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lananıstanda 

iTALYAN 
ESiRLERi 

MüTEMAOiYEN 
ARTIYOR 

~llir Arnavut bölüğü 
Unan tarafına geçti 

41ınan sflAblar 
arasında 

Bir çok 
toplar da 

var 
Draç ve 
Avlonya 
8ombard11nan 
"~ edi di 
~le~ 18 (A.A.) - Yunan ordu!ıı•z 
~ ttbu11danıığuım 12 teşrinisani ta· 
~d ğl: 

>"ıt ~ ınıntakasmda alman ltaı· 
~eruıın tniktan gittikçe art· 
' tr · ~iınıze geçen harp mal?.e· 
lep1-:ı llaznda 7,5 llk toplar, hııvıın 
4ır. ~ rııakıneu tüfekler vesıılre 'ar
~1-ı-aı:rlertmiz iki alay ııancağ'ı al· 
' · ?dubtelır noktalarda alman 
t~lt hra1tıannın miktarı 150 yi 

lılıttııı, ~r. Bu yaralılara, ıu:rnmıu 
~Q\J tıınanı1ar yapılmaktadır. 

~ıııtJ,ıııu~u.ı.ı geri aldığı köyler. ta· 
~ ~ ~ latırıp edilml§ bulunmaktadır. 
lft, 1t:ı'"ut bölüğü, subaylıı.rl!o b1i' 
~ılilıgınden teslim olmuştur. 

>il 'ııoıı;ba hava kuvvetleri, birkaç kö· 
~ l'\ td.ıınan ctml§ ve birkaç ki· 
lır. l'lllannıaamıı. sebebiyet vermiş· 

<\VLOXYA GE.~E 
~~t Q()}IBALANDI 

l>a. ~lıe, 18 (A. A. ) - İngiliz 
\o\retıerı umumi kararg~hı 

(Dc\'amı 4 üncüde) 

General 
4tıtonesko 
bu tı akşam Romaya 
~hareket etti 

~Qt: ' ıa (A.A.) - Ralor bildi· 

~!'al s' ~ .\ntonesko, rcfnkatlnf!c ha· 
~ t 0~ l'I Sturdza ve daha 1: r çok 
t-~e t11 halde, Musolinlnin dave· 
. "'\)\ b düıı akpm husust trc!'lle 

llreket ctm~tir. 

Qug··n 

~ tı.. tn cı .. 
- "'tına urt gündUr olru~"U-
"tıı:ıı lll tı gllnde tamam· 
"-tt~ 117.ere muftkcısal bir 
~rtnektedlr. Bugün de 
~da 1 veriyor. 5SX103 ,ti._ buıunacıı.k olno bu 

~llıııc~ltı 6 rıcı ve ııon kııımı 
'•r laYnnızda. buluna· 

so· 
I
• " ıayf amız.da 
ng·ı· 11Z donanması 
~k:denızde 

• 

ılo ıta lga ' ' 
6"0 nmasm1 
~lamzgor 

(Yazısı 3 üncüde) 

. 
1-r""'"' 1 ıfö Gol İngiltettdcki ı;enernl dö Gol taraftarı Fransrı a.cıkerl~rini t ef . 

General Veygand 
Fransa ya 
dönmeği 
reddetmiş 

Şimali 

tiş ederlerlu~n .•• 

Tür ki yenin 
vaziyeti 

Afrika Parti Meclis Grupunun 
dünkü toplantısında 

General dö Gole k.I H . . V k·ı· • • Başve ı ve arıcıye e ı ı, 

ıltıhak mı son hAdiselerle harici siyase-
edecek? !timiz hakkında izahat verdiler 
La va l A lmanlarla 

görüşmek üzere gene 
Par ise gitti 

Nevyork, Jf (A.A.) - Av
rupadan gelen ve Nevyorkta do. 
la.şan şayialara inanmak lazım 
gelirse general Veygand Fran -

(Dc\·amı 4 üncüde ) 

Ankara, 12 ( A.A.) - C. H. 
P. meclis grupu umumi heyeti 
bugün saat 15 de reis vekili 
Trabzon mebusu Hasan Sakanın 
reisliğinde toplandı. 

Evvelce verilmiş olup ruzna • 
rnede mevcut maliye ve iktısat 
vekaletler ini nliikalandmın iki 
takririn cevapları taalluk et.. 

Hususi otomobiller 
seferden menediliyor 

Koordinasyon heyeti 
kararı Vekiller 

heyetine arzediligor 
nacak ve derhal neşredilerek tat. 
bikına geçilecektir. 

Ankaradan verilen malümata 
göre, benzin tahdidi hakkında 

hazırlanan koordinasyon kararı 
Karara göre, resmi otomobiller 

müstesna olmak üzere, hususi o -
son şeklini almış olduğundan , Ve- tomobillerin seyrüsefer etmeleri 
killer heyetinin tasvibine a.rzolu · 1 menedilecektir. 

Üsküdar hapishanesinde 
disiplin tatbikatı başladı 

Mevkallara topla ve muntazam ylrtlyilş 
yaptırılacak, ber hareketleri sıkı bir 

kontrol altında balandaraıacak 

tikleri vekiller taraf mdan ge
(Denmı 4 üncüde) .......................................... ___ _ 

Tevkif at 
şayiaları 
asılsızdır. 
Sadece iki 

casus 
yakalandı . 

Bunlar Filips radyo i 
şirketi memur larında.n ! 
Ekremle bir ecnebidar~ 
Te3".ı:ezadesi lise me1.1ınu bir grrı<'in° 

ihbarı 'ü:ı:erlnr Kadtl>öyünde ('a .. wıluk 
ı;uçnyla yakalana n F llirs radyo ~Irk!'· 

t i memurlarından Ek n>m özdı>blr ilA 
t e, ·Jdlat ,,a) iaları hakkında Dahili) ı• 
\'ekiliınlr.in beyanatı lklnrl s:.yfn· 
mrzdıulıT. 

Alman transatlantiği 

BREM EN 
Bir in gi lı z tor pil ı 

ile 

BATMIŞ 
Sanfnın ... i .. ko, 13 (A. A. ) -

Röyter ajansından: 

i h ,, 
nıuca e 

ve hayatı ucuzlatm~k · ç · n 
neler yapmak ıazım ? 

r··ı·i·;;;;;~ı··;;:;;;a·a;ıerinirc piyasaya gi;i§Ttii~··;;~-g~-:ı·i:··ı· 
ze edilmesi, ham maddelerin fazla el değiştir
memesinin temini, dahili ticaretin tamamen re- : 
1abete bırakılması ve ihtikar suçları için ihtisas j 

.... _"!!!.~he"!.~!!!.i kurulma&ı tavsiy~ .... ~L'!!!~:!?.~._J 
Hayat pabalılrğı ile katı şekflc!c 

mücadele için ne gibi tedbirler a:ın

mruıı tavsiye edilebileceği mevzuu üze· 
rinde anketimize devam ediyoru"l. 

ldllıt sanayi birliği reisi doktor 
Halli Sezer anketimize §U ııckllde c-e· 
vap vermektedir: 
"- Kanaatimce hayatın pahıılıla~· 

ma!tnı intaı: eden A.millerden gayr\ ta· 
bil olanlar ile mücadele için almmBDı 

icap edeıı trdbirleri birkaç noktadan 
(Devamı 4 \inrüde) 

Türk Oayinler 
Vekir 

Hükfunetçe geri 

Molotof çağrıldığı içi~ 

Hitlerle iki buçuk Bu saba ~arısı 
t 

.. .. 
1
.. geldı saa goruş u · 

Berlin ziyaretinde daha 
ziyade ticari meseleler 

görüşülüyormuş 

Bertin, 12 (A. A. ) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Sovyetler Birliği halk komiser. 
leıi h eyeti reisi ve ha riciye h alk 
komiseri Molotof'u hıimil hususi 
tren, bugün saat tam 11 de Ber
lindc Anhalt istasyonuna varmış· 

tır. Molotof, istasyonda, Alman 
hariciye nazın Fon Ribentrop, 
başkumandanlık genel kurmay baş 
kanı mareşal Keitel ile • birçok 
devlet ve ordu mümessilleri tara. 
fmdan karşılanm:ıştrr. 

(Denrnı 4 üncüde ) 

/ngilterede 
~anare 

blcamıarııa 

4.5 ayda 

1495 7 kişi öldü 
Ağır yaralıların miktarı 

21368 i buldu 

Londra, ıs ( A.A.) - Dün 
Londrada iki h ava tehlikesi işa.. 
reti verilmiştir. Alman tayyare 
!eri. pek yükseklerden Londra. 
üzerinden uçmuşlar ve sür 'atle 
bombalarını • atmışlardır. Bazı 
evler yıkılmış, birkaç kişi de öl. 
müştür. İlk tehlike işareti üç sa. 
at sürmüştür. 

o#o _ (De\·8.Qll { iuMıiide ) 

~ 

Düyunuumuwi,> e ın clısinin lıiğ. 
vından eonra hükumetçe geri çağ· 
rılan Paristeki. Türk Dainler Ve
kili Zekfıi Cankardaş, yanında re· 
fikası ile oğlu ve kızı olduğu hal. 
de bu sabahki konvansiyonellc 
şehrimize gelınistir. 

Zekai Candardn..5 birkaç gün 
sonra Ankaraya gideceğini söyle
m.iştir. 

Almanlar nihayet itiraf 
ettiler: 

., iNGil TEREYi 
TAYYARE iLE 

YENEMEViZ,, 
Galip gelmek için kaı·a 
ordularının m üdahalesi 

lazımdır. 
(\'azısı 4 üncüde) 

Üsküdar hapishanesinde bu. 
günden itibaren disiplin t alimat . 
namesinin tatbikına başlanmış. 
tır. Mahkum ve rnevkuflar her 
sabah b.lhçeye çıkarılacak, ken. 
dilenne muntnzam ve t0plıı yü. 
rüyüş öğretilecek. oturuşları, 
kalkışları, yatışları daimi bir 
kontrol altında bulundurulacak. 
!ardır. 

evi müdürlüğüne tayin edildiğin. 
den , hapish ane şimdilik Üsl<ü. 
dar müddeiumumiliği tarafın. 
dan idare olunmaktadır. 

Burada intişar etmekte bulunan t~t. ~ 
Danimarka ve Norveçlilerin gaze· ~~ 

Hapishaneye birkaç tane ço. 
rap makinesı de alınmıştır. Mah. 
kfunlara dokumacılı k, doğrama. 
cıhk ve sair<' sırnntlnrın öğreti!. 
mesine çal!5Ilncaktn. 

Ü~kiidar hapishanesi müdürü 
Hüsnü Konukcu, 1stanhıı1 ...,,.ı.;r 

Diğer taraftan Hüsnii Ko. 
nukcu da pazartesiden itibaren 
İstanbul tevkifhanesindeki va. 
zifesine başlamıştır. 

İngllteredekl harp 
esirleri 

l,ondra, 23 (..\.. A.) - Hnrbiye 
nazın Eden avam kamarasında 
yaptığı beyanatta İngiliz harp e
sil'leri adedinin 44.000 olduğunu 
hilnirmiı:tir. 

tesi olan •'Bicn" c golcn ve henüz 1 · 
teeyyüt etmiyı>n haberlere göre , l 3~lillıı Almanların Ilremen \'apuru bun. •" 1'ı 
dan birkaç hafta evvel Danimıır- · 
kn sahilleri açıklarında batmı§tır. 

Sanfı-ansiskoda mukim Daııimar 
kah bir a:ıe Danimarkada bulu • 
nan akrabal~rından bir mektup al
mıştır. Bu mektupta Bremen va· 
purunun Kattegat'da Sjaclland a • 
dasının 4 mil simalindc batmış ol· 
duğu ve salııl ahalisinden olan 
Danimarkalıların bu vapurun bir 
İngiliz torpili ile batırıldığı müta~ 
Jeasında 01<'1111(1..,rı Hl 11 ... ıımE'ktedir. 

lnAilte rede dı,,ttrO.tcn Alman tayyarelerlnln madeni enDiı, 
4"ritilip laı.; iliz' f:avı-arı-~; halir." getirilmek tlzere ~ ..• 



1 

Bu, basit bir eş i at '.şidiı 
y URTTA l~eo, m~C38, tığ 

ve dild' makinesi sefer
ber luı.llnde. Tııfuılnıcle Aytcnln 
manikiirlü p:ı.rmnkl.ın rn IiızıJ. 

di:t.edc GUlstimiln lnnnlı elleri bu 
dakikada ayni işle meşguldlir. 
Biltün gözler hudutbnfa pa.r1ı

ynıı silngilsilne i!n.y:ınarnk ı-ata.. 
nın c>mr.iycti için k<>yiinii. işini, 
ı;-oluk ı;ocui,'tlnu, sc\•gilisini ar
kada bırakıp giden Hebmedc cU. 
J,ili; bliffin yürekler ona dUşUnU
yor, Ye blitün eller tufok me"..m
nlzma ma yapu;mış ellerin, vat.an 
t.oprnlhnıı. chilcnml aynkhırm, 
öz yurdını hlir hayasını emen 
dğcrlcrln üsilm"'mcsi için çalışı_ 
yor, .Cütlln yüzlerde \'nzifcsinf 
t:ım ynpruı fas:uıl!ımı n il ı.ruru
ru \1lr. 

Fakat lsitiyorom ı.ı h<:-r fsten 
kendilerine sefil bir menfcnt 
hissesi çıl.:ırnn b:w açık gözler 
hUtUn bir yurdun mukndd~ he. 
:rccanmcfan tstifn.de ederek b'ir
ltn~ lrnruşl:ık i~rcm; knnn nrkn.· 
sınd:ın koc;uyor!.:ı.rmıs... Pi~-:ısa. 

yı derb:ı.l dah:\ nynğa gililme
den koncn sabfbfnin elinde kı.l:m 
yün ~ornplnr, dokumnl:ı.n nm. 
smclıuı bn.fif esen sabah rüz~U.n
nı g~rccelt kıd:ır ince ,·elek 
Jcr, C6ki fügülct'f sölmrrl< ·ynpd_ 
mı, eldh'enler doldurmu~ ... llat
ti bn yurt hediyeleri R:ıh!;mdn. 
fiatt:m lbtfk!.l.r yap:ınlar \·armış. 

nütün ba rh-ayctlere inanmak 
lstcmiyeccı.-ttnı. Falrnt özü, .,ö_ 
zii doğru, lwpleıi yurt için !:ll'· 

85 

pınan L'\nııJı!,lnmn te) it ettiler. 
Ve bu !;irkin MhWlmrh~'!l, rii:ı: 
l.."T7.artıın Ultilı:'ını blr tedbir ıı.rn· 
mn~c İ<'.!l{l f'ttlğlni sü~·lcclilrr. 

Bana lm.lırsıı. lm işin önüne 
geçmek ('Ok kolaydır... Derhal 
askere hediye edilCt.'<'k eşyayı 
ıı;tandnrılizc l'trnck ınüml,Undiir. 
Silmcrb:ın!ı: f.ıl..ıril<ahırr deıh:ıl 
fıı.nllyeto gccclıllir, nıulıtcliI boy_ 
lnrdn çornp, istenilen gcnişlfüte 
fıı.nilü \"C iç çamaşırı h:uırlıır. 
hoyun::ı. \'e flatnıa. göre asltcro 
heillyc paketleri ya ;ın r 'c bun· 
lan bir ha.yır ccmiydine, mc>:s~. 
lA JCmlay dr.pola.nn:ı J~öntlrrir. 
A~kcre lıodlve giinıkrmc!;: isti. 
yen her l':ı.tıı.nda.5, bu Jırdi~·rsini 
blnnt hıızrrlnmı •ıı.cak.;:ı llcrlı:ıl 
lüzılal'a mtirr.raııt c.derrr;: i..;fNli" 
brf fiıı.tta bir p:ıket s:ıtın:ıhr. llnt_ 
tfi. m:ı.Uvct fintllo alı' l'htı ıır.ı· 
ıc:IIUI. 1ı:onncnk gayet <·üz'i bir 
fıulif:ın l\n:ılnv da tı;flfmlr r.dc_ 
bilir. . 

Bu t.cdhire b!l"\ nMı :ıcı:'• olur. 
ıııa, yurt . m·~<Jrıtl<.'n r.wn•:-:ıt. \'e
sllesl çıknrnı:ık istlvcnlcrin cc:t.a. 
sr, ynh11'7. milli Y&rlık ()nliıuit> u
t.anm..:ık bllmiyenlcrin ~iizlerlnin 
kız:ınn.l!.!lmd:ın ibaret lmlm:ır. na 
işe yutrrtlıl;~r.rı sermayeyi de 
lrn.yhetmı, olurlnr ki bu ccı.a 
onlar için iiliimdcn c:olt daha a. 
ğrrdır. 

