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" ~1/er devletlerinin Müsluman
~ bUtUn dostlukları bacı ge
lıı.krine milsaııde göstermeğe 
~ ettiğine bakılınıa ıııüslU
lte'I' arı t.Jpkı ağızlarına bı: ~c
lar \>erUirse aldanacak çccul:
ı:aliiltadar safderun zannelitkleri 

lUyor. 

Yunan • İtalyan cephesinde son 

Premetide 
ltaly:inların 

ikinci ve hatta 
üçüncü bir hatta 
tutunmaları şüpheli 

, -aztyeti gösterir harita. .. 

Yunanlılar 

Vadilere sürülen 
ltalyan kıtalarını 

D n iz 
dökmek 

için 
Takibe devam ediyorlar 

Londra; 6 (A. A.) - B. B. c. Bir i I fl lga n 
Atina radyosu dün gece geç 

lngiliz ve Yunan 
tayyareieri Arnavutluk 

semalarma hAkım 

ğ · ay işi halledildi 
Buğday ve çavdar mühayaa figatlaıı 
hakkındaki kararname tebliğ edildi 

Ellerinde buğday ve çavdar bulunanlar pazar
tesi akşamına kadar beyanname verecekler 

Hükfunetin buğday meselesini 
halletmek ve toprak mahsulleri 
ofisini piyasada haklın ve nazım 
vaziyete s~kmak hususun:la.!.i 
kat'i kararı, kısmı mahsusumuz. 
da okunacak olan BaşYokUlet 
tebliği ile anı'ltılmaktadır. Hü. 
kOmetin böyle bir kararı ittihaz 
etmesine S() bep, müstahsili ko. 
rumak ve fazla fiyat terf iine in
tizaren elindeki zalıire stokunu 
saklayan bazı tacirlerin bu ha. 
reketlerinc mani olmalktrr. 

Bu baknnd~:ı h ü k u m et , 
c 11 e rinde bui!Jay vo 
çavdar bulunduranlar 4 gün zar. 
fmdn mahallin en büyük idare 
amirine, sto!darmı bildirir bir 
bevannnme vermelerini mecburi 
tutmuştur. Beyannameler, buğ. 

day ve çavdar için a.yn ayn ve. 
rilecektir. Beya.nıname vermek 
için, bu karama.menin.~ ga
zetede intişarından ıtıbaren 4 
gün müsaade veril~?.r· ~ 
ramame dün ilan edıldigıne go-
re mühlet paza.rgü:nü bitmekte. 
dir. Pazar resmi tatil günü ol
duğundan beyanname vermeğe 
medbur tutulanlar pazartesi a.k~ 
şamIIU kadar bu beyannamelen 
vereceklerdir. Beyannameler, 
memleketin en büyük mülkiye 
amiri namına esnafla mmta::ka 
ticaret müdürliilderine verile
cektir. 
Beyar.ınn.meye 500 kilodan faz. 
labuğday ve cavdar stokuna. ma
lik olanlar taıbi tutulacaklardrr. 

(Denmı 4 üncüde) 

İngiliz tnyynrcleri f.amfınd.ıı.n 5lılılctıl bir bomb-.rrdrmana tlbl 
tutulan ltalynnm Torino Eehrindcn blr görtinUş ... 

Başvekaletin 
tebliği 

1 Uccar elmde bulunan 
buğday ve çavdıra 

Blln\met eı 
ko1mak 

salilllyetıaı aldı 

A.nka.ra, 5 (A.A.) - BatvekA
letten tebliğ edilm.l§tir: 

Hilkfunetin, buğday. işini ese.alı 
olarak hal için almış olduğu ka
rarlar, bugünkU resmt ga.zeU! ile 
ilin edilmiştir. 

Bi:ı ~unuz ki son zamanlaı-
da b~ğdaym ve ~elfunum hubu· 
batzn fiyatları ve bunlarm tevzii 
bazı fcvkrllft.d A.miller dolayısile 
istikrar ünde eden bir manzarn 
arıızetmemc.kte idi. , 

(Devamı 4 Unclide) 

1 O ilo 30 lira arasmc•a 
asli maaş alan 

vakit A.rnavudluk cephesinde j k g"" 
b yazan : vaziyeti şöyle hüllsa. etmiştir. , , a s l a l r 
"811e1ıa Clabltl aıçıa m•~y:.~~~. ==d.!'C:::::!: z a g i a 1 a j a p on g a 
8 ~· radyosu arapça .ıcşrl· ~ıJi~~~t ederek şimale u g ... r ad l tem in a t verdi 

Torino 
Fabrıkaları 

yakıldı 

Küçük 
memurlar 

maaşlarının birer 
derece · 

ylkseltıımesl için 
lmllilllar aranı1or 

Ankaradau verilen IDalwnata 
göre, Ba.ıvekiletçe göıiil~ 1~ 
zum U7.erlı:.e Maliye Vekfileti 
devlet memurları ın.ruu;lannı ye
niden tetldke başlamıştır. Tet
ldkler ufak dereceli memurların 
ma.aşLı.rma zam yapma.~ imka. 
nrnı elde etmek icinıdir. Mevcut 
olan kanna+e göre ya-oılaca.:.
zamlar 10 lira 30 lira aramıda. 
asır ma.aş alan memurların ma
a.şlarmm birer derece yükseltil. 
mesi şeklinde olacaktır. 

l'a~. 1 Yatı arasında haber \"eri· (Devamı 4 üncüde) 

~~~::.:;;.,.,:,:~:: - iki motörlil İtalyan Sovyetler 
~~ ~~1bıf:!:diN:ıc~~~1 ;;_ Bu 1nar1 ar kola imba edildi ç· k . ti . . 
t~ gternııerın Akdeulzdt>n serbest- !ıt me arşı sıyase erının 
'lıtıu~hllece.k1crlne dair olan ta· Romen hududunu Londra, 6 (.\. A.) - B. B. c. deği.şm.iye.ceğini 
~(!rfnden dolayı minnet ,.e Atinadan gelen son haberlere bıldirdıler 
~•nı beyan etını.,. göre ttaıyan kıtaatmı vadilere dö-

~~,..., tadyosunnn ızahatma göre, kapattılar ken Yunanlılar, denize dökmek i· 
:'Uı İtah·ıı. don:uımasmın h.1· çin ilerlemeğe devam ediyorlar. .r'ett ., 

)\ b.. nltmda olclui,'Unlfun, ltal- (Devamı 4 UncUde) 
~~ıal ırl(nnıetı müsıllman dostluğu Romanya dan h cret 
~ ~~~~ıe!:Y:~ ı!::k~t d:rı::~ edecek Bulgarlar üzerinde 
~tııı lı:tn her türlü müşkülitı ÇJ • bir ihtilaf çıkh 

Mosko\'a, 6 (A.A.) - Tas ajansı 
bildiriyor: 

Çıkan yangınlar 85 
kilometreden görüldü 

İaglllz tayyareleri 

Düsseldoı f 'u 
12 saat 

bombaladı 
(Yazısı 4 üncüde) 

Bu esas kararlaştırılırsa, ba
rem kanununda. ta~Hi d~nillen 
diğer maddelerle birlikte yeni 
bir layiha hazırlanarak Meclliıe 
verilecektir. 

' ~ \'e lllndlstandan Hacı n.ak
~tltlana.n gemilere müsaade 

lıı 1). 

'r lceı-c Romadak.i Şark ımısıu. 
~1-aı Ckını:retinin mUslümanlıkla ne 
~'lca:' olıı.bllPeeğt kosttrflemez. 
~ v Avrupa de,·lctleri pek lptl
;-11 ~· lllnJıakcmcsiz t elAkkl ettik· 
lııin ü lünıanlan :kandırma1c için 
"~ l(uklaıar kullanırlar. Kendi 
~llt~rııe hareket eden bu hakiki 
~))-ı llll!l·hum; falmt herhalde 
~~~I arı-timi hcyctlrrc te l'kkUr· 

Bilkl'C3, 6 (A. A.) - Stefani: 
Tuna Uzerinde kfiln Corcova'dan 

gelen haberlerden anlaşıldığına 
göre Romanya topraklarmda bu· 
lnnan Bulgarlarm anavatana hic
rnt etmPlerlne miıni olmak için 
Bulgarlstan diin Romanya ile olan 
hududunu kapatmıştır. Ancak 60 
bin B·ılgar anavatana dönebile. 
cektir. Bu miktar, tamamlanmıır 
trr. 

Ye~iköyde bir hırsızhk 

Dün gece bir tuha
f iyeci dükkanını 

boşalttılar 

Tokyodnn alınana bir habere göre, 
Japon hariciye nazır muavini Ohaşl, 
bir ktuıunuevvelde, Sovyctlcr Birliği· 
nin Tokyo büyük elçisi Smctanln'~, 

Na.nkindıı Japonya ile Van&"çingvey 
arasında ıı.ktcdilen anlıı.ııma münasc· 
betiyle bir beyanatta bulunmuştur. 

Oha§!, bu beyanatında, bu anıaııma· 
nm komünizme kaf§ı mUcadelc hn.k· 
kmdakl İlı;UncU maddesinin Sovyctler 
Birllgine karşı olmadığını, sırt dahili 
§Craitten doğduğunu vo bundan baş· 

ka bu anl&§manm Japonyanm Sov· ı 
yeUer Birliği ne mUnascbetlcrini tan· 
zlm etmek fıususundakl arzusu U.Ze· 
rinde hiç bir tesiri bulunmadığını bil· 

3t. ad se f ecin tef s; ci 

ltılaıı~ Yazdmrlar "'" oıılan mlls
:~h. mı hissiyatına phlt diye 
lıı l"l'llrı !:lka.nrlar. Mihver de,·letle
~rı rn~ !Umanlara bütün do t

~ltl'tlı h~, gcmilerfoe müsaade 
h~ l'Q ege inhl ar ettiğint• ,bakr 
I~ ÜtdüınanlBrı tıpkı ağızlarma 
~la.,""'" l'crillrse ıılılanaral• ı;o. 
~ ~ ".ııdnr safderun zannettfü
~:' l~üyor, Bu mü~ahedatm 
:"11.11 1 diınyasmda ne kadar 
'I~ l'lfla1 dof,•111·aca~m alnlları 
~-!!:"· ~ ~arlbi bu \'e.. .. iJedcn b-
• tıdeı-ck, Akdenl:t.e İtalyan 
'il3'1e~ ının hitlüm olduğunu 
~ •

1
elerfdir. Şarki Akdenlzi tn. 

"fta}(! e İnnflf.cre hü.klmlyetlnc S "ak garbi ttnlyaya bin zah· 
""'111 a:;krn n tt:ılya donanmasmm 

•k adını ıı~""'Z,ı alnıasnlarl 
IIUı. \; 1 C:ıhlt YALÇIN 

, 

0

.{Den.mı :1 üncüde) 

Romen't"rSP 1ıİrT'~ive '·ıtda" ?52 
bin Bulgarm hicret ettiğini iddia. 
etmcl"tedirler. 

Dün gece Yeniköyde mllhim bir hır· 

sızlık hMLsesi olmUf, bir tuhatlyect 
dUkkA.nı hemen tamamen soyulmU§· 
tur. 

Soyulan tuhafiyeci dükktuıı Samoel 
adında blr :r.ı:wıevlnin Yeniköy cadde· 

(De\'amı 4 üncüde) 

Meğer Şışli halkı 

Menba suyu dige 
terkos içiyormuş! 

Sucu Başaranel sahte mühürlü 
damacanalarile yakalandı 

1l!azJ11 ' üncUdcl 

-------------........-~ 
HükOmetin aldığı tedbir yerindedir 

Yazan: HASAN KUMÇAYI 

dlrml§Ur. (Dcmmı 4 üncüde) 

Amerikan - Sovyet 
müzakereleri 

Sovye lerin 
ilk tavizi 

HtJK!nmT, buğday mesele· 
sine ehemmlyetle clkoy· 

muştur. Bunu büyük blr memnu. 
niyetle teliikkl etmek lazımdır. 

Herkes biliyor kJ bu sene Trak· 
ya. Uc memleketin diğer bir ktsım 
mmtakalo.n mllo;t~na olma1c üıere 
buğday lstih!!alatımız gcc;eo 'le.ne. 
tere nispet kabul etmez derecede 
iyidir. Orta Ann.dolunun bol1uğu 

1 
mnhsnl olmıyan ycrlcrdtid nok~ 
nı telafi ettikten b:ışka umumi o· 

V.1 ... d• I 'd A . larnk yüzde 20. yüzde 80 nl11petin· 
1 a ıvosto ' a merı· de bir. fazlahlc temin etmı,ttr. 

kan konsoloshanesinin Bunll rağmen dünya vaziyetinin 

ı " • de bu~nkü hıılJ karşısında ellerlntle 
açı ması uzerın buğda.y olanlar mallarını ııatıhğa 

anlaşıldı çıkanmyarak beklemek yolunu 
NO\'York, 6 (A.A.) - Ncvyork He· tuttoklan için son zamanlarda pl

rald Tribune gazctcslııln Vaşington yasn<la. darlık hl!!sedllmcyc -ı-e .n· 
muhabirine gl:lre, Amerika ne Sovyet· atlar gtindeon ~ne yü.kfi~lmeye 

ler Birliği 1923 dcnbcrl kapalı olan bı.oılamı\ihr. ,Toprak mahsulleri O. 
Vla.dlvostok'daki Amerikan konsolos fislnln llk zamanlarda kllO!!uno 5 

.(Doı.·amı 4 üncüde) kuru5a müstab1'11den aldığı bu~-

daylarm flah 6 yı, "1 yt g~tl Bır 
nunlıı beraber satışlarda bir hara· 
ret görillmUyordu. Henilz ortada 
bir harp , ·aztyeü me\·cut değilken 
göze çarp::ı.n bo h:ı~.-~t bir ıntt. 
b6h tşaretf olmak tabiidir. 

t~til bono dikkate alan hUkfı
met yeni bir kararnameyle buğday 
ve hububat satı ... ıann1 taıulme gt. 
rl~mişttr, Hü.kftmet orta Anadoln
da buğdayı mil.stwilden 8,5 lnı
mıı.a alacaktır. Muıt~')'cn mmtaka· 
larda icap cdeJ"l'le tü~~ ~linde ba. 
lunan buğday ıtokbrma dA bedeli 
mnlmblllnde elkonftrokttr. 

Memlekette buğday meselesi de· 
mek harp lhtlmalino karşı bütün 
manasllo blr mllU müdafaa meısc. 
lesi demektir. Onan için cfki\n 9-
mumJvevl temin \"e tatmin ba!<r 
mmdan · hllkftme~ a1maa t.ecJblr 
çok yerbıdecllr. 

HA&AN KUMÇATI 

' ; 



108 Yazan : J<adicc:affr. J<a/lı. 
Bqka Jdmaeyi göndermedi; çUn· 

ıtn llacı .Muradm asıl m.aksadmdan 

haherl yoktu. Ona göre, dağlı mLsa • 
flrln ardmda.n be.o kişiyi gönder 
mek JhtJyat ve tedbirin IOD de.rece· 
si demekti, 

Nazarof küçük zabitten daha et· 
ra!1ı dilşilnmüa olmalı ki kocaman 
Macar abnı yavaşlattı; ancak dört 

ırkadaşmm kcnd.lafne yetigtiklerini 
anlayınca yeniden dörtnala kaldır 

dJ. 
lgnatiyef beyu yolda ldeta ka" 

yrp giden Hacı Yura.da uzun U%Ull 

- Atı da kendisine beıWyor; 

bu kadar koşacağı hiç umulmu ! 
Nu.a.rof tU!ef'Uıjn dipçlğJnl okp· 

dır 

- Müıaflrlmlz olmuaydı, onu 
şimdi yere sererdim. 

- Seninki de sana benziyor! 
- Doğru aöyledin; ba:k nasıl ye· 

tifeceğim! 

Kamçmmı iki defa atmm. Mğnsr 
na vurunca arkadaşlarını geride 
bıraktı; dağlılarla olan aralığı git· 

tikçe azalıyordu ve bundan gurur 
duyuyordu. Bununla beraber öteki· 
lerin de ancak OD bet yirmJ adım 

arb.dan geldiklerini Dal aealerin· 
dlD~orduıı 

-41-

DA.O YOLU ••• 

cnııee ııwımavı ~ırte pınl pml 
gillümseyordu. Yollar, w.lar, ya· 
maçlar bol Ijık altm.da hayat arsu· 
l&rm.ı kamçılıyorla.rd.ı; dağlar on· 
lardan da.ha g\lzeldi ve bu daflarm 
ötesi klmbfllr ne ıtızeldil 

Nuarof djşlerlni aıkıyor; dudat

larmm uçlarmda alaylı alaylı n 
k.Izgtıı tl1r &illlllle hamurdamyor 
Jaı 

- Sen benJm elimden turtuıa· 
nwıısm ! Yapt.ığm dnayetbl boma • 
ını verecekıdn! •• 
Yolun dönemeclnde biran durdu, 

\'erde yatan Halli beye baktı: aı

nmdald derin ~ yarumı kan 
pihWan kaplamıştı; l;8i gözü, ya· 
nağı, tozlu yolun avuç ~ kad11:r bir 
yeri kızıla boyamnıetz. Nuarof o· 
nun devr:Umlş göz ka.pe.klarm -
da, solgun yllsllnde, hareket.siz vn· 
cudunda hayattu. hJçblr Ja 16.re. 
:bledl: 

- Ölmtlı! ... 
DedJ: atını yentden bm~ıladı; 

timdi Ha.et Murada daha çok kızr 
yor; Adeta intikam hım duyuyor-
du; Jce.ndlslne o kadar eınhıdl ki o 
g8sterlşsis dağlıyı, aylardanberi 
keneli aralannda afyon yutturulmut 
bir kaplan glbt eeııtm y&pmllJ olan 
korkunç adamı kDçUk ıörUyordu. 

- Naip, ıu domuzun ka!uma 
tJh' ~un ııkmak lstJyonım.! 

Nuaro!tm yaklqtığmı a.ıılıyan 

Hanefi b6yle slSyleıniştJ; ötekilerin 
de aynı arzuyu duyduklan tüph.
slzdL 

- Hayn-•.• Bırak, gelabıl 
Eğer atlarmı biraz zorla..ııaJar ko· 

valtyanlan kısa bir zamanda çok 
geride bll'akmak milmkilndü; fakat 
Bacı Murat bunu yapmıyordu: her 
halde tasarladığı bir §CY vardı. 

Nnn.rofun sevinç ve gururu eon 
dereceyi bulmuştu; çilnkU yarqt 

kazanmıştı. Müritlerin aralarmdan 

kaydı; iki Uç admı önde ıiden Bacı 
Mur'\drn soluna geçti: 

- Arka.daf, dur bakalım! Ku • 
mandan bu kadarına 1z1n vermem.1t· 
tlr. 

- . ' .. 
- Dur, dlyoram. İfftm.lyor mtr 

sun? 

