imkansızdır. 
~1 llbabar ve bilhassa kış mev
~ ~layınca tayyare fualiye
,. rure gevse.mek icab ede
~r. Asıl modern maııasile 
~ ~a"a muharebelerine gele
~ bahardan sonra şahid olas· .llugün Manş denizi üze
~ 5() kı bir DlUharebede bir gün
~ ~~n fazla Alman tayyare
-~ dUşüı iilmesi bize çok hari
~7. bir harb hadıs~si gibi 
~le UYoı:. Hakikaten geçmiş 
~hı re niabetıc bu İngilizler lıc
~l'~ Çok ıniithiş bir muvaffn
·~ tir. Fakat il'Ukbalin al'?.ct
~ ~raya göre gümle 50 
~ .. ~Ja t:ı.yyı:ırc düşmerl fufr·ta 
~ O~•ınıra~ı nı.!<l•"J lt>i e1: giin 
' ~rıc •niz ı ,.., J· ,ıf • ııd ... Da-

1!1\rtı IL.lt.il.lı ıiıeriııc bombalar 

)f~~ İ!l Cahid V AIA;:IN 
~· 3 Onf'U .. yfada 

Fransa neden 
Mağlub oldu? 

Fransız -Amerikan ko· 
mitesl tarafından net
redilen şayana dikkat 

bir muhtara 

Clennont - }'crr:mtl, 9 (n.a.) -
Franım: - Amerıknn komitesi toı

ı·~frnılan ncşredileıı bu· muhtıradn 
şOyh! denihnektedır: 

Frnru:a miinferid bir miltaıeke 
akdei.miştir, çünkü bnik~ turliJ 
yapamazdı: 

1 -- Frnnsa Eylül 1939 danbe
ri yinnı yaş ile 47 yaş arruıında 

btılutıaıı bütün erkekleri siliıh nl
tıo:ı almışU. Bu hareket iktısadl 

ve malt hayata g:ıy<'t ağır bir 
darbe vurmuştu. 

İngiltere 28 yaşından yukarı 

yaştakileri sil:lh nltma çagınmıdı, 
Halbuki harbin ariresiode Londr.ı 
kısa bir zaman zarlında Avrupa 
kıtasına 26 fırkadan mUrekkeb se
feri bir ku\'Vet gcindermcyi tanh
htid elmJşli. Bumı mukabil Avru-

pndnki tngillz kuvvetleri hiçbir za
man lO fırkayı yani 200 bin ki
şiyi tecavüz etmemiştir. 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

&-taret, istih.c;all \•e togilteı·eye 

yapuan ihra<'atı artırabilmek ma.k
ııadlle harbiye nezaretine karşı me
sul üç u~d:ın müteşekkil bir ko
misyon teşkiline mütedair olarak 22 
temmuzda bir kararname neşredil

miş olduğWlU ilflve ~tmektedlr. 

Rumanya bir kısım 
arazi terkine razı 

oluyor 
---o--

Bülueş, 9 (a.a.) - Ba§vekil B. 
Gigurtu, radyod.-ı söylediği bir nıı

tukt.1 Rumen htiküınetinin knmşu

larıle ):uıkikl dostluk esasına mliste
nld bir anlaşma arzusunda olduğu:ıu 
söylemis ve şimdıki ınff.elelerin re;;
list bir tarzda muzakere edilmesi lU
z.wnunu kavdetmışlır. 

B~vckil, Rwna:ıya, Bulgnristcı.ı ve 
lııfacaıis1anda mevcud muhtelif ekal 
lı.yt tıer hakkında rakamlar zikrettik
ten sonra Rumany::ı ıle Macaristan a
rasıncfa biı anlaşmaya şu iki yoldan 

varılabileceğini söylemiştir: Ya bu ikj 

memleket derhal bir anlaşmaya var
mak H'ın to..ırıık isteklcrindı.:-n vaz -
geı.-orek l11rliJd.c yunimcğc mt.'C -
bur oldukl:ırı h.ıı;ıkutini teslim et -
meli, yahud dn dm.:ımlı bir sureti 
t~-viyeyc varm:ık için nüfus müba
delesi surctile Rumenlerle Mnt·arları 
ayırılmalıdır ki bu da küı;uk toprak 
tavizlc>rinı tazoımmun eder. 

Tiftik ve yapağı 
işi halledildi 

Yapağı stokçuları hükıl.mete 
beyanname verecekler 

Rumanyaya satılacak ikinci parti 1 
ti!tik ve yapagı tevziatı işlcrılc Vc
kfıleti nlakadar eden işler ctrafınd.1 
tedkikat yapmakta oları dış füaret 
umum mildunı dun tiftik ve yapn
ğı tüccarlarını bir toplantıyn davet 
ederek kendilcrile gorilşmUştlıı". 

Tıftlk tevziau işlerınde bazı isn
betsizliklerc sebebiyet \•erildlı,:i hak 
kında bazı şayitılnrın çıkması ve 
matt>u:ıtın dn bu hm:u~da neşriyat

ta bulunması scbebile Scr\·ot Dlreın 
bu nokta lizerindc meşgul olmus ve 
tedluklcrıniıı netıcesi hakkında d- ı 
de ettiği ııcticclcı ı dliıı hidık aza-
larına anlntmı§tır. 1 

Bu hususta yapıl:ın declıkodulnruı 
.izam edıld\ginc i:i:ırel cdrrck haki-ı 
krıtte ort:ıdn mu<'Jb! enc.lışe hiı;bır 

y(llo;IL1uk rnevcud olmadıı;ıni söyle-, 
nıiştır. 

Te\'Zlal h;lerinde bazı 1.uccnr ve 
eksperlere yardım m:ıks:ıdıle ve .be- j 

yctı wuıuniyc•nin ır.uvaC.ıkalilc ny
rılnn 86 ton tıftik ı .. cvzuu b::hs eks
per \ e tuc(;:ırl::ırın CC'r:ırnti üzerin -
de yenıdl•ıı tevı.i tJılrecktır. 

Yapaı;ı İı,i 
U•rıum mlidur, b~zı tUccnrların y:ı 

pagı stoku y:ıp::ırnk fıyaU:ırı yükselt 
mek muksadilc pl:ı;a::.aya mal sevlccl; 
mcdıklc:'ri hnkkındr. dn esaslı tcdkik-ı 
ler yapıııışlır. Bu şcl~ıldeki h::ırc -
kC'Uc>rc nHydan \'Crılmcmck için ya
pnı,:ı tütcnrlarının clleı-iı.dcki stok
ları birer b< y:mname ılP tıcaret ınü
dürli.ıgline lııldirmcll'Ti k;.ıruı·l.ı,,tırı i
m ıştır. Bund::m lıa·~ko ).:ıp:ıı;ı tuccar
laı_ıııın ist:mbul !ı:y ı<.ılarındun n:_ı:ıı 1 

mııoayan t>tmclcı ınc. numan~.ıya ~··-, 
pıl::ıtak t~l ma!.Jı, sonuna k. dar ıııii 

111 ohm:ıl'aktı•. Yapılr.rı tc:dl,:kfor il• -

ticcsindl• blı l.ğın tcrlim cduuck 
ikin.!i pot.'"ti ıruılı t::m:ımen lı:ızırla

dıgı aııluıµlınışl.lr. 

(lonu 3 Uncü sayfada) 

ispanya 
yakında 

harbe 
giriyor 

General F.ranlro 

Buda peşte, U ( a.a.) - Tas a
jaıuıı bildiriyor: 

Peşter Lloyd gazetesi lspan-

~isicümhurun Arıkaradım 
Aynbşı 

'.Ank:ıra, 9 (a.a.) - Reisiciimhur 
ismet İnönü, Orta Anadoluda tet
kik seyahati yapmak i.lıerc bu sa
b:ıh saat 10 d::ı hususi lıir trenle 

Ölen oğlunun arkasından ka
na kana ağlamaktan gözleri k1-
zaran bu zavallı baba bize acık
lı macerasını şöyle anlattJ: 

Oğlunu ka.yhed~n zavallı 

muhacir l"a§a.r 
"- Bundan dört ay evvt-1 Os-eehrımizden ayrılmışlardır. bula geldım. Ve bir gece otelde 

Mllh ~! garda Millet Mecl si kübdcn lzmire geldim. Zavallı 
.,,., kaldıktan sonra Sirkecide, mu-Reis.I Abdülhalik Rend::ı, Başvekil oğlum öz vatana dönmenin bü-

Doktor Retık Saydam, GeneJkur- yUk sevinci içinde çırpınıyordu. hacir iskan işlerile uğraşanlara. 
may baskam Mereşal Fevzi Çak- Fakat zavallı senelerce hasret müracaat ederek bana yer temin 
n1ak ıle vekiller, Cümhuriyet Halk k etmelerini rica ettim. Bana. şu 
.Partiıd Genci Sekreteri Partı uıı u ka1dığı vatan havasını anca cevabı verdiler: 
mi idare heyeti :ızalan, Mebuslar, dört ay teneffüs edebildi. Vata-

(Sonu S üncü sayfada) Genelkurmay, Milli Mudafna Vı-kn na döndükten bir müddet sonra ------=====-----
Jeti erkanı, Vekaletler ve müesse- hastalandı. Tedavi ettfrmek i~in 
seler Müsteşar ve umum Müdür- İzmirde iski.n işile alakadar yer-
lerı Ankara VaU ve Belediye Reisi, lere müracaat ettim. Beni lstan- l 
Merkez Kumandanı, Emniyet Di- l 

Fransız Hindiçi
rektörü tarafwdan uğurlanınıştu·. buJa gönderdi1er. 

L .J Bundan bir hafta evvel lstan- tehlikesi alhnda 
nisi işgal 

Kaymakamlar arasın\ 
da nakil ve tayinler j 

lstanbul kaymakamları arasında 
da bazı değişiklikler yapıldı 

Şanghay. 9 (a.a.) - Lef aJıınsı 
lı i 1-i ı riyor: 

Hhıdiçiııldc v:ız.iyet g.ttikçe l!cr
gınl(."$mektedlr, Japon ordusurwn • e 
nubi Çın stılannda aı·tan 1nalıyf'U 

Japonların bir hareket h:ızırladık -
J;ırı hissini \ ffıncktcd.r. 
Dıger ıtnı aftan verilen m:ıliın •• ta 

gorc, biıçok Jnpon kıtaları cenubi 
ÇindC'n Halnan'n nnklcdilmiştir. 

Mahullt 1-'ranııız makaml&ı ı b:ı:ı.ı 

nskeri tedbirler almakt:ıdır. 

yanın bu hafta harbe gireceğini Ankara, 9 (Hususi.{ - Kaymakamlar-arasında şu nakil ve ta
yazmaktadır. Mezk\ır gazeteye yinler olmuştur: :Beyoğlu kaymakamı vali ınuavJnliğine, Bakırköy 

· göre, Madrid hükumeti münasib ' kaymakamı Gafur Beyoğlu kaymakamlığına, Kartal kaym.akamı 

--.. HER SABAH 

Zararh 
propagandalar 

am beklemektedir. 1 Bahir Bakırköy kaymakamlığına, Ulukışla kaymakamı Dafır .Au-
Diğer bir gazete de Romada, nan Kart:ıl k:..ymakamlığına, Hafik kaymakamı Ahmed Dahılıye 

İspanyanın pek yakında harbe Hukuk Müşavirliği Muhakcmat şubesi Müdürlüğüne tayin edil
girecegın.ın tahmin edildiğini mişlerdir. 
yazmaktadır. --~~~~-==========::ıı:::================'--~~~~ 

Cebelütt.ank'1aki lspaayol Vekiller heyeti 1 Rumen buğdayları 
işçileri Çıkanbyor 

Madrid, 9 (a.a.) - Havas: toplandı Almanyaya verilecek 
La Lineadan bildiriliyor: 
Cebclüttarıka girmek için mü 

saade istiyen İspanyol amelesi 
için verilecek primler yeniden a
r.a.ltılmıştır. 

İspanyol amelesi yerine gün
den güne İngiliz askerleri ikame 

..-- -0----

An!tara, 9 (a.a.) - Vekiller 
Heyeti bugün öğleden önce Baş
vekil Dol.tor Refik Saydamın 

riva.setinde top!an:ırak ruzname 
!'1indc mcvcu:l mesele>Jer üzerin
de miizakC'rclerae bıtlupmu!3hır. 

-0----

Bükreş, 9 ta.a.) - D. N. B.
1 bildiriyor· • 

Rumanya buğdaylarının Al
m:ınyaya ihracı hakkmda Al
:nnnya He H.uınEJ1ya :ır:ısuıdu. 

bir proto!col imza edilmiştir. 
olunmaktadır. Yakuıda bütün ~'YY'<'• .. "'™"'"'''""''";;; • .,.,..,.,,.,....,.,.,,,.,....,..,, .. ,,.., .................. .....,,,,,,.,,, ....... . 

İspanyol amelesinin işten çıkarı- SABAHTAN SABAHA; 
lacağı zannedilmektedir. 
İspanyol G1\7.etecileri Berlinde 

Berlin, 9 (a.a.) - D. N. B. 
En mühim İspanyol gazetele

rinin direktörleri Almanyanın 
daveti iizerine kısa bir ziyaret 
için Berline gelmişlerdir. 

Aslter gözile 

Bazı harb 
(Anecdote) ları -

Y nzan: l.Anekli General 

Ali Ihsan Sabis 
İkinci sahifemizde 

Ceza •• değil 1 • 
muessır 

Son gazino hadisesinin belli ettiği hakikat: 
Cürüm cezadan da ha karlı! 

Son günlıırde )'İne §ayia prcpa
gandası bafladı: Gıiya bilmem han
gi hududumuzda bir hJdise ol· 
mUJ. komıu bir clcvletln askerle· 
rı. sınırlarımızı oeçme~e tetebb:.iı 

etmlıler ve birkaç bin maktOI ver· 
dikten aonra çekilmişler ... 

Boga:r civarında on top taşıyan 

ale!acalp bır denl:::altı gemisi !)Ö• 

rülmtl§ .. 
liullı..ı birçok ipsiz sapsız, abuk 

c;:ıl;uk haberler, dedikodular ve 
şayialar.... # 

ı:::vvcl~ blrka~ bin 
mlic net ce!enen bir 

kişinin blu· 
çarpışmaya 

uoud hlıdıscr;ı dı::ğı! meydan nıu. 

h .. ı ,.besı \lerleı- ve bir nıeyd:ı ı:.r 

b nın gizil kalınııı..ına imkin •;:ıs:ıv
vur edllelııllr mi? 

Sonra on d~{Jıl ıkıdc:n fa. ı. top 
taşıyan bir denız.:oltı ı;"ı "I nt'z 
ne lnıa edllmit., ne c;c • ı. ştur. 