Yalnız yeUı;ir ı.ı de,·Jet teşL;J. 
ıatı, Jlalk P::ı.ı tM ,·eya. Jfo:ı.lay 
,·a!:H ~eçirmcden en•pl hn.rekcte 
s~slnlcr. 

Muzaffer Esen 

Hacı Muradın yaptığy ı caktı. Bun.lamı ikisi de tatarca 
bllyUk akmlar, dll§manm en can ve avarcayı iyi biliyorlardı; DnğIB_ 
alıcı noktasını bularak yaptığı yıl· tan ha'rplerinde ve avarlara esir 
dirim s!ldtn§la.n, hele g&terdlği d~Up de onlarm a.ra.la.rmde bir • 

~ cUreUer sofradakilerin bi .. kaç sene kaldıkları zaman öğren· 
riclk mevzulo.nydı. Generaller o- mişlerdi; bundan başka Da~'IStan.. 
nu takdir ediyorlar; prenaesler, lılarm ahlAk, karakter ve Adetle
baronezler hayran kalıyorlardı; r.nl de yakından tanımrşla:dı; bu 

bUtlln bu scl'Vet ve ihtişam muhi· itibarla Ha.er Muradı ve adamları_ 
tbıfn onunla taruıPnak için adet! nı pek fyi a.ğırlıyacaklarma şüphe 
hirs duydukları görülüyordu. İlıti.. f edilemezdi. Hele Tarhanof ayni 
yar prens Voronsof Hacı Muradı zamanda H:ıcı Muradı kendi evin· 

Tiflise çağırırken bu kibar kadın- de mi3afir edecekti; bu açık söz. 
larm arzularına. da hizmet etmi§ IU, mert ve cesur zabitin fiz:yono· 
olduğunu dOşUnilyor, ayn bir haz misi eski "Altmordu" halkının 
duyuyordu. Tatar şövalyelerinin renk ve <.;lı 

General Voronsof ertesi gtin bu gtlerini aksettiriyordu; Ruf kır_ 
haberi Petersburga, harbiye na - ması bir :Mogol olması ihtimali pek 
zırlığnıa da. kısa bir mektupla bil. uzak değildi; Hacı Muratla ve 0-

dirm.iş; Hacı .Muratla. görU"tUk • nun hemşcrilcriyle iyi anlaşa bil • 
ten sonra daha uzun ve etraflı mesi de belki bundandı. 
yazmak mümkün olacağını il!ve 
etmişti. 

H A B E it - Akşam Postası 
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i·-·-..... ---···-·: .... ·- ... -ı 
ihtikar ve ı T evkıf at i 

mal sa ama j 

Zabıta dün bıı.zı il şay İ a 1 arı 
tacirleı·i yakaladı · 

Mektep 
kaçakları 

D~ra saatlerinde kahve 
ve sinemalara. giden 
talebe yakalanacak Zabıta milli korunma kanunu. 1 ~tr as ti s 1 z d 1 r 

na muhalif hareket eden birkaç Şehrim.izdeki lise ve orta 
tUccarı ya.kalıı.nıış, haklarında f mekteplerle ecnebi ve ekalliyet 
icabeden muameleye giri~i§tir. • Sadece iki mekteplerinin müdUrleri diln öt· 
Bunlnr ımnsiylc şunlardır: , leden son.."a EminC:ı:ü Halkevin 

1 - Sultanhame.mmda. man'. casus de bir toplantı yaparak inzieat 
faturacı Armanak 650 kuruşa. ta.ıimatn:.ımcsinin tatbik §ekll et. 
aldığı mantoluk kuma§ı 900 ku. d rafında konuşmuşlardır. 
ruştan satmak istemiştir. yak alan 1 Verilen kararlara. göre, tnle. 

2 - EyUptc-ki Cizliıve,d t!stik 1 beler mektep dışında. daimi bir 
fabrikası deposunda 113 balya Bunlar Filip:ı radyo kontrol altm.da. bulunacak, c1ers 
ham kauçuk olduğu halde 110 şirketi memurlarında.nı saatleri esnMmda. mektep idıırc. 
balya Uzel'·nden beyanname ver. 1 cileri, muallimler ve polisler 
mi§tir. Ekremle bir ccnebidir kahveleri, sinema.!arı gezecek w" 

3 - Ycnipostuhane caddesin_ • . . . . . ı buralarda. buldukları talebeleri 
de eczacı Evre 131) kuruşa sat. Dahılıye ~ekılı Faık Öztrak, yakal~acaklnrdir. 
masr icabeden bir ilfıcı 160 k•ı 1 lstanbulda. bır casusluk şebeke. 
ruştan 1:1atmıştır. · • s~nin m~ydana . çıkar~!?ığına ve 

1 

Asker ailelerine yardım 
A A ... f d' k ;;.., d 1 bırçok kımselerın tev.ıf olundu. Fatdr asker ailelerine esaslı 
"f; - ~ırc en ı so a6 .n a mo. gunw a dair §ayialar etrafrndaki · · · · 

nifaturaeı Sadi ve ntfat İsp"'r • . yardım ışıne av başnıda.n ıtıba. 
tal til Ah t G .. • .,.u' ıu .... bır euale ceva._ben şu nıalfımatı ren ba.şlanacn.ktrr. mızalarda me 

ı ccar mc orb ye vermiştir· 1 d ıt 
metresini .so l:uruı:to.n sattığı 10 1 ''- !st~bulda Kadıkövünde ı murtl riarnivatan. ~la~ ma kud: 
top pazenın !aturnsını 4? kuru;ı ö . . . . ~ re e tcsbıte, M11.er ailelerı 
tan t . t . t' ... · - Ekrem zdebır wmın<le bır fjah. de beyannamn doldur"r"k yar 

anzım c ınııc: ır b" b ., .. t ~ · "' -· ... · sın ı ,·ya ancı ııc muş creken dmı talebine ba~l:ı.nmdardır 
askeri istihbarat irin C'alıştıkları 

1 

· " · 

1• n g 1• ı 1· z re r 1 e tesbit olunarak as!teri mahke. D .. k . 
m~ye tevdi edilmişle~ir .• _Bu ı Q mecı ve 

t • • . muna.sebette çrkan mubalagalı 

ıcar etımız ~~~yetlerhakikate uygun değiL işkembec ler 
Mübadele edilecek eşya Diğer taraftan Vali ve Beledi. 

tesbit olundu · ye Reisi Lutfi Krrdar <la bu ha. 
dise hakkında şunları söylemiş.. 

Anka.radan gelen hr..berlere 1 tir: 
göre, İngilizlerin bu yıl memle. "- Bu Aayialar lmtiyen asıl. 
ketimiz.ien yapacakları müba. sızdır. Yalnız Kadıköyünde FL 
yaata ve bize verecekleri eşyaya Jips radyo şirketi memurların.. 
ait yapılan müzakereler bitmiş dan Ekrem adında birisiyle bir 
ve anlaşma iınzal<marak tasdik arkadaşı ecnebi amaline hizmet 
edilmek il.zere Meclise gönderil. ettiklerinden dolavı tevkif edil. 
miştir. mişlerdir. Casusluk yapmak su. 

İngilizler bütün ihracat mad. cumlan zan ııltmda bulunan bu 
delerlmizden mühim miktarda iki kişiden gayri evycI ve ahir 
alacak ve bize de birçok ihti. ·ac: • . tevkifat hakkındaki şayialar tn.. 
la.rımızı temin edecek ithalat mamen a.aılı5rzdrr." 
mallan gönderecelderdir. 1 

-o lngiltereden 
Bir koyun hırsızı 

yakalandı 2 2 lokomotif 
Arabacı !{el Mu!itafa ndmda 

birisi, Kara.denizde ı getirilip 
Galata rıhtımına. çrkar:lan ko. 
yun sürülerine dad.:ı.nmı~. her 
defasında. lbirkaç tanesini U§ir. 

mıya muvaffak olmuştur. Koyun 
hırsızı dün yine koyun ç:ılar!::en 
y:ıkalanmıştrr. 

EV SOYANLAR YAKAL.Al\'DI 

600 vagon 
allnacaÇc 

Münakalut V c!;:ulcti 
bir kanun pı·ojesi 

haz:.rladı 

Niyazi ve Bebek İsmail ıı.dl:ı. MünakıılAt veltG.leti den!:: demir ,re 

d ., . havayollarz umunı mUdJrial,icr:ln.: hl· rm a ıın sabıkalı h!rsız· birkaç 
gün evvel Ycreb=ı.tar1a. 21/2 nu. zumlu vesait ve mnlzcmenm ıntih:ı· 
maralı evden 350 lir:ı. kıymetin. yaa ve ııiparl!J cdıl:nck ııurutile tamhi 
de eşya <}almışlar; dün yakalan. için b1r kanun projcsl lııı.7.ırıaruı§t:r. 

l ._..:ı. Buna göre, Milııaknlüt \.C:ldüeti 11 mil· mış an.ur. 1 
, yon liraya. tadar gelecek yıll::ı.ra geqict 
tn:ıhhıldata girlşecel<, rJıııacak mal· 
lar, Uç umum müdLlrlilk arasınJa 

vekıilctçe t.ııkslm olu:ıııcaktır, 

Sa.r:.etlllccek para dokuz senede llfn. 

Belediye bu 
dükkanları nna 

caddeden kaldıracak 
Belediye reisliği oehr1mlzin ~ok i§· 

lek olan ana caddtlerlndekl dökmt-ci, 
eskJci, işkembeci ve em::ıı.11 dUkktmla· 
n kaldırmagı kararla~tırmı§, ve bele· 
diye tal!matnamesine bil' madde il~ve· 
ai lı;ln tekllt gebir meclisi mWklye en· 
cUmentne hava.le edl.l.mtşUr,. 

BUDda.n b:ı'ka ka1lte3ı bozuk ve elt· 
sik maJ aatan eeyyar köınUrcUlerin de 
halkı a.ldatn:ıal.a.nnın önUno gcçmr.k 
Uzere knldlnlmalnn kararl&§tırılmt!), 

.ııcyyar kömUrcUler !çln silra tle pıu:ar 
yerleri tesbttlno girtı:ıilml§tlr. 

Ccrrahpaşa \ 
hastanesinin yeni 
pa viyonları açıldı 

Cerrahpıı.~& hasblı:ıneeil".J.' I. 
15.veten 72 bin liraya. yapılan a. 
yakta. tedavi kliniği. a!rt mut_ 
fak ve çama.!}rrhanenin kü~at 
resmi dün Vali Ye Üniversite 
Re!ttörünün i§tira ltiyle yapılmış 
hMta1'ane b~doktoru P...-ıad Du. 
rusoy bir nutuk eöylemi~tir. 

Bin:ı.lar gc.::i1diltten e:onr:ı da. 
vcllilere bir çay ziyn!cti ı:criJ_ 
nıigtir. 

Kaldırım süsü .. ,~ K OPn'Ü Ustllnde, tın:' ıÇiıı 
ı.oıay inip blnnıe gcs:lt'' 

mıı;cnt setler i tihıı.Iele~ 1 :ıJdı' 
""Cçlrc nilırvct ifü §C!dllerııt · .ı.ı..l'I 
.., • 1 vafil~ 
lıı.r. \'a~.ti_. le, nakl ~~ııt~ 
ı:.arpm:ı:oın <tyc hunbrlJl F;Jllıiı 
bey:ı.z sUlunlar l onmuştu. 

1 
·,:ı r 

onlar :vok. ı· aluız rino nııkl ,, j.. 
• • 'nl tJlC" falannuı ~arpmaln:rını ö e 11ıt1ıt;· 

çin otomobil lil.mb:ı.bnnitancıerd"ıı 
Iarı ı~ıldıın :o.lısettlren ncsn ., ııııı:ı 
birf'r sıra kor.mul}. l{oJUJ,1°~ ı;ır 
ne konuş: ifa Ya:.-, ha Y01'·"ı,Pret 
taksiyle giderken f>olöril 
etti ve: 

- Ilnnları no diye 
ı~ı;:'l n!.settirmlyc-oclt 
!"O'll'a ! - dedi. 

Cevap ,·crdlm: 
- Delld ııliı olnrok.. o 

-' .. ~ 
- ~ 

Tuna yolu .. 
.. cliitl' Alman nakliyat ınu 

şehrimize geldi 
uıxıı~ 

Alman Tuna nakliyat~ dilll 
müdür vekili Herman pılk1111ı·· 
Romanyadan şc.hrimize g~Jllenı 
tir. Herman. dilk burada, j\I 
leketi.mizin Tuna. yoıuv1n rı·e1ı 
manya, Baltık denizi, ve ~.c 'ıcı 
Avruna. mcmleketlerıyle bır ")3" 
snn Balkan memleketıerfne # 
pılacak nakliya.t üzerinde teil1 
larda bulun::ıcaktır. 

Matbaa hakkında 
konferans 

~~;tııP 
Boyoğ:ıt l!alkeı:indr.ıt: .' urıııi 

tab'mın beş ytizünc;U yı!döneşı:ir 
münasebt'tiyle 14 lkincltls.SO 
040 pcrşem ':la günü sruıt Jllef· 
da Evimizin Tepeba~ındald .·Uiğı 
kez binasmd::ı. Ma~ırif V~ı!let 
derleme müdürü Selim 1' tb~~ 
Gerçek tarn.fmdan ''f\f $ "'rJe
mevzuund:ı mU'him bir k~ıe· 
rans veriiecektir. Herkes 
bilir. 

Maltepede eıanel< 
15 kuruş ıfıl 

MaJtepede ekmeğin JdloS\l ıcı;ıııı? 
ta ~tır. Bunun sebebi ııa 11ttıı 
verilen mo.ınmata göre, 'l'opra~ ıı· 
ırullert Ofialniıı verdiği piy ... !JUdllt 
cwı buğdayın yalnız belediy• 11ıı:ıı' 
lan dahiUndekJ fmnlarda killi~ ı;t 

ttur· . 
sı hakkında bir emir mevcu ?Jllııe 

ledlye hudutları dışmd& p}g.n cı- pi 
pe, Kartal ve Pendik fırınııırı fil> el 

yaııa.dan d:ıhıı. pahalıya u.-ı tedO.ttıl· 
tiklerinden bu fark hasıl o~ 

============~ 
1 Ölllm, ~ 

~e111 

:l\ItJLOA OemI:ı--ctı nuswnıye ~ 
merhum Hıı.:ı bc;·ın oI;l:ı eınclô11 JV"''. 
rillc mema~nna:ın ?llusrobı :ı1l ıııı. 
liutbay v<:f:ıt et:niştlr. CıCfl~ ttt1 

gUn Tcşvlki~eden kaldırılDl'll1' 
köy me;r.arlıiına dcfnr.dHııılşt'1'• 

• • * ııııeıııJ'" 
ŞlIU\ETID .. U"Ull.'E c!lÜ ~ııt· 

Kafkasyayı idare edenlerin ve 
halkm çoğu arlık İmam Şamilin 

eon gllnlerinln ge~ olduğuna. 

kanmışl:ırdı; çllnkil Hncı Murat 
Rus saflarmclıi yer alınca dnğlI _ 
lardan çoğunun onn katılacaklarr
nı sn.nı:yorlıırdr. Halbuki prens 
Voronsof böyle dllşUnmUyordu. 
Hatta kendi'3:nln vaktiyle beccre
mediiH iş! Hncı Muradın b~'"arma.. 
sı ihtlmalinln <lnUne gecmek isti" 
:rordu; k 0 n1lsine o kad:ır s·km _ 

Hacı Murat ve a:rkad(U3lart Tif_ 
lli:e atla girdl!er; şehrin yeni a· 
çılnuş caddesinden, on be§ metre 

kadar derin bir yataktan akan K'Jr 
nehri kıyısından gaçP.rkcn merak_ 

lı halk yığınları onu hayran h:ıy. 
ran seyrediyorlardı. 

Bitpazarı ve 
vapur büfeleri olunacal: ı;crı.elik itfa nıilctarları ve 

faizleri umumi ınuvazr.neye konulım 

tahsisatla ödcnecekt:r. ! 