Hacı llUTat, sol eliyle, daha hızJı 
citmek isteyen atmm dizginlerbtl 
~ekti: sağ ellnJ de tabancaama gö· 
türdü; kılıfından çıkardı. 

Nuarof çok kızmıttı: 
- Dur artık, taka yeter! 
Diye bağırdı. Ayru zamanda Ha· 

e1 Muradın sımsıla tuttufu dizginle· 
re el attı. O anda Hacı Murat ta· 
l>ancayı kazağın göğsüne çevirdi ·ıra 

• atet etti. 
Nuarof 11rperdl: btildJ: 

- Ooo! ... Anam! .. 
Diye inledi; yUzU kan,tı: kollan 

vu.a uılch ve öıı.ce atmnı u.frwr 

na., aonra tozlu yolun kenanna yu· 
varland.L 
Tabancanın patlayışmı mtlritler 

blr hücum kumanda.si tel.Aklı:l etnüt· 
ler: hemen geri dönerek kılıçlan 

çekmişler; Nazarofun arka.daşlan 
na saldırmışlardı. Mmr ve pirinç 
tarlafarı arasmda.lı:i bu ısaıs yolda 
küçük bir silvari harbi ba.,lamıştı. 
Dağhlarm hUcumlan o kadar an· 

sızın ve hızlı olmuştu kl kazaklar 
tabancalarmı kullanmak için vakit 
bulamamışlar; kılıçlarını ancak ~
kebilmişlerdl. Ça.V\13 Frapontof: 

- Ml,Jdn, çabuk zabite haber 
Ter! ... 

Dedl Sonra arkadaşlarma ceıa· 
ret vermek için b..::ı sözler söyle· 
mek latedi; 1A1dn bir kıhç onun ağ
mıı kulaklarına kadar yal"dı; 1.Jdn· 
d bir kılıç boynunu yan yarıya kecr 
mişti; atlı yuvarlandı; at şahlandı 
ve kenardaki tarlaya doğru rast· 
gele kaçtı. 

lgnatlyef'in atı ilk ha.mlede ilrk· 
mfi3; yere dllşen süvarinin sol ba· 
c:ığı kırılmıştı. Petrokof göğsüne 

ve boynuna aaplanan iki kul'IUlll& 
vurulmt11: atmm yelesine kapan· 

diktan IOJU'& bq l,f&ğı yuvarlan· 
mıştı. 

lııfişkin kaçıyordu. 

Hanefi Ue Hamza ODUll ardına 
dilştnı~; fa.kat pek hızlı gittiğini, 
yetişinceye kadar Hacı Murattan 
çok uz.ak düteceklerinl anlayınca 

geri döndOler. O zamana kadar n· 
dula Fatah bUtUn tazaklanzı itle· 
rint bltlnnlelerdl 

Naza.rotun atı l&hlbbıln ymımdan 
a~-nlmamıttı; Hanen onu yedeft 
almak latedl; fakat Bacı Mantı 

-Bırak! 

Dedi Ti atmı etırdtı; mtlrltler de 
d&rt nala blkttlar. Nuarofun atı 
kendlliftndc Oll1ann )'l.lltbqmda 
koşuyordu. 

Blru aonra nadan ve derinden 
bir top lesi duyuldu; bu, ukerln 
aUAhbqr eıtıneal Jçta nril• jp· 
retti. •• 

Nuha kumandanı Karpnof, Ml
'lldnJn gettrdjii haberi yaverin • 
den ağrendlğl 7.8.D'laA: 

- Hay ıenem herifler.. H~ 

ınen onu buraya get.lrin! 
Demiş; odanın içinde bir ild de. 

fa hızlı hl2lı gidip &'eldikten IOnn 
dşan fırlamıştı. 

Artık mahvolm\13 demekti. 
Prens Voronsof onu mutlaka. as • 
keri mahkemeye verir, mahkum 

ettirir; Siberyada .zlnciN w.tuu • 
nırdu. 

Kçmm &ünde lıfiılkinle tarp. 
laştı, mvalh neferin tı.stUne yum· 
ruklarmı sıkarak yUrOdll: 

- Nasıl oldu? Kamene.ine 
yaptJ? Şimdi nerede f 

( D61Xlmt var) 

Yeni Sabala 
Hllteytn C&hlt Y&J~. bugiln ''Bal· 

kanlarda vaziyet" ~lılW makale· 
•inde. İngiltere harbi akim kaldık.tan 
ve klf mevaiml do hulru etUkten llOJl• 

ra mUcadelenln afırlık merkezi.ııln 

.Altdeıılze ve Balkanlar& lntikal ettt· 
ttnı. mihver politlkum.a taraftarlık 

ve propagandacılık eden btttlln ıaa· 
telcrlD Balkanl&rda c;ok mühim h!dl· 
eelerin :zuhur edecel'i hakkmda keha· 
nette bulwıınıya bafladıklarU11, &t· 
kanlar deyince de bUiıa.saa TUrklye ve 
Yuııaıılstanı kutettiklcrinl, mihver 
devleUenn!n bu ik1 dovıetten açık bir 
vazıyet almala.nnı l.lttyecekleı1n1. l11n 

•ttlklerlnt anlatarak diyor ki: 

"Bütün D&ZAl'larm AkdeD1ze 'H Bal· 
kanlaz bavallalne lıı'lta.fmdan tonra. 
hf'llll& cok bir uman ıeomedea. taJr 
mln edilen mWılm detlflkllklertn •e 
altüst olmalarm hiç blrtaın vuk1la ıel · 
medlğl ıörüldtL Vakıa. Balkanlarda 
cok, pek çok mllhJm bir llAdile okla. 
Falmt bunu o feWuıt mlljdec:llerlnlD 
bl9 biri &kıll&rmdan ıeçlrmemlıtL t· 
talyanm birdenbire Yunanll"tana, hil· 
euna etmeli ve Yunanlılann cıeııur w 
kahramaa mlldafıı.alan pek çok he
Mplan ve ümitleri &JtU.at ettL .Roma· 
da ~ ıtm ıpncııı e&ilecıelf llUUlct" 

lunaa Yıın&ll.lstall, bir aybk bir harp 
nNt089lnae Akdenbdeld ıw,... telı

dtdlılJ Meta mıra llldlnDlt ıflıidlr. 

Bugtın Ymaaa orduları Balkanların il· 
tlkl!J ve bayltyetle-ı1nlıı bir pmpl· 
vonu dM t1ılJJaa IMüiaau defıo.db'or 

H A B E R - Akısam Postu! 

/la.ber; .. 1 

~ .,.._ t • I Alıımak gü, olmıyacalı 
ı ............................................................................................. _. HABER verUdlğtneıire p· 

setelerlmlzbl her gllJI ...., 

Muhtaç çiftçi y . Gazeteler genr clmlerloe glSre altı "" fMl"kb -~ en 1 Tlı car et t:ıkmalanna Koordlll&9YO~ 
ve göçmenlere 6 -8 sayfa : t:ı7'~1':!d:U b:a bbtl'-. 

V k 
• ı • nl.. Demek ~loyor ki pek r-;:: 

tohumluk kredisi 1 e 11 çıkabilecek ~!~.p~~~r!lzdö=:~u~~=~ 
ve biraz dAha eok lif ecfeblbll 
lml<inına ka\-aşmaı otaeal!L ....-1 6 milyon 750 bin liraya 

çıkarılması için Meclise 
bir layiha verildi 

Ankara.qa.n bildirildiğine gö:e, 
göçmenlerle nakledilenlere ve 
muhtaç çütçilere tohumluk ve 
yemek dağrtılması hakkındaki 
kanunla açılmı;Ş olan beş milyon 
liralık buğday yardrm kredisi 
6 milyon 750 bin Jiraya çıkarıl. 
maktadll'. 

Bun& dair llyiha Meclis nız
namesine alınmıştır. Meclisin 
bugünkü toplantıda bundan ha§. 
ka Bolu meb'usu LQtf i Göre'nin 
n.skert ve mUlkt tekaüt kanunu
nun 66 ncı maddesine bir frkra 
ilavesine dair kanun teklifi ve 
buna dair hazırla.nmış layiha. 
nm birinci müzakeresi de yapı
lacaktır. 

Zengin ihtiyarı 
öldüren katil 
Sıkı arafbrmalara ... ragmen 

~enlerde, E~~~ta para. 
sına tamaan öldürüldüğü anla
şılan 68 lik Mehmet T.!lli'nin 
katili bütün srkrtakiplere ve a. 
raştınnalara. rağmen ele geçiri
lememiştir. 

Katil keııclisinden ,U.pbelenil. 
diğini öğren1r öğrenmez orta.dan 
kaybolmuştur. M:ı.a.ma.fıh zabı
t& ve mUddeiumurnili:k katilin 
hüviyetini ve eşkllinl bütün 
memleket karakollarına bildir. 
~ olduğundan birka.ç gUne 
kadar eJe geçfril.me8i muhtemel
dir. 

Hariciye bathukuk 
müşavirliği 

Ankaradan gelen bir habere 
göre, yük8eık tedrieat umum 
mUdUrll Ekrem Menemencıot;lu 
hariciye baş hukuk m1lf&virl;ği
ne tayin olunmuştur. 

lngiltereden 5 milyon 
liralık manifatura 

getirilecek 
tzmlr ıkuru.meyv& tacirlertnıden 

mürekkep bir heyet ile lngiliz 
korporasyon mümessilleri ara
sında §eb.ıir:nbıde yapılan mUza. 
kereler müsbet bir şekilde neti
celenmek üzeredir. lngilizler ye. 
ni<len mi.ihim miktarda kuru
meyva alacaklardır. 
Diğer ta.raftan manüatura ta. 

cirleri ile İngilizler arasında 
görüşmeler yapıbnaktadll'. tn
giltereden 5 milyon liralık rn.a.. 
nifatura eşyası getirilmesi hu
susunda anlaşmışlardır. 

lar. Ba yalnm mabaru bir f.eıllr J'&P" 
makla kaJmıyarak bütün cihan poU· 
Ukumcla biz rol o~ayabll~k blr 
mahJyetl haizdir, Ualyan kuvvetlnla 
kıymetelzllil meyd&na ~ıkmuı Uz.eri· 
ne dUn\-a. pollUkaômda bebemebşl vo· 
kaa plectk lııkifa.ilara ıntıt:ımı cılnı
cllllk yalnıs Balkanlan dUttlrıl.irsilk. 

dlyeblllrh: ki l'UD&D zaferi, hMU& lattt 
netlceelne va.numuııq olmak.b bera • 
ber, hlo olmaua bo kıt mevııhnl itin 
Balkaaıarm ıllkQn ve ırulbuııu kurtar
DU!Jbr. Kllçllk V'CI kahramaa l'unanlıı
taıım ifa ettlfl bo blzmeta btitön Bal· 
kanb doıtları derin bir memnıınI.)t~ 
ve ınuJaübe& ne karfılam&ktadırlar.'" 

Ba§muharrlr bundan *>Dra, Yuna 
niatanla TUrkiyenln vaziyetlerini.ıı çok 
açık olduğunu, Yunan1stanm ölmez 
idealleri uğrund& büyUk blr azimle 
harbcttlğlni. TUrldyenin de tngilterey 
lı lttl!akma udak&tinl ııaJAhlyett&r 

bir ağtzb UAn ett1ğln1, TUrldyeni.ıı hiç 
bir macera aramıyacağını, ancak her 
ihtimale k&.flll dalma hazır ve tetikti! 
yekpare bir k&le gibJ durduğunu, lkl 
devletin bu vaziyetlerine Sovyetlerln 
yUksek görüııu aıyueti dı ıutmam 

edince Bal.kaıılarm artık mihver der 
leUerl lçla mlllalt btr umi.ıı olmak~'l 
c;ıktıgmı, bu hali.ıı Bulgarlstanda blr 
derec&11• k&d&r lı&Jral auku.twı.& •bel> 

thtikarla mücadele 
işinin bilhassa 

Başvekil tasvip etti, 
Vekiller Heyeti karar 

verecek lstanbulda j 

Şiddetlendirilme- m:~~~f~~~~A~~~ 
mı ve guetelerımızın ılan ve 

Sl.nl· emref f I. F ~asmakta. çe~tiklert mrıu. 
~ ~oren Koordmasyon heye-
ti, r;a.zete sayfalarlllıln art.tırıl. 

Yeni Ticaret Vekili Mümtaz Ok· malarr için Başvekalet nezdinde 
men dUn mmtaka ticaret mtidUrlUJr.1· teşebbüslerde bulunmuş ve bu 
ne tabrlrl blr emir göndermtıı ve ıb- bklif Başvekil Doktor R~fik 
tlldl.r harekctıerini.ıı bilhassa lBtan- Saydam tarafından tasvip edil
bulda fazla görüldüğünü, bunun ô ıl· miştir. Gazetelerin hacimlerine 
ne geçmek ıçi.ıı 1cabeden tedbil'le1ıJl ~öre her gUn altı veya sekiz 
almmumı blldlrml§tl.r. sa.yf a çikınalan için hazırlanan 

Vekllet, §imdiye kadar, tl!Şkll4t kararname bugünlerde Vekiller 
noksanlığı yUzUndcıı yapılamıyan a· heyetine taıkdim edilecektir. 
kı kontrollerin takviye edilmesine 
kıırar verilen yeni kadrolarla !stenli· 
diği gibi icra edllmeal lAzungeldiğln. ı 

de aynca tasrih etmektedir. Mmtaktı 
ticaret müdürJUğtl, elindeki ınemur

lıırla derhal dUn piyasada §iddctll t.r 
kontrol hareketine ba§lamıştır. Btı 

kontrollere devam edilecektir. 
Diğer taraftan, maliye, lktaat, zt· 

raat ve ticaret vekillerinden mlirek 
kep yeni heyetin, aynr %amanda i~· 
lAt v~acat eıyaınıza fiyat takdirJ 
ile de me§gul olacağı Anka.radaD ge
len haberlerden a.nlaoılmaktadır. Bu 
vaziyette fimdfye kadar fiyat takdiri 
lle ınqgul olan fiyat murakabe ko
mlsyonla.rınm vaziyetlerinde de delt
şikllk olacafı anlqılmaktadır. Bu ko 
ml.syonlarm, bundan ııonraki vazlfelt' 
rln1n başlıcalıı.rmdaD biri de t.etışiid 

mahiyette tıyıı.t raporlan tanzim ec!J 
merkeze göndermek olacaktır. 

Balıveye nollat 
karıştıran 

Kuru kahveciler 
yakalandı 

Dünkü ihracabmız 
bir milyon küsur lirA 

İsviçre keçi 
tnynuzu istir,~ 
~in lrrtaıııbuldan AmP"'ika.ya 

yarım mHyon liralık afyon ve 
Almanyaya 250 bin liralık tütUn 
ihraç olunmuştur. BuOOan baş. 
ka. ihraç malla.rmıızla dün ta.. 
tanbulda bir milyon 10 bin lira. 
bk ihraç yapılm.ştrr. 

tSVIÇREYE KEÇ!BUYNUZU 

Diğer tarattan son zamanlar
da. ke~ibuynuzlarımıza ra.ğt)et 
eden lsvic;rede, yalnıs geçen 
hafta 1 milyon liralık keçibu::. 
nuzu almıştır. 

I sviçreye geçibuynur;u ihra
catı devam etmektedir. 
rb 

Cemal Ziya 
I~ ticaret müdürlüğüne 

getirildi Em.niyet altm<:ı ~memur. 
ları kahveye mhut karıştıran 
bazı kuru ka:ıvecileri cihnıil
meşhut halinde yhkalamışlar. 
dır. Haklarında takibata girişi
len kuru kahveciler şunlardır: 

EminönUnde Tahmlste ll 
numnralı klll"U kahveci Hti.seyııı. 
20 numarada Vehbi Se<-an, Sa.. 
buncuhan caddesinde 2 numara· 
da Mehmet Ragıp, 32 numara.da 
Ağavn,i Ton!-k, Mmrcııa.r cad. 
desinde 25 /23 de Ismail Tan, 
41/3!.l numarada Mehmet. 

Halen FraMa hükbıeti NZ. 
dinde ticaret mümessilfmiz olan 
Cemal Ziya, Ticaret Veklleti iç 

'

' ticar t umum müdilrliljüne t. 
yin edilmjştir. 

MEVLiT. 
Zilhtn paşa torunu Ye sa.bık 

biiyilk memurlarmuzda.n .Aıbdür. 
rahman Ze!d Grin kızı, genç 
yaşında u!ul eden Saba.hatin nı· 
huna ithaf edilmek üzere, önü. 
müzdeki pazar günü öğle nama
zını müteakip Krzıltoprakta 
Zühtü paşa camii.nde mevlidi 
!:crif okunacaktır. 

olduğunu, ~utgarlatanm sulh&, fa· 
kat kendl.51.ıı• hediyeler ve bah· 
11.§Ier veren bir ııılha bağlı ol· 
duğunu, bir tek .sllAh patlamadan ele 
geçirdiği Dobruca gibi Makedonya ve 
Tral<yayı da bu 1ayedc hudutları lçl· 
ne aokmaya muvaffak olacağuıı AD· 

d·~. takat hemen hemen mUvazt blr 
istlk:ımet takip eden Türk, Yunan ve 
Sov,etıer polllikalarnım Bulgari.atanı 

memnun edemlyecett ve bunun onca 
nncak bir uslu oturmak ıulhu olaca· 
ğmı anlatarak yazımı& göyle devam 
edly:lr: 
"Yu~cıl vyadan mufaual ve mev-

9tlk haberı r pek ahnamı)'or. Fakat 
Yunan sııtcrlcrlnln orada da df'rlu bir 
ferah ama hmıule .,ettnnıı olacağın· 

da cUphe ecWeıneır: Ootrafl vaıJyeU 

icabı, mlh\'er cıevıetıerlnla tazylkJen 
ne pek nı:ıruz bir lıaldo kalan l'ug~ 
l&vya, mlhnırln Lir kolunun kırılması 
netloeei.ııde da.h:ı rahat bir nefe1 ala· 
bilir ~·e karfılapc;3ğ1 aorhık~n tLıhA 
ııertn kanhhkla muhakeme lmkA.nını 

bulabilir, lstikW <re hllrrlYeUerlae 
pek merbut ol&a Yaıoslavyaldana, 

lcabedene, vata.ııl vazltelertaı ifada 
kusur etmlyf\OOklerlne ldmaen1ıı ıttp 

hesi yoktur. Fakat Yugoel&vyadan, 
1ebepstz yere, blr IDM'.era3-a atılm:ık 

b&rekeUal beklemekte ele .m&aa yok· 

Vekalet. sta.ndardizuyon mU. 
dilrli F:-nık•un uhdeeind~ bulu
nan dış ticaret dalreei re.ia ve. 
killiği aaWıiyetini de refet.mit-
tir. 1 

~ 

Hal deynekçjıini YUran 
dört sene yatacak . 