Nıh;ıyet herke:ıln aı1ık L ı •\e:ıl 

ve iman etmeı;i llzımdır ki hukO· 
met hiçbir hidiseyl glz:iemlyor ve 
ui.ıtun vuzuhllo efkirıumumiycnin 

önüne ıerlyor. 
Şu halde? 

Su halde bUtl.in bu şayi;ı'ı::r uı!· 

sızdır. yalandır, uydurm;:ıdır ve bir 
kaadl mahsusla halk arasında dola§· 
tırılmaktndır. 

Bu vaziyet karşısında bu ç.1yla· 
!arı işittiği klmıe!erl <!e•hal zabı • 
taya ihbar her vatandaşa terct
tilb ei:len bir yurd borcudur ve an
c•k böyle hareket etmekledlr ki 
zencirlemc nakil auretile yayılan bu 
bozguncu ~yiaların asıl membaı 
meydan:ı çıkabilir. 

idam edilecek 
adamlar 

Belki size bu haberleri fıınldıyan 
vatandaş gUnahsızdır. LAkln naaıl 

ki sari bir hastalık mikrobunu li:ıe· 

r nde t3şıyan günahsız bir vat:onda· 
şı sıhhat tetkllltına haber vermek-

Halkın cebinden ubam hilU.fına heş lira a.la.n esnaf iki Jira ceza ıe hem onu hem de onun temasa 

\'erirse ı;enc üç lira ltii.rlı deı.-ıektir ! geleceği yuz'crcc m::sumu kurtarı
yorsanız saf dimaÇ!ları zehlrllyer 

-
-

Yaz:Lll: Murao Sertoğlu 

Oçür.cil cahifemizde 

'---= .. 

I• çkili Ye çalgılı gaz.inolann yı iki liraya, biranın Şİ§esini blSyle asılsız haber cle!Uıllarını da 

hesapsız ve bududsuz tari- altmış yetmiş kuruşa sürmek ihbar ıvr~tııe hrm kendilerini hen 
fclerine çekilen had islc(ine gr>l- çaresini buluyorlar ve bulduk- de memleke'I kcrumık mukaddu 

mcdi. Bunlar gene bin dereden lılrt ?.aman görecekleri cezayı 'b•r vatan borcudur. 

su .... ctirerek yarım liralıJc rakı- (Sonu 2 inci sayfada) A. Cemaleddin Sa.raçoğla 
1 1 
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(--~~-------~-~---------~)ı~~HUN~~HA Şeh·r ve aber eri "'I '-·------=--=....,,,---·· _____ _,_,,_,_...,, Ceza müessir de' 
T et kAI t" ·, r Suad·ıye gaz·ınosu (Bcı tarafı 1 inci .. ~~~ IC3r Y8 a 8 in n OKUYUCU da gözlerine nhyorıar. ~. 

h • b · k / h " d · · cürümleri verecekleri c~ mü im lr ararl D I y O R K : a 18081 daha karlıdır. Yani ceza baf~ 
~ Yine kibrit işi ~- tir. Büylik kirlnrın yaı:ıınd$ 

Lisans muamelatmm Gazinoya kesilen ceza mesabesindedir. ...;il 

sür'atle İiıtacı için bU- az görülerek Bunun delilini evvelki "~ 
İstanbul Erkek Lisesi memurla- gaS' 

rolar teşkil ediliyor nndan H. Işm jsminde bir knrii- fazlalaştırıldı Kadıköy sem.Ucrindeki bir 

Bazı harb (Anecdote) ları 
Genel Kurmay Reisi lzzet Pa

§anın Yemende bulunmnsı mü
ııasebctile bu vazifeyi Bağdadlı 
Hacli Pa.5a görüyordu. Bu ~.atla 
benim temasım gnyet azdır. Ri
vayete nazaran kendisi zeki 
imiş. 

Batkım Harbi için umumi se
ferberlik il.an edilince Harbiye 
Nazın Nazım Paşa Başkuman

danlık vekü.letini ve Hadi Paşa 
da Başkumandanlık vekaleti 
crkiı.nıh:ırb reisliğini deruhde 
etti. Bizim Harb Akademisi ye
niden açılmnğa ve tedrisata ba.ş 
lamağa. imkan hasıl olmadan 
H rb Almd misinın :miıdür ,.e 
mualclim!en ve; ·airesi Mnkedon
yada toplanacak Vardar ordu
s;u 1 arargahına tayin cdilmi!"'
lerdi. Benim o ırada ancak ls
tanbulda ted viy muhtaç zanı- 1 

ıi bir mazeretim olduğund n dc
rakab Vnrdar o iusu kara ga
hına gitmekli~izr imkan yok
tu. İr:ıbc>dc:-n mal· ma müracaat 
ile vazifrmi"l tebdilini rica et
tim. Bunun üzcı me karnrgU.hı 1 
umuminin fü~üncü şubesine ta-

1 yin cd ldim. Falrat bu zamana 
kndar scferberlık hayli ilerlemiş 
ve kı ... cımen tccernmü hareketleri 
başl"mı~ idi. 1 
Tayın olunduğum ücüncü su-j 

be harekfı.tı harbiye ile ıstigal 
etmiyordu. Bunun için her giin 
sık sık harekatı harbiye şube
sine uğrıyurak oradan dü man 
hakkında gelen mnliimatı ve bı-ı 
zim tecemmü hareketlerimizi 
öğrenirdim. 

Bu esnada viı.kıf oldum ki 
Trakyadn toplanacak şark ordu 
muz (Kırklareli - Edirne) hat
tında teccmmü ederek ilk bü
yii' meydan muharebesini ora
da verecek imL<J. Beynimden vu
rulmu.şa döndüm. 

Biz, Bulgarların bir tec:ıvüzü 
karşısında, ordumuzun Trakya.
da, nerede ve na.Sıl teccmm ü et- 1 

mcsi lazım geleceğini, Harb A
kademisinde kaç defa tetkik et-1 
miş ve Bulgarların bizden daha 
çabuk seferberlik ve tccemmil
lerini ikmal etmeleri hascbile, 
bizim hududdan çok geride top
lanmamız zaruri olduğu netice
sine varmıştık; diğer taraf dan 
her ihtimale karşı Çatalca tah
kimatının takviyesini ve asrileş
tirilmesini lüzumlu bulmustuk. 
Bu tetkikler ve mütalealar nere
de? (Kırklareli - F...dirnc) hat
tında tccemmü ve ilk muharebe
yi orada kabul nerede? :L~ şnka
yn gelmez; vakit geçinncğe tn
hammiil etmez. Bunun mahzur
larını oradaki erkanı harblere 
söyledim. Bu projenin terkini ve 
Şark ordusunun takriben (Vi
ze - Pınarhisar - Llileburgaz gar 
bı - Hayrebolu) gibi bir hatta 
tahkimat yapıp bu hat üzerinde 
ve gerisinde toplanmasının za- 1 
ruı i olduğunu, hatta bu hattın! 
bile çok ileride bulunduğunu, 1 
belki daha geride mesela (Sa-

1 ray - Biiyük kanşbrruı - inanlı 

garb sırtlan) hattı gerisinde 
toplanarak bu hatta müdafanın 
daha miinasib olacağını izah et
tim. Hattii. kıymet verilmesi için 
bu fikrin harb akademisindeki 
Alman erkanıharblerinin mütn
lc~ları olduğunu söyledim; fa
kat kimsen!n nazarı dikkatini 
celbedemedim. Küçük rütbeliler 

r 
Yeni Sabah 

Al!.ONE llED1'.:L1 
Tilrkly Ecnebi 

CENELIK 
S AYLIK 
8 AYLIK 

1400 Krt. 2700 Krf. 
760 • 1460 • 
400 • 800 • 

AYLIK 160 > 800 • 

10 Ağustos 1940 CUMARTESi 
5 Receb 1359 

28 Temmuz 1356 
Gün 223 Ay: 8 1940 - Hızır 97 

Glineı Ö~le ikindi 
9.49 5.04 8.55 Ezani 
6.05 13.19 17.11 Vasatı 

.Akp"' 
12.00 
20.15 

Vataı 

1.45 
22.00 

lmaak 
7.53 
4.09 

Ezani 
Vasati 

,._ _______________________ ____ 

Yazan: 
Eski Ordu Kumandanlarından 

Ali İhsan Sabis 
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hak veriyor gibi görünüyorlar; 
fakat kendi cllerinde bir şey 
olmadığını ve kendilerinin bu 
hususda teklif yapmak cesareti
ni göskremiyeccklC.rini söylü
yorlardı. Büyük rüthcliler ileri 
sürdüğüm fikirlere ve mütalea
lara ehemmiyet vcrmiyorlıı.rdı. 

(Sen ne söylüyorsun; biz mü
dafaa değil taarruz edeccğız ve 
Bulgar ordusunun hakkından 

geleceğiz) diyorlardı. 

Birinci şube müdürünün oda
sına girdim. Büyük bir ın~a 
üzerinde serilmiş erk3mlı:ırbiye 
harıtal.ın üzerinde kıt:alaıımızın 
bulundukları yerler ii:>"Iıeli piyon
larla gösterilmiş ve düşman 

hakkında alınan ma.lfımata göre 
düşman kıtalannın yerleri de 
ayni şekilde gösterilmiş idi. Şu
be müdürü bir yalancı pehlivan 
gibi masanın etrafında dolaşı

yor, ciddi bir tavırla. telgrafları 

haritalar ürerinde tetkik ediyor 
du. Kendisine mütaleamı ve çok ) 
ılcride toplandığımızı, teccmmü
ümüzü ikmale vakit bulm~dan il 
gayrimiisaid v:ıziyctte Bulgar
larla carprnma!':;rn mecbur kala-1 
cağımızı anettim. Bu z:ı.t Bul
garların hududumuzu tecavüz 
edeccklenne bile pek inanmıyor 
ve bizim (Kırklareli - Edirne) 
bnttında tccemmüü mütcakıb 

taarruza geçeceğimizi söylüyor
du. Bu yalancı pehlivana da 
derd anlatmak kabil olmadı. 

Yüreğim sızlıyarak reis pa,~ya 
gitt!m; düşük uzun bıyıklarile, 
gözlüklerile, esmer siması ve 
sarkık yanaklarilc bende hiç bir j 
iyi tesir bırak.mıyan bu zat te
cemmü planından pek haberdar 
değil göründü. Söylediği sözler
den anladım ki seferberlikten ev 
vel tecemmü pülıılannı tetkik 
bile etmemiş; 1.zret paşa zama
nında yapılmış püuılardan beş 

numaralı projenin aynen tat
bikine emir verilmiş. 
Mütnleamı birinci şube müciü

rüne söylemekliğimi Bağdadlı 
şivcsile tavsiye etti. Dalın evvel 
ona müracaat ettiğimi, fakat 
derdimi anlatam:ıdığımı söyle
dim. Boynunu bliktü. Dışarı çık
m:ığa mecbur oldum. Başkuman 
dan vekili Nazmı paşaya baş 

vurdum. Onu grzincandan ve 
Edirneden tanıyordum. 1905 se
nesinde Erzincanda o mnhpııs 
ve bizde menfi iken onun malı· 
pus olduğu dairenin önüne gider 
ve uzaktan seyrederek işaretle 

konuşurduk. Müddetini doldu
rup mahpus vaziyetten kurtu
lunca evine sıl{ sık gidip istib
dad aleyhinde görüşürdük. 

1908 de meşrutiyet ilanında 

ben Edirne harbiyesinde tabiye 
muallimi idim. O zaman Edirne
d~ ikinci or<.lu kumandanı olan 
Nasır Paşa bir müddet sonra 
geri çal'11"11arak yerine Nazım 
paşa gelmiş icli. Biraz sonra ben 
de ordu erkanı harbiyesine ta
yin edildim. Burada da vazife 1 
itibarile temasım çoğlllmış idi. 
Bu münasebetlerle tanıdığım 
başkumandnn vekili Nizıın Pa
şaya belki derdimi anlatabilirim 
zannnettim; fakat bu biçareyi 
de askeri harekct.Jerle pek meş
gul görmedim. Hatta bunun 
harekatı harbiyeyi anladığına, 

kavradığına bile şübhe ettim. 
İstibdnd aleylıinde bulunmak, 
siyasi dü.~üncelere malik olmak, 
nazır sandalyesine oturmak bir 
adamı kumandan yapamazdı. 

Ümidim kınlch. O günden itiba
ren bu harbde muvaffak olaca
ğımıza şüphe ctmcğe başladım. 
Hepsi bana birinCi şube müdü
rüne ·mürncaatiıni tavsiye cdi -
yordu. Kendileri harita üzerinde 

bir askeri vaziyeti tetkik ıre mü
nakaşa kabiliyetini veya. tema
yülünü göstermiyorlardı. Birinci 
6\lbe müdürünün O %alllall bfr 
şöhreti vnrdı. 

Fakat hiç bir suretle denen-! 
memiş idi. Acaba mütalea ve lıü-ı 
kümleri, memleketimizin ve or
dumuzun hakiki ahvalini ciddi 
t;('tkik ederek bunlara mı daya
nıyordu? Yoksa sadece bir gös
teriş ve caka mı idi? 

