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~a~f~ 
PROPAGAr DA 
CilVELERı 

euçe'nin nutku ltalyanlar h::ık-
.ında söylenmiş olan sözleri tek. 

7.ip ctzniş olabilir. Fakat Yu
llanıııann zaforlni de Duçe'nin 
nutkunu t~kzip ctm!ştir. Buna 
~~ diyelim? Acaba Arnavut
duı:ta lta~·anlar ı ic'at halinde 
e~1 nıi::Iirler? Görice ve daha 
~ rnUh'm noktalar Yunanlılar 
d ftndnn işgal edilmem.istir 
: 1taıyarlar mı Flo.:-ln ::ıyn g 1r

iışlerdir? Böyle bir şey val' 
,; İngiliz propagandası mı bizi 
datıyor? 

Yazan: 
ae ın a i a!(ın 

/ •TAi.YAN ı;azcteleri rn 1 
't\ı.tl.j ratl~·ol:ırı nnuh !-ttraüıı. 
ha.'ıs Ye efı.fm umumiycsinden do 
~ti ederler, Türk gıızot(':crlııiıı 
le_.. i~tından nıiınuııc.lcr giisterir
laı-' lı UrIJyooelıi lıı.ih:tlan anlatır_ 
~uıı:.ır pcl• tabii i rdir. F. kat 
~lir ~ok garip seylere de tcsa. 't eıııyoruı. Me~cüı, Tüı·l• m:ıt
l"t ının mütaloo.hı.nndan nümune-
1~ ~erken lsfanbnlda ~ılmn 
~ l 0t>•U" gn.zcteslndcn tercUmc
"&t )'apıyorlar. Hep biilyoruz ki 
~0ı;ln" Türkiyede İtalyanlar 
)llıı llldan çıknnl:ı.n h:ı.lis bir 1tııl
\tııı gaz tesldir. Hiçbir zaman o. 
•iiııc fl~d'.lcrl \'C hisleri Türk dii
llıtı, ı \'C duy~unu temsil et
\~ O un \azifesi kendi mcmıc· 
lı. t~' inde ncşrlyntta bulunm:ı.~•
t~ taı~aaa ya.ıyan rr..smi ıtal
•tilıı lna.ı;.ı ' .. ı b;ınun f. rlnm1 n m, 
:ıııf e,., yok a TUrk cildin omu
it_, ;aırıdı-n nümnne namı altında 
\eıı~ fildrlcrlnl ileri sUrerek 
l1ııJ Olıuyucul:ı.nm Ye dlnlcyiclle-

llo mı aldatmak isth'orlar? 
~Yle olmadığı za~nlarda bile, 
s:lun hi lyntına ve telakki 
'tt1ı göre buradan kendilerine 
Jı,lct cıı rn:ılftmntta arada sll'Sdıı 
ıı'd .lt:ıtc hiç uyınıyan lş'arlara te
~~r e()lyoruz. l\lcscla 20 Teşrlni
tsltıı~ıi· ile <Homalc d'İtalfa'ya 
l'iitk Uldan ynzılan bir telgrafta 
kıı1111 Razetclerlnin Du~e'nln nut. 
ftııl<tt llcşl't'tmelfde beraber lıiçbir 
~ bit ,.,, tefsirde bulunmadıkları
llcltı .. diriyor. Razım, goce tebliğ 

.oıı ". ~U ter Jans tclgrnflarındald rnka-
t"ı Mir \"c ha kında mütalca be
'~tetınf'*e gnzctA·lerimlzin çoğu 
~ bulamazlar. Belki Duç~-
l!lc nutku mUnascbcth·lo de 
ll'~~kada böyle ol~uştur. 
~tk herhalde hu nutuk 
'ı.ı!Jı~ lllatbuahndıı çok ~fslr edil. 
lııl'lne • ~.tatyaıı gazctı>sinin muha
ıc._~ gorc. H:ılyanların denizde, 
~ita \·e havada m:ığliıp olduk 
tı)'ıJıı dair 1n~llzler tarafmdan 
ll1ıt1< l'tılıı.ıı yıılanlann Duçc'nln 
•f!lc ~ ile tekzip t•dildij:;rinl göre-

tu~tııllş.e hlssctmisiz ! 
Sıt0~ gaz.ctelerl \'e Tiirlt halkı 
~ret an~lanm faally<'tine karsı 
lıııt lakrııütcyakkızdır. Her işittiği. 
l:!ıı~•rdıyn inanmayız ve olmyu. 
llııuı •z.ı da lruınınamn_ğa, nkıl ve 
~e~enıelcrlnJ kullanmaj:;'1l dMet 

l) .. 

~- e'~n nutku İtalyanlar hak
-ap Cı)lenml olan özleri tek
~etzn13 olab!Ilr. Fakat \'unnnlı. 
aı._ t >.&ferleri de Duçe'nin nutku
ı~. e1tzıp etmistir. Bana ne dh·e
, .~caha Amıırntlnkt.n ıtal.r;n. 
~tlee ~ halinde t1ei:,ril midirJ('r? 
4't \· \e daha sair mühim nol;ta
c!t~e~narıldar tarnfımlan is~al e. 'y iştir de İtalyanlar mı Flo
\>\t }· lfünıtsJcnllr? Bt> ·le bir ~Y 
~"at. 4• 

l\ld ııgillz proııagandaM nıı bi-
at~or? 

A ** ~ J..~AN rad~osu w Alman 
'l<ı lliifuzunıı 'tabi lldncl dere· 
:: 'leı·~"mlcket radyoları lngilto
:"t ır indeki propagandayı o ka_ 
~~dl~ta \nrdın)orlnr ki keneli 
~':'-t rinJn kıym('tlcrhti dür,ürü
.. ~ • )le ela bu menbalann id
"1 tıı~ göre, Chbpne'm ha.r~cii" 
~~: ~?- casus tecıldliıtı hahcr al
!-.ı 1ndığt tayyareyi aramak 
~ı-:~!la.r göndcrllmi5 \ e bunl:ır "t. ın ta n ·arcslni ı1ii}limıü~-

A~..ı 
~i Al:nan .rad~~u Sia 

Vekiller 
Komisyonu 
Ekmek işi hakkında yeni kararlar 

vermek üzere toplanacak 
Ankaradaki Yüksek Ziraat Enstitüsünde mem

leketin muhtelif buğday tipleri üzerinde 

Ucuz halk ekmeği 
nümuneleri yapılacak 
Ekmek fiyatlarına 5 O -7 O .para ara
sında zam yapılacağı tahmin ediliyor 

Ankara, 1 - Ha~r verildiği_ 
ne göre hükfunet ekmek i~in.i 
kat't surette kontrolü altına al
mağa karar vermiş bulunmak. 
tadır. Memlekette buğdaydan 

sonra un stoku da tesbit edil&
cektir. 

Maliye, Ticaret, Ziraat ve 
tktısat Vekillerinden mürekkep 

(De,·amı 4 ilncUde) 

~~ 

....,_,~. ~ Tramva7 sıkıntısı 
- Belediye reisi muavini bir gazetenin 

tenkitlerine cevap verdi 
Belediye idareyi alır almaz malzeme sipariıi 
vermiş, fakat iki ay sonra harp patladığı için hiç 

bir memleket bu malzemeyi verememiştir. 
ltnl an m. mu 
Ayasarandadan 

bı i m~m Toom • m.'" ! .. lrl:niJ b:ly~n 
dece arazi mü~l<üliltından ilerl 
geldiğini İtalyan mllletlne izah \"e 

t.\ılr~ .in n· 

ltalgada 
Am-ıleaba pa osa vardır •• ,lq ı.1 
yoıaaa çUte aalalt dikilmemiştir 

sonra . 

Ergiri de 
işgal 
edildi 

Cephenin iki cenahının 
münteha noktalarında 

~pat etmek lddlasmdadır ... 

Badoglionun 
istifası bir 
hafta gizli 
tutulmuş 

Yunanlılar sorasor: 
Yerine acaba neden 

V 1 1 Grazyani 
unan 1 ar gönderilmedi? 

ç e v i r m e istifa italyada 
hareketi hüküm_sü~en ik!liğe 
yapıyorlar yenı hır dehi 

Arnavtular arasında 
galeyan arttı 

İtalyan mOlkl 
lt!aresl dc:ftılmak 

ııere ... 
Atlna, 7 (A. A.) - B. B. C. 
Resmi tebliğ, Yunan sol cena-

hında İtalyanların evvelki gün 
(Devamı 4 Uncüde) 

Varşovada 
sefalet 
müthiş. 

Halk Almanlara ye~ 
bırakmak için 
yuvalarından 
uzaklaştırılıyor 

(Yazı!'>ı 4 üncüde) 

t~krar ediyor. Fakat lnglllz cina
yetine kurban ~iden yalnız Chi
apJle değildir. l\lısır ııarlftml'nto· 
sundıa Kralın nutkunu irad e.d<'r
ken ölen Snb.: paşa, ;)ine birden. 
bire ölen milli miidafaa nıızırı S:ı
llh pa}:ı · hep tngllizlf'r tarafmdan 
katledllmiştlrl Biz bu türlü neşrl
yah proı>a~and:ı snnah namma bir 
hata teliikki t'<1iyoruz. 

:n üsC'fjıı Calllt x ALSJK 

sayhıyor 
(Yamn 4 üncüde) 

lngiliz gazeteleri 
Soruyor: 

ita/yan 
donanması 
neıede 
acaba? 

Bani ba ay içinde 
or:as a çıkacaktı '1 

(l"azı!M 4 iindide) -------
ViAkat-! 
au~a s.osutrmesın ... 

/ TALYAN Marcsnll Uadogli· 
yo çekildi. Uıı ~{'kill~tcki 

mananın biiyüldiiğiinii ııck yaklll' 
da daha i~·i anlıyıı<'ıığımıza ~imdi
den inanmalıyız. 

Bize öyle geliyor ki İtalya~ ı u • 
çuruma Arn:ı.\ utlukta uğradıkları 
mumffakıyetsizlildı>rdl'n çolt, d:ılıl
li anlaşmazlıklar sürlildlyecck. Fa
kat bu anla5maz.lıkln.rm anahtarı 
dl\ yine 'iÜphe yok ki Arruı.\·utıuk 
mu,·affakıyctslzlll•leridlr. 

•'Jliida. göstermesin il'!Arı izmlh· 
lil bir yerde ı,, 

ancak üç 
aylık petrol 

kalmış 
Londra, 7 (A.A.) - B.B.C. 
HUltOmetin §nrktnkl petrol ajnDr, 

1talynnm petrol vaziyetine dair rapo· 
runu bugün tamamlamıştır. Vertllği 
son rakamlar, ltalyadn mayi mahru
kun tiç ay zarfmda bitmcğe mahkOm 
olduğunu göstermclttedir. 

Avam kamarasında 
şayanı dikkat 
müzakereler: 

ingıltere 
sulh şe. rtlar ını 

şimdiden 
bildirmek 
istemiyor 

Uç mebusun teklifi 
reddedildi 

DUnk\l gazetelerden birinde latan· 
bulun tramvay derdinin, tramvay lda· 
resinin şirket elinden belediyeye geç
ml.ş olmasına rağmen elAn ortadan 
kaldırılamadığını, tramvaylardaki 
izdihamın arttığı, tramvay vatman 
ve biletçilerine kışlık palto verilmiyo
rek zavallıların bu karak.ıt gününde 
titredlklerl.İıl, tramvay arabalarının 
azaldığı ve tramvay işçilerinde idare· 
sizlik dolayıslle garip bir lluballlll< 
bulunduğunu, belediye idareyi eline 
aldığı zaman münakalat vekAleti.nin 
mümtaz mUhendisleri vaaıtasile yap· 
tırdığt tetkikler sonunda hazırlanan 
rapor gibi kıymetli bir rehberi bulun· 
masma rağmen t.lçblr tedbiri zama 
Duıda almadığını, halbuki harpten ev· 
vel her türlü icaplan düşünerek ha 
zırlıklı bulunması lAzımgeldlğinl anla 
tan bir yazı çıkmı§tı. 

Yugoslavya 
Bitaraf kalacak 
Yugoslav Başvekili 

mühim bir nutuk söyledi 
Bt>lgrnd, 7 (A.A.) - B.B.C. 

Yugoelavya başveklll, memleketin 
:ılyasl vaziyeti iyi olduğunu ve Yu· 
goslav milletinin sulhUn muhafaza e· 
dlleceğlnden hemen hemen emin bu· 
JunduğUnu söylemi§ ve demiştir ki: 

"Bitaraf kalacağız. BIZi bitaraflık· 

tan ayırabilecek her te§ebbtı.sc karıJı 
mukavemet edece~lz.,, 

Hadiselerin - -
Tefsiri -
Büyük hülyaların 
Y ıkıhşına bir 
Başlangıç 

Yazan: HASAN KUMÇAYI 

İngiliz nıı7.•rlannd:ın Atlee 

MAREŞAL Badogllyo'nan ge
neral Soddu'dan M>nra Ar

na\'utlnk cephesine baıft<umandan 
olarak gönderilmesi tt.atyantan 

l.onclra, 6 (A.A.) - Röyter: mağlfıblyett.en kurtarmak için 
Parl.lmcnto usul mUzakeresi müracaat edilen son çareydi. Ma· 

mucibince, muhtelü partiye kra· ~Un yalnız bu tmmuclanlrktan 
im nutkuna verilecek cevapta yg- değtl, ayni zamancla genel lrv" 

(ve. ...... illılh). 1 ID&Y, ..... tıjrMl c1a ....... 

Yazı bwılan sıraladıktan sonra. iÖY 
le bitmekteydi: 
"- Belediye her ba.,şaramadığı S,• 

ten eonra ••vaziyeti bazrra dolayulle!,. 
(Dovamı 4 üncüde) 

Proleslr 
Ekrem Şerif yeni 
vazileılDe baıbsor 

Profeeifr Ekrem şertt Egeli 

Trp fakWtesi ikinci dahlllye kllni· 
ğ"i doçenti Ekrem Şeri! Egelinin pro· 
!e11örlllğe terfi etuğlnl yazmrştık. 

KıypıcUl hekimimiz ,.e lllm ndamı• 
mız bugünlerde yenl. vazifesine ba~lr 
yacaktır. Kendisini tebrik eder mu 
\-ıı.ffaklyetler dileriz. 

miş olması ttaıysnm artık bUtün 
kurtulu, ümitleri mahvolduğunu 
gösteren bir hidisedlr. 
Mareşal B:ı.dogllyonon istifası 

ıii.hlren ordu ile Fa.5i'lt Partisi a· 
rasmda çıkmış bir lhtil&ftan ileri 
geleblllr. Yahut Alman • 1tatyan 
~kumandanlıkla.nru bir elde blr
leftlrmek mescteslle alakadar bu· 
lunabilir, Yahut di~er bir lmil bu
na sebep olablllr. Fakat bütün ba 
zahiri sebeplerin asıl bir kökü ol
duğunu unutmamak liznngellr. Bu 
kök.~ bUyük ttalyanm Ama\'ui
lukta küçük YunanlstaDA karıı ui
radrğı mağlôblyetle bütün İtalyan 
İmparatorluğunun t.emellerl sıımı. 
maya bn,ıanu, olmıundll', Bu tU· 
barla Mal'flŞal Bado~llyonon Mifa
ıı münferit bir hi.dfse olarak kal
mıyat'akhr. Bu hli<llse b\lyUk .... 
yalarııı yıkılr~ma blr başlangıçtır. 

HASAN KUMÇAYI 
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109 Yazan~ 3'adiecaıı- 3{aflı. 
Diye swiller eonıyor, cevap ver 

mey•e vakit bmıkıruyordu. O ka -
dar ki yaver onun eözUnil kemne.. 

ve mecbur oldu: · 
- Kwnn.ndan, çabuk davran 

malJ! Onu yakalamak mü.mklln • 
dilrf 

- Doğru ısöylilyonruıı. Çabuk 

ol. BütUn a.sker ııon hızıyla yola 
1,"Ikam! TelWlar bağnsnla.r, de -
sinler ki Hacı Muradı diri veya a· 
lü getirene Uç bin ruble verile
cektir: köylere de haber yolla • 
yml 
Kı§lada hararetli bir kayn&§Dla 

başladı; Hacı Muradı öteden beri 
se1'euı..iyeıı Nuha. beyleri de he • 
men hazırlığa g:iriatiler: bunların 

başmda vaktiyle Dağıst&nda u -
ıun zaman oturan, hatta Hacı 
Muratla dostluğu olan Hacı a.ğn 

da vardı. Mukaddes bürriyet ve 
ısUkW ate§leri aönen bu adam
ıtr Ruııla.ra hizmet için can :ı.tı • 
orl.ardı; çünkü Ruslar onlann 

nide ve dl?ri.lerinin Uıtiy~armı 

ta.tmin ediyorlardı. knlplerl nasır 

h~, ıerefleri pab~ olm.ıış • 

t.11.ı 

Ha.el lılur.ıt iki venst kacl&r git. 

d; sonra dağ yolunu bıraktı: eo· 
la, tarlalara, dereye snptı. Çünkü 
b1ru ilerde karakollar vardı; Nu
hadald kaznklardan en az yansı
nta taltlbe çıkacaklarını biliyordu; 
d.aracık boğazda ild a.tcş arasında 
kalmak istemiyordu. .Boğazı ya 
gece geçmeliydi; yahut sarp dağ 
Yollanndan aşmalıydı. Hiç olmar 
n. Sz1ııl kaybettirm~li: Karganof : 

- Kaçırdık!,, Demeliydi 
Top aWdıktan yarım saat aon· 

ra. yt1s kadar ka.zak dörtnala yola 
·ıktı. Aynca. iki yU.ı kadar cJıa mL 

!is ha.zırlanryordu.. 
Bııcı l.!urat bir m1ldd~ ı'.ttl; 

buan ~~ bir yola, bir patJka· 
yt. aaptı; dere bo~ ilerledi; 

sola geçti; dağ yolunun aksi ta.. 
rafmda bulunan yamaçlarda., ağaç 
" Ölgelerlnde, çalılar arumda zah 
metli bir yolculuk yaptı; bir te • 
pede durdu; karşı sırtlara, iki sa.· 
t önce geçtiği beyaz ve dolaşık 

yola baktı; orada karaltılar var • 
dı; onlarm sağa sola Mpmadan 
dosdoğn.ı dağlam gittiklerini gö. 
rUnce aevindi; atmdan indi; mn· 
ıit~r de onun gibi yaptılar. Hacı 
Murat dizginleri lldara nrdi ve 
em.retu: 

- Atları ağaçların arkalarına 
çeldn! Sis de görUnmeyin! 

