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Perşembeden i.tibaren 

.. l l(Gtı.ız ha\"a mareşaU rad. 
~o Ue ,·erdiği bir nutukta 
~ hava ordusu hakkında 
., decu: 

.... ~ Brttanyaya yaptık· 
il ~ ıs İtalyan tayyare· 
,~ti,ıtir. Di~r birkaç 

de tahrip olunmqtar. Hal. 
'----. (Devamı 4 üncüde) 

MANASTIRI 
BOMBARDIMAN 

EDEN 
lAVYARELER 

YOLLARINI 
~ ŞAŞIRMIŞI 
~~oalavya hadiseyi 
~ıt telakki ediyor l;:rGd, 19 (A.A.) - Röyter 
~ 8e lntüıabirinin bildirdiğine 
~ 1rrad radyosu, 2 teşrini
~ lİa.nastıra atılan bomba. 
Sı!taıyan tayyareleri tara.. 
~ atıiciığı tahakkuk ettiğini 
~· Radyo şunla.n ilave 
~ l': 

~~lav hükfuneti İtalyan 
1' ~ nezdinde bir teşebbiis. 
~ )Wı~UŞtur. İtalya, pilotla. 
s~ı şaşırdıklarını, Yu
- 'bh....~_ \berinde bulundukları. 
~ bomba attıklarım 
~· İki hükUmet ara. 
~ cbltıuk münasebetleri 
~ile hadiseye kapanmış 
~,!?akılmaktadır. 
~:-'~ BtR TAYYARE JJABA 

~~ 18 ( A. A.) - Gayri 
&~~ bildirildiğine göre, 
~~~ tayyare bu sabah 
ıı..~ -e•1'Q ümrinde uçtuktan 
~ ~ ~ubl Yugoelavya dağlaS be diişmihJWr. Yugoslav 
~'ı:"· tahkikat için vaka 
~ hareket etmiştir. 

..,lusolini , 
ltaıvanıar 
~rasındaki 
lai ariasue 
lllladaıe 

~._ .. ,,... istedi 

~l,,jLAR 7'4.Riil'"f_ •• DAN 
iAIA '(J()ll4!1'JLD101 
IJILD/1tltR1i 

ltai9an 
/ırkası 

1,.anitten 
•Qğ/ammış/ 
~oll•rl ............ 

(Y-..1~) 

tngHtereye yapılan hticumlann 

' 
El basan 
Şiddetle 

bombarlltman 
edildi · 

15 Vunanh 
Oniki adadan 

Bir adaya 
baskın yapt. 

Yanan ordaıa 
Glrlce lrapılaruada 

Atlna, 19 (A.. A..) -Yunan ree· 
mt tebliğine göre Epir mmtaka. 
sında ve Görice etrafında giddetli 
muharebeler devam ediyor. Yunan 
kıtalan İtalyanların bir taarruzu.. 
nu tardetmişler ve yeni mevziler 
işgal etmişlerdir. Kalamaa nehri· 
Din timalinde İtalyanlar bariz bir 
tekilde tardedllmişlerdir. 

Cephenin ilk hatlarındaki Yunan 
krt.ala.rma İtalyan tayyareleri taar. 
nız- etmiştir. Yunan tayyareleri 
düşman mevzileri üzerinde keşif 
.uÇuşlan yapmışlardır. Diln ct>phe 
berinde vukubulan havı\ muhare. 
b4leri esnasında ltalyanlarm 7 
bombardıman, 2 avcı tayyaresi dU· 
ıUrUimilştür. Yunanlılar 2 tayy11. 
re kaybetmişlerdir. 

YENlDE.'IV ALL~AS 
GANİMETLER 

Atlqa, 19 (A. A.) -- Görice bil.. 
valisinde Yunanlılar yeniden mU· 
him miktarda ıiliı.h el~ geçirmi.'i. 
!erdir. Bunların arasında 10 top, 
33 tank, havan toplan, obüsler, 
11.000 battaniye vardrr. 

(Devamı 4 üncüde) 

karartı ı rnası 

tuıgar k r~lı 
jJoris 

~1111!ffivava 
Qfderek 

Hitlerle 
görUştU 

Bulgar ga2eteleri eski 
bir hikayeyi 
tazelediler: 

Balgarlıtana 
___ nu_ı_gsr _Kralı :norıs \ Adalar denizinde 
Berl~d~ neşre.~ilen yan maueç verllmell I 
resmı bır teblıg: 

Turkiqenin 
istiklali 

Avrupa muvazene 
sinin eıaııarındaıı 

biridir 

Sofya, 19 (A. A.) - Resmi bir 
tebliğe göre kral Boris refakatin-

' 

de Hariciye nazın Popof bulundu. 
(Del'lYlll 4: ttncttde) 

Hitler · 
ltalya ve ı., .. ,. 

llarlclye nazırlarlle 

gOrUstD 

başlıyor 
Vekiller Heyeti 

aa llasastald nlzaamamenla tatbllline 
karar verdi 

1 Evler iç ışıkların karartılması 
hazırhklarını aybaşına kadar bitirecek 

Ankara, 18 (A.A.) - İcra ''eklllerl 1 allnk eden maddell'ri Ue nııı,ıı 'asıta· 
beyetlnCl'l llfDkıdakl bususat 15·1 l·HO lanna müteallik maddeleri mucibince 
tarihinde.karar aJtma a1mmı,tır. ve bu nizamnamede göıterUesı uaul 

ı - 21·11·910 tarihinden itibaren dalnıelndf', ııık aöndünne ve karartma 
bUlllnum şehir ve kasabalarda \e ay- itine batlanacaktır. Yalnız ııokaklarm 
rıca tıcsblt olunacak nahiye mP.rkl'Zle- umumi ten\iratınm maskeltnıllf'8l işi· 
rinde ve mıntakalarda, "ha\'8 taarruz- nln, lüzumlu tıcdblrlerin ikmali mak· 
larma karş1 ışıklann llÖndllrUlmeel ııadı ile 1·12-940 tarihine kadar uza· 
,.e karartılması nlzamnaml'al,,nln tılması caizdir. 
"umumi tenvirat., \'e "le ve dıt ıııkla· · 2 - Hmıuıi mrsltenlerin iç ışıkla· 

rı., ve ••açıkta ln~t,, bablslerlne ta· ı (Devamı 4 Ü.llCüde) 

lstanbo1da bir~ &ene ~el yapıtmr, olan 1'tk1ann ma.tıkelen· 
mest tecrübesinde Beyoğlu caddesinden bir görünüş. .. 

Hususi otomobillerin 
plakaları sükülecek 

Böylece seferden menedilmış olacakları 
ıçın plAka resmı de vermiyecelder 
Koordinasyon heyetinin hu. 

ausi otomobillere benzin veril. 
memesi hususundaki karan ü. 
.zerine İstanbul belediyesi bu işin 
tatbikatına ait hususları dün 
tesbit etmiştir. 

Hususi ara.baların hiç bir veç. 
hile çalıştırılmaması için pli.ka. 
larmm sökülmesine karar ve. 
rilmiştir. Bu suretle husust o • 
tomobil sahipleri kendileıiııe 
benzin verilmediği müddeltçe 
plaka resmi vermiyeceklerdir. 

Fon Papen 
Ankara ya 

Alman yanın 

tık iş olarak h.ususi .o~om<>: 
billerin taksi halıne getırılmesı 
için bu arabala~ tak~iy~ kabul 
edilmesi tekarrur etmıştir. Hu. 
susi arabaları sahipleri taksiye 
çı}carmayacak. fakat ötedenberi 
aof örlükle geçinen ve arabalan 

Mülakatta mare§al eskimiş olanlar bunları satına. 
Kayt 1 d b 1 d larak bizzat takside çalıştırıla. 

Bazı hususi otomobillerde ça
lışan şoförler işsiz kalmamak 
için şimdiye kadar çahşıtkları 
arahalan taksiye çıkartmak için 
mUracaat etmişlerdir. Fakat 
bundan da. bir müvazaa kokusu 
alınmıştır. 

e e U un U pileceklerdir. Bu suretle otomo. 
Berchtesgaden, 18 ( A. A.) -:--- bil idhalatına da uzun ıbir müd-

f 1. k rı "'. Kont Ciyanonun refakatinde [ det için lüzum kalmayacak ~e NA s 1 L 
Alman büyük elçisi Fon Mac. ikinci bir iktısadi fayda temın Ve 

bildirecekmiş ınev .... •:-> . ecı'.ımişoıa~ır. • • NiÇiNVIKILDI 

FRANSA 

Tü~kiye de "y~ni Hayat pahahhgı ve ıhtıkarı onlemek ıçın . Yazan: . 
mzam,,a dahıl Parlı • Solr gazetft!ıl eski bqmuharrlr 

B~~!~ı~i~~~:f11~f~r~ Yerli malı ve gıda maddelerini de s".!!~=teL!g~~~euyaZl Anstaraıradaa mı bır kaynaktan bıtdınııyor. 
Yaaanlıtana 10 illa Yeni nizama, bütün Avrupa h k.k" k t ol tmek ıazım silsilesini bugünden iti-

toD bald8J !~v~~~ngu: vgue .. Açl~r~:ı:ng:~i: a 1 1 on r e baren ne§ re başladık. 
• Piyer Lazareff Fransanın eıı c;rJI: ııab· 

lhdernecıll ~~~ç01:e1vı~r:~y~ahfıbi oı~!~ llr ......... ,. toptuc111, Marallabe lan Paris . Solr gazetesi başmuhaı-
.... rirlydl. Kendisi Fransayı terkedenter 

Ccımbemı. 19 (A. A.) - A· tır. • .... IJO•D U8ml8 Jl~aJ dlJıklBJna gibi Vişl bUkQmeU taratmcıan ~<anun 
vustralya Başvekili Meısies, Bir ecnebi matbuat mfunes- MU harici sayllmıotır. Bugiln Amerikada 
Avustralya kabinesinin Yuna. silleri toplantısmda Fon Papen Rirlp bizzat ........ lfm8Jlr1Dl bulunan ı•ıerre Lazarerf c!nha r•Unün 
nietana, 60 bin İngiliz liram tarafmdan söylenilmiş olan ve •• tarihlııl bllyük bir kudretle hu yazı 
kıymetinde 10 bin ton buğday pek de vazıh bulunmayan söz.. t&VllJI e8JGr ailall~inde anlatmakta ve haklkatı 
bedi·- etmiye ,___ verdiğ·ı·nı lerden .. ıkanlabilecek mana an· 

~- aa.ı-ıu 111 
lhtilrlr b&NkeUerini ortadan kal· babı tieu.t ve aanayilmlzin anketlml bUtUn çıp!aklıtl!.. ortaya koyma7ıı 

bildlnnil ft bunun, ltalya,a 11.k bu olabilir. .._.11 .,. ._,,.._ .,......._. attmll9ıa • .. ._, nnnk clleterdikl•ri ean· ~_...aktam. 