O zamanki sefer pl~d:ın 
beş numaralı projeyi yapmış o
lan lZzet Paşa. Yemende oldu -
ğundan ona m ürncant ile bu plii..-1 
nın bugün için talbikindcki malı 
zurları münakaşaya koydurmak 
mümkün değil icli. İzzet P~mım 
Edirne ve Kırklarclini birer 
müstnhkcm EJ.cvki haline koya-

1 rak bu iki şehir arasındaki alt-

1 mış kilometrelik ara.lığı da sah
ra ordusile setr veyn müdaf na 
ederek Bulgar ordusunu tev- 1 
kife muktedir olacağımızı ve 

1 
sonra Anadoludan yetişecek di
ğer takviye kıtaiarile buradan 
taarruza kalkabileceğimizi ümid rl 
ettiğini tahmin edebilirdik. Hal
buki bu projenin istinad etmiş 
olması lilzım gelen esaslı şartlar 
henüz tahakkuk etmemiş idi. 
Mesela Edirne kalesinin tahki

Harici Ticaret lşlerimizin bugüni.ın 
ihtıyaçlarına göre daha süratll bir 
suretle başarılrqası için Ticaret Ve-1 
ktlet!. muhım bir knrnr nlm~tır. 

lhracntı sımdıye kadar lisansa tfıbi 

olan bazı maddelerin harice scvkc
dllıncsi için VckMcttcn müsaade n-1 
lınmnsı icub etmekte \ e bu \ azlyet 
bazan kıymetlı zamanların ziyaın:ı 

scbcb olmakta idı. Bunu nazarı iti-

mizdcn küçük, fakrıt mühım iki Suadiye pnlnjı hadisesi dolnyısile ııoda geçen hadise gösterdi. a; 
dcrdc temas eden bir mcktub nl- belediye ile defterdarlık arasında zinocu nizamsız yere ııııUcd 
dık; aynen neşrediyoruz: tnhaddiıs eden ihlilü!ın hnlli için yarımşar lira duhuliye alıJ18J[tJ 
«Bazı bakkalların kibrit kutu- dün sabah voli ve belediye reisi Dr. tereddüd etmıınıiş, gelen ~ 

lıırını açarak içinden en az 10 kib· Lutfi Kırdarın ıiynseti altında bir murların cezri hareketine fll!loly 
rlt çöpUnü çıkararak sattıklarına, komisyon toplanmışbr. Bu komis - raf' 
yaptığım müte:ıddld tecrübelerden yona fstanbul defterdarı Şevket, be- olmak istemiştir. Memur, o ·ııı 
ııonr;ı kat'i surette kani oldum. !etliye iktısad mudıirü Saffet ve toplanan halkdan toplannlıŞ ~ 
lnhis:ırlar idaresi kibrit kutuları- Beyoğlu kaymakamı Cennb iştirak Üç yüz lirayı derhal iade cttfif' 
nın iki tarafın;ı birer bandrol ya- ctmı~Ur. Komisyon vaziyct.i tcdkik mek kararında ısrar etmiş, ' 

bara alan Vckfılct ~ns işlcr:ni en pı§tırsa eskldenbcri devam eden ctmiı;tir. Neticede maliye memurla- kat gazinocu i§in mahkeınt)'t 
kısa bir zamanda halletmek ıçin bu nahoş hareketleıin önüne geçi- nrun hareketlerinin dogyu olmadığı ~ 
şınıdilik 1stanbul ve tzmir mınt.ıka lcmcz mi? Umumun hakkının mcv anlaşılınıştır. aksettirilmesini temine çrılıŞ 
ticaret birlıkk ınde hu.:,-usi birer bu- zuu b:ıhnolduöu bu mesele halle- Dundan sonra Suadiye gazinosu tır. Çünkü bu suretle cezasıııı' 
ro tcşkılini kararlaştırmıştır. Buro- dllmiyecek kadar bliylik bir it sahibine cwcke knr:ırl:ıştırıl:ın 3 elde ettiği kardan ~:ok zayıf ol3' 
br 10 :ıgustostan itibaren f'a:ılıycle defiildlr .kanııatlndeylm. gunllik ceza az görülmus bu 10 gii- cağını biliyordu. 
geçecek \"e bırlik te kiJ~tımı tnbı l\a.lıve ve Kfı.h'ld ne çıknrılmış ve ayrıca p:ıra eczası Bu hal böyle devan. cttilı~ 
olmıy:m maddelerin ihrı?cı için dog- Kuru ve çckllmiş·k:ıhveler hnl- kesılmi tir. Digcr taraftan belcdıye beledi suçların önüne gcçileJll~ 
rudan do ruya Jis:ıns m!L'"a:ıdcsi ve- ka kese k~ğıdlle beraber brtıla· gazino sahfb.ni ayrıca mahkemeye tJJI' 
recek VeldllC>tc muraca:ıtn !uzum ol- rak satılmaktadır. Kahve esasen vermiııtir. Nasıl ki ayni gazinonun b IJCf 
mıyacaktır. Teşkıiata tıibi m .... rlde - pahalı ve hafif bir maddedir. Kah :ııııc mümasil SU<;lardan dolayı on ~ 
ler do,.,rt.ıdull dogruya birlik kanalı- ve ile tartılan kcae kllğıdının ki· u <atı tah"ı·r gü!)dc 105 lira, son bir iki se 
le y pililcaktır. ı ıoaunu muı;terı (190) kuruşa alı· V E\ içinde ise 1500 lira cezaya Çl.l~ 

ı t:ınbulda te ekkul <:'den büronun yor demektir.» eden ~- tırıldığını snlahij. ettar bir 7) 

şclll i'le Nccmcddın Mele tayın 1 ~c:=ım== ..... ....,.:::ıc!:zz:m::ııı:""""ı::zıı..,._,,,::::z..,. f}.. söylemektedir. E~er bu mile#' 
cdılm;.ştir. ~· 

---»ııu---

Türk .. Rumen ticaret 
müzakereleri 

Bt kre te ccrcynn <:'den ticarl mii
zakercler csn:ı ınd ı temas cdılnuye>n 
d ger meseleler etrafında ~oru!mle
lc?rde bulunmn uı:ere ınemlcketı -
mize gelecek ol.ın Rumen heyeti sa
lı euniı şehrimizde bulunnc:ık ve 
r:ırı::amba gunu Ankarada mü.zake
rclcre b:ışlıyncaktır. 

Haber oldı.,ımıza göre Rtlmenlcr 

KISA Mf~BERLER ---<o-- se vcrdi!;i bu nakdı cezadan~ 
MUddeiumumi dUn der- fazlasını krur.anmamış oısnr 

JJl~İZ 
• lstanlıul ınıntokn lımnn reisi ne

fık Ayantur bazı tedkiklcrdc bu
lunmak uı:er dun .ıbah llandırm.ı

ı 

y.ı gıtınıştir. Mumaileyhin yann 
~ehrimıze dtJıunesı muhtemeldir. 

hill tevkif edilmesini ayni yolda dev:ıın eder mi i&! 
istedi Nakdi cezaların tayininde ı:tl 

Sultanahmed tıruncü sulh moh - noktayı da göz önünde bultJJI' 
kcmcsinde ccı cyan cdC>n bir da\ a durmak lfızlmdır. Cürmün iknıı'1 
sırn:ıında karşı t rnf 'ek lı a\"Ukat memurlar, rnüf ettiş!er ııcr 1'' 
Şerefı tahkır <.tınck su ·nd..ın c ·r- man tcsbıt edemezler. Her giiJI 
mWT' hud uzcrin<' mahkemeye ve- lıu saat her müessesenin }<tıP 
rilen temlil:çı Hulüsi dun sekizinci of 
czad.ı gorulen el vasında tekrar a- sında, gişesinde bir memur ~ 
, ukat Şu-cfı: bir müfettiş bulundurm:ılt 1•21 . 

matı, teslihatı, tcçhimtı, erzak tütık ve yapagı satııilarının fa7J;ı -

vesaire iddiharatJ henüz kfi.f~ de- la. tırılmas:ını istiycccklerd.r. I 

• Çaımkkale chrarıııd:ı karaya otu
ran Yunnn \apurunun kurtarılma
sına çalışılmaktadır. Alcmd:ır t:ıh

lısiyesi h'idise ınahnllinde fa:ılıyc
tc lıaşlamıştır. Gcmınin 15 gunden 
~ vcl kurtarılamıj' acagL nıılaşıi-

ınıştır. 

- B n·ın a:nım açü.lır. Onunki değildir. Onun için belediye rıt 
gibi dcg.ld r, zamlarına, kanunlara, tesbit edl' 

BF~LEI>İl:'Fı 
ğil idi. Burayı müdafaa etmek ı ı POL/ S DE ı • Tramvay ıdarcsi yakınd:ı. Tak-
iizere seyyar ordudan mühim !.-------------.....: b.im - H.ırb.yc yolunun ns!alt ııı-

bir ltuvvetin kale muhafızı ve Denı"z kazası şasınıı başlıyacaktır. Belediye de 
yola nnzır ohın Surpagop n>ezar-1 

ihtiyat.• olürak aynlın&.Sllla lü- Iıguıı t.<ınzim etmci;c !tarar vcr-

mıştir. 1 zum var idi. Oü d'. I t . . 
Halbuki düşman Edime tara- n or uşı 

fına ehemmiyet vermiyerek a- 1 ölUm tehlikesi 
yakın bir 
atlath!a~ 

sıl mühim kuvvetlcrilc Kırklarc· 
eli istikametinde ilerlerse ve bu 
hareketini durdurmnıc mümkün 
olmazsa Edirne tarafındaki kuv
vetlerimizin Kırklareli meydan 
muharebesine hiç bir yardım ve 
hatta iştirakleri olamıyacak, 

seyyar ordu da beyhude yere 
zayıf kalmL'.] olacaktı. 

Karargahı umumi birinci şu
bemizin erkanı bu vaziyette Bul 
gar ordusunun sağ ccnafına ve 
gar ordusunun sağ cenahına ve 
şimali şarkiye doğru bir taarruz 
icrasını düşünüyordu. Halbuki 
böyltı bir manevranın bizim or
dumuzla icrası mümkün değildi. 

( Ar'kasJ var) 
Eı;kl Dirlnci ve Altıncı Ordu 
Kumandanı Emekli General 

Ali İhsan 8ibis 

Adana halkevi 
Temsilcilerinin 
Köy gezintilerı 

r 
Devlet Demiryollan lim:ııı kısmı 

meınurlorından Mchmcd özdcmır 
dun kcnd ne aid sand:ılın:ı başmü
fetUş Poladın 13 y~md:ıki o~lu lin
lQku ve kendi çocukl:ırı 13 yaşında
ki Orhanlı! Nurnru alarak koyda 
gezdıği sırada yelken açmış ve ida
resini çocuklara bırakmıştır. Bu ı;ı

rada şiddetle esen ruz.gar sand:ılı 

devirerek durdu de denize dökulmuş 
tür. !~raftan y,ctlscn s:ındallnr ka -
zazcdelcri kurtarmış ve Mehmedın 
ehliyeti olmadığı için hakkında tnh 
kiknta başlnnmıştır. 

Çocuğu 'nrnlıya.:ı Şoför 
Şo!ör Mnhmudun idarcs nctcki 

241 6 sayılı taksi Knraköyden Fın -
dıklıyu giderken Adavya ismindeki 
çocuğa çarparnk b:ışındnn ağırca ya
nılnmıştır. Yaralı çocuk hastahaneyt! 
kaldırılmış ve şoför Mahmud yaka
lanmıştır. 

Bisiltlettcn Diişil1> Y&.ral:wnuş 
Akbıyıkta, Cincidc oturan Hayatı 

bınmekte oldugu bisıklele beş y,ı

şınd.ıki Kevseri de al:ırnk IJ(>Unekte 
iken birlikte duşerek küçük kızı n
yagından yaralamıı; ve suçlu Hnyıı
ti yaknlanmıştır. 

Diklın.tsiz Amclcniıı Yaptığı 

Knz.-ı 
Gnlatadn Necatibey C"Pdrlesınrle 

224 sayılı Knini rakı !nbrikasının o
eağındnki kazan 316 kiloluk somıı; 

işçilerden Vayanın su karıştırdığı sı
rada sigarasını yakmak üzere ntcs
lediği kibritten ıııırlmnış. Derhal it
faiyeye haber verilerek süratle ve 
su sıkılmadan sondurülmüştür. 

• Duhıhye Vekili Faik bztrak ls
tı.mbulda bulundugu esn da istım-
1 ık i~J rındc görulcn muşKlllfıt ı 
hakkında bcleclıycdcn bir rapor is
temişti. Bel diye bu ı-:ıporu hazır-' 
lıy:ırnk Vekı'ilete göndermi,tir. ı 

• LokanLnlarda ınuşlcrilcrc yağlı 

bardaklar verildi •i göriilm<'ktcdır. 

Belediye lıunları ehemmiyetle ta-ı 
kib edccektır. 

• Belediye Reis muavini J,(ıt!i Ak
soy dun snbnh Usküdar ve Kadı- ı 
koy hnvalısindeki cnzinoları tef-
tiş etmirıtir. 1 

.. Belcdıye Daimi Encümeni gorlno 
hJliııde olnıı balu;elerin gece sa:ıt 
24 e kadar açık kalmasım kabul 
etmiştir. 

-»ııı--

El ektirik idaresi Al· 
manyadan malzeme 

alamıyacak 
İstanbul belediyesi Almanya ile 

imzalanan ticard mukavelesi clol.ı
yıs·ıe tr:ımv<ıy ve elektrik id:ırcsinc 
lüzumlu olan malzemenin Almanya
dan temini için hükumete mfirncaat 
etmiştı. Bunun kabil olamıyac-ağı nrı
lnşılmıştır. Çıınkiı Alrnarı.yn bize bu' 
nevi malzeme vcrcmlyeccktir. 

Gümrük muhafaza genel 
komutanhğmm teftişleri 

Gumruk muhafaza genci komut.ı
nı Gcııcrnl tbrnhlm LuUi Knrnpınar 
tcftlş mnks:ıd;le Jst<ınbula gelmiş \'C 

nıuhaf;;ıza teşkilfıtını teftiş ctmışUr. ı• 
Trabzon. Kars ve Van böl;.:clcrinde
ki kşkillıtı da teftiş etmek üzere lıu 
giınlcrdc J{arndeniz yolilc h9rcket 
edecektir. 1 

Dıycre>k tahkir elmiş oldugundan len fiyatlara a\.lkın hareket C' 
ıntıdd ıu~umi t !ından tcvkıfı ve ~ tıı' 
260 ncı maddcıun birinci bcnd"nc denlcr belki bir çok dcfnlnr 
te\ !ikan cezalandır.lma~ı ist.cnm ~ yolda halkı ızrar ederek crP1: 
tir. rini dolduracaJ-lar ve ancak bit 

Bu t. leb aavacı P\"Uknt tarafından defasında ynkn1aııacaJdardır. 1'1 

muvafık görulmckle bernbcr ruı;:t:ı bir defa yakalandıkları zaıll,ıı 
C5babı ınüııeddede bulunduğunu ile- bütün karlarını süpUrecck tJlf 
ri surmu~ ve suçlu da bilfilds l h- ııı 
kirin kcndıne karşı yapıldığı Sultc n- nnk:li ,-eya bedeni cczay:ı tS. 
• hmcd ücüncı.i sulh mahkemesinde tutulmazlarsa tekrnr etmcıcı1' 
cereyan eden muhtelif dava zabtın- nin önüne geçemeyiz. 
da mevcud olduğunu.. ve bu dava n hçct Saf ır. 
dosyal.ınnın mahkemeye asıl haki-

kati ögret~.ni ucri surerck bOy- fiR!:!ldyo Program:ıı 
le bir talcbdc bulunmuştur. ~ g ~ 

Reis bu talebi muvafık görmüş ve 
ancak bu tahkir davasına scbcb o
lan •·on d:ıv:ı dosyasının celbi ve ted
kikl için mahltcmcyl üç ı;un sonra
ya bırakmıstır. 

Celalin muhakemesi 
başka gUne bırakı~dı 
Dclırnm adında .birini kııtil suçun

dıın mevkufen muhakemesi guriılmek 
tc olan Celalin dav~na dun de dc
\"am olundu. Evvelce 1zmire yımlan 
l.<llimat cevabı gcldıği halde nuzce
dcn hcntız bir eevab gelmeyişi yeni
den tckıde ve şahadet iı;in çağınlan 
4 ş:ıhidiıı hıçbiride gelmediginden 
haklanndn ıhuır kesilmesine k.ırar 

Yerilerek muhakeme bnşka bit gunc 
bırakıldı. 