Sonra Haneffden, abdeat almak 

%in au getirmesini istedi 
Atm terkisinde asılı duran ba

kır ibrik doluydu. Hacı Mura.t kol
larmı ııvadı, kalpağını biraz ar • 
kaya attı; ellerini, kollarmı, yil -
zU.nU yıkadı; kulakla.rmm içini ve 
arkasını, enacsini ıslattı; mestle. 
rine meah yaptı; kollarına, kal • 
p.l~ma ve ayaklarma yeniden çe

ki dllzen verdikten sonra gölgeye 
ı 11ml3 olan seccadesinde nama

:>..a durdu. BiltUn varlığını Allaha 
verdi; eğildi, doğruldu; secdeye 
Jı:apandı ve epeyce w;un bir dua 
yaptı. 

Şlmdi gözlerini kapamıştı. İs • 
lAm peygamberinin Mekkeden ka
c;:şnı, Kureyşilerin kovalay:ı~ları • 
nı, örümcek ve güvercinlerin onu 
kurtanşlarmr hatırlıyordu. Ken • 
dlsl elbet o biiyUk adama göre pek 
pek kilçilktü ; liikin yaptıkları ha· 
reket ve ulaşmak istedikleri gaye 
araamda uygunluk görüyordu. Bu
nun için de Allahm kendüılne yar
dnn edeceğine emindi. 

BUyUk Allah, s~ksen beşlik an
neye, her gün yollara dalan So • 
naya, dağlara baktıkça babalan • 
nm ba.sretbıden yanan çocuklara 
ıacıyacaktı. Hacı Muradı yakılan 

ltZSyler:ln ve sUrgiln edilen, öldU
rülen dağ kndmlarile çocuklan -
nm ve ihtiya.rlarm yardmılarma 

rlStUrecekti. 
B!ra.z 6tede Ha.ne!f ile Hamzat 

cSa namazlarını bitirmişler, dua • 
larm& ~lamışlardı. Ötekiler bu 
din borcunu mUmkün olduğu ka -

Hacı Murat ayağa kalbrak 
ka'r'§r yoll~ra bakıyordu. Hanefi 
onun yanma eokuldu, elinde dağ
lılarm pek as bulablldllderl ma • 
yalı beyu e.kınek ve beyaz pey • 
nir vardı: 

- Sana ekmeic getJ.rdim.. 
Hacı Jd11r&t dalgın &'i>zlerinl kr 

pı:rdatmadan enap verdi: 
- fatemeuı! •.• 
Milritler onun gibi dilşilncell 

değillerdi; yurtiarma k&vu.şacU.. 
!arma ftipheleri 'yoktu; çilnkU 

§eflerine çok güveniyorlardı. 
Gilnet çok batıya devrilmişti. 
Haa Murat atma bindi; mürit· 

!er de ona uydular. Çalılar, afaç
lar arsamdan, iniş ve yokuolar • 
dan birer dağ eçi.si gibi çevik ı· 

lerllyorlardı. Hncı Murat ytı.kaek -
çe yerlere çıktıkça bir iki dakika 
duruyor, kal'Şıki yamaçlara, lav • 
mnlarda kaybolup tekrar göril • 
nen beyaz şoseye bakıyordu; bir 
aralık orada kazakları gördü, dağ 
yolundan dönüyorlardı. 

Hacı Murat yoluna devam etti. 
A.pğıda, genl3 vadinin kenann

da geniş bir çay akıyordu; kargı" 
da yam~lar altşamm boz rengine 
bllrilnUyordu. Ortada. dümdüz ve 
yemyeşil pirinç tarlalan uzayıp 

gidiyordu. Ta uzakta bir köytın 

beyaz evleri, kınnızı damlı mes • 
eldi görilnilyordu. 
Dağ yolundan geri dl5nen Kar 

gano! onUJl bu tara.fa aıaptrğmı 

öğrenebilirdi. Hacı Murat bunun 
için gt1n batmadan evvel ka~ 
yamaca geçmeli, gü.u. doğır.adan 

da dağlan qmıhydl. 

( De1J4mt "ar) 

Abidelerin tamir 
masrafına maarif de 

ittirak edecek 
Mu.h tel1t semtlerdeki Wiht 6.bi· 

deler'.n tamiri için fi,mdiye kadar 
beled.lye ile müzeler ldareııl müş· 
tereken çalışıyorlardı. Bundan 
sonra muratlara m:ıarif vckAleti· 
nbı de iştirak edeceği haber veril
mektedir. 
Şimdiye kadar Eyüp ve Defter. 

dar semtlerindeki eserlerin mühim 
bir kmmı tamir edilmlştlr. 

Sabıkalılar temizlik 
amelesi olacak 

Belediye reis muavinliği ta
rafından, dün, kaymakamlıklara. 
göndenlen bir tamimde, temiz
lik, tamirat, i~t işlerinde ça. 
lrşa.n kimselerin "s&brka.sız'' ol. 
mama.lan bildirilmiştir. Bu iş
lere yalnız "saibrkahlıı.r" alma
caktrr. U cretlerde, aynen kendi. 
lerine verileceği gibi geceleri ibe. 
lediyenin t.emizlik işleri amele
sine mahsus koğuşlarda ya.tma
l:ın temin olunacaktır. 

Yakıt 
___ ..,,. .... - -

'(" 

Aaım Uı bugtin, devlet ticaret ya· 
pamu diye ötedenberi mevcut olan 
nazariyenin ak3in1 Jabat etmekte ve 
bunazarlyeye umum! harpten sonra 
yalruz Bol§eviklerin değil ayın zamıı.n · 

dan bu rejime dllıı:na.n olan nazizm ve 
fa§izm idarelerinin dahi taarruz etti· 
ğini ve çok geçmeden ticaret serbea· 
tisini ortadan kaldırdıklarmı anlat· 
maktadır. Bundan ııonra, Türkiye hü· 
kQmetinln, Avrupa harbinden aonra 
almağıı. mecbur olduğu lktı.aadl tel« 
yid tedbirlerinin yerinde olduğunu, 

hUkQmetln aadece bir kontrolcü mev· 
kilnde kalmasının kAtl ol.madığnu 

t~aret ederek diyor ki: 
".ı\ncak blUttllnet birer htıkml şah· 

ly·et vuıtMlle beJU ııt-Oklıır yapma)a 
Jilzum gönDflld devletçe bu maddele· 
rln inlıiMra alınnmgı manNmll olma· 
dığını da .öylwnellylz. Ticaret Ue 
me,gııl olan herlu~ de,·Jetln ltok ;vup 
nıa<ıma 111zıım ıördüğll madde!f'r de 
dahil olduğu halde dlfer maUarm ve 
mnlıııuUerlo muayyen usuller dairesin 
de alım aatmıını ;yapmakta ıoae ııer 
bMC kala.caf;ını bllmellyb.,, 

Yeni Sabah 
HU.Seyin Cahlt Yalçın. Almanyaııro 

ıuıker1 kudretinden bahııctmektedlr. 

'Muharrir, ı-eçen .-Un Sovyet kızılor 
dwıunun organı ola.o ••ıcuıı Yıldız .. 
gazeteı;lnde Alman tablyeıi:ıt dalr 
ne§redllen blr makalenin dikkate p · 

ol~ınu luwrt vP bu rnA1rıt1f'df' 

tt A B E ıt - A~am Postam 

Ege tütün . 
pıyasası 

açıhyor 
Bazı merkezlerde tütün 
borsaları kurulacak 

Bu aene memleketiJDizde tUtUn 
piyaaumııı açılması bazı aebepler 
dolayıaiyle geç ka.lmlltır. Fakat 
İngilizlerle yapılan aon a.nlqma • 
dan eonra ıiındiye kacl&r çoktan a
çılması IAzıı:ngelen Ege plyaaa.sm • 
da İngiltere ile beraber inhisarlar 
ve Amerikalıların alıcı vaziyete 
girecekleri muhakkak görülmek· 
tedir. Bunun için inhisarlar Jdare
si Ege piyaaaamı açma hazırlık.. 
larma baflamlftlr. Bundan sonra 
Marmara mmtakası tütün piyasa
sı açılacaktır. 
Diğer taraftan İn.hisarlar vekl· 

leti tUtiln aabflarıru bugünkU bo· 
zuk şeklinden çıkartmak, çiftçiyi 
kurtannak için, tütUn borsalan 
da kurmak mevzuu üzerinde Tica· 
ret VckAletı ile temasa girll'miıs
tir. Bur mühim tlittin satış mer. 
kezlerlnde ttltün borsaları kur
mak ve bazı yerlerde de "kapan" 
lar yapmak esası takarrUl' etmJt
tir. 

G14nrük ve İnltiarlar VekAleU 
ile Ticaret Vcklleti bu. yeni tek.fi· 
den müsWısilln büyük bir fayda 
temin edeceği kanaatinde olduğun· 
dan tatbikata hemen bu satuJ 
mevsimlnden itibaren bqlanmaıa 
mukarrerdir. 

• İzmir bor.ııumda tıztım ve incir 
satıolarmda göze çarpan hareket rH· 
rUlmektedlr. Bu hareket devam ettfğl 
takdirde ttyatl&nn )'ilQelmui kuvvet 
le muhtemeldir. 

lktısat ve 
tasarruf 
haftası 

Demiryolunun 
ilkbaharda 

Siirde 
uıa,maıı için 
tertibat abadı 

G~en ay Bismil' vlstl olan 
demlryolunun havaların !Jlmdi 
şarkta bozmuş olmasma rağmen 
bUtUn iDıkln ve mllaaadelerden ia· 
tifade edilerek önUmUzdeld yaz 
Silrde ulaşma.sı için Nafia Vekile· 
ti tara.fnıdan tertibat alınmıştır. 
Şimdlld halde Slird halkı en yakın 
istasyon olan Diyarbakıra gitmek 
için 185 kilometrell.k bir yolu atla 
kat'etmek mecburiyetindedir. 

Demfryolunun ilkbaharda hiç 
değilse Kurtalan istasyonuna YA· 
sıl olma.sına çalıuılmaktadır. Bu 
kıu:a merkezi Slirtten 30 kilomet. 
nı mesafedeclir. Fakat bunun tçln 
Salat ve Batman çaylan üzerin • 
deki bUytlk Ud demlryolu köprüsü
nün kili bUtUn şiddeti ile be.ama • 
dan evvel ikmali lhmıgelmekte • 
dlr. 

Silrtten sonra lran hududuna 
doğru . Uerliyecek bUyük demlryolu 
inşaatı çok kolaylaşmış ve yolun 
en arızalı bir kmm.mda ray döşen· 
mJş olacaktır. 

• Unıveraite profeaörler kadroııun 
da açık bulunan profeeörlüklcre ta 
)'in edilmek üzere lttanbul 'Qntversl 
te.ııl rektörlüğü Ue ba%ı tngllız profe· 
IOrlert arasmd& muhabere cereyan et 
mııktedlr" 

• Ticaret nl•.AleU lıstanbul ihracat 
kontrol deJreat tcfierinden Hakkı Nr! 
zi.hl Erkaon, Ki.bil Universlteal lktısat 
proteaörlllğUne tAyiD edilmlttir. 

Kas tam unu 
bayram 
yapıyor 

Milli Şefin Reisicumhur 
aıfatile ilk ziyaretlerinin 

ikinci yıldönümü 
kutlandı 

K43tcımonu, 6 ( A.A.) - MiL 
ıt Şef ismet lnönUnün reisi
climhur sıfatiyle ilk seyahat 
mmtakalan olan Kastamonuyu 
teşriflerinin ikinci yıldön.Umil 
bugün hal.kevinde yapılan me. 
rasimde heyecanlı tezahüratla 
kutlanmıştır. 

Bu toplantıda hatipler, millt 
şefimizin asken ve siyasi h&
yatlariyle yüksek şahıslarını ve 
Türk milletinin onun etrafında 
teşkil eylemekte olduğu millf 
birliğin büyük manasını teba.
rilz ettirmişlerdir. 

Bu vesile ile vali Altıok, miL 
il şefimize çektikleri bir teL 
grafta Kastamonuluların tazim 
ve bağhlıklannı bir defa da.ha 
arz ve teyit. etmişlerdir. 

BUttın şehir bUyUk bayram 
~nlerinde old'.lğu ~bi bayrak -
!arla ve yer yer süslenmiş bu. 
lunmaktadır. 

Bir alacak davasından 
vazgeçildi 

Hazine taratmda.n merhum eakl 
ımumt müfe>ttlş Tahsin Uzer aley

·1ine İstanbul aslfye hukuk mah
kemesinde açılan 1059 lira 80 lru. 
ruşluk alacak dava.emdan hUkQ. 
metçe vazgec;llmlştir. 

. Kızlarımızın 
as~<ere hediye· 

hazırhğı · • Nunıosmaniyedı 16 numarada. o 
t"lihuı od.ır.cı Zell.erJyıuun oğlu 23 ya ·' 
omda Şükrü, dün, odaya konulan yarı 

önümtıt.deki çarşamba g11nü, e- yannıatnl§ mangaldan çıkan gazların Bayan lnönü Beyoğlu 
konoml ve tasarruf haftası başlı · j zchlrlenmlf ve haataneye kaldırıJmıı 1 Akşam Kız aanat 
yacaktır Hafta bqvekil Dr Re· ur. k b" · · • 
fik Saydamm bir nutku ile ~- • Bakırköyde Dllaiztepede oturan me te ını zıyaret ettı 
caktıl". Osmwı oğlu Selim, Kocamustatupaşa· I Şehrimizde buıunan l.ei.sicuın. 

Maarif Vekaletinden dUn gel en da tUhatiyed Rızanın evine glrmıJ, buru.muzun rcfikalan Ba_, d. .. 

bir tamimde, hafta mUnMebetlle bır rıürU e§Y• çalmı11, yakaJannııatır. j lnönü dün Beyoğlu Akşam Krz 
mekteplerde tasarruf ve tutum Selim, yedinci sorgu M.kimliğ..nde tev 1 mektebine giderek talebe~ ça
remzi etrafında dersler verilmesi kil edllmi§Ur. lışmasını tctklk e!im.§tir. . 
bildirilmektedir. • Edirne emniyet mtidUrU Faik bi· tepte yapılan eski '.l : rk işleri. 

Lise, ortamektep ve üniversite. rinci umuınt mU.:ettl§llk emniyet mu bilhassa alakadar olan Baya:ı 
de hAftanm bir günti iktrsat gUnU eavirligtne, Trakya emniyet mUşavtri lnöni.i, Cazı siparişlerde bulun. 
olarak aynlacaktır. .AJımet Rıfat, Ed.inıe enuıJyet mUdür· m11ştur. 

Matbuat T eknisiyenler 
Birliğinden: 

Bırıııunız adına 7/12/11140 CUmar
teııl ak§anu Dağcılık IOübUnde verile
cek mllsamerenln Jııfakıtm Alaturka 
kı.smmda verileceğini arzeder ve IJ&• 

ym davetlllerlıniztn Maksim eıı.Ionuna 
teşriflerini rica ed!rlZ. 

Salon herkes için açıktır ve fiatıa· 
ra zam yoktur. 

yıldrr:nn harbinin bugünkU §ernlt tçln· 
de muvaffaklyeUe tatbiki kabil ola· 
mıyacağı hakkmdakl mütale:ıları nıık· 

lediyor. Bunu müteakip muharrir, bir 
kaç ay evvel, aııker mütehassıs olma· 
dığı halde aynı tezi müdafaa etml§ 
bulunduğunı: lgı.ret ederek Alman o:-
d•ıaunun mükemmeliyeti, intizamı, ce· 
aaret ve kahramanlığı inkll.r ed1leml· 
yeceğlnl, ancak bu ordunun da diğer 
hemclnalerinden farklı olmıyan insan 
lardan mürekkep bulunduğunu, bu 
orduyu bazı propaganda kaynaklan· 
nın yapmak lltedikleri gibi dünyaya 
dehşet salmağa kabiliyetli, harlkulA ic 
bir harp makinesi halinde tel~kki et
menin çok müballğalr ve yanlı§ ol':lu· 
ğunu ve bu telO.kklnin her memlek'!~ 
için zarar vereblleceğinl söylemeyi bir 
\•azlfe bUdiğtnl kaydediyor. 

Muharrir diyor kl: 
"Otorite l&hlbl bir Bovyeı •*eri 

mUt.ehusısının aynı hakikati izah f't· 
mesı Ud bakmıd:Ml ehemmlyeıt lıalL 

dJr. Bir ke-re, tezin doğrulup hak· 
kmda daha çok kanaat hasıl oluyor. 
Sonra, Sovyct ulcerlcrlnln yıldırım 

harbine ı.a..,ı hiçbir endl,e dU)'l'Dadık· 
lanıu görüyoruz. 

Blzlm filcrlmlzoo, AJ.ın:ın l<uvvetlcrl· 
nJ.u blltll.n dUnya3, eubllrttğl ve dll.n· 

Y"~"ll hl\khn k~ ~tt ~re.le 

lilğüne, birinci umumi müfettişlik enı· Diğer taraftan hu1ı..Uarımızı 
niyet müşaviri Yakup, üçUncü umumi bekliyen :;c.hraman a~lterlerir .. ~
mUfetUşlik emniyet rpUşavlrllğlne ter- j ze kışlık hediye bıı,zırlama i< 
fian tayın edilmişlerdir. Kız San'at mektep!erinde bi:~·:::· 

• Belediye, Ak8araydıı yeni bır bir faalivetb d~uam e' '1:edir. 
pe.rk yapılacak olan eski aUtçü bostıı.· Bu cümleden o!arak, 320 r: :·. -
nmm tanzimin! ikmal etml§tir. Bu ye- 1 cutlu Çaoada!ti s-.ı:uk 'I{ız S:-.... 
n1 p&rka ıırralar konuımuıı ağaçlar dl· ı at me!'i:ebi, 3S:erlerimi.z iç'..:ı 600 
kilmlı ve tarhlar yapılmışbr. par :s. k111lrk hediye ih=:ı.r etr.1iş-

• Ortaköy fukara perver cemiyeti t':-. Bevo'?lu } 1· <"'qm Kız Sa• .'at 
yıllık kongre.si 22 birlnclktt.nun 19tn mektebinde de 250 çorap, 4fl 
pazar gUnü ııaat ıo da C.H.P. Orta· ye!e!c, 50 kaza.k, 75 I!'; .. • an, 50 
köy ocak blnaamda :,·apıl&caktır. 1 yün e~nrp hazırlan:n:ştrr. 

bizmt Alm:ınynnm içinde-, gerek ~!· 

manya barlclndr.kl dUnyuda ne kn.d.H 

ıilfa uğrarsa dllııJanm ulbc ka~1JIJ· 

ma ı ve küçük devletlerin hayat hak 
kolll sıtblp olm:uıı lhtlmall o l.aılıır 

kuvvetlenir. Çünkü herh:ıngl bir de\"" 
ıetın elinde butlin dünyaya galebe ca 
labllecek bir aı;ıl tcri makinenin mO\ cır 
diyeti dllnyıutın f'tnnl)etlnl nltli.'lt ~ 
cck , .e beşeriyeti tel!'ıkete daldıracak 
bir Amil hl:r.mt'tlnt görebilir. Bir dev 
1 t bu IUldar ttstlln cvlu•t ve ııatvc
tlndcn ı,tlfade arzu!ffina dtt,mekten 
ı.cndl!!lııl :ı:or 01eııedebtllr.n 

HUseyln Cahlt Yalçın makaleSinl 
§Öyle bltlrmMtcdlr: 

"Ne ynpıl•a, devJetJer arıuıındakl 

münarıebetlcr bir kuvvet mUva.zent'~l

ne 1 tlnnt eMcek glbl görünliyor. 
Bcynt-lnıllel bir ıabıt.a kuvvetinin test · 
fll ümit ve hUl~a r ile ~ılımcrya kaıJnr 
kuvvet mlh::ızencsı bir rt'-llllte olarak 
lıalac:ılıtır. AIDl!ln ordusunun mukıı· 

,-emet kabul etmez bir ltu\.-vet U:şkll 

ettığl unm işte bu kuvvrt mU\·~ııw 

ini fikirlerde nı ruhlarda lhlAJ ede
cek bir Amllıllr. 