kartı~ Tunenhlan. Mebs'Ntlt Mftr~ Ylıllltllli ba. .ı..,. lıa*r 1911: lllllii& _. 'iP ..ı. ı.m IHlllM ...,.. ecllytwm: B.,inei ~an•Ja 
ATUılltralyalıl&rm mmp.tilerinln llM-~ lltlnJltjr. .AJılluıa,a C'etlnnek •• atn'llfmı tahftf etmek t· ,.._t e..IPlertmlzden J:fref Diker 
~ -.:.--.-a.ı .. .-...;ı .uHır!ibi 1• 1'Ull. ~ zaman 1aUBUll me - <--- .., .............. > olnr--"'--~ IMpl~ "'""i'A... -~ 4: -...ıe> c;Jn lktısadt !şlerle alA.kadar zeyat, er- ~.. ıcauc .,-··-•.,,.nrMftir (DeNml 



2 

R us ne;-e aerler? 
zapk 
ima 

a 
aşla lz1miııı:m:aa--11=ıs:mıı:c::a:s:r.< .. --... -~------m:ın::ııı:ıı::ııl!:l:=-zm:ııc:::C2ll'l:i"11S~m.ısı..-.rn=i'l:l..,!'ı: .... :ı::ı:~~.. N 1 z~ıiuzna1 :· -':· '~~ :; 

1 f1! imizlle '~'il J,:,ı!O 

üze inde de . Gazi bu var 
~s mla,, er deva .e ıyor 

As!'er 
a·ıe.erıne 
yardım işi 

··ı ... ::ektir. Bu kumm istimlaki 
ı ikmal edilmiş gibidir. 
Diğer taraftnn kbprünün A

..ıpkapı tarafındaki tarıhi , .. e 

!.f ahalle mümessilleri 
yardım edecekleri 

tesbite başladı · • ik bir mimari kıymeti olan 
-niin U>.miri bir hayli ilerlemi!} lstanbul şehri dahilinden askere 

.miin koprüdeu <ıha güzel gö. 
ınmcsi için müzeler mimarının alırunış seı best iş sahibi ve işini 

. terkctnıesi dolayısile her türlü ge. 
ro esı dahilinde buraya bir dl? lirden mahrum kalıı.nla.rm la~ ile 

üz ve 
lu 

çlar 
ncunımetçe 

satan alınacak 

3 b; n • r! a İ k bir j il~ Atn tır.t•• ııic do,.uı: J.;U!l ~ 
ı bır y,ı..:J ~ ı::. • i . uzııuıı sonu 

mu•• cevher &atırları,L biwyv•': raJ;!l 
"İşte Atatürk'ün en &OD cf 

ettiği "·e eğlendiği gece bli7le g 

çantası mı~~i.' ... etmek'' ı bcfül 1ıirçokl1ıX1 
gibi, Nlıameddin Nnz.if de "d:ı.n't 
etmek" yerinde kullanıyor. Fıı1Jo 
bu, hele Atntürk f~1n olunca od" 
de yakı~ık a.lmıyacak bir 1f 

Bir apartımanın 
koridorunda içinde 
sadece 100 lira ile 

bulundu 
s<-kllne !,irlyor. il). 

''Rak!ietmck" ten umumun ant&
dıl:'l göbek atarak, kalça o~'Jl!l 
rnk ölçü) le ayak atm:llitır. f' 

Atatiirk kbprüsüniln Bcyo,,..hı 
cihetındc Şı.,hane yokuşun:\ k 
dar olan cadde<ieıu istimlaklerde 
ilanal edilerek bura.!aruıın yıkı
lıp nçı~masına başlanm: ~Tr. 
llk olarak köprüniin havıı1.!aı j 
tarafı 1 isab"t eden kıs.,.., ".ı'! 
havuzların kanısının vnn• •rlı:ı. 
baslavarak caddenin kıvn1 rl·'7 
kısma kadar olan dükkanlar w 
binalar yıkTlmnktadır. Bu sure ... 
le ~imdi sehrin büyük bir kı•T 
münnkn lı>tınm "E'T'e••:m E'tti;;.i lw 

cadde çok genişlemiş olacn 1·tır 
Bundan sonra b ı köşeden s·"h" 
nede F.evoöfo itffliyc gr-. pu "ar 
kma kadnr olan kısım genhıle. 

·r pencereli duvar yapılmış milkelle! olduklan efrad aileleri· 
' bu suretle ca,n iin köprüyP ne· yardım için şehrimizde kuru lan 
~ı acıkta kalan merdivenleri komite btitUn 6ehirde teşkllfttmı 1 

'"rİ almmıfltır. ikrual etmiştir. Dilnden itibaren 

Elinde saç bulunan 
herkes beş gün içinde 
beyanname ıJermeğe 

mecbur 

Beşiktaşta Damirciler soka
ğında Ma:hmut bey apa.l'lma.ru. 
nın 3 numaralı da.ire:;inde otu. 
ra.n Behire, evvelki gUn apart. 

1 
manm koridorunda bir kadın 
çantası bulmU&tur. O sırada 
yanma gelen Necmettinle bera. 

Atatüı'k ya ''dansetıni<ı,, ,,111 
uzeybek oynnmış" tır. Ne "d:ıJlS 
ne de •'zeybek" in ''rakıı" oırrıııılf 
ğına. bakarak ve hele ımll:ıtı11,ıı 
yeri düs\lnerek biraz ölçlilil ko0 °"" 
sak ve ölçülü hareket etsek. 

Atatürk köprüsüniin Aksa. bu tcşkllAt bütUn şehirde neker a-
Ja Valde camiinden Unkapa. ' ilelerlne yapılacak yardanın mlk

~1rı ı kadar nrılaca: Gazi bul varı tan ve kimlerin yardımda buluna 
·ıe birleşmesi için de i~timla!de- cağını tcsbite bntjlamıııtır. 
re devam olunmaktadır. Vali muavini Lutfi Aksoyun rl. 

91 Yazan : J<adiccaHr .. J{aflı 
Hacı Murat koltuğa oturdu; sa- Diyerek yatağına doğru yUrUdU. 

!onda, localarda hiç kimseler yok· Ertesi gün §ehirde blr gezinti 
mus gibi g5zlerlnl sahneye dllcti. yaptı; çnl"§ıdan ufaktefek eeyler 

Oyun başladığı halde salonda satmaldı; öğleden sonra odasına 
mırıltı ve fISJltı devam ediyor: kapandı ve hep namaz kılarak, 

Hacı Murnt hakkında konuşulu • dua ed(1,rek vakit geçirdi İkindi 
yordu. vakti yaver Milikof geldi: 

Hele kadınlar, herbirl cennetten - Bu gece hükOmet kon.ağın • 
ınmiş huriyi andıran bu göz ka • da palo var; hemen hemen sizin 

maştırıcı mnhlfıklı:ı.r sahneyi adetA şerefinize veriliyor; Kafkasyanm 
unutmuşlardı; kendi erkeklerini en tanınmış ve bUyUk insanları, 
ve o anda baş locıı.dn. oturan baş- hattA Petemburgdan gelen yUk _ 
kumandanı er meydanında. şaşır • sek kimseler bulunacaktır. Prens 
tan Hac1 Murada hayrandıl&r. Bir l Voronsof sizin de gelmenizi ~ 
kısmının kafasında istifhamlar bL ediyor. 
le belirmişti: böyle adamlann B§k.. Hacı Murat: 

ları da acaba ayni kuvvette mi • 
dir? 
Hacı Murat sahnede ıarkı söy

liyen, birtakım garip hal'ekeUer 
yapan kadın ve erkekleri pek bu. 
lanık görllyordu, sesler birer pa • 
razit gibiydi; bunu seyretmenin 
zevkinden habersizdi. O, annesini, 
ikarısmı vo çocuklnnıı dilşUnUyor

Bu; o, knhraınnnlık yurdu olan 
Dağıstanda, dağların sesini, çağrr 
lanlanıı uğultusunu, hürriyetin 
s;arkılnrmı dinlemek istiyordu; 
şimdiden onların hasretini çeki • 
yordu. 

Birinci perde inince Hacı Murat 
)avbri.ne döndll: 

- Ben gidi}onım' 
Dedi. cevap beklemeden ayağa 

.kalktı; yUzlerce gözün ayni de • 
recede meraklı ve heyecanlı ba
kıştan arn.smdan, ayni sert adım: 
lnrla, ayni dik ve yüksek alnile 
s:ılondan çıktı. Ynvcr <-.na yetiş _ 
mek için gtiçlük çekiyordu. 

Araba.ya bindiler; ıssız sokak.. 
larda. tekerlekler..n yaptığı ak.is
IPri dinliyerek gldlyorhırdı. Yüz· 
lı ı Milikof onu memnun edeme _ 
diği için üzülüyordu. Faltat acaba 
ı :ın•m için mi sonuna kadar otur • 

man ıştı; yoksa bütün dağlılarda 
adet olduğu gibi erkenden uyumak 
mı ıstlyordu? Aralarmda adeta 
soğuk bir hava esiyordu. Prens 
Tarhanofun evine varclıhlnn \"e 
onu odasma kadar götUrdüğll za· 
man birkaç saniye tereddtitten 
sonra sordu: 

- Muhterem misafirimiz, acaba 
opera hoşunuza gltmecli mi' 

Hacı Murat bu genç adamı mer 
hamet dolu gözlerle siızdU · Dnğıs_ 
tanda pek meşhur olan bir atalar 
sözUnU söyledi: 

- Balo nedir? !'lası! şe}·df:r! 
Diye ııordu. 
Yaver ona böyle lert aııtııt • 

manın nekadar güç olduğunu bir 
gün evvel öğrenmlşti. Bunun için 
cevabı kısa kesti: 

- Kadınlı erkekli toplanırlar, 

müzik dinler, daneederler, eğle _ 

nlrler! 
Hacı Murat bir gun evvel olsa.y· 

dı ·~balo" nun Dağıstan avullamı.. 
da.ki düğünlere beıWyen bir şey 

olduğuna hUkmedecekti; liıkin 

Rusların eğlencelerinin dağlılarm 

eğlencelerine hiç benzemediğini 

artık biliyordu. Dudak büktü ve 
yaverin duru mavi gözlerine uysal 
bakışlar atarak mırıldandı: 

- Kimbilir, bu dn nasıl tuhaf 
blr şeydir! 

Birkaç sııniye sustuktan sonra L 
lii.vo etti: 

- Sizin eğlencelerin.iz hoşuma 

gitmiyor! 
Mllikof bu eözde en küçük bir 

haksızlık bulamıyor; boynunu bU· 
kliyordu; bununla beraber Hncı 
Muradm evde kalmasını da hiç 
istemiyordu; sebebi çnbuk anlaşıl. 

dı: 

- Fakat giderst'niz i:}i olur; 
hatta lazımdır. 