Sebze halinde ruhsatsız ha.. 
mallık yaptığı için kendisine İl 
vermiyen hal deyne':qiei Mehmet 
Aliyi ödiirmek mabadiye ya· 
r4layan Tahir admdaJ<i hamalm 
d UT"ıt..nuı dUn ik 0 

• • ,ıw.. • ...,..... ıncı ""6~ oe. 
zad3 bitirilmiş ve suçu !&bit 
görillerek 4 sene müddetle hapis 
cezasma ma.hldlm edilmiftir. 

tur. Büytık btr d.lrayee ve k1JUe1 U. 
memleketin mukadderatına rtyuet 
eden Pnınıt Paul, Yoıo8ıavy111UD ee· 
IA.met ve &eren için en mUıı&slp yo
lu pek &itzeJ tı\kdlz ve tayla tıdect'k· 
Ur. Duadan dolayıdır ki Yqoalav)-a 
da Bal.kaııJarda lltlkrar ve lllkan ı.r 
mini baJaatade mllblm blr AmU el& 
eaktır. 

.Romanyaya pUnoe...., Fakat artık 
bir .Romanya.dan 18Me<lllmeUN im 
kAn ka1aut mıdır f ... 

Yakıt 
( 

Aaıın Ua, bugUnktı makalesinde 
Mllll Şetın, mülkiyenin yıldönllmllnde 
aöyledlğl nutku tahlil ederek, bllhaa· 
aa "Milletlerin çok mücadeleci ve yır
tıcı olduklan bir •&manda yeni Ttlr
klyenln 1stlkbali.ııe hükmetmek tızere 
yetl§ecek arkad&fla.rdan. bltyUk hiz· 
meller ve çok yüksek vası!Jar bekli 
yoruz. Bu vasıflar sizde vardır. Ka· 
ıumızda vardır. zira bizim mWeUmtz 
milletlerin en bOyUğü. en ,eretUaldir ." 
cümlesi üzerinde duruyor ve A.ll Rwı 
A.rtunkalın aynı gece valinin UçUncU 
tıJzmet yılı ~ereflne Parkotellnde veri· 
len ıJyatctte anlatutı bir hatırunu 

naklederek şöyle diyor: 
"Devlete lıhmct ~ Til1'k mlllett 

lçlndea yetteea her Tllrk Jft'cl MUll 

Şellnılzln decllfl Jlbl lmullılncle bu 
fedak&rtdda bir mille* kam bulundu· 
Auno dQfttnöne ber laaJ "khda Hze
rlne düşen vazlfenln de ruı!ll yapılma· 
111 JAmll ıeldlll ntııılmlf olar,• 

Şaf'Mı muhakkak ki, iMi ;;; 
karamı tatblka bqiandığJ ilk_.. 
lerde, olmyuca bizi, UUJI _,. 
az konupnaya alqmıt oJınaJll .... 
dolayı konn,rnıyan çocıukhtr ~ 
de göreeekJer, belld gar.de ,.ı
ipo eapa gelmez s-eyıerle dold~eıt
doğnııo göreceklerdir. Fabt Jılllıl' 
dtterlnl ~imdiden t.emtn edt ~ 
ld bu acwnlllk pek u d.IV9111 
cekttr. 

Maalie 
[ŞIKI.Ant meıık~ıettt_e ~ 

de ban vataad~tw
t.am numara alunamakla ~ 
mr~lar, mabteUf cezalara da ~ 
pılııu~lanhr. ŞUplıe yok 1d. f'/' 
cezalan yazanlar, emniyet 111edl..,.. 
lan. İyi ama yine pzete?erfll ...,.
btr ftl'dlklerlne göre eos.,.,_ 
tnemorlarmdan bir kı5JlllllJll /# 
bnlnndoğu bir po1'8 kar'SkO,. 
cezaya ~lanlar ~:.,. 

''Kiti nobumu bilmek ıtJıl 
fıw olamu.,, 

Dalamas 
Y İNE ayni dut, ayal ~ 

ye nypnsnzlnk: .._Ad 
"Geıt kalan (800) ara-;.. 

(360) tane81 tek, (W>) ~ ~ 
~ft nnmarabdll'lar.,. 

Bayır, dırlamu. •. -

---==40- -

ıoıırıer 

cemı1euaıa "'' 
tavzlld ~ 

28.11.NO tarih n 81'9 -.ydJ .- t' 
tenıztn birinci aayf&,llD.ID l)dn:!so~ 
çUnetı .Utunlanııda, fOI6rler ıuti;ı,ıt 
idare h<.yeUniD otomobil baflıll -1' 
tevzlatmdaki yo\sUS1uk1&1?_-nJS o.ıJ. 
tında i.ııttp.r etm!J otan Y-. d 
940 tarlhindekl idare bfıyeuını-ııttl'' 
ıantmnda tetkike pyan gö~OI ~ 

CcmlyeUmiz remıl bir ıeşeb1Jluısdd' 
lup daiml murakabe altında # 
rulduğundan bu (lbi bAdla4tıD ld• tıd 
bulması imkln harlctnde oıına e~ 
hu"1ıslarda re'sen hareket e~ .. ~ 

.AJıC- -il 
ml..zo de mıkd.D yoktur. ,.ı.ııı•ev-
murak&be eden ma1<&1natt:UJ !ıat"' 
emirler tı.zcrlne teokllA.trıJlızı;,.11 .,. 
kete ıeçmesl kabil oı. csğın dll:O" 
yazınız& vesile olan şah~ tartıl ta»~ 
celerinln yanJuo ..ı.t.~ .. 

rica ewıa. 



6 B!RINC!K.ANUN - 1946 H A B .E R - Akaam Post&!T 

ll~lt~~~1 illGRB-
Hasan Rasım Us 

İDARE EV}: 1$1atılıal Antara radcfai BerUn, li ıA •• ı - D.N.B. AJaııaı R 
'-""-:lllaı!111111t h~uıaı:1&1uı.ı11A1Cı bildJrlyor: oma nya 

YaD qleri telclon1a' 23872 Almanya. Ucı Romanya araaınd& ge· 

miryolları, §OSclerl ve petrol boruları 
şeb kt)Jcri yeni A\rtıpa nlzamı iı,:indr 

H.omnn)anın ıktıaadl vo tabu ma.lır.:ç 
teri nllUln itibara Alınarak genişletllı· 
cckUr. Almanya de.rpl§ edilen kredi· 
lor hududu leindo bu pll'llım tnhakku· 
ku için icap <'den te811matı y p cıık· 
tır. 

idare • ' 24370 . çen mümkereler sonunda ırlyaıt tııtl· A / 

1
. 2!n •• ~ •••••• ; •• 2Cf!3~ • ı nasebetlerln ıalahı neticesi olan.k iki m a n g a ; le 
ABO E ŞARTLAR& 1 memleket arasındaki iktuıadi i§blrll ._ .. , \~ •· =:.1 tın• aıı .,.,,., '"b" "ııım~u,. Be• ı·ktısa dılo bı·r • •1tıaı 'l.So • ıt..oo • Unde ikameti eıına.ııındo. General An· 

• • •>lllı t.cıo • 6.06 • 
• t .,ııı. l;llO • ı.oo tonesko. saltlhiyett.ar Alman erklnt 

....... ·-·····- ile tematı o<lcrek iki memleket ara· an/ aşma 
Basıldığı yer: Val:tt matbaası smd&kl iktuıadl lfblrllfl hakkında en· 

li Almanya hususi ekonoı:nl is 
blrllğl esasına lştınat eden ve Ro· 
manya cndU.strtslnln v<ı nwll mUMSe· 
aelcrlnln takviy .sı iç1n vermeye Ama 
rledlr. 

rligmek fırsatım eld etmııı n Ro· • [ d 
manya iktı.sat nıızm Cancikov da ıtı l m Z a Q l 

~jansların Dili 
-- ~lllllil rıııımıı 1 ı.!ml P. 

Alba .ruı a eraslml 
Hlnasebetlle 

Romanyalıların bu aym birin. 
ci günil Transilvan.yanm Alba 
J\\Ua şehrinde Transilvanyanm 
memleketlerine iltiha.kınm yirmi 
ıkinci yıldönümü münasebetiyle 
merasimin akisleri el'an devam 
ediyor. Malfun olduğu Uzere l 
ılkka '.ln 1918 de Macaristan 
idarcsird n ayrılmnk istiyen 
Tr~ilvnnyah Romenler Avru
panın umumi harpten sonraki 
tanzımini beklemeksizin Alba Ju 
lia karariyle M.acarlı!tan.dan ay
rılıp Ana.vatana iltihak etmiş. 
ler, böylece TransilvanyMrn da 
Romanvnya ilha'kmı temin et
nı lerdi. :IWmıı.nya 30 ğustos 
1940 da. Viya.na hakem katariyle 
o zamanki kazancını kısmen 
knybetmi~. Tra.ruıilvnnynnm ya. 
rısmdan f a.zlnsr Ma.caristana ia
de edilmiştir. 

Alba Julia.'yn. yapılan geçen 
günkü ziyaret ve orada "Cesur 
Mib<ı.il" meydatunda Transilvan
y icin ölen Romanyalılar fi.bi. 
dcsinL'l önünde yapilan me~ · n, 
o milnaccbetle sölenen nutuklor, 
mazisini hasretle anan, istikba
linin buqllnkU Ro.."llıı.nyanm na .. 
rsıl bir buhran geçirdiğini kafi 
derecede göstermektedir. ~e
ral Antoneskonun sözleri ne 
kadar hazindir: "Hepimiz mesu .. 
lUz! :Kardeş kavgalariyle zayıf
ladık ve müthlş A.kı'bete dolaş .. 
tık. Hudutlar !biribiri pe.5lnden, 
Q.i,z müdafaaya te.)ebbüs ~!.l 
"tmedcn. dü~U. Çünkü Roman
ya daliıkn 7.ayıflamış, harıcen 
de !fardnn.sız kallnl§tı, fırtma 
bızi bu vııziy tte bastırdı . ., 

rli§melerde hazır buluıımuıtur. 
Anlqıne.lar çvşanıba günü .Alman· 

ya namına Alman nasırıarmın Klodl· 
ua Romanya namma da Romanyanın 
BerUn elçili ile Rornen iktıaat nazırı 
Dhn!trluc t.arafmdıın imza edllmi§Ur. 

Bu anlll§Dlalartn en mühimmi OZ> 

ııcncllk Romen plt.nınıtı tatbiki l!:bl 
yapılacak .Alman · Romen i§blrllğlne 
alt protokoldur. 

Bu protoko\un metni şudur: 
10 l!enellk bir pllın muclblnce Ro· 

manyayı lktısaden te§kll!Uandınnalc 

makaadlle Romen hUkClmetı. bu pil· 
nrn tatbik sntho.smda Alman hllktime 
ttn1n yardım ve i~birllğ'i temin iç.:. 
Alman hUkümeUlc teınnı;a geçmivtir. 

Alman hUktlmeU, bütUn iktısadl 

ııahalardn Ronııuıyaya teknik ''O ın&lı 

yardımda. bulunmağa htızır olduğ\lnu 

beyan eder. 
Bu anlıı.şma11ın flll n tatbiki için 

iki hüktimet aııatıdaki huıualarda 

nnlaştnı§lardır: 

l - 10 ııeııellk plluluı tatbiki Jçin 
11\zım olıı.n uzun va<leU krediler tev· 
kalf\de ıııırllıırla Almanya tarafmdım 
açılacaktır. 

Ruzvelt 
Amerikan deniz üslerini 

dolaşıyor 
Ne\·yorl•, 5 (A.A.) - TuscalQSa 

kruvazBrUnn refakat eden gemi • 
!erden alman bir telsiz telgrafa 
göre reisicumhur RuzvP.lt Kftkada· 
ki Amerika deniz \!Mil olan Guan· 
tnnamo'dan balen ff§a edllmlyen 
bir yere mUtı:ıveeclh n hl\reket et
ml§Ur. 

Bu telgrafta Ruzvtltin dün gün· 
dUz mezkur iigsün ehemmlyetU su· 
r<>tto tovsilne ait proje ih~ meuuı 
olduğu bildlrflme-ktedir. Kruvuöı 
gilneş batarkı>n hattlrnt etrni§Ur 

Bıik~. :s (A.A,) - Havas: Yahu 
dilerln l'l.llkerllk hizmetleri hakkınd&k: 
kanun ne§redllmlştir. Yah11diler filli 

Fnkat nutukların şayal\I dik. 
kat olan en mühim tarafı bu de
gıldir. Romanya Transilvanyayı 
istemekte devam ediyor \•e hatta aal\crllk yapmıynca.k, ıukerllk ver· 
bu talebi Viya ı.a. halcem kaı·a. '"I ''ereceklerdir. Seferberlik gibi 
rmı kabule Romanyayı ic.~. 

1 

. n:ıt dcvrl'lerindc Yahudiler lıUı· 
etmiş ve bugün de Romanyada n:ı.sıı: olarak nalla ıvıenndc kuııa.nııa 

muallim sıfntiyle de olsa asker cnklilrdır. 

1 O senelik müşterek bir 
program tatbik 

edilecek 

2 - Ziraat \"C ormançılık uhaat· 
rında esasen mevcut işbirliğine bu sa· 
hada istihsal daha ziyade arttırılmak 
surcUle devam edi\ecckUr. Bu mak· 
satla, ziraata mU!alt arazinin tarama 
ve euıa.roa ıuıeri için ıazımolan toııllıa t 
ve Romen zırnaUnin inkişafı için tcıı.p 
eden Alet ,,., makineler yukarda yazı
lı kndiler ccrçevesi !çlnı1e Almanya 
taroJmdan verllecıektlr. 

3 - Avrup:ınm ikt111aden 'ıır!abı 

c.;crçcve$i içinde P.omanyanm endtlatrl 
bakımından himaye ve metodlu blr 
tan;da inki.ııaf ettirmek Uzero on M· 

nelik pllna uy:un olarrı.lc ). ' ·tU1ya 
Rom~aya teknik ve ınaU yardımda 
bulı;nmak aurettıe Romen aanayflyle 
tjblrllCi yapacakbr. 

' - Bu on senelik plAna nuaran 
Romanya münakalAt yolları yani de• 

Uzun \'atıdell krediler haricinde va• 
pılacıı.k yardımlar için evvelA Romen 
hUkumotlle a.nl!l.§ılacak ve bu krecıı 

talepleri ltbu anıaemada ynzılı Alman· 
Romen işbirliği uarllannn uygun ola· 
cakur. 

6 - Romen hükOmolJ tuıı.fuıdan 
talep cd!ldıgi. takdirde Almanya, Ro· 
manyaya ziraat, 11J1düıtri veaalr gube
lerc meMUP mUtahauıslar ;-öndere· 
ccktir. 

7 - lkl memlekot araaınd ki Uca· 
ri mUnuebeUer tanzim edilirken iki 
hUktimı:t. Almıuı:va plya asının, Ro 
men mallan için lktısacll buhranların 
teelrl altmdA kalmadan uygun fiyat 
Yeren emin bir mahN!Q olarak açık 

buluudurulmnama v keza Romen pi· 
yuıuımın AJınan ticareti lçln olan c· 
heınmlyetln!n de atrllmııma itina edo· 
ceklerdır. 

8 - Hor lkl hUkümct, Alman Ro· 
men l§blrllğlnln gimdlden her ııah~ 
bqladığr memnuniyetle mU§ah.ede e· 
derler. Alman ve Romen bUkı)mctlerl 
bu ~birllğlnln lld memleket netine 
olarak fcyl:r.U bir 8Urcttc de\'ammı te 
mine karu 1-erml§lcrdlr. 

IB.'.~ 1e;r \ap:~~:~rruzu 
JuyllL Flllstlne gftmc.k lstoyen bir Ya· hezımete ugradı 
budl grubunda arıı,tırmalar yapılmı~. 

2 roUyon ley kıymetinde d/Jvir: vl! 111· 20 binden fazla ölü ve 
tm mU.,adere edllmlııtır. I d'l 

" Kahire, ıs (A.A.) - Kral Jrarult, yara 1 Ver l er 
.A.bdUlhemtd Bedevt paıanm devlet na· 1,ondra, :1 (A.A.) - Çinin }..on 
S11"lıtm@ ve «evlet na.urr Hasan bfıy dra ecfa.retinc dUn gelen reısml biı 
SRdık'r;ı rlu Mısır milli mUda!(la nll telÇ"ra!tn, Hupeh vUAyPtlııfn fima
zıılıK ı• ı 1 nylninl tasdik etml,tth. lindf' UUll ruza geçen JapOt\ lutalo 

rının mUWş bir hezln e " uğnıtı1 
dığl blld1rilmcktedir. 

• 1..lzhıııı, ;, ı \ .. ) - Llzhon gazt" 

lcl rın ı~ inllşıı.r eden lıaşmakıı.lele~ 

hrp hır ığ•r.ıfan bir Portcki7' • tııpan· 
y.a [h :ıll ı bloku tikriııf ilen lltir 
nı. clı• lirlt r Bl~"a Port~k!!': • t.ıı· 
p:ınvoı flo~•ı ıgunu göııleren ııon ~n· 

rııll 0 rı ,,.t n11 t edilmektedir. 

• Stnl,ltolnı. fi (,\.A. 1 - Dün sece 
talim ıç n ha~ ıılanan ~ lsveç askeri 
t.ayyare.sı havanın tcnalığı yllzUndc.n 
yollamu ktıybctmlşlerdlJ Ru tayyıuc· 
!erden Uı;;U hasara ug-rnmı::ı v lçlnd!"· 
kt pilotlar ôlU olarak bulunmuştur 
Diğer iki tayyare henüz kayıptır. 

Japonlar yirmi bl.ndl'ı faz1n bh\ 
,. ya"'lı \'ı'tı'n lf"rdir 
Japon tıuu'ruzuıııın hcdefı ta 

Hungşan bUlgl'ııf Mi 
çetin olmu. tuı. 

fuhnr·ebt> 

Telgmftıı şunlar iP.ıve edılmek· 
tedir· 

Çin kıtalı:ırı cumnrt.csı günü 
Kuangsi "·ıayetinin renubunda 
Çennanku n'ı r.apletmişlerdir. 