A lmıınyanm askeri şevl<ct ve sat 
vetl haldl\ııte C::llha uygım hlr cklH• 
takıllr e:Ill:Jlğl glin, ıulhU lhlll fiden 
~dl§Clerdl'n çoğu :r.nll oJablllr. 

Almıwı ordt15n1tnn hllldlıi ~ .., 

le takdir edl!mesl A1manya için de 
hayırlı neticeler vereceflnde ıUplıl' 
yoktur. Bu ıurelle fazla limitlerin ııe
bcb olduğu coşkunluk ve fa7.la hın 
liÜkfinct bulur, bir itidal ve mih'llV'ne 
husulfl gelir.,. 

ikdam ıt 
Abldin Daver, 

daha. atıyor,, ba§hkh makalc31nde A· 
merlkanm lngtltereye kredi açması 
etrafındaki hareketleri bahis mevzuu 
yaparak §U neticeye vanyor: 

"AmPrlka, lnglltııroye kredJ açhğ: 
ve borç para verdiği gün harbe doğru 
bir adJm daha atmı, olacAlctrr. BugUn 

de pek uz.ak deiU. blWda :lakm ~örU· 
nü.yor"' 

Tan: 
M. Zekeriya Sertel, "hQkQmetın 

mühim bir kararı,, başlıklı makale· 
sinde buğday mese!ealnln hallini mev 
ruubah:ıı etmekte ve ezcümle §liyle da· 
mektedlr: 

"Buğday fiyatı arttınlmak surotlh 
tosbit edllmlı:, hllkQmet, bazı mmta 
kl<larda W.ocarın t>llndeJd ıtoklara 

\.117.iyet etmek sal~hlyetlni almııtır. 

l\Itiııta.hsllln lehln.e olan bu kanır, 

cumhuriyet hliktbnetinlo lhtıkft.r te! 
nuı.ytillt'rlne kar,ı uyanıl< bulunılull'U· 

nu ve b l llcm ap.d:ısı Uzerlnıll' 1 tlsmat 
ve llıtlkdra katlyen meydan veı-mty.,. 
cıeğlnl ,röıterınea ltlbarllo &\ fcvka · 
~ -an11fl*ıe pn4fl'~ 

Jtasqete 
Pireyi deve yapma 

sanati 
B UG'ONKtl Hnber'lıı. bl~~ 

aayf asmda bir rcsını g c!cl 
cekslniz. Bu resim Donıiııl~u· 
Corrlere adındaki ttaıyan nı nu 
a.. .. mm kap f;mdan aımmıştır. 

0
• 

mecmoa., clüne kadar, dafnl& ~ 
vaffakıyct plre!ciinf dcvo göS:·rc
ve bunlan birinci sııyfusın cJJJU-
111mle tebarüz ettiren bir nıe dcO 
aydı. Son n~shalanndan lJfrinıyle 
alman bu resimde işin tl!.Dlr,Jll ö
deği"tiğioJ \'eya değişmodJğinl g 
rece'asiniz. uuto 

ttalyan askerlerlnln ArnA~uıAtı 
hududunda çektikleri nıUşl• ı:tlt"' 
kamyonlannı bile ökü:r.it:ro ~ea U• 
mek zorunda. kaldrldarırı te~ııf· 
ettiriyor ki ba b:? ınnilan (llU'bC. 
fakıyet!'!b:llğe ul'ramalanııın 5C fa• 
blnJ anlamamak l.abll değildir. kCf· 
kat, diğer ta.raltan l"onan 85 ·tıli· 
Jcrlnin yine> aynl ara7Jcle l>~f~) e 
la JlerllyeblldUdert d~iinUlil~S"" 
mecmuanın yine plrc~i de,-e ı; 
terdJğint"' hilkmedileblllr. 

~ 

HususJ otomobil 
şoförleri 

Barvekilete müracaatLl 
~ karar verdiler 

Be . ·ım . den dO
nzın ven emesın . elti 

layı işsiz kalan şehr..ırı;~ıeıi 
husust otomobillerin şo or ~
aralarında bir toplantı .Y3-J1111 a· 
lar ve vaziyetleri ü.ze."'llldef;ıı' 
rü.şmilşlerdir. Bunlar ~ ve
vaziyettc olduklarm:lan B~is.. 
ka.lete müracaata karar verıs-->-
lerdir. .. ıeri• 

IIusust otomdbil şofo:""".ll 
hususi otomobil!are ınUS.Y .1 ve 
miktarda benzin veri!e~ çı~
şe-hirlerin hududu naı:ı~~e tel< .. 
mayarak seyrüsef erlen. ı~ill ,-e-P 
rar müsaade edilmesını ~ ı.. 
ta 1\Sİ ar:ı;baları çok a.z oldUrtp"' 
dan bu boşluğu doldunn~)' 
re bir kısım husu.silerin,~o111elt· 
-:ıkarılmasma mUsas.de ı.::;--
tedirler. . ortBQı!P 

Hususi otorno'billanıı ·ıeriJl 
tamamen ka~lona.sı ve ta~;,.c'11-
:ie azalması rehrimizde bı ill
. ire nrooalarm ç .::_ı,.1a.sın1 iŞ 
taç etmiştir. Şimdiye kadatıı.r• 
yapamadıklarınJaD bır l:eJld.,11 
çekilmiş olan faytonlar. ııd3 çJJ;
geçin len arabalar meydaJUI. db
mıştır. Bu arada kamyon~[sJlıl· 
ha miLlim hizmetlerde ~ tıı.~I
dı?"mdan araıbalarm yuk tnrıtl 
mak husussunda kamyon· ~·
'""ı-ini e.Jmı~ hılunmaktadı~·calo.f 
• · "" kamyonu olan f abrıl rd!f· 
i:'

0

mdi :ıraba tednrik etınişle ıı· 
Taksi noksanlığı bilhaS53.•it· 

"'la~da kendini gösterrnektl'dıı.Jl 
,.....,,,,...., vaptırlarm yolrulıı.rJ1l l<· 
"ıir kı!'-mr otomobil bulaıne.Jt1;e
' ad ·r. Maamafih sevrüsefer e.d-
' l',.l~'!"I bu yclcularI u.zund.f:riıır. 

r1et bekletme:len ken 1 

ta·-~; temin etmektedir.____....,,, 

Baro umumi heyeti 
bugün toplanıyor ııeYc-

Istanhul barosu um~ binıı.. 
ti b11gün saat 14 de, adlıye lfllltı 
sı koridorlarında bir ~tıcri 
vanaca.ktrr. ı.-ı.;,,..pda mı.d;i (ı.ı'• 
bit~n bir kısım idare mcc:.ı~li)-e 
sı intihaıbı ya.pılaca.k ve ıuıısll 
i<;lerinde icrası temenni 0 t~d1 
bazı ıslahata dair baroca ısdığt 
olunıan ltomis~ronnn hazIT 
rapor okunacakbr. __..,,... 

ihtifal 
Ba.kırköv hnlke,inden: irl cZIY" 
Bilvlik Türk mUtefelck 

1 
!)40 

Gökaİp) için 8 kftnunueV'\TCve e1f' 
pazar glinil eaa t 14,30 dl il tertiP e' 
mlz salonunda bir ihUfa 
dilm.iı;ıtir. Herkes gelebill~ ,. 

j,ıı1• 
Biraz ciddi ve ıalll 

olalıın ~,,. 
•- ve tnll • MUesseısemizce isuu vauıt' 

zah adreeleri tesbit edile~racııstia· 
da Ianmızm bir çok tn~J{J\ 
rmdan, bazı esnafm ÇAP z diyerelC 
mUstahzaratı butamıyoru ~r et' 
mukallid markalarla halkt ~ 
tikleri anlaşılmaktadır. P~ 113us· 
da her nev'i ÇAPA'MAR ut ot· 

1 nıevc -'tt' ta1.haratmm Mebzu en u.ser..-
duğunu gördUğU7'Uz ıtiztını 
tavzihen ilan edıyorıız. ~rlil'....,.... 

Bcşr.ot:ı.ş - çap ~ 
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~eT: Val.."'tt matbaası 

~· ıansıarın 
~lLYADA'ı•!ımiliiill!'llr 

'tll OLUYOR? 
c·· 
~\.~ en mühim ha.discsi 
~ .?enel kurmay başkanlı. 
'fferı,r:_ kendi arzusu üzerine0 

\~~i.dir. Bu istffanı:ı Ar. 
r tUr ~LaKi İtalyan ordusunun 

~~lil lu ~üne geıtilemiyw he
~~ alakadar olduğunu tallı
' ek için kahin Q~a. 
ltaı Yoktur. 
~ ~n.ın en -büyük ve en kıy. 
~ ~~da.nl.az:ruian biri o. 
~i iki ~honun ıstifası Jtaıya
~l'l 1.ık ha kkmda şayi olan 
l)t 0~rı ~yit etmektedir. Ba
oıu un ı ... tifnsı üç §eki.de tef. 

l) llabiJir: 
~Bu i tifa ordu ile part.i a. 
llt ~ aki anfo ~ ... 11aıma.zlrkları a
-:: ı1~1tte ıneyd:na ko;"Znakta
l~'t.'ll'ıi a Yada ordu h~ek 

·:
0tdu. ~buki Musolini 

ltaıkıaa süreceğini söyliye. 
~~a Yayı harbe süıükledi. 
~!klı Uıulı bir mücadeleye ha. 
'"'-a ~1ınadığrn'1, giire ibir çtk-
~I &ırzniştir. 
~~eraı ~a.doğlio Arnavut:
~ \"az;yetin mlahı için ma. 

i._A, Yaptı~) tetkiklerden 
~İlrn.."U.J.Yan ordusıınun yüz 

""!ıetre geriye cekilıoosin.i 
~ görmüştür. Badoğlio 
~~i bir müdafaa cephe
~~lda ı ve 1m1l müdafaanın 
~\'ıı l'apılmaeı taraftarı idi 
'reı.thıkta adım adım müda

~aketi davettir kanaatinde 
g~l:ninin lböyle askeri 
~ mk müdabaleBir..:len 

:1kılan Badoğlio istifa et.. 
J • 

~H:ta'.\ıaresaı Badoğlio Sal~ 
,"'Qı1 l-'a'Pllan ltalyan • Alın~ı 

l'e ~arbiyeleri toplnntısm
~a.n. rıı dönımüştUr. Almanlar, 
ııı bi" ~~ lrnmanda heye-
tli. 1~li:.t.ı('jJni tcxlif etmis

tı l.4 - f!P"l lnıic böyle ya
. ıı~ "e !!,<' .,. "ittefik ordulnr 
\ l.ı al\lı:.,'"ına geçmişti. 

te'llı~U!ni harpte bu kuman. 
c~~~cli Italyanlnrın J{apres-
1~ otinden sonra ya.pılmıfi-

\~ ~lar, bu ba:hane ile 1tal. 
ı..·i<ı andasmı ele geçirmek 
~uı tri n1ı , :u~ ... ır. Bunu 
~~ı;trniy~n Baüoglio istifa 

lifa · 
ı aı ~a sebep 'bunlardan han-
~ ~a. olsun ltalynnrn va
"'~ hak. ıyi değil demektir. 
~ dı ale. ·n İtalya halkı \'e 
t'il orduda onu seven bü. 
~ \> l'beli zabitler arasında 
~1 h lr tesir yapacaktır. 
ba: Utadanbel'i !tal) .. lan ge
r.ıı~ler da'hili vaziyetin pek 

~hrı'7d~ğını göstermektedir. 
~ 1nın nutku da bunu teyit 
li d ~nra ltalyad:ı. iaşe va
<a e lYi değildir. Her f;ey 
. l'a tabidir, hntt ... maknl'lla. 

• ~~· 
l~l lta.ıynn genel kurmay 
l 'ta :Kont Ugo Cavallero, 
tıı .. b l'abtus ve 1914 Awstur. 
? ıie 11.re'bcıcritle iştirak etmiş, 
~~ .sonra başkumandan. 

·tt~ bürosu Gefliğinde 
iı-.. --ler Uıj, ıki sene l1:alyayı müt
~~il atası aşkerl komitede 
,:•ııtıı.1 ~ttilrten sonra ordudan 

~I~· Ve 1925 senesine kadar 
~ ~ endüstri hayatma ve
~ ~novadaki A.n .. ..,ldo 1'ıı.b~ 
'~ rn. ba'."Cma geçmi~ir. 

ııe Cıı.\'allero bundan on 
1
e ~ :vv~ı Musolininin arzu

t< lQ tar ordu hizmetine gi
l~ de tümgeneralliğe 

• •1~ ~ 1928 ~nesine ka. 
~· Ye nazırı olarak çalıg-

ltı.a:~_r!_ memuriyeti. l937 
<~ı..~r.,. ... nut:ri bulunduğu ltaı
,,~~ idt O'"dtı"ll kı rma.v bas. 
. ,t, k ·Mareşal Badogllonun 
·~tUr.~isinden dokuz ya§ 

< nnvamı ti inı-lcle) 
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UD!lll 

FmılAlz. ~ı ~ ~ edMır 
cttJk, tA, bJr l~ya • Fn.ııM brtn 
olınadıkça akla gelıDMine lmldln nl
nu,rnıı, Blarrl'kb'e kadar- Franı.şnm 

)'Dlıuz ~ Jmdudandnlri tehirleri 
ı; yri malQ.ın PJdı !. 

Par isle 
Amerikah bir 
kadın daha 
tevkif edildi 
İngiliz zabitlerinin 

kaçmasına yardım etmiş 

Va§iııgtf.HJ, 6 ( A.A.) - Ame~ 
rikanm Paris büyü:k elçiliği ku.
tiplerindcn Bayan EliT.a.beUi 
Du.gan'm soı·gµyş, çekilmek üı.e. 
re tevkif edildiği hariciye neza. 

Torinoya 
bomba 

atarken ... 
nglllz tayyareleri 
t:eyaaaameıer de 

attılar 

Bunlarda T aranto 
l:: ;:>mbarclımanına ait 

resimler de var 
retine bildirilmiştir. • . 

Neyyork TimeG gazetesinin' lt~mdra,. 6 ( A. A) - Sa;l:_hı-
Vasi muhııhiri, Du .tn'ın "ln~ yetlı mahfıllerde teyıt edııcııgı:ne 
giÜz sııbayla.rm(ıı fira.rmdai ıgöre. <:vvelki gece 1ngiLi7: ~Y
methalda.r tulunınak suçuy!a'( yarelerı tarafından Torıno ya 
te\-kif edildiğmi bildinnekted!r.,\ ;ttı~1:1 beya_n.na~~ler arası~ 

Va.sington Post gazetesi har\ .. ı 1n~ılıı ybahriyesmın Tar~to c!_a 
ciye nezaretinin icabeden tedbir. batırdıgı ve ha~ra. ~grııttıeı 
leri almakta olduğunu yazıyor. İtalyan harp gemılerının fot.9ğ. 

rafları da mevcuttur. 

i ng!lterenin 
mali vaziyeti 
l ngiliz hazinesinin bir 

mümessili Amerikada ... 
V'a.Jiııgtoıı, 6 ( .A. A.) - ln.gi. 

liz hazine ı!<Jir~i mü~ili 
Pllillip bugii11ı Arnerilf a IHrlO§ik 
devletleri ha.zip.e nuırı Morgan. 
tau ile nli.ih:m bir @!"~ede 
bulunmuştur. 

Phillip, hnıine nezareti.ne gi
rerken, gazetecilere verdiği be
yanatta, Amcrikada üç hafta. 
kalacağım ve Amerikan hazine 
dairesine lngilterenin mali vasi. 
yetini iQildi:r.~i aPylemi§tir. 

o 
Siyamla Hindiçini 
arasında hadiseler 

devam ediyor 
- Tokyo, 6 ( A.A.) -- Bangkok
dan Dömci ajansma. lbildiriliyor: 

Siyam ibaşlç.ı:ıpqndanlığı i\[i 
Fra.ns11, topgckerinin Mekon~ 
nç.l}ri üzeri~d~kl' Na:ııgkai'~ 
pazartesi gi.ınfi saat 17,20 den 
grupa kadar huduttaki Siyam 
kuvvetlerini bombardıman etti· 
ğini bildirmektedir. 

Top!ekerler erte sabab tek. 
rar göıükmüşlerse de Siyam 
topçusunun ~iddetli a~ile kar. 
§ılanmışlardI?". Mürettebat ara
smda 7.ayiat meyc}!t oJchJğu bil
dirilmektedır. 

• Paris, fi IA.A.} ıHavaıı)"'Ko· 
mUn16t partll!lne mensup 42 faal &Z'l 

Parlste polis tarafından isticvap edil· 
miştir. Bunlardan ım kİJİ tecrit kamp· 
Janruı. sevkedllmek il1.ere ıthkonul· 

muştur. 

1$GAL ALTINDAKI 
MEMLEKlE1rLERDE 

Londra, 6 ( A.A.) - Hava ne. 
z:ı:retinden tebliğ edilmiştir: 

Dün sahil müdafaa teşkil.Atına 
mensup tayyareler Eindhoven 
fabrikası iliıerine bir bas.km 
yapm~la.rdır. Rotterdaın ve 
Ha.ast.ebe ihava meY4anlan da 
oombardnnan edilmiştir. 
Başka tayyareler Lori<:"ntd~ki 

deniıaltı Üilfftinü lxunbardtman 
etmi§}erdir. 
Havannı qn.ıhalefeti seoobile 

dün gece hava hflrekatı yapıl
mamıştır. lki t.,lyyannniz de\·
riye vazifelerinden üslerine dqn. 
memişlerdir. 

ALMA~"'YADA DIGER 
BOMBARDIMAN HEDEFLER! 

Lond:ra, 6 (A. • .A.) - Hava ne. 
zaretinin ist.ilıbıa.ra.t aer.v.isi, dün 
gece fena thava. §tHiları dai"-
6in<le Almanya il.zerine yapılnu§ 
olan akınlar. hakkwlıı tehıi!At 
v{"rmektedır. 