Zehir 
kaçakçıları 
Üstelik polfoe ri.i~v~~ 

teklif ettHcr 

&l Yervant :!\lWi.iJ..·yan vefat ~ııct' 

1 
Ccruızo mcrruılml bu'!11n !JU) 

Erıı!cnl ldlisesınae yapıl~/ 

tılr gil:ı:ıler yıuıa.tan. ~öhrEltini lc
keli,:.·cn, hıı.tta ıı.ğı.2tnn bu adamı 

b:r tUrlli affedemiyordu; ona fır
sat vernı"meyJ, hareketsiz hıra • 
karak yavaş yavnş ve aJdUrme -
den 6!dUrmeyf tas:ırlıyordu. Eğer 

çarm siyasetine aykırı dU§'mosc SL 
beryaya silrgUn edilmesini, hattA 
öldUrUlmeıııinJ teklifcderdl. 

Hacı Muradın nltmdaki at hiç 

cakalı yUrilmtiyol'du; zaten üstün 
deki eda.mı görenler de hayretle 
biribirlerinc soruyorlardı: 

Dün kontrol edildi 
tebhirsiz eşya ve 

muayene lcaçakları 
yakalandı 

Projede Uç mUdUr!UğUn cllntlekl 
malzemenin ancak ihtlyaçlarmı knr:r 
lad.ğt, halbuki yeni hatııır o.çılm::uınıa 
zaruret olc.luğu anlatılmakta ve şdyle 
denllmcktedlr: 

- O korku."lç Hacı !\Iurnt bu 
mu? Dün Bitpazlrmda bir kontrol "İngiltere hlrleıılk krallık Ucar.Jt 

_ B yapan Emniyet Altıncı Şubeme. korpora yonu tar:ı. ·md:ı.n tngllt.er,..de 
u adam~ mı koca Rus ordu· ı murlarr, bur~da r,1üstrımcl <'~ a. Fransa için yıı.pılmıg oııın 22 lokomo· 

sunu d'.1"11adagın ctmis! ?.. alıp satan dUkkancı Şevket, l-. lifle GOO yUk vagonunun hUkfimetı· 
- Tınıurhan Şurayı bile korku.. lılhattin, Lutfi, Burhan, Niyazi miz" satılabıleccğl blldlrilmlştir. Ya· 

dan titreten adam herhalde bu ve ~~mrn kullanılmış eşyaları pılıı.n tetkikler neticcaintle bıınhrın 
değildir. tephırsı?; sattrk!:ırı görülmüş, hatı:ırımızd:ı kullnnılntilccetı'l netice· 

Harpte kurt kcı:ile:ı Hacı ~fu - haklarında ecza k~...i!miştir. Er;. sine varrlmı~tır .. , 
d lht bir k yalar toplattmlarak tephirhane ; • I 

:~u: ;:tene me§hu;:;.dan farksız ye gönderilmiştir. . L :: KUC~I( Ht\~~:Hll:.t{ ~ f 
General Voronsof bli:;llk J{af _ _ B~ndan ?aJika drtn. "'.apur bü. 1 

kas kahramanını o gUn kabul ede. f-:lerı ?e go~en ge:.-ırilmiş ve • Üniversite yabancı diller mel<telıl 
II M dm Ti!li Şırketı H · 63 ne bu sene s:ı:;o talebe y:ızılmıştu·. act ura ·se geleceği cektl· geciktirmek ona ka'""t s.,.,.. 1 ayrıyenm ntımaralr o 

hakl<mdnki haber gehfrlo civarı- ' .,. ~J vapurtmda büfeci Nurinin sıhht Bu sayı daho. artacııı:;.,nclan :s kur a· 
gısızlık olurdu; onu ktzdırııb111r .• muayene!iz; ad:mı <'.alı~tırdıO-ı, çrtmıştır. 

na, hntttı pek uzaklara kadar ,.a· dl Hnlb h 5 ,., ı u 
" ukl ihtiyar prens tam il' 1 numaralı \"a"tır biifesi e-'l..ı'b.ı· 1 • Mııarlt, dcttcr~aı·ı.ı t m ddelumu· 

bucak yayılmıştı; her.l<es onu Uma o ~- u.t.ı tlil u -"' u lll rt b l t beslememek le beraber bu- ~manrn muayenesiz çalr .. tzğI, m t ve g· nıı u.< Il1 mess G ugUn 
görmek için oobırsızlanıyor; bu nu açığa vurmnyı da istemiyordu. Denlz Yollarrnm Kalamı~ vapu. öğleden sonra vil!lyette topl:ınarıı.~ 
nıaksatla şehre gelen yabancılar runda büfeci N ;ı· ta d'kf ta mahzenlerdeki i~e yaramaz ev:·ıltm 

"ttik • ı Yarbay prellb Tarhsnofla yUT.- ·r !bul • a.ıın 9 1 1 • taıınl!I ı~ı·nı konu•acaklardır. gı çe çoga ıyordu. Hacı Murat rı e uncurmadığı ve ~ " " 
geldiği zaman ee~ine bir bnlo başı MHlkof onu gehrin d.tşaraın· ı IhP-anm da mııaycnc•iz; çal~;~~~ Bir heyet mnhzenlert dol~ac:.k ve 

da karşılamı:Jlardı; dosdoğru Tar. anla.~rlrmş, haklarmd& c k ay~ılacak evrakı kA~t fabrlkıı~ın.1. 
verileceği, at gczlntilerl yapılaca. hano!un evine gittiler; tıdardan silmiştir. Cr.ıL e. t gönderecektir. 
ğı duyuldu. Bu baloya gitmek U· başka mUr.itleri orada bıraktılar· • Üniversite rektör!UJU 300 l,in ıı-
zere Petersburgdan bile birçok blrk 

1 
ti'·t Ha ' Ayrıca son 24 saat za.rfmdıı. ralık tahsisatla., kitap ver.ot işini h:-1· 

•- k1ms 1 la .ı.....-ı aç çay ç ... en sonra cr Mu- t 1 .. .. k 1 d k bir bti 1 .... nnımış c er yo Çuu.1-19 ar. r&mva.y ıı.r yun.ıP en athvan 14 e ece ro mrmugtur. T:ıhııtnat 
dı. rat elbbeslnl deı:;iştirip, atınm ta... kişi ile seyri ae!er niza,n;larm:ı miktarı ileride a.rttırııacııktır. 

Genernl Voronsof H M ktmlarmı ı.Uldirdi, k,.:ıd!si."lO ceki • Verem milcadele cemiyeti aynı 18 
w • acı uı::- · dUzen vt>rd1; t;ukumct konnğına muh:ı1if harekette bulunan b~ ind~ Taksim gazlnoaunda bir b:ı11J 

Nuruosmaııiyedc tıcıcıl:ır sokağmds 
18 numaradıı. oturan AH, ile Aksar'ly· 
da. oturıı.n Sabri dün eroin çckerlfld~en 
cUrıntime~hut halinde yakalanmıılr.r, 

sonra memurlar.'! kı>ndllerinl mral<
m::ı.lan iı;ln 10 lira rüşvet vermeııc 

kallu~mı§lardrr. 

Bundan ba§k& Kumkapı Ni:1ancıt
.smda İsmail. Unkapamnd:ı Osman, 
Beyoğlunda. Cemal, Mehmet, Şehremi
ninde Şükrü; Alplna ve Ziya esrar ve 
eroin satar ve yn lçcr!erkcn yakalan· 
mı,ıardrr. Ziyanm' Uzerlnde iki yüzlil 
k~skln blr de kama çıkmıştır. 

Suçlular adliyeye teslim oıunmuı· 
larıi'ır. 

Almanlarla ticari 
temaslar 

Almanlarla imzaladığnnız ti. 
ca.rct anla.şması hakkında Alman 
heyetiyle Ankarada temaslar 
yapılmaktadır. 

Al:;nanlnr, alacakları 4,5 mil 
yon liralık kuru meyvalan der. 
ha.l göndermemiı.i, Almanyanm 
mukabil partileri bundan sonra 
göndermesini teklif et.mitlerdir. 
Anca.k bu teklif hükumetinıi:zce 
~.ayanı kabul görülmemiştir. Te.. 
maslar devam etmektedir. 

• DUn §ehrimtze hariçten çay, ıiyab dın mlhm::ı.ndarlıgrna yUzba.şı Milı; d • I taksı ~öril ve fazla '-'o'cu nlan 

1 

ogru ~ol ııncıılar. "J"· J • ... verecektir. Balo hasılatı ile I~rcnk/\y kauçuk pamuk Jpllğ:f, men.ıucat n 
kofu tayin etmişti; yarbay preııa I bir otobüs biletçisi cezalandrrıl. sanatoryomunıı 30 yatakh bir pa\•I· I klmyevt boyalardan mU.him _p:ırtller 
'l'arhanof <h tercUmanlığmı yapa. (Devamı var) mıştır. yon ln§a edilecektir. gelmıou.r. 

1 
- ~ 
Askerlik iş.~ 

(Fatih aalterllk ıubNiJıdell) ~# 
1 - A.akerllklerlna ııara1' ıetl• ~ 

olduğu halde muhtelif .. be~ıııl~ ol~ 
del< subay okuluna aevkedilI%1 ~11111' 
yUkaek, tam ve orta eh1J.Y9 ll!lıı el 
le gene kzsa hizmet hakkıtıl ,uı1crıl;; 
duğu halele kamplara lştif8.l< ıı•1 
ehllyetnameılzlerln 1 mayıs diteceıdtr" 
yedek subay okuluna sevkO 

1 
dir. Bu ıcbebten: rıııııı.ı!l 

2 - 94.0 yılmda. ııse ve ıctepıel" 
mekteplerle daha yUk8Ck ~!'- d' 
den me;ıun olduğu halde fe 

vam etmiyecek olanl:ırın· racıığt 1 
B - Yoklamaıa.rınr 3-aP~lditi tıJ 

yociek subay okuluna sevke eY"' ıııll 
. u11-1ndetl " rre de mektebe geç ııt ı:.- bil dtı' 

hl sebebten dolayı mektcbill . 
aine yetişememiş oıanı.arın. bb'ıl efl' 

c - Sıhhl nıueretl tııısc _,. tılııe 
ııeın-

sl seneye bırakılo.nların 
ye mUracaaUnrı il1n oıunur. 

• * • be91ndeJ11 "ı 
Eminönü a.."'1ı:erlllt ıu nrt t." il 

aıını...- ı:ı:ı 
M:ıklrıist er Abdurr 1'CYe 

Bayram (330·377) hetn9 n ~u 
racaatı . 

~e~' 
}ı!!.kfJ'll nıı.fll ııı 

DAVET - fıta.nbul 1111-ırıc u:ıvln"" ne" iken Devre!< C.H.U. nı ... ~c rev•P. ,. yln kılman Münllr HU!! tı l>uııırı• 
mUddoJumum!ll~o mürac&a 
mektedlr. 
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y 21& tqnı dnıUTlstuliı .... 

1 •n blen telefonu ı 23872 
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' a., thrı,. f-
• :::: t4.0o ... 1!1.00 .... : 

•• •rtııı 7..$0 • 14..00 • ' • • • •.ııo • 8.00 • 
~- uo • .._.~,...,. 

....,liasudıgı }er Vakıt matbaası 

"4ianstacın diel 
ltı 
fırıtL 
cı:v ........ ..,.._ 
d ~talyanlar, ).: ı.nanlılarla harbe 
lıye~:n. ~erken propaganda faa. 
§iv nı de ıhma! e'.memeyc çalı. 
aJaorlar ve iddinlanno. Yunan 
\er nsı derhal müAl;it cevaplar 
tn. 1Yor. İtalyan propagandası 
tn~"~ularından biri .,ıanastınn 
b ıt tav~ re' ıi t:ırafmdan 
0llıbardını nıdır. Bu mUnasc. 
~ \:'un n a ansının verdiği 

a a~lar h yli yam dıkkattir. 
u ,aJans diyor ki: 

k.ı F' i t ihtırnsın.ın yakında 
la~ n olarnk gözettiği Yugos. 
va 'l. efk • rıumumi~ c.,ini mu_ 
llto katen a\ utmak ıçin İtalyan 
\p,tJP<ı~andası, İtalyan hava kuv. 
ata ~ın•n bombalarını sıhhatle 
~aıt en Selfı.nik serbest mmta. 
tabını korumuş oldu_ğunu izaha 

ı:: 1Yor. 
'ı.ıı r tı arının sıhhnti hak. 
rı n ı idd' hırı dai{nı ise Yu-

ltı r ve köylerinde sivil hal. 
~at'.~ ıiın, <'ocuk, ihtiyarların 
tdıv' 1 tc.ly nlnr bizzat itiraf 

'"'Otlar <lem ktir.'' · 
nı h -ef~ni ajan.sının diplomatik 
~ı rrırl, Mnnastınn . biribiri 
g 1 :dan 'bomba.rdm ıı.nım da. ln. 
~Ot Be atfetmekte devam eyli. 
d4.t'. ~ hu u ta cevnbnnız şu_ 
l!\Qı.' Cı li bir cürümde ceza ka. 
da0 ~.ıniıcrimi bulmak için bun. 
I' t ıının i tifadesi oJduğunu a. 
tr. Itır. Mana tırın oombardı
!t\i {tıda, münh ıran İtalyanla. 

tlfadesi olduğu ve İngiliz. 
ı·1~ bıJJ.kis Yugoslavya bitar8.'1. 

ııı · ta l'tay t etmekte ve ettir. 
}[· .ın nf aUcrı bulunduğu a. 

td, .. c .. 
~ Za hukuku keza mücrimle. 
lJ .J\. ~bıkalarmı da tetkik eder. 
Y ~ 18'Usto t Helli'yi torpilli. 
e cltalyanlarm dosyası kafı de. 

Y tlll kaı dır ve Manastır cina. 
ili ia:" İtalyanların mcsuliyeti. 

as at edecek deliller bulun_ 
bıi a bile İtalyanlarm sabrkası 

~Euliyeti tesbite kafidir." 
~( ~gosla vynnın vaziyetini 
~ agu~l anlamaktayız. Zira biz 
l! ı1.Ynı nnları yaşadık. Hatta 
"Ilı 1 

.kruvazörünü torpilliyenle. 
~ d kıı:nlcr olduğunu bildiğimiz 
1-iJ.ı ~. cin"yeti İn~ilterenin tize. 
~ ~ atan f talynn yalanlarına 
ııı~ J'U.rnarak. ciddi bitaraflığı. 
?.eteı 0~ayısh le u yalanların ga. 
llluQ. tıınizdc cıkmasına d hi 

l'lda.ad~ ctt k. Fakat Yunanis. 
tfıt kımsc aldanmıyor ve mil. 

"~ky l'Uhu sessizce ıstıraplarını 
ı-~ekor~u. Mnamafih bu dürüst 
~ede etııniz, İhlyanın tecavüzü. 
~u 1!:1ani olmamıştır. 

•Urıcıff~n y~goslavlnrm ne dii.. 
t1ı1~k c~ını pek gü?Rl tasn.vvur 
~lan leyız. Yugoslav milleti, 
fa~a~ P sus:ıcak kndar akıllr ve 
8tırd~Unutrnıyncak kadar da ce
~İllet · . İtalvan diplomasiqi, 
~ r lelerı teker teker uyutup te. 
t~ er yutmak politi:kasmm 
t l'tı"~t n ınuv ffak olacağını ,zan 
~ı~n e i e bu zannın.da çok 
~ıtııı~~akl dır. Arnavutluk Bal. 
\>~ela a llk kurban ise aynı za_ 
l':ı~~· da son kurban olacaktır. 
0"lltan{~llln te kil ettiği kah. 
Ulı.ına~ .nıiqali. Balkanlarda 
~?nanı hfı.r devletlere, vakit ve 
le,. CeJtıe ~c.hncc nasıl hareket e. 
'l'rı-ıek!'~n~ vazıh bir surette gös 
''!> <.edır." 

lı)· Ot>olo d" 1taJıa . ı Roma, en ibayağr 
Ilı Yle> Y tnüracant ederek aynen 

11
• guı azıyor: ''Yunanistanm 

d bldf lf k 01rn~ı ica:beden cihet 
lır.•• \1 <S~zncli midir hususu. 

110
t: "~ bıraz ötrdc şöyle di. r ?' ditjJ Cak. ô!ilforin tekrnr tek. 
t ktiN1!; sını bekliyerek mi ö. 

h taJI Y~n h " • ~ er nı··tıı urı..a hakım olan se. 
~ i,r!ıi 1•n?ıa ıran maddi oldu. 