Japonlardan sağ kalanların Hin 
diçiııideki Tonklne <:~kildikleri .:l)y 
lP.nmrltt~; .. 

kıtalar ı bulundurduğu muha::~ ~-~--.... -~--!!!!!!lll!!!'ll!!!llm'!!~----1!'11-mlllll!!!!!!!!!!!"!!!'l!~---~-mll'!~~~ 
kak olan Almanya. karsısında 
yapıyor. Alba Julia mera.siınin::le 
hatiplerin söylediği ve Macar 
haşvekilinıin protestosunu dav 

Sehi~ 
~ 

maıızaralarından: - - ..... .., __ 
<'Clen cümleler bu bakımdan <' : 

manidardrr. Tr nsilvanyalı H.o. s • h •. 1 t t 
;~"~~.:;tJ;;E.'f~1:r~ 1 ya rengın sa ana ı 
dnr mlkadele··e devam ed~g.z, 
bır ba.ı~kn t ilk'kdnıın bekliycc"'. 
giz .. dem.iı;, ba•wekil r avini ve 
demir muhnf1zların ~fi Hor·'l 
Sima "Traıır.ilvıınyn. milletimi
zin, ıztırnplarımızın ve ümitleri. 
mizin ~ğidir.,. Cümlesini kul

Raflardan kitap çekmiye, defter çıkarmağa ahşık olan ki
tapçı ve kırtasiyeciler şimdi yeni bir sanat111 stajına başladı 

lanmn;, başvekil general Anto. lstanbulun ve biltiln Türkiyenin 
nesko İ!:e nutkunda şöyle s··yıc- ma."lkelen.nıesi siyah renge rağbeti 
miı:ıtir: "Burada. ilk biz 7archk, 

1 c.rttJrdı. 
Q1l olarn.k da. biz kalnca'4IZ. Siyah renk, ötedenberi matem 

Transilvanyalılardan ıztrapln.rı. alameti, senbol olarak da ara açıl. 
na rağmen ümitsizliğe dü.şme. ma. remzi idi. "Alnımın kara yıw
melerini isteı im... sı'' tabiri mcnhutdur. Ahbaplılcla-

Bu münaseb tıe Almanyaı•tn, n bozulan ild dosta telmihen: 
kananmı.'7 telü.kld edilen lbu m". "- Aralanndan kara kedi geç-
'" lenin yeniden mevzuubahse- miq!,. 
dılmac:"ne 1' <'len müsaade etti ~i Deriz. Fakat harp batladıktan 
sualinin 8 ı.ıa gelmemesine im. sonra altüst olan dünya nizamı 
k • gibi, siyah rengin bu maküa tallı 

nn yoktur · de değişti. Manifaturacı dükkiı.nla. 
Bu suale b"zce ruıcak şöyle bir rmın bir kö§esinde • seyrek müır 

cevap verilebilir: terilerinin gelmesine intizar edilA-
A 1an politikası Orta Avrup:ı. rck • bırakılan siyah bczlc:r be . 

ve Tuna memleketlerini, bura- men tez.gfilıla~ üstüne çıkartıldı. 
lardaki milletler arasmda dairıi Şimdiye kadar a.ı...::c:.lı bulacalı bin 
ihtilaf mevzuları bırakmak ve bir renk ile; tuı perdeler, ağır ka· 
bu sayede kendi2ini, ihtilafa dü. difc kumaşlarla aUslenen pencc· 
~ tarafların bekledikleri men- relerimizde siyah rengin yıldızı 
faat dolayısiyle :t :iziine gtil~""1t doğdu! 
mecburiyetini duyacakları lü. ı Siyah renk, bu gtlzel şaruıı, yük· 
züın lbir hfl 1•em vn.ziyctinde tut- flek kıymeti, hol müşteriyi harp i. 
nıak siy~tini ta.kip etmektedir. lahma borçludur. Fakat, onun ya. 

nında Ma.rs'a ''arzı tazimat" et: 
Sekreter meel llznngclen bir nesne daha 

(De\'aını 4 ÜD<'üde) 

itizar 
Tr.ı.ımı:r.m çoldu&'Undan dolayı, 

lıu~Uu (Be in"I kol) tefrfkamızı 
<' rcr:'l .. mOOTlf. Okuyuculsrnmz • 
ıl n ozur dileriz. 

\'arsa, o da siyah kağıttır! 
Kitapçıların gözleri aydm ! Al~ 

veriş yapamadıklarından dolayı 
artık ııika~·et etmeğe, arpacı kum
rusu gibi dügünmeğe haldan yok! 
Bizim Ba.buili • Ankara caddesi, i. 
ki gUndilr vızır vızır işliyor. So. 
kak, tramvayların içine taş crkar 
tı::cak kadar kalabah!t! 

RA.flarda.ıı kltATl ceJr:mıei~ def· 

ter çrkannasa alışık !>lan kitapçı 
\•c kırtaııiycciler, §imdi yeni bir 
sanatın stajına b~ladılar: Sh·ah 
kll.ğrt !!ati!!!! 

Patron, tezgihtar, kiminin elin
de metre, kiminin olindc bunun 

Yazan: 

SaSilı Afa+om 

mualili olarak lonıadan çıkan u. 
zun ,-e ince bir tahta, boyuna si· 
ya.h ka~t bobinini <;ekip duruyor. 
lar. Arkadan gelsin jilet, gelsin 
maka.ıs: kes Uç metre, 'kes iki met 
rt>, kes beş metrA! 

Jı'akat. bu bırraretJi al~vcrişin 
asıl civcivli veri SUmerbank u. 
ğıt ve &e.lllllo~ u~ayii mUees~seıc. 
rinin • mtidUrlerl bay Mohmet Ali 
Kdğıtçmın kulaklnı ı çrnlaSJn ! · Ye. 
ıni§t.eki S."tış 91imrudur. Şimdiye 
kadur kaşar peynlı·i, pastırma, su 
ruk. zeytinyağı gibi gıda maddele 
rl l lUUnden kalııbahgı eksJlmi· 
yen şehrin bu semti, yeni bir me
taa koıı.,,..'lı aç.mrş bulunuyor: Si. 
\ Alı kiiğıt ~ 

Maskelenmek ddlaymi.}ll' cnu.alı 

nin balf to.cr kesilen siyah ~1. 
'll\l"OOan rln~ıhvor. Fakat onun 
bu hususiyeti hem aJ-.verlş •ek· 
llnde. hem de o semtin daJrnl man 

zarasına tesir etmiş! Büroya gi
den yollar, zabıta memurları t.ara
fmdan tutulmuş! Müessesenin önü 

· mahşerden bir nUmune... Kepenk
ler inik! Halk bUtün sokağ1 kap. 
lamış. Kapı önünde yine bir polis. 
İçeriye girmek sıraya ve onun 
müsaadeeinc bağlı: Vesika ekme· 
f,i alrr gibi! 

Bu kalabalık yetıni~ ormuş gibi, 
lıüronun tam önUnde bir de lAğnn 
açml§lar! O gürültü arasında Uç 
nmelt>. ellerinde kazm:ı k11rek, ha 
gay·ret çalıeıyorlar! Fnkat, nasıl 
oldu bilmiyorum, bir aralık kapı
da hekliyMlcr s:ı.bınnuanll.ıla.r, 
poliıı de içeriye girdi, ben gurtil. 
tüniln ale\'lenmeslne seyircilik e. 
derken bir d~ ne göreyim? Mü§te· 
rilerden biri, lıl~ın içine yuvar
lanarak bilsbiltün gUrUıtiıyn ı;lt~ 
mesln mi? .. 

Siyah kağıt uğruna, siyah \"C 

hizucf bir sudn banyo l apmnk, ö. 
zUmU korkutmuıştu! BUronun ~npr 
smda duran memura yardım için 
gelen 1713 numaralı polisiı:. oıtn· 
lığı silkO.ta davet edişi iscı, beni 

UF-bi"tli•1 yıldınnca siyalı klığıt 
• \'el: ,..'l t vazgeçüın.. Dev t o -
orit.csi ilro IU'amclan karn. kedı 

" cm · · · . k ndi k"n ' "" mı· 
n'f!ı.> .. 

- Kahramanlığın onda dokuzu 
firal'dır ! 

HArp cephesi için beğenmediğim 
bu ııöz, şehir ha.yatında gU1..el bir 
tPseUI yerlnJ tutmuştu! 

jcününe~ö~ 
lll!!lllllDlftl'lflllllllllllillU UU11l111 ttl!l•rrtfıl ifılııııııımı'I 'I 

Çörçn &6 yaşında 
H IT14EU \ e l\luıiQUnl slbl ken 

d '>imkn daha ı;:-enç iki ı,ch 
lhıınla gUI'{; n İnı;"illz bn.ş~hlhaııı 
Çö~ll 66 ~ m:ı girmi .• ingHlı<' 
göre, bn ~m; tıı.m J;cnçfüc lll!illlır. 
Zlnı 90 nmdarı f"3\ f'l ('Öken foı;IUz 
diplomatı nn.dir bir ~~ dir. \ alnız 
ıtın allı Cemberfoyn, 7S yn mda, ho· 
ııliz ~enı: dcnllPhllecel< bir ~ ııstn 
öldü. 

Çörçil Gli ,\ a~ııula.. Fnk:ıt han~I 
25 inde, 80 llndaki genç onun im 
dar dinç 'c tUvB.nidır. Bir eli Hıt· 
Jerln, blr eli l\lu ollulnln bo&razın 
da.. Hltlerln iki, !\lusolinloin Ud <'il. 
ki ceman dört el t•dcr, onu arsamı 
yor. 

Çol"Çll, hıgiliz 4'3Jıı111lu, iradesi· 
nln, fnttthnın mUmc sllldlr. l:'ran· 
sıılnm h:ırp dı~md:ı knldıklan za· 
nıana alt man,,arayı !ılı· göıönUn<> 
getirlnb: Almanlar tılitUn Mıın sa· 
hlllerinl <•le Acı;iııııisler. Ha\'a 'c 
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deniı. üsleri, ta N orv • kıyllan 

d.'l.n itJbarcn, İngiliz; adasının nıer 
ı.i man&!i{J le değU, lıııldki nıana 

siylt', tam tep~lnd<' •• üstelUı it ı 
la hn.rbe lmrı~mış, l)i kötü, elinde 
bir <l<'nlz kuv,·cU rnr. Jl'ra.nı;ızlar 

k radn. oldu ·:.ıı gibi, mUttotnderlnl 
dentzJerde de teık başlanruı. brrnk 
nıı~lar. 'l unu ta l'rnnsız kun etleri 
lıes ba 1 tıhını.lc, tısınn mlidnfaıı· 

sı, onA ı;:<ırc hnıı:ırlruıııu • T11nu t ı· 

ki Fmn ız tar.~ikl ortn.•1011 lmlkm· 
oo, l\h ır t<!hlllıeye glrl~ or. BUtiın 
bunlardan dalın rnUhim olnr:ı.k, tıı
~llz nıüclaf ı, J şta nm:ı.mt:ın ol· 
dugu hRlde, cok klfn) etslı. •• l\fob"nı 
ınnt, tnyyru-e, toıı, tüfek, ııllın~' i 
ıısker n:r.~ DUQkerk'd<.• clıeınnıhcıt i 
m 1ıem" kn)be«ıilml •. Yerin: 1 
nnlamttmı .• İngıllzlerln etrafına ı 
1 irdenbfrc hnsıJ olan b•J oosluı!tı 
d"i"iinun(l(', insan c1ehşctf' dılsü~ or. 
\'ılntı) ruı ndaın: <;'-<irçH'dir. O, her 
~t'.)i ~oluna koynw'd: irin, gC<'~lni 
~ndüzune katıyor \e bug\ln artık 
sırtı ~er~ gclemPZ bir lrn,·ı:et 'iinı· 
da ~etiriyor. 

Çörçll henuz yaı:ç:ı değil, fakat 
başça bliyük bir İngtllıdlr. 

KUNT 

Evliya Çelebinin sergüzeştleri 
Yaıan: 

Alamet Bllent KO 
Cenk ortasında,bir orman içinde nar gibi koyun 
hebabları .. Ağaç dibinde horhor uyuyan düıman
lar ... Evliya çelebinin bir Macar beyzadesini esir 

etmesi .. 

H lCRI lOH yıbnda, Sadrazam ze plşınl:} kcb&pbt.r \C ~ atlaruıu 
Kilprillüu.dc Fazıl Ahmet Pa· yulaf 'erdin! .. Atlara yem tnrba 

sa büyük bir 'J'ürk ordllsU ile Ma· rın astık. Etlerlmlzl ~erken biz dı 
eariitanın AHııotur~ahlar f'Jind(l at l:cnarmcm n.nıtrane ze'k ,.c 
bulunan Upar 'kalf'Shıl uııtetmi , (a ettik ... Bu aralık etnıfm dolasan 
bkat Rahe ~uyu k<'ııarmda büyUk eyft naın b"llJ1lrnm1 HarhRr 1tOlıı 
bir mc~dan muharebesini kaybet ~ıı.rak geldi: Blre ıığa! •. A' ur •.. 
ınlştl. l.iür.idc bir de\I t adamı \e nlk gidelim.~ lkl tarafı blr • "'blr\ 
ınahlr bir kunuuıdtlll olan Köı>rüIU· Kalk .ı.,ıidelim ... 1ld klflr blr nğa~I 
:r.ıtdf', nınğlfıp <ınlusunu büytil, bir içJndc hor tıor uyuyup ) rlar ' • 
lntiuun ile \ 'as'nr ünlerine ktular dôrt tane yıırar atlan bo nm 
~ekml5, orada, kendisini knt'i bir g xerlerken atlan tutı, blzim ntl \ 
he1Jmeh- uğratanmnn \\'usturya na yanında ba&rfsyıp )eml rlnl a 
bıLŞkuıruındıuunm bir ulh ookllfi Ur tım, dunırl r." dedi. ll~n dört 
kar.r.ıla mı!ll 'o nıUzalte~<>r ı;onull" ~det gullmunla pürsl!Mı ldUlrle.rhı 
da du t•ıw:ı Ahmet Paoı;arun bir dJp olıluğıı .)61'C 'a.np gördllm. Jld il 
loml\sl ınm rı.rrnı.ı~ eti oln.rnk göstc fir Uilhln.nnı bir ağa.ç dalma aı; mıı. 
rilcn Vll ,•:ır ımıııhl'd<'si imzalan ı a.t uykuda. tıorl yıp ya.tarlar. 

1 
mışh. ı. ~elA a ~ ıwlı kdı!:lanm aldık. 

Hu, 1{)7S yılı sıfcrine fülll:ı. Çr Sonra i'td"!U J.'llllmlımmlıı li.stltırlnr 
~ehl dt> i'itirak etml 'e ba~ınclan dUJ p ıtarı dık. 01 lüıfirin biri c 
bir haJ li mac<'rabr gcçnır,;tf. BU ha\Uyle l erlnde.'1 fırladı. c • ( 
y~ mııhnrrlr rn HCY)n.h nğırndruı lıc.linıl bir küolik tüfeği umnıı .. 
blr mcnkibeslnl naklHllyorum: Çıkanp atcs de)im tlCJ'kco kolun 

"Riibe suyv boıgunundan onro blr penç halt dlı~Jği 'urdum Is 
idi, hn\'a yağlı;; •• J~ıuk tülcenmls... tiıfek kolundM fırladı. Hemen RU 
)•onar boı.ulc .•• Bu lınkir, guli'unJa· tem. admdı&i J;Ü~lü ka\"\'eUI kölem 
ru:ıla beraber miiteellim olup dU hak ki, rii tenıane sanlıp, ben d 
kafüa g1dn~dik. İlerde bir orman· bir balta di~lği de kaf~ ına TI:ı 
hk içinde gtderk~n, sol l anunııda dum. ersemledi. 
bir pusu yerden bir atı-s ı:öründü... Kollarını arknsrna hafla;} ıp ikisi 
"Aya! •• "'•ı a~!'I ne ola'/" dlyo cUret nı d at.c lanınn gcti.rdil<. Übür ı 
f'dlp ile ~ at ürüp , ardım. nü, "lse1ıra1> \ e Kimn ııdmd 1 

Bir büyük aft'şin il.i yanmda. iki guliiml:mm dcprcnclirmeliJl bağ!. 
ağaçt:ın orman ~i~lcrlnc ild fanc mı§}ardı. Se~ fi nam gulimun, S<'l ı ı 
pi~l_ş akik gibi kolun kebaptan Ahmet Pa.51U1m 1'3del oooghıdı 
durur .• HemC'n huklr ettim: •'Bire kendi elimlo esir ettiğim fa ih H 
·ıa ,_ 1 ... , r t 1 n beliğ blr l\lacar gulamı idi, bir yarar og n-.ır ... .,. ra ı ara5 um... u 

keb:ıhm w lını arayalım, ne ola gö· tm'lUlJl )iğlt ldl Onunla bu iki J<i· 
fıri töU.:\ letUm ·, adam: "V allah a relim! •. '' dl.} e kölclerimiıl dört bir 

tarafa nldırdnn. Ben de aUa. dört- itam" defli. Biz Yanıl' kaleıılndru 
bir ta.rafı döndüm. Adam ,-e Adem· iki bin kisi idik.. Bora3 a tı:ellp iki 
oğlund&n bir nam ve niııan bula· gece yattık. Bu dereden gelen 
madım. Ama. bu koyun kebabı o· Tilı",;; n&kerlnc h:l8kın ya.palım dl 
Jan yerden iki lıin miktarı asker ye •. Derken casnsl&rımız ~cllıı blf.(', 
he'illiz katkını ıar, :r:ira ate~lorlndl'n burada ne durursunuz, derya gibi 
\C at bağlanan lerlerden ne kadar Türk askeri iiz.erlnizo gcU")or, de 
asker olduğu maliım ldL Ama bu ne misler .• A kerim.bln canlan bcl!la 
askeridir diye etrafı gözden geçirir nna ıı;rnyıp kaçını 1ar... Bh dahi 
l<en bir ilfıh 1:antası içinde bir ka· u ateş ynnmda. iki koyun kebabı 
n. r:a.r/gıı \ 'C hlr tele.tin k e içlnd~ mız Yardı. Onu beklerdik. Blrka 
kefere çizmesi bulduk. Bl!dlk ld kadeh t:arabı dyndeoe içip uyu)n 
dü .. man taburudur. Ama henUz ka4:· kalını ız. .. 1ııte ba mum bö~lc hal 
mıı;lar .• \ 'abut knlkıp gitmişler. geldi • .'' dodikt.e bemon bu kliflrlerl 
Hakir: "Bire oğlanCJkla.r.. dedim. şoydulc. Bellerine b!lktım bir gUdc 
Cenabıhak bu dağ içinde bize p~· ri me n !•emerlen ur. Birinde yet 
mlj koyun kebaplıı.n Ihsan eyledi. mi Taler \C kırk adet engriis al 
Enci <'SD, sonra cihan. Gelin fili tını Yar. Birinde de on taler , .c l'.u1. 
kcba.bı eke le ye'külfı habmdan lir bel! cngriis o.Jhnr 'ar, Bu altmıarı 
laya oekellm! A!:hğrmm giderip nhp hrmcn torb:ınuı. attnn. Beser 
Oenabıbakka dua edelim!" Gulim· nltm gulimlanma \erdim. Klıffa.nn 
lanmb hap.lstaı aç çıkmıf gibi ko· dört adet atlarına baktım, dördü dr 
yun kebaplarının hlmlnl yedik, pi· islcnml beslenmiş Y&l'&J' kahin at 
rüııak ettik, Bir koyun kebabını da lan .. elimle a.tlarm nlfıt \e slli\h 
meşin ı,ofra~a sa.np sı:ı.kladık.. Ye· lan ,.e eğer kayısında Udı;er w 
mckten sonm gulimla.r iki Karabi· t~rekelcrinde kemlik ild.Şer kol ttl 
na kifir tufcklcri 'c Uçcır tane fcl.lcrl, telfı.ttn altın yaldızlı hM 
~ıa~•lı kol tUfoklcrl \ e bir kılıç 'e belerlnde donla.n 'e gömlekleri '" 
bir kU!Unk bul<lular. Gitmek üze.re terelıelerlndc birer kızıl ab:ulan ")il 

iken gullmlammzdıın ild<ıl bir ~lr murlultlan \-"ili'. Kılı~la.rı ~kf Ala 
dJbinde iki t<ırba yulaf buluıı getir ıruı.n kllıçlan idi \e kUHinkleri J:iı 
diler, ama Jıer blrln1 bir ıı.d:ım kal· mll.ler ~e ttlfeklerl gayet m'™1.llıuı 
dıra.maz. Allah 1 •. Bin blr de!a sana idi. Se\1nclmden ölecektim.. Kn 
senlUar olsun! .. Şu dağ ba~da bl· firlc.rden bhi bir taze yiğit idi. ntr 