---•ıı•---

H:ıliçde Bir Motör lfoyala.ra 
Oturdu 

Koçdercden Jstanbula sebze ce -
tirmcktc olan Yıldız motorlJ dun sa
bah S:ılacık islt 'lczl önunde kııya-
1 ... ra oturmu::-a da 1ı · çbır znror ve 
ziyan olmadan kurtarılarak yoluna 
devam etmiştir. 

Tenclm İk> Başını ':ıra.hımış 
Kireçbumunda oluran Ahmed Kı

zı Necmiye; aynı yerde oturan Sa
ki oglu Zekinin başına teneke ilt> \"U
rarak yaraladığından yakalanmıştır. 

10/8/1940 'CUMARTESi 
7.30 Program ve memleket s:ış 

nyan. 
7 .35 MüZ.:k: Neşelı pnrçalar (Pl.l 
8.00 Aıans it ıbCiicıi. 
3.10 Ev k:ıdını - Yemek }iste51· 
8.:!0/l!.30 Müzık: Tırolycn ~rı;;t' 

l:::.r (Pi.) 
:ı'' 13.30 Prognım ve memleket S 

ayan. 
13.35 Mu7Jk: Muhlclıf 
13.50 AJruıs h,ıbcrl!!ri. 
14.05 Muı:ık: Pfakl;ıı la 

şarkılar programının dcvnmı. 

14.20 Muzik: Uvertur \'c ın;.ırsi'1 
15.00/15.30 Mu:rlk: Sıneına sesi (~"' 

18.00 Program ve memleket S"" 
ayarı. 

ıe.os Muzık: Opcrct.lerd~ .ı;cÇ11ıt 
parçalar (Pi ) . 

IS.40 Mllzl!.: Radyo caz orıtc .. ttı'' 
sı (ibrah:m özgur ıdaresmde). 

19.15 1\1uzik: Fasıl heyeti. 
19.45 Memleket sa:ıt ayan, ve 0' 

jans haberleri. 
20.00 Müzık. ctf) 
20.30 Konuşm:ı (Ct.inun mcsclcl 
20.50 Mfizik: 
21.15 Mtızik: Hnvaiyen gıt:ır - 9· 

ret Tayfur tarafından. 
21 .30 Konu~ma (Radyo gazetesi> , 
21.45 Muz,k: Radyo soılon orlecS 

trası. . rP 

Adan:ı, (Hususi) - 25 kişilik bü
yük bir grup hnlindc Knrayusuflu 
köyune temsil vcrrncğe giden Adana 
Halkevi temsil şu!Jcsi elemanları köy 
lulcr uzep.nde silinmez intibalar bı
rakmışlardır. Mıdık ve Navaklı köy
lerine de ugrıyan gençlerimiz halka 
paraşütlü kıtnfar hakkında etraflı 

m::ılümot veren renkli ve re&imlı bro-
1 şurler dağıtmışlardır. 

Karayusufhıya inen Adan:ı Halk
cvllleri köyun geniş mcydanlığına 

snhııc ve dekorlarını kurarak saat 
18 de 1stik151 Mnrşiylc pcrdeleriru 
nçmışlar ve 600 den Cazl:ı bir scy;rci 
ve dinleyici kütlesine cParaşüt ve 
p:ıraşutçu> nun ne de.mel~ olduğu iuıh 
edilmi6lir. Köylulerin ruılıyab lece~i 1 
bir dille bu lznhatı veren cYcnl Sa
bah$ muhabıri Yusuf Aytuııı, hava
dan gelen tehlikelerin nevilerini ve 
p:ıraşutçülerin hangi zamanlardJ lm

Bıı maddenin EloU Vıısosls sigoıtı 
şirketine 1000 !ıraya sigortalı oldu- r 
ğu nnlaşılurnk tahkikata L~hınmış- _ 
tır. 

D:trgın lfonc;ır..ı Yarslıy!ln Bkj 
Koca 

Sulcym:niyedc otur:ı:t Mahmud 
oglu Avni K.fü,;uker dun sabah saat 1 
8 de kendisinden ayrı yıışamakta ol- 1 

dugu :ınlaşılnn 40 ya~lanndakı kn-1 
rısı Mcsudenin r;tır$:ımbadaki evine 
giderek kavga etmiş \:e bu nroda bı
çakla sol memesi altından ve kolla
rılc, ellerinden yaralamıştır. Yaralı 

lıastalıancye kaldırıl:ır:ık suçlu Avni 
yııkalanmıştır. 

Demir muhtekirlerinin 
davasına yeniden başla 

22.30 Memleket saat nyan, :ıJ3·ı 
h:ıbG".lcri; ziraat, esham - t;.ıh\' ili 
kambiyo - nukut boı~ ı (Fiy:ıt> , 

22.50 Muzik; Radyo salon orle~ 
tr:ısı programının devamı. Ytıll' 
uzun dalgn ıle. 

22.50 KiJnuşmn (Ecnebi clıllcrOe • 
yalnız kını dalga post:ısil"). 

halıu·ını d<ıha kolay olabileceğini an- !.lll!!!!!:':"~~~~!!!!!!!~~~~~!!:!!!!!!!!!!:! 
lotarnk paraşüt ve par.ısüt.çü numu
neleri göstermiş, biliiharc lıa\•adan 

indirme tecrübcler'.i yapmıştır. 
Müteakıbcn lstiklSI piyesinin t.:-ın

silıne geçilmiş ve ltcşad Nuri Gün
tckinin bu güzel eserinin temsili ra
sında gençler sık sık nlkışlawnışlar- 1 dır. Eserde cKöylu> rolünü Yenice 
köyü muhtan Hamid Yalçın oynruruş 
ve pek çok muvnff:ık olmuştur. 

Piyesten sonnı oynnnan cLüks oteb 
komC'disiııdc rol nlan Bayan Nefise 
Dinçkıılın köyde sahneye çıkması köy 
Iülcrimiz fizcrinde müsbet tcslrlCT 
yapmıştır. nu temsillerde bilhnssa 
Nefise Dinçkal. Yusuf Ayhan, Kadir 
tlfoz. F.cceb ~eket, Suad Aymak ve 

tsmnil AUk'in muvaUakiyeUeri kay
da :;ayandır. 

Snyısı yuz yediye varan Adana mer 
kez l.oyleri arasında hemen en k:ıla
balık koy olan Knrayusuflu 180 ha
neden murekkeptlr. 579 kadın \C 582 
erkek olmok ıizere 1161 nüfusu var-1 
dır. Bu seneki geliri 1375 lirn ol:ın 
Knrayusufiu köyünün ilk okulunda 1 
370 talebe okumaktadır. Köy nhalıs! 
tamamen Eti Turklcrindcndir. Tem
silleri seyredenler :ırasmd:ı 250 dcıı 

!azla kadın goze çarpmnkta idi. 
Köy temsilleri için kuçük bir rc

J>(!rtuvar ynpan Adarıa hnlkC\'i koy 
temsillerine muntazamnn devam cdc
cel:tir. 

Fazla fiyatla limon 

faturaları tedkik 
satanların 

edilecek 
Dı-mir tknrctile ını.iştegil Ga-

ronun 25 kuruşa satılması lilzım

ken 36 kunışt:ın sattıgı müh.nı bir 
mlkdarda demir üzerinde !lıtik5r 

yapbgınd:ın dolayı g~cnlerdc h:ık 

kında ı; erilen ceza kararı Temyiz 
mnhkcmcsindcn nakzen inde edil
mişti. 

Dün sekizinci ır...ılh cezadıı yeni
den başlanılan bu davada Garo 
ve avukatı ile Gorodtın 3() kuruşa 
aldığı dcmirleıi 38 kuruştan sat
makla suçlu goriılcn Prodromos ve 
iki avukatı hazır bulundular. Tem
yizin c,,b:ıbı nakzıyC! i okunarak 
her iki tarafa soruldugunda ' bu 
karara uyulmasını istediler. Müd
deiumumi de karnrın bozulmasını 

'e nakzın kabulünü istedi. Reis ise 
bu hus:.ısda bir karar vermek \izc
re d:ı\ayı başka bir gune bı.ra tı. 

Limon ihtik5ri 
btıkıaı caddesinde bakkallık 

cdca Koçomm dört kuru:; Cibi ga
Ji bir 1.iyatla lımon z ... tt ı;ı suçile 
mahkemeye \'Cıildiğini yaz'llışt.:>. 

Diln sekizinci asliye C<\Zada bakı
lruı bu davada suçlu Koço lımonln
rı 420 tanesini 13 lira CO kuru-1tan 
aldı •ını ileri sürerek bu fiyatın 
ihtıkf•r olamıyuc:ıgmı söyledi. M:ıh 
keme buna a!d fntora ile esas satı
cı olan satısın m:ıhkcmeye caeırıı
ması llizumunu gorcrek da\·nnın 
rüyetini başka b;r güne Lıraktı. 

23.10 ~llızık: Cazband (PJ.) " 
23.25/23.:.ıo Yarınki program \ 

=k=~=~=:ı=n.ış==·================~ 
VEFAT 

ıJlll' Büyuk M11lct 1\fcclısi kiıtt.:ıl 
1
, 

müdur muavini S.ıim Tnyyarın l>tt" 
rnderl, Milzclcr başk:itlbliğilld , 
mlitcknid Fahri özle ve ınülr!:ı Jd!l 

- I' 
nrif Nezareti ilk tedr.:sıt bırlnd şı I"' 
be miıdurlilğı.inden ınutclrnid tf1Cd 
hum Talat Alı Erbatuk'un datı1~tı' 
Erenkby lisesi s::ıbık mudurü c~ı:ıv, 
ca lisesi rnrılcmatik öğretmeni JJ:ı, 
hir özle ile Yunus Çimento !abrıJc!I 
sı umumi kuübi ihsan Sıtkının ~ 
geni, Riyasctlcumhur kalemi ın~ 
memurlarından Memduh A :ıl1 
mubtclii olduğu kolb hnstabgıııcJ , 
kurtulamıyartık vefat etmiştir. cc ~ 
nazcsi 1 O ::custos cumnrtesi g(itl, 
Kuzguncuktıı Tahtalıbostan sok~~
dnki ev:ndcn saat on ikide kaldır;• , 
rnk N.ıkk::·:s Cnmiindc nnmazı ıtıl~I 
dıkfan sonrn Nakkaş kabrlstruıır:id;.. 
mcdfoni mahsusnsında Tannnın 
m"tlnc tevdı olunacaktır. 



lİ MOtlDElE SEltElEIİMDE Harb ve açhk SON HABERLER [Baımakateden devam) 4tÜÇÜK MOTORBOTın,4UZUN KAMRAMANllGl 
pek yağd~rılrwyor. İki taraf da ~--••••••••••••••••••••••••••••••••••• zehirli gazlara, hastalık mikrop-

ŞiMDlL:lK 
BU KADAR 

Yazan: A. CEMALEDDİN SARAÇOGLU 

P..osis vapurundaki yolcular arasında 
muhavere, günün meşgalesi olan 

Aaadolu harbine intikal edivermişti. 
4 

••a.....__,_ 
-.is,, e binmlt olan yol- tehaeslBI ve iiç dört kadın ka-
~ ve bunların arasında bulu- mara yolculannı teşkil ediyor
._ aıaliye Briitebuı1U1a ltaıya- lardı. 

le
h ~ör Luici Aiberto da böy- Havanın o mevsimde Karade

dtkıUnmüştU. Zaten böyle nizde uadir görülen bir letafette 
~ihtimal mevcud balunsayd1 olması, yolculann htiyük bir 
::""'l"Qatcn evvel "Enoeis,, kendi kısmını güverteye toplamıştı. 
~n korkar, denize açılmak Bunlar sicaralanndan derin 

f:llıezdi. nefesler çekerek hem kahvele-
. Vapurun amıat.örleri gemile- ıini içiyorlar. hem de aralann

l'int sokakta. bulmadılar ya! da tatlı tatil konuşuyorlardı. 
'6Jtıe bir tehlike varid olsa bu "Enosis" in süvarisi "Leoni
~tlar elbet koca gemiyi seya- das,, kaptan Arşipel ile Knra. -
.. te ~ıkarmazlardı. deniz arasında mekik dokumuş 

8u scbeblcrden dolayı "Eno- eski bir deniz kurdu idi. 
'ia. vapurunda süva.ridqı dil- Biraz evvcl geminin yemek J 
~n nef rinc kndaı herkes salonunda bol reçina şarablı 
'tiirklere te ndüfü hatır \•e ha· bi,. akşam yemeğinin i\7.crinc 

en bile geçirmiyordu. piposunu at.eşlemi!', vardiyayı 

ili ita b i tahakkuku milyonda ikinci kaptana teslim etmiş, ka
dahilinde bil g··ruı- mara yolculan ar8.Slllda bulıı

t!niı e tnh:ı.kk ık celi- nnn kadmlnrın yanında vaktini 
l'Or \re . a tte yirnu mil -n faz hoşc-.a geçirmek, gevezelik cde-

bir sür'atle kendılerine ya.kla.- rek gönill eğlendirmek için yol
tay•rdu. "l,, numaralı m tör- cubnn ara.sına karışmıştı. 
~~ • gecenin koyu knranlıi:'l Nefis bir akşam yemeğinden 
lQl!le "Enoeis,, e gittik soku· sonra hazmı kolaylaştırmak için 
1lrkeJı botun baş t. rafındaki güvertede toplanmış olan yolcu-! 

{7 IRilim trelik topun arka.:ını- lar arasıııda muhavere günün 
ela harb mevkiini almı~ ol n mcııgale~;ı olan Anadolu harbine 
toPçu Halid çavuş mermiyi intikal divermişli. 
toııa sünntu,tü: "Leonidas., kaptan, yolcular-

- Ateş!. emrini tekliyordu . dan birisinin: 
l<a tan mevkilndc suv ri yüz - Türkler bu geçtiğimiz su-
~ Necati kaptanla k la,ra sakın t.orpıl dökmüş olnm-
bir a.rkadaşiyle Ru ın y ıane- sın1ar '.. Demesine karşı bir e
~ tanımış olduğumuz . erdü- liylc piposunu &h'Zlndan çıkardı 
~ Sürmeneli Hüscy'n çavuş ve kahkahalarla gülerek yolcu-
töalerini düşman gC'nıi inin ı sunu şöyle teskin etti: 
~- fenerine dikmişler, saatte - Hayır mösyö, Tükrler bu 1 
~mil sür'atle denizleri yır- sulara torpil dökemezler! .. 
""il kü~ük teknenin koca bir - No::icn dökmcsiııler? Umu
t~yc kal"Şl boy ölçme saati- mi Harbde buna mümasil şeyler 

larına henüz müracaat etmedi
ler. İhtimal ki son dakikalarda 
bu çok gayri insani vasıtaların 
da kullanıldığını görmek azabını 
duyacağız. Her halde muharebe
:rıin böyle çok va~iyane bir şe
kil alınası ihtimali bertaraf edil
se bile, tayyare harbinin gelecek 
sene içinde gittikçe şiddetlen

meğe başlıyarak kış mevsimine 
doğru bütün bütün tahammül
süz bir nisbet alacağı muhak
kaktır. Gelecek sonbahara ka
dar Almanyanın mukavemeti 
kınlaınadığı takdirde bir kış 

devresi daha geçireceği ve an
cak 1012 de İngiltere bütün ka
biliyetini ve gayretini göstere
bildiği zaman neticenin elde edil-
meshıi bckl~yecc~riz. ı 

Fakat bütün bu ihtimaller Al
manlann fngıliz adal:ırma as
ker çıkarmaktan hakikaten vaz 
geçmeleri ve znf cr, İngilizleri 
abluka etmek ve tayyarelerle 
ız'aç eyliycrck kuvvetlerini kır
mak çaresindcn beklemeleri şar
tına bnğlıdır. 