Hacı Murat delikanlıyı dikkatle 
sUzdli; dişlerini sıktı ; kaşlım ça -

tıldı; derin bir iç çektikten sonra 
cevap verdi: 

- Prens Voronsof emrediyor, 
öyle mi? ..• 

Mıllkof haflfç(> sarnrdı: 

- Şry ... emretmiyor. muhte • 
rem nııip. Bir ('v sahıbl mis:ıfirlne 

ancnk rica eder' 
Hacı Murat göıdenni indirdi ve 

ba mı ealladı: 
- $ ~ o .. B n dt ö~le olması· 

nı isterım; lakin acaba prens Vo. 
ron!'-0' teni ger<'<'ktPn misafir o · 
!arak mı c-onivor? /ı.cnhn bann 

yaseti altmda kurulan asker ai • 
lelerine yardnn komitesi bu çok 
kudst va.zifenln yerine getlrileblL 
meıı için nuı.halle mUmess.Ulerirıl 
seferber etm'{!tlr. Mlimessiller dün 
den itibaren dolaemağa ve yar.lmı 
edeceklerle yardım mikUırmı ~ • 
bite baelamqstır. Bu yardıma yUz 
liradan fazla aylık geliri oltınlar 
iştirak ettirllmehtedir. Fakat da • 
ha a.a geliri olup da ya?dmtda bu.. 
lunmak lstiyen her vatandRt bu· 
na iştirak edebilecektir. Yardım 
mikdan yUz Ura artbkça yUluıele· 
cekUr. • 

Asker o.llelerlne tevılat yine 
muntazaman merkez komitesi va.. 
srtasne yapılacaktır. Şimdi yapıl. 
makta ola.n geyrlmuntazıun tevzi· 
at bu aydan itibaren JnUz.ama aı
reooktlr. 

Mürakabe 
komisyonu 

·mühim 
kararlar ve di 

Ellerinde perdelik 
kumaş ve muşamba 

bulunanlar beyanname 
verecek 

Odana ve DAstıte 
fiyat kon a 

Fiyat Murakabe Komlayonu dQn 
mmtaka ticaret mUdürlllğünde van 
ve belediye rel.sl LQt!l Kırdarm riya· 
ıeU altmıia uzun bir toplantı yapını§, 
evvel& odun fiyatlarını: tetkik ederek 
Anadolu ve Rumeli meşeleri aramnda· 
ki 85 ltUnt§luk fiyat farkını kaldır
mı§ ve bu c!n.1 odunların çel:lsinl 43!5 
kuruıı olarak tesblt etmiştir. 

Dericilik Umited olrketi hesabma 
getırllen krepsUle yüzde 15 kfır tP.sblt 
olunmu;ı ve §lrkctın koml.eyona sorma 
dan ınttığı 8 ton için aldığı fazlt.i. 
puayı ashabına i:ıdestne, otomob.l 
ldstlklerJ için de azami yUzde 15 kO.r 
lllmmıısınıı. karar vermiştir. 

'tLU!:J:lNDE PF.RDJl:Ul 
BCLlTNANLAU 

Koml.syon ellerinde koyu mavi ve 
siyah kD.ğıt, koyu mavi, ye.jll, s!yttb, 
mumlu IJtor ınugam~ı, denlz amba 
JD.j kO.ğıdı, mavi ampul, siya)} ve ma 
vi yünlil perdelik ve l.atorluk kumnş 

bulunanların, bunların cinsi ve ınlkte.r 
larmı aym 23 tine kadar birer beyan· 
name ile \ilAyetc blldirmeıerinc karar 
verm~tır. 

TENEl\E TEVZlATJ 

Gelen 1000 ton tenekeden haşkP 

1000 ton da!ıa geleceğindt'n mcmlckc· 
tlmlzln bir senelik teneke lhtly:ıcı te 
mln edilmlo demektir. 
Diğer taraftan Murakabe komlsyo· 

nunun yalnız ithnl~t rnallarlle meşgul 
olmayıp yerli mıılların vaziyeti ilt> tle 

a!Akadar olmııt'!ı, ileri ırllrlllmoktedir. 
Zira ge~en ay 27-28 kuru~ olo.n yerli 
el tezgO.hı, dokuma yataltlık r,arş:ı!lar 
40 kuru§ll \"e kotillcr de 3!5 kuruştan 
'O kurıışa ı;ıkmıştu:. 

---o--
- Eşekle k5pek dost olmuş • 

lar; blribh-lerfne ikram etmek is
temişler. ~ek köpeğe ot vermi.s, 
köpek de eşeğe t vernılş, ik ~ı 
de ~ç kalmışlar!. •. 

b:.l<JbJtlln gth-cniyor mu? Eğer L Askeri adliye kadroları 

.Mıliko! bakrp kalktı. 
Hacı Murat saatini ÇTKartll; 

kurdu; kuln ~ma gö•U.-dll; onun 
tatlı vuru l:ı.rmı Yiİ"' ,., ıp uslu •(I 

eevimH biı' ~cuk ımfüğı llC' bir 
dakika kadar dini dı · ııonrn cebi 
ne koydu, ya' ere · 

- Allah rabııtl k v<.'J'f;İn ! 

nanclmıınnz am <:ôk yazrlt olur! 
-- H:ıcı l\lurnt, prens Voronsof 

sizden hu; şUphP etmlyO"r: böyle 
bir şev klmn bı1 gelmez, çUnkll 
sizin :.-alan 
yoktur' 

H t'I ~· 
nyd nh'· 
b r nr'.r d 

!;{)~ lemenizP imk!in 

uın yüzundC' hafü bir 
1 di: ynvcrc samimi 

gibi sordu: 

( lJ ı•amı ı• ı>; 

Askeri muhnlcemc 11sulU kanu _ 
nunun !l3 Uncu m d 'esini dPğişti_ 
ren U\yiha me('l'~ 'tı.ıznıım"siuC' n· 
lmmıştır. Bu lf1y"1'nv1 öre stıfcr
berllktc veya harp tehi b .. 1 mev~ 
cut olım h .. llercle aslt"rl ::ıd 1ivl" 

kadroınn adli Mkiml!."rl<> · '" 
sub:ı.ylardıı.n hak:T'l smıf ndrr ., • 
~ ılan \•azif<'I"~de b•ılı,ınınus ..:ey 
nvul:ntlık etmiş o :ınlnrdnn ikmal 
CdiJC'C ktir 

Ank:ıra, 18 (A.A.) - 5uglln 
n~ı-edilen 13/11/1940 tarih ve 
2/14658 sayılı kararname ile me
riyet mevl:Une ltonulnn koordinaa 
yon heyetinin 73 numanlı karan· 
na göre: 

1 - Milli korunma kanununun 
31 mel mndd ııin!n ildncl fıkrasına 
tevfikan hakiki ve hUkmt her va· 
hıs, işbu karnrnnmenlıı rePmt ın· 
zetede neeri gUnUnU takip eden beş 
iı gUnU içinde, ellerinde bulunan 
0,45' den bir nıJl'metrere kadar 
kalmlJkta her nevi dllz ve ondUle· 
li saçı bir beyannc.me ile mahallin 
en bUyUk mutklye memuruna bil· 
dfrmeğe mecburdur. Beyanname· 
ler yuk8rıda yazılı mUddet içinde 
hangi tarihte verilirse verilsin Je· 
bu kararnamenin neşri gilnUnde 
mevcut evaıı.fı yukarıda yazılı aaç· 
larr ihtiva eyliyecekilr. 

2 - Milıt korunma kanunun 14 
Uncu maddee1nln verdlgi ııallhlyete 
mUateniden, 1f bu J'.ıu-arnı.une hU· 
kUmlerl daJreııinde beyan edllen 
saçlara, değer fiyatı tediye edile· 
rek ıatm alınmak üzere, hllkQmet· 
çe el konmuştur. 

Bu madde hUkUmlerl mQteah· 
bitlerin, ancak, Lsbat ede<:eklerl 
taahhütlerinden fazla kalan aaçla
ra tatbik olunur. 

3 - İkinci madde mucibince 
hllkfunet tarafm:lan el konan saç 
lar bu kararnamenin neşri tarihin
den itibaren ba§ularına ss.ttlma· 
yrp mezknr ULrihtQn itibaren hll.
kOmete eatılm13 sayılır. 

Ancak beyannamelerln tevdll lçln' 
verilmiş olan mehlin hitamından 
itibaren on gün içinde mahalln en 
bUyük mlilklye memuru beyan edl· 
len saçların aatm nlmdrğrnı tahri
l'~ eshabma bildirmediği takdirde 
bu saçlar '5erbest kalır. 

4 - Satm alınacak aaçlarm de
ğer fiyatı Ticaret VekAletince ta
yin olunur. F.iyat tesblU mnnmda 
fatura, satış mektubu, kon§!· 
mento, gürnrllk beynname makbu
zu gibi her novl evrak ve ve.saikin 
alik:ı.darlar tnrafmdan ibrazı mec· 
burtdir. 

5 - İşbu karar ne~ri tarihinden 
itibaren mC'r'idir. 

16 
o-

eblt eri 
"I ya ılı ·or 

Şehzadcbaşın-da., Letafet a. 
partmanının karşısına yapılacak 
konservaLuvar binası yeri istim 
lak edilerek açılmış, fakat Av: 
nıpa harp ~eziyeti in§aatıı mü. 
sait olmadı[".Jlldan rıim"lilik bir 
park haline getirilmesi karnı . 
laştırılmıştı. 

Belediye dünden itibaren bu. 
rasmm tesviyesine başlamı§trr. 
23 nisanda kii&atresmi yapılaca!: 
olan park Tiirkiyenin en zarif 
parkı olacaktır. · 

anf a a 
Elin.dehi malı giz_edi

ğinden tah'dkat 
yapılıyor 

ırnndolu \'il!lyetlerimizden birlıı" 
Jçin manifatura mubayaa etmek 
Uzere şehrim ze gelen tacirlerden 
milrekkep bir heyel mıntaka tlca· 

1 ret müdilrlliğüne mUracant ede -
re.k piyasanın maruf ve elinde bü. 
ytık stoklar bulunan b'r mnnifatu. 
ra ticarethanesini elindeki malı 
gizliyerek ihtikar yapm2..ktan uikil: 
yet etmif;lcrdir. Bu bUyUk firma • 
nm pek az zaman ev·vcl verdiği 
beyannameyle elinde bir milyon 
liralıktan fnzln manifatura olduğu 
hllın1iğinden bu hareket hayretle 
ltnrşılnnmıs ve ehemmiyetle nhki. 
le .ta baslanmıştır. 

Bu firma elindeki malları hn!Jka 
ellere sattığım iddia ctmistir. 