-..,.. "' ona n sıı anlatmal1d1l' 
(Dernmr 4 iinci!tk) 

Sekreter 

Zelzele lelAketl 
dolayıslyle 

Romanyada 
eğlence 
yerleri 

kapatıldı 
Enkaz arasından hala 

ölü ve yaralı çıkarıltyor 

Bir haftahk 
tayyare zayiatı 

Almanların 4 7, 
İngilizlerin 21 tayyare •• 

J,ondm, 12 ( A.A.) - Ga~Tl 
resmi raporlara göre salı gece.si 
lngilterl' üzerine tC"vcih edilen 
hlicumların kuV\'etıılzliği ve kısa· 
l:ğı fona havn ~artlarına ve karn 
mUdafan tertibatının tesirine at· 
fe<lil'Uektcdir. 

1 
Salı gecesl hM'a şartları o ka-

Bükre.ı, 12 CA. A.) _ Röytcr: dar fenn olmustur ki hava hücum· 
ZC'lzcledcn mUtevellit hasarlar ları b1~!ıynl:beri Alman pilotlan 

dol"'yıqi•·l<.> bazı inşaatın yıkılması 1 en mü~l:Ul~tlı gecelerin~en. birini 
tehlikesi mevcut olduğundan, idml~ etmı~lerolr. Gecenın ı~k sa· 
Bi.ıkm:tc b;rçok soknk, ahalinin 1 ntlerı_nde I...ond~ayn ~:akı.;n:aga .~e· 1 
gelip geçmesine kapalılmıııtır. 1 ı;ebbUs eden ~ıilnfeııt bı kıç du~
DUn gece, büyük Kıırltoıı binası. 1 n;an tayyarcsı derhııl. tayyare da· 
nm enker.ı nrruındn kurtarma a • fı b:ıtnrynlıırın•n atcıııle karşılan· 
meliyesine d<1' am olıınmu~tur. mışlt1rdır. Bu d~ tayyare _cüı.fi 
Halen b!.t birııınm alt lrntnıden du· topçularının tctkıkte bulunqugunu 
manlar çıkmaktrdır. Alman milf- gösterir. . . 
rczeleri::ıin vıırdımı i!P Romen le- H:ıva vı> emnı) et nczarcllerın -

J·ivoru•rl~r • ~ur• arma amı>li' esi dc-n tebllğ cdılmişlir: 
' ' - ])" b il k' ( 1 ) h 

UP dev. nı etmektc ve- dı~er bina- ~~~~nın ııg n u sa 1 ava 
larm y·l~ılm.,~rna mani olmnk için f~ıılı)·;.tı pek ar. adette tayyare· 
tC'rlbirlPr ırTtm'l.kt:v!ır. nın munferit hUcuml:ırına mUnha-

sır ka!m:ştrr. Bu tay)ıırelerden 

vı~ntı EN m~Si\JI 111.\1,'Ü!\I.\T bir. do~u c·enup sahtli açıklarında 
Ulil.rr.ı;, 12 ( \. A.) - Rııdor a· dPl"l7." illi..,fir\ilmli!;.tür. Biri Lon· 

jansı 'hiJdiı·Ayor: dra bôlgcsinde olmak tiıere bazı 
lh:tır.:ıv meclisi topl ntısındn ııol<ta lam bombalar atılmıştır. 

izahat ver 11 dahiil)P. nnzıı1 gcnP_ Has·ır ve ins .. nca z:ıyiat azdır. 
ıııl Pertovicl:'oko, ı.ı· 1 o sonle§rin ntr: H,ll'T.\ f.JI{ Ufl.ANÇO 

gece~inclr zdözelenin hil.lı~ssa Lomlıa, ı~ (,L\.) - 9 teeri· 
Btikt e~tı-: vt: rP~?ova ''.ad13ınde niııanUc ı;ecc yarısı biten hafta 
~azatzı. \'C I' ?~~anı de \'ahım oldu_ ı içb"" lngiltC"re Uzcrinde cereyan 
cU~U .s~,> lcr.ı ur .• _ • 1 edPn hnvn muharebelerinde 47 Al· 

Efl:ık .dıı \C dı.g<.>r ıs r.ohır~e man tn~yarcsı düşünılruüştür. Ay· 
zelz!'len.n tt ııırlrrı o ~tadar \"ahım nı hsf .u içinde 21 ln~iliz ta:ı.·yarc
olmamı tır .. Hm l"k"tın b:ışkn kı- ti d 1smüsse de tu tayyarelerden 
smılnrındn ıse hemf"n hemen hl~ 12 qi ... ln pilotıı sağdır. 
hasar ) oktur. 

10 teşrini :mi alq~amına kadar 
267 ölü ve 476 \'aralı tc~bit edil· 
miştir. 

ZC'lzclc yerleıinr <lPrhnl doktor. 
Jar, fen memurları, malzeme ve 
yjyecek gönderilmJştir. 

İçinde 226 kiracının bulunduğu 
Karlton apnrtım'lnı fclAkctino gc· 
lince, mes'ulll'r tevkir edilmi tir. 
Bu apartımanın enkazı arasından 
şimdiye kadar 51 ölil ve 82 ynralı 
çıkarılmıştır, Bükreşte yıkılmak 
tehlikesine mnnı:t bulunan 18B fü_ 
na tahliye edilmiştir. Diğer 402 
bina da has3ra uğramıştır. Bil -
ttin eğlence mahalleı i kapntıIJ?ll§· 
t:ır. 

lngHfz 
Parla entosunda 
Çemberıa,nın 
hatır.ası anıldı 

I,oııdıa, 12 (A . .:l.) - Bugün 
avam ve lordlar kamaraları top. 
lantılarını Çemberlaynin hatıra. 
sına tahsıs etmişlerdir. 

Avam kamarasında B. Çörçil, 
Attlee ve ArC'hibald Sinclair 
Lordlar kamarasın.dn da haric:. 
ye ı.azırı Lord Ilallfax ile diğer 
hatipler büyült ölUden çok h~ye. 
canlı ifadelerle bahseden nutuk. 
lar söylemişlerdir. · 

• .LHiı.ı.: •• l2 lA.A.) - D.N.B. Ge· 
ncral Antoncskonun Homaya ynpıı.· 

cartı 1:•.1•11 c t csımsındıı başvckıl muıt · 
\"ini Hortıı. Slm11 bll§\ clcllc vekt\let 
C'd -. kt!r. L.- müddet zaı'fmda :Mul!yc 
n :..ırı ı.nto:ı sko haı iciyc nezııı·etıııl, 

ca:ın.:ı n:u:m general l>ett0\1cesko 
dn h rıny.., neznrclinı deruhte dccek· 
ıoıu r. 

'" .tiukrc§, 12 (A.A.) - lJ.N.B. Al· 
bay ı.ucJı. .. ıun kumlLllda.tı altında bu· 
lun n Al.nıın talim \C t.rblyo beye· 
lıle Hoı.ıen 011.iwıu arasındaki 1 birli· 
ğınin başlayı~ı 'fnrgovistndn aııkerl 

mC"raalmlc tcs.t edılmlııtir. 
• .t.ıadrtl, 12 (A.A.) D.N.B. Es· 

ki cumhurlyetr;i ba§V.:kıl Largo Cabal· 
kro yakınJu Madrıt divanı hıırb!ncc 

ınulıakeme cdllcccktiı. 

• Palmn {Majork adnları) 12 (A. 
A.) - Havas: Ynlmıda !'alma :ima· 
nının gcniıılctllmcsıne nll 11m.llycyc 
ba§lanıı.cakuı. 2.ı;ıo mclre uzunluğun· 
<la bir Jalgıı.kırıın inşıı. cdllcr.ckt!r. 
Pnlmayı İspanyanın en iyi tcrtlbn.tlı 

bir limanı .halınc getirecek l111nat 89 
milyon pcçetaya mnl olacaktır. 

"' 1.onclra, 12 (A.A.) - Kral bugtln 
başvckllı kabul ed rt'k öğle yemeğine 
alıkoymuıtur. Eden de kral tarnfm· 
dan kabul cd!lorck yakın doğudaki sc 
yahatı esnasında r:ordUkler! hakkınca 
malQmat \'erml§tlr. 

İngiliz donanması 
Akdenızde 

ilalga.ı 
donannıasın1 
bulamıyor 
İngiliz gemileri 

Sardunya adasına 
taarruzda bulundu 

lAndra, 1~ ( A.A.) - Röyter 
ajansının Akdenimeki İngiliz 
kruvazörlerinden birinde bulu. 
nan husu!=:i muhabiri yazıyor: 

İngiliz deniz subaylarile tay -
falarının İtalyan filosunu ara. 
mak yüzünden pek yakında göz 
leri vorulacaktır. Akcle.n.izde 2 
bin ~illik bir seyahatten İtal _ 
yan deııiz üstü gemilerine te. 
sadüf etmeden dönmüş bulunu -
yoruz. 

Denizaltılar da sahayi açık 
bırakmış olduklaı uıdan destro -
yerlerimiz de av bulamadılar. 

Yegane tesadüf ettiklerimiz. 
İtalyan bombardıman tayyarele
ri olmuştur. O da sadece 1tal -
yanın dE' .. niz ve hava i.issü olan 
Kaglivari mevkiinc lbir geçit 
taa"rr~zundn bulunmak suretilc 
yerimizi ve mevcudiyetimizi bel 
li ettikten sonra, bu taarru
zumuz İtalyan filosuna muka
bele için yapılmış. doğrudan 
doğruya biı· ihtardı. 

Bu filonun liman.ından çıkıp 
çıkmadığını bilmiyoruz. fakat 
bildiğimiz scy. ona tesadüf et -
mediğimiwir. Hava filosunun 
yaptığı hücum ise, Musolininin 
ve Hitlerin lng'iliz filosuna de -
nizlerden kovaca:kları hakkın
daki öğünmelerini propaganda 
sahasında tatbik için denize bir 
kaç bomba düşmesi He netice
lerunistir. 

Filomuz oldukça kalabalıktı. 
Kngliyaridcn ayrıldıktan sonra, 
aldığımız raporda, taarruzun 
muvaffak olduğunu, biı-çok yan_ 
gınla.rm çıktığı ve bir tayya_ 
re meydanı ile hangarlara .şid -
detli isabetler kayoedilmiş ol
duğu bildirilmekte idi. 

Bundan sonra iki dilşman 
hava grupunun bize yaldaşmak 
ta olduğu bildirildi. Gemiler_ 
de hçrkes bunlara iyi bir kabul 
göstermek için hazırlandı. Be
heri altı tayyareden mUtesek
kil dört grup. yani 24 auşinnn 
tayyaresi saydım. 
Düşman tayyareleri taarruz _ 

larını bilhaı;:;n tayyare gemisi . 
ne tevcih ettiler. Fakat bUtün 
bombalar gemiden uzaklara 
dUştü. 

Tayyar~lcr. toplarımızın fası. 
!asız ateşi altındı nihayet u
zaklaşıp g-ittiler. Uzaklarda bir 
tayyarenin birdenbire arkasın _ 
dan düman bırakarak denize 
dikilip dÜFttiğiJnÜ gördük . 
Gemilerde ne harar ne de insan 
ca zaviat vukubı ldu. 

Bundan Sonra daha uzun 
mllddct düşman tayyarelerinin 

-

Ç OK ~m ... ıııılırmak C'tı :ı.lrade 
~ aı mc\ siminin "anı 01-

ııuı.l ... t hl'• abn, lılr dC', lıı'l' ı.u!jın. 
ma.,ı , arclıı. n.ı t!Jrllı• ti :sorıb:ıhnr· 
ılıı :rıılıut ıu,, me\ &iminin b c;ıncln, 
herhnld .. "<'[:'tık 7.lya l"ll'5lnt•r ~t·lir 
't• knılııı la <'rkrk ayırt t•hnrz. 
\ ıılr111. çopuklnru mu'>:tl nt olıruı:r., 
ol,::un 'e y::!ilı in ıınla.-terclh c· 
der. 

~fo!!uklıır zl~ aılele )nct•yc kadar 
hiç ( .. aşınma lhtiyucı his otmiycn 
insan o \ ukit birden bir<• ı.a.-:ınııı -
;) il lı:ıslın, l Uhut azar ııza.r kaı ı
nırl,eıı ihti~ aç ~ttil,çc artn.r. on· 
nı. bütün kı~ ıle,·nm t•der. Bereket 
'Prsfn ki il.) ni ı:;fddetıe değil, anı· 

do. ırada ı.ı ı:a 'erir, -' :ıhut id_ 
ileti uz:.lır ..• UııJı:ı.r ı:elinee, daha 
doğnısu ha' ahır blrnz '"ıntnl'l\1 t·n
'iınma ihtiyBCı knybolur. \ arnı 
tt-krnr ha.şlnsa bile ı>ck hafif .•• 
t;r1t•si lnı; soguk fokrar ~eli net•-'<' 
kadar. 

KıN mC\ !'.İnılntle oj:;"Uk ıız olur_ 
sa laı~nıtı da hafif olur, oğuk 71-
yadelcsintw o da blrdcııbirc ~ğa· 
lır. İnı;aıun C\lndc tcnnomc~i 
bulıırııııasıı bile, k:ıı;mmanm sidde. 
tine ~öre dı'>llrdal.i Jı:l.\ anın dere· 
oesini t:ı) in edebilir. 

l\lc\ "iınincle de en zil ıulc g('Ce_ 
leri, "atınnk üzere sol uııulduğu 
zaman b:ışl:ır. lıısıuı geeclik e vıı.. 
hını gi~ ıneden lince, ili.in tatlı 

tatlı, fn":iat lıir:tt. sonra aeı ncı 

J,a!jınınaya mecbur olur •.. U.lmlslıı· 
ılP ~·· tııı ıı~ uuuktan hiraz sonra 
llH.',nl:ın:ı ı;ıkıır, insanı uyandırır 

'e lıa>"::ın ka~ınmavı t<•skln iç1n ln
s:ın:n tım:ıldan ~·etme-L de eline 
sert hlr fırı;a nlmnya mecbur c· 
der. abahle;>in knlltmca kıı.~ınnuı. 
ihtiyacı 1f'krar b:ı"larsa dn bu se_ 
f('r h:tfif ;;-eçer ... Glındüı: soruk • 
tnn lıirılı•nlıire sıcak bir ) ere gi· 
rlnce, .ralıut lnsıınııı bir ı;eyo e.anı 
sıkılıııcn gene ı.encllnt gösterir. 

1\ ':'lllllla t•n zl~"tldo bacnl:lnnln, 
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b:ıltlıı !::mla 'e ba.cal.lnrm en :nı
lt:ırı kı,.,ınımia ı.:eıı aı•,mya doğru 

ta al wı, ılln;ekkn as. i:,'1 Jcı~mındn, 

faJ,nt burncl:ı lı<'r ıı i tıırnffn, bir 
de lıurm ü1.crinde, gul;eğ\n ctra • 
ı ındn olur. 

<.rcc gelen bu J:nsıntı~ ı in ıı 

- '·'!; mt•\ simhdl· lm!umlu!;uuu ha
tırlamazsa • ıı uz hnstnlığına ham_ 
l •tl(•r '<' !.endi kenı1i:ıc utanır. 
Hele ) .ıkınıla bir ~okuluk yapınıı; 
olur;;;a "nttı" ı otelde 'e odada, 
.eneli inılt-ıı onee ~· .. trnıs olan 'ol. 
cı•l:lrın ı:,ünahma ~irer. • 

U lbul.i ku..,m:ın ;\ erlertlf', u~ uz 
lın~tnh!,'10111 nlıımı U olnıı, o inrc
cil• "ollar ) oktur. 7.:ı.tcn J,n>.man 
~·cnlen bir J,liçül ııarça alnrnk 
mlkroskoııta h:ıkıl'>ll. da uyuz bör.c· 
ğl hulıınııın:r. ... Yalnız kaşınan ~·er_ 
lt•nh', kırmızı liırnıı:r.ı lıabarıklar. 
l•'al. t cliS.'i\at c<lcr eniz bu lnrmııı 
kııbnrıklar ı.a .. uımadau "oıııı:ı gelir 
'e kasıntı ~ec;lncr onlar d.'l l;:aybo· 
lur •.• 

J\ı ın ko ... ııımao;mıı. lmrşı lçt'rc1en 
lrulhuıılmal;:fa fa) dalı ola.cnk iluç 
yoktur. Anc k fanilanın altına in_ 
c.e bnlıi ti en yahut - hem pıı h n."ı
nıı, h "m de clcl,trilden tecrit et .. 
mcsfne dayanıl bilir"e - ipekten 
ılon gömlek fıı)c1n \erir. Onun u_ 
ıı:eıine, so~ıdan muhafa7,a için, 
imim fanllc ••• 

JJunlnr da fa)da \ermezse, ktı
buı rare 'ilcuita gfü l'rin yahut \'a,. 

zclin sünnekUr. Bunlam blrnz da 
gü:r:cl bir koİm kn.tılırsa fena. ol. 
nısz. 'l' bli, s:Wahll')in :ılık liU Ue 
~,kanıp o ) ağlı şeyleri tcmfalemck 
:iartiyJe. •• 

llunlarln kaşınma ltal bolsa hilf', 
ldrar"ı tahlil etlirmc.}i, hattiı kan 
ıııuoyencsl yaptırma~ ı ihm.nl etme 
melidir. ~'üokü bu ı.ı ltaı?ınınası, 
o rnld<' ı. dnr hiç süpbclcnmeıliğt· 
nlz bir eker h stalı,b"lmn ııliımctl 
de olabilir. 