Yok.ııa İngiliz adalarına 
c;ok şiddetli ve geniş bır Alman 
hücumu yapılır drı. lmvvetle tah
min edildiği gibi muvaffakiyct
sizlik ve he7jmctle neticelenirse 
harbin nihayeti daha çabuk a-
lınmak ümiJi kuvvetlidir. 1 

İşte bu neticelC'rc intiza.rcn 
~mdilik yeni bir iimiJ daha ken- j 
disini yavaş yav hissettiriyor.! 
Ve her halde kendisinden pek 
ehemmiyetle bahsolunuyor. Bu 
amil Avrupayı başclan ba.qa sar
mak tehdidini çok yakından gös 
teren açlıktır. Almanlar bu aç
lık meselesini kendi lehlerinde I 
istismar ederek İngilizleri Ame· f 
rika efkanumumiyesinde kaba
hatli bir mevkie sokmak için t!· 

peyce çalışıyorlar. Almanlar İn
giliz ablukası yüzünden yalnız 

Almany=- da değil bütiin A vru-:n Çalmasını sabırsızlıkla bek- görülmedi mi? 
Yorıardı. 1 - Dökemezler, c;ünkü 

\1 l!:ldeki tekne o kadar küçük şimdi kıpırdanacak bir 
onlar ;:~:~~~~~n;ıac:~ı~=k~:~~ 1 
halde h bir lisanla izah etmekten hoş

.. ~_barin idi ki Yunaa vapurun- deı;ilJerdir. 
'"Cll tüfek at.qi açalnnt olsa hic; - Kaptan, triiyük söylemeyi-

lanıyorlar. 

~ yok ki çelimsiz bot Ka- niz .. 
~ dibini 00,lardı. Aksi "Leonidas,, kaptan 

Birdenbire bu hakikaten ~k 
büyük bir hissizlik, insafsızlık 

~ bir makine sakatlığı yüzün- kahkahalarla gftldil ve: 
tekrar ve hatta vahşilik zannolunabi

-ıı 2 numaralı motorbot geri- - Yunan harb gemileri bu 
lir. Fakat Almanlnr bütün isti
la ettikleri memleketlerde yiye
cek namına ne bulurlarsa hepsi
ni alıp ordulanna verirlerse İn
giltere aç kalacak kadın ve ço
cukları beslemeğe manen ve ah
likeın borçlu mudur? Bir kere 
Almanlar İngilis gemilerini ba
brırken lngilteredeki k:ubn ve 
c;ocuklan dtiştlnUyorlar mı! Son 
ra İngilizler bir insaniyet hissile 
Avrupaya hatta yalnız sivU hal
lan ihtiyacına kifi gelecek mik

~~~rak düşman gemisini dur sularda mekik dokurken, dedi, ı 
~. ve zaptetmek vazifesi hiç bir tehlikeye maruz bulun
~ başına (1) numaralı bo-I madığımızı kemali katiyetle id· 
,.. hılaisar etmişti. dia edebilirim. 
"'-~imini tekne üç makinesini Ve sonra tefahürle ilave etti: 
;"1len çalıfbrarak seyrediyor (Devamı \'Br) 
) e littik<;e "Enosis,, e yaklaşı-
0~. (1) numaralı motorbot 
~ vapuruDa. bir hayli yak
~ llOl1ra süvari yuzb:ışı 
~ kaptan, gecenın koyu 
~ ıiyablığı içinde, daha koyu 
taı.._ aiyahhkla duran vapurun 
~ini eliyle göstererek şu 
~verdi: 

- Düşman gemi.ainia yanına 
:::.-ı metreye kadar sokulaca
.._. Berke& gemiye dikkatle bak 
~ .. Şayet karuuruzdaki "Eno-1 
t;"tt değil de bir Fransız. y:Uıud 
"'il" ltaiyan veya Amerikan ge
~ iee beyhude yere kendmıızi 
il etmiş olmıyahm. . 

'1 'tf.otorbotun güverte ef ra.dı 
Uç tane arslan yüreklı Meh

~kten ibaretti. Bunlardan 
~ olan Halid ÇBV\lf zaten 
~un başında, bütün me\•cu
~etile dikkat keailnıiş bir hal
~ bekliyordu. Diğerleri, kendi
~ gbsterilen mevkide yer a:I
~ ve gözlerini ilerideki ka
~i.ya dikmişler, bu kesif 
tı.t... ....... "Entıei9,, olup olma
,_ tammıya uğr&ŞJyorlardı. 
~~~botun keskin başı, hır-

bir gayzla Karadenizin azılı 
~ köpürtüyor, tekne her 
'-.. -ı zangırdıyarak düşman 

~ .tna yaklaşıyor, sokuluyor-

••• 
...... oaie,, vapurunda henüz 

~ekten kalkmıpardı. 
~ide elliden fazla yolcu 
-...__ - :·Pire,. ile Rus limanlan 
~~a deri ticareti yapan iki 
~~ taciri ile. r.t.nbala va
~ ile gelen büyük rlltbelei bir 
'lılt; llıenıanı, Sovyet Ruyada 
....... ~qtetebbU~yahatine 
..._~ olaa SiııJör "Alberto,. 
-.ol- '* ıw,ua maliJe mi-

Tiftik ve yapağı 
işi halledildi 

(Baı tarafı 1 inci ••;yfada) tarda Jiyecek girmesine müsa

Yapağlcdar Ayn Birlik 
İstiyorlar 

Toplantıda bu; ı y;ıpağ& ihracatçıla
n söz alarak yapağı tuccarlarının ay 
rı bır birlık şeklinde çalı~ınalarını 

istemişler ve bugi.ınkü lhracatın mi.an 
hasıran stokçulllr taralından yapıl

dıiından kendtlerinın.mağdur olduk
larını sıö7lemişlerdır. Servet Birgın 
tüccarların bu teldı.flerini tcdkik e
deceğını vicietnuştir. 

Dit 'lkıaret Umum .. ücltbiia\ba 
Tt!ödkleıl 

ade etseler hakikatte Alman or
dusunu beslemü, olacaklardır. 

Çünkü sivil halka. dışarıdan gıda 
geleceğine emin olan Almanlar 
bütün A vrupanın mahsulitını 

münhasıran kendi ordulanna 
hasredecekler ve hiç bir zaman 
askerlerini beslemek hususunda 
sıkıntı çekmiyeceklerdir. Bu ka
dar açık bir oyuna İngilizlerin al 
danmıyacaklan şüphesizdir. Al
manlar da sivil ahaliyi düşünüp 
ordularmı aç bırakamazlar. 0-

Servet Birrin bugün de idhallt 
bi! liklerının ,·azi)'Clleri ile meşıul nun için Avrupa bu kış çok müt-
olacaktır. Harictet\ gelen mallann hiş günler Y8'1Yr.Caktır. Bunun 
mütenevvi oldup halde idhal edil- maneviyat üzerine tesir etmeme
melen de ~ oldtı!undan bir - sine imkin yoktur. Alman tay
Uklerın normal &e)cılde faaHyetled- yarelerinin İngiıterede yapmak 
ne devam edemedikleri ~örülmekte- istedikleri tesiri açlık kat kat 
dir. Servet B1rım yarın Ankaraya 
gidecek ve tedklklerıni bir raporla fazlasile iade edecektir. Eğer 
Vekllet.e bildirecektir. bu feliket harbi kıllaltmak gibi 

Blrlllderla Vaziyeti bir nüfuz icra edecekse boşa 

Di.ter wa.f&aD aimdi7e kadar te- gitmiş sayılamaz. 
§ekkül etmie olan bütun birliklere Jfilıleyln Oahld YALÇIN 
Vekilet taraCından bir kltibı umumi 
tayin edilmı.ş ve birhkıer bu maka- Habeşiatandaki ltaly•n-
ma bajlanrn&'1anL. Bırliklerın reis- ları fehdid eden tehlike 
1eri 7ine doğrudan dotnJya umwnt Kahire, 9 (a,a.) - lteuter ajan ı 
katıbin malüm. altında VekAleUe bildiriyor. 
resen temas edeUilt.'ttklerdır. Bir taraftan Somalidekı ttalyan 

--•ııc-- ileri hareketi tevakkuf ederken di-

Ziraat Vekili 
Bursa da 

Bursa 9 (Hu.eust Muhabiri -
mizden) - Ziraat Vekili Muh
lis Erlanen bugün şehrimize 
gelmiş ve meraaimlc karşılan -
mışbr. Vekil burada da tetkik· 
~INhmıcaktır. 

ler taraftan da Mısıra klll'lı olacağı 
tahmin edilen Afriluıdaki esas taz
yik henüz batlamanuı bulunmak -
tadlr. Muur hududu yakınında ta -
haşşüt ebniş olan duşman fırkaları 
arasında ttal;yanm l(lzide alaylarile 
siyah gömlekliler vardır. 

lngilterenin Süveyiş kanalı ve 
Şap denizi üzerinden düşman iafeP
ne kapadıcı kapt İtaba tarabr.dan 
açılmadıiı müddetçe Habeş1'".andakl 
ltalyan orduları tedrici bt..r tehllke
Je maı1Pllur. 

Harbin en 1 Fransa neden 
büyük hava Mağlub oldu? 
çarpışması 

-ıtııc-

Fransız - Amerikan ko
mitesi tarafından neş
redilen şayam dikkat 

bir muhtıra 

jltalyanla rın 
Somali deki 
taarruzları 

Manştaki çarpışmala
ı a 800 Alman tayya

resi iştirak etti 
( Baı tarafı 1 inci sayfada) 

2 - Belçika harbi esnasında Ce-
( Baı tarafı 1 inci .. hlfede) neral Wcygnnd ingıli7. hükılmctın -

rebesinde yedi düşman tayyare- den Fransız ve Belçıka orduları ıle 
· d h d'· .... im.. ld gu· beraber Alman ordusuna karşı mu-
~~ın . a a . uşuru uş 0

. u. . kabıl hucuma geçebılmek içın kıta
ogrenılmiştir. Bunların ~şı Yün dakı kuvvcUerini arttırmasını bu -
kers 87, biri Messerchmidt 110, yük bir i~rarla taleb etmişti. tnglli:ı · 
biri de Messerchmidt 109 tipin- ordusu Uıkviye edilmedikten b ka 
de tayyarelerdir. şımal limanlnrına çekildi ve or:ıdan 

.. .. . •. adayı kıLı (ızerindc mi.ıda!aa etmek 
Bunlarla beraber dun düşilru- için gayretlerini Fransız ordusu ıle 

len tayyarelerin miktan 60 a ba- teşrık edecegi yerde adayı adada 
liğ olmuştur. Tahrib edilen tay- mu<bfaa etmek uzeı e irkab amclıy .!· ı 
yarelerin 24 U Pike halinde hü- sını bckled .. 
cumlar yapan bombardıman tay 3 - Bel ·krı kralının ihanetınden 

sonra tngıliz \ e Fraru ız ordulm ı 
yarelendir. Dün Manş üzerinde Dunkcrquc'c dogru rlC' t ettikleri 
faaliyette bulunan düşman tay- z ma'l Jo'ransız ve t lız kuV\ ~tlcn
yarelerinin yekunu 800 olarak nın rnusa" ı rnıkd:ırda ta 1liyesı ıa-
tahmin olunmaktadır. Bu yekün zım.gehrken ev'\ ı:ı 1n ıliz el u - ' 
hakikatte uçan tnyyarclerin bir mm en buyuk kısmı yanı be le oor-

du kurt rılmıı;, J..'r nsız ordu unun 
misli fazlasını göstermektedir. a c-ak yarlSlndan a7.ı kurtanl;ıbılmış 
Filhakika pılotlarımw. Man'j üze- ve hucum .mıbal. ı ı ılc le\ tPım ve 
rinde dün 400 kadar düşman mulıimmatın hepsi terkedılmiştır. 
tayvaresınin uçtuğunu görmüş- 4 - Fransıı meydan muhartb ı 

!erdir. Bu hesaba göre, Alman- e nasında, Bnş"ckil B. C'hu chıl\'iıı 
lar kafileJerinıi:: üzerine taar- ıs Haziranda beyan etti i gibi Fı aıı 

ruza sevkettJkleri tayyarelerin 
yerlide birini ks ybet~nişlerdir. 

Maaşda Altmış Alman 
Tayyaresi Düş\lrüldü 

Londra, 9 (a.a.) - Dün Manş 
denizi üzerinde yapılan hava 
muharebeleri es.1asmda altmış 

düşnan tayyarecisinin düşürül
düğü resmen bildirilmektedir. 

M&a:.'ICJakl Muharebede Alman 
Deniz Zayiatı 1 

Londra, 9 (a.a.) - Verilen · 
malfımata nazaran evvelki gece 
Manş denizi üzerinde bir İngiliz 
kafilesine yapılan taarruz esna
sında iki düşman torpidobotu 
torpillenerek batırılmıştır. Bu 
vapurların mürettebatından ye
di kişi İngiliz filosuna mensub 
gemiler tarafından toplanarak 
sabahleyin doğu - cenub sahilin
de limana çıkarılmıştır. 

Almaa Tayyarelerinln Yem 
Akınları 

Londra, 9 (a.a.) - Lef ajansı 
bildiriyor : 

Almanlar diln havalarJ;ı uğ

sız ku" vetlcrinin yanında yalnız üç 
fırka tn ıliz as erı h rbed yordu. 

Nctıccde şu \ aziyet karşı ınd::ı 

knlmınıştır: 1''raı a meydan ımıharc
b ınde b'r tarafta 40 mil) o ı nü -
!uslu blr millet, diier tarafta da 
939 dalti zafcrlerindenberı 1 l O nul -
yon mı!uso sahıb olmuş bır lmp.-ırn
torluk karşı karşıya kalmış bul ııu

s ontu. Bundan bn :ı Fr:msı7. ordu
unun büyilk bir kı mı 1Uılyanın 

tnarı uza ecçmcsı dola) ısı le Alplerde ı 
ve Tunusta tutulmakta idi. 