Gümrükteki 40 ton 
kakao 

Çikolata sruuı.yiı erbabı, Ame .. 
rikadan Lltvanyaya giderken, 
Litva.ı\,;anın Sovyetler taı·afm
dan ilhakı tı.r.erlne lima.nımızda 
!kalan ve gllmrük a.nbarlarına 
alman. 40 ton kaka.omın idhali 

..... ·ı., ere ciri mi~rdir. 

lcaç kere Jlacı Bektaş Veli baltaları 
vu.ııınca söylettik. Bilyliğti: "Beıı 
Sen forten kalcstn1n ytizbq191ymı 
Bn da benim komandanm oğludur. 
Eğer b1zt öldürmez lsenh fllz<• 
~k paha '\-erelim. •• Bizi ıst.olm Bel 
grada çıkamı, Orada bizden esir 
olmuş ailaın !,'-Oktur, ağırlığmııuıe 
gümü ,·erir •• " c1edi. "f "tolm Jk'l 
grnd buradan kaç pat yoldur, • 
yol b'llr mt!\lnlz!'' ded.lnL ' 1BUlrl%. 
bara.dan elli >edi ııaat yoldur.'' clt> 
dl." 

ilWE'I' BÜLEN 
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Açık göz 
kaçakcı 

Dün gece D O n O it v e ·1{U'gi
1ffri'·o n . h a b e r -- v e h a d i S'i'.t•;ti~ · 

' .. • . . . .~:i:_ .. ; .' ~,; : :: ~ .• 

Pendikten ucuz et alıp 
Şiılide satıyormuş 

Sa.bık.alı et kaçakçılarından o· 
hanes oğlu Nişan Telı:erclyan dti:ı, 
Sirtmda bir yükle beraber Harbi. 
yeden geçerken zabıta memurları 
tarafmdan çevrilmiş, yükil açılın
a içinden 33 kilo kaçak et çıkmış 
ır, 

Nf§anm Pendiğe gider~k her 
:rUn ucuz et aldığı \'e getlrip Har" 
!ye ve clva.rmeak1 evlere sattığı 

anlqtl.mış, etler mUt1adere oluna
rak kendW kaçakçılık mahkeme -
tüilo venlmi§tir. 

Valaf ormanlar "" 
aablıyor 

Va.kıfl&r iWl.reAl Tral..")'3.dtı. bu
lunan vakıf ormanları sabltğa 
ç!kB.rtmağa başlamıştır. Bu me
ya.Dda. tğneada clvanndald kö. 
niifrctiiüğü ile mer,hur Llngoz ve 
Kerpice orma.nlan ve arazisi de 
tatılığa çı:karılmıştır. 

Ecnebi sigorb .. 
kumpanyaları 

Memleketimizde iş gören ya_ 
b_ıa.tjcı sigorta kumpanyalarından 
bazıları tatil faaliyet etmek ve
ya bazı §Ubelerini kaldırma.le 
için Ticaret Vekaletine müraca
at etm~. 

Her akşam 

Ajansların Dili 
-·•ı•ı ••··--llllll!llll!!lrnl&mll 

Alba .Jalla merasimi 
Mlaaıebetlle 

(Ba' tarafı 3 Undide) 

Bu ba.lmnda.n Romanya ile 
Macaristan arasında Almanya. 
nm gözüne gfrmek yolunda a
deti bir rekabet de başlamıştır, 
denilebilir. Her iki devletin U. 
çü.zlU pakta. girmesinin hakikat
t.e bu rekabetin sebep olduğu 
aöylenebilir. 

Almanyanm yukarıda ba.h. 
8Cttiğimiz siyasetine iki sene ev
'\"elki h8.disel rdcn b;r misal 
göstermek de mümkündür: ç.e_ 
koelovakyar..rn, bir ?.aman evvel
ki !kcıt:ışularI arasTnda, miruı 
taksim edilirken Macaristana, 
S?ovaJC)'aya. ve hatta Polonyaya 
arazi ~an almrp verildiğini 
henUz unutma.m:ı:ş olsa gerektir. 

l§ıklarını karartmıyan .. 

24 kişi 
cezalandırıldı 

Diln akşamki ışık karartma kon• 
troll:ırı neticesinde, EminönUnde 
20 Ye Fatih mıntakasmda da 4 
~ahıs hakkında ceza zabtı tutul. 
mufilur. Ilımlar ni1.amnameye mu
halif olarak, evlerini, dilkkfuılan· 
nt i··i karartamamışlar ve ya cep 
fenerlerini maskclememişlcrdir. 

Batday ı,ı 
(Baş tarafı 1 nride) 

Umumi muvazene, mülhak ve 
hususi bütçelerle idare edilenler, 
vilayet hususi idareleri, beledi
yeler, toprak mahsulleri ofisi 
beyanname vermekten muaftır. 

Bu hususta, bu sabah, mmta.. 
kn ticaret müdürlüğüne tebliğ 
edilen kararna."llcde şu maltlmat 
verilmektedir: 

Beyannamelerde malın nevi, 
evsa.f ve miktarı, malın bulun
duğu yerler, beyannamenin tan
zim olunduğu tarih ve imza, 
beyannamelerde tasrih edilecek.. 
tir • 

Bahsi geçen mahallerdeki si. 
lo, depo ve umumi mağaT.a gibi 
emaneten hububat muhafaza e
dilen mahaller ve değirmenlerin 
sahipleri veya idareleri ve bi
lumum Bankalar rehin veya te. 
minat olarak veya sair her han. 
gi bir surette muhafaza ettikle
ri buğday ve çavdarların mik
tar, nevi ve sahiplerini g&steren 
bir listeyi aynı müddet zarfında 
mahalli en büyük mülkiye me. 
muruna tevdi cdeeeklerdir. 

Hükumet, Milli Koruruna ka. 
nunıun H üncü maddesine tev
fikan, zahire ticaretile meşgul 
olmayan müstahsillerden gayri 
bil\.ımum hakiki ve hükmi şahıs
lara ait buğ<lay ve çavdar mah. 
sulünti aşağıda.ki fiyatlarla satm 
alacaklardır: 

A) Urla ve :Mardin vilayetleri 
dahilinde bulunan yerlerde ki
losu, ekstra buğdaylar, 7,75; 
ekstradan gayri buğtlayl.a.r 7,25; 
çavdar 6 kun.ujtur. 

B) Esk~ir, Kütahya, AI. 
yon, Burdur, Denizli, Konya, 
Niğde, Kayseri, Amasya, Sivas, 
Diyarbakır, Tokat, vil&yeUeri 
dahilinde bulunan yerlerde kilo. 
su ekstra buğdaylar 8,50; ekst-

,. radan gayri buğdaylar 8; ça.v
aar 6 kuruştur. 

C> Samsun vilayeti dahilinde 
bulunan yerlerde kilosu 9,25 
ekstra.d3.J1 gajTİ buğdaylar 8, 75 
çavdar 6,75 kuruştur. 

D) lstanbul, İzmir, Bilecik ve 
Manisa \ilayetleri dahilinde bu. 
lunan yerlerde kilosu ekstra 
buğdaylar 9,75, ekstradan gayri 
.buğdaylar, 9,25, ~avdar 7,25 
kuruştur. 

Yealklydekl 
bırıılık 
<Bat tarafı 1 nrlde) 

llindokl dUkkA.nıdır. Hırsızlar dUn 
gece gabaha kar§ı karanlıktan istila· 
de ile dUkkA.nm Ust katındaki camları 
kırar k içeri glrmlıler ve alt katta 
ki dUkk!na inerek en kıymetli eıya· 
ları, top top ipekli kumaştan, göm· 
lekleri ve çekmecedeki paraları ça· 
larak kaçmı§lardır. 

Çalınan e~yalarla paraların kıyme· 

ti 2500 lirayı gcı;;mektedlr. 

BUyilkdere mUddeiumumlsi KA.mil 
Bora tahkikata barlamııtır. Hırsızla· 
rm üç kiti olduğu tahmin edilmekte· 
ve tutulmaları tçln 11kı bir takibe rı· 
rifilml.J bulunm&ktadrr. 

şı,ıı balkı 

terllos lçlyormaı 
Enıniyet altIN:ı şube memur. 

lan dün Harbiye semtinde yap
tıkları kontroller sonunda. sucu 
Hüeeyin Başaranel'in menOO. su. 
ları damacanalarının milhürünü 
söküp terkos suyu doldurduğu
nu ve sonra tekrar mühürledi.:. 
ğinıi teebit etmişler, bu suretle 
doldurulmuş 8 damacana ele 
geçirmişlerdir. 

Yapılan tahkikat sonunda, 
cidden soyadma hakkiyle layık 
olduğu anlaşılan Başaranel'in u
zun zamanda.nberi Harbiye, Ni. 
şantqı Pangaltı ve Ş'§li halkına 
menha suyu diye terkos suyu 
içirdiği öğrenilmiştir. 

Başarancl hakkında ecza zaptı 
tutulmu.c'I, a~Tica ka<:.akç:lıktan 
da tnhkikata girişilmiştir. 

Memurlar bundan başka bu 
semtte temi:-Jiğe Ye oo:~Jiye ni
za.mlarma riavet etmiycn bir 
hayli esınfı dııha rezalandmnış. 
lar ve 11 şoför hakkında da 
zabıt tutmuşlardır. 

Torlno labrlkaları 
yakıldı 

Londra, 6 (A. A.) - B. B. C.~ 
Ça.reaznba gece!li 1nglliz tayya.., 

relerinin ltalyada Torlno ıehrl 
fabrikalarına yaptıkları taarruzlar 
çok müeuir olmuş ve ikJ eaat 
aürmilştUr. 

Fabrikalardan biri o kadar ıid
detl,. ''Anmllğa ve infi!Akler hiribf
rini o kadar ıüratle takip etmeğe 
başladı ki, infilakler bir alev hat
tı şeklini almıştır. 

İlk hücumdan sonra arkadan 
gelen İngiliz tıı.yyareleri, yangın -
larm ve infilaklerin şiddetinden 
attıklaM bombalann t'-'irini seze· 
memişltrdir. Yangınlar, 85 kilo • 
metre uzaktan görülebiliyordu. 
TORİXO BOMBABDIMA::\"L~LV 

TAFSİLATI 

I.ondra, 6 (A. A.) - Hava ne
zaretinin i$ihbarat llel"\'isi bildiri· 
yor: 

Çarpmba akşamı İngiliz bom -
bnrdıman tayyareleri Torinodaki 
buyük ııilih fabrikaları tizerine 
muazzam bir hücum :rarmışlardır. 
En mühim hedefi yine de\"lete ait 
mUhimmat fabrikası teşkil c:tm!ş. 

tir. 
Saat 21 den az sonr~ tornba:dr 

mana başlamış olan tayyarE:ieri • 
miz bu fabrikanın üzerin:fe ud saa
te yakın bir müddet kalmışlardır. 
Şimalden cenuba doğru uzanrr.ak· 
ta olan bir h:na tamamen alevler 
içinde kalıp kesif dumanlar çıkaı
maktaydı. Yangın yerlerinde par
lak ziyalar neşreden infil&kler mü· 
şahede edilmi,ür. Dl~"'r bir pilo. 
tun ifad8''np, nazaran yangınlar o; 
lcıviar r.oktu ki, bunların r · ~ "ma 

diljen bombaların tesirlerini gör .. 
meğe muvaffak olunamamıştır. 
Son bombardıman tayyaresi bu 
mevkiden ayrıldıktan yedi dakika 
sonra şiddetli bir infilak olmuıJ ve 
yangın tekrar şiddetlenmiştir. Tay 
yare dünerken 70 kilometreden 
yangınlar görlilebilmekteydi. 

Fiat fabrikalan da bombardıma
na tabi tutulmuştur. Burada da 
bilyük yangınlar çıkanlmıştır. Ve
rilen raporlardan biri bir fabrika• 
nın çatısı Uzerinde iki bombanın 
patlamış oldugun· u bildirmektedir •• Bu bombalann infj!J.kinden ild 
dakika sonra şiddetli bir infilik 
kaydedilmiş ve bili.hare binanın' 
dahilinde bütün binayı aydınlatan 
ıbüyük bir yangın çıkmı:etır. Oto _ 
-ımobll ve tayyare molörU imal e-
den Fiat'm diğer bir askeri fahri· 
ka.aın.a da hUcum edJlm.i.ştir. Esas 
binaların üzerine iki bomba ııah·o
sunun tam isabetinden sonra hir 
ıe~k görlilmilş ve bu ışığın billha·' 
re dahili bir yangın olduğu anla. 
şılmrştır. 

D1'SELDORFU BO'.'llBARDOIAN 
Londra, 5 (A. A.) - Ha\'a ne

zaretinin tebliği: 

Çarşambayı perşembeye baı;ıı • 
yan gece, İngiliz hava kuvvetleri
ne mensup bombardıman tayyare· 
leri, Düeeldorf mmtakru1mda muh. 
telif hedeflere devamlı hücumlar 
yapnıışlardır. Bu bombardonan ne
ticesinde infilakler vukua gelmif 
\"C yangınlar çıkmı~hr. 

D'ğer bir tayyare grupu. Tori
noda seçme hedefleri bombardı -
man etmi!ltir. Bombnl'dıman tay • 
yarelerimizin mürettebatı bliyük 
hasarlar \'llkua geldiğini mü~hc • 
do etmi§lerdir, 

İngiliz hava kuvvetleri, aynca, 
Anvcrıı, Cala.is limanlarmı bir!:ok 
düşman tayyare meydanlarını 
projektörler ve ha\•a dafi batar ~ 
yaları mevzilerini de bombardı • 
man etmiştir. 

İtalya üurlne yapılan harekat. 
tan bir tayyaremiz dönmeml"tir 
Di

• ~ . 
ger tayyarelerlmizin hepsi saJi· 

men üslerine dönmüştür. Bu taar. 
ruz 12 saat sürmli~!Ur. 
t ALM.Al\"LAR U TAYYARE 

KAYBETI1LER 

Londra, 8 (A.A.) - Almanlar df1.a 
İngiltere üzerine yaptıkları akmlar 
eanal'II!da 14 tayyare kaybetmleler · 
dir. İngilizlerin zayiatı 2 tayyare ı.se 
de birinin pilotu kurtulmu§tur. 

lNGILTEHEDE ZAYİAT AZ 

Londnl, 5 (A.A.) - Hava ve em 
niyet nezaretlerlnden bu sabah te!l 
llğ edilmlıtır: 

Bu gece dUıman tayyareleri Lon· 
draya ve orta 1ngiıtereye do;:tru uça· 
rak yUksek infllAk, kudretli bomb~ 
larla yangın bombalan atmışlartlrr. 

lnııanca zayiat az, haııarnt hafiftir. 
DU~man faaliyeU gece yarı.sı dur · 
muştur. 

FOTOGCAF ALAN TAYYARELER 
A.'IERtKA NlL\LI 

Londm, :S (A.A.) - Taranto'da ha 
sara uğrayan İtalyan gemilerinin fo 
toğl'afiannı alan tayyarenin Amcri · 
kan mamul!tmdan olduğu dUn ak · 
ıam Londrada bildlrilmtıtır. 

Şurl\"1 kayded!lme.lctedir ki tngilı:ı: 

hava kııvYetlert erklnı Amerlkad'.> 
lll§a edilen v11 timdi kullanılmakta o· 
1a.n tayyarelerin m11kemmellyetlnden 

Yanan barbl 
... . 