ber çnntayı açmcn içinden 100 
lira knğıt pnnı. çıkmı ve çan
tanın Beşikta ta Şair Nedim 
sokağında oturan Zebraya ait 
olduğu anla.§ılmıştır. Behire ile 
Necmettin, çantayı 88.hlblne iade 
etmiD1erdir. Zehrn, c;:antasmm 
içinde 3 bin liraya. yakın mUcev. 
her olduğunu iddia. etmff.1, çan. 
taısmm evinden çalındığı anlıı.şıl. 
mı~tır. Ça.ntannı cıalmdıktan 
sonra içindeki mlkevherlerin a. 
Iınarak paranın unut;ulduılu ve 
sonra apartmana atıldığı sanıl
makta. ve tahkikat ynpılnınkta. 
dır. 

BasıJckil yeni elçileri 
kabul etti 

Ankara, 18 ( A. A.) - Geçen 
gUn Reisicumhur 1smet !nönüne 
itimıı.tno.melerini takdir etmi 
olan Fransa, J nponyn ve İran 
bUyUk elçllerı bugtln BaovekA. 
lette Başvekil Dortor Refik Say. 
dam tarafından ka.bul edilmte. 
lerdir. 

Ucuz ekmek 
raporu tetkik 

ediliyor 
Belediye ikbaat mUdUr!UğUnUn 

30 para ucuz satılabilecek yeni 
ekmek tip!, ldmyahane ve sthhat 
işleri mtidürlüğUnün raporları ile 
birlikte sıhhiye ve ticaret vckl · 
Jetlerine gönderilmiştir. Rapor, ve
kô Ietçe ta.sdlk edildiği takdirde, 
İzmirde olduS"u gibi, tstanbulda 
da yeni tip ekmek çıkanlacaktrr. 

Paten ve bisiklete 
hücum muhtemeldir 

N AKIL vasrtatanndnn baıt! 
n yedek krsrmlan bD1 

madığı için çalışa.mıyacab: ıı,J6 
gel dl; tra.m\.ııyla.r kab.lıalıldn~~!Jlf 

Otobüsler, Ç<.~ldi: Tro.ıın•a) 
knb.bahldaştı. ıçb' 

Benzin sarfiyntmı önlemek ııJ( 
butL'iİ arnb!ıl'"\r çekllecclt ve~ 
siler nöbctl{'!lo çahsrumJtlar; t ıc. 
vay blnllemiyccek bh· hale ~ 
cck. ıı.tl 

Bereket ~lediyo, yo11arıına.d rt• 
bir kısmını asfalta 9(3\.·irdl; ço'i 
yor. csı.. 

Yarm, Harbiyede oturanl:U" 1' ııı 
di!crini Takslıno atnbi.Jnıet Jçefl 
bu yolclan muh.s.kkal< ki pat.end ae 
btifadP. edece;dı-r. o 7,8.IIUlO bir JJO 
paten lhtikiln baı "'Ö terecek. f).. 
arada bi ildeil de anutmaınıı1t cJıt 
um. tiimdlılcn bunların :fbıtbtl 
tesbit edllmell 

~ 

Bazı soysuzlar 
Asker için eıJlerdefP. 

hediye toplayıp ortaddi' 
kayboldular 

Askerlerimize hediye ~ 
faaliyeti hararetle deva.lll er"' 
mekte ve her gtin on binl .JlL 

hediye Halkevlerine tcsliın ~ 
mektdir. İstanbtil Halk Pfll""':' 
idare heydı reisi ~t w.ııı; 
roğlu bu hususta gazeteeU 
verdiği beyanatta, askerleriıJllf-0 
verileoe!c hediyeler, bilhassa )1J1i 
iplikler üzerinde ihtikft.r Y~ 

Lisan bilen memurların larm §iddetle takin edil~: 11e imtihanı herkesin hediyesini Ha.lke'V'le~ııl 
. makbuz mukabilinde veTJllet'

1 

. Barc~de bır derece terfi etmek zira bazı soysuzların son ~er
il.zere lısan bilen memurlardan is- de Kadtkoylindeki vleri ellC.. 
tıyenlerlwn aÇJlacak imtihanlara gL rindeuydunna bire~ m~butlll 
r~bilecegi yazıl~~- DUn, !iniver. dolaşarak hediye toplayıp crt'' 
sı.t~e. ~p~lan ımtihnnlara 226 I dan kayboldukl söv. ıcmiştlt· 
ki§ı gımuııtır. armı . 

Yüksek mektep 
talebesine paso 

universite ve diğer yüksek 
mektep talebesinin kara ve deniz 
vesaiti na kliyeslnde tenzilil.tla se_ 
yahnt edebilmeleri için hazırla.nan 
rapor MUnakaliit Vckfılotince tas.. 
dik edilerek dUn alakadarlara 
gönderilmiştir. Buna göre bUlün 
Univcrıtiteliler ve dlğer yüksek 
'"lhsll gençliği, rektörlükten ala · 
akları yeknasak hUviyet \'araka· 

·arı ile umum? nakil vasrtalarmda 
~enz.ilaUı b"let!e seyahat edebile • 
ceklerdlr. Yalnız bu çeşit hilviyct 
vamkalan alacak talebenin haric_ 
te h;çbir i'ii olmaması icap etmek· 
tedir. 

'850 lira calan bir 'laClın 
tevhif edildi 

Kasımpa~ada Neşet admda birL 
nin ov'ndo blrkaç aydır ev kiraar_ 
nı ödemiyerek oturan Ulviye a· 
·lınd:ı. bir kadm, gcç<ın glin ev sıı-
11iblnin ~va~ olmadığı bir sırada 

w ' cıandıgı kırını-, ve içindeki 1850 lL 
rayı çalm1ştır. Yapılan tnhkikatta 
,,arayı çalanın Ulviye oldubı an. 
hıtıılınııı, adliyece tevkif edilmiş • 
tir. 

Ortallöyde bulun~u 
ceset 

DUn, Ortaköy sahilleri önünde 
bir erkek cesedi bulunmuştur. 

45 ynşlamıda olduğu ta.bmin e. 
dilen ce.tıedin Uzerinde hüviyetini 
teı:blt edecek hiçbir vesikn yoktu. 
Adliye doktoru Salih HQ.§im, ceı:e· 
di mun\'enc ederek son 24 saat 
znrfındn boğularak öldüğünü tes· 
bit C't,,..iştir. Ceset morga kaldırıl. 
mıFtır. 

Çuval Fiyatları diiştiİ 
Bir mUddet evvel, Hlndis.~ 

memleketimize mtihiın zni.k .,ı 
çuval gelm~U. MUhiın bir çn~t 
partisiııln de yolda olduğu bil t · 
alınmıştır. Bu yüzden çuval f~Uc' 
lan 225 kuruştan 140 kuru? • 
mil§tür. ____.,,. 

Yeril Emlnunli i~s. §Ube ınd•'n: 
rSltl 

Aşağıdaki .maadelcı Jeltı ;c ecı 
bal.z bı.ılunan kısa ht?.InetUler betıl,.. 
sevl•edileceklcrindcn vtJbemiZC 1~ J 
da bul manlar bulundukl:ı.rı ·yı.• ıı~ı 
askerllk §Ubclerinc) mUracıuıtı:ı.ı"1~el 
mlyenler hakkında kanuni tıl118 

yapılaC!lğı iIAıı olunur. ut p 
ı - Lise ve daha yUkselt JllC er ı 

mezunu olup askerliğine ıtıu-ıır '11ct· 
ıwmctl 

mi§ ehliyetııamesiz kısa h....- ).utt 
2 - Ecnvbl ellerde lise ve dtıb~1~ 

sek mekteplerden mezun oı;ırıl 
askeri ehllyctn:ımcsl oımıyantat~ır sC 

S - Üniversiteden bcrbtıngl sJZ: !(f. 

bcble kaydı ıılllnen cııuyctno.ınc 
sa lılzmetlllor, tli o 

4 - Aslterliltlcrinl tam biZJ:lf' dBıı" 
larak yıı.ptıittnıı sonra llsC ve 2~ S•~ ft,, s .. 
~1lksck mektep mezunu oı .... 
\"C 329 doğumlu erler. 

«·** 
Yrrll Emln5nü As. !fU~ınıJCfll ~5 

j}l\ .,. 
Hiç askerlik yapmnmı§ 3l~ 1111.I 

d:ıhll doıtumlu smınarı, Sstlb ' 
rnt s" hBbere, nııkliye, ve topçu c c;!~ıı 

dUeccklcrlnden toplruıı:nıı gün~ cü~ıı 
211-11 ·ü40 pazartesi gtınü nutu 1 ııJ 
nrıle ııubedc bulunmalııı:s geıın ~ 

kltmda, askerlik knn~tıntııı 0 ii.I 
mnJdesl to.tblk ecUI~o4t1 11 

ı ır. 



19 !KlNC?I'EŞitlN - 19 4.Cı 
---...... ™ 

Al<ŞAM O S T S t 
&ıhi6i oe ~irivat Müdiri 

. M a n Rasim u 
IOARE EV}~ f$taftfJıı1 
- ' .. ~ ......... ldıdıııl H.\lt8 

Yea ~. eereıo- t 23877 
ldanı • • = 243?9 

a • • e 20335 
ıe~ll~.!..•••t• •••• •• • ı 

• QN~ ŞARTLAR& 8 1 f Ml)I (-:-lll u.ııo a.. n er. : 
~ ı.ııo • ,....,., • 

• eJ'lıfl '·"°' • f!.00 • 1 
a71dı. LIO ---~..er-! 

Basıldığı yer: Vaklt matbaa.!ı 

Memleketini kolay kolay ba. 
§nramıyacağı anlaşılan bir har_ 
be sürlıklemi§ bulunan Musolini 
dün milletine hitabederek iza
hat vermek ve maneviyatı tak. 
viye etmeğe çalısmak lüzumunu 
hissetti. Diğer sütunlarnnızda 
bulacağınız bu nutuk etrafında 
İngiliz görüşünü Röyter ajansı. 
nm diplomatik muharriri şöyle 
hulisa ediyor: 

''Salahiyettar Londra mahfil. 
lerine göre, Musolininin nutku, 
kolay ıl)r zafer ve ganaimden 
büyUk bir hisse hakkında ltal. 
Yan ümitlerinin iamamile boşa 
çıktığı ihı:ı.kkmda dünyanın her 
tarafmda mevcut bulunan ve 
İtalyada gittikçe daha ziyade u
ınumileşmekte olan hissiyata 
karşı koymayı istihdaf eylemek. 
tedir. 

Musolini, kendisinin \"e ordu. 
larınm, bilhassa ltaly:ının Yu. 
nanistam harbe sokmasmdanbe. 
ri, kar§llaştığt müteaddit :güc
lükleri, biribirl ardına anlamak 
lüzumunu hissetmiştir. 

Bitta:bi Musolini, bir taraftan 
bu gUçlükleri anlatmanın ve di. 
ğer taraftan !ta.lyanın bir za. 
fer dalgası üzerinde yüzmekte 
olduğu hissini vermenin pek de 
kolay olmadığını anlı:ı.:tmıştır. 