FrallSlZ ordusunun hemen henıcn 
bulun tankları ve en ınukemmel lc-ı 
vazımı Dunkerquc ricalinden sonra 
Belçikadıı kaybedilm U. Bu surct- ı 
le bir tarafta 3000 tanka malik ve 
onb ri zırhlı fırka oL·nnk ııxcrc 150 
Alman fırkası ve 5-000 ta)ynrc, dl
ger tarafta ise 60 F

0

r:ınsız fırkası, 

300 tank ve 3 lngllız fırkası bulu
nuyordu. Bu büyt.k nisbctsiı:lige rag 
men bir ha!Uı süren meydan n uhn
rebesinde mukavemet ~ ddctU olnıuş 
ve ılk 48 saat Fransız askPrl<!rı ycr
lerınde tutunmağa mu\:a!fak olmuş
lardır. 

5 - Bu harb esırnsındakı asker ve 
aivll olarak Fransız zayiatını ölu, ya-ı 
ralı ve esir olmak uzere bir buçuk 

milyon kifi tahmin etmek mümkün-
dür. 

radıktan ezici mağlubiyete rağ- Son taarruz esnasındaki nıylat hak 
men kendilerlni mağlub olmuş kında bir fikir v.erebilmek için tn-

1 gıliz radyosunun 29 haziranda sual 

Trablusda mühim 
bir hava çarpıt

ması oldu 
( Baı tarafı 1 inci .. ;yfada) 

ikı mı lı laik Cr. 32 ve Cr. 42 tipin
de ttalynn tayyarelcrı arasında ol
muştur. 

Gladıator'lar dUşınanın üzenne rı

tılmı lar "'e hucuma öyle bir nzımle 
gırişmışlerdır kı ı., ttalyan c.vcı tay
yaresı im~a edılmıştir. T,ıyynrclcrl

mıı.den ıkısi henüz uslcrınc dvnme
ınışleı·dır. 

Hav:ı muharebesi Sidı Omar·ın az 
garbindc cereyan etmiştır. 

lngiUı: Somalisıude Bcrbera, dun 
düşmanın Cr. 42 tıp nde uç \ c rıu
tcnkibcn de bır bcmb:ırdımıııı t y

ynrc fılosunun hucun un ugr nı -
tır. Boınb.ırdıınan tayyare! ruıd 1 

bınnııı tayyar" dftCj b t yıl rı ta-
fuıd ın du uı uldu u h her verıl • 

mektedır. lngılızlerın zayıau yoldur. 
Somali Muharebek>ri 

J..ondr:ı, 9 (a.a.) - Lond • ı ın ı~ i 
haber .ılın mC>hafılinden ( cntldı ı

n<' go (', tngıliz kU\ \'CUcı il lll İngı -
lız Somnlııunin merkezi olan \ r- en 
ınııhim limanı bulu n Bcı her mın 
mud ıf ıası iç ıı, B<'rbeı anın c nu -
blınd.ı bulu 11 ı 2000 metre ırt r ın
d !,ı dağ sılsılelc>rı boyuı c, muk ı -
ven et gostermeleri ı ıuhtemel bu -
turun tadır. 

---ıı«--

ingilteredPki Ru
men altın stokları 
müsadere edildi 

Bükreş, 9 (a.a.) - Stefanı 

bildiriyor: 
İngiliz htikümcti Rumanyanm 

Londrada bulooan altın stoku
nu müsadere etmiştir. Bu haber 
Stokholmden alınmıştır. Sözüne 
itimad edilir mahfiller bu mese
le hakkında r.u mUtaleadl bulun
maktadır: 

Müsadere edilen altın tahmı
nen 200 milyar ley kıymetinde
dir. Bu altınlar epey zamandan 
oeri İngiltere bankasının mah -
zenlE'rir.de muhafaza edilmekte 
idı. Rumanya hük\ımeti bir müd 
det evvel bunları Amerikaya 
nakletmek için iadelerini iste -
mişse de İngiliz hükümeti bu 
talebi nazan itibara almamış -
tır. 

idam edilecek 
adamlar 

G azete aütunJanm dikbtle 
taJdb edenler, son gün

lerde PJehiı' kaça.kçılanmn çok 
şiddetle takib edildiklerini gör
müşlerdir. Bu suretle bir ay, 
zarfında yakalanan eroin satıcı
lannın adedi yüzlere baliğ ol
maktadır. Her 1eyden evvel bu 
vaziyette zabıtamızın bu işde gös 
terdiği bilyük muvaffakiyeti 
takdirle ka:ydebnek icab eder. 
Fakat maalesef zabıtamızın gös
tenniş olduğu bu §ickletli takib 
bir türlü zehir kaçakçılığı ya
p:ın mel'un Ye deni elleri bu iş
den tamamilc vaz g~iremiyor. 

Bunun sebebi sadece ?..e
hir kaçaltçı!.an i~iL mevzu ka
nuni müeyyidelerin kifayetsiz.. 
liği ve hafifliğidir. Bir zehir ka
c-akçısı eğer ayni zamanda bu 
zehire müptela olmuşsa hasta 
addedilmekte \ e hastah:ıneyc 
sevkcdilerek tedavi altın:ı a1ın

maktadır. Bu tedavlııin müddeti 
altı aydan ibarettiı. ?~bir satı
cıları ve &milleri olup da bizzat 
bu uhiri kullanmıyanlara tak
dir edilen ceza bir sene hapistir. 
Bu suretle herhangi bir zehir 
kaçakçısı nihayet nihayet bir 
sene mesleğinden uzak kain ık
ta, hapishane vcyahud hastaha
neden çıkar c:ıkmaz yenid 1 ay
ni mel'un işe başlam kt dır. 

Bu vaziyet kar ..,ısında zabıta 
ne yapsm. Zcl · r kaçakçuığııun 
bıraktığı müthi kar birçok kim 
2eleri bu işe sevketmckte oidugu 
gibi aynca memleketimizde ça· 
hşan gizli düşman kuvvetlerinin 
de bu işin imilelerini himaye ve 
teşvik ettikleri muhakkaktır. 

Bunlar g&ı önüne alındığı tak
dirde zehir kacakçılığına mani 
olarak yegine tedbirin kanuni 
ıniicyyideleri bugünkülerine nis
bct.le ağırlaştırmak olduğu ne
ticesine vanlır. Bu hükümler 
halta memlekete beyaz zehir 
sokanlan, bıırada g!zli fabrika 
kurup İŞietenleri idam etmeğe 
kadar dayanmalıdır. Yoksa bu
günkü minval Uzcrine gidecek o
lursa faal r.abıtamız geceyi 
gündüze katarai< burıb. ... l.1 uca 
dele azminde ne k:ıdar fit•vam 
ederse etsin bu f ed ve tehlıkeli 
yarayı önlemek kabil olanuya
caktır. 

MURAD SERTOÔLU sayınıyarak bu gece ngıfü: !'ıfe- 22 de yaptığı neşriyatı hatırlatmuk 
birleri üzerine t.ekrar taarruz isteriz. Alsne üzerindeki Fransız fır- -----------==-====--==---------
etmişler fakat bu hlicumlardan kasında çalışmakta olan bır tngılı~ 
bekledikleri netice:.eri alanın- hastabakıcı hemşirenin mezkur rad-

1 mışlardır. Bununla ~rabet- bir yoda neşredilen beyanatında Fran
miktar ölü ve yaralı kaydedilmiş sızların cesareti sitayişle yadedilerek 

12 bin kişilik fırkadan yalnız 1500 
tir. kifiıün geri ıeldiği bıldirilmışü. 

Hava ve emniyet nezareti bu 6 _ tn&iltereye tarşı dilrüst dav-

Hazin bir zihniyetin 
öldürdüğü yavru 

eabah aşağıdaki teb!~i neşret- raıunli olmak maksadile yukarıda 
mişlerdir: zikredilen hallere ralmen Fransız I B ı b d h b 
Düşman tayyareleri bu gece hukUıneti, Almanlara Fransız do - u acıanın QCQ a Q a aş-

Kale boğazı ile Bı1atol kanalı nanmasmın tngilizlcr aleyhine kul- k ı // • d k d ? 
Cl'vanna Ve m""H;.,.ı....nn· batı rıı'· lanılmı;yacağına dair hi.ıkumler koy- a mes u erı ego mu ur . 

5-.- "' durabilmek için çok ağır şartla.a· ka-
maline milnferid bombalar at bul etmek zaruretinde kalmışur. (Bat tarafı 1 inci .. hifede) Fatih belediye doktoruna te-
mışlardır. Bir kaç ev yılnlmıg- !!!!!!!!'!!!!!!!!!!1111!!"!!!!~~!!!!!!"!"""!~ "-Medreselerden birine ne- lefon ettiler. Bana da evine git 
tır. diye kadar iki milyar dolarlık den gitmedin? dediler. Cami avlusuna döndüm. 
TT-a.-..W..ld ·---- .. .-......_ harb malzemesi satın aldığı og"· - Med-... len' bulamadım o·ı ki . rd 
u~--- ....-- ---- - . ....... . g um can çe şıyo u. Dok-

Geri Çeklllyor :m~:~i·:~~~:~:~ lstanbulun yabancısıyım. tor bir türlü gelmiyordu. Sebe-
Londra, 9 (La.) - Reuter a- ~-- - Git bir medrese yahud ca-, bini sordum: 

jansının saWıiyetta.r bir kay- tadır. milerden birinde bir bo.'j oda 
naktan öğrendiğine göre, İngil- lN~ HA VA TEBLtöt bul, yerleş. 
terenin Şanghayda ve Ç"mdeki Kahire, 9 (a.a.) - İngiliz ha- Bu kestirme cevablar karşı-
lngiliz kıtaabnı geri çekmek bu- va nezareti tebliğ ediyor: sında şaşırdım ve yapacak şey 
susundaki karanndan Japon Trablus üzerinde en büyük yoktu. Boş bir medrese aramağa 1 
hükömeti haberdar edilmiştir. hava muharebesi bugün Sidi çıktım. Aksarayda Valide ca- • 
Amerika hökfuneti ise daha bi- Omer'in garbında cereyan ct-1 mii içinde bir oda gördüm. Tek
dayetinde bu tedbirlerin tatbi- miştir. 15 İtalyan avcı tayyaresi 1 rar Sirkeciye iskan dairesine 
kinden haberdar edilmifti. Şang- düşürülmüştür. Tayyarelerimiz-! gittim. Vaziyeti anlattım. 
hayda bulwıaa ve mevcudu 1500 den .ikisi kayıb addedilmektedir. - Git yerleş dediler. 
kişiye baliğ olan bu lntaabn ne- Bu muharebede İngiliz tayyare- - Nasıl yerleşeyim siz bana 
rede knllamlacağı İngiliz hükU- !erinin İtalyan tayyarelerine bir adam verin onunla gideyim 
meti tarafından harbin başlan- karşa nisbeti ikiye karşı bir idi. beni yalnız oraya sokarlar mı? 
gıcından beri tetkik edilmekte- lTALYAN TEBLtGt - Adam veremeyiz. 
dir. Londrada şu cihet hatırla - İtalyada bir mahal, 9 (a. Çarnaçar otelden eşyamı top-
blmaktadır ki, bu kıtaabn gön- a.) - İtalyan ordulan umumi ladım ve cami avlusuna geldim. 
derilmesindeki ilk ve esas ga)'t: karargahının 61 JıUmaralı teb- Camidekiler: 
beynelmilel mıntakadaki lngi- liği: "- Burası evkafm, seni ala-
lizlerin can ve mallarını Çinli- Şimali Afrikada Trablus hu - mayız. Polise git dediler. 
lerin şekavet hareketlerine karşı dudunda 16 avcı tayyarcmiz 27 l{arakola gittim. 
kunnnakb. Çin. Japon harbinin İngiliz tayyaresile müthiş bir "- Biz karışamayız kayma-
seyri bu kıtaatın mevcudiyetine han. muharebesi yapmıştır. A- kamhğa git dediler. 
li1zum bırakmıı.mıt ve hükUmet dedce az olmalarına rağmen, Vakit geçti. Oğlumun haı:ıtalı
bualıırııı bqka türlü daha fay- pilotlanmız beş düşman tayya- ğı ziyadeleşmişti. Cami avlusu
dah bir surette hizmet edebile - resi düşürmeğe muvaffak olnıu~ na gittim ve vaziyeti çok tehli
ceklerlne karar vermiştir. lardır. Tayy:ırelerimizden ikisi keli gördüm. Tekrar karakola 

Nev - York, 9 (a.a.) - D. N. islerine dönmemiştir. dondüm. 
B. bildiriyor: İngiliz somalisinde kıtalan- "- Oğlum ölüyor .. Bana bir 

İngiltereDin Amerikadan şim-- mu: HaTgiaayı işgal etmiştir. çare bulun dedim. 

"- Arabası kınlmış gelemi
yecekmiş, cevabını aldım. F.sa
sen artık zavallı evladım yaşa
mıyordu. O sabah gömWmesini 
temin etmek için karakola git
tim. Kaymakamlığa gönderdiler. 
GömWmeei için ruhsatnameyi 
doktor MlCak öğleden sonra 1 de 
imzaladı. 

O gün evlidımı gömdük.,. 
Bu bedbaht baba teeaaiuıieıı 

hıçlnnyordu: 

- Şimdi ne yapacaksın? 

"- Bilmiyorum. Arpacı Ali 
isminde hayır seven bir vatan
daş beni evine aldı. Şımdilik o
raya sığmdnn_ 

• • • 
Hidise aynen budur. Arabası 

kınldığı i~in bi<;arc btr h t~nm 
yardımma koemayan 1' a tih bele
diye doktoru Sami hakkında tah 
kikata bauJannııştır . .A<'nba an .. 
tattığımız bu acıl h sergi.izeştte 
daha başka mes'uller yok mu? 

Biz var amıediyo~ ve yapı
lan tahkikatların l'et:İce&iai bek· 
liyorus 



Veril Eminönü Aı. Şubesinden : 

Bu sene 'Onh crsıtc tıb !akultc:;irı
den mezun olnn tabib dıı. tublbı, cc-
1.aa 'e kimyal•crlerm \ e ev\ eke ny
nı foktıltcden mezun olup da herhan 
&ı b r cbeble sevkedllmcmı <ıfan kı

sa h . .ı ctl ıcr hemen sc\kcdılccek
foıınd~fl 12 agu t 1040 pazartcs} 
gunu • • mına k ... d r (Ofiuldan me
z.u ı olduklMrma d. ır v~ıka, 2 fo-j 
tograf ve nu!us ruzdanlnrıle) şube
yı:. mw-ncaat etmclcrı, gclmıycnlcr 

h. :.kında Wkıbatı k nunıye ~ ı:.ıpıl ... c a-ı 
ğı ılo.ın olunur. 