Dusseldorf'w-. ştmnlinde bulu. 
nan D<ırMldorf'da demi:ryoh.ı 
depoları, altı bin kadar amelesi 
olan ~laıınesma.nn ve Rohrewer. 
ke bii vü k silA.h f a.brikaJ.a.n, Rhin 
nehri ~boyunca rı'htnu ve doklar 
ve Dus~eldorf'un havaga.zı fa~ 
rikası bnı:ılıcA hedefler mE"ya
nrnda buh.mm~,tur. 

ilk bombardrman tayyaresi 
on iki kadar yangın çıkarmış ve 
akm ~aat 18 den saat 6 ya ~adar 
d~vam etm~ir. Pilotlardan biri 
Derendorfdaki demiryolu de-po .. 
larmın içinde ve dışında l:S - 20 
kadar ya:ngm müşahede ettiğini 
söylemiştir. 

Diğer hedefleri Meıı ~ ve 
Dortmuıı,d'daki demiryolu em
tea dewları teşkil etmi§tir. 

Ati antikte 
Bir Alman 

karsan 
gemisi 

Bir lngiliz gemisile 
muharebe etti 

Londra, 6 (A.A.) - Amirallik 
dairesi a..~ağıdaki tebliği ne§ret· 
miştir: 

Tarnarvon Castlc ismindeki si· 
18.hh İngiliz ticaret gemi:!i J\tlas 
denizi cenubunda tkaret vapuru 
şekline girmiş bulunan gok kuvvet
li ve süratli bir Alman korsan go· 
misi ile muharebeye tutuşmu3tı,\r. 

Harp bıı~lı~ alı coğıtıfyn. b!l;"lmlıı. 

mutenaft<flyl'ıı .ırtmaktadır. Ne d m, 

M dağ, n~ gol. ııe şdıir lo;lmleri öğ
:renmedtk ... ll<'nı oyleı;iııe i>lbnl{'J" h-1,. 
BunJan d:Uı.L ..,.,,, el Mlrıı ve,,a fim<li 
bll11 do,ı:rıı oJ,ıqaıı \ıtr;<'!o> ııann&Pı 

kaldırtıın : .. 

D:ıtı.ı l'olo·u> a hHrhiıılıı ilk günıi, 
bir numaralı l'olouyn rt>,.mi tebll~de 
u lı.hnh•ri okıımu .. tuli: ,\ngtı.51.o\\, 

No"-'ıh\wh O"ro) • .Mar.o'Fleka, 
Tcvcır, 8uck. i'..nmbro', l:adrnosko, 
'J orun, ' l 'ıuıı·l. Krako\', Clrodnn, Tn:e· 
blııin, ,Jnblo, Tııoııuı .. zo~. ıu~ 

K:ıtm ıoe! .. 

l~lulandi~ lt lıarbi b şla~ nn-a da, 
La.do;;n ~olıirıli, Knn.·li h<>n.ahmı, Hel
iıııkh i. \"lpııri) i ıı;ıl, "'k ı .. rtmeğe 
~ladık. 

Garıı t·t'ııhı•sinde hıırp ı.ı.tı ııı ırnı.n· 

"" l'ltilA.\a ıığnım:ığa ha,ıaymc.,, 

tngtUz. ad:.wtı~ )-npılıaa Alman lıa· 

' Mnımrmda - ~ başko. 
111kcw,,·:ı·nd3 bir ~hir, hmll prkt, T • 
)&, remıbu ~de bir te)ılrdıen baş
kn mı üğron~k. Sın\ ~e bir 
Km.-ıwtert, bir Btrma.ngam WDl gl'.Çtl. 
o kıuJar •.. nuıın mukabil, epey AlNflll 
OOhı1 \ Atman Mil<ert li&k'!rinln ad· 

t:ınnı a;:rroııını,, buhmıı~onır.. 

l§lf" hududunda da, h1r ıse~dl B:ı

ra.al, ~ıcrsa - M.a.tmh IAtldlr &i41yor. 
Şark-1 Atrlkada ise, lngllbltt Oor 
daflıl ~kmmd::\ bulu.nMt Bu Ahıla 
hedeflertDI IMımlıanhnmlt ~rclir. 

Bu gidişle Anıavut.lttkıa da, &imdi· 
~·e kndar lttlkkırlrnl!'P. 11Avctrn, ı:&

ten btldlğim111 "u l!l1mıeri de tekrar 
l lteoeğimiü umuyomm: Berat, Efb; • 
ı;an, A\1on;ra, Tiran, :i,kodr Tiı 
D•raç: .• 

KUNT 

Mufassal malüına.t heniiz gel· 
me~ olmakla benıbP.r alınan ra· 
ı>ot'lardan anlaşıldığına göre mu· 
harebe, korsan gemisi yakm<lan 
mUcadeleyi kabul etmediği için, 
uzaktan ~a cereyan etmiştiı. 
Muharebe esnasında her iki tanıf 
~ok sıkı ate§ teati etmiş ve mU· 
him miktarda cephanl' sarfeylc· 
ntjştir. Dü.';imanı kovalamak mec· 
buriyetinde kalan Carnan•orı Cas
tle h~fif hasara u;ramış ve bir 
miktar telefat \•errnisıtir. (Henle· 
tjp akrabası, imkan ha~nl olur QI· 
mµ haberdllr edileceklerdir. Düş· 
man gemisine no derece~·e kaclar 
zarar yapıldığı henüz meçhuldür. 
Son raporlar düşman şimale doğ
ru bUyilk bir süratlc kaçtığını ve 
muharebe meydanından uzakla~tı· 
ğr bildirmektedir. 

Kuşlar nasıl evlenirler 

iaglllz Kralının 
kardeşi tebllke 

atlattı 

El lerimiJ~in, .k\i!'>kler\ıııidn bsh· 
tı>lcrinde bblt"di~miz horoz far 'c 
tu\ uklar da km. c-in!'linıh•ıı oJdu'k· 
lan iı:in, onların ara ... ında d1' t•\ 

lcnmr..dcıı i.inı·e erkekler -Y•ni 
horozlar- nrasınd~ ka\·gn usulii· 
niin ı·ari olıtuğunu ~ık sık göriirüz. 
llorozlann di)1"ti~ı~ini, bu dö~iiı> 
t.eu ho~lanan ıu'.&)ip ze,·k sahibi 
mcroklılanıı kc~-fi için de{,ril, ta
' uk ne..lini. de\·am ettireceJı <>lıın 
dl~ilcrin Jnn n-tli horozları teıdh 
için tabiatten emir alom; olmnlan 
iclnılir. \'akıa horozların dö\ üştü· 
ğUnii hn nklar ~ok defa gönne1!Jer1 
fakat horoLlar kendilerini t.a\·ukla· 
ra bt>ğendlnnck için biriblrJerlle 
dö,·ü ıııef:c nh51k olduklanndan1 

tanıklar kendilerini ı:örmcdikleri 
Lo;ıdm, 6 (A. A.) - Alman \aktth• de biribirlerilc dö,Usürlf'.r. 

bonıba.rdmıan ta._yyar.elari Dük 
p!QQCCSter ile diğe:r bazı ordu l•'akat. tabiat kuş ciru;lminılı·n bir 
.subaylarnıdan mü~ 'bir ı:oğunıı güu.lliğe iirnek onw.- ınero 

gnıp ii.zerine hombalaır a~. laanrm1~r,~kl:ılcı~rii.i~k·ıef:'lt~c~~1 ol~: .. :~ 
lardrr. Ne Dük ne de grµ.pta:ki '" n~ , " 
diğer kimseleı den hiç biri ya~- riııe bt'ğeQ<litınt·I~ \~in 1~' j;apı. tü
lanmamı.~ardrr. zum ~iiı'f!lCd(•:ı, ılahıı giiıt·l giirün· 

Dii'k a.i>l<eri kıt.alan tef.tis et- nu~)fl ~ah ırlar: 1'ii~? rV. i kakır· 
mekte idi. tık 'gc>mhft.rd~ tay. fırlar, ıli~lt·rlo birHJlte dn.nseder
yaresi göriindi.!ğii zaman Dük lcr. Yahut dıuı,.. <>tmedf'..JI -k ndi
otoınobilinden ~i.E'.nÜZ inmi!rt,.i. Bu Jeriıı.I gıisten:ıcek- \aziyetlf'r rı· 
ta.y:ya:reyi diğer bir ta,~ ta- lır~ ... ~ir if51} g\izelllk ~ınca 
kip etmif, ve ibir le~ ~ gth:ellll\~ hoşlanacalt alanlnrm 
sonra da !bombalar düşpıilit:Ur. ze\"lri de araya ~ireı. OuQB lc1n 
Dük tefti:;e devam eylemiştir. böyle güzel tüylerile, güz<>I dansla· 

,., "' • rile, güLel ' ıui~·ctlt>rlle kmdllerini 
heğcndlmıe~·t> c:~lışaıı ~rkeJ< lm · 

LoıKir<ı, 6 ( A. A.) Vindsor Jar hiribirlcrini iildünnc:der, her 
~tosun~m mü~emilatm,a iiç tiiı·lü ~ıizrllildt>ıı ho~la.ıın<~k bil' 
bomba isabet etmiştir. Bomba- ı..e\'k buluna.ea.ğınılaıı o erke:~< ku -
l~r?an ;biri Golf ~asma, .~~in. budan bir çoğu i\en<lllcr<.t1 !J<'~o
cısı tenıs kortları <:ıvnrma, uçün- nen bir l'~ bulurlar ,e o:swıa blr
cüsü de Mto müstaihdomininin likte u~u~~ yuva kl\1'1'~)'.I\ 
top oytınu meydanma düşmüş- derler, ralnu: kendile-rinl lılç '* 
t~.r. Parıktaki Krala mahsus l df~e be~cndlr{'fniyen çirkln \C')'t\ 

koşk bazı hasara duçar olmuşsa bocertk&iı ~~k Jnı lar mru~ lı.a· 
da insanca telefat olmamıştrr. fırlar. ' 

Kn lıırm bazıbınnı da, ~t ~i
.t('I "C'S için ynratmı tır. M~ en 
glizcl sesli diye ialudığınnz bülbül 
güzeUk\"C pçk geride kalır . .Erkek 
bülbüllerin ı.c~i ~lerlM 
nasıl beğcndirdllderi pek ~ iiet· 
kik ~.dll~ttr: Ba.lıv gellnoe er· 
l<ek büllrilller ıoevdllderi ~kala
balık olarak ~~r. "mıle~etln 
a~o~lannı aralannda ~y~r, 
Her hlilbill bir yıl önce bulımdqju 
yeri da.bnn. t.t"rdh eder. ~t ora 
ıla bfrlblrlerllo dö,·ü,ı ükleri ltt'k 
nadirdir. Her birinin giistçrdiği 
marifet öteki erkek biilbiillenh'ıı 

daha ziyade, Wıba güul ötmey~ 
çAb51Mktlr. Kardeş bülbüller, ~ 
hUlbüller birlblrlerlle --sadece öt
ımf.rt.e-- relmbf'k girlfilrl<'r. in· 
sanlar baharda hUlbtillcrin iltfü;le· 
rhd, bW eı;I,.ndim>f'.k için o'd\lfru
nn 7.aııncdtlrler, halbuki Prl(CI< blil· 
IJiiiler ı&!><ıle:-ln; tf."ll'erlr .., i5'Uit · 
mel:: ı in öterler. 

İn anbr Ct'miyctiııde k:ulıııların 
<l:ilina ~(iÇ ~e!ınelcri adet oldt:(IJ 
ll.lbi, b\1JbüllP.r n -ındıı dn di "!lc~1·1 
btUblll ~ <-rl<>rine <laha ,gt~ ı.:ell::l'f. 
O :ıaııı r. fldı k bUibUllerin iitti.~ 
dıılın 7J~aclo nı1ar ... illl!?i hülbüllt'.r 
illiin ynpmklnl'm ara ına .... ı.tdana
mk erhili bttlblillcrin ötülllerinf 
dinlerler, dhıl ler. Sonra dlşllerjıı 

biri eshıilcn hoıslandlğr htt ... 
Jii ~. onun J'3A gfcler n .... 
An~ ;uman cinsinde elduğu 

••ibi bülblil cinfilndo de ~~r ~r 
keklf:Pe nl<Wette daha azdu. Onun 
iç n Jrendllıerlne bir es Jtulablltın 
t•rk k hUlbHllcr ıı.urak t>n güzel 
~ll olanltmlır. \ n. ~1 güe1 olft. 
.llU)'8n bülbüller1' a.Juo ~ 4'a 
lrrl:u- '~ ~ btr ,'akıt ım1~ 
lf'r. 

'.l'ablatia bl1lböJ cin.Uln tıınkki 
td bttlblll ftftdnin ~e dııııba ı;ii· 
r.e.'l~ıcsJ ~rk olcta~ S<bi 
~ oknıyıı.a ~ 1'IJMllklmn 
d6ffi ladmaz.. •• 

- Peki .. Şu B,&hŞ grevi t~hdidl· 
nize de\'am edecek mi.Sinlı?. 

- Olabilir! .. 

Görünmiyen Harp: Kuardat.la-r Polonyenm kendi 
mıntakala.rmdaki birinci derecede 
ıı.slteri yQr1rr.tnı.. twya.ı·c :meydan· 
lannı, hangarlarr, tren yollaFir.J, 

askeri garnizonları tarasJıut al -
tll\da bulundWVtl.-: \ U!YÖrtaT. 

G. A. 

- Te.ma.miyle! .• 
- Bundan pir fanla e\dc eı!ece· 

ğinizı hakikaten umuyor muııunuı! 

- Fayda düşünmilyonım! .. 
ltir" f ederim ki soğllkkantılığımı 

kaybetmiye ha§lj\mı~tım. 
Valeskay1 bu kilalah ve ı ı üretkar 

kadmı ağır nazarl{lrlll tf'!peden tır· 

nağa kadar süzdiim. 
Ve birdenbire yeis ve hiddetle: 
- Valeşkal dedim, ı~, bijtüıı 

csrarmızı Polonyanın ayaklannıı 

dökünceye kadar zorla yaşataca 
ğan ! .. Açlık grovini~ ist~tniz re 
ni bir komedi olıuak oynayınız '. 
Sizi zorlıı. yaşatecAğım. zorla!. .. 

Valeska omuzlarrnı o ·natıı.n mül · 
hiş sinirli bir gülü~lf' gülüyordu. 
aen hiddetle arkamı dönüp çıkar 
ken o, arkamdıı.n: 

- İdam edeeeğinizi müj<teleye· 
rek söze b9.§ladınız, şimdi zorla ya· 
~ata.çağmızı söyliyerek 15özünü:r.ü bi· 
tiriyorsunuz !. .. 

{)iy€' söylaniynrdu. 
Dwanya çıktığını zaman son de· 

rece derin bir hiddf't ve nefret 

ettim. 
Bu muhveremizden en ziyade e· 

di.ndiğim 'kanaat Valcs1'a ayarmda, 
tehlikeli bir casusun güvendiği yer· 

lcr olduğu idi. 
Nitekim erteııi gün da.biliye na· 

zırmın re~en Uılebi Uıorine (t'fltl 
kurma;• b:ı.~kanhğmdan Vıı.lf'.aka· 

nm hemen sıvil mahlcemedc ı:nuha· 

s inci Kol 
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Sabık PoJon~"a J;ntclict>n-. Ser..-h 11Cflerinden ... 

kemeıinin yaplımaeı ve cürmü !la· 
bit olmadığı takdirde tahliyesinin 

icraıı emrini ald~. 
O vakit gayri ihtiyari Varııova 

sokaklarından geçen askerlere ba· 
karak. eterin bir yeisle, ilk defa 
biı;are Saranovicin sör.ünü tekrarla· 
drm: 

- Kovadis, Polon) a?.. 

x ' 
,\lma1'1ar, l'ol<>nya ordu-.unnn 

mijdafu plinlarını 
blllyorlar mıydı ? 

Beııinci Kol Polonyayı ( Kuad
rat) dedikleri mmtakalnrı taksim 
etmişlerdi. Hf'r mmtaka (Vur
:t..tl = Gök) denilen bil' mnrkeze 
tAbi bulunuyordu. Bu merke~er 
hic bir 1.aman Kuadratlan ' 'uifc· 
!eri olan ajanlarla doğrudan <loğ. 

ruya tema:o: halinde değlldirler. 

Teşkilat o ·:;eJt.ildc y pıhnrştı ki 
!'!anki merkezlerle onlara tftbi 11· 

janlar anama da.ima, elektrik ce. 
reyıı.nlanm aymnak için kullanı· 

lan ve mücerrid denilen gayri na
kil m.add~ gibi, gitıleyici bir taba· 

ka konmu§tur. O &ekildf'I ki ajan. 
lıır merkezleri tanımazlar. Mer· 
kezlerle ajanlar arasında ( Unter 
B.) yahut sadece <B.) )er deni· 
len mutavassıtlar bulunur. 

Beşinci kol ajanları bu (B,) Je· 
ri tanır, merke.ıle doğnıdnıı doğ. 

ruya temasları olmaz. Vurzel de
nilen merkezle'r'Se her mmtakadn 
yerleşmi , en 1i.rndr ~Uphe.den u· 
zak, meııelti. bir ınaiua, bir kitap· 
ı;ı dükkanı, bir ayakkabı boyacısı, 
bir mefluç ye fakir gazete -.tıcı. 
!ıı gibi muhitlerine iyice yerle§ · 
mil;;, emniyet ka:r.anmrıJ yerlerdir. 

Bu merkezlerde yine mücerret 

mutava.c;sıtlar \"~ıtasile tanının <' 

meçhul ve ~en-ar (O,) !ar a tabi. 
dir. Bu (0.) Ja.r (Ober Providenz) 
denilen büyük ve gtıJ.i şeflerdir ki 
lJunlar C'kseriya mütehnSSJ erkfı

ıırharp .sııbayl(lrmdan intihap ed.il
mı ve doğrudan doğruya gestapo 
rnm emrindedirler. • 

Be§inci kol bu teşkilatla Polon· 
ya.yı a.<ıeta k~ kan t.anlatıt 

ve rı~~ &ltm& alınll§ buluıunai:. 
laydı. 