BaşvekAletlD tebliği 
(Baş tarafı 1 nclde) (B&§ taralı l ncldo)' :k 

Yunanlılar Pırmıeti mm~ Bir taraftan çiftçinin kendlısiııe 
ımda yeni muvaffa.layetler kazlfr-1 elverlşll bir fiyat bekliyerek ma'h 
m~lardır. su!Unü pazara eevketmekte pğır 

İngilterenin gijnlült j 
masrafı '( 

45 milyon 
dolar f Yunanlılar Piremet. nln şlmaliı davranması ve diğer taraftan htı· 

garbisinde bir İtalyan fırkaaını a; bubat etoklarma sahip tüccann 
ğır zayiata uğratm11lar, daha altı mlltf'madt bir fiyat tereffilüne inti- İngiliz hazine müte~ 
ağır top, silah ve milhimmat elde zaren mallarını piyagaya arzetmc- ıısının Nevyork seyaV-ti 
etmişlerdir. melerl bu istikrarsız manzaranın DA 

Yıman tayyareleri, dilfmanm nı bel11 ba.şlr lkl unsurunu teşkil -e· iyi neticeler vereceK 
motörlü kolunu imha et.mit, aske- diyordu. Buğday fiyatlarını müs- Nevyork; 5 (A. A.) -1ngilte 
rl barakalara bombalar isabet et- tahsile vefa edecek bir hadde tul· den tayyare ile Nevyorka gelen 
tirmiş, siperlerde gizlenmiş olan !· mak ve çiftçinin mahsulünü ucuz İngiliz hazine mütehassısı Fred .. 
Wyan askerlerine bomba ve mit. fiyatla elinden kaçırmasma mnni rik Filips, mali vaziyetin hi~bf.ıı 
ralyözlerle hücum etmiştir. olmak maksadile, cumhuriyet hü - zaman bugünkü kadar sağlam 

Draç ve Avlon\'n limanlan, İn - kOmetince teskil edilmiş olan top· olmadıg-ını gazetecilere sö .. •eriıl3 
giliz tayyarelerinin ağır taarruz • rak mahsulleri ofisinin evvelco J• 

lanna uğramaktadır. mubayaa fiyatı olarak tesbit ettiği tir.Sir Filips, Büyu"k Brita.ıı..,.._ 
İngiliz tayyareleri, düşmanm 5 kuruş, müstahsillerimiz tarafın· nın malı" kaynakl--11.~:--

temizlenmesinde Yunanlılarla er- dan bü'-'U00k bı· memnunı'" tle k a.rı.wu J r J·e ar- vüs'atinc her gu··n 45 _n:a..., 
kı bir surette teşriki mesai ediyor- sılandığı ve ofisin yurdumuzun her nıuyuu 
lar. tarafında alıcı merkezler açmasl dolar -sarfedebilmesi keyfiyo-

Atlna, 6 (A. A.) - B. B. C.: temennisi umumileştiği halde, son tinin delil olduğunu ilave e~~ 
Yunan ba§kumandanlığmm diln mmanlardıı. bu fiyatın 5 50 ve mü- miştir. , ... ~ 

geceki resmi tebliği: teakibcn 6 kuruşa iblağ edilmesi· lngiltereye yardım meselesi 
Dün bütün cephede muharebe • ne rağmen. bu amiller yüzünden Nevyork, 5 (A. A.) - Va.şing 

ler devam etmiştir. Yunan kıtaatı ofis merkezlerine satış için vaki tondaki gazete muhabirlerin~ 
düşmanın şiddetli hava faaliyetine rnüraraat talepleri de günden gü· giire, İngiliz hazine mütehassısı 
rağmen bilhassa. merkezde \"e ce. ne azaldı. İşte bu \'aziyet karşı· l<'ilipsin Amerikaya yaptığı xi 
nup ucunda ilerlemelerine devam smda. hükfımet bir taraftan piya- yaretten lngiltereye yardım hu .. 
ediyorlar. 81lya istenilen nizam ve istikrarı susunda yeni ve tatmin edici bh: 

Yunan tayyareleri düşman kol- vermek ve diğer taraftan halk ve te~ebbüs doğabilecektir. 
larmı, mevzilerini ve askeri he· millf müdafaa fötiyaçlarmın zaru· Yun:ınlılann Arnavudluktald 
deflerini bombardıman etmişlerdir. ri kıldığı büyük memleket stoku· l mütemadi muvaffakiyetlerl ve 

Atlna, 6 (A.A.) - Yunanlstandald nu temin etmek maksadile, bu ted- I s:ınay1i günde yirmi dört saat; 
İngiliz umumi karargtı.hı bugUUn ln· birleri almıştır. Bu tedbirlerin , . 1 çnlıştırm:ık suretile g-erek milli 
glliz tayyarelerinin mUhim bir zafer saslan şunlardır: müdafaa ve gerekse İngiltereyeı 
kazandıklarmı resmen bildirmektedir. 1 - Şimdiye kadar topırk yardım için büyük bir hamlei 

Re.ıımt be.>anatta §öyle denlltyor: mahsulleri ofüi. buğdayı Ort:ı A· yapıl .. bileceği hakkında senatooı 
DUn diişman hatları üzerinde cere- ,nadoluda 6-6,5 kuruşa almakla hariciye komisyonu tarafm&. 

yan eden §iddetıi bir muharebe esna•, idi. Yeni kararname ile bu fiyat, yapılan beyanat nikbinliği art• 
.ıımda, avcı tayyarelerimiz bir çok ıldloda 2 kunış zam edilerek 8-8 ;; l tırm1ştır. 
dilşman tayyaresi düşUrmllflerdir. Te'\ kuruşa iblağ edilmiştir. Ve bu fi. ------------

,pedelen bölgesinde alelacele ricat et- ya~ aynı zamanda bu mmtakada 1 i - · Plr8m8Ud8 
mekte olan dllfman kıtalanna lngms ~ugdaym azami satış fiyatı olarak ! t • 
ıbomb&rdtman ve avcı tayyareleri mu- ilin edilmiştir. Hükumet, bı· fi- lt81J8D rlcadl 
vatfaklyetli hUcumlar yapmışlardır. yatla Tilrk çiftçisine ümidettiği ve . 1 

'Bir grup yollann birleştiği bir nokta1 ,onun istihkakına kani olduğumuz (Ba' tarafı 1 nclde) 
yı ve kıtaat toplantılarını bombardı44 fiyatı toptan vermiş oluyor. Biz· ı .llalya~lar çarşamba gUn\l 
man etmi§, Tepedelenc ve Bcrat'a gi• zat müstahsillerimizin bunu mem· Pıremedı mıntakasında çekllıxtle 
den yollara tam isabetler ı:aydedll• nuniyetle takdir edeceklerine eml- olduklan yeni mevzilerde de tu-

'm~tır. DUşman tayyareleri bombar!ı 'nim. tunamamışlardır. 
dmıan tayyarelerımızıe kar§ıla,mağa 2 - Başlıca istihlılk merkezle- Yunan ileri hareketi ytlzftn• 
1te,ebbUı etmemitlerdir. \ rinde, azamt satış fiyatları tesbit den müteaddid İtalyan kol.lau 

Aya.saranda açıklarında bombardı ve ilin edilmiştir. ,. tecrid edilmektedirler .. 
man tayyarelerimiz bir torpido muh~ 3 - Bu kararname ile hükumet, 1talyaıılann Piremedinin öte-
ribine hücum etml§ ve iki tam taabet muayyen mıntakalarda tüccar c- sinde ikinci ve hatta üçüncil bir 
.kaydeylem~lerdl.r. Diğer bombala/ linde ~ulunan buğday ve çavdara ı m~d~~aa ~a.ttı tesis edebilrn~ 
~eminin yakinlne dllfmUştUr. Tayya1 ,aynı fıyatla el koymak sali.biyeti- lerı şuphelıdır. 
.relerimiz çeklllrken torpidonun dur-° ~DJ.. almış bulunmaktadrr. Tüccarın İngiliz \•e Yunan tayyareleri 
duğunu ve yana yattığ'll1ı görmUı· elındeki stoklar için dahi el koyma Arnavudluk semalanna hl· 
ıerdlr. f"ıyatı. erla Anadohıda. S-:-S,lS lnı· kim bulunuyorlar. 

Bütun tayyarelerlmlz ve pllotları4\ nı~ olarak. kabul edilmişti__ı'. Tile· 'f. :{.. ::. 
mız salimen dönmUelerdir. . ,carm ellerınde bulunan bugday ve Londra, 6 (A A.) - Yunanls· 

Atına, ıs (A.A.) - Cepheden gele , çavda:.ıan?. bugünkil maliyet fiyat· tandaki İngiliz hava kuvvetleri• 
aon haberler ıimal bölgesinde ltaıyanl lan goz onUnde bulundurulursa, nin tebliğine göre İngiliz tayy3.
larm nlsbeten gayri müsait bir hava. b~ mu~e!e ile tilcc~ra geniş öl- releri Draç ve Avlonya limanlan 
içinde Elba.san istikametinde mute4 ~~de bır kar bırakıldıgı ve Sapılan nı bombardıman etmişlerdir. 
madiyen ricat etmekte olduklarını bll\. ~n ":1ahiv~ti . iti~arilc kendileri Bir İtalyan torpitosuna tld 
diriyor. Elbasan Pogradeç'ln 60 kilo·~ ~ın kar~ı bır tıcarı ~ muameledenı bomba. isabet ettirilmiştir. 
metre kadar garblnde Tiran ye Drag a..~a hır ı;ey olmadıg-ı derhal an- Torpito derhal durmuş ve yn.· 

~ 1 u indedir l~ılır. Bu karar ile onlardan isteı na yatmıştır. ı 
yo u zer • nılen şey, sadece mühim bir karı 1 

İtalyan ölUlerl arasında !aşiatle~ muk b'I' d 11 t • a ı ın e ma arını sa ıı;a arzet· .l~~~~~;;;;;;;;;;r•-- ..-;;;;;;;;;. 
gittikçe daha ziyade tesadU! edilmek- meleridir • 
tedlr. Kr" · ··lı· b' 1 .. rnamenın mu ım ır hususi-; \'ATAN - 1ST1KLAL ve 

Yunanlıların elde ettikleri muvatta·, yetini de, bilhassa tebarüz ettir-
kiyetlere rağmen, BUyUk Atına gaza· mek isterim: Bu kararnameye gö· 
telerl karllcrine artık her şeyin Yu· re müstahsil ('Jindeki mallara el, 
nan ordusu için mUltcmmel bir auret. konulması bahis mevzuu olmadığı 
te cereyan ettiği tasavvuruna kapıl· gibi, tüccar elindeki stoklara el 
ma.malarmı bildirmektedir. .konulması keyfiyeti de ancak mu-

Alcfteron Vlma gazetesi bUyUk bir ayyen mmtaka!ara inhisar ettiril· 
muharebe arıfe.sindcylz diyor. • mlştir. 

DC.S AKŞ \MJ\t YUNAN ~ Kararnameler, bugün meriyete 
TEBL1Gl ::' girmiş bulunmaktadır. Bu tedbir-

Atina, 6 (A. A.) - Yunan baş
kumandanlığmm 5 ilkkanun ta. 
rihli ve 40 numaralı tcbliı;:: 

Bugün bütUn cephe boyunca 
muharebeler de~am etmiştir, Kıta
larımız, düşman haYa kuvvetleri· 
nin şiddetli faaliyetine rağmen 
merkez ve cenup mmtakalarmda 
yPni muvaffakıyetler kazanmııılaı
dır. 

KORFU BOllBALA:SDI 
Atina, 6 (A. A.) - Umumi em

niyet nezaretinin 5 llkk!nun ak· 
l'am tebliği: 
Düşman tayyareleri, bugün ye. 

nidan Korfu şehrini bombardıman 
etmişlerdir. Zayiat yoktur. Bina • 
lard~ hafif hasarlar olmuştur. 

Sovyetıerln ilk 
tavizi 

,..,,.. 
(lla., tarafı 1 ncldc) 

haneainin tekrar aı;:ılmuı hwıusund:ı. 

mutabık kalmı~lardır. 

lerle hükumet, buğday meselesini 
halletmek ve toprak mahsulleri 
ofisini piyasada hakim ve niznn 
vaziyete sokmak hususundaki katl 
kararını açıkça ilan etmiş oluyor 
Bu tedbirler, aynı zamanda muh: 
telif devlet müesseselerini müte _ 
halif fiyatlnla buğday mubayaası 
JcUlfetinden de kurtarmış olmakta
dır. 

Japonya teminat verdi 
(Baş tarafı nelde) 

Sovyet hUkQmetl, Japon hUkOmetl· 
nin, Japonya ile Vang Ç1ng Vey ara· 
ıımda aktedilen anl~manm UcUncU 
maddesinin Sovyetler Birliğine karşı 
olmadığı ve Japonyanın Sovyetler 
Birliğiyle ıMlnaseebtlerinl tanzim et· 
mek arzusu üzerinde tesiri bulunma· 
dığı hakkındaki beyanatından k.ayJı 
malflmat cc.ler. Kendi taratmdan 
Sovyetıcr Birliği §U ciheti bildirmeyi 
lUzumıu bulur ki, Sovyetler Birliği • 
nln Çine kar~ı olan ıılyaseU biç do • 
ği§meden aynı kalmaktadır. 

.l\IEI"KURE AŞKL'llllN kudretlne.ı 

l·tıKsEK bir .llJISAL.-

Vatan 
Fedaisi 
BUyUk Harp, Sergttteıt, Atk ve 

1 

Cidal filmi 

Tlrkçe Sizli 
BU) ilk vatanı ve askeri dram 

Batta RtCHARD DlX 

Dilber GAIL PATRIOK ve .. 
.JOAN FONTA!NE oldup halele 

12 büyük yıl~-

On binlerce tlıtıran 

:MİLYONLUK FlLM 

BUGÜN 
·Matinelerden itibaren 

TAKSiM. 
SIDemaıaada 

Bu ma!Qmat diplomatik kayna:c
lardan aldığını kaydeden muhabir, bu· 
nun Sovyetler Birliği taratmdan A· 
merıknya yapılan ilk tariz olduğıJnu 

bildirmektedir. 

~ HAYATiNi, BEŞERiYET iÇiN 

Muhabir, bu meJıelenln hariciye 
mnsteııarı Vels ile Sovyet bUyUk el· 
çisi Uman.ski arumd:ı geçen ağustos· 
tanberl yapılmakta ol:ı.n görUşmeler

de mUzakere edilen meselelerden bl:i 
olduğunu i!Ave ediyor. 

dolayı pek ziyade memnundurlar. Ru 
t.ayya~ler birçok hıı.~Atta ve bll • 
ha.asa orta oarkt.a büyük bir kabiliyet 
gör..ermiılerdir. 

Bir fellket olan \'EREl\I mlkrobunun mllcadelıeelne feda eckll 
I 

B O B 1 B T K O C:~B 

OLOME KARŞI SAnŞ 
Filminde: EldL ıJANNtNGS tarafından yaratd1Dlfbr. . ....... 

ugün i!:~::ıerden Salta~ya-9inemasında 
- Seamlar: 2.ao - •.ao - e.ao. Suare: e a 



o ıtln vukua reldi. 
Ckay·Jtay) edeceilıü 

alay eden Punga • Pun· 
'Qa.uvakkaten kılavuzluğa 

lartey bağırdı: 
babnmaym; yamya..

da lllzl beklemezler. Çok 

9alctnfn kollan aı· 
~anma yaklqt!klan 

bir lhtiJle içinde can 

Zenci yoldan ıeçertea &yağiyle 

bu ipin ucuna buar bumu ok ya· 

ymdan fJrlaJmetı. 
Bakir omuuıda hafif bir fecrin 

g61gelert vardı i gtlnet, mk dal lanıı 
ve yapraklarm anamdan geçerek 
zemine niltus edemiyordu: kafJ1e 
koyu yeşil bir kubbenin altmda ya· 
n karanlıkta blmlftl. 

Tahtt!U gemlcller, mm ormanda 
bir dakikada olup biten bu facia 
'U'Şmmda teeaUr duymakla be • 

...,ber netielcrini bozmuyorlardı. 
Punga • Punga zencilerine geıtn· 

ce: onlar bu facia k.,.mmda uf&: 
bir heyecan bile duymadılar. 

Esasen Jı:endlleıi de omıanlık yer 
\cı J • yqadıklan için bu çeeit fr· 
zaklara ve buna benze'f' l}lümle.re 
ılışkmdıiar. 

Kafilenin içinde en çok eaşıra~ 

J:-"'fs ŞeJc!nn olmuştu .. 
Halbuki zenciler buna hiç lht! • 

mal vermtvorlardı. Bu bdarclT e· 
··,.mmiyet.siz ve bsvaP'r bir blc:Use 
null oluryordu da bu beyazları he· 
ycc:uıa getiriyordu T ''Btly1lk beyaz 
ef·n1l" lere dll3en, lcabmda fevk&· 
lide meta.net göetermek auretiyle, 
yanmdakilere örnek olmak değil 

miydi? 
Kılavuz Şuley tekrar katllenbı 

başma geçti; yola dllztlldnter. 
Artık ad.mı bqmda bir önlerine 

tuzak çıkıyor, fakat mahir kılavuz, 
"tMkba ıöa1eri ve yambmyan MVkl 
abilatyle ba tmütan W mer 
1ana~rda. 

Evet, Jdl~ bfDeyt a2'bk adım 
bqmda bin tehlike kartı1amJ1a 

bq1uuftı. 

Zemlae 1llltahkla sblenm.lt uan 
dlkmler senclleriD oıplak QUlaır 
na batııorda. 

Bir 1#1.er de, lalans. u Jra1mn, 
llatll 6rtlll8 bir plnınm içindeki 

keskin harben!n tlsertnıe d:llellYor 
du. 

Ara 1111'& kaftJe yarnn ... t bclar 
duraklıyor, ve bu MD&da JalaYU 
yoldaki tmaklan anmıklı llUlllU)· 
olQ10l'da. 

Tmaklan bahuuıa. b8JQk bir 
dikbtle boealttıktan aonndır ki. 
taflle tekrar yola devam etmek 
fmklnmı bulablUyordu. 

(DeNMı .,.,. ) 

HABER'in bulmacası 

Tabrtul •llJa= 
1 - Parlak. 2 - K&Yper, mide bu 

J&Ddllı saman. :raplllr, a - lk1 :vııs· 
ltll81r, tabi sOmre. ' - Erkek adı, 
lılna n"1 ıapmaya pbpnall,. 1 -

- Carl)'ellfs Tllrtoe p.rkı 
bilmem, Sevketliml Kendi dilim.. 
le eöyliyeceğim ttırkWerden de 
efendimiz sevk a.lmıamız. 

- Bir~ .ajle de, latenıe 
Qnce olaun, Luk:nva: Elverir 
ki sesini duyayım. 

Lukreçya. Padişahı akmamak 
V8 adece OD& le8lnf t&mt.mak 
lcln. badi dWJe Da bir .., 
okudu. 

- Okudufa puıcanm manam· 
• anlattı: 

"<JiJ'lt, ,.~ ..,,dM 7mnl..Zıt olur. 
- al.MiL.. "tJlkwa ll&IJM'. o ... 

ff AR.Biii on ~ ayma gir 
mit bulunuyoruz. Çeyrek a· 

ııır evvel de bUyiik harp 'bu aylar· 
da &falı yukarı aynı yagta idi. Bu 
itibarla ild harbin i1lı: OD be, ayı 
nm mukayeseli bir bilançC'Suna göz 
gezdirm~ faydalı olsa gerektir. 

1915 de harp bir hareket harbi· 
dir ve kara hareka,.ma inhisar et· 
mektedir. Harbin ilk senesi zarfın· 
da Fransa cephesinde büyllk mu· 
harebeler olmuş, §arkta Ruslar 
Tannenbergde ezilmişlerdir. Fran· 
ınzlar da cephelerde 900.000 ölll 
vermişlerdir. (Bunun 540 bini daha 
1914 ııenesinin so:. teşrini nibaye· 
tine kadar ki zayiattır.) Şark cep· 
besinde Türkler Sü\"eY!I kanalına 
taarruz etmektedirler. .Aldm kalan 
bu tepbblla 1916 temmuzunda tek· 
rarlaımuttir. 

1940 da. ise harp se.kllni ve ııaha· 
smı tama.mile deği.41tirmlştir. Fran· 
sa mlltareke yapınca Almanlar tn· 
giltere adalarını istila projesi ta· 
sarlamlf, bu projenin tahakkuku 
yolunda büyilk hazırlıklar yapılmış· 
tır. BllyUk mikyasta bombardıman· 
la.rla tatbikine başlanan i.still pro· 
j(>sf sonradan ya tehir veya tama· 
miyle terkedllml§, Almanya ''Ro· 
manya orduaunu tallın ve terbiye 
' ı;in'' Romanyaya Alman kıt.alan 
-;ôndermiştJr. Yunanistan& İtalya 
•aratmdan taamıs edllmJttlr, 

Atrlkada İtalyanlar İngiliz Soma· 
'isini işgal etm.İ31er, Sudana birkaç 
kilometre derinliğinde girmişler, 
M18tr çölünde bir miktar ilerledllr 
ten aonra İngills mevzilerine yak" 
lqmca durmuelar ve aylardanberl 
de durmaıktadırlar, 
Şimdi Ud harbin mukayelell bir 

larihçeelne gös gezdirelim: 

1915-1940 

iki harbin ilk 
onbeş ayhk 
devresinin 

mukayesesi 

daha genL~lemesl muhtemel bir de· 
nizaltı harbine girişmiş bulımmalr 
tadır. 