• • • 
Beş kta 
ı Be ıkta 

TİYATROLAR 

RAŞiD R IZA Tiyatrosu 
ıo Asustôs Cum<.rtcsı gunü nkı;::ımı 

Buyukdcrc Aıl Dohçcslndo 
YATAKLI VAGONLA R 

KONTROLÖRÜ 

Vod\ ıl 3 pcrd" 

Trakya k öylUlerinin 
- bir derd; 
Çorlu, (Husu a) - Çorlu - Mu

radlı nnı mc.a Sanlar k1J:uııd<' bır 

ist.a ;yon b.nas.ı yapll.ırnk hnlk sı -
cak \ c soutun tc rındcn lrnı tarıl

mışt . H. len bu ıst.,ı::yonda g.ınd ız

leri kat<.rl. r bır dakika te\ akı;uf e
derek yolcu ındır.p b:nd.rmc ;t", 
gcc c ı J e ı"t. syonn yoku kabul 
et emel • dır Halk ı tasyon hmn

Jgıda smd::ın (;ecelerı de. ısti!ııdc c.tmc •• ıs

c.ı <. 

7/t/040 Ç ... r ıı la gu. u rr. lül su-

9 > 
13 > 
14 , 

bnvl r. 

16 > > Cuma gıınu mnlul erler. 
20 > s. lı gunu şch d yclımlerı. 
21 > > Ç::ırş. rr ba gunu m.ılul su-ı 

bnylar. 
23 > > Cuma gunıı ın lt.1 eılcr. 

27 > Salı l un ı ehıd Y<'tunlerı. I 
28 Çur•:. ... r ba > 
2/!l/940 Salı gunu t :ıl 1 .. b~· !ar. 
3 > > Ça.-samba malul erleı. 

5 > " (.'uma cuıı 1 chıd ye>t.m
ler·. 

9 > > S:ılı > > > 
• • • 

Bc~ikt:ı:; Aııkerlık ııub:::'ndc:ı: 

lb1 nbulda bulunmakta olan 336 
doğumlu 'e bu d~umlul:ıı la mua
mcl{'ye tabı lıse ve m.ıadıl okullar 
ıııczuı l::ır le yuk ('!. okull..ı~d:ı tahm!e 
devam c:tı.ı:yccek olanl:ırın D<'şıkt..ı~ 

ıcmektcd r. 

Bir d üzeltme 
Mukbeı g:ızcte>rız n 6/8/940 ta

rıhl ı u nd. çıl. n Div, nu Lü
gat-it-Turk Tcn:emcsu b şlıklı ya
nmın r lındn birmc cumle cfurk 
Dıl KL•rumu buyıl • bır ı yr pmı~· .. > 
şek.lınac ıkcn, bu ciımlc gaıelcdt', 

neden e, «T•tı k Dıl Kurumu b.r i:; 
y pm · > kılı"'ında b:ısılm1-;tır. Bun
dan·· T D.K. - U ı dıy, k .. tl..ır hiç 
bir lt> ynpmnmıştı d.:ı, bugun şu tcrctı
meyı ne .retmekle mlı.~yct bir ış yap
ını oldu., ınan:ısı anııı .. ılabıkcektır. 
Hnlbuk: u~elcrınden bulunmakla kı
va <; ciuydug,ıın bu yucc kurum 
h:ıl.kındo bu cıbi bır diişUncc be-ı 
nıın aklımdan bıle gecmeı:. 

De-il ı d.. bir tcrtib ve tashih dik
kat~ı.zlıg ;yuzundcn meydana geleni 
bu y nl •n uu suretle duzcltilmesi 
ni l'nygılarıml:ı dılcr.m. ı 

An~ nrr, Abdullnh Tııymaııl 

Or. Ihsan Sami 

İST A FİL O KO K AŞISI 
1st:ıtilokoklardaıı 

(ergmlı'., kan c;-ıbanı, koltuk al
tı çıbanı, aı pacık) ve bulun cıld 
h:ı:t:ılıklnrıııa k.1r<ı pek tcsırli bır 

.ıskc>rlık ubcs.nde ı;oıı yo:.hmnlarına ~~~~D~i~v~ııı~ıy~o~l~lı~N~o~.~11~3~)~~~~ 
b;vşl:ınını tır. 20/3/940 gunuııc lrnd:ır = 
her ~un dL \. m < dcc"k ol.ın mı~ erlık l<'rılc \ alümdc muraca.ıt ederek son 1 
mcdısınc alfıkad<'rl.ıı ın mı1us ruz- yokl.ımnlnnnı yaptırmalııı ı ılun olu
danlaıı \ c okumu-; ldukları h: ka- I n· ı: 

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tiinel 
Umum Müdürlüğünden işletmeleri 

- Ta:ılıhudu•ıu ıfa etmcdıginden dolnyı ınukav<'lesi f~hedilen Bay 
l 'cınal Aı.m.ııin tabı \ c tc .. lımini dc.ruhcle tttıgl 875.000 ııdcd istihlfık 

m.ıkbuzu ...,. kiye.. nı tC>Şk.1 eden 529,015 aded mahbuz pazarlıkla satın 

..ılınu .. kt r. 1 

2 - Ek 'Jlme 2118/040 çarş.ımb::ı gunı: t:ıat 15 de Metro honmırı 5 ın
q k .. t nd:ı y:ıpıl cnlı:tır. 

J - Muval•kat t<'minnt 135 lmıdır. 

4 -· Jstekliler.n p:ıı,ı ı.ı olnruk verilmekte l>l:ın 
1.:ırnd.rn nl nal..ırı \" tnnuni vc. ıknlnrı ve nıuvnkkrıt 

ed len ı;un ve sa.ıtte komisyonda h:u.ır buluııınalnrı. 

ı;:ırına:1ıelcri lovıı

tcmın~tlnrı ıle ilnn 
(6985) 

Ord u 
luna . 

Hasta bakıc ı Hamşireler Oku
izahat Ve Okula 

Kabul Şartları 
Ait 
Kay et 

Bazı 

Ve 
1 - ıı"' lab.ı\ıcı hemşire yeti t;m1ck ü1erc Ankarnclr M. M. Vekaletı 

tnrafmdan (Ordu h::ıst:.b...,kı ı hcmşıre'cr okulunıı) bu sene de 38 t<ılcbe 

ılın'1ca\tır. 
2 - 3433 ayıl kanun mucıbince bu okuldan mezun olacaklnr, memur 

olup t k;.ı;,.ıdi:;-e .. 1. c kl.ırdır. 

3 - Mezun olanhtı alU ;cnclik mecburi h zn eUcrını ordu hnı.taluınc
lcnnde y pnc .. kl. r, oı d::ın onrn arzu cderlcrı;c ınemlckctlekı bütiln sıhhi 
tcsekkullcr kendıkrınc oçık el. c;ıktır. 

4 - Tahsıl lr.l :ldcti uç (~ne olup, bu mud:kt ıdndı• okurl •• rn ~ıyda beş 
ı rn ho:ır lık \ erılecck ve ııışc 'e ılba• 'aı ı tı:ım:ııner okula aid ol::ıc~ıktıı·. ı 

5 Okuldan mezun olanlar, bar m k. nurıı.:n gorc 20 lirrı asli m.:aş-
d n b:> lam. k u 're maa~ r.l:ıcaklar ve bu m.kd:ır g.ttıkçc ço..,:ıl:ıcaktır. il 
Hu n d ' i .ı e ,.ıydirm H' b:mndın ıa orduya , ıd ol.ıcnktır. 

li OKul 15 Evlul }!)40 da tcdr ~t.: b~ hync ... ktır. 
7 - Okul..ı k .. yıd ve ~ •. bul şartı. rı şuı: l:ırd:ı: 1 

T..ırıuye Cumhur yet& teb.1:ı•<'ndan olmak ve Turk ırkından bu-, 
ıun.-.ınk. 

b - Sıh!ı:ıtı y<'rind.., olrıok \'C durumu heı· iklıl"dc '. zife goı •neğc 
rr, ı d bulunm k (Bunu herh ngi bir h tah;me heyetı rrporu ill' tc\Sİk 
ett.ıı ır t K ve e\ rakn i , glnm k lfı.ıır ıdır:t 

c - Y ı on · 1 dan •ı ve yirm ık de ;ı;uk:ı'"l ol'iı ı k. 
d Krndı , • n ve b ba ı ıffct C'hlinde.ı olm, .~ (Bu \', zıyct polısr,e 

t v k etti ilcrek c\ • ı t 
c En ı ort· 

o du onu i lı. t ctm•k 
cekt ). 

dcrccldl• t 1 l 
ınus dd ... t olorak ckl ne-

f E\ li \ cy:ı ni nlı bulunm:ım.ık (E• "'-1ce c\•lcmı bv • ıw. l .. ı!.:ı 
L , ı olM ış ol:ınlar • bul cd Lr) (bu ı. :ı•d mcdcn. i.a.lı bılaı .r r ü t.t 

cvr .. ~. keza eklene.ek ır ). 
g s hhl ebe lcr dı nda okul ı end lı ndcn te"·ı;;e•t: ·, ~ ahud cv

leı mek surctilA \ eya dı er lnzibr ti SL• eblCJ Jn oi'.u d .. ın ok rıl "ı"ı yrıhurl 

• ıltı en ı. ; mc burı hızm tin yap adıgı vcy. t.ı. a!Tll • t. ) :ılıud • ıhhi 
"lıcbl r dı nd,1 okuld. n çıknnldıf;ı tııkdııdc tohwkkuk cttirılccek m I" b 
ı ~ raflarını tam. ,nen ödıyecc-JlnE> ve ı;:o t rdt • vc~ıknların tamamc'1 doı.;ru 
olrlu una dn r noterden tasdiklı ve kr.fılli bır (r. hhudn;>ınC' \ crıl\Ck. 

8 tu evr • "• ıı ble ·i ol.ı.!· u..,ı hn u: o!.ı~..ı~· ~ nbu1 Ldilcccl.tır. 

Alunrı ın. dd '<idu cvr. kı ta .ı:ıml yani r 1 url ırı Ankarnd ıkiler 
M V IC"tı ıhh t ı lt:rt d::ı l ~ine, dıb<r v.H.y<"t mcı kc.ıleı indekiler vn-
1 1 ki r ne. ı.aı: c! kıl('!' k y•oa:uımlık r:ı t ı dım <"d"t:ckkr 'e bu yol ile 
M. M. V. ıhhat ı 1 ı daiıcs ne )oll:ımıcnktır. l\1urac:ı~ı1 'lrın 10 Eyhil 
040 da on:.ı , lın • ı olnc kt.ır. 

1 O - Tal,bkı ın ki.it 1 cd ldıkleri ve nıel.tebe hareket elıneleı·i nynı 

m:ıknrnl r tarafından kcnclılcrfrıe bil i.nlctcklir. 

11 - - Kabul cd lecckkrin okulun bulurıdugı.ı Ankrır.ıy.ı kad.tr ve sıh
hi Muaycn~ net c:;ı h stnlıklıırı tebcyyun t'deııkı· men lcketlerin gidip ıtcl-
1 ~Jt ırin sar.CCdccekl0 ri yol p:ırn ı kcndılerın nid olnc.:-k \'e (M. M. V. sıh
lı. t iı;l ri dairesi reislıği) ne hıtabcn yazncaklnrı dılekr:cde bunu tnsrih 
c~cccklcrdir. (606 - 7154) 

YEI\1 SABAH 

Bu nl!şnm : C. lir. 11
• 11".üisim Şulk~i tarafmdnn 

Tepebaşı bahçesi a laturk,'\ kısmında 

SAFİYE-NAŞİD 
20 kişilik s<>..z heyeti - Büyült varyete - Mi<;c Pen~er 
c.ımbazl:ırı - Arnb raksları - (ROYAUA AŞUJ 
hahknh~lı Jromccli - Neıı'c, zevk ve kahkaha membaı 
olan bu geceden i ·tifadc ediniz. (Duhuliye serbesttir.) 

Tepebaşında bUyU!t 
müsamere 

Eu , k al" C'. H P. T,' 'll u
bcc;ı tar; fınd.• 1 Tep1..ba51 Be lcdıye 
b 1 ~e ını ı • L tLrk:ı kısmında gnyet 
zcngın bır r. ;.ı :ıınerc tcıtıb cdıl

mi ili'. 

Bu ınuünmcr<"yc 20 !-iş den mu -
re.kkcb saz heyet.le b:rli~tc Layan 
Safiye, tem .1 hey tılc birlıKU' s n.ıt 

kfır N ıd, .l'.I. ..r k.ıdın orkc tr:ı ı 

'e combaz. ku .. p:ıny. ılc b rabC'r 
Miçc ı,t.. K edece_, \ c aynca ycru 
buyuk .. ·arycte pro~mı tatl:.ık cdı- [ 
lccı:ktir. 

Men lckdimizın ı;, hnedc ve mu
sıkide en m..ımt:ız elcınanı.:ırını bir 
arı.ya toplıynlı.tk olan bu musame
rcnın butun teferruatı fc\ kalade 
ıt.ruı de tert.ıb t.'liilmıştır. 

Duhuliye serbcstur. 

~ ...... .:.K ·· çflısu ~~a::::m:ı~ 
fPLAJ GAZl!~O va LOKANTASI 

biiyük fcd:ı!r§.r!ıkl..'l temin edilen Viyana ve 

0 n l b·be Turk san.ıtk:.r- Caz o kast ası 
uDO • 0 1 rındım 10 kişihk r r 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü İlanları 
CRai::s:ııı:»:::a -
Muhammen kıymeti 

Lir:ı K r. 

202 92 

Eski Hu'"eyimıga yeni Bulbill rnohallcslnin eski Macnr yenf Turan so
k:ıgındn c:;ki (91) ycnı (!l5) snyılı (76) metre <50) s::ııııiın arsn. 

Yukarıda yazılı gayrimçnkuliln mülkiyetmin satışı 7/8/940 tarihin

den itıbnrcn otuz rün müddetle pazarlıg:ı bırakılmıştır. İsteklilerin Ak:ı-j 
rat ahllıl&t knleıninc müracaatları. (7135) 

İstanbul Belediyesi İlanları Adanill Bırincl lcrill Mcmurlu~u n · I 
dan: 

Gayrimenlrul l\lallann A~ık - ---..... -==-:z:mıı::.o-..-ı:=-=-----------ms:ı--m1 
Arthrma İlam Tnk"im gıızir.osu salonunun deııiz tnrafındnki l~met>fınınn y:ıpbrılacak 

Halen ikametgühı rncçhül Scllınik 
mübadillerinden lbrnhim O. Baha
cddınc ilônen tebliğ yer.ne kaım ol
mak uz.ere: 
Açık arttırma ılc p:ırnya çevrilecek 

gııyrimenkıılUn ne olduğu· Sekiz 
p<ır~a tarladakl füıhaeddın hıssesi. 