(Unter B.) ler \se her ınmta ~ 

kadaki fabrikaları, köprıiileri ve 

Şelıcer fiyatına 
zam yok 

Ankara, ô ( .A.A.) lc.ra 
yollım t~bit etmekle mükfll~ti- V6killeri heyeti karariyle bu. 
!er. günden itibaren buğday fi~ 

(Unter B.) ayni zamanda kendi la.rma yapiliı.n fiyat zammı ®~ 
:muhitleri,nılc do.et edhunek, &ya · laymiyle 6Bker fi~tlarmın da 
ııi telkin1eroe bulunmak ve 8iyruıt arttmlııcağr h~ Y~ 
kan&atleri yoklamak \'azi!elerlle bir zehab hasıl olduğu anlaeı~ 

m~dır. 
de tavzif edUmi lerd!. Anadolu ajansı, ~ .tiya.tla-

Bu auretledir ki :folor.;} amn her nna hiçbir zam yapıl'OlMı 

larafmdaki yollann n1e58.lıalan mevzuubalısolınadığuu, al!kah 
askeri Joymctleri, köprlilP.rin geçi~ ma:kamlanla.n yaptığı tahkikata 
d. . h" 1 . f ......:k atfen, beya.ntı. mezı.mdur. 

ı nevı ,.e ma ıyRt en. R•ın a- • 
lıı.rm DC\'İlEll'İ \"C gizli arlı ~·e ima.- --- ------- - - -

18.tT en ufak tefe.rrüatmn kada.r 
mükemmel surette ölçilJmüş \ ' O 

h031lpltınm1§ olarak düşmanm mn
ıamu bulunmıı.lctaydı. 

Ayrıca bu gen~ te§kijAt Polon -
yanm en hücrn mmtakasındaki 

bir hareketten, d~iklikte.n he • 
men haberdar ohnaktaydılar. 

Bir de bunlardan harlı; olarak 
( A.) la-r faaliyetteydiler kJ bun.. 

l11r dn yüksek politika mnhfl"lle -
riyle yüksek askeri mahfellere nli
Cuz etmeye, oradııki Vunellerfo, 
ynni ur.un ı:amandanberi yerleşti..

ıilmi§ olan merkez' r le temas te
min etm<tye memur bulunmıı.ktay
drlar. 

• aıcrmond .Ferrand, 6 ( A.A. ) -
Yaralı v<! hama •lr k&ftlesl.nl tafı · 

makta olan yeni bir tr'eJl t&ıgal altJrı· 
da bulunan ara%1den dlln Tmılus oeh· 
rtne gelır-~. Dlğ r tal'llftMı Cotıs· 

tanoodcıı eoo yvalmm da prın J"lııro 
mond P't!rnmtta grdmH!! belrlmllmek 
tedir . • 

e Londnt, 6 (A.A.) - Harbin ba 

lan&'Jc.ıudıuı 28 ııont~rln tarihine lın 
dar, mUstflJDlcke hQlolmeUerl, yerli 
hllkQmdarlAr ve mU:ıtemle.ke impııra· 

torluğu dahDlnde buhman 9§hll.S \'t 

t.ook11t\t tııra.fmdıuı lng'flis ~ 
.ne ve ln&'iltercdekl W,."IC.k'küllerc yapıl 
nuş olan malt yardımlann )'ekWıu he· 
ıne.n hemm 18 milyon ~e 'bııl'.ğ 
olın~. 
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İngiltere sulb 
şartlarını bildirmek 

istemiyor 
( D:ı5 tnr:ıfı 1 inride) 

pılmasmı teklif cclreeklcri tadilat 
hakkındıı. tekliflerde bulunmağa 
ve günün meseleleri hakkınca ınil· 
talcıı. beyan etmeğc fır::.at vermek 
icap ettiğinden, avam T.:ıı~arası 
harp gayeleri hakkında rntzakcre· 
lerde bulunmaktadır. 

"lJUstakll ı~ı:ı parı,.ııne mensup 
,.e aralarmd!l Meı;overn de bu· 
luntluğu üç kiş lik bir grup, nutku 
kralının modern mederuyetin bü -
tiln iyıliklcriru imha etmek ,.e bit· 
tUn dUnya işçilerine ancak acılnr, 
ve ::e!alet senelenndcn ba5ka bir 
şey vaadetmiycn bu haroe niha
yet verilmek için 11e g;ı~i şeraitle 
bir sulh yapılnlı!l'r.eği hakkında 
bır kayıt ihtiva etmemes.ndcn dola· 
)'l tcssUrlerinl be) :ın cyleınişlir. 

VerJiecek cevap h:ıkkıncla :Meı;o· 

vern ;ıu mlltaleada bulunmu1tur.: 
MUstakil işçiler partisi, harbe 

muhalif olmakla berabc-r, memle
kette hasıl olan vnziyet karşısın· 
da her ne ş~kilde olursa olsun hiz· 
met et.meği vazife sayan bUtUn 
erkek ve kadmlarn, hürmetlerini 
bildlrmcği bir borç tclAkki eder. 

''Harbe alo~htar olmakb. beraber 
müstakil :işı.•çilcr partisi, i~çilcre, 

rnillI gayretlere karşı snbot.nj ya
pılm:ı.sını ta\'·siyc ctmeme~<tedir. 
Memleket dahilinde b•ı gıhi §PYP. 
hiç bir zaman t<.'şcbbüs ctmctlik 
ve etmeğe de niyetimiz yokt.ır. 
Gerek hariç tc, itimadımızı vahşi 
kuvvete değil ,.e fakat zeka ve 
muhakeme kabiliyetlerine istinat 
ettirelim.,, 

Hatip, ı.ıuııolinlden bahııeclerkrn 
DWllan t>oylemlştir: 

"Munollnl btısbUtün bafka bir inl!an 
::UmrulDe dahildir. Almanyada HH· 
lerc karıı bir nevi hürmet mevcut bu· 
lunmaktaezr. Fakat, dUnyanın her ta
rafmda, hattA ltalyada bile, Muııollnl· 
ye kar§I ne!ref..ten b3şka hiç blr :ey 
duyulmamalttadır. Musollnl, knra.n!ık 

gecede :kamasını tam ımtınıza d:ıldı· 

racak tıynette olan insanlar zllmresl
ne dahildir . ., 

Mcgoverne, nazi aleyhtarı olduğucu 
ve biltUn mdnıısiyle de !a§izm aleyh· 
tan bUlunduğunu UA.ve e:;leml§llr. 

.Aıııl i=çOer partislnln tı.zal.:m bu be· 
yanatm nleyhlnde bulunmuşlardır. 

.AUl .ıtUrsUye gelerek hUkQmet na· 
mıı:ı.a ce\'ap vermi§lir: 

Atıl, mUııtıı.kU i~çi parUalnl te~kll 

eden Uç mebustan bir! olan :Mak.ston 
tara!mdan mUtuddıt defalar inkıta.a 
uğratılan beyana.tında deml~tlr ki: 

"- J{aU sulhculuk besllyen kimse· 
lerle mutabık değilim. Fakat onlara 
hUrmet ederim. Ancak, tamamiyle \'ıJ 

kuvvetle VJlhe taraftar olan her tar:ıt 
ta hUrrlyet ve ıstırab mevzuları etrn· 
!ı;ıd.ı bellgatıe aöz ıliyliyen, !altat b:..ı 
.ıstıraplara nlbayet vermek için hiç· 

ltalyaa donanması 
nerel!e 

J,oııdrıı, 7 (.\..A.) ll.B.C. 

ltalyan gazetecisi Gayda, ı ve 10 
ilkkdllun arasında .Akdenlzde her ıe· 
l'İll deği§eccğini, 1talyan don:mmur· 
rJn ihUyatklr yaziyetiDdcn çekllece· 
ğini yaı:tnI§, "yarım tedbirlrr devri 
artık geçml~Ur. F4'11ıt donanmasının 

kudretiniıı ne olduğu ynkın<U görUle· 
cektir . ., deml~tl. ln~iliz gazeteleri bu 
nu hatırlatarnk '•haydl b:ıkıılrm! mUh· 
let bitmek Uzere; nerede bu tnıılı!t 

donanması:., diye yazınaktadrrlar. 
İTAL\'A.ı.'°' GAZETELim1 HALA 

JDDL\U! 
Roma, G ( • A.) - Stefani bil. 

diriyor: 
Son İtalyan tebliğlerinde deniz

de cereyan eden torpilleme hadi
selerinden bah.ııedcn Giornale d'l· 

bir GtY yapmryıuılara pek hU:-met.lm 
yoktur. 

Esi.:! cloııtum Lansburry • ki eğerj 
bir sulh pcyG'amberl vardlyse o da.• 
kendlııiydl • gitti, Hitler ve Muııolini 
1le G'i>rUştil, sulh da \'asını mUdafaa 
etti .Fakat onlardan h.çblr ~ey el j" 

edc.nedL Görlıştüğlınuz kımstlerln zih 
nıyctl.Iıe karşı kör kalmak faydası?· 

dır. Çok fena bir ~eyle knr§ılaşmıo 

bulunu:ı·oruz. GtinUn en elim !acl:ıs~. 
A vrup:mın ortasında kudretli, buytil; 
t.lr ırk vardır ki bunun crkeklerlııl.rı 

ııarbarlığn donmcl: ıçın l:ıllm cdllmı, 

o.masıdır. Butun Almanların st.ı.le \'e 

S"'" ımlı ot luğunıı ııöJ lcmek ~ştur. 
Bunların pek çokları Hiller tarafuı· 

dan da11lete ııevkedllmış ve Alet ola· 
rok kullnnılmaklndır. lşte bu, Hılle· 

rin en büyük cınayetıdır. Hunu bir 
cınayet olarak tanıyoruz. Fakat şunu 
da bit vıı.lun olarak tanımalıyız iti Hıt 
lcr bunları elinde aımsıkı tutuyor \": 
bunu Makıtonun birkaç gUzel cUmk 
si) le gevşetnıiyeeektır. 

Şimdi şurada yapmakta olduğu· 

muz müzakerenin bizzat kendi.al b.'.ış· 

lı baıııııa bir mesele tf'Şkll eder. Çi.ın 

kU muharebede bulunan başka hltblr 
memlekette buna nıUsaade edilme?:. 
Ve ştiphe yok ki bundan istifade cdi 
lcceklir. Ancnk oyle zannediyorum ki 
işte bu mUznkere bizim 
kudretimizi lsbatf\ k:Hldir. 

kuvvet ve 

Bununln beraber, böyle gayri m1
" 

ııul bir takrir mllnasebeUyle hUkOme 
tı:ı harp guyelerl hakkında etraflı 

izahat vermesi beklenemez. Evvelcn 
d .. :ıil;•lcmış olduğum gibi, ınUnasıp 

bir zamanda, harp gayelerimiz hıık· 

kında. beyanat yapılacaktır. Fakat 
;ıimdi bunun tarihini lc!ıbit edecek va· 
zlyette değillın. 

Ancak şunu söyliyebilirlm ki gay
:rellerlnı!z bir gulh ~lemi, hlir milletin 
Alemi kurmal<Ur. Kendimiz için lst~· 

diklerimizi diğer milletler ıçln de ısU· 
yoruz. Nizamlı bir ıulh istiyoruz. A· 
narşl lçinde nizamlı b!r Bulh temlnL.e 
fmk~n yoktur. Anarşi yetine niza.mi: 
bir sulh lrnymak v11 bunu adalete ıııti· 

n:ıt ettirmek lAzımdır. Biz bir hUrfr 
yet filemi kurmak istiyoruz. öyle bir 
tlem ki bUtUn milletlerde bütun rerd· 
ler kenclı şahsiyetlerine tamamil~ 
mnlık olmalt lmkı\nınr bulabilecckJl)r· 
dlr. İşte bu noktadadır ki taşlst zihni 
ycUle ferdi bir hiç sayan zihnıyct!e 

ç.ı.rpışryon.ız. 

Hız öyle zannediyoruz ki hlirrlyet 
pren!iplertnl tcşmU etmek, iş blrllğl 

prenslpinl sebatla. kuvvetlenılınn,1' 

kabildir. !\'asıl ki biz bunu büyük Bri 
tnnya imparatorluğunun her tarafın· 
da, bUtlln dominyonlarrlft yaplıl<. V<> 

gene öyle zannediyoruz ki ~iyasl, fer· 
dt \'e i1-Usadl hUrriyctıerlmlzt daha 
ziyade geni~letebllirlz ... 

Müzakerelerin sonunda mlistakll ı~· 
çi partisinin tadil takriri 4 muh:ılifo 

knroı, 3U reyle reddedilmiş ve kralın 
nutkuna \'enlecek cevap ittifakla ka· 
bul olunmuştur. 

Bu 'kseriyet mEımnuniyet Yerici ma 
hlycttcdlr. 

Varşovafa seıaıet 
mttthiş 

I.ondrn, 7 (.\ .,\,) - n.u.c. 
Son zamanlard.ı Varşovadan ayrıl· 

mağa muı;af!ak olan bir Polony:ılı 

Londraya ~elmiş ve Varıo\'anın vazl· 
yeti hakl~ında feci ma!Omat ,·ermiştir. 
Se!alet \'9 açlık l<orkunç tahribat yap· 
maktadır. İnsan bir hayaletler §ehrln· 
de olduğunu sanma klndır. Bu Polon· 
yalmın ailesi ategslz ve penceresiz iki 
odada y~mnktadır. 

Almanlara ):er bırakmaları için 
Polonyalılar muazzam kafileler halin· 
de yuval.:ırından uzaklaştırılmakta ve 
kendilerine tayin edilen rıııntakaya, 

ula§mal< 'ıçln ekseriya yaya olnrak 

Milli Piyankoda 
kazananlar 

:Milli piyango bugün Ankara:la ç<>· 
kllmt:Ur. Kazanan numaralar fUnlar· 
dır: 

7 ile nihayetlenen blitUn biletle:-
3 çer lira, 

2 ile nihayetıcnPn bUtUn 
3 C:"r !ıra, 

91 le nihayollenen bUlUn 
l O nar, lıra, 

biletler 

biletler 

530 lıı. nihayetlenen 
50 şer lira, 

bUt!ln .biletler 

f>09 in nlhayeUenen bUtUn blletkr 
50~er lira, 

519 la nihayetlenen bUtün biletbr 
100 er lira, 
4iRl, 4[100, 452!!, 2015, 2i22 ile nih:ı.· 

yetıenen blltiln biletler 500 zer lira 
i9"G. 0191, 7051 ile nıhnyetıcnen 

blltün biletler 1000 ner llrn, 
205608, ~~9521. 185374, 23142, 

lll!l:H." 180::144, 226214, l!l5926,140105 
20618 numaralı biletler 2000 ner !in. 

Badogllyonun 
istilası 

Atiııa 7 ( A. A.) - B.B.C: 
:>.1areşal' Baclogliyonun istifası 
lıaberi. ltalynnların .Arnavut. 
lukta bir daha kendilerini top. 
layamayacaklnrının Arnavutlu
ğu terkctmck mecburiyeLinde 
bulunduklarının bir delili olmak 
bakımından, Yunanistanda bü
yük bir memnuniyetle karşılan. 
nuşlır. 
lSTIF A BlR HAFTA EVVEL 

VERfLMl~ 
l/>:,an, 7 (A. A .. ) - B.E.C: 

Gazet dö Lo1.an, mareşal Bııdog. 
liyor.un istifasının lsYiçrcde de
rin 'bir hayret uyandırdığını yaz
makt:ı.clır. Mnreşalın bir hafta 
evvel istifasını krala verdiği, 
fakat bu teşobbüsiin gizli tutul. 
muş olduğu söylenmektedir. 

NEDEN GRAZYA.H 
T.'\.Yl:\" EDlLMEDI? 

Atiııa, 7 ( A. A.) - B.B.C: 
Mareşal Badogliyonun Habe;;is
tan<laki mesaisini. Habeş mü
dafilcrini teslime m<.'cbur etmek 
işile mütenasip olmayan derece_ 
de fazla ta:ln.'iyc ist.trtniş olauğu. 
nı,ı gözönünr alan askr.ri miita
hassıslar onun Anıa.yutluktaki 
İtalyan kıtalarının maneviyatını 
yükscltmeğe muvaffak olacak 
ve bozgu!\'tn önüne geçecek kabi 
liyettc bir adam olmadığının 
e\•velden malum bulunduğunu 
söylüyorlar. Yunan efkarı umu. 
miyesinin en ziyade ha}TCt.ini 
mucip olan nokta. A rn::ıvutlukta 
Badoğliyoya halef olara~< Graz. 
yaninin tavin cdilmf'mesidir. 

1STiF.\ il \mmı 
J:Oma, G (A. ı\.) - D. N. B.: 
ı.ra·rC$nl Badog)jyo talebi iizPri· 

ne bir kararname ile gcnrl kur· 
ınay başkıınlığ't vazifesinden affc. 
difmişlir. 
Di~cr bir kararname ile genel 

kum1::ıy başkanlı~na general Ugo 
Kavallero tayin cdilmiE:tir. 

Mısır çarşısı tahliye 
e'diliyor 

Hal şekline ifrağ edilcccJc olan 
)ıiısrrçarşısınm tahliyesine ya. 
vaş yavaş devam olunmaktadır. 
Çar.:jının bir çok dükkanları bo
şaltılmış. geri knlnnlarıııa. da 
tobligat yapılmıştır. 

Tramvi.'y sıkıntısı 
(llaı-. 'r • • 1 inci\!e) 

nakarn tının arlmsı~a sığınarak teıl· 
blrsizlığlni bö) lelıkle te\ il cımcğe çıı. · 
!ışıyor. Bizce tramvay derdinden kur
tulmanın tek çnreı.i şudur: 

·nız 1sıanbul bcl edıyesınl, onun el ı· 

iml encUmcıı <llye kurulmuş yeşil mıı.· 

snsmı, onun fd ıresınl onun ynptığı l!i· 
Jerl, onun her ııeyinl çok iyi biliriz 
Yanılık bu hııı gUnleriııde itillp kakıl· 
maktan, yağmur aıtmda ve soğukta 
tr:ım\·ay bcl•lcınc1cten, D;ı ~ belediye· 
nln elinden alınıp nlfıkalı bir devlet 
d:ı.ires.ıne bağlansın. Yoksa bu ı,oi<l;'.;IC 

daha d:ı neler çekecc~mlz, belll değU 
dlr. Çünl<U, tram\'nylurı idare edenler 
hl\l!l, arabaları furgon haline çevir· 
mekle, ort.'llığın gU!gUllstan oluverdl· 
ğini dtlşUnebılcn kımselcrdir.,. 

ur:LEDİYE~l:\ lZAHl 
Bu yazı üzerine mesele Hı! bizzat 

vnlı ,.e bcledıye reisi Lfltfi Kırı.lar 

meşgul oımuıı, tramvı..y idaresi mUdU· 
rU Jlc görilşmUş, icap eden hususlnı ı 
tetkik et mi ıtlr. 

Bu mevzu etrafında lıu sabah kcn· 
dis!ylc g6rUşlUğUmüz belediye rel!l 
şunları söylemlştlr: 

"- En•el11. şunu söylemeliyim, ki 
yazr bir hayli mUbaldğalı yazılmış· 

tır ve birçol< noktaları da hakikat'! 
uymamnktndır. 