İtalvanm harbe girmesi Akdeni· 
zi lngillz donanması için bir hare· 
kat sahası } apmıştır. Bununla be. 
ra.bcır kal"§ıla.şmalar pek u olmue, 
ltaıyaıı de r.mnsı her defaamda az 
çok zayiatla, bfiy{lk sürat! aayesin
de muharebe sahasından 11aJrJ11· 
m ya muvaffak olm111tur. 

3 - HARP GFMft.J!R.t 
1915: . 

FRANSA: 21m-hlı,31 kruv~r. 
234 torpido ve torpido mu:hrlbl. 

lNGtLTERE: 63 zırhlı. 151 lmr 
vazör, 333 torpido ve torpido mo:h 
ribi. 

RUSYA: 9 zırhlı, 7 lauvazör, lfrf 
torpido muhribi. 

AVUSTURYA· MACARiSTAN: 
15 zırhlı, 2 Jmıv&Wr, 105 torpido 
ve torpido muhribi. 

ALMANYA: 44: mhlı, SO kraft• 
zör, 217 toıpdo ve toıpldo muh· 
rlbl. • 

TtlRKtn:: 4 llriılı, 3 kruvuOr, 
'3 torpido muhribi ft t.orpldo.. 

ISMO: 

ALMANYA: 31 tıktetrinde .AJ• 
man harp ve Ucaret cfonanmılarr 
nm ay1atı ceman U.327.639 ton 
hacmiııde 226 pmiyi bulmuttur. 
Yalnız La Pl&ta, Narvik ve Kat.e-
gat muharebelerinde Alman harp 
donanmuı 60.000 ton zayiat ver 
miştir. 

lTAL 1' A: 31 1lkteerinde İtalyan 
harp ve ticaret donanmalarmm 
mecmu zayiat! 365.661 tonluk 72 
gemi idi. İtalya deıııtzaltı gemileri· 
nln llçte birini ve on lkf kadar kna
vullr kaybetmiftir. Taranto h&ttJ· 
aem bu h-ba dahil değildir ve 
bu vaztye* İtalyanın ~yle blSyle 
80.000 tonluk harp pmhıl tama· 
miyle mahvo1m!U!!ıpe bile usua bir 
zaman lc;ln abl bJrüdmıtt:ır, 

5 - HA.VA RABBI 
1115: 

lNGlLTEBE: 191' harbinin bq
langıcmda tngiltere ll'ranlanm TOO 
ve Rusyanm 800 ta~ mu
kabil 150 tayyareye maUktt. 10115 
aonunda .Almanyuım tanareleri 
adedinde tayyareleri n.rdı. 1118 
de lae tngtıls tayyare flıbrlblan 
Alman ve ırranm tayyare fabrtb· 
larmda imal edilen tayyarelertla 
mecmuu kadar tayyare imal et
mekteydi 

ALMANY Aı Harbe ~ tayyare 
ile clnnll olan Almanya 19115 w 
nanda bu milrtan bJr mialtne _. 
karıqtı. 

Tayyareler ba harpte mahdut bir 
rol oynadı. 
INOı 

1 - !NGIL'l'DUCNt!C 
HARP OAYBJı:'l'LJllU INGILTEREı Harbin bqlangr 

cmda resmi ietatmtJklere g6re 12 
BUytlk Briı.aDJ'UIJll IDAh altına • aaffıharp gemisi 7 tayyare remlll 

alac&iı ulı:er mncu.du 400 bin 3 muharebe knı~rll. 19 ~ 
dir: bamm 1&0.000 1 l'nllılmdır. kruvazör 68 hafif lauvuör 200 • • 

19Uh 

tNotLTERıı:ı Btlytlk ~ 
hava kuvvetlerinin timdi lrq tay 
yareden mlltfl!lekkil olduianu tayt 
ne lmkb yoktur. Ancak. remnt 
beyanata nau:ruı, eıı PO altı q 
80lll'& İngU1z han. lnıvftıt1ertDla tay 
yare adedi bUmmıduı Alman ha" 
va kuvvetlerine milaavi olacapt 
aöylemelı: mDmkllndUr. tncnterentn 
Birleefk Amerlkaya 28 bin tayyaN 
alparit ettfit ve b1m1ardan e. 000 
kadanm teaUm a1dıiı .&ylenmek' 
tedlr. Dtfer taraftan 1940 ela talim 
ve ~eleıi fkma1 edilen B1lytlk 
Brltanya pllotlan 80000 olan.k t.aı· 
mtn ediliyor. 

lMO: 
SU&h altmcla S.000.000 dan fula 

asker vardır. Yalmı 8arkta ugarl 
250.000 klliUk oldufu tahmin edf• 
len kuvvetli bir ordu bulunmakta· 
dır. ATmtralya, Kanada, Blndlatan 
ve Yeal Z.Jende mtltmudt,ym tak
viye kıtalan stladermutedlrler. A· 
un.tala" 1r•nada fabdblan sa· 
.,eslncle !nsDls ordun mllhlm mHr 
tarda motorbe tDlhtara mallktlr. 

2 - DENiZ HARElUTI 
1915: 

Bllyllk mDeyuta denls harellb 
olnuumltır. Abluka ve denizaltı 
barbl ancak 1917 de 1nJdpf et· 
mlltir. 

UMO: 
1915 de oldufu gtbl bOyOk mtkyu· 
ta deııJz harekltı olmamıetır. AI· 
manya bir taraftan tnıuız abluka· 
imi yanmya çah11na.tta, diğer ta· 
raftan İngWs donanmaama kartı 

Kelar, 8 - Bir rak, 'batırma. T -
Scıa. 8 - Bir nevi ııebu, 9 - Güzel 
koku. :yuvarlak, 10 - Sofuktur, Utu. 

lloldaD .... , 

ı - ÇocukJarm ber aman yapbfı 
..,, 1 - BOyt1k bir TUrk lrumandaııı, 
~ 1 - Ko.tabak, hayvanlar ya· 
tar, • - Bir muharrlrim.ls, ölr1ls " 
IMk cbuılDe denJr, 5 - Yeni evlenen 
Jııadm, 1 - Kabul etmek, 1çkin1n am· 
eaaı. T - Seelenme edatı, eorgu eda· 
tı. A\'CIJarm an.dıfı 8 - Avnıpada 
bir dal ll18llesl. Jı:llpeJı:, • - Gölse, 
Ud duvar aram, ıo - Uza.nak, 

" lllllMl'ab ı.ıımanamn:m balll: 
1 - Cami, Ayak, 2 - Ataman, Dip 

a - Bltabet, Rı. ' - Ain, Kalay, 5 
- ı.&ne, Dul, ı. e - il, E, Konmak. 
T - Ta. Çit, Bt. 8 - Jnat, Bade, 9 -
.A.Upqa.Al. 10 - Heap, Lala, 

rtıftltklan Aer zaman yarabilif'. 
Actıbcı bu 'karanlıklann orta. 

aında ne var? Bu. dü.fünülecek 
bir feY mi? 

Karanlıklanta orttJMtlda tftk 
mr •• Güne§ var .• 

Raydf gel. bu giltlefi görmeğe 
91kaffml" 

Lukreçyanm sesi çıok · gQzeldi. 
Murat: 

- Ben bu 8e9e bayılırım, Lur 
reçyal ne tattı, ne manalı sesin \781' 

mı§. Okudulun §8fkmm manası: 
da hopuna gitti. Venedikte mi ~ 
rendin bunu? 

- Hayır. Venedikte ~ küçük" 
Esir dfiltOIOm adada ölrendim. 
tOm. Şarkıdan falan anlamudmı. 

- Çok gCbel. Haydi iç bakalım 
Sen lçıeı'ek sarbot olmuyorsun! Hal 
L-L! ı.- le ıSen -1-.t:
UUIU ~ ~ ~ıı:::ıııwm. 

- Bir kadeh prap, bir nlbk 
&nril'10a8 arttırdı, eevketllml Qe 

den içmiyors1Jnuz? 
Padisah cilııııdmindm nmmdo· 

torpido muhrlbl. 75 denJzaltı gemlıll 
vardı. KUteadit harp gemileri ini& 
halindedir veya harblıı bidayetinden 
beri bıtalan UmıaI edilmletlr. tn· 
glltere Hmınlarmda bulunan ll'ran• 
m harp pmllerlyle beraber lnsl· 
Us donanmumm. mecmu haoml lld 
mil)"Oll tonu ~-

ALMANYA: Alman donamnw 
alır zayiat vmnft " çok zayıfla• 
ID.lfbr. Graf Spe cep zırhlıBı "1nti· 
har" a mecbur kalmı3, Norveç ha· 
rekltmda epey gemi kaybetmJttir. 
!Simdi mevcut clonenmllJll!lm bqlr 
ea auurlan 8anıhorst amlıalyle 
cep zırhlıları Doyçland, Amiral Şer, 
l...aypzlg ve KônJpbe'l"g Am1ral Hlp 
per'dfr .. Harp bqladığr saman hali 
l:nşada bulunan ''Billnarlıt" mıtılJlr 
nm da hizmete glrdii1 ~yleamek" 
tedlr. Almanyanm bundan bqka 
oldukça kuvvetli bir torpido filo· 
tlllası ve bir miktar dımmaltı gemi 
si vardır. 

lTALY A: Harbe girdiiJ uman 
dördü yeniden tamir vo tadil edil' 
miı 6 ZD'hlıaı, 33 knıvuörll, 118 
torpido muhribi, 62 torpldOIU, 121 
denizaltı gem.ial vardı. 

4 - DONANMA. ZAYİATI 

1915: 
nmtLTERE: Barp ıemial: 150 

bin ton, ticaret gemisi: 400 bin 
ton •.• 

ALMANYA: Harp gem.isi 90 
bin ton. ticaret gem.iai: 370 bin 
ton. 

1940: 
tNGtLTERE: Bllyllk rant ola· 

rak fnglltcre harbin bqlangıcm· 
danberl 1 zırhlı, 1 tayyare gem.tal, 
ve on ilci, on Uç kadar torpido muh· 
ribi ta.•·betmiştir. Ticaret gemla za· 
yatı ar ında en mtıhfmml 42.348 
tonluk Empress of Brltaln" vapu
rudur. 

ALMANYA: Ahun 1aaft kur 
veıtımıım tayyare adıldl ••klrmd• 
Bed allrOlen tabmtnler pek malaw 
Uttir. Bel' JaaJde üua .,,....... 
rlnln 10000 den ...ıı ......... 
hakkak gfbldlr. Atat-~ 
dan IOntetrJn iptiduma kadar Al• 
manya yalnız lnglltere berinde 
2'83 tayyare kaJt>etmll_ Ba n,.. 
kam rec;en ay acıntmda 8818 n 
~ • .AlmaDlann pilot -· 
yta.tı ... 0800 den fuladlr. 

e - RARBlN tım.sADI 
NETtCELERl 

1915: 
FBAN&&ı 97 yWmek :flrm4a1l 

27 abıl kaybeden l'rama harpten 
ikbBadl ba'Jmndan epey arar sör" 
mll§tllr. İngiltere böyle bir arar 
görmtmJltlr. 

19'0: 
tNGtt.TERE: İngiliz mem.baJ.an 

ve ıana.yi zararlı vaziyette delil" 
dtr, Amerika ve KaMcla lltclde da· 
ha mllhlm mikyuta malw:eme sen· 
dermektedhier. ~mi 
nakallt normaldir. 

ALMANYA: Ablukum AJmaa• 
ya tızerinde u çok tealri g6r1Umeılr" 
tedfr. Ağır 1a11ayl ve hayat! mı· 
nakaleler tngi1iz bombardımanJan 
yUsOndu liruelini kaybetmlttlr. 
fega1 altındaki memleketlerin ..... 
balanna el koym111 olmakla bara· 
ber Almanya hayat! bur madılelr 
rln ve bllhula petroıtln llkmtmm 
çekmektedir. 

ITALYA: !ktmadt b&knndan 
harpten çok sarar r~rmtıatUr. İqe 
madıWeri atoklarl ualmlltır. BU· 
hMla adalarda late vaziyeti pek 
fenadır. - K. 

ti. Nefes darlığı, nekris hastalıkla· Gerçi padi§3hla cariyesi arasında 
n küçüktenberi çekiyordu. Meml: bir resmiyet aramak manasu olur 
kette içki yasağı vardı ama, Sul· du. Fakat. pırası mnhkakattı ki, 
tan Murat bu yasağı taassubtan içki icmiyen bir insanla içki içip 
değil, yeniçerileri nizama all§tır sartıo, o1an br insanı haleti nıhJ· 
mak ve birçok Mdiselerin önüne yesi bir olamaz.eh. Murat, ne de 
geçmek için koymuştu. olsa, yeni zevcesine ka~ı çok na 
Lukreçyanın tekliR ii2ıerine, dör' zile, çok mWteflk daVl'81U}'O!'da. 

düncü Murat, yeni göııdesinin ~ Bir aralık Lutı~nm saçlanm 
!indeki prap kadehini çekip aldı- çözüp daltmak istedi. 
ağzına götürdü: - Ben devlet illerinde nimm 

- İşte, hatırın için bir yudum çok severim ama, kendi haremimde 
içiyorum. Kafir şeyin ne tatlı, .ıe her eeyin o derece muntaıam ol
nefis, ne iştah açıcı bir eeY olduğu masmdan sda'mm. Hele eıı saçla 
nu bilmez değilim. Fakat, hekimba nnm 1Q1elerini çöz .. d~t dmı« 
p bana içki içmeyi yasak Ptti. omuzlarına dökWsiln. Bu gbellOr 
kendim de tecrübe ettim. içtiftjm leri bapnm arkasında neden ilk!· 
zaman mafsallanm çok aln>w .. byonun.? 
yatakta yatamıyo~ Luk!'!ÇY8 de-hal SIÇlanm cftl" 

Lulmçyanm cam 8*ddı: halblr mele bqladı. 
ki o, padişahı sarbot etmek, iyice Venedik dilberi o merıe ilk da 
ı&üne Cirmek, onu tam nww11e derdttnctı Muradın ince, dunala 
awcunun içine almak istiyordu bir erkek oklulmnı tmnf,tt. Kal 
Murat içki içmeyince, aradaki res- binde ıfttlltçe aıtan bir Memn 
.miY.et tamami1e .Dil aıc'ım.-•d1&. ~ K•feenw, WW mdfelt 

Tehir maçları 
bu hafta yapılacak 

At&Ulrktın ölf1m yıldötınmll mllna· 
Mbetiyle teblr edllmlf Ol&D llk m&0" 
lan bu puar 7&Pı!acak w birinci de.
re bitmff olacaktır. 

bt.uıbul futbol &janlıtı. ml1ll kQ
meyl teblre utratmamak için der 
" aruı ,apmamıya karar . verdllfD
da. l.k1DCl dene ilk maçları da br 
men öbar pazar b&fll)'acaktır. 

ı.tubal fatlaol aJMhirndu: 

8-12-040 tarthhı4• yapılacak 
lik tehir ~lan: 

Peaer atadı: 
Topkap - Altmtuğ ııaat 11, Pe

nerbabçe - llt. Spor saat 13, V• 
fa - Beykoz saat 15 . 

leref atadı: 
Beliktat - Sllleymanlye saat 

13, GalatMaray - Beyoiluapor 
aaat 15. 

Karagtlmrllr ubalı: 
Şilll, Gllnet - Ortaköy ııaat 11. 

Galata GenGllk - Akmspor aaat 
13, Karagttpırllk - Deminapor Ktl 
çtlkpuar .at 1&. 

Amııclolalalllu uhulı 
Anadolu - A. Hiur IUt 11, 

.Almtdar - R. Bl8ar aaat 13, Be~ 
lerbeyl - BUll ... t 15. 

Mektepliler voleybol 
maçlan 

ı.tubal enek aıeldeplerl ..-
1eyı.oı ilk lle)etfndenı 

&-12-194C cuma rtınU Emi· 
n&ıB lıalkeri aalommda yapılacak 
maçlar. 

Saba kom'Md: BaJll Vural 
T1earet L. - Dt'klll L. aat 

14.30. ha.tem T. O!::ar, Pertevnl
yal - Muallim lıl. M&t 14,30, ha
kem T. Okar 

8-12-SKO cuma ıllnll Beyof· 
lu halkevhıde yapılacak maçlar. 

Saha komı.ert: z. Akandere 
BotaaMJl L. - lftk L. aaat 14,30 

hakem Omaan Kerniaıı, DarllH&· 
faka - Sanat O. aaat 15, hakem 
oawax ...... 

.Sinema ve Tiyatrolar 

~llH ~I ~4.a;.:u 
Bulunmaz Upk 

J( ..... : 1. ti. BAB.B.IJn ..... 
....... ıl!lhtdll ktmledl lmmuııla 

ÜllUDIO.lldM 

Dadı 

B.Y,,ilu Hallı Sinemali 
.... Udll:lhante .. : 1-S.. 

rel llardl (ille Aftllar, 1- ..., ... 

ı[CC~alJ].~ '. 
1 ~~ " 

6.12.940 
lUI ..,._ ... 

:::=~· 
il.il ftrkem 
it.il ...... ...,... 
ı ... Ajıuls .......... 

aıı ...,. Clılı. 
iMi '1'emlll 
ILll bnllaı .... 
n.u~ 
.... Aju9 
nAI Oa•ı • .... .,... 

7.12.940 
lL&t TME ... 
U.00Kom...
lt.U 8u ..... 
ıuo AJmu 
ıuı ...... ..,.. 
ıo.15 BlıdJ'o o.. 
IOAI farlalu' 
11.U· Konapm 
n.11 orWtnt 
n.ao~ 
11.51 OM .... 

halkında yerleşip kalan kara dO 
f(lncıe.'lerin hepsi yaV31 yavq allı 
liniyordu. 

Lukreçya, dördüncO Murad 
aevmeğe mi bafbyordu. 

Gerçek. Murat. &Evilmiyeoek biı 
net delildi. Siyah sakalına ral 
men gençti .. dinçti .. emdi .. ıü-1 
lmnufuyordu. Sesinde tatlı bir m11" 
siki ahengi 'ftl'dL 

Murat. IÖldesinl, saçlannm d6· 
idik haliyle daha çok sevmieti: 

- Sen. melekler kadar gOıel 
tirin ve cmbeli bir kadınsın L 
ftkya! &öderim. sana bakmah 
kıyamıyor. f stenm ki. gOJ yilsQn 
de, bundan mnra. benden başka 
bir erkelin p tıi bile bu1unmasm 

Ve lrol1anm atarak, Lukreçyayı 
kucllma çekti. 