Şurası ka.ydc değer ki Muso. 
lini, kendisir.i dinleyenlere, 1tal. 
yan tobliğlerlnc inanılabileceği 
ithnaduu :telkin etmeye lbilhassaı 
uğ.raşmr tır. Bu. bittabi, !Muso
lininin tedafüi vaziyet aldığı 
noktalardan yalnız bir tanesini 
teşkil e ·lemlştlr. 

Musolininin fikirlerinden bir 
~oğu, ltaıyan ihalkınm manevi. 
Yatındaki çürüğü durdurmayı 
ve millete faşist 1tnlya için he. 
>:eca.nı yeniden uyandırmayı is. 
tıhdaf etmekte idi. O heyecan ki, 
kendisini, deha Y..a.yıf kuvvetlere 
l:arşr yapılan ilk seferlerinin 
gUclükleri arasında bu derece 
tnUkemmel surette muzaffer çı
karmıştı. 
Diğer taraftan ~urasmı dn 

~aydetmek i,.,abedcr ki Musolini, 
endlsinin İtalyayı haı be sok. 

rnas~ndanbe-ri fa$i t partisinin 
fa lıyeti \de. "'b, zı gevseklik" 
bulunduğunu a<.!ıkca itiraf etmis 
~ T> rtin n f nliyetinin fazlalaş. 
ırılm ınr l fcmiı:ıtir. Bu. bu 

d e art h v l "rıki rına uğ. 
r~rnıııı ıl n n bir memlekette 
~ ttabi çok lüzumlu olsa gcrck-

r .. , 

Yunani tandaki ltcdyan 
sirl ri 

Yun n c phe ind vaziyet Yu. 
nanıı rın 1 hinde olmakta de. 
" rn C'dlyor. G 'rice dU mck ü .. 
zer d r ve muharebenin inisiya
tivi bir haft da.nbcri Yunanlıln. 
rın cıllno mi bulunm ktadIT. 
Bu ı:tld l Yun "]' r nlcltklr.rı 
~~ırı ri b rı'ldırm it kin yer 
b uıına ·ta mü kUlRt cekmeğe 

n !ay ~ kl rdır! Bir Yunan 
~8.~t.eci"i bu edrlerle temas et .. 
·•ı•ı:;tır. 

rı 1uharrir otuz kadar İtalyan 

2~b;vr ile görü.şıniistUr. Bunlar 
1t ıle. 29 yaş arıtsındadır. Ve 

~ ~e~ly nın muhtelif yerlerinden 
i\ hl en ve geçen nisandanberi 
--ı-~ tte 1bulünan yedek subay. 

ardır. . 
"e Mukavemet beklemediklerini 
be~a ~ukavemett> benzer b·r şey 
"U 1edıklcrini söylemek husu
b· ~t~ h~pst müttefiktir. Yalnız 
<'de • 1~ı. yedek subay olan bir 
?) 1;>1Yat. hOC'9.SI diyor ki: "Yu. 
ici~ı tnı:un tarihini ivi bildiğim 
Jııa lnuhareb etmeden Yunan. 
l'"'l~ h!rbir z-ıman memleket.le. 
~ rn CSlırn etmiyeeciinden emi_ . ,, 

filfl\ amı .f iin~tidc) 

'iekretP.r 

.ttoma, ıs \A.A.) - Stetııni bilCU· 
riyor: 

• .l!'a§ist partisi ~\numi kl'ı.tlı?I~.;, bu· 
gün, faşıat part• f taşra fedeı"Uyonlıı· 
rı ulrektuvannı Venedık sarayında. 
bir toplantıya dınel etmiştir. BUyUk 
fll§lst konseyi, hUkOmct \'t faılıt par
UEi dlrektuvıırı azaları bu toplantıda 
hazrr \Julunmıı§lnrdır. 

Bu toplo.ntıdıı çok hararetli teza
hllrotla ka!"§ılanan Musolinı a§ağıdakJ 
nutku söylemiştir: 

"- Arka.da§lıı.r, 

Ftı§lst partıırl b rıı crkAnını bugün 
Romaya gellşi gllıel davet etmediği· 
mi anlıyncıı.ksıruz. BugUn faşist par· 
U.Si için bir z fer gUnUnün, mllleUer 
cemiyetinde au. olan 52 devlet tçintia 
bir hezimet günUnUo yıldönUmüdür. 

ZECRi Ti mBlRLI.I: \'t~ Ilı\ RBtN 
~IE 'ULt~ETi 

18 te~rinl~mnl 935 tarihı Avrnp'l.nm 
tarihinde kati bir gUncllr. o ,un, 
müthtıı hod':l!nl~ı ve modn& geç•niş 

idealleri mılletler ccnıiycU tarafmc!an 
t emsil edilen eski dünya tarn!ından 

İtalya ile A::man;ı;a tarııt'ından tems•ı 

edilen Avnıpanın g nç ve lhlll!\lci ltm· 
vetlerinc karşı geniş olçUde llk ve ka 
ti hir hücum teşebbllsU yapılmı;,tır. 

O gUn iki nazari) e arnsmda aynlık 

ba,,lanu~tır. Sırl' zaman kazanmak I· 
ı;ln demokra..!Jiler Uırafındıın Knbul e· 
dilen MUnih kompromlıunden sonf'J. 
başlıyan mUcadele Franııa ve tn:;ılte· 
renin Almanyaya harp ilAn etmesınE' 

mUncer olmuJtur. Harp 1nlsiyativi!ıln 
Londra tarııfmdıın almdıı:tznr bunu <' l 

bir kaç saat ara ile Farı.sin takip et· 
tlği.nl hiçbir zamıın unutmRmalıdır. 

Resmen ne bu ırUn ve ne t!e 
hiç bir Ulman tr.kzlp edilmekten kork· 
madnn te)1t cdcbılirlm ki harp mesu
lfyeti mUnhas1ran 1ngmenıye yUklen· 
mi§ bulunmnktı.ı.dır. 

ALYAN MtLLETİN11'" KABUi, 
EDEO:Eôt VAlUM TAHDiDAT 

Şimdl ltalyan millctınin inzrbat, va
zife ve sarsılmaz azim hissini aena i'e 
yadet.mekliğıme ınUsaadenlzl rıca e· 
derim. Bu mlllct har;ı halınin istilzam 
ettiği ve henüz tahammül edilebilir 
(.lmakla beraber yarın daha vahim o· 
labilecek tahdiclatı sUkQn ve lıuzur i · 
le kabul etmekte ve bu harbın ~!hal 
bir harp olduğunu ve Kar taca ile Ro· 
m:ı arasındaki UçüncU harp gibi bu· 
nun da modern Kartacanm imhası ile 
rıetlcelenmesi icabcttlğinl anıamıı.'.,ta

aır. 

TARAN'.l'O RA 1\1:\'I 

Size Avam Ke.mnrasında 

da Çörçll iyi bir haber verdit;I zamun 
yOktelen scvlnç seslerınl hatırlataca· 
ğım: Bu haber 1'aranto llmnrundıı. tn· 
glllz tayyarelerinin icraatı haberleri· 
dlr. Hakikatte Uç semiye isaoot vaki 
olmuşsa. da hiç biri batmamı' \le res· 
mı tebliğımlzcle de blldırildl~i \'eçhlle 
bir gcml hasara uğramıştır. Bunun 
tamiri oldukça uzun zamana nuhtaç 
ol caktır. lJlğer iki gemi, ınutahas
sıslnrm tnUttefiluın serdettlklerı ka· 
naııt.o. göre, aUr'atle tamir edilebile· 
ceklerdlr. 1311§1,a ıki harp gemi.! ile 
iki muavin geın.rıln batırıldığı vpya 
hafif de olsa hasara uğrnd ığı doğru 
dı!ğlldir. 

FRANSA YA K tX SUJ,110 
TEKUI~ l~J>İV'.\llYEC.:gK 

Uç taraflı p:ılttın batıda Vı:?)"a Tu· 
na havzasında ı inklı:ıtına taallOk e 
cıen h r §CY mu tcreken takip odil· 
mcltlcdtr. Fransanın vaziyeti hakkın· 
da da. böyledir. .Mihverin bir mhil· 
leme veya kin sulhu yapmak isteme· 
dlğl bundıın böyle il lkArdır. FIJJ:at 
ba.z.ı mut.al bd rın tatmin edilmesi 
ıuzumu t bildir. Çok meşru <olıın bu 
lı;tekler, bı:Kı g llünç c.'du;tu ı:adıır da 

h A B E R - Ak§am }:>()!tası 

M so 
İtalya n lar 
arasındaki 
Sulb arz s le 

m cadele 
ed·ıme n iste ı 

YUNAXLJLAR TAR.A.lt'ı :D.tW 
l 'HlZJ.rtl.4. UÖRATILDJÖI 

P.ILDIRILEN 

ltal9an 
fırkası 

granitten 
sağlammış! 

Yunanlstamın c 
s6külece mı 

eri 
1 

feci olan •'asla" larla mukabele edıl· 
melliği takaırde h rpt n evvel de mU· 
zakere mevzuu teşkil edebillrdl. Bun
ların tuıleslne telmih ecllldlğl zaman 
artık pek geç kalmmr, bultmııyordu. 
l talya 1939 l\ıayısıııda yolunu lntilınp 
etmişti, Za!'lar atılmıştı. İsteklerimiz 
me~nı mahlyctlerlndeıı cJolıı.yıdır ki 
şimdiden kııt'l surette reddettiğimiz 
mutavassıt \'eya ıouvnkkat .ııuret ı hal · 
ıer haricinde kar§llanmalıdır. Ancak 
bu tam tencv\1lrden .sonradır ki mih· 
ver tarafından tesis edilen yenl Av
rupa çerçeve.!!! dahilinde Fran!!l Ue 
!taJya arasında pek ziyade hareketll 
geçen münasebetler tnrihınac yrni btr 
faslın açılması mUmkün olacaktır. 
Sulhun da mütareke gibi rnU~terek 
yanı mihverin rulbu olacağını teyit 
zaittir. 

l'UNA.'.\"JSTANA TAARRUZ 

Uzun müddet sabrotUktcr. ııonra, 
lngiltere tnrat'ından gaı·anll edDen bir 
memleketin, ııinai biı· dil§manın maıı· 
kesini yUzUnden attık: Yunanistan .. 
Taııfiye bekllyen bir he-1ap. zamana 
nazaran ;ııç kal mış olan bazı Italyan· 
ları beliti de hayrete dUı;Urecek olan 
bır ııey soylemek icabcd r. Yunanlılnr 
ltalyadnn, tUtUn mill tlc.rden 2lyade 
nefret et.nıektcdırlcr. llu, ilk bakışta 
u'.ahı ı mkiuısız gibi görlinen, fakat u· 
mumlyet IUbariyle bUtUn sınıflar a ra· 
smda, ıchirler<lo, köylerde, b"r tarnf· 
ta derın ve tedavi kabul etmez bir 
kiİıdir. "'Niçin• cevapsı.r. blr sırdır. 