Mesele ile bizzat belediye reisimiz 
meşgul oluyor .Tetkikat IJ!ttiktcn 
sonra hnlkı tenvir edıcl izahat \·erile· 
ceği tabiidir. 
Yazıda llcı·ıye s!lrUlen bazı iddialıı· 

ra ee\·ap vereyim: 
ı - Tı-amvay idaresi bize tcmmt:::: 

ayında intilml etti. Bız de ııcmen icap 
eden tedbirleri alarak A\nıpaya bir
çok sıpıırlşlerde bulundu~'· Rny, tek~r 
lek, vagon \·eııalre .. Fakat iki ay son 
ra harp çıktı ve hiçbir siparişimiz h!r, 
bir yabancı memleket tarafından ye· 
rinc gcUrilemedL Sıp:ıri~ ettiğimiz 

ve pazarlığında uyll'•tuğumuz ototlls· 
ıer bıle gelem dl, hnıt.fl l.!:ıh:ı. yakın 
bir mi.sal ··ereyim: Yunanlstandıw 

4 otoblis alacaktık. Pnz:ırlılt ettik.. 
Tam parasını ödly,•ceğimlz sırada Yu 
nan hllkQmell otobUslenn ihracını 

menetti . 
Eğer bu s'p:ırişlcrlm!z yerine geti· 

rllseytll, bugUn traın\'O.Y nrabalarınıv 
azalma.'lı nıe\'Zuubahs olur muydu? 

Vaziyet böyleyken belediyenin 
nasıl olur da "vaziyeti ha1.ıra .. ,, 
kelimclc>rıni bir tevil. \'n.<ıılnsı ola· 
rak kullanuığı iddia cdilelıilir? 

2 - Trnm\·aıy mUstnhdemininin 
paltosuz kalması meseıcs.lnc gelin· 
ce: Bu tamamen asılsızdır. Çünkü 
hepsinin şirket zamanından kalma 
paltoları vnrdır. Olınıyanl:ırın <la 
temin edilmiş ,.e kendilerine dağı
tılmak üzeredir. Şimdilik paltosuz 
bulunan biletçi ve vatmanlar an. 
eak mevcudun yüzde on beşidir. 
Bunlara da bir hafta. 10 güne ka· 
dar palto giyeceklerdir. 

3 - Tak.sim - Harbiye yolunun 
henüz ikmal t•tlilmemcsi ''e tretu· 
varlarma iki defa asfalt çekilmesi 
de hiliıfı hakikattir. Bir yol bun· 
d:ı.n daha sürntli ikmal edilemez. 
lki defa asfalt çc.>ldlmckse beledi" 
yeyi alılkadar otmcz. Zira bele. 
diye bu yolu muayyen bir para 
tizcrindc müteahhide ihale etmiş· 
tir. Mlileahhit isterse dört defa 
asfalt c;ckC'bilir. Bırakın ki, bu dn 
hilafı hakikattir. Zirn bu yol inşa
ntınt bizzat ben kontrol ediyor vo 
hemen her gün buradan grçiyo • 
rum. Böyle çift katlı asfalt yeri 
görmedim. 

Bir Beyazıt trnmvayına, sabahın 
çok erken saatinde yanlışlıkla "E' 
minönü" tabcliı!:t asılın. • meseıe· 
si ise gazete sütunl:ırındn kayda 
değer bir "'"Y olmaea gerektir. 
Bunlar ancak her işte görUlcbilen 
çok basit ~·anlrşlıklardır. mr b:ıet. 

Yunan harbi 
(Ha' tnr:ıfı 1 incide) 

başlıyun ricalinin dün de devam 
ettiği ve düşman kıtalarının ni -
hayct Ayasarandnyi terkcttikleri -
ni biJd!rmckledir. 

Prcmeti mıntakasında Yunan 
kıtalan göl sahili boyunca ilerle· ~ 
mişlerdir. 

Cephenin lki cenahının münte
ha noktalarındaki çevirme hareke
ti simdi o katlar mülcba'rizdir ki 
Arnavutlar arasında büyük bir 
galeyan lıiiJ,üm sUrmektc ve 1tnl
yan mülki idarcı>i clağılmakta, iş 
başından tamamiyle çekilmek üze· 
ro bulunmaktadır. 
mrnıı~a ım i~GAL ımtuıtş 
• \tina, 7 (A. ,\,) - B. B. C. 
Yunan kıtalarının Ergiriye gir-

dikleri söylcnmc.kte<lir. 
İTAL \',\X TA \'\'ARELERİ:\'lS 

JIÜCl -'IL,\IU 

Ekmek meseıes~ 
1 ı . f:ıt) 

( B:ış ı::ı=-:-f· ~-
ol an Vekiller komısyonu, o13ll 
day fiyaUarma ya~ıln~~nııJs· 
zam dolayısile ektneg~ J11e'>rııl 
:cak fiyatı tesbit. ye uımıık \i. 
i.i7.crin<lc b:ızı tcdb1rlcr a. caıctıı'· 
7.erc bugiinlercle topla:-ti)'llcJ;lS. 

Değirmen sayısı ·mıı.siP 
kafi olmayan şehirler, ~Jıı.ı1 
görülen değirmen ~en bıl' 
kafi ve f:ızl::ı. olan ycrl ·r 
ralara un te\•ltcdilecek~.,i.ıııillcil 

Ekmek mevzuunda. dw. J:ı#. 
tedbirlerden biri de, ucu{staı'~ııl 
ckmeği tipi ihda!;rdır. k ·ıderdell 
belediyesinin uzun tet _ 1 Ulllıı. 
sonra V cklilcte yolln.dıgı. 11 

()l-01• 
· 'b ·ı uvafrl• g ., •• ne es:ıs ltı arı c m ·n ytu>• 

miiştür. Yeni nümunclerı einle .. 
sek ziraat er.13litüsündc. nı ı.cti U. 
ketin muhtelif buğ3a.~ ti~g.ŞJI• 
ı.erinde h:ızırlanacağ1 la.Il tn.b• 

Atina, 7 (A. A.) - B. B. C. ,maktadır. Burada yn.pı -'.!! ~ 
Emniyeti umumiye müdiirlüğü, ıminler ckmegvc ya.pılıı.Cll"'~.ı:t1\. 

İtalyan tayyarelerinin Yunanistan- 1 :ıra ıı.r---
da si\'illcre hücum ettiklerini bil· ımiktarmın 50 - 70 P 

ctirmektedlr. d::ı. s~~~~~lZDE Y.A~~ 
Arkadyndn bir çocuk ölmüş ve ~ HAZiltLTI{LJ\1" ...,Jtl• 

üç kişi yrnlanmısur. Diğer yerler- 1J3.Zl w 
Hükumet tarafından ...,(!>' .. 

de ne hasnr, ne de insanca zayiat a,rp~ .~dl> 
vardır. takalarda buğday ve a.ltJ".':1. 
BÜl'llX 11'.\LYAN Sı\fl CEXAHI euduna el konuımas~ A~etc teb• 

'fEIII.IKI:.:Dl~ verilen karar dün vılaY .. ıefiı:ı8 
Atına, G (A.ı\.) - F.rgirinln pek Jiğ olunmuş, bu le~~ .1: zjrist 

yakında Yunanlılar tarafından zaptı lstanbtıl ziraat mudtırl id!!"ıl 
pek tabii olarak bUtUn ltıılyıı:ı sağ odası ve zahire bors3SI o\111 
eennhını zııyıflatacnktır. heyetlerinden mürekkCP ırıiib:>' 

Yunanlılar Ayas:ırnndaya glnnlş ÜU?re ~cqi!en •bir heye~!~ 
buhınmakt.ndır. Ve Eı·glri ile sahll a· yaa işi h:ızırhklarr.ıa 

..:rte 
rasınd:ı. Delvino şehrinin pelt yakinin· trr. cirJc1r 
dedir. Heyet zahire ta. ııcrillda 

:Merkez mıntnkasmda PlremlU böl· beyannameler vererek •. C .,..3rfıtl
geslnde Yunan kuv\'etıerl, ricat ha- mevcut stokları dört güt1jJ1İ teb" 
llndc bulunan ltalyanları taciz etmek· da vilayete bildirecekler ıer pıı.· 
tc ve geri itmektedir. liğ etmiştir. BcyannaJllC ıtııdst' 

ERGJRı Z.\TEN TAHLİYE zartesi günü akşa~I?.~uğiillce 
t:DJUıi~Tt mmtaka ticaret mudilf . 

Atııııı, G (A.,\.) -· ltalyanlar son kabul olt>nacaktır. ı:ı.Jtlelefl 
48 saat zariımla Ergiri'yi yavıış ya· Komisyon bu beY~ire tlJ. .. 
v~ tcrketmlşlerdlr. topla<lrktnn sonra :z».'~ Jllg.Ull 

Atlnaılan b!ldlrlldığine göre, Ergi· cirlcri ellerinde m~\·~t ;ptJ11İ~ 
rlnln tüL-,csi d\ln gece bitmiştir. , eınslerine göre t.cfrık \C bııl elt• 

n :"i .\.\' Sı\G CEXı\lllXDı\ fiyat takdir edilerek ~aer gele-' 
Atııın, 6 (A . .\..) - Bumda Jtaydt ' mek ihtiyacı için. ıazııı:ııııı '~ 

ihliyatıa s~ylendlğln,. gore Pogradeç· buğday Derince sııosuneccn-i d1' 

in şimali garhlslndc faaliyette bulu· yahut hükfımetin göStcr.J< :OiW 
nrın Yunnn lut.ıluı, halen Skıımbl ğer mahallerden te<!ıırı, {i)'~t .. 
nelırlnln yukıırı kuınıında Lir noktada cektir. Bu suretle btığdn) '){·~· 
nehrin ııu sahilinde Çl\l pışn' \" t:ı .. ır. rlarmm ve do1ayısile e'~~ l-~ 

PETROL .!UIXTAl\ ı\Sl:\'ı\ lıınm da 60 para ile ·~;ırııı.1'~· 
no<mu... ~asında artacağı anlaŞI 

Atına, 4l (A.A.) - Şımaldc Yunan dır. 1~ 
ileri lı:ı.rcl<eU Devol\'l fü· Slnımbi M· Burriin deüirmcnlcrde bU, ;oıı· 

,, , o o . tı'sn::ı. 
Jılrlerı arasında kAln, Arnavutluk( unlar ıtm karardan 15 ~ftt' 
petrol mıntnkasmı tl'hdlde başlamış· 'miştir. Bu mürıru::ebetlc P ~· 
tı • • f. ~·"tı :ı ·'tJÇ r. sıye kadar ekmek ı_.... j~t 

Bu petrol mmtaknsı, llnıyanlıı.rın yacaktır. Bundan gonr:ı. :r)ııl'V" 
elinde bulunan yegfıne petrol hn\'za· gUnde yirnıi para zant ~-a..iyııı.~ 
sıdır. lpiyasada mevcut ~u~ ~~ 

mübayaası suretile Jdn e}c 1lll1o 
.cek, bunu mütı>akip ekJlldcrc1'..: • 
'son vaziyete intibıı..k ~s.·ııft!'o 

İstanhulun imar planları 
tamamlanıyor 

lstanbul umumi imar planla_, 
rını hazırla van şehircilik mü ta.' 
hassıı;ı Prost şimdi bı:nlarm tat. t 
bikat planlar· ı .. -ıal için ı;ür
atle çalışmaktadır. 

Bundan sonra. tefernıat plfm. 
]arı hazırlanacaktır ki. bu plim .. 
1ar ı.ınhnll,.,1ere ''<' ma'Palleierde. 
ki adal:ıra varıncava kadar tt'. 
fernıatı havi bulunacak hatt:ı bu 
sokaklarda yapıl:ıcak binaların 
irtifaları bile tayin edilecektir. 

çi wya iı;ı;i tnbı>liıyı değiştirmeyi 
herlınn~i bir sebeple unutmuş oln
bilir. 

İfile \'azivct bu merkezdedir ve 
belediyeni~ tram,·ay idaresinde 
herhangi bir tedbirsizl'ği, idare -
sizliği mf'\'7.uhahs olamaz ... 

para ile 2 kuruş arnsr 
1caktır. 

~!.'! 
ııcıcdiY0 ı:ş1: • İstanbul vnll \'C .. rtesi & 

<loktor ı.otn Kırdar. pııza 
mı Ankaraya gidecektir. / - ----==:--· - , -llA -a:; a~ .. p~:-a 

IH \'Ol( A:;>I\: ı~J..ı"'ltl~ ti~ ,-r 
plll' 

~oııra ı·ıı lhtır:ıı:;lı, ('il 

l'n gU:ı.el u:ılt filnıi 

KALP 
SIZILARI 

ta!ia. gauıtesi diyor ki: 
"1talyan donanması, .Akdrniz • 

de daima hazırdır. Ve bir taraf
tan lngiliz go.milerine SicHya ka
na!mı kaparken diğ'cr tar:ı.ftan da 
anaval:ınla Libya arasında müna
kalatm emniyetini temin eylemek 

o ltadar uzun bır mesafe kat'ına mec· 
bur kalnııı.ktadırlıır ki yollar ceııetıer
lc dolmaktadır. TemerkUz kampları 

esirlerle dolup ta§maktaclır. 
Ç~ıda 20 - ::;o h.adar baha_ 

ratc:ı dükkanı bırakılacaktır. 

I I I ,,,. Kahkaha kralı LOREL HARDY'nin iRi 

~.~,~!~~!!~~; ~=~.~"~=~ ... :".~'~-.. · SARAY Sinemasında 
tcdir. 

İngilizlerden daha namuskiir ve ı 
dalıa. ciddi olan 1talyanlar, ciddi ' 
surette kontrol edilmiş mu\'affakı- !I ~ 
yellere :rağmen Akdeniz.i ln::iliz 1 
donanmasından tcmfalemlıı olduk • -
larmı lddin etmemektedirler. İngi· ~ 
liz bahriyesi bilhnssa mehtap za- ~ 
manlannda faaliyet göstermekte. ti 
dir. ~ 

R O B E .R T K O C B 

ÖLÜME KAR.ŞI SAVAŞ ~ 
fllnıiııılc: ı:MIJ, ,J :\XSl:SGS tararın::ın yurahlını,tır. i 

Bug!~~-,,~,A ~N~"~'~'~ ~.m~~~,~~.ı.nda ı 
· , : ~ ~•ııımı•~r1111I 

Gösterilnıl."1,to ol:ın r.mo;al'lir. derrı.·<'de nf'ş'eli 

LOREL. HAHDY 

·cdh'Ot• 
Se~ ircl!r.rlnl gnş) • 

Başrollr.rıle: f} 

CAROL LOMBAilCI. 

KAY FRAN 1 
Türk~t· Stizlii Jionwı.li~ini Giiriip ('anılan Giiliiııüı:. C A R Y G il A "_,,.c 

Buı;\ln saat ı do tenzll!'ıtlı matine. ""' 

HAYDUTLAR ARASINDA 
· ı .uAtl1 ııı& ~nns :ır: 1 - 2,30 - 4.30 - G.:;o su:ıre !.I dtl. Bugün ı,;a.nt ı de tl'n~ 

1 ' i . . . •· f: 1 
. ,, (~ ~ ... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~---·---~_!9----~~ .. ;;;;~;;;;;;.;;;. .. .-....-.. •~ m811111,mn1.nrillı~m~" ı , 
KALPLERi titreten bfr müzik- Gönüllere heye- -
can veren bir AŞK· RENKLİ ve ŞAHANE sah

BUGUN LADAM OKAMEL Y A'dan ROMEO ve JOL'" 
YETTEN daha güzel Daha müessir ve dünY3 

edebiyatının şah eserlerinden 
iPEK 

nelerle dolu SiNEMASıNDA 

LESK0 
~ 

~S BESTE 
t~: :r.üyuk bir mııslkişina'lrn a)kı 'P. miıcadrle.'1 , 

: Başrollerde: DON AMECHE - AL JOLSON -ANDREA LEEDS 
-See.nmu: ı · 2.so • uo - 630 , ... t da 1 -

SiNEMASINDA 

MANON 
Bur;Une kadar lf'EKFILM Slıidyo:und:ı yapıl:ın TÜRKÇE SÖZLÜ 1'ilmlcriD en mUkemmcll 

ve en çok mu\'at!ak olanıdır. ~111iDllD:E!'.5SiXlOcıı~___... 
ıiiB•••ll•ll!!!lllPB•••• Seamlar. ı - 2.30 - ..ı.so - 6.3:> ve 9 da f! 

,, 



içinde tnuz ve papaya (1) 

ağ~:U· Ergin meyva.la.rln 
~ :nıı altına Hint patatesi 

~it~ 
lıılıııl'afta samanlarla örtüm 

,. bir Çardak bulunuyordu. 
\'egUn b eşten muhafaza i~in 

lıı 'ta 1J basit çardağın önünde, 
'Ilı rıııenıa, zayıf ve sa.kallı 

laıtı b ;:. ta \ı.ıı b at>daş kurmuştu. 
~a.ıit işareti Uzerine, Pun. 
r 1 zenciler çitin etrafını 

t ~el b' 
~ ır işa'ret tizerlne der 

t . l'lk Yamyamın üstüne 

~tıı elinde ok ve yayla 

~ Gt t:ıltuıtlanıa.sı ve fırlar fırla· 
~t !:ekınesı bir olmuştu. 

( (~~rsnıdaki zenci eğile· 
)llıxı kuttul:iu. Bir taniye i · 

~!la ı~aın, yerde zencilerin 

~ ul'arı lı 
'tıı to lı-ltaç defn yere çarp • 

l lııttıı~ bitltin b.!r halde ayak 
~~ar. 
'llt . iti: 
~ l°l'et AA11 

Ot. l;rı~e ~'U!ecek şey. Bu adam 
ı.t~ "cya 'Fenlkcllye benzi· 
'1 \'\>es burun, beyzi yilz, 

~.. ' hatta ~la.rmm kıv • 

~ ~a gelece''1 bildiği için 
\ ~ b tirtır titriyordu. 
t İllltnı eğmiyor. kindar na 
' ~~ t enuyordu. 

•, ~ 'llıı a!tUere ayrı ayrı bak · 

~~tı. ~ lllhayet gözlerini .la· 
• il 

~ be Vakj hayatında ilk 
._, Yl2 tadm bu olmuştu. 

't~ 'altın bir sesle dedl ki: 
~ onu yemiş. 

~abe . 
~ ıııı rın bulmacası 

1 ~~lı bulnıneamıun halle-

' "-~ ' ~Yıl(, '!8Zlık, 2 - A tila. Ata. 
~ Ceı hır. 4 - Aka. Bakar. 
'- J;:y

1 
~ lrı. 6 - Ikrar, Bade 

''• lt, e, Av. A - Karpat. tL 
..\ra. 10 - Yatmak, E . 