G • .-\, 

Hükumet deri siparişetti 1 Şehir meclisi toplandı 
Hült{ımctimiz piyasada stok. Şehir Meclisi dün Vali \'e Be. 

laı ı azalan derı ve köSC'le temin lediyc Reisi I .. fıtfi l ııdnrm riya. 
etmiş ve harice 1100 tonluk biı" ı setinde toplanmış, ruznamcsin.. 
siparişte bul:.ınmuştur. Deriler, deki muhtelif ma~ Jeleri encU. 
yola çıltmıstır. mcnleı-e havale etmiştir. 

menzili içinde sefer ettik, fa. 
kat dü~mnn bizi rahat bıraktı. 

1NGtı.tz AMiRA u.ıGI1''IN 
TEBLtGl 

Londra, 1f (A.A.) - Ami
rallık dairesinden tebliğ edil
miştir: 

Ark Royal tayyare gemisin. 
de bulunan donanma tayyarele
ri Sardunyn adasında Kngliyari 
limnnr ve tayyare meydanını 
bombalamışlardır. 

Hf"dcf mmtnkasma. bir çok 
bombalar atılmış. infiliiklnr ve 
yangınlar müşahede edilmiştir. 
Düşman bombardıman tayya

releri Ark Royale taarruz et
, mişlerse de hiçbir isa'bet kay_ 
dedememişlerdir. 

Gemide hasar veya insan za.. 
yiatı olmamıştır. Bu harekat 
esnasında tayyarecilerimiz iki 
düşman tayyaresini tahrip et
mi!;tir. Ssir dü.qmnn tayyarele
rinin hasnra uğradığı :zannedil
mektedir. BütUn tayyarelerimiz 
salimen avdet ctmtştir. 

B 
tonluk 

Londra, 72 ( A.A.) - 4 Teşri. 
nisani tarihinde hitam bulan 
hafta zaıfındaki ticaret vapuru 
zayiatı haJı:kında runirallik daJ. 
resinin haftalık tebliği: 

Ceman 65.609 ton hacminde 
13 lngiliz vapuru, ceman 5403 
ton hacminde dört müttefik va.. 
puru. 

1583 ton hacminde ibir bitaraf 
vapuru, ki ccman 72595 ton, ıhac. 
mindl" 1 ticaret vapw·u. Bu ıa. 
kc.ma 42348 ton hacminde "Em. 
press of Britain" vapuru da. da. 
m1dir. 

Empress of Britain hariç ol. 
duğu halde İngiliz zayiatı lbu 
hafta zarfında 23.261 tondur. 
Halbuki dü.,.c;man mutadı olduğu 
\eçhile mübalağa ederek bu dev. 
re zarfındaki Jngiiiz zayiatım 
134.900 ton göstermektedir. 

~----------------------~-------·------------------------------------~Z:UC!mBr----------------------------------~ 
Görünmıyen Harp: 

BEŞiNCi KOL 
louııı: 

VLAD.Vıf R SA BAT 
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Hadiselerin bu aekllde birihiriı i 
kovalay151 kar§ırsında d lışct duy. 

mamak kabı! de~-ilcli. 

Polon;> nm bu bölgcsindl"' düş _ 

manın son derC'ce mühim bir fon· 

Uyeti olduğuna artılc zerre kadnı· 

5ilphem kalmamı lı. 

Beşinci kolun Polonyadn harp L 

lô.n ettiğini knbul etmek mccbu· 

riycti vardır. 
Zavallı albayın ve eoförünün ce

setleri dC'rhnl Varşovay:ı nakle>diL 
'miş ve hadisenin matbuata av.set· 

mE:'mesi ic"n emirler verilmiı;ti. 

1'1uhakkaktır ki Sıımero\lc'in ö. 
lümiyle Polonya C'rhlnıhar"ıiye is· 
tihbaratına ve mukabil casusluk 

teşkilıi.tma vurulan darbe son de
rece mü1'im ve Varnovaclnlti ma _ 

kamları sa!131cı bir mahiyette idi. 

Bundan istifııdc ederek hükfı· 

mı>l merkezini hart-.ketr> geeir -

mek, kahraman Samcroviç'in in -
tikamını nlmak, diiı:nııuıın bu giz

li ve milthi" fa:ı.liyetinin mahlyr_ 

tini meydana çtk:ırmnk ve Beşinci 
kolıı kn~ı amnnsız bir mlicadeJe· 
ye gi.ı. işmek i:zcı c, lfızımgckıı ta -
limatı bıraktıktan .sonra, izimi 
ka) bcdcrck, o gece Varşovaya ha· 
rcket eltim. 

• * • 
\'I 

"' P"''l" \D.\ ıı.ı\: s•;n:nm·;R_ 
LHi GOXC OGr.~~·n,'t;S 

.ESRAR. .. 

V:ırşovaya vtısıl olduğum za· 

man Polonya umumi seferberlik 
Han etmiş hulu.,uyordu. 

İstasyonlar asker doluydu. 
Varı;o\•a heyecan içindeydi. 
Halk mc-ydanlardn radyo opar-

lorlC'rinin önlerine yığılmış Vareo
va rnd;> osunun ne5rettiği haber · 
leri büyük bir merak ve hey<'cnn. 

la dinliyorlar, hC'rkes teliuılı görU· 
nüyordıı. VaNtOvaya girerken il! -

tusyonhrı Mkeri snvkiyntln dolup 

boşanan resmi dalr~lerin önilnde 
hUyUk bir faaliyet göıillen, cad _ 

drlrrini <le heyecanlı ve endişeli 

kıdabahlda dalgalanan sehre bak· 
tını. 

Bu, bana albay Sanıeroviçin cc_ 
sedi dibinde yapılan şuursuz bir 
cenaze merasimi gibi görünmil6tli. 

Polonyanm milli şarkılarındaki 

nakarat, hakikatin bir emri ol -
mu..stu. 

ha;> retler içinde knldığon jçin 

kendisini hemPn kabul ettim. 
Fullbrist gayet memnun ve ne

şeliydi. Bana gülerek: 
- Herkesten evvel sizi tebrik 

etmek isterim! dedi. 

- Azizim! dedim. Bana mühim 

be. vadi.siniz varsa onu söyleyiniz!. 
Yoksa benim kanaatimi yokla_ 

maktan size ne gibi bir fayd'.l o
lnblllr? •• 

Mister Fullbrist bu sözilmdcn 
- Teşekkür ederim, fakat ni- almdr. 

çin aziz dostum? .. 
lngillz dostum: 

- N c iÇin İni? dedi. Polonya_ 
nın resmen seferberlik iliin etmiş 

- Biliyorsunuz :ki sW hiçbir 
zaman dost olmaktan başkn bir 

mahiyette tanıma.dmı ! dedi. Sizin 
knn.atinizi daima sırf kendimi ten-

Polonya! Ayağa kalk:.. olınnsı, değii yalnız Polonyayı, vir etmek .için soranm. Bunu pek 

Polonya ayağn kalkıyordu. Se - blitün dünyayı tebrik etmeye de· fılô. bilirsiniz!.. Hii.disata oldukça 
forberlik resmen iliın edilmış oL ğer bir hli.disedir değil mi? vCı:kıfız!.. Polonya htikümetinin sc-_ 

duğu için Varşovnda fevkalade - Fakat ne itibarla? ferbcrlik kararını pek büyük müş· 
seferberlik ilan edilmi.ş olduğu - Şu Alman bloklarına karşı kUlıitla verebildiğini biliyorum! ... 
için Vareovada fevkalade tedbir ilk defa bir devletin enerjik ce • Yoksa. slz de seferberlik kararını 
ler alınmıştr. Bu mC'ynndn cıısus_ •vap vermesi ve çizmelerini şakır- mukabil bir blöf mü telfı.kki cdi_ 

luk ııiiphesi altında ötedcnbmi ta· clntması itibariyle!.. yorsun uz? .. 

kip edilen bazı ecnebile·r tevkif o~ - E\'et, belki... - Aziz dostum!.. Buna dair 

lunmuştu. Za\•allı Polonya, ynlnız Dedim. Fullbri.qt bC'nim bu ı henUz hiçbir şey bilmiyorum ... 
gözüyle ~ördüğü yerde düşman a_ memnuniyrtsizliğimi görünce hay Fnkat mademki şahsi kanaatimi 
rı)ordu. ret etmiş gibi yiizüme baktı. soruyorsunuz. Size şunu SÖ)li)e -

Daha ben. (İstiklal) meydanı • - Ne o? Siz memnun görün - bilirim ki ben, kendi hesabıma, 
nın arkasındaki (Kutup yıldızı) mliyorsunuz? .• dedi. İngiltere ve Polonyanm ciddi bir surette har_ 
ismindeki küçük \'e münzC"vi otelr Fransa gibi iki dünya imparator_ ibe hazırlnndığma inannuyorum ! .. 
yeni inmiştim ki lngiliz ajanların_ luğunun arkanızda olması, bizzat Mist<ır F\ıllbri.cıt müstclızi bir 
dan B. Fullbrist'in beni ziyarete slzi tatmin etmiyor mu yoksa?.. şekilde gülerek yüzüme bakıyor • 
g"ldiğini hayretle gördüm. Gulerck İngiliz dostumun omu • du. 

İngiliz ajanının bu mcharc-tinc zuna vurdum: (Deva.mı tıa.r) 
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Dresden 
Bu harpte ilk defa 

Bombardıman 
edildi 

Bu mıntakndaki petrol 
tasfiyehaneleri yakıldı 

Londrı:ı, l.Z (A.A.) - tngll!z hr.vıı 
nezaretinin tebliği: 

"DUn yapılan barektıt esnasında 
Lorlcnt denizaltı ı;"emllerl Us:;U:ıe ,.e 
Brest, S:ıint Brleue ve Salnt :Malo 
~ayyare meyc!anlarma. hUcum edılmlş· 
Ur. İngiliz tayyarelerinin hepEi U.~l,.rl· 

ne dönmUııtUr. Fena. ha\la sebebllc 
Almanyo. Uzerlndc dUn harekeıt yapıl-
mamıştır.,. 

İngiliz hava nezaretinin istihba
rat servisi, evvelki gece İngiliz 
bombardıman tayyareleri tnrafm • 
dan Almanyaya ve Almanların iş. 
gali altındaki araziye yapılan hü
cumlar hakkında miltemmlın tafsL 
lfı.t vererek diyor ki: 

Bu hücumlar, İngiliz hava kuv· 
vetlerinln yaptığı gece hlicumlan
nm en şiddetlilerindC'n birini teş
kil etmi!itir. 

Uzo.k mesafeye yapılan en şid-
detli hücum, Dresden civarında 
Rulhland'da 1Jso Bergban sun'i 
petrol tasfiyehancsini istihdaf et· 
miştir. Bu bUyük petrol tesisatı, 
yangın bombam yağmuruna tutul· 
muı:;tur. Tasfiyehane binalarına 
tam isabetler vnki olmuş ve şid
detli lnfilıi.klar vukun gelmiı;ıtir. 
Bir saat silren hücumclan sonra, 
tasfiyehane mmta.knsmda kesif 
kara duman buluUarı çıhıran bli
yük yangmlnr hüküm silrınektc 
idi. 

Bizzat Drcsden şehri de ilk de
fa olarak bombardmıan edilmiş ve 
bu hücum saat 21.lf> dt'n 23 e ko.
dar sUrmüııtür. G:ı.z, su \'O elek
trik tesisatı bombardrınan edilmiş 
ve Dresden'in esaslı demiryolu il
tisak noktalarından birinde bü
yük· yangınlar çıkıınlmL5lrr. 

Dnnzlgde bir demiryolu iltisak 
nolttasma hücum yııpümışt.Ir. 

Bir nğrr bombardmıan tayyaresi 
"'nıpu, Gelsenkirchen'de mühim 
bir petrol tıısfiychanesine uzun bir 
hücum yapılmı5tır. Tnsfiyehaneye 
1-ı!r çok defa tam isabetler kayde
lilmiş ve çıkıı.rılan yangınlardan 
•-ızrsı, elli kilometreden görillmü3-
tür. 

Lorient denlzaltı gemileri Ussu, 
ıç saat sllrcn bir hücuma maruz 

•• ~.:::ı-!rak~ı.u. 

General Veygand 
(B:ıştara.fı 1 ne.ide) 

rıaya dönıneği reddetmiştir. 
Neyyork ti'J'imes gazetesi bu 

§a~alarla Librevilin general dö 
Gol kuvvetleri tarafından zap -
tı ve Hindi Çinideki kargaşa. 
Irklar ve Hindiçini umumi vali. 
si iVis amiral Decouxn.un isti • 
fisı ara.smda bir münase'bet gör 
rnelitidir. 

Kevyork Nevs gazetesinin 
Zurlch muhabiri diyor ki: 

Bitaraf mahfiller general 
Veygandm Fiansaya dönmek
ten imtina. ettiğine dair dola. 
şan şayiaları şimali Afrikada 
bir ih tilfıl çıkacağına işaret ad. 
detmektedir." 

LİBREVİLLE ALINDI 
Londra, 12 ( A.A.) - Hür 

Fransız kuvvetleri umumi ka
rargahı aşağıdaki tebliği ne§
retmiştir: 

"Hür Fransız krtaları dün Lib. 
revile girmişlerdir. General Te. 
tu mukavemete nihayet vcriL 
mesini emretmi~ ve hür Fran _ 
sız kuvvetleri kumandanına tes 
lim olmuştur. 
Düşman propaganda.sının he -

yecanlı haberleri hilafına ola
rak Librevilde cereyan eden in. 
zibat harekatı pek az zayiata 
sebep olmuştur. 

General dö Gol, yarbay Par _ 
ranti Gabon valiliğine tayin et
miştir." 

LA VAL DE FAALİYETTE 
Cenevre, 1g ( A.A.) - Vjşhi 

den öğrenildiğine göre, Başvekil 
muavini ve hariciye nazırı Laval 
refakatinde. Lguet olduğu halde 
Alman makamlariylc müzakere. 
Jer yapmak Uzere bugün öğle. 
yin Paris,e muva.snlat ebniştir. 
Hareketinden evvel IJaval da. 
biliye nazm Peyrouton ve Fas 
umumi valisi General Nogues ile 
görU.~üştür. 

DUŞM.Al\11N BlR THTELBH!Rl 
BATTI 

Ceııcvre, ıe (A.A.) - Vişi~ 
den haber alındığına göre. Fran 
sız denizaltISı Poncelet, dö Gol 
kuvvetlerinin Libreville'e ihra -
cına mani olmak için yapılan 
harcktı.t e.snasmda batmıştır. 
mürettebatı ktırtanlmtf,;hr. 

İtalya Yanan harbi 1 
(Bn~fanıfı 1 ncldc) 1 

tarafından nC§redilen bir tebliğe Bayat pallalılıjı 
göre uzun menzilli 1ngiliz bombar- 1 
dmıan tayyareleri pazartesi günü (Başt&rafı l ncide) 

tt 1 nl ask 
' ih ttikl . 

1 
ınUtalea etmek lı\zımdır; evveli\ ha· 

a ya arın er raç e en tm' 1 • 

A 1 1
. hU ,_. ya pahalı.a~masında en mUh:m A· 

v onya ımanma cum cw"ış · . le d.i mll olabilecek vaziyette bulunan ve en 
r r. .,_. ı talı ·b t h ·· Ü çok ihtlkılra. ruUsalt ola.n ithalıl.t mnd· 
.ı.apı an rı a , enuz şa c. 

dilmemiş olm:ı.kla beraber, İngi _ delerinin iç plya&ıya duhulUnU or~a· 
!iz tayyarecilerinin bu taarruzu L nlze etmek l.12.ımdır. 
yi bir surette ncticclendirdikleri Evvel1, ithaıa.t maddeslnl han; m'lıl· 
öğrenilmiştir. de ve mamul madde olarak iki kısma. 