Esrnıengiz deolııa 

vakla mevcuttur. İ§te ":unanlstanın 
bu ııon yıl' rdaki siyaseti bu ltbı üze· 
rine dayanmıııtır: lnglltere Ue mut
lak b.r suç ortaklığı st~asetl. Kral 
İngilız, slyaııi ftllllfln borıında kelime· 
nin h akiki ve mecazi mannııında 1n· 
glliz olduğU için başka tUrlU de ol • 
mazdı. Muhtelif tanlarda 17' ıllr edi· 
len ve zamanı gelince iUra:ı: sötUrmez 
bir ııurette veslknlnrla tsba t edilecek 
olan bu suç ortııltlığı ltalyayn kar.vı 
devamlı bir dU§manlıl-ı hareketi idi. 
Alman genel kurmay ı tarafından 
Fransada bulunsn vcslkalaro:uı anla· 
şılıyor iti, Yunanistan ?ıra ıs ayından· 
ler l Frnnııız ve Jnglllz.lere blltUn de 
Jlz - hava Usleı1nl teklif ryı m!!'tlr. 
Bu \"llZlyete bir nihayet \'er mel< lca. • 
beClerdl. 1,te kılnl nmır: 2 Tc rlnicv· 
\ elde Yunnn - Anınvutlu h·ı~uaunu 
geçmekle bunu vapmı;ln!'dır. 

, ,r,nm 1111 ıı :\RBI 
\'APll.Al\lA Z 

1'.."Plr ıfağları ,.e çamurlu vnaıı~rt 
haritalar Czcrlnce iğneli fll• ıntılıtrll\ 
strateji yapan nazarl)'l'ltçıların iddia· 

!arı hl.J.fınn olarnlt vıldırım hnrblne 
müsait değlld•r. Gerek benim gP-.. ek· 
se hHL.."fımetlrnln v• ;a m sul b r unsu· 
rıın hiç bir hnrcketl ,. yn söz'~ bö)I~ 
bir ümit \'ermemişti. Mqhur ••Julla" 
Alp fırkasının ağır znyıatn uğradıC': 
veya kaçtıgı veya Yunanlılar t ıratln 
dan tuz lıali,tıc getirildiği ıııı t<kıml:ı 
Yunan prop ganda. ı v<ı lngiliz radyo 
ları tarafından venlen h.ıı.bcrleıin tek 
zıbe değmedığ'ın znnnedıyorum 

B:ı fırkayı zly:ıret eden no;ral 
Soddu 12 'l'cşrlni.sanide b ı alyareU 
hakkmda Ua.na §U telı;ra!ı ıöndcr
miştlr: 

wBu sabah (Julia 1 Alp tırk:uıını zl· 
y:ı.ret ettim Dute. slz bildlrıneldlğım 
IAzımdır ki Alp kıtantınm grnn\tten 
safl:ırı arasında, her znmankınr!en da· 
ha mnfrur ı;e s:ı~ıam olan bu tbtUa 
c\nUtam bende mUkemınel bir lntitı:ı. 
hasıl etti." 

1'1.T~.\1\'İSTA!'\ IX ClHEIU..t.Ri 
sOKt u:et:liMl~ 

Arkıı.daıııar, aranızda Hah<>~ hnr· 
binı.lcn ewel J935 de Bboll"de söylcdl 
ğım \'e neşre<lilmiyen nutkunııı hnt1r
lıyunlar vıır mr !' O zaman Necaşlnln 
cl(terini ~ökcceğlml söylemL,ttr.ı. Şım· 
di aynı mutl:ık ltatlyetıe aız dıyorunı 
ltl, Yunaıılstanın ciğerini sö ec ğı.z.. 
1kl ı;cya 12 ayda,.. Ne ehAmmiyctl 
var? Harp ancak b~lamıştır. BütUr. 
Yunıın muka\'t!metinl ı.mhn etmek için 
ki.fi l.n.san .., e ve3ait1ın!z \"ar. lnglllz 
:yardımı bu kat'l kararımızın tah:ık· 
Jmkuna ve Yunanlıların fe!Akete düş· 
mel!inP nınni olamıyaeaktır. Yunan· 
lılar bunu istediler ,.c h:ık etUler. Bu· 
nun dışında bir ı:;eyden §tiph etmek 
'eya bir §CY dU3Unmck ı~endl kendini 
bilmemek demektir. Bir defa b-ı~dı· 
ğmı lşi sonuna kadıı.r bıraknvımak. 
Bunu ;,imdi} e kadar lsbat ettim. Ne 
olmu~a. ne ol.lcnksa ve ne olablllnıe 
olsun. Bunıı tekrar i8bat el.I ccğlm. 
ım on gUnda Eplr cephesinde verilen 
372 ölUnlin, 1 o ı yaralının 'e altı yUz 
elli kaybın intıknmuıı alacnkt.ı.r. 

PARTİ 1''AALİ'.ı:'l:Tt , 
YA \',\~LAl\llŞ11 

Bu tarl'ıt saatte inkılAbrn müd:.lflt 
ve devruncuıı olan paı U, faaliyetinin 
bUtQn ı:afahalm: l<uv\•ctlendlrn:e!i~r. 
Harbin başında parti fanlly.?tlnde ba.· 
zı yavqlanıalnr olmuştu. Bu :•ıı.v:ışla· 
malara se~b bUtnn şcnertn gl mlş ol 
masıydı. Şimdi artık b6yle olmıyııcak 
tır. Umumi seferberlik yapılmamıştrr. 
Ve yapılmıyaeııktır. SU!h nltmn nn· 
<'ak ikl sınıf a'ı:nmıştır. Slldh nltınıı n· 
lınab!lecek tlah!l olu:ı: kadar 11ını! var 
dır. Sill\h altında blr milyon nııkerlmlz 
var. İhtiyaç hahndc daha s•kiz m'l· 
yon uker ıri!P.h altına alıı.bll!r\z. Eu 

arUar altında parti det;! miycn \'e ar· 
tan bir hnr rellc 'azıte.slnc telernr
baı;lamnlı ve d:.ıhllt cephede, sl~ası, tk 
tısadl, ruhi ve fııRlZm s:ıhalnrında 

mücadelesine kahramanca de' nm et· 
melıd!r. 

HALKTAKİ SULH ARZUSU 
İLE l'tJÜCc\f>EU; },DlLl\IEU 

I'arU kendlnı ve milleti ltUçUk bur
juva dediğimiz SJnıfm gen kalım te11l· 
rinden kurtarnwlıdır. Halkın nı nevi 
sıhhati ve maddi ,•nrlığını himaye et· 
m~k için ona ı.opu ılahn ı;?k yıı.1t· 

lnşm ve cslclS!nllen I;> i yaklaşın. Zlhnt 
ve eihansumul bir mahly~te gir •n sullı 
pervcrllk dikkatle n uırel nltınn alın· 
malı ve onunla ınuendcle cdılmelldir. 
Böyle bir ş y bu ll"mlr ve lop devrin· 
de bahis me\·zuu olam ız. Elimize ıılltı 

hı aldırtan ;) fik ek gaye dr§ında hıı:· 
bir şey mevcut değildir ve olmamalı· 
dır. Almanlar ve biz ltalyanhr Nor
\·eçtcn TrablusGarbn kadar Avrupanm 
kalbinde yllz elli milyonluk ı;:ı,flam, 

azimka.r \'C mlltteblt bir ki'lc teşkil 
etmekteyiz. Bu blok zafcıi şlmcild-en 

elde tutmalttadır. 

• Go•• •• · H • 1 - Her yerdo mikrop ve hnı; ta. viçl öldüren be§inci koldur! Sizin runn11ven arp. lık gören doktorlar gibi sizlcı· de hususi ve gizli erkaııharbiyc teıe· 

B Ci KOL 
l'auın: 

~LAD/t.IR SABA., 
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Mareşal bilrosunun Uterine par 
makl.armı asabiyc>Ue vuruyor, ga. 

yet düeünceli ve yorgıın bir yüz. 
le beni tetkik ediyordu 

Şüpheli bir tavırla: 
- Ne gibi 6ehcke? 
Diye sordu. 

her l erd4' t srarengiz teşkiliıtlar fonlannm kullannrak emır veren 
görürsUnUt! .. dedJ. bpanyol harp· bcshıci koldur!,. 

leıinde bc~inci kol, beşinci kol dl· Bugün, yani Polonya devlct.inhı 
ye bir ıwy jı:ıitlik vakıfı. Faknt bu umumi seferberlik ilflnı rrıbi en 
acaba ht..kii<aten var mı? Siz bu - ciddi karnrını ilan €lnıi§ olduğu 
nun bir fant<'ı.i olmadığına emin böyle bir gti.nde, en çok meşgul 
misln:z? olması gayet tabii olan sizi b;zzat 
Mareşalin bu istibfnflı sözleri 1 rnhaU!ız edişimin sebebi de bizzat 

kan:rsmda birdenbire kıpkırmızı budur! .. 
oldum. Mareşal benim şiddetli bir teeı:ı. 

- Fakat.. diye kekeleıfün. Muh sür ve hcyecanln parlamış olduğu. 
terem mare;ıallm ! Mils.ıade eder - mu görünce bUsbUtün ciddile~e-
seniz.. . rek: 
MareşR l benim fena halde bo • - Bes nci kol mu': .. 

zulduğumu görUncc tekrar ciddi - Diye mırHdıındı. 

leşti. - Evet marf'şn l ! .• 

- Besinci kol! 

1 

Kaşlannı ç:ıt.arnk ağır bir ta -

Mareıı.nl birdenbire giildU. \'lrla yuzüme bakmaktaydı. Bir -

Mareşal elini, gay t mühim e • 

nıir!Pr vereceği zamanki &.de-ti 
ver.hile sağ böğrü iistUne koydu, 

başını V<'karla yuk:::rıya k" loırdı: 
- Beşinci kol mu? dedi." ı den bire sözümü kesti: 
- Evet, mareşal! - Yok! .• Bundan almmııyınız! •. 
Mareşal blrdenb rt' gayet samL Bilirsiniz ki size şe.hımn bü ·tik ı· 

mi bakışlarla ve şefkatle tehes _ timadım vnrdır!. Sırf ihtisa"ıntz -
süm ederek yüzüme bakmaya ba"- dan dolayı kanaatinizi sonıyonım ! 
lııdr. 1 dedi. Sonra il~vc elli: 
Hıç cevap vermemişti. - Yok.sa, ben şahsan bunun 
Sonra hafifçe omuzların: silkip bir hakıkat olduğunu kabul eJ.mL 

hasmı banıı. doğru kaldırarak, tat. yenlerle beraber değilim! .. 
h ve yorgun bir gülilmsemeylc: - .Mareşalim ! Zavallı Samero. 