ı . 
at.~ .. 
~ayrı. gılısine sordu: 

.. t ~ t h l <:ı~ a at mısın? Yoksa. 
lal it Varmak i ter migjn? 
~ dıbrvketlim ! Ben, sizin 
~~P n~en ayrılmak iste· 

% ~eıs tanıdığım bir a· 
~ '· . enı ona veren valde 

Yol'\un 
1~, • Lukreçya .. ! Her 
~ı~ · Fakat, annemi de 
~~:. Onu kırmak iste· 

-·ıqı~· 
:ı 1ne "Lukreçy2:lan ' ıırı t:>. ' ~ . oırkı; gün sara)~ 

' nt 
~ b' 

J.r<lcııbire şüpheye 

H A l3 E R - A~m PostUı 

Havacıhk bal isieri 

Yazan:Cek Loadoa I 
Jan, ateşin yanma sokulan kıla· 

vuza denerek, acaba kimi yemi!! , 
diye baktı. 

T aggare hücumları 
ve zehirli gazler 

Bir de ne bakam, Goiuminın 

başı tüssülenip duruyor! 

lktıbas eden: Mecdi ENÖN 
• 9 • 

Punga • Punga'lı zenciler bt•nu 
görünce kahkahaları koyuverdi • 

ler. 

""1"T'ldi '6ombe.tar gibi tayyareler 
v~ • .ıı..asile atılabilecek olan zehirli 
~:ızlerin beşer uzviyeti üzerinde • 
ki tesirlerini tetkike girişelim. Bir taraftan da lştihalan ka • 

b:ırdığı için, Gogumi'nln kellesine 
bakarak dudaklarını yaladılar. 

Tahitilllere gelince bu manza · 
ra kal"§ısmda nefretle homurdan

dılar. 

Gene; krz i!e büsblitün öfkelen· 

m.lştl 

ş~1don dedl ki: 

Bir mermi, bir prapnel parça.. 
sı veya misketle zehirli gaz ara· 

1 .da bir mukayese yapalnn: BI
' .inc'ler insana tesadUfen çarpar 

"C vücudun herhangi bir noktasr
ı. veya uzviyetine tesir eder, ze

,•U gazlerse in.sanın bir uzvuna 
··ahut muayyen birkaç uzvuna 

• ~~ır edip diğerlerine zarar ver • 

- Gogumi arkada~larmdan b!. 
rinin kafaemı kesmiş, birini de 
midesine indirmi:}ti. Sn-e. ona gel" 1 

di: onu da keeip mideye indirdi • 

ler. 
J anm dud:ı.kları titriyordu: 
- Bunun intikamı alınmalı! 

• dedi • 
Şeldon cevap verdi: 
- Merak etmeyin. Kend1sf hiı 

reis oğlu olmak münuebetile, ka· 1 
biled muhakkak intJkam alacak , 
ve beyazlardan bf.rinlıı kellesini 

keseeeklerdi. ı 
Bu srrada dMnin omuzuna o'c 

temas eden zenci krvranıp lnle~e, { 
ye başlamıştı; omuzu da g:uı .. ~e 1 

ıı~Jyordu. 

Jan hasta zenclyt TahlUlilcr 
den birinln yanma verdi VA h .. .P. 

, i o•• 

' beraber yola devam ettlter. 
Kılavuz Şaley esir edilen y2 ıı.. 

yamı öne geçirdi ve tuzaklan onc 

ayıklattı. 

Bir aralık yamyam otların ara
sından zehirli bir mızrak çıkardı. 
Bu zehh' o kadar mUhlikti ki, tır 

insan derisine aadece dokunaa .o 

rıu derhal öldtlrebUJ.rdi. 

Güneş batmııs. ortAltk lyicf' kıl • 
rarnuştı. Bununla beraber kafile. 
esrarengh: ormanın ltaranhkları i. 

çlnde htJi yola devam etmekley 

dl. 

('.Devamı ııar) 

{l) Bir nevi kavun afiler. 

48 numaralı bulmacamrr 

SOLDA.V SAGA 
:ı - lstanbulun çok meşhur b1ı 

semti, bır renk. 2 - Bizi bUyUten, 
dort bacaklı, Jkl gözJU, iki kul:ıl·lı 

alclMe bir hayvan, anlatmıya çalı; 

mak. 3 - Huzur, refah, kira. ' -
Adn~aktan gelir, iki şeyin ortasmda 

kalan kısım. IS - Pek çok, mebzul. 
çöl A - tııeuıuı. kaba, bir tekerleme. 
7 - Meııhur bir dinin kurucusu. "İş" 
manasına gelen bir kelimenin cemi 
$: - Vakit miyarı. bahftnm yaruıı. 

9 - Çevik. geclcek. 10 - Erkek ad· 
geçmez. bir işe yaramaz. 

YUKARIDAN AŞAr.ıv A 
1 - PUakUllU bel&.. 2 - Anavatan, 

su. ~ - tltlca. biraz lstPde mıı.nasma 
bir cıö?. 4 - Bir renk, HazreU CaA 

h - Ap:ırtımanlarda çoktur kuliioe. 
6 - Emir ligası 7 - SUlA.le, kav::a· 
cı ıı - ihtira, işte ııuracıkt11 mana· 
ıımadır P - Llkin, mlls!Umıınlarca 
mukadde,. hır ku11 adı. 10 - B\r:ncı 

sınınm ayın. 

1 

. .,.angın bombe.lan amamJyetlf! çatı 
IU'Mlllda kalır. Pek ender olarak 

qap d\iierler 

Diğer taraftan zehirli gazlerln 
~esirleri lnt ve reçlcl olma.~-ıp de. 
vamlı olur ve uzviyeti tehdit et • 
mesl ı:u bombaemm ln!ilA.kmdan 
ı:ok sonra da devam eder. 

Bu BJJrtlan gözöntinde tutarak 
gazlerl veya khnyevt harp vasrta.. 
iannı tesir müddetleri ve dağtlrna
lan balmnnıdan bir t.aanl!e tAbt 
tutabiliriz: ..... 

1) Tesirleri çabuk zail olan ga.r 
1Pr, 

2) Tesirleri çabuk ~~en 
ga:ı:Ter . 

3) Tesirleri lcata.n gu!er. 
Birinci nevi gazlere (havaya 

nazaran) Wı.fi sıkleti kUçillı: veya 
orta derecede olan gazler dahil · 
rllr. tldncllere lae dp.a ağır ga.z. 
ler veya kolay tebahhur eden ma· 
y! maddeler, üçünetilcre ise kolay 
tebahhur etmiyen mayi kimyevi 
... addeler dahildir. Fakat bu tefrik 

ı tftksim çok 1uı bataslak ol\l'fl 
·chirll gazler hakkmda ancak u
•"lıımi bir fikir vert>1'1Jir. Bunları 
daha ivi öğrenmemiz fçin tetkik&· 
trmrzı derinleştirmemiz icap eder. 

Zehirli gazler beşer uzviyeti ü· 
?erine bilvasıta veva bilft.vasıta 
tesir edebilir. Yani ~ıviyeti haddi 
ıı\trnda zehirletici olmıyan fakat 
normal vaşama imkanı da bulun • 
mrvım bir atmosrer içinde brraka. 
bilir. Veyahut da mikdar ve nevi· 
lcri Jtihariyle muayyen uzuvlar u. 
zerindt> tesirler h1111ule getiren ve 
yahut tahrisler yapan bir hava 
ynratırlar. 

BilvasıtJı tesir eden zehirli ga7.· 
l~r azdır. Bunlıı.rn da zehirli gaz 
denemez ve yalnız teneffüs clha • 
7.Jmıza zararlı ola.bilir. Azotla A· 
nlclrld karbonik gibi. Bunlar doğ. 

Lukrcçya: 
- Ben, kimsenin kansı olm:ı·· 

şevket1im! di ' ! cevap ''C'"di. Berı 
yalnız sizin cariyeniziın! 

- Hayn .... Sen. benim caı .. em 

ruds.n doğruya tullantlma.malda· · 
beraber kapalı yerlerde bombala · 
rm infJlakı neticesi bir teair ya • 
pabillr. 

BilA va.arta tesirli gazlere gelince 
bunları (kısmt fiziyololk tesirli) 
gazler ve (umum! fi.ziyolojik tc -
sirll guler) diye ikiye a.yırabillri%.. 
Birinciler :\'ıılntt ?lleud• n bazı u • 
zuvlRrma tıoclr edeblllrler ve di • 
ğerlerl.nl tehdit etmezler. İkinci. • 
l rse uzviyetin bUtUn hayatl faa· 
liyetlni bozar veya durdurabilir. 

Ga.zlerin uzviyet üzerindeki te. 
sirleıi bakmundan f()yle bir tas
nifi yapılabilir: 
Boğucu gazler: 
Nefea borıılarmı, ciğerleri talı· 

rİp edip öltsilrllk tevlit eder ve in· 
krtaı ten,.fflla a&beblle ~lümü in.. 
taç edebilir. 

Hnharrl' gazler: 
, Cilt ve gı.şayı muhattyt tahriş e· 
der, yaralar açarak kana hulul e
der ve kanı zehlrllyebilir. 

Ak•nrtıcı gader: t 
Bunın dahilinde tesir icra edip 

uzun nıtlddet ve nöbet halinde 
aksırtmalar tevlit eder. 

Göz ya.,artıcı gazler: 
Gözlerin gışayr muhatfsine tesir 

edip bol gö:r.y~r tevlit eder. 
Zehirleyici gazlcr: 
İnsan uzviyeti dahiline huHH e

dip hayııtr uzuvlarmıızdan bazılarr
na tesir edip ölUmU intaç edebilir. 
En tehlikeli gazlPr bunlardır. 

Kusturucu gazler: 
M.lde Uzerlne teair icra edip btl· 

yük sancılar tevlit eder. 
Bunlardan maada birçok gu 

nev'i olmakla bera.'ber en elıcmml 
yetlilerl yukarda saydıklarımızdır. 

Umumr harbin ilk aeneterfnde 
(1915) te en çok kullıuutmıe olan 
gazler boğucu ga:ı:lerdir. Bunların 

ara.sın.da (klor. tetraklorUr dö 
karbon, di.metilsillfat) gazlerl ve 
bunlardan en tebllkellel olan (foa· 
a"en) gazi de kullanılnuştrr. 

Bunlardan baır.ka çok muharriş 
tesirler ya.pıı.n (brom) ve (kloro. 
pik..-fn) majilerl de kutıanılmVJ • 
tTr. Bunlarm t.eıılrlerf bHha.ssa 
doğrudan doğruya teneffüs clıhar 
lar. üzerinedir. 
Muharriş gazlerln en başta ge. 

lenJ (iperlt) tir. Bu gaz ilk dda 
olarak 1917 de lnrcl!'te kullanıl • 
mrş olduğu için bu ismi elm~. 
Kendisine mahsus hardala benzi • 
yen bir kokusu olduğundan ''har
dal" gazi (Mustarda gazJ) adı da 
•· rilmı>l-t~ir. Bıı ırazln fı"•fri ;fo· 
vamlr olup uzun müddet bulaştığı 
yerde kalır. Bu gazin en mnhim 
karaktemtlğf mevcudiyetinhı ve 
teairlııln• derhal anlqılamamUJ • 
dır. Neteldm bu gaziıı ilk tesirleri 
ancak cilde ntıfuz ettikten altJ ye· 
dl eaAt sonra hissedilir. tperit ga. 
zlnin açtığı yaraların tedaviıd u • 
:run ve :zor olup anct\k have.ti e· 
hemmfyetJ olan uzuv Uzerl~de tf'· 
slr yapmamTŞ olduğu talcdi:rde ka. 
bili tedavidir. 

Göz yaşartıcı gazlerln gözler o· 
zerinde ya.ntığı tı~mrden bıı.şka bir 
zararı yoktur. Bu gaz cephede 
harp haFnde bulunan askE'r üze • 
rinde harekl\ta tam mannslle de • 
vam cdemC'meei bakmun.dan teslr 
edebllirse de sivil halle Uzerfnde 
fevkal!de gir tesir yapamaz te 

Haydi çabuk, dedi. Yıldızla 
birer nar şerbeti getir. 

Haremağası k~rak saraya gir 
dL. 

1 

lspuJt. harbinde mayt mahruk ı1"pofanndan birinin bomb~ctımaır 
du eveDd hall ... 

Ayn1 d*"po1ann 
50IU'a.!rl 

kullanılması d\işmana. btr fayda te 
min etmez. Fakat umumiyetle bu 
gazler diğer mUessir gazlerle bir 
arada kullanılır. Göz yaşartıcı ga· 
:zin tesiri altmCta maskesini çıka • 
ran .iruıan bu suretle diğer guin 
tesirine maruz kalmII olur. 

Aksırtıcı gazler de göz ya§&rlr 
cı gulere benzer. Bunlar. kı:llan
maktan maksat dıı dll5J?lruı a.ske
rini veya. halkmı, maskelerini çr 
karmağa mecbur etmektir. Bu el. 
betten ak~ırtıcı gazler göz Yll§&r"' 
tıcılardan daha mUe::ısir olmakta. • 
drr. 1918 de bu gıu:lerden kulla -
nrlmrş ve kAşifi Adarruı'm adr tatr 
la.rak Adamist tesmiye oluıımue • 
tu. Bu gaz zayıf bünyelerde öltl • 
mu de intaç edebilir. 

bon bl\rtlımandan 
vazl_vcti-

mam mUtehassrslan ııu mesele kar 
şısında bırakmaktadır: 

Bombalar yere dUşUp lnfllak 
elliği 1ı.m.aıı ınlkroplar sağ knltr 
!ar mı? 

Sonra acaba bu mllrroTl1:ır va•n 
wiyle tevlit edilen haııto.lık h·· 
dudu asarak ... a.rrıı tal'a.fa si 
nıyet etmeı m1? 

Bir harp sillhı olarak lm lamla· 
bllecek mikroplar sular vasıta.sile 
sirayet eden tüo, kolera. vebıı 
mikropları olabUeccği gfüi hııl-vnr 
la.r arasında çıkan t;ıırbon ve di -
ğer earl hastalıklar mil.roplan d:
olab!llr. Fakııt bunlar c!a zehir!• 
gazler gibi memnu harp silahla 
rmdan olup muharip devletlerin 
bu canavarca vasıtalara bıışvura • 
caklan limit edilemez. 
Bı · ' bu yazı ellsUcmtzı sonn 

erdi• ız. 

Hava tehlikesinden, bilbn.ssa 
yangın bombalarından konınmr 
hakkında hamlıyacağımız hlr ya
zıyı da ilerde okuyucularrmtza su 
na.cağtz. 

Hccd! En8n 

Zeliirleyicl ga7.Jere gellnce, ~Y
teôiğiinlz Sibi bunlar en tehlikeli 
gazler olup siyanojen mU,tak&
tmdan yapılır. En başta gelenleri 
uld siya.nidrik olup vUcudll beler 
de tı.nt bir para.Uz ve uzviyetJn ze. 
hirlenmeısini intaç eder. Kana te· 
sır eden ve uzviyeti eeıi bir auret. 
te zehlrliyen oksid di5 karbon da 
bundan aşağı kalmaz. Zehirli gu
lerin lıava 11\l~hları vMttaatle kut· 1 
ıanı1mamnoan ve bu ga.7.lf'rtn te • A J a n 5 l ar l n 
mi erinden bahsettik. Şhndi de - .._ 1 

mikrop harbi teıhllkesin.ln ne ol • -• ıaı••r -a. M ı 
Ci\\ 

ıllil ~'I 

duğunu görelim. 
İTAL\'A 

Tayy&?"eler vaarta.nlle rapıfa.ealt 

MİKROP HABBf NELIR OL\, roı .. ? 
harplerden biri ve belki de en (Sa§ tarafı a Wıcilde) 
ınilthfş! mikrop harbidir. Bu milı:- Mareşal ~uglio, biri 1927 
roplar ya tayyareler tarafından de, diğeri de Ha;beşistan muha.
doğrudan doğnıya pU.SkUrtfilmek re'befrlnin bita.ımrr.(.lan sonra ol
auretiyle, yahut da hmıuıd b.tr §e- mak Uzere, iki defa. İtalyan or. 
kilde yetiştirildikten eonra canlı dusu genel kurmay baŞkanhJın. 
olarak dll§man arazisi Uzerine hu· da tulun.muştur. 1935 de Doğu 
ırust tarzda hazırlanm11 bombalar. Afıikası fevkalade lromlscrliği-
1& atılır. ne tayin edilmiş ve bu sıf ııtla 

EeJd zamanlarda dtlşman ııa.f1~· Habeşistan muharebesini idare 
n arasmda. sari ha.stalıkl.ar tevlit etmiştir. Habeşistan seferinden 
etmek suretiyle bir nevı mikrop dö .;;.,,;; .. A b" t..Jl·-
harbf yaprltrdı. Fakat o zaman ol. n-..gu.MIUen ıraz SOilra ~lW 
duğu gibi bugUn de bu ba:rp ıekll ordu genel kurmay ~ar.lıgmı 
~k zor olup birçok mA.nIJere ma. ı ele alınış ve bunu dune kadar 
nıs bulunmakt:adır muhafaza. etmiştir. Mareşal Ba. 

EvvelA m.lkropİarm bombalar doglio, 'bugün 69 yaşı:ndadır. 
va.art.asiyle d!işman Uzerine atıl • Sekreter 

var mJ sanıyorsun? Senin bilme· 
diğin ne:er var .. Neler ... 

- Şimdi kuru ı~na.., bırakalım. 
I3unlan 90nra konu~ur11z Ben. Luk 
re.çya üzerine padişahın gül koklı 

kimse konuşmuyordu. Her şey , 
li yerinde duruyordu Yalnız h~ 

bah~e sarı kam"ri ye .. unda 
hareket vardı.. ParJ11:a!ı reni hı 

desiyle ba~a~ e~ıeni~ du . . 
değil. sevgilim. Lukreçya! Harem ağası cariyelerden birine yacağını ummar.drm. Bu sükCıneti hiç kiı •. .:>e ihlal ı.:..ıe 

• 

- Cariyenizi birkaç gün sonra 
Recep reisin evine göndermek file 
rinde mi~iniz. şevketlim? 

- Hayır .. Böyk bir fikrim yok. 
Fakat. anneme böyle söylemi:;e 
mecburum. Çünkü. annem seni 
Recep reise nıkau.amış. Recep 
reis: - karımı bckliyorwn! <liyor 
muş. 

Lukreçya bunları duyunca bils 
bütün şaşalarmşu. Koca bir Türk 
padi~hı. istediği adamın ~linden 
bir ka1ını alr:ııya muktedir deği' 
miydi? Ba.u.,us .~. bu l•a-.n. l>i ı 
adama saray tarafmdan hediye e· 
dilini§ olursa.~- -

Murat, gökyüzünde ı~ıldayan 

bir yıldızı gösterdi: · 
- Sen, or.dan daha parlak bıı 

yıldızsın! Ve bu geceden itibaren 
seni :'Yıldız" diye çağıracağım. 

Lukreçya! Senin adın bana çok y:r 
bancı geliyor. Bazan unutuyorum 

da ... 