Gayrlmcnkulun bulundugu mevki, 
mahallesi, sokagı, num:ırası: Adana-ı 
nın Yalnızcn köyunde • 

Takd.r olunan kıymet: Beher 919 
metre murablı:una 6, a ve onar lı

r::ı • 
Arttırmanın yapılıır:ıgı yer, gun, 

s:ı;ıt!' 11/9/940 çarşamba saat 10-12 
de bırlnci ve 26/!l/940 ]X'r§embc saot 
10-12 de ikinci arttırma. 

l - işbu gayrimenkulün nrturma 
ş;ırtoamc=l 'l/8/940 tanhindcn iUbn
ren 940/lC No. ile Acl.ına Bırinci 
icra daırc ınin muayyen numarnsın
da hcrkcsm ı;urebilmesl için açıktır. 
ilanda yazılı olnnl::ırdan fazla mali'ı
m:ıt olmak ı.stl)'cnler, işbu ş:ırtnamc
yc \ e lG dosya numnrı?Sılc ıncmurı
yctimize mUrncant etmclıclır. 

:? - Arttırmaya işt.irnk ıçın yukn
ı·ıda y::ızılı kıymetin % 7.5 nh:octindc 
pey 'eya ımlli bir b:ınkonın tcınin~l 
mel tubu tevdi edilecektir ( 1:?4). 

perdeler ııc;ık eksiltmeye konulmu:;1ur. Tahmin bedC'll 8'49 lira ve ilk te
minatı 133 lır:ı 68 kuruştur. Keşif ve şartname zabıt \'e muamelat mü
durliığu kalı·nıinde görülecektir. lhııle 17/8/940 cumartesi gilnii saat 14 de ı 
Daimi Bnl'ıımende y,ıpılacaktır. Taliblerin ılk teminnt makbuz \·eya 
rr.cktublnrı, ıholc tarihinden 8 eun evvel fen işleri ınudurliiğüne mürn-, 
cn;;tln nlncııkl:ırı fenni c>hliyet ve 940 yı lııı:ı ııid Ticaret Od<ısı veı;ikal:ırile 

ihr.lc> gunu mıınyyeıı snotte Daimi Encumeııde bıılunmolaıı. (6841) 

C< 1): * 
Mccldiköyunde dere içind2 ynptırıl:ıcak kanal in.saatı açık eksilbneye 

konulmuştur. Keşif bedeli 734 lira 86 kuruş \ e ilk tcm.inatı 55 lira 12 ku
ruştur. Keşif ve şartname zabıt ve muamel~t mudürlilğü kaleminde gö
rulcccktır. ihale 2C.'8/940 pnzartcsi gimu saat 14 de Daimi Encü mende 
yapılac:ıktır. Talıblerin ilk teminat makbU7. veya mek'tublnrı, ih:ıle ta- 1 
rilıinden 8 elin C\'\'cl fen işleri mtid(ırlüğünc ınliı-ac:ıa lla alac·;ı kları fenni 1 
ehliyet ve !140 yı lııın aid ticaret odası vesikalarile ih ale günü munyycn 
sastte Daimi Encumencle bulunmnlnrı. (7163) 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Ankcıra Kıı şehir yoluntm 13 1- 100-17 + 700 üncü kilometreleri 

:ırasında esaslı ~osc tamirat işı 22/8/1940 perşembe gtınÜ snat on beş bu
çukta ih.'ll•~i ynpılmak Ül.ere knpalı zarf us-.ı l il<.' eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 51148 lira (99) kuruş olup bu meblağın (21148) 
lira (99) kuruşun 940 m:ı.J.i. yılı bütçesinden ve mütebPki c3UOOO lirası 941 
mnli yılı but.çesınden ödencccktır. 

3 - Muvakkat tcminnt 3809 lira 25 };unıştur. 

4 - 1stcklilenn teklif ınektuplannı, Ticaret Od:ısı vesikası ve mu
vakkot teminnt mektup veya makbuzJ:ırını ve ihale gununden en az 8 gün 
evvel Vılfıyete istida ılc milrcıcaat ederek bu iş için alncnkları :fenni ehliyet 
v .. -sıknl::ırını yukarıdn :ıclı geçen gUndc srıat 14.30 kadoır Daı ıni encümen' 
Reisliğine vermeleri. 

5 - Bu ışc :ıid şnrtname keşi! ve ditel" evrakı Nafia Md. tlc her gün 
görcbi leceklerı. (6955) (4314) 

3 - tpotck sahib: alacaklılarla di- j 
ğer nlakndarl:ırın \'e irtifak hakkı 

S:ıhiblcrfnın gayrimenkul llZPrindcki 1 
lıaklannı busu ile faiz ve ınnS!"afa 
d:ıir olnn ıddıalannı işbu ilan ta- ======::;:========================== 
rihinden ıtıbaren yirmi gün içinde Ankara Valiliğinden : 
cvnıkı ım .,bıtclerile birlikte memu
:-iyctimlzc bıldirmcleri icab ede.r. 
Aksı hnlde hakları fapu sicilile snblt 
olmadıkça satış bedelinin p:ıylnş -
masınd<!n h:ırıç kalırlar. 

4 - Gôsteri'ien günde arttırmaya 
iştirak edenler arttırma şartnamesi
ni oı,.umu ve !Uz.umlu malUmat al
mış 'e bunları t:ımr.men kobul et -
m!ş nd ve it.bar olunurlar. 

5 - Tayın cdılcn zamanda gay
rimenkul Uç c!cla bagırıldıktan ron
:rn en ı:ok nrttıran:ı ihale cdilır. Arı -
cak aı ttırmn bedclı ınuhnmmen kıy
mctuı yü:cle ~ctmış b şinı bulmaz 
veya satış i.st: yenin olnt"agırın ruc:ha
nı olan d·ı:er alacaklılar bulunup da 
bedel btml:ırın o cayrimenkul ile te
min cdılmiş alncaklarının ınecmuun
d:ııı fozlayn ç.kınnzsa en Ç'Ok nrttl
ranın t:ı:ıhhUdu bakı kalmak üz .. rc 
:ırttırmo on be. gl<n dnha U.mdıd ve 
uıı bcşiP i guniı ayni ~:ıatt" yop1ln
eak artt•rmad , bedeli sr tış i'!t•vc
nin • l::ıcağınP rlıchanı olan dıger a
lnrn -Jılann o c:ayrimenkul il<:> t<'min 
cdılmi • lacakln,.ı r.ıecmuundan fnz.
laya C'ıkmak ş .. r. le, "n çok orttırn
n:ı ıhale ed lır Bôylc bir bcdd el
di' C'd lmczse ıh~b yapılrunnz ve sa
tış tnle i duscr. 

6 -- Ca)'rtmcnkul kendısine ihal 
olunan kunse deri.al \ cyn 'erılen 

TI1lıhl t ıçındc p::.rayı vermezse ihale 
knrorı fesholur. r:ık kendısinden ev
vc:l eıı yUk ek teklifte bulunan kim
~e nrzctm:ş olduı;u bedelle almaga 
rnzı olurı;:ı ona, ınzı olmaz veya bu
lunınaz a hemen on beş gı.in müc1-
det1,... arltırmay:ı çıkarılıp en çok 
:ırttır.ı'1a ihale cdılir. iki ihale ara
sındaki !ad. ve g çen günler için 
c:;. 5 den he ab olunncak faiz \'e 
dıgı-r zararlar a_y rıca hiıkme> hacet 
knlm:ııt~ı·•ın memuriyetimlzc<' alıcı _ ! 
ci:ın tah•·ll olunur. Macide ( 133) ı 

1 - Ankara Kırşehır yolunun 103 -t 000-111-1 • 500 üncü kllomcir<'
leri arnsındn cscıı;lı şose t:ımırı ve sınni imalat işi 22/8/ 1940 perŞ('mbe gün(ı 

saat on beş buçukta ihnlcsi yapılmak iı:terc knım1ı zarI usulıle eksiltmeye 1 
konulmuştur. 

2 - Keşif bcdelı (53432) lira 58 kuruş olup bu mcbliıgın 33432 lira 
58 kuruşu 1940 mali yılı bütçesinden ve müt.t:baki 20 bin lirası 1941 m:ıli 
yılı bütçesinden cidene<:ektir. 

3 - Mu\iakknt teminat 3921 lira 63 kuruştur. 
4 - 1stck~lerin tekli! mektuplorını, Ticaret Odası vesika1<1 ve mu

vnkkat temına t mektup veya makbuzlarını ve ihale. guııii ııden en az 8 gun 
evvel Vilayete istida ile mi.lracant l'<lerek bu iş içiıı alacakları fcnni ehliyet 
vesikalarını yukarıda adı geçen gtindc saat on dört buçugn kadar Daimi 
encllmen reis.lıginc vermeleri. 

ş - Bu lı:;c nld şartname keşır ve dieer e\Takı Nnfüı 

her gıin görebilecekleri ilan olunur. ( 4313/6956) 

Güzel 
olmak . . 

ıçın 
Her şeyden ev\·el 

sılıh:ıtli ve parlak 
bir tene, lekesiz ve 

düzgün bir cilde 
malık olmak lfızım

dır • 

Krem 
Pertev 

1 
Si?.in de cildiniti gıi
z.clleştirir, guddele
ı·ini b liycrck can
landırır. 

40 senelik bir tecıiibe mnlısulil olan KREM PERTEV, tertip 
ve ynpflış tarzındaki incelik dolayısile, ten.n fazla yağlanma
sına m!ını oluı. Yngsız olarak hususi tüp ve vnzolnrd:ı satılır. 

..cz<"'t<3"aıo.;=a:-=ı:==~&.---............ .,.~ .............. a. ... .::z:=-..,.... ....... ...:: 

Grıyrimenkullcr yukarıda gösteri -
len 11/9/940 tanhinde Adana bi
rimi icr:ı memurluğu odasında işbu 
ilan ve go terılC'n nrttınn::ı şaı tn:ımc-ı 
ti daıre i'ld satılocat;ı ilfın olunur. ffiıı:m~5:ia:?l~~~~2~~za;~~2.'t'!:i:ı:EE!!i?ac:::;ıt:ill!llR:c:tıo:cmill:Bi!ii:Eig 

O Ağustosta·dır" 
• :ı; c 

' Milli Piyango da lzmir Fua- ~ 
rında çekilmek üzere bir za-· 
fer piyangosu tertib etmiştir. 
Türkiyenin her tarafında sa
tılığa çıkarılmış olan bu fev
kalade piyangoda mevcud 
300 bin biletten 63,345 ta

mu tlaka ikramiye ka-• 
nesı 

zanacaktır. 

Tam biletler ( 2) liraya ve 
yarım biletler ( 1 ) liraya sa
tılmaktadır. Zafer piyango
suna si z de bir bilet alarak 
iştirak ediniz. Vereceğiniz 
paralar ebedi Türk zaferini 
temin edecek vasıtalardan 
biri olan Hava kuvvetlerimi ... 
ze sarf edilecektir. 

a e bay amına ah
sus fevkalade piyana 

gonun planı 

ikramiye adr.di 

1 
1 
1 
2 

10 
30 

300 
3000 

30000 
30000 

63345 

İkramiye mduları 

Lira 

60.000 
20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

100 
10 
3 
2 

Yekun 

İkramiye tutan 
Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
10.000 
20.000 
30.000 
30.000 
30.000 
90.000 
60.000 

360.000 

emiryolları İlanları 
Eskişehir dcposuna bir ıwnc l'arfıııda gc-Jceck olan takriben :rn.ooo ton 

kömurün vrıgonlnrdnn yere hoşaltılınnsı ve ayni ıııikd. r kümtirilll 
yerden makine ve icabırıd:ı vngonlnra )iiklemc işi kapalı zar! usulı!C 
31/8/940 t.ırit.:nc mu adıf cunınrtcsi gunu saat 11 de H. Paşa cur binası 
dnhilmde 1 inci iı.-lctf'l\e komısyoııu tarafından Uıalesi yapılaı aktır, 

Muhammen bedel bir ton kömürun vngonclan yere indirilmesi JO 
kuruştur. B.r ton kCimUrun yerden m:ıkınc veya \':ıgon:ı yükletilmesi i<;:,1 
idare elle mütcl1 orrik \inç tnh:.ıs ettiği takdırde 15 elektrikle nıutchnrı ik: 
\'İnç venliği zaman 10 \'C t: .luıııl için ıdaı·eıniz hiç bir \"C::<ııt vcı mediği 
takdırdc :?O kurıı,tur. 

Elcslltnıeye girmek istiyenler kanunun tayln ettığl vesaik ve 075 lira
lık muvakkat tcıniııatlıırit,. lıirlikte fh::ıl<" glinü teklif ınektublr.rını sn:ıt 
10 n kadar komisyona vermeleri l!lz.ıındır. 

Bu işe aid şartname ve ınukm·eJcnamc projeleri komsiyon ve F.~kk 
şehır deposu tarafındon parası;; olorak vcrilfr. (7131) 

----= 
Topçu Okulundan: 
Okuln 60 - 80 lira i.icreUi bir ekktrikçi alınacnklır. tsteklılcı iıı N:ı .. 

fia Vekfıletince tar:dikli chlıyetnnme>lcrile birlfüte Halıcıoğlund:ı Topçu o .. 
kulu komutanlığına mtırac:ıntlnrı. (7132) -Sahibi: Ahmed Cem aleddin SARAÇO~LU 

N eir iyırıt M Odll rü: Macid ÇETI N Basıl d ı ğ ı yer (Ytın l Sabah matbııor•) 

s FO S f ' A l{ SO L Kıımn <'Il hayati kısmı olan kınnızı yuvarlacıkla.rı t.azeliyt>r<'k çoğaltır. Tatli iştah temin ed<'r. Vücmle devaın
h gençlik, dim:Jil< \ '('Tir. Sinirleri <'Mlamlıraral' asabi buhranları, uykmmzluğu ı:;iderir. Muannid JnlubazlarW:ı , bnrsal< tembclliğindt>, 
J'ifo, Grip, Z:. Uirri~y•·, Sıtma nekahatlcrindc, bel gevşe.ldi~i ve ademi ikUdıırda , .e kilo olmakta şa~·:ııu hayret Caidekr temin edt>r. 
FO S F A R ~ O l. . .'iin diğer bütün kuvrnt ı:;urulılannda.u üstünlüğü D.EVA.lm..I BiR SUUl<~fTE KAN, KUVVJ<JT, İŞTİHA TE 
MİN }J'.nl.ES \ 'C ilk JrulJananlartla bile {esirini derhal göstermesidir. 

KAN, KUVVET, iŞTİHA Şurubu. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR 