- Fakat, dedi, tili rnr'"unt·7. .ı 

memlekette contr spivonaj toı<d • • 

lınu?. faaliyettedir. Beş.inci k 1. ııL 

hnyPt, b zim bild ğurJ.z c sluk 

te~kili tmtln.n 'ib:ırettir. O a 

koymak için de bunca tc • ıl • tmnz 

var ... 
A:arcşnl sonnı bird 111 iri" ayağa 

ı;..'\t)Z ~·<'ıuooinb " kabahat 
m:uıılarinecin d ğll... O, 

kabuğunun tılra'lı sa rıuL", fakat 
~o-: u yec;;ll l.;a~ı" ta.L(' ı :ıli~ le 
kendisfui uuma\ ılu~.!.aubrındn 
ı;ö .tr~i. ltili"-·:tlz ki ıuandarlnt• 
ile ııortalml, ;ı eı;il gôrimdfiltle.ri 
uıınr.n ham demek dtıL.;ı, t •zl' de· 
mcl.-tir 'e on lan ağ cmdan kop ı· 
:rnrah ;ıi.) cblle l •r daim:ı :-ı e!dl o. 
bal rıın tercih ederler. O um n 
lıu m:ıuchri c 'e po luı.I, -.oııra

dan Wdın ildİl->imi.ı b.isb\ı llll ,.a· 
rs • 'e 1 

dan b .. biiHin 1 a~k·ı bir ~\İ7.<'I ı.o· çl 
lmt-J ~em~!l~rdir. nu me\ıılmde 
yeme\ saloııuıımm bth ülc aksı i· 
çimle kiiı:üciik hir m~ııılnrinc a • 
ğncı ;ı cfi,.,timıi-. oluıı dn l·eıncğiıı 
sonunda ağaçtan bir tane 'ımpnrıp 
:'I i.rf'lıllirseniz ne mııllu -.ize ..• 

Mandarine dr. limonun 'e ııorla
kalın "in-.in<len bir <'mi~tir. ra· 
1 at portakaldan daha l<'zr.etli. 
Jı'ren kler _ dn hn yüz ;'1'11 ol mu~ or • 
onu ;ı t'ni t:ımdıl.lan zaman ndmı 
fcntt C'itru'i Dt'lirlo :ı ltoynw !ar 
dı. Citru" limon dn .. ine 'erilen 
sddır. Otet.i kelime de bizim ~m
di "enfflS" de<li~mlz ınaruırladır. 

Fakat bu enfes rratı ('D güzel \ C 

en cnzibell Wl'D.lllara \erJldiğioden 
onbr uıandari!lC'yl kıskırnnın.c,,rılar 

diJl', sonradun, mandsrhıeuin fen. 
cc ad ı CUrus NolılJls olnıu tur. u 
dn limonun lib:ırı den•ckUr: Eksi 
limon, tatlı limon, kikır limon. •• 
.Bu 1 ib:ır ıfııtı d onıı p"1t J kı-

ır, c;Un' ü liınlln cinsi an.smiln en 
z de\am cdon odur. k ) tı

lr, fa - t pek de eMtık çekilir. O. 
ııun itin nuutdıırine ycmelrte ace· 
le ctnıclisini.t. 

Ilurnii..a nıamla.rincnin ı· tinoed4' 
adır.ı ~almz onun enf ı;e kibar 
bir J e ı olduğunu anlaimd< için 
yaunııdmı. Bizlm m~ktepJe.rim de 
de artık llltioce o rutuldu ~ncum 
bu di1i ~rml lcrln a<ll:ırile öğret
me~ baslamıı.k hoıtunuz gider 
diye dii5\indilm. 

Ç. ocııklnr, bilirsiniz, mand rlnt\\·i 

• VU§ ngıon, JS (A.A ) 

Vels, gazetecDerlc yaptığı gbrUşme· 

do, Amerika birleşik devletleri. lngn· 
tere ve S yam aratnnda. bir pakt ya· 
pıldı~rına dair Japon menbal:u'mdan 
hususi niyetle çıkarılan h:ıberlerl ya· 
lanlamr§lır. 

4 İ<:kendcrfyc, 18 (A.A.) - DUn ne§ 
rolunnn resmi tebliğ: DUn nl, am la· 
kenckrlye civarında yapılan ruanlar 
e:ınasmda bir mikt:ır ölü \e yaralı 

kaydedılmtşUr. Bnzı hıısarnt da \ u· 
bulmu tur. 

sın ı.:öre pek nz gôriıniınm da 
ÇOl'~ l!mn yedi!tlf>ri seylerin ' · 
cutl:ırma ~ nun:ısuın, hem <le gU 
7.el olınnlıınna hizmet eder... lan 
darln('clcki ~lili r.l"d<'ni de por 

kaldakindcn birnz fazlacadır 
1 u7.de l% ınillgrnın nıanyczyo 
madeni con:.ı:-lnn!n gr.nçllk 
de\ m ettirir. 
Port~ al:n m:ıntınrln v<ı vıılruz 

hlr <'ll tten r tlintnğ\l "ınkfı~ c dl
lenıez. J\landarinede fosforla Jdr 

mdalü nispet tam b!.r yı m 
uzakça. 3,4'! olduğu haldr. por 

ti' lml<h l ,96 yani bire d ':< ınr 
du. Onun it;in e>.ocu!dar mıınd ri. 
DOO ki O iki madendf'n d:ılı~ ftZ is· 
tifade .ederlar. 

uruı. d re bul k pPk k 
l:ıy: ÇO<'Ul>lnnnna hem m rıdarL 
nr, hem de ııortakal yedfrİN il 
kemlhlerl d b'l. 7.İ:\":ı.dl'! r \d b r 
lnr, d::ı~ ztvu:f<> .,,fa. • r. Oo r 

indt çc sizin J.eyfinlz de cll:•t· 
tc nrt:ır. 

O. A. 

ingilterede i{. 
Amerikan 
generallerı 

Ruzvelte rapor vermek 
üzere Anıerikaya 

döndüler 

•'Vlıdrn, 18 (A. A.) 
cumhur Ru,velt tarafından rnus 
takil mil. ahit sıfatı ile hava har 
lıini tnk p etmeğe memur edile 
Amerika hava mtidafaa başku 
mandam general Chaney ve hnv 

Tokyo, ıs (A.A.) - tyı hber a· başkumandan munvini gene 
l n mUteaddlt m h!lllerdcn t •re'" Uh Bro.ndon K. Yount, İngilt~ed 
ed~ haberlcte göre, eski Jııpon hart· bir ay knldıktan sonra reisicumh 
clye nazırı amiral Kl§lsaburo Nomu· ra rnporlarmı vermek Uzere ge 
ranrn Japonyanın Amerika bUyUk el· çen ihafta sonunda !ngiltel'ed 
çlllğlne tayin edıleceğt anltıftlmaktA· aynlmı1;1ard r. 
dır. Bu raporların hususi ehemmi 

• MMkova, ıs (A.A.} - D.N.B. }" tı haiz bir madd<!Sinde lngll" 
1svesUa ga.ze.tesi. Sovyctler birlfğine lerin en çok ilıti~acr olan şeyle 
att Tuna limanlarJylc Knradcn!ztı Amt'rikn fabrikalan t.arafmd 
bulunan Sovyet limanları arnsınd:L 1 t rcıhan imallcrlni temin için 
mUnakalenin yakında ba§lıyacnğtnı fabıikalan idare cdenrere izah e 
bıldirmekloôlr. dilmckt dir. 

kalktr, elini pantalon cebi~ soka. 
mk nynkta durdu. 

- Bu meseleyi biz de dtlşlinm<'· 
dik dcğıl ! .. dedi. Bunun jçin teş· 

kilitımızı iki misEnc çı.kn.rdık. He.t 
ta size §unu sôylemckte bir mah.. 

zur görmem: Moskovnda lngiliz 

ve Franm mura hasl" iyle Rus -
lıır arnsmda mi.:z fr:: 0 reler olduğu 
sırada salonun açık kapısının ar • 
kasında .Almanlar bu müzakereleıi 
kelime kelhnc dini mcktcydll r. 

F'Rkat, bu müzak"rdrri nj ni z.-ı

manda Polonynnm ku!.:ığı da din. 

lcmek*"ydi ! .. 
Yaııi dc>mek jst<:>rim ki, sizle -

rin '.ı.~npen·f'rlığiııiz, vukuf •ve 
ihL sasını:t.n guvencrek bu beşin 

ci kol fantezi! ıinden o deTOCc 

U• km eme bir sebep göremiyorum! 
)far Qıı.I. şüphesiz Polonyanm en 

lıtıynctli ııskPrlerinden biri)d1. Fa· 
kat, yeni 1' rbin kendini belli eL 

m<'ve başlı) an büylik inkıliıpları -
na henüz geni!) bir vukuf edinmiş 

dehıldi. 

Maı nl Jspnnya harplerin1 de 
harp tt>kni2i bakımında takibe m· 
zum görmrmio::, bu harpleri ciddi 

ha'rpll'r addetmt>miştir. 

Halbuki İspanyada Alınanlar 

muhtelif fırsatlarda. birçok ymi 
stratt'jl usulleri. yeni şekilde ordu 

birlikl r.nin kullanılması ve silfih
ların tesirleri üzerinde gizli tec • 
rlibeler yapmış bulunm orlnrdı. 

?Jtıre al, Alman harp tarihini ve 

asl<Prl'k m todlarmı ga)I et iyi e _ 
hid etnuş olduğuna kanidi. 

Keond min bu husustaki kanaat· 
lerinı ) akından bilmekle:, d1m. 

Mareşal Almanların ancak bü • 
yük 'e sıkı i tırakli birlikler ha • 
!inde klıtle h:ıl'bi ynp .. bilccekleı i _ 
ni gn YC't iyi bili.yordu. Jfollcktıf 

\"C' m kanik hır harp. Bunn muka 
bil mar 1, (ferdi) tabir ctügı 

ve Alrruın harp usulü ılin tamami· 
1 f:lddı o n bir harp usuln le 
mım harcı • ını alt ust etmenin 
kab!l ol c frı knnantiııde) dı. Onun 
için mare al ba)li himmet gö trr. 
mi , Polo )a ordu unu t<'llSık ct • 

m.iş, motörleştirmi , fakat top u, 

süvari al ylarmı, t>!!!ki harp ıstra· 

tej' inP ' ami~ le uygun ol rnk 

klasik eklinde muhafua ~
ti. 

:Doııamı mr) 



ı H A B E ıı - Al~ Postası 19 ıiıNc~R1N ..!, 1940 

E 

ltalyanlar 
iki tayyare 

•• •• •• ussunu 
terketliler 

L<>ndra, 19 (A. A.) - Röyter 
tja.nsmm muhabiri bildiriyor: 

Londr.ldn tahmin C'dildiğine gö. 
e :Yunan ordusunun ilerlcyi.5i 1· 
;alyaiılan Göricede bulunan en 
:ıioaern iki lınv:ı üssünü t<'rkc-tmc
. e mecbur etmi! tir. Keyfiyet Ar. 