Lukreçya eğildi, padişahın dizi· 
ni öptü: 

- Beni. gökten o yıldızı eliniz 
le kop:ınp vermiş gibi sevindirdi" 
niz. şevketlim! Bana güzel bir ad 
~·,..rdiniz... Teşekklir ederim. 

Sultan Murat bu srrada elim 
vurdu ... 

Arl•:ıdan dolanan biı hare•T1·ıiS'a 

sı göründü. 
Padisah. ha.remağasınai 

iki nar şerbeti yapmasını eınret· . - Eh .. her gülün kokusu baş· 
mişti. Bu sırada valde sultanın ha· kadrr. Bu da başka türlü bir gül 
remağası Cafer odadan çıktı: olsa gerek. Her gün avm gül kok" 

- Ef endimi.zin yanında kim lanmaz yal • 
var? 

- Yıldız ... 
Harema~ası hayretle arabm yü· 

züne baktı: 
- Bu da kim? Yeni mi getmi~?. 
- Bilmiyorum .• 
- Güzel mi? 
- Yüzünü görmedim. 
- Tuhaf şeyi 
- Neden şaşıyorsun? .. Onu d8 

\'aldı> sultan göndermfştlr. 
- Kabil değil.. Olamaz. Bizim 

tıa .. erimiz yok. 
- Budalat Valde sultanın dai· 

ıesinde her olup bitenden haberin 

Lukreçyanın kameriyeye gitti· 
~ni sarayda hiç kim..:.e görmemişti. 

Herkes onu odasında yatıyor sa· 
ruyordu. 

Sultan Murat böyle irade etmir 
ti: Lukreçya. pa<liaşhın emrettiği 
saatte hazırlanmış. kimseye gö · 
rünmeden. başını yüzünün örterek 
hasbahçeye çıkmca padi,ahla kar 
şıla~ştı. 

Ortalıkta Jdmc;eler dolaşmıyor • 
du. O gece sarayda hayyamfuıe biı 
sessizlik vardı. Herkes sar~ .. Heı 
teY, ~ gelmi§ pydl. Fakat. hlc 

A~. iki haremaia~ınm konu,· 
malanndan şüphelendi .. Cafer dö 
nünce sordu: 

- Neıer konuştunuz orada fıs 

hs..7 
- Yıldızdan bahsediyorduk. 
- Hangi yıldıı:daıı .. ? 
- Efendimizin bu gece dizinin 

dibinde bir samur kedi gibi okşa· 
d!~ Yıldızdan. 

- Bu da kimmış böyle..? Luk" 
reçyadır muhakkak .. 

-D~l. .. 
- O halde Nilüferdir. 
- lkisı de d~~il. Bunun adi. 

YJlda.. 



Erkek mektepler 

DU.U ö~leden JIO!lra Beyoğlu ve l 
EmlnönU halkevi salonlD.rında mek· 
tepler araaı vol11ybol mUaa.b.:ı.kalarına 

b&f 1&nılm11trr. 

Beyoğlu halhrl alonunda yapılan 
Bölge San'at Okulu _ DarUşşnfakn 

maç ar 
ı:ıı J,lsesl • Ticaret MekteLi m:ıçınds 
lqc lsUkllıl Llst'sl 15---1 ve 15-3 glbı 
bir fnı-kla galip gelmiştir. 

Mualllm !>fektcbi • Pertevniyal Ll
stsl arasın4.la~i mtisabaka Perlevnlya! 
sah:ıyıı çıkmnd•~ındnn yapılar.lnmı~ 

\"C Muallim .Mektebi hükmen f.<ılip 
maçmı ı~--t. 15-11 Dar0~1'aka; s:ıyılını§lır. 
lşık Lıı:es1 • Boğazl~i L!seal maçmdcı 1 UOKS i\IAÇL.\m 

l~-12. 1~-11 :r,ık Uscsi kazanını~ 1 Bu nk~ıun Beyoğlu Hallte\.nde 
tır. Boks Seçme MUs b:ıkaları yapılac.ak 
Emtna:ın Halk~viz:de yapılan İstik- tır. 

Bugün yapılacak 

MEKTEP FUTBOL MAıtLARI 
t .. tanbnl Erke mektt>pl ri fat· 

•! Uk heyetinden: 

Geç~n pazarki 
toa h.ô.di.ui 

ı..~~ .,.-,u >~ Fenıe:rb&h. 
f~ - Veia wıepıda M&Uhtıı bU 'tos 
~ ilAk-nm kend1aıuı s:ıha 

'1~a t-*.ır.xıaımıa sebebiyet ver
:c.~tll. 

!!~·· !ı;b1d .... hlllgc ceza heyeti 
~.r.;it:tı-ı:"Jllt ı-a:dvcti tetkik etmek 
•,..•".'11'.t;~ .. d,. hak('m raporunun va· 
!."'1 pla11111y:.şt Ou'lU T:li.imkün kıJ
::namqt?r. 

Böl&"t ce-z:l heyeti maçın hake. 
nini •e salın. komiserini de dinle
-r-yu h::ı!" vermiştir. 

Bugün Beşiktaş Şeref stadında 
yapılacak maçlar. 

~ah-ı komiseri: H. Sn.ver. 
Dıırlişşafakn L. - Gnlatasaray 

L. snat 13,30, hakem Ş. Tezcan, 
t~tanb•ıl Er. L. - Vefa Lisesi sa
at l4.45, hakem Ş. Tezcan. 

Cemil Galatasaraydan 
istifa etti 

Galatasnrnyın eski santrforu, 
yeni sağ açığı Cemil, haber aldı

ğmııza göre klUbünden istifa et· 
m~tir. 

Cemilin Fcnerbahçeye gireceği 
sö; lenmektcdir. 

l~ı-·, ----' .. lstanbul Levazım amirliğrnden verılen 
harici askeri kıtaatı ilanları 

HABER Akşam Postası 

İstanbul Elektrik, Tran1vay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: • 1 

ı - Muhammen bedeli: 220.000 llra tutan Silfıhtar farikaq kümllr nakil 
tesisatı kapalı zarf usulıle eksiitmcye konmu,tıır. 

2 - Eksiltme li"-12 !Hl cuma günü, snnt 16 te Metro hanının 5 ine! k ... 

tında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 12.250 liradır. 
4 - Teklif mcl(tuplarının idare vc7.n s1nılen 11 lira mukablllnue tcdaril\ 

cdılcrck §llrtnam~Jc.:i tar fal daire.sinde hazırlnnarıı.k saat 14 de kadctr 
i Uncu kattaki lrnmlsyon ltAtlpllğlnıı imza mukabilinde verilmesi Ulzımd•r. 

(S&t'lt) 

Erkek ve kndın farkI yok 

ADEl't:İ İKTİDAR, 
iiL GEVŞEKL A 
ve zafiyeti umumiyeye kargı 

Hormona fabrikasının 

r.r.-::=::::::::::::=:ım:=:::::::ı::::ms 1 Göz Hekimi n 
n Dr. Mrrat R. Aydm n 
ns ... yoğlu . ParmAkkapt. tmarr H 
if ıoka.11 No: 2. Tel: 41553 fi 
S.: Muayene ve her türlü gö1 İ 
!!ameliyatı fıkara içio panu11. 1 = ~ 

L 
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i ···;·Ü MUHiODiN HACI BEKiH ! 
:.t: · dcrfı!ıl tı'O'",ı~ 
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f ürkiye Şeker Fabr katarı 
ANONİM SlRKETtNDEN : 

Eskişehir Şeker Fabrikası iç:n: 
2 Elektrik ve Oksijen Ka:vnakc,;ı Ustası 
1 Birinci Sınıf Demirci Ustası 
1 Birinci Sınıf Döküm Modelci Ustası 

AL 1 NA C A K T 1 R 1d1ı:a;ır1 
ıertıen ıı 1 tekli olanhr şimdiye kad:ır ~alı~mı .. oldukları )er f' brıı..-n•• 

htr.met vcıslk:ıfarllt> bin.at ~·ahud yazllc Eskişehir O:<'J;.er~ıı. 
ı.ntıdiırlu~üne mtira<'aat etmeleri. 8 ~ 
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8'.ly anlarımızı aylık ÜZ ntOleriJl~Bce 

k en 111 
Kurtaran ua vet sıhhi. uf ak. vumu~a ve 

elbiseler altında bile belli olmı"a.!! 

1 E i L ve B G ..... ~ 
l" tik l> ..... 1' reni ambnllj ve daha mUtekAmll bır şekilde 8 ilk ve - rl ıJlBS .... 

yeniden plyasııya çıkmıştrr. Eczaııt>lerde. tuhafiye ve parruıne rı;eclt'rtı 
ıarmda ve kadm tıerbcrlerinde tı.l?metıerlne hazır olduğtınU 8 # 
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inhisarlar unılJr1' 
müdürlüğünden:~' 

e.ld ıda.~ıı•· 
ı - Sinop civannda batmı11 olan Kızılırmak vapurund ıııcsl (.J 

20060 çuval tuz ve 2000 adet boş çuvalın c;ıkartııma.sı ı~· §ar!JlS ,, 
blnce pazarlıkla ıhale olunacaktır. ıe"ıı.ıırıı 

2 - Pazarlık 12 12.940 per,embe gUnU ııaat 14 te KabAWta 
mUbayaat §U~sır.dekl alım komısyonunda yapılacaktır. etl-

3 - Sartname söztı geçen şubeden parasız. nıınab1Jlr. tel<lff ed # Hepsine tahmin cJilen fiyatı 27,300 lira cla;ı listcsıne göre elektrik ı;ru· 
pu te!errUatilc 3 adet kaynak makinesi pu.arlıklıı. satın alıruıcaktır.. lhnlc.ııl 

16·1:? 940 pazartesi gUnU saat H te Anknrnda M.M.V. ııatmalmn komlsyo
nundd yapılıl.c:aktır. Katı tcmlnatı 4095 liradır. E\'ııaf ve prtnamcal 187 ku 
ruş:ı komLayondan alınır. Tııliplerin belli vakitte komlsy.mn gelmeleri. r 

- ~ &ancu=mw;-ı:ııD&c-usm=::ı::aı.w l 
• 4 - !steklllerln pazarlık için tayin olunan gUn ve ıııı.atte or J<Oı;ıı.1.9) 

Icrl fiyat Uz.ı:rtnden yılzde 7,5 güvenme p:ıralnrile birlikte ıneZk , / 
mUraca.atıarı. (11526) ~ 

l15!l6) (11566), 

*** 1 210 ton buğd:ıy &:Ltm alınacaktır. Pazarlıkla ek.stltmcııl !l 12·940 pazar- her eczahanede kutu.su :!00 
kuruştur. 

tesi r;Unti saat 15 l !zmir Lv. 11.mlrliğl ııatıruılma komi.syonundn yapılaca!:· 
tır. Tahmin bedeli 21.000 lira katı teminatı 3150 Jlratllr. Şartname ve nUmu· 
nesi komisyonda görtı!Ur. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri, 

(159 ) (11563), 

Aş.ı~da yazılı rncvaddrn kapalı 7.arfla eksiltmesi 16·12·940 pazarte.sl 
gilnU saat 10 da SUrtte aakeı1 satınalma lcoml.syonunda ynpılncaktır. Tnlip· 
lcrln kanuni vesikalarile teklif mektuplarmı ihale saatinden bir saat evv:-1 
komisyona vermeleri. (1600) •(ll5i0). 

Cinsi 

Arpa 
Kunı fasulye 

~ ~ :;. 

miktarr 
kilo 

200.000 
60.000 

tutarı 

lira 
16.800 
15.000 

teminatı 

!ıra 

1265 
1525 

A.ıtQğıda yazılı sebzelerin kapalı zarfla ckslltmcleri 23·12·940 pazartcsl 
saat 11 de Edlmcde Havasada askeri satu 'l\ına komisyonunun yapılaca'i.· 

tır. T11lfplerln ihale saatinden bir sa.:ıt evveline kadar kanuni veslkal:uilc 
teklif mekluplnrınt komisyona vermeleri. (llj02) (11572) 

Ginıi 'ttliktau tutarı 

I..ılhıuıa 

Prasa 
UpM~ 

Ma)danoz 
Hanı:; 

* ... 

kJlo lira 
63.000 5355 
63.000 7245 
33.000 7560 

l.000 
50.000 

110 
3750 

teminatı 

Hra 
402 

567 
9 

282 

Beller kilosuna tahmin edilen fiyatı 6 kuruş 75 santim olan 3000 ton 
arpa pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı hergiln Ankara.da Lv. lrnlrllğl 
at.ma.ıma koml.syo unda. yıı.pılacn.klır. 300 tondan aşağı oımamnk Uzcre ayrı 
ayn t&Jlplere de ihale edllebUlr, Arpalar dl.SkUm halinde Ankara ve cl\'ar Is· 
tuyon.J&rJa teJıllm alınır. 31)00 ton için kati teminat 22,750 lira \'C 300 ton 
için il.atı temtnııt 3038 liradır. E\· af ve ı;artrıamesl 960 kuruşa komtsyocdan 
a.ımır. Tallplerın hergtin Ankara.da Lv. Amirliği satmalma komisyonuna gel· 
meleri. (1572) (1U06) 

~tif oadrr bezi evaafmdıı olmnlt Uzere ~5.000 metre harp paketi bczı '° u :,'4 ouma ~U aut ı lde Ankaraıta M..M.\', satınnlmn komisyonund:t 
,~ -.ım aımacakur. Behrr ıııc:Lrc:ııı.'liı. tahmin bed<'lı o.., kuru, katı 
~..Ji'.!o:ı.ı.'1 IGU ııra IO lr.W'Uftur. TLllpıerın kanunl Y96ikal:uııe belli saatte ko· 
aıcı-a ,..:m.ı..n. (10'7•) '(11'°8) 

• ••• 
CUJebMO aam .. 'ıı-bma !lir b&Jtt&oe lıJpatmm geri kalan noluıan 

11'.J'.41 •mamı•nınl&e&lı.ta Pu.arlıld• e'kaıJtuıeaı 14 ı:t IHO cun•arteaı (;UnlJ 

~ 11 .. A..llkarada lıl K.T. b•• ut.m4lm.a kouı.Jayorıund1l )ııpılacal tır. 
0...""mıf'.I ~ U4 N3 ıtn t hr-..aştur O• t.em.ı.ı:ı.Alı 3() 2H liradır. KeşlC ,.11 
~- IO 11'& M anıp k.oaU.ly.mda.Ja &Juur. Tallplerin t>ellt vakitte k~· 
4f.ml ...,,_.MGe ~ ~ ıır.to> (taııı . . .. 

e- .,-. taııma .mt• l\\'•tı ııo llu~ <>!~n 10 ooo c;ırt terlik 10-12· 
~· ~ (QrA a&a u • Anlt&.rr.da M.M v. Sı\tıl"'\Jml\ krıml3yonundıı. paza
~ _... alım-.•ktzr. ~ ı,,~ lt.~lı. U.:J ıt-'llıııaUartle ~lll ,·aıc.tte 
il9m 'lf'O!U t'lt'd'~ fJ.ŞTOt (1Ht).(} . . " 

ill•• .. cçctc ile satılır. •1• 

Sinema ve Tiyatrolar 

111 /l//lll ~:;ı~, ~:;ma~~!~u 
11

1 111 Alişam 20.SO da 
11111 Bulunmaz Uşak 

Yazan: J, 1\1, BARRİE 
:(. :{. :(. 

t tlkliil <'.addesiııdc komr.ıH ı ı•ınında 
;Undi z U te Çoca~!( O•ıınu. 

Akıının 20.SO da: 

Dadı 
tLA\'E MATt:SELER: 
Bugün: 'l'epeba'.iı Drıım kııımmda 
Sfü\t 16 da UULUNl\JAZ 'U::'AK 

Komedi Krsmmda: (Çocuı. T1;rntl"Otiu) 

Beyoğlu Halk Sineması! 
Bugün 11 de: Ak,am 2fJ de: J -

Lorrl Hardl çırte Anılnr, 2 - Sen· 
yorih, 

7.12.940 
!!.03 l'roı:rn111 
8.15 Aj:ınıı 
8.30 l'ro;;rnın 
8.U \" cnıPk J' ,t, 

13.33 l'lya \ ~ar. 
13.J'iO Ajun)!I 
l.:.o;; rıım ı;arıu. 

l 1 '?O t'!.aııd ı 
ı.;.ıo Sulol ır 
U.30 ~rnılk. 
18.03 J(ad,\O :'.;11.z. 
llS.40 1'Urlrnlcr 
10.00 ı<nnu<ım"l 
rn. ı ıi Saz ;..ı•rleri 
ı !.Um Ajan" 
19. ll l"runl bc,·etı 
20.15 I:.ıtdrn <;a. 
20.4~ 1-i:ırİular 
21.15 Knnu .. nıa 
'ı .so Orkıo trn 
n'? ';0 Alan 
Z'! .50 ( 'a:dı:ınd 

8.12.940 
IJ.03 -'fn~l:ır 
U. ı:; .\jnnıı 

ıı.so l\luılk 
!J.ı;; ı·cıııck Llııt. 

12.SS f"Mıl he~·etı 
J :? .. >O Ajans 
ı:ı.n> l"ıııııl heyeti 
13.'?;; s.ııoıı or:.ı 

18.0S Itadyo (•ıu 

ı~. !'iO J°Mıl hı·yea 

111.30 Ajan<\ 

19.4!'i Şıukılnr 
:!O. t.~ "'uzlk 
20.30 Jion:ı"ma 

20 . .ı;; ı-\:ırl.ılıır 

21.so i·ı~ ııno 'ol. 
'!2.00 Opera 

22.SO ,\j ııı 
2:!.50 I>:ın 

,...,~ ,.m ~ lt.ap#lı ur..111 •l<iı!:!me:ttrl hl;o:alarmda göttcrilen giln \'e snetlcrde Ankıırıı.da M.M.V. 
,'l:A'fııaba ~nun4r. ~ılacakttr T:ıllp'..rlo knm;.1! vcslltıı.l&Titc t.efdit mektuplarını ihale saatlerinden bır ııa.ıt 
r;;r..- ~'Cll" ... tm 5ft. Ştırt.ı;ıı.m•ltrl konı•ayona t;Clmeleri. (1640 (11276) 
t~~ !91llctııı,.., ti" ılı tenı!ı:.atı şartn:ımc ihale gUn ve saati 

•.r .: lira B-.:J:Il l{r 
~ """' ~.w~ lr .... U, 761.ıO il .o ın.t.nıısı 
Y."~1.1Unlı: kuın3$ 'l!l.(!00 ·, W m .. u uaıı 
0 il l>&Nll G lu ı Dı:&I 
.Ualı ı atı n.lo:. 

15 O!>O 
- aı ooo 

-oo mrtr~ .. J 

190 metres! 

2s- Hl.? 
11.0:;0 9 o 

ıJ,, 1 fı25 

"'090 784 

17·1~ 9-tO 11 

16-12 910 11 
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