Atina, 12 (ı1.A.) - İtalyanların ayırmak lAzımdır. Ham maddcı ıtha· 
Yunanistam istila teşebbüsieri yeni 1 lAtçısınm getirttiği malı yalnız haın 
bir gerileme kaydetmiştir. Yunan 1 maddeye mulıtac; olan lmaıa.tçıyıı sa-:.· 
ordularını ikiye bölmek tesebbü- mıısı esası vazoh.ınmalıdır. Bu suıctıc 
sünde bulunan üçüncü dağ fırka· ham madüclerln !azla el degiştil'mcsl 
sının hemen tamamen imhaı:r ilt: ve dolayısile sanayi maddelerinin mıı· 
Yur.anlılann Pindus dağlarında liyet yUkselmcsinc meydan veril:nc· 
aldıkları zafer üzerine, Epir sahil mlş olur. Bu tedblrden iki netlc:ı alı· 
mıntakasındaki ltalyan imwetleri nır: 
de süratle geri çekilmeğc mecbur ı - Ham madde fiyatları yUksel-
kalmı~lardır. meyecek binaenaleyh ihtlklı.rın lllt 

D.~n gece Atinaya gelen haberle· kademesi öıılenecekUr. 
re gore, ltalyanlann bu ricati ha· 2 - M.llll sanay!ln ıstıhsalAtmm 
valarm fena gitmesi dolayı::ıile cid· kıymetleri maJiyet bakımından yUk
di mü~külata uğramaktadır. ltal· seltmiyecektır. 
yanlar Ka'amas ırmagw·mın vadi::in-
d 

Fakat bu arada bUyUk aanaylin it· 
e çamura saplanmak tehlikesine 

maruz bulunmaktadır. Yunanlılar 
ricat eden İtalyanları yakından 
takip etmektedir. Geri çe.~ilmckk 

hal olunan ham maddenin hepsini ka· 
patıp kUçük sanayiin açıl<ta kalması 
ıhUmall vardır. Buna meydan verme· 

olan üç taburun imha edilmic: ol· mek için htikümetın milli ı:onwma 
duğu da bildirilmektedir. Takip a· ltanunu ile elinde bulunan tahslsattan 
meliyesi o kadar süratle icra edil· ıstifade ederek bir kısım ham madde· 
miştir ki Yunanlılar normal iare )i alıp kUçUk 6lınayi erbabına t~vzii 
va~!talanndan ewel yürümüş!;r münasiptir. 
ve ıaşelerinin tayyare ile yapılma· Dahlll piyasada aabş ve !!yatı tan· 
sı ihtiyacı hasıl olmuc:tur. zim için ise yerli maııar pazarlarının 

ltalyanlar, Pindus ~ dağlarında müstakil bir şekle cokulması ve ıslah 
l\fctsovoya doğru kendilerine yol edilmesi faydalı olur kanaatindeyim.,, 

açarak o. t~rafta bulunan Yunan ıtEKABET ı..\Zlll 
~uwctlermı kuvaikülliyeden aymp 
ıı;ıha e~mek için herhalde en gü· ı . ı:ııalAt tacırlerinden R. Şa.ma.. fae 
zıde dag kıtalarının kabiliy~tlerinc fıkırlerlnl şöyle hUla.&'\ etmek .. eüır: 
giirenmrkte idiler. Yunan milleti .. _ 1htikô..rı, kaldırmak dcmlyoıum, 
cepheden gelen bu haberleri sakin' takat esaslı bir §ekilde önlemek için 
bir memnuniyetle karşılamıştır. 1· evvela. komlsyonl:ır kurmak, işi teşkl· 
talyanlann muzaffcrcn Atinaya !Ata bJğm:ıktan kurtulmak lizımı.iır 
ginnek için tesbit etmiş oldukları Bu komlsyonı:ır hiı;:blr ameıı hycı~ 
tarihten bir hafta sonra, taarruzla· temin.. cdememl§tir. Serbest itha\~n 
nnın başlıca hedefini tc~kil roen yoluyla ço':<. ı..cuz hanı ve mamul mnıl· 
Yunan merkezini yarma hareketi de temin etmek ve dahili ucıl'·cU tıı· 
a.~ametc uğram1~ bulunuyor. Yu· mamlle serbest ve rekabete bırn!•· 
nan sağ cenahında Göriceden SeH\· mak bence r.ayırlı olur . 
niğe doğru olan ltalyan ilerleme Piynsa l:ontroltlnU Ticaret \'el:~fa· 
teşebbüsü, mebde noktasına kadar tinin movcut kontrol teşkUMı tdkvl
pfükürtülmüştür. Solda sahil mü· ye edilerek yapmalıdır. Yalnız şıı ş:\t't 
dafaalarını tehdit eden tazyik ber· l:ı ki adliyeye ıntlkal eden bir lht!Mr 
taraf edilmiştir. hAdlsesl ııUratıe ltarara raptec!llmell· 

Pindus \'adilerinde kcr.ctilerine dlr. Böylece suçlu olan ceu.sını sürat 
J,urulan tuzaktan, dağ fırkasına 1 le görür fakat ruç:ruı da gene :;!lrr.tıc 
mensup ancak 3000 kİ~İnin kurtu· ~ere!ine kavuşur. Bunun için rte !hti· 
labildiği tahmin edilmektedir. Zan- s33 mahkeroelert tlp\nde mo.hkemel~r 
ncdildiğine göre bunlar, bütiin tec- l!zımdır,., 
hizatını tcrkeclerek küçük gnıplar -------------

halinde Arnavutluğa Yarmağa mu· İngiltere tavvare 
vaffak olmuşlardır .J .J 

Dün bütün gün Yunanlılar mlin ile veallemez 
f erit küçük müfrezeler top1amakla .J 
me~gul olmu~lardrr. Öğleden evvel Zürlh, 12 (A.A.) - Jw.)tu :ıj:m· 
500 kişilik bir kafile geldiği gibi ı.mdıın: 
heran yenilerinin gelmesine de in- General Kablscb "Köinlsche zeı· 
tizar edilmekteydi. Bu mıntakada 1 tung,.c!a ~e§rctmlı; olduğu Ur maki\· 
S~yı~~ış VC tasnif edil_!11İŞ esir ade· I lede, "Alms.n hava kuwetıerlnlr. :1ar· 
d! bın_ı b':llmaktadır. l'..v:_e1c<' daha j lı i ka:ı:an:ı.mıyacağını,, k~ydcttıltten 
bırçok esır alınmış oldugu da m:r sonra şunlan füh·e etmektedir: 
!Omdur. Tah~~.n edildiğine gör~, j •'Bu ihtar, zaruridir. zmı. Alman 
1talyanlan.n olu ve y~r~l~ \'C eo:.ır milleti nikbinliğe kapılmakt.'\ ve h:tr· 
olarak zayıatı ı ?()()O kısı ıle takvi· .. .. " • 1 l>ln h:ıve. kuvveti ile ka:ı:anılablleeeğı· 
ye k1taatmdan murekkep olan bu in kt:ıd 
fırkanın üçte ikisine baliğ olmak 1 ııc anma ır. 1 
tadır. Hakikatte ise galip gelmenin yeg~· 

Draç da bomb l d ne çare~!, 1r.giltcreye :ısker 1hraı; et-
. a an .ı mektlr. 

Atına, 12 ( A.A.) - Dün gece 
İngiliz bombardıman tay,·are:eri 

Sureti umumiyetle halk, pike tnyye· 
.. • J re1erlnin Polonyad:ı. bize harbi kawn· 

Ama\ utlugun başlıca lımanı ola-:ı D ' bo b d tm' I d: 1 dırmış olduğunu zannetmektedir. Dıı, 
B,:ac ı 

1 
~ ~r dıman et ı~ er. 1

1
r. 1 doğru değildir. Hava kuh·etlmizln pek 

taıhr :naedı .1 
-~ epoıksu amamı1)6' 0e bUyUk bir yardımda bulunduğu mu· 

np ı m1ş ve !:' an yangın k'lo et U al ta ·· .. , .. t•· j lıa.kkak olmakla beraber, Polonya <>r· 
l D~w reb' zt ı: n gofr'ul mu~lur.\ 1 dusunu mağlQp edememi§Ur. Polonya· 

ıger ır avyare 1 osu < a ı v- . 
1 1

. · bo ba d _,.ı yı hezımete uğratan, kara ordumu~· 
onya ımanını m r ıman t:\ıe-

r k b
. 1 d 

1 
•• h tur .. Fransada, Holandada ve Bclc;lkn· 

e ır cep 1ane eposunu IJl:r ava 
et 

· 
1
. d:ı. ordulara zafer yolunu hazır~amı!J 

mış ır. . . .. ti 
13 

( \ A ) l . . olan Almıın hava kuv\etlerinın ehem· 
a na, • ı • • - ng-ılız iıava. kuvvetleri, Yunan ve 1tal- mlyetınl kUçllk görmemekle ber:ı.bcr, 

yan suları ve bilhassa Tarant Ü • yalnız hav:ı kuvvetlerinin lngilt,.rcyl 
zerine keı;ıif uçuşlarına dcvıı.m eL mağlup edemlyeceğlni kaydctmclt 11· 
mişlerdlr. z1mdır. 

İ ·ı Ve.r,şova. da ordu tarafından zJpte· 
ngı terenin Madrit dilmiştir. ÇUr:kU hava kuvvetıeıi, kr.n 
elçisi Lizbona gitti dl başlarına bu şehrin mukavenıchn! 

l\lndrlt, 13 (A.A.J - İngiltere bU· kıramazlardı ... 
yUk elçisi Snmuel Hor bugUn otomo· General, netice olarak, §Öyle demek 
bUle Llzbona hareket ctml;ıtır. orada tcdlr : 
lngllterenin Amerikaya. dönmekte o· "Ordumuzu takviye etmek 
lan Vaşington bUyUk elçisi Lord I.ot· dır. ÇUnkU !nglltereye kar~ı yııp•la· 

hinn ve Llzbondakl bUyUk elçisi V:-.1- cak bir h<tV& yıldırım harbi kı:ı.tl b!r 
ford Selby !le sörO§ecektlr. netice veremrz ... 

Neı;'enln bir ihtiyaç, ze\·kln bir tıan.det olduı!ıınu unutm:ıy~z~ 
Amı>rlJ<o.nm ı;.ok ııevh)lli iki yıldn:ı • ~ 

.· . , 'ı·'I , '. . , ,ı : ~ . . ' . 

JOAN BLO~DELL - ;\IEL\"lN DOUGLAS 

Esrardan hryecan ... .Nrşrdcn hayat.. Kudretten aza.met 
alan çok gli:ı:ı!I bir fllm yarattılar: 

FRA-'\'SIZCA 

Kadıa Parmağı 
Yarın Ak'&Jl! LA L E ~inemasında 

~ En bü~'Ük bir zc\·k !ırtmas: , ., gür.el blrne,e haftası 

• mıııınıımmım ıııınmtfıJllB yaratacaht,r .. 

Bombardıman Parti Orapa Molotol • Bitler 
mtHAkatı kurbanları <&şt.anıfı ı ~ 

(Baştarafı 1 ncicle) (Baştara.fı 1 nciıle) locek içtimada. um~ s 
FOX RtBF.."'il'ROPI,A MÜLAKAT lkinci tehlike işareti esnasın. aİ-zedileceği riyaset ta:ra:C-0:--ı.ıı 

. B~~lln, 12 (A. A.) - D. N. B. f da, düşman tayyareleri, bazı cc. bilairildikten sonra saz ~ bıldi'tl\'Or: IlUbU k• t k l .. . d ';hiı.riciye vekilimiz şnıh-u safit · . . §ar ·ı mm a a arı uzerın e w 

Alman harıcıre nazırı von Ri- uçmuşlardır 1k' .. 1.. d oglu kürsüye gelmiştir. yl1k 
b t B 1

. . . . ı o u var rr. ı ·-ı.. t Bu" 
en r.op, resmen er mı zıyarctc KURBANLARIN MİKTARI 7-tı.ua mm rnevzuunu 

gelmış olan Sovyet halk komiser L ul . • :vfillct l\Ieclisinin vermiş old~-
leri heyeti reisi vo hariciye halk . oı ra, 18 ( ~.A.) - })a.h!h ılı.ı son tatil kararınm mebdei?' 
komi.seri Molotofu, bugün öğleye cn:ım.y~t nezarctındcn bıl<lırıl. den beri geçen zaman zarfında .. 
doğru kabul etmiş ve kendisi ile rnıştır ·. . ki siyasi ahval ve hadisat tef' 
bir görli.'!mede bulunmu3tur. . Teşrı~ıe\;rel ayr 7.arfında ln. kil etmiştir. Bu hadise \'C ıne.. 

Ecrlin, 12 ( A.A.) - D. N. B. gıltere uzerıl'ltC yap~~n 11.n:a .~· seleleri Türkiyenin durumun~ 
ajansı aşağıdaki tebliği n~ret.. kı~la~ı esna~md~ ?""1 sıvı! oL ve takip etmekte olduğu uınuJll 
miştir: muş 'e 86!:><> sı\'ll yaral:ınarak siyaseti yakından ve u~ 

Bu-srün öğleden sonra Hitl r hasta~.anelere kaldırılmıştır. alii.kaland:ran bütün eihctlefl 
Sovy:tıer Birliği halk kornise~- Ey2ul~e. 6~54 kişi ölmü~ ve iki saat kadar süren bir zaıns.J1 
!eri reisi ve hariciye komiseri lOGliJ kı~ı igır surette yaralan. 7.arfmda Hariciye Vikilimiz ~: 
Molotofu k:ıbul etmiştir. Ve u _ rnıştl. ~.... . . .. .. 7-ah etmiş ve ondan sonra. söl 
zun müd·Jet kendisile görüşmii~- A,,,ı::t?~ lOıo kışı olmuş, :ılan hatiplerin bu mesclcle~ 
tür. Alman baricive nazı!'r Von 1261 ],ışı aglr surette yaralan. ve hükOmete tevcih ctti!derı 
R'bbe t "J•k.tt h IDl!:tl. ~-1 n rop mu a a a • a?.rr bu- " - suallere Başvekilimiz Dr. ı>" 
lunmuştur. . ~e~muzd:ı 208 kişi ölmiiş, 32l fik Snydam biz7.at ccvnp vere-

Hariciye komiser muavini De. kışı ag-ır ~urette yaralanmıştı. rok icap eden izahatta buhıJl-
kanozof bu ziyareti esnasında 18 Hazırandan Hazıran sonu. muştur. 
Molotofa refak:ıt etmiştir. n?- _ka~ar ~36 kişi ölmüş ve 476 İzahat \'e bey:ınnt tama.tn~ 

Berlin, 1.2 ( A.A.) - Bitler lmn agır surette yaralanmıştır. umumi heyet tarafından tııs,rıP 
Molotof mülakatrnm iki buçuk- . ~11 suretle 18 Hazirandan Too. olunarak saat 17,45 de ceJsej-6 
saat sürerek sa:ıt 18 de nihayet rınıe:·vel ~mma kad~r ölenlerin nihayet verilmiştir. 
bulduğu bildirilmiştir. a<leclı 149;)7 ye Ye a2"ır yarala. ~ 

Stok1ıolm, 12 ( A.A.) _ Da_ na~~arın adedi de 21368 kişiye 
gcns N~·~eeter i.smindeki' lsveç balıg olmaktadır. ,4 • n J;t• 
gazet?s~nın Be~'.ın muhabirinin 1500 eğitmen yetiştirildi 1 J't..IQ-ff.S«.atut '4-1 ' 
tahmınıne gore, Almanların ı -
Molotofun Berlin ziyaretinden . ~{öy okullarm:ı öğretmen ye. VtJNANL L 
'bekledikleri şey, bir Sovyct te!:. t1ştırmek üzere muhtelif vilfı. K l A!UN 
riki mesaisi suretile 1ngilter;_ yetlerdc köy enstitülerine bağlı İT AL YANLARA 
nin Amerikaya yardımını karşı. olarak açılan köy eğitmen kurs. 
Iamaktır. ları faaliyeti tamamlanmıştır. CEVAPLARI 
~tuhabir ilave ediyor: Kurslardan bu yıl 1500 kadar 
":\.folotofun maiyctjndc askeri eğitmen mezun olmuş, hepsi de 

erk~n bulunmaması ve bir çok vilay.etlerc taksim edilerek va.~. 
sanayı şeflerinin bulunması si- fclerıne başlamışlardır. Öniimüz 
~a~i meselelerin de bUyiik ' bir d~~i yıl kur~l<l!d1n :::500 _ 3000 
ıhtımama mazhar olması muh. cgıtmen yetıştı;-ilmcsinc ~alışı. 
te~el bulunmakla beraber, ziya. l_a_ea_k_·t_ı_r_. ---------
retın başlıca. ticari teşrikimesai 
ile mtinasebcttar olduğunu gös. 
termektedir." 