Bu mada llntur ft hanendeler 
iyice qmup .. ~ Lukı~ 
,. ,nmmy1a bile aeremt,on!a. 

.... , zs' 
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··---4nııa bombaları 
f20 

• ·mm ~alatasaray GAR O EN 
il Salon larında HER AKŞA,'1 

GUzel -.z be)·ettnc: SN K~I 

~~gf.~1%r~~i~.~ ~- ~ ~ lktıbas eden: Mecdi ENON 
• 8. 

U MUM!YETLE bir veya iki Jd· 
Ioc=r:ım a~lığında olan ve 

e>nder olarak a.zamj (30) kilo ağır 
lığa vara.bilen yangın bombalan he· 
d flere fazla miktarda atıldıkla.rm· 
d.uı aivil halk için diğer bombalar 
daıı daJıa bilyilk bir tehlike arze· 
Jer. Onların tes'.rleri infilAktan 
ııonra ıı.zalmaz bUdkis ancak inrilnk· 
ta.n :sonra b&Glar. 1nfila.kla beraber, 
bomb:ınm ihtiva ettiği yakıcı mad· 
deler (}'osfor, termlt ~bi) ınahfa.· 
r.alarmdan kurtulup uzak mesa!"J"· 
re dağılll'. Bombaların içinde bulu· 
nan san \'ey:ı beyaz fosfor hava ilo 
temas edince kendi!lğindcn ve yük· 
s:ık hararet tevlit ederek yanmayıı. 
başlar. Bu bomb:.ı.1ann i!:lndc bulu· 
nan yanıcı nmddcler zehirli bir du· 
man nen-eder. lçl rl fosfor dolu 
yangın bomb:ıl!ı.nnm tesirleri do • 
\ ıı.mlı olmv. ve nncak p:ırlrunası ve 
:rruıl:Ul..'lı kolay eşyanm bulunduğu 
yerlerde hasarla""& screbi:yet vere· 
1->ilir. Altimlnyom tozu, demir ve de· 
mir oksidi gibi mıı.ddelcrlrı kanştr 
rılınıumıdan meydana çıkan termit 
ifıe çok dalın tehlikelidir. çünkü her 
nerede olursa. olsun hatta su nltm· 
d:ı bile ois~ yanar. 

Bu bombalar paUaihklan zaman 
3000 derecci hararete kadar yük· 
st'len bir stcalı:ltk n~redcr. lnfi15.k· 
hn Mnraki ilk iştial snfhast çok 
şid<;letlidlr. 

Yakıcı maddeler derhal etrafa 
dağılır ve tıpkı ateşten bir lıi.v ta· 
bak:uımrn etrafa ynyılmn.smı andr 
rµrnk demi[ ile alilminyom biribi· 
rine karışıncaya kadar hafi! bir şe· 
kilde yanar. 

Bu bombaların maJıfazalnn umu· 
mi;;etle '·elektron" <lan yanılmış· 
tır. Bu madde hafif tertip bir ha· 
!ita.dır ve aynı uı.manda yanma has· 
sası fazla oldt<ğundan yang:r.m si· 
rayetine yardun tder. Fakat bu 
bombalcırm daha. tesirli olmalııl"I i· 
~·.n yukarıda söylediğimiz madde· 
!erden baııka yağ, bitüm gibi mad· 
d~lcrin de il:'ı.vc.si suretiyle yangını 
seri olarak etrafa yaymak çareleri 
dilııünlllmüştür. 

b'eniş bir sah& üzerine atJ.lacnk bu 
bombalar tatUTUZun §İddetini arttr
mıya yarden edebilir. 
Yangın bombası te hlilceainin eli· 

ğcrlerlnc nazaran fazla olduğunu 
tebarüz ettirmekle beraber muha· 
rip devletlerce alman bilhMSa. pa: 
sif korunma tedhirleri saye.inde 
bu tehlikenin de haddi a.cıgariyc in· 
dlrilmlş olduğunu bu son harbin 
safahatı gösterıni,tir. BilhaMa. kar 
gir in~aatrn mütek!sif bulunduğu 
yerlerde bu zararlar çok ar. olm:ık· 
tadır. Vo ancak tedbir almakta ku· 
sur edildiği zaman tahripkar bir 
hal almaktadrr. 
Bombaların ağırlıklarınm çok at 

olması üzerine düştiikleri binalar 
içine fazla nüfuz etmelerine imkAn 
bırakmnmaktadır. Fakat her zaman 
çatıyı delip tavan aralıırmda infıl!k 
edecek k~dar tesirlidir. Bu hal 
maddi zararların az olmasını intaç 
etmekle beraber, yangının yayYl' 
masmı kolayln~hnr. ÇünkU clı:scri" 
yetle tavan araları lüzumsuz eşya, 
eski k~ğrt. bezler, kırık dökük ka· 
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600Km 
Bir hombııl'dımı:n fayyarcıdnfn 
kak,ltt .,ğt ın~af<-yc \'O tombala· 

nn ağırlığına ;,.öı·c fa.!5ıyncaklan 
bomro miktarr ... 

'\ ' 

stanbuı Levazım Amirliğmden verı ıen 1 
harıci askerı kıtaatı ı ıan ıarı ,-

_,ı 

~ gtıııO (. 
100 ton un aımacaktır. Ka.palı zarfla ekailtrneai 1i·12·9'0 ~ r 

H te Silrtte a.ııker1 satmalma komiayonund& yapılacaktır. T~. ıpil~o' 
kuruştur. l50 ton olmalt üzere ayrı ayrı taliplere de il:ale ed ktuPl.,.ıııı 
rln ihale sıiatlnden bir sa.at evvel kanun! vesikalarlle teklif uıe 
misyona vermeleri. (1526) (11163) 

• .f • tlfftı 
edflell d' 

Fksil!.me günü iıltekll bulunmıyan ve beher kilosuna ııı.ıuntn U _.ı ılır 
4.5 kuru11 olıın ıso.ooo 'd!o yataklık paıruk 9·12·P4.0 pazarWJ ':eı:ePı!t11Jı" 
Ankarada M.M. V. aatınalma komlsyoowıdD. r::wı.:-l1kla ihale e ~1'Je 
teklllerln 3375 liralık katl temlnaUarllc birlikte pazarlık gllll ve 
mi.sy~nda bulunmalan. (11176) (lH~> 

.. • • ()()O tıJll 
otaıl S • -ırlfll 

Beher kilo.suna t&hmJn edilen fiyatı 6 kunıf 71S santiıD d& ı.~· ıw--.rt1 
arpa pazarlıkla aatm ıılma.caktır. Pazarlığı hergün A,nkar& 1t ~ lf 
Blltmalma komiayonun<3a yapılacaktır. 800 tondan aşağı oıınaıxı• ve cl\.,r ~ 
ayrı taliplere de ihale edilebilir. Arpalar döküm halinde ,.uıkar& ~· s<1J ~ 
wyonlar~ teslim aluur. 3000 ton içln kati teminat 22,7l50 ııraıtoıııl.91°° t 
lçln kaU teminat 3038 llradır. Evsaf ve ~rtnamesi 960 kunl~011ıııı• gt 
:ılmır. 'Iallplerln he::-gün Ankarada Lv. Amlrllğ'I satmaımıı. J<o 
meler!. (11H2) (lHOOl 

-. .y. • ..ı&O ~ 
esi 9;121·~ 

300.000 kilo 111ğrr etl almacakbr. Kapalı zartla eksiltnı aıııı• tfŞ 
wrtesl gtlnU aaat H de Pınarhlsarda Poyralıda askeı1 aatııı" ıır•dt"· _,ı 

tı 'j6;.ı ,... yonunda yaptlacakbr. Tahmin bedeli 10.200 Ura, temlna deli ııır 
llplerin kanunı veslkalarJyle tf'klit mektuplarını ihale saatiD 
ewel komisyona. vermeleri. (lt\16 - 11098) 

,rJ 
ııeıııe&aSS ~ 

Yerli köseleden 100 adet panarman kUtUğU ile yerll ıı:ııı Jl!'· 111 ~•tıl 
ooo J1• 11 Ol' .... 

• •• 
.ı.dct Antrav takımı yaptırılacaktrr. Muhammen kı,vm"ti li • rlJlel' 
16/12/940 p::.zıırteııı guı:ıu aaat 1' do Haydarpaşada askeri 'V• te fi' 

satın alma komlııyouuna gelmeleri. rü•~ttt'·111.r 99~ lira 28 kuruıı ko~if bedell1 otop.sl yerinin tamiri yap~ '1~ ~At? 
zarJıkla ekıılltmest 17 /12/940 salı günU saat 14 tallplerin ıll JtO,ıniSt°""" 
Jariyle Hayda.rpaşada aakert VeU:rltıer okulu satın aıına 

gelmeleri. {lt\9<! - 11M2) ... ~ 
1<ııPB1' :t .ff1 

Gösterilecek yerde 31,6115 Ur-.ı :!!> kuruşluk blna ınşası t l6 dtı ııtf 
ekıılltmeye konmuştur. tbalca1 16/1219~0 pazartesi gQnll saa ı.natı sS12 ~ 
Lv. Amlrllf;i satırı almn koml.syonw:ıda yapılacaktır. nk tc~steıtlueril' ı>" 
dır. Şartname ve plAnla.rı ll58 ku~a komisyondan aıınır. ıı.t e\"l'el 
rıun1 veatkale.riylo teklif mektuplıırmı ihale saat.Jndcn bl~ sıı 
misyona vermeleri. (l:S~6 - 113%7) 

"Ilu yn.ngm bombalarmıı. karşı 
alınması icabedcn tedbirlere dair. 
il ridc hazrrlıyacağnnrz ayn blı- ya· 
zr ile oiz de bu hususta ~kuyucuıa· 
rJmıza. faydalı malfımat vermiye ~
lışacağız." 

Son harpte btiJtlt roftert olan İngiliz bombardnnan t:ayyarelertnd en biri ••• ... ~ 

Yııngın bombalariylo hava taar 
ruzlan keşif ve hlicum tayyareleri 
tarafından da rapılabllir. Bir bom· 
bardrman tayyaresi yalnız yangın 
bombaları atmak icıinde kullanıldığı 
t:ı.kdirde aagarl 30 yangın bomba· 
sında.n ba.şlıyarnk azami 1000 bom· 
b:ı taşıyabilir. Az bir zı:.nı.an içinde 

Ade& Llrallk 

l 2000 
3 1000 
2 75~ 

4 500 
8 230 

3~ 100 
80 50 

300 20 

napo velhıısıl tutu§?llııları kolay o· 
lan eşyalarla doludur. Böyle bir 
yere dü§en bombalar derhal bir 
yangın çıkına.sına sebebiyet verir 
ve bu ynngm e-.-in en Ust katın :i1t 
olduğu için (o zaman herkes sığr 
naklarda bulunur) derhal hissedil· 
rnez.se bUyük bir vüs'at ikti.ıro.p ede· 
bilir. / 

L~ 

Lira 

-2000.-

- 8000.-- 1500.-- 2000.-- 2000.-- 3500.-.. 4.000.-- 6000.-

Ketldcler: 4 Şubat. !: Mayı• 
1 A~ııto8, 3 tklnrlt*"rlı 

tarlblt·rlrıde yapılır. i 
~utnbar:ı.h \"& ktımbcıras~ hesap 
annıJa en u f'lll lnl'ı bnJıııuu.ıo.ı 

kıır'aya C:llhll t'd!llrler. 

Bu sebeple bilhassa ah~ap bina· 
lann to.vac. araları bomboş bulun· 
durulmalı, a~aç aksam ki..~ vey:ı. 
diğer bir yanmıy:ı.n m.ııdJe ile iyice 
sıvanmış bulunmalıdır. 

Hava. vaziyeti ve binaların pıuıif 
korunma tedbirlerinin mükemme· 
liyeti yangının tevcısstiilne az çok 
mimi olabilir. Fakat bombalardan 
etrafa dağılan kmlcmılar~, rilzgfır 
olmRdığı zamanlarda bile, hic; bir 
zarar tevlit etmeden sönüp gltmt'si 
hemen hemen imkansızdır. nu se· 
heple alınacak bütün tedbirler ye· 
rinde sayılmak ica.bedcr. 

GAZ B0'1'BALARI 

Harplerde her n~vi gazlarm kul· 
lanıhnsaı beynelmilel anlaşmıılnrla 
menedilmiş olmak'" beraber her 
devlet, bilhas.c;R si\'il halk için çok 
zararlı olan bu taarruz silnhtna 
ka~ı tedbirler almayı faydalı bul· 
muştur. 

Kimyevi maddelerle dolu olan 
bombalar umumiyetle orta çapta o· 
!urlar. Ve zehirli gazların tesiri 
bambaların patlaması ilo beraber 
başlar. 

Gaz bombalariyle taarruzlar çok 
bürük bir kesafetle yapılabllmekle 
beraber bu taarruz istenilen b'r 
noktnya tek.sif etmek kolay bir iş 
de,i?lJdir. 

1 
''Kimyevi harp" silahrnı modern 

bir s!liih nddetmek o kadar doğru 
bir Şt"y d<'ğildir. Çinliler çok eski 
~manlRrda kullanmı~ olduklnrmı 
iddia ettikleri bu vasıtayı zamanla 
birçok mllletler yaınrz harplçrde 
dP~il, avlarda da kullanmıya. ba'51a· 
mışlardır. 

Eski harplerde sönmcmış kireç, 
birçok maddelere karıştırılmış kat· • 
ra.n ve zift, kükürt dumanlan, :ı· 

ğaç ve yaş saman dumanlan kulla· 
nı!dığı tcslıit edi!rruştir. 

Zama.nm kaydettiği terakkiler ta· 
biaUyle bu harp vasıtasına yeni u· 
fuklar açmL' ve tayyarelerin yar
dmıiyle de biltiln bir dil§lllan illke· 
sini tehdidi altına almış bulunmak· 
tadır. 

Her ihtimal gözönilne alınarak 
bu slIBhm tesirlerini haddi asgari· 
ye lndirmek için iyice tetkik etmek 
gerektir. 

Kimyevt g:ızlann tayyarelcrce 
kullanılması bombalar va'!ıtasiyle 
olquğu gibi, alçak irtifadan uçarak 
trpkr sis bulutlan t~sls eder gibi 
d\işman hedeflerini ~azlamak sure· 
tiyle de olabilir. Bu usul bilhassa 
hUcum tayyareleri t.arafıncinn ko· 
!ayca tatbik eclilcb:Jir. Sun'i s~ ta· 
baknlnrı tesis etmek bir milda!aa 
vasıtası olduğu halde gaz pilskUrt· 
mek bir taarruz vasıtasıdır. Fakat 
tayyıırek~::ı karşı müdafaa sistnmi· 
nin blhilk bir inki~a! göstermesi 
hu tehlikeyi cok azaltmaktadır. 

Diğer taraftan bu gatlama iııi 
tayyareler i<:'n büviik bir zorluk ve 
teiıllko ar:mder. ÇUnkü aynı anda 
uçm3Jıı.rt ve g:ız dağıtrnnlan tayya· 
re dafi toplarmn ve mitrah·öılrrine 
kolay bir hedef tr şkll eıiec"i!İ ı:ibi 
ayrı avrı uı-mnlnn bı~·..at tayyare· 
riler için bir tehlike ola.bilir \'C gaz· 
lama !Binin ,;ararsız bir hal almnsr 
nr intaç edebilir. 

GPIC'cek yn.zrmıvia: ZEHt!:ı ı 
GAZLAR ye NEVJT.ERl.. 

lkt 1b'1.<ı eden 
MECDİ EX{)N 

ıarıtıdS ı:Vtı' 
Ap.ğlda yazılı mevadm kapalı ı:artıll. e~ufltm!Ierl 1ılZ8 )11pıl' ,.,~ 

glln, saat ve mahallerc!ckl askeri satm alına komlsyonııırındaı.xıdc!l ~tııı>' 
Taliplerin kanuni veslkalarlylc wkll! mel<tuplaııw thale sa.at p:ı!J>1()%ll"" 
evvel alt olduğu komisyona vermeleri. Şnrtnameıerl 1'0 
görUlUr. 

Clnst .&Dk tan 
Kilo 

Yula! 960,000 
Un 960,000 
Arpa. 1,476,000 
Un 1540,000 
Un 400,000 
Odun 480,000 
Sığır eti 22,000 
Un H4,000 
Odun 480,000 
Sığır eti M,000 
Bakır aş kabr. adet 30,000 

Tutarı 

Llra 
72,000 

144.,000 
915,940 
94,50'> 
80,000 
10.08c 

15.500 
22,320 
10,080 

8,i50 
21,000 

ııtt"•ğı ılll' 
Teminatı tı131cnln 3-apı ııJJl. 
Lira ı;ıı.at ve ıııa de 

15400 23/12/0fO Jl5 2-:~de 
J5 ?" b 

2osoo 2:s .. .. 
16 

:r:ıcde 
6047 23 ,, ., J1 p;!Azlı:' 
59715 Z3 .. .. ı;;:JAılı:' 
15250 21 ,, ., 11. ~·ınııttP 

ı• c;, .... 
756 
412 

167' 
756 

27 " " • 
27 " " 15 :. 

27 " " 
1

' 15 
,. 

2:5 " .. 4 ,, 
656 2.5 ,, " l ... ~""sııtı· ~O' 

15 .,,....- 11 
16715 20 ,, , . ~ 

lstanbu l Beted 
ııan ıarı ı ~ıı' 

ıJlPrı ,_'1 
rOB tJI' :ıtl ,.8 Eııhariyc • Keınerburga.z · Plrtnççlköy yolunda l<1r Uk tcııılll- dC 5· 

açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 2668 Ura ve 1<aıerıılll-~0 f' 
llradtr. Keşli ve l}e.rtname zabıt vo muamclllt nıtıdUrlOğil eııcilrııeJl #,~ 
rtilebUtr. lbale 9/12/940 pazartesi gürıU aaat H de dalın! ibate ~ eJ!l':'.r 
pılacaktır. Taliplerin llk temlnat makbuz veya mektupıarı;arı ccJl111 ıte ~ 
8 g\ln evvel vil!yet no.fia mUdUrlUğüntı mUracaatla aıacalt y)-efj ~ 
ve 9-!0 yılına alt ticaret odası v~ikalnrlylc ihale günU ınua 
mi encümende bulunmaları. (1117%) 

~~. 
r·!---Dml•----------~ 1 VAK iT matbaası 

K itap kısmını yenide" 
tanzim edip açmıştıı 

basar• Kitap, mecmua, gazete . I 
Ti.biler na .. una dizPi i•lerı a ~ 

fD I 
ıı ıc l:edltıci ,,,u ı 

Sivas • Erzurum l.atlkrumm beş buçuk milyon Ura bııl!CJ?l ,·e (11~I 
terUbl.!ı.ln sti.sk.ripslyo:ıu da cH~r terUplerde olduğu gibi ıın~tt:'· 
.sntm gösterdiği rağbet n~ticeırtnde muvaffakıyetle kapatı 