Mosko,·a, 12 (A.A.) - !ngilte
r~.nin Moskova büyi.lk elçisi Cripps 
0.u:ı ak~ Sovyetler Birliği hari
cıye kom1.1eri muavini Vişinski ile 
görüşmüştür. 

Sovyet matbuat?, Molotof'un 
Bcrline yaptığı ziyaret hakkında. 
tam bir sükfit muhafnza. etmekte
dir. 

İbtlk4r yapan bir 
oduncu yakalandı 

Dün Biiyükdcrede Bahaettin 
adır:ıda bir cxlun taciri ihtikar 
suçundan ya.kal.ıınm 1ş, bugün de 
İstanbul a<l'.ıyesine t;·~lim olun. 
muı;tur. 

İtalyan tayyareleri 
Kahireye 

hücum etti 
Kanal bölgesine hirJmc 

bomba düştü • 
I\ahlre, 12 (A. A.) - Dün bece 

Kahircdc nl:uın j~~eti vcrilm~ _ 
tir. Bu alnrm iııareti harbin lıida
yctindenberl verilenlerin en u _ 
zunu olmuş ve iki saat 20 dakika 
sürmliştür. 

:Mısır müdafaa nezaretinin tcb· 
liği: 

Dün s:ınt 20.30 a doğru dilş. 

m:ın tayyareleri lmnal böl~csinc 
birkaç l>omba bırakmışlardır. 
Takriben sa:ıt 21 de di j er birkaç 
bomba da Kahire cirnr.nda bir 
bostana dü3mi4itür. 

Bu akınlar inrnııc:ı. hiçbir zayi
ata scb~p olmnmıştrr. :\!addi ha · 
sar hafiftir. 

-!3~Y~kdere müddeiumum1 mu. 
avırurun yaptığı tahkikata göre 
bu cxlun taciri kuru odunun ce' 
kisini 400 kunı.şa satacak yn<lc. 
y:ış .olar~~- 450 kuruş'l satmıştır'. 
T~eır mı! ı korunma kaııumma 
gore mahkemeye ı:evkolunncak. 
tır. 

Günde 8 saat ,' 
çalışılacak işler 

li'..\l:A IIARETL\TI 
1\ahlre, 12 (A. A.) - İngiliz• 

\ tebliği: 
J.Tıqırı.la, Ken:r:ı<la ve Filislindc 

de~i,"?ikiik olmamıştır. 
İktısa.t ve Sıhhat \'cklı.letlerlncc ha· 

zırla.nan ve Devlet ŞQr:ısınd3ll r.eı;:cn 

ı;'Unde ancak seklz saat ve cl:ıhıı nz 
çalışılması icnp eden l~ler baklandaki 
nizamnamenin 3 ay sonra tat'ılldno 
geçilecektir. 

nu işler arasında eıım, cıva, Ar.::~· 
nlk, çelik, demir, tutya sanayileı 1 z:ı. 
rcdilınektedlr. 

Koordinasyon Heyeti 
toplandı 

Ankar:ı., 12 (A .• \.) - Koordi
nasyon heyeti bu !!ab:ı.h saat 10 
da B:ış\·ekil Dr. Refik Saydam 'ın 
riyaseti altında Baş,·ckalettc top· 
lanmış Ye bazı kararlar ittihaz 
et~tir. 

Sudanda dün Gıı.llnbal'ta hare. 
k~te geçen kı~a!arımız dilşmana 
:ıgtr zayiat ,·erdinnişleı Jir. Za) i -
atımız nzdır. 

Topçu kuvvellerimiz bütün gün 
Mctemm:ı 'da dü~man hedeflerini 
muvaffa!<ıyetle bombardıman et 
miş_tir. Birçok yangmlnr çılmı.I§trr: 

Kassala mıntakasındıı. lıarekfıt 
devam etmektedir. 

.Zayi 
31 / 2!3793 sayılı ik:ı:;1·:·t t~s. 

keremi zayi ettiğim~r-:n yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hiilmıü 
yoktur. - Beyoğlu Altınbal.:1.:al 
Ccljellop sokak G sayıda Ancclo 
Valeryo. 

(Ba.5 t::ı.rafı 3 ünciiıle) 
ki, Yunanistan için ölme!: ,,ey& 
yaşamak mevzuu bahsoı ... rnaı
Onw1 yegane kaygusu d~ 
şerefini ve izzeti nefsini ]•ortl· 
:mak olmu.~ur. Cener:ıl 1\Icuıl'· 
sas, gece ziyarctçidnin yüı~ 
"olamaz" sözünü fırlattığı ~ 
man, ne ha.yatı, ne de ölümil dii· 
şiiıunemiştir. O, yalnız ve yaırı11 
lekesiz kalan Ye kalacalc ola.il 
Yunaııistanın şerefini dil~ 
miiştür. Eğer onu d:ı dü~ 
vakti olsnydı, hatırlıyacaktl )t' 
Romaııın süriileri Korenti nteşB 
verdikleri zaman da YunanistBıs 
ölmemiştir, ve yine Bi1.ansın" 
şağı olan Venedik 1204 de aı~rJC: 
c;a a~asııun göğsü?e hançeri. s:& 
!~dıgı ~manda yıne Yunnnıs. ı. 
olmemıştir. Yunanistan tarıb ti 
nin en. feci felaketlerine ra.,ih'f1' 
ölmemiştir. Yunanistan ö!ertlefı 
çiinkü onını ölümü dün)"llnJ!l 
tek;ar l:arbarhğa dügmesinİ t'
zammun eder." 

"İtalyan propa<>'andası ve lt~ 
yan propagandas~na sadık btJlıl· 
nan ?az! e:ıder yabancı gaıet: 
ler bırkaç giindür Yunanist~ 
t~mamiyle tecetTtit etmiş bi~ '°!: 
zıytete bıılundıığu ve müttefıld 
ri hıgiltere \'e Türkiye t.arııf~ 
4an terkedildiği teranesini tıı 
tu rm uşlard1r. 

Arnavutluk ve lt.alyan JiJt'latl' 
ları üze rinde dikkate cleğcr f~ 
liyctlerde b11lur..!ın !ngiliz y1~ 
ı·cleri. Girid.e iil~ İngiliz hC)-eti 
seferiyesinin geldiği habel'!!ı, 
ve 1talyau _ Yunan ihtilaf~ .. 
doğan şartlar mucibince ~ 
. Yunan ittifakının tam bir 9't 
rette latı!::ıikatma ait Türk ~ 
buatmm \'e Tiirk mebusları-'-_ 
kat'i Jisam ltalyanlarm b'll ~ 
nasız neşriyatına en kat'i ce'.,,fJJ 
-..·ermektedir.'' 

Sek~ • a~· 
' lS!\Hll":'tOS'un Pre\'e:r.c :ı:ı.fı>rl11 IJI 

ı:skl Vı>ııl'dllcte vtkudıı gctırdiı' 
snrsıııtıtıır arasıııda. gf'!;Cn ırıUtıdt 
bir Ott!\':rn .... 

tr•CEMBERLiTAŞ~ Barbara 
Sinemasında BUGÜN Matinelerden itibaren V de,-rınde • k 

1 - Çl~ \·u JAl'OX nıııharı·~irıln !et•:ıJlinl musa\\·~r en ed 1 
muaz7.:.m film 

GENERAL YEN ~~~ı~e 
B.\Im.\.ltA STA!\WlC'Ji • NlLS ASTHER 

Me\'zuuıı a7.aınetllc müt('tl:l!llp bir ımrctt .. ~·al ne · ı .. • . . . ~ ·- ı ~ e vazo ııııan mc5hur 
., rı•jl<ıoı l• l\,\~K l\APR \'nnı nıuht~cm bir ~aheııcrl # 

,.. - ;\lenılmlıı f'n büyUli ca.~us filmi 

Fransızca 
Sözlü CASUS 

Tayyarecber 

nu~·iik Tt~.r.KÇE SÖZLÜ 

ı 1arllıi filmi, lUİŞEL ZE\'ı\1"0'11: 
EOEJ.KÖl'I!CSU iı;lnıll ronll'I' 

ı dan tılmo nlımnı'itır. 

!~"'k 
1 
Mehter musikisi, Cen 

1 
türküleri GUlba'nkle~ 
ı~ .. 

1 ONO~~~~~I u~!..a• 
! TAKSiM 
1 . Sin"er.ı;ıasınd8 

• . / 06-~cektb' 



•68· Yazan tek London 
~ .. Deınek Rn kontura• · 8lz bir sevinç hissetmekle bera -

\ıe (~a) ya dönecek.. ber heyecanını gizlemeğe mnvaf. · 
ltı1, 

t.eı · fak olarak, lakayt cevap verdi: 
~ baş~ası gelsin, Oğul 1 - Evet, kızdım, _ dedi haltı. 
'l' ıen~ı. merdivenlerden da ktzgı~ım; hem de pek cok ... 
agarı ındi. Maamafih mazur da görUyorum. 

hliıı!lı.erdivenin son basarna.. Şu kanaatteyim ki ... 
~e at listUnde gelen - Bana iyi bir vasi bulmak 
~ l'dU. l!zmı ~yle değil mi? Evet, siz.n 

da ilk defa bir hayvan istediğini& bu. Fakat .... unu iyice 
U· 

' 
1 

korkusundan mut.hiş aklınıza yerJeqtiriniz ki, b nim her 
~ korıaral'ak merdivenler. hangi bir erkeğin hımıı''<' ve ve. 

ın Ceriye kaçtı. sayeti altında ya..5adığnnı hıç gör 
~&nda bahçedeki bUtUD miyeceksiniz. 

Paniğe tutuldular. Gelelim, bon!m AmPrikanvarl 
hfzınetçilcri gülerek metotlanma. Ne dcrsıniz? 1~ i mi, 

• Yıunyam\ara iz.a.bal fena mı? 
etceııaretlerini arttU'Jllağa - Bazı kim!lelcr ,·ar Vi yaptık-
~er. lnrmızı iyf bır na"ıırla kar'§ılamı · 
hera lal' biraz sükünet buL yorlar. Rivayete göre, mcseliı M. 

ber birib.rlerine sokul· Raf ... Şunu da itfraf etmek la • 
znn ki siz Salomon ad:\1A"nı. dnl 
<iığı derln uykud:ın uyandırdınız. 
Şunu merak ediyorum: Acaba 

bütlln Amerikan kadınları girilj • 
tikleri teşebbüslerde, sizln gibi 
muvaffak olabiliyorlar mı? 

Şeldon bu sözlerle genç kızı zrm
nen metetmiş oluyordu. Jaıı Lak
ln.ndm gözleri ani bir sevinç oule. 
sile parladı; İngiliz sözlerinin mil. 
essir olduğunu anlayınca içinden 
gillilmsedL 

Jan tevazula .:evap verdi. 
- Oh! - dedi - Böyle işlerde 

tallin büyük yardımı dokunuyor. 
Emili'nin ikinci kaptanı, iriyan 

bir adam, söze karıştı: 
- Talile beraber biz de az mı 

çalıştık. Doğru.su ya pararnı~ı ha· 
kettik. Martayı denize çekmek, 
eonra da bu zencileri toplamak 
kolay iş mi ... 

Mis, bizi canımız çıkıncaya ta. 
dar çalıştırdı. Bir taraftan buta. 
lık da bitiriyordu. 

O basta olduğu halde yatmadı, 

c;alrştı. Biz de hasta hasta çalış. 
mala mecbur olduk. Alimallah. 

HABER'in bulmacası 
!1 atmnlı ı..ı.......,nm Jaalli: 

1 - Karaköy, Se, 2 - Ankovanı. 

Eşfağm haf oynadığı bir ma(ta kale önünde ldJun f.akım oyunea· 
su ile mücndelesll .. 

Galataıaraylı Bflall 
evlendi 

Uype~t'ln ge!eceıı 

tallakkak etti · 
Macaristanm en kuvvetli takım. 

larından Uypt:şt'in 1stanbula gel. 
mesi tahakkuk etmigtir. Takım 
21, 22, 28, 29 büincikanun ve 1 
lkinciklnuo. gUnleri § ehrimi.zde 
bet müsabaka yapacaktır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu mil. 
fettişi Neşet Boranın kızı Bayan 
Aysel'le kiymetll edip ve mebuı 
Fazıl Ahmet Aykaç'm oğlu, Gala.. 
tasaray k!UbUnUn laymetli futbol· 
cUlerinden arkadaşımız Eofalt Ay. 
kaç'm evlenme merasimleri Cu· 
marteai günü yapılmrştJll. 

Kıymetli futbolcll a.rkada§ımıza 
ve eşine aile hayatlannda saadet 
ve bahtiyarlık temenni ederiz. 

ilaçlar hakkmda bir karar ver 1100~=0 =~ mek Uzere Galatasaray, Fenerbah_ ~1 

çe, Betlktq klUpleri murahhaala· -
n bu akşam bölge bina.smda bir • 
toplantı yapacaklardır. 

Qocull HekimJ 

Ahmet Akkoyunlu 
T'akstm, TaHmb!llle Palu No t 
Pazardan ırııt.ada herg1ln aaat lll 

ten eonra. Telefon 40127 

Soldan aapı ( 

ı - Bir aerbeat meslek sahibi, 2 -

13.11.940 Çarşamba 

8.03 Mllzik 
.&N A.:laıw 
8.30 Müzik 
9.00 EY kadını 

12.35 MUzik 
12.50 Ajans 
13.05 MUzik 
14.00 Müzik 
18.03 Müzik 
18.30 Konu~ma 

llU5 Oocuk sa. 
19.15 focuklar f. 
19.30 Ajana 
19.45 Müzik 
20.15 Radyo Ga. 
21.10 Konuşma 
21.25 MOz.lk 
21.45 MUzlk 
22.30 Ajans 
22.45 Müzik 

14.11.940 Perşembe 
8.03 Müzik 
8.11} Ajans 
8.80 Müzik 
9.00 Ev kadmı 

S - Rızık, L, Pi, 4 - A, AJA, 1rak, Kadm adı, acı, 3 - Fikir ufacıı< b?· 

15 - MI, tane,!, 6 - Un, lnban, 7 - cek, 4 - Yukardan gelen emir, baba· 
S, Z, Ay, KJ, 8 - An, M, Japon, 9 - nm yaruı, 15 _ Maklnlat ıatııahı, nok· 
Lahl, Ukala, 10 - Natık, Yat, 

12.83 MUzlk 
12.50 Ajans 
13.05 Müzik 
14.00 Jdllzik 
18.03 ı.~ 'zlk 
18.40 :MUzik 

19.Ui :Müzik 
19.30 Ajans 
19.45 :Müzik . 
20.15 R&dyo p. 
20.45 Müzik 
h.oo MUzfk 
2UIO Konu3ma 
21.415 Müzik 
22.SO Ajanı 
22.415 Müzik 

an, T - Erkek adı, erkek adı, 8 -

- Hurişde seslendi: 
- - Ey, ver bakalım şu tütün ta· 

Hurşit ilave ~tti: 
- Onlar bu geçidi boş \'e sahip· 

siz saruyorlardı. Topla karşılaşınca 
şaşırdılar. Demek ki, boğazı tut· 
mağa azmetmişler. Böyle olınasay
dı, tepemizde düşmanın hava ca· 
navarlan dola~azdı. 

Mehmet \'e arkadaşları ::.aklan· 

dılar. 
Zaten toplarım da ağaçları ara· 

sına yerleştirrni,.lerdi . 
Düşman tayyaresi bir hayli do· 

!aştıktan sonra hibir ~ey gCireme· 
'1i \e uzakla:::tı. :Mehmet gülerek, 

bakasım .. 
Hurşit tabakayı uzattı. Fakat, 

tabakanın içi boştu. İçilecek bir tek 
sigara kalmamıştı. 

Mehmedin arkadaşlarından bi · 
ri: 

- Bugün yiyeceğimiz de bitti. 
Ben biraz gideyim de av peşinde 
koş3yım. Öğleye ·kadar bir şey te· 
darik edemezsem, aç kalırız. 

Mehmet çavuşun canı sıkılmış-
tı. lçi boş tütün tabakasını yere 
fırlattı. 

- Başım fena halde dönüyor, 
arkadaşlar! Eğer şu dakikada bir 
sigara içebilseydim, ne yapacağr 

mızı dü~ünmeğe vakit ve fırsat 

bulabilecektim • 
Murat, elleri titriyerek, Mehm<!t 

çavuşa bir sigara uzattı: 
- Bunu kendime saklamıştım. 

lç bakalım da aklın başına gelsin. 
Mehmet sigarayı görünce sevin· 

Sinema ve· tiyatro1ar 

di: 
- Ah bu tiryakilik!.. Yemek dü 

şürvnüyorurn... lçmek düşünmüyo 
rum ... Fakat sigarasız kalınca, ben 
zini bitmiş bir motör gibi, kafam 
birden duruyor. Beynim işlemiyor. 

Sigarayı hemen tüttürdü .. 
üstü:>te birkaç nefes çekti. 
Sonra birden Muradın )iizüne 

bakU: 
- Sen açık gözlü, çevik ve ce· 

sur bir arkadaşsın! Oğleden sonra 
biraz etrafı dola~ıp bana tütiın bu· 
laınaz mı::;ın? 

- Hay hay .. Bunu ben geçen 
gün de öylemiştim. Şuracıkta gö· 
rüııen bir koy var. Oraya gidersem 
her şeyi istedığimizi bulabilirim 
sanıyorum. 

- Pekala sana para vereyim .. 
Şu kırık minareli köye kadar bir 
uzan.. Biraz şekerle kahve ve tü· 
hin bulursan, ba,ka rnr sey arama 
dan onları al gel.. Ha5di, göreyim 
sen;, Murat: 

1 

Böy1e bir evi 

HABERi'n müsa
bakası kaza.n dırı r 

~~ ---ı----M-ük-eu-~-b-u_e_v.---------H-e-di-y-el-e-rİmiZ 
2 - Bet ldflye Ud yüz Dra nakit- 1 
3 - BU klılye ıo liralık pardösü almak hakkm veren { 

kart. 1 

t - bd ldflye 16 er llralılı pardösl almak hak)gnı teren J 
an. 

6 - Bet ldflye Raber'1a ııeacllk abonesl-
\ 
1 

8 - Bq klılye Haber'ln altı aylık abonesl-
'7 - Kazananlardan geri kalanlara · mnhtellf ftecllyeler-

Müsabakamız nasıl olacak : 
• HABER, bediyelerimirl kam.nacak oknyucularmr l!leçme1r ftttİİ 

re 10 Birinciteşrln 1940 - 10 Birincite~rin 1941 arasında, ycru bi: 
ee.ne içinde biri.birinden cazip üç müsabaka. tertip edecektir; 

Birincl mUsabal:anın başlangıç tarlhl; 
, 1 - Mart 1941 
1 

tklncl mtil&bakanın bqlaDIJç tarlhl: , 
ı 1 - Mayıs 1P11 

'ÜçUncll milsııbakan ı başlangıç tarihl: 

1 - Ağustos 1941 '-- ~ 
BirlOOinden kolay ve bi.ribirlnden caz'b bu Uç mtıababJa 

lftirak edecek okuyucular hal varakalarını zarflaımdaıı kapalı ft 
mühürlenmiş zarflarla idıı.rr:hanemize tevcli edeceklerdir· 

Yukarda.ki hediyelerimlı bu Uç milsabakamızı doğru halleden
ler arumda, umumi bir yerde 8 ncı Noter Galip Bbıg51'Da Ja..
runda c;ek!lecek bir kur'a Ue tevzi edllecektir· 

Ktıaabakaları:mıs devam ettift zaman lc:fnde ft t6renle ıem.. 
il atılacalı binaya bu kur'a ile aahlp olacak okuyuoumus lııbaa mr 
Uyet flatım 115-18 Ura gibi aylık tabltlerle 20·22 Ye belki de da-
ha fazla eenede 15dlvect-ktir· . 

Bu o demektir ki, 20-25 lira kira ıetirmeye mllteb•mmP _. 
lunacak olan Myle bir btııaya ..ııtp olacak okuyucumu, boro 
takaitlrıl &dedikten eonra ayda en u 10 Ura da kazanob çıbcak
m. 

BABERbı bu teşebbU.atl okuyu<"ulan arumda umctalu allb71 
uyaodmna, bu her l!lene tekrarlanacak ve l!lenede bir delD, lılrbt 
ev yapmanm yollan aranacak; bu suretle haldkJ HABER ekQa• 
eulan kıla bir zamanda, lstanbulda, bir de HABER •abıJJentn 
tetekknt ettiği.ne ta.bit olacaklardtr· 

HABER - Okuyuculannın gazetesidir, o-
kuyuculan için hiç bir fedakarlıktan çelcinmL 
yen gazete yine HABERdir. 

Birkaç glloe kadar o.earine başlıyacağmıız pllnları dikkatle 
~zden ıeçlrin1z ve neticede bize hangi plAııı befendlğt.nfd blldl
ıüıla! .. 

Murat ilk önce silalunı alarak a· 
va gitti; birkaç kuş vurup getirdi. 
Ateş yaktı .. ku~an pişirdi .. yedi· 
ler. 

Murat yemekten sonra tüfeğini 
bıraktı, beline bir rovelver alarak, 
kayalıklardan ayrıldı. 

Mehmet çavuş: 
- Geç kalma sakın, Muratçr 

tan! diyordu - Akşam üstü güneş 
batmadan dönmeğe çalış .. Karan· 
lığa kalırsan, yolunu kaybedersin' 
Düşman eline düşmemek için vak 
tinde dön. 

Murat: 
- Merak etmeyin! Ben ışımı 

bitirim.. diyerek San boğazdan ay
rıldı. 

Mehmedin içine garip bir şüphe 
dÜflniiftü: 

- Ya Murat lider de dö~z 
se?! 

Halbuki Murat çok fedakar 'e· 
falı \"e yurdunu sever bir gençti. 

Yavuz bey onu az mı denemiştil 
Yavuz, Mehmet çavuşa yol ıee-

termek için, Muradı Aslan bey 
çetesine kadar gönderdiği zaman, 
ona çok güvenmiş ve güveni hop 
gitmemişti. 

Şimdi Murada Mehmet çavu, 
da güveniyordu. Zaten Mehmedin 
bu tepede iki kolu vardı: HW)it 
ve Murat. 

Mehmedin üçüncü arkadaşı Hü 
seyin kayalıktan tepeye su taşr 

maktan ve ak§am üsttı lflnee ba· 
tar batmaz esnemekten bqka 
bir İ§e yaramazdı. Doğru aöılü, 

temiz yürekli, arkadaşlarına achk 
bir adamdı. Fakat kendisine bir te>' 
söylemeden, Hüseyin kendı1ilfn· 
den bir şey yapamaroı. Uzalı gö 
rü~ kabiliyetinden de hemen hemen 
mahrum gibiydi. Gökte yağmur bu 
!utları dolaşırken bile, o, biraz 
~nra yağmur yağacağını tahmin e· 

demezdi. 
(~wr) 
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FOSFARSOLF O S FARS OL, Kanın en hayati kılfttl olan kırmızı yuvarla cddan tueliyvıek ~pJbr. Tath İftab tem.in ::: 
Viieude devamlı pnçlik. dinçlik verir. Sinirleri canlandrreM11lc ıt•ıııhi bnhra11lan. aykasazlu~ r .. l'rir· Mmannid ~ 

tıularda, t:.rsak tembıeUifinde, Tifo. Gr!p Zatürriey~. !§rtme l'lelc.ahatlerine. Bel re~liii " ademi illtid .... 
kilo aJınakta t•yani haym faideler tem.irı eder. f 
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istanbul levazım 
harici askeri 

amirliğınden Verılen Göz HekİJ1S1 ~1~ 
kıtaatı ilanları Dr~ M.urat R . .Af~ 

J 8tArlin 
100 Dolu 
100 :rre. 
ıoo Liret 
!1.00 .tniCN l'M • 
100 J"loriıı 

100 Rayiemuk 
100 Be}ga 

•OO Drahmi 
100 Leva 
100 Çek kro:au 
100 P~ta 
100 Zloti 
100 Pencli 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yea 
100 İlve~ kronu 
100 Ruble 

Zaham •e TaJıvilAt 

13%.20 

JUi 

0.0050 
l ~15 

13.845 

21U3 
0.82:!!5 
3.16%S 

31.01 i5 

30.98 

Ba!Mr kilowna. ta..l!miıl edile• fiyatı ~ lira ola.n 10 ton san ıael.ll!IU 

kltlıele puarlıkla aatm alınacaktır. Ihalesl 21/1119'& peroemhe &'\lnU sut 
H de A.nkara Lv. A.mirUğl satm alma komüıyon.ımda yapılacaktır. Kat'I 
temiDatı $000 liradır. Evsaf ve §art!lameıd !ee lruru§a komisyo:adu alaıtt. 

Taliplerin. belli vakitte komfayona l'elmeleri. (1'1' - 10510) 

:(. *' :,/o 

!tevir bi.ııaaı ~a.sı kapalı zarfla eksiltmeye konmllftur. lhaleııl 26·11·&40 
aaq günU aaat 16 da Eskişehirde askert satmalma komisyonunda yapılacak· 
trr. Ke§I! ve prtnamesi komisyonda görUlUr. Ke§lf bedeli 18.236 lira 59 ku· 
nJ§ ilk teminatı 1388 liradır. Taliplerin kanun! veslkalarile teklif mektupları
nı ihale aaatiDden bir su.t evveline kadar komisyona vermeleri. 

(1426) (10638) 

:(. ~ :(. 

lli.000 adet ma.tra pazarlıkla ııatm almaeakt.rr. Tahmin bedeli .J!2.500 
lira, kat't teminatı 3375 lira 50 kuru§tur. İhaleai 16·11·940 cuınıırtesl günU 
saat 10 da A.nkarada Y. M. V. Hava satm alma komlsyonundıı. yapılac1.k. 
Ur. Ewat ve :aUmu.ne~i komiııyonda görüh.lr. Taliplerin kat'! teminat ve ka. 
nunl veaikalarlyle belit vakitte kom.Uıyona gelmeleri. (1398 - 105215> 

ıo:sa yllz;da 5 ikramiyeli 19.115 Ji. :f. ~ r •••••• Aşağıda y1.zılı mevadm pazarlıkla ek3iltmeleri hl.zalarmda ya~ıı gi'l'I 

1 

ve saatlerde Ankara.da M. M. V. satm alma komisyonunda yapılacaktır 
Taliplerin inale saatinde komisyonda. bulunmaları. 

Jenı fiHan 

SUMER 
RAKI 51 NI fCINIZ-

Cinsi Miktarı Fiyatı Teminatı lbale gün 

Sargılık bez. 
Klor detıl 
Yataklık pıımuk 

ldrofil pamulr 
Terlik 

Kuruş Lira ve sa&tı 
100.000 Metrf' 40 l!OOO 25·11·9i0 U 30 

~0.000 Adet 65 2925 11 
50.000 Kilo 4.5 3375 28 · ,, ,. l l 
15.000 Kilo 155 M8i,50 27 ,, ., 11 
10.000 Çift 160 2-COO l 1 

CH06 - 10533) 
)(. '(. :{-

Bir ki103unıı tahmin edilen fiyat 11IO kuru, olan on ton sadeyağı ıle bir 
kiloSt.ına tahmirı Pdil .. rı 20 kuruş olan 100 ton bıtlgıır "" bir kilosuna tahmın 
fiyat 22,kurut olan 200 ton un ve bir kilosuna dokUm olarak tahmin edilen 
!ly<1.t 7,S kuru, olan 2~0 ton arpa ve bir klloı.;una tahınln edilen tıyat ı:ı ku 
n4 •~ ıa.ntim olaı:ı 8~ ton <Xlwı:ı bir kilosuna tahnıin fiyat 70 kurıııt olar. 2;; 
le>!! koyun eti kavurm11~ı pıu:arlıkla alınacaklardır. Pıızarlıta gireceklerin 
20·11·940 çar~hft güııU aaat 14 de yüT.de yedi bııc;uk teminııtlarile birlikti' 
lr&N a..ı.t .. '1'1 ""'•rrı~t??111 krım'~mıl'la g~lmelf'ri. (144') (10788) 

-t,700.000 kilo odun kapalı zartı& eksiltmeye konmu§tur. tl!1.lesi %8·11· Beyoilu • Pa~r-t 41~ 
940 perşembe günU saat 14 te Çata.ıcadıı. askert aatıııalma. koml.ayon~da ya· ıolmlıı Ne: z. cı:.ı,fj ~ 
pılaeaktır. TaluniD bedeli 94,000 lir~ teminatı '10~ llra.dlr. llvll&f ve ~s.rt; Muayene •• her l" I"',..,.. 
namesi komisyonda görlllilr. Taliplerin ihale saatinden bir ııut evvel kanuai ameliyab fdrar9~i~ff 

1 
veSikal~rtle tekli! mektuplarını komiayona. vermetert. (141S6) (10H9) ~ 

:t-:.t-;r. ~"tıtlofı' 
Al!ağıda yazılı mev3.ddın pazarlıkla eksiltmelen hiularmda. ya..zılı gün. saat ve mabalJerdeld aa1'e eltrf;ıı 

komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vcsikalıı.rllt belli vakitlerde ait olduğu komisyon& gel~11cıı11 
Cinsi Miktan Tutarı Teminatı ihale g'lln ve Saati İhalenin yapı / 

Kırmızı mHcimek 

Kırmızı mercimek 
Zeytinyağ! 

Nal, giyim. 
Nallık dgmir 
Zeytinyağı 

1'3aly11 saman. 
Kıını ot. 

kilo lira lira · mab41• ,.,ı 
11,ırı, 

30.000 7800 1170 15·11·9•0 11) Edirııe eski 111 

:?0.000 5%00 780 
3.000 2100 ~Hi 

12.000 ] 1.400 nıo 

3.000 
100.000 65.000 .f500 
200.000 

15.000 

18·11·9.(0 

lts·l1·9'& 
18·11·9(0 

16·11·94" 
16·1t·twı 

18·11·940 

lP 9'10 

11) 
US) 
ll§) 

16) 

10 
16 . .(5 
11 

ıi.Dde. 

ı.rttıl t4-
İzmir LV. Arı\ cırıtt o. 

Un 250 000 55.000 •ooo 19·11·940 15 

Krrkıareli 1111~ırıet CI 
Kırkla~li ııil1' ırıı.rııCI 
ı:rzurum LV· ~v1ıı1 

Arp& 200.000 17.000 1275 28 11·940 10 Erzurum LV· AlflırVP 
Arp& 500.000 50.000 3750 18-ll·IHO 16.M Erzurum L'-'· ~ 
Yula! 150.000l , ti ı' r 
Yula! 150 000) 20·11·9.(0 lfi Lüleburga~ 1'i jj.ll'~d1 

a]saııerde ·. ~""\\> 
A,ağıdıı. ya..zılı mevaddın kapalı zartla eksiltmeleri hı.zalarmda yuı:lt g1iıı., uat ve m tllril• W--

a.lma komlsyonla.ı• nJa yapılacaktır. Taliplerin ihale gün ve saat.iaden bir ııaat evvel kanwd vesiJcll r,11 
tuplarmı &it oldu~u kom.Jsyona vermeleri. Şartnameleri keınlayealamıda g~r\llUr. (1316) (103Dl) il\ y•P111 

Cinai Miktım Tutarı Teminatı tllale rttıs •• aaatl lbaleD ·er 

Sığır et. 
Nohut 
Kuru tuulye 
Sığır eti 
Depo in§ası 
Yon in§ası 
le.uru ııevaa 
Sa.de yatı 
iade yatı 
Sadeyağı 

~ ~ ~ )-~ 
%88.000 86.400 ~ımı 18/11/t.e 15 &ellbeluıi• " 

160.000 %7.!0ô 2040 21/11/t~t 15 : .-rlle; ,ı.I 
:!00.000 50.000 3758 U/11/H& 11 " d• ,,~ 
210.000 18/11/HO 10 Kırklarelill 

14/11/HO 11 r:>ıyarb&kff ' 1 
!54SO 

10&.SOG 
18.000 
21.GOO 
25.000 

'3.058.38 
18.184.62 
19.511& 
28.800 
34.rıGQ 

H.259 

ıOo 
ıs;ıı;ı~e ıı ·~"' 111u:t 
2%/ 11/9'8 ll) J:ıh"1• 

32%9.23 
H08.8~ 

?H 
21GQ 2.2/11/1'9 Ui) 
3it~ 22/11/949 lil 
271&.75 23/111149 11 

Çift ııı.tlı ıırPhtı kııırumu adet 500 161%.!50) 
Tek 318!.50) 19111~ 10 