1avutlukta bulunan, lt:ılyn..ı h:ıva 
<uvvetlerinin sahile kadar pü .. idlr 
ı.ilmüş olduklarını ifA.ı:lc etmE'kte· 
ıir. Zira !tal; anl:ınn Arnarnlluk -
a bulunın d" "er lıava u~1erl an -
a.k Dr.)", Avlonyn ve Timnda'da 
ncvcut b:Uunmaktadır. Tiranadıı 
)CT:ç•-ı:rı :'1 kilom"•r!' m" afcdndir. 
;ğ r Yu.ıani.lar l 11 hava \islf'rini 
a. ~· ~< C'k o ur1a a Yu'"le.n ve İn. 

l"lr:ın:ı, 19 ( \. \,) - • kf nl: 
yazı.e .. i 1cabl h::.r ktı.t sa.hı.sına git· 

mi;' ol"'l A.rn:ınıtıuk oclllye n:ız:rı 

Caı;!rr lrı. dU~anm attı~ Llr lJom· 
ba. ile ölm'1ştUr. 

Cngf r lpı, I rn:n'U' lu "'un ltnlyan 
tacm:ı b"~ı:ılıı;. ~asma. l•ar::.r veren 
mU~seses:ın meclisuıin reisiydi. 

(E::ı., Uınıfı 8 iinrUde) 
Bundan sonra Yunanlı gaze. 

tccl bir Ymıan subayının öntin. 
de ibir İtalyan teğmenile nasıl 
ronuştuğunu anla bn.aktadır. 
Garil:t.ıldo Brussolo ismjndeki 
bu İtiı.lyan subayı 27 ynşmdadır 
·e Bologne'da doğmuştur. Brus. 
?lo, Brir.r.lizi üssünde ç.alışma.k. 
:ı iken Yunan • İtalyan harbin. 

: ~ ancak 2 t~.rinissµıide haber. 
1ar edildiğini söylemiştir. Ken. 
'ilerine &lnr,ik'e bir hava hücu. 
nu yapmak için emir verilmiş 
e Yunanlıların çok az tayyare. 
i bulunduğu söylenmiştir. 

Ilrussolo diyor ki: 

r Clano 
(Ba~ ~fı 1 ncfdc) 

Jcensen oldllo"n halde saat 17 de 
Berghof'a geldiği öğrenilm~r. 

Kont Ciya.no ,.e Serr.a.no Sun
ner Berghof'un holtinde liitlerle 
çay içmeye davet edilmişlerdir. 
Fon Ribbentrop ve ordu ıba.şku. 
mandanlrğı şefi mareşal Keitel 
de ça:yda hazır bulunmuşlardır. 

Çayı müteakip Bitler Kont 
Ciyano ;ıe göriişmüştür. Fon 
Ribbcntrop bu görüşmede hazır 
bulwunu.ştur. 

Berchtesgadeıı, 18 ( A.A.) -
Kont Ciyano, Hitlerle iki saat 

süren görüşmeden. sonra Berg. 
hoftan nynlmış \'e Fon Ribbent. 
rop tarnfmdan otomobile kadar 
te§yi edilmiştir. S. S. kıtası ih 
t."ram mer~imini ifa eylemiştir~ 

pahal lığı 
<Il:ı.ş tıırarr ı n"idc) 

bilhassa lhükArın mevcut olup olma· 
dığ't Eunlıne temas edere!< demevtcdlr 
ki: 

" - Evvel şu sunli sormal:yu .. İh· 
t.:c~r \'ar mıdır? Buna nıll.tb"t cc,·:ı.p 
ve. n ·k içın ııe gibi tezn.hUrleri ele a· 
lacı., z? Iiıtıktı.rın t:ırlfl nedir? Fiyat 
Hı.:r .ı:.b:: komUıyo:ıu evvel bur11dan 
1. e bcışlıunalıdıı·. i\:omısyonun tıınllyc· 
t ne L ıı..ar...ınız buyle bır mC8ele yok· 
tı..r . ..;una ~ı...ııll)e kadar muhtekir na 
r .. ı n Llnda pek n= kimsenin adliyeye 
\eri .ılş olr.ııu;ındıın ve b:ınların dn 

el: • ....ıin tera~ t etme.sinden hUkme· 
<liJorum. Yo?.s:ı m"mll!kette geniş bir 
lhti {'lr hır keti olsaydı elbette allka· 
dar makamlar bunu ce?.ıısız \ıırakmv.· 
laruı. Bunu bV}lece kabul CU"r ınisi· 

niz bilmem? 
Dundan Jmnra §U ikinci sual :ıklıma 

gellyor. Kom!syon:ın koyduğu fiyatıa· 
rı klm kontrol ediyor? Size funu söyli· 
yeyim ki ihUkr hMlsesl diye ortAyı1. 
çıkanlar yalnız haklannda glk!yet va· 
:ı.ı olanlardır. Şiktıyet edilmlycnler ile 
yürüyüp gldlyor.,. 
'IERLİ l\lALI \'E GIDA l\lADllEU:nt 

KOXTROI, ED1I.MEL1DtR 
Bakkaliye toptnncılığ"ı yapan Nuri 

Ergene de şunları söylemektedlr: 
"-Fiyat Murakabe komL;yonu yal 

nız fthAlAt maddelerinin flyııtlarm1 

ele aldı. Biz bu işe hayret edıyonız. 

İhtıktır yalnız flhnll'ıt eşyasm:Sa mı o· 
la.blllr? Halk yalnız yabancı malında 
mı aldatılır? Komisyon yerli mallarm 
!!ya.tlannm mUtemadlyen yUkc"ldlğin.i 
en basit dahUl sanayi mamulit:.nm, 
pirincin, makarnanm,sarmısağl'l flyııt 
larmm yüluıe\tUdiğin\ gBrmUyor mu? 

Bulgar kralı 
Bitlerle görlştl 

(Baş t.:ırn.fı 1 ncldc) 
ğu h:ılde Almanyaya gitmiş \'C 

Bitler tarafmdan kabul edilm.iş • 
tir. Kral diln Sofyaya avdet et· 
mişti:r. 

BULGAR GAZF.TEl,ERİNİX 
NEŞRtYATI 

Sof ya, 18 ( A.A.) - D. :r-;. B. 
ajansı bildiriyor: 

Molotofun Berlin ziyaNtini 
bahis mevzuu eden Slovo gaze
tesi. fikrini şu suretle ifade eL 
mektedir: 

Avrupanm yeniden imarı ve 
B.ı.lk:ınla.rda sulh ve yeni niza. 
mın tesisi hakkında Almanlar.: 
la Sovyetlcr Birliği nrasmda 
mutabakat olm:ıs:ıydı bu mül:L 
kat \'Ukubulmazdı. 

S01:yetler Birliği ile Alman. 
yanın işbirli~i yapması İtalya 
ve Japonya. ile yakl~mağı in
taç eder. Bu çok muhtemeldir. 

Dört devlet nra.!'md:ı amf'li bir 
i.şbirli~ siya.c;eti takip <'dilmesi, 
düny:ıda iıdil yeni ve devamlı bir 
nizamın tesisi için esastır. 

lngiltereye gelince, ona harp ile 
sulh :ı.rasmda hakkı hıyar bırnk1l. 
ma.mıştrr. Ümitsiz va:>.iyetine naza· 
ran lngilterenin harbe devamı 
haklı gösterilemiyecek ve akılsız
ca bir hareket olur. 

Yeni cenubu şarki A\Tupa. 
nizamı hakkında Zora ga1..etesi 
Bulgar nehirleri haliçlerinin 
siyası coğrafya bakımından 
olan ehemmiyetini tebarüz eL 
tirmektedir. ·Bu haliçlerlc "l\öy 
yi,. diktası neticesinde münha. 
sıran yabancı devletler nüfuzu 
altrndwır, 

Gazete. Almanya \'e İtalya
nın da haliçlerini yabancı ta
hakkümilnden kurtarmnk için 
ne biiyük mücadeleler yaptığını 
hatırlatmakta Ye bu memlekeL 
lerin Bulg-aristanm vaziyetini 
anlamak huswmnda gösterdiği 
takdir ve idrak sebebinin bu ol
du*unu ilave etmektct!ir. 

Nehirleri kapalı denizlere dökil. 
len Sovyl'tler Birliği de bunu an. 
lam ak tadır. 

Makale ~u suretle bitmekte
dir: 

"Art1k Bulgaristnnın bu vazi. 
yete tahamrniilü k:ılmamıştrr. 
Bulgar r.r-hirlcrinin koylan 
Bıılgaristanın elinde bulunmalı
dır .• , 

Işıkları maskeleme kararı (B:ı~ tarafı 1 ncldc) 
Atinn, 1!) (A. A.) - 12 ada .ıı.. 

(Baş ta.rarı ı ncidc) 1 bisikletlerin dış ışıkları ve ar!uı 10.m· halisinden 15 Yunanlı bu ndalar 
nnm lmmrtılm:ı \"C m;ıslcelcnme im· balan kılıfla veyahut kOj'll mavi kn- dan birine kar§I hayret ;verici bir 
zırlıltlnrı l· J2·9t0 tarlhlnr l;::ııl:ır lk· lın bir veya lncı.: lkl cam vcya!ıut ko· akın yapmıştır. İtalyan• ga.nıizonu 
mal ı-diJml, olnc:ıl• , .c J;arurtılma:ını yu mavi knlın kfığılla masl;elc:ılr. zayiata uğratılmış ve akmalar 
baı,lıy:\c.'\ğt tarih n;rrıc..'l ıran ı'<llll.'<'ı-1;:· M~elı>ıımem!ş fener veyıı. araba beraberlerinde üç esir götilnnÜŞ ., 
tir. l~b:ılan ı,ullanıl:ım:ız. lenlir. 

3 - Bıı J<ararnamc ııc,::ri tııri!ıin~ıı B - \':ıpurlar işnnıt fener ve ter· Paz:ırtesi ~ecesi saat 24.30 da: 
itlb:ırcn ın!'r'ltllr. tıbnt Iılınbnl:ırını, motör!U nakil vnsı· küçlik bi"l· kano otomobil bir Yu. 

• * * talnrmın ;raptığ'ı g'lbl ma.cı'tcleı-ler. nan limanından çıkarak 12 adal.ar" 
Yukarualu knrarııamedo mevzuu· r.enkll işaret fenerleri gene h:ıvnyıı. dan birine doğru yol nlmış ve 15 

b:ıhs nizamname, 25 şubl t 1030 tarih· lmrşr mnskelenmelerl şaı-llyle renkle· kit;ilik akıncı kuv\•et, !truyan nte .. 
11 Resmi ga7.ctcde ınUşnr etmiştir. rini muhn!azn ed rler. Eğer tu su· ııiııe r:ığmen knrny:ı. çık:ıralt Uç L 
Bu niz.-ımnamer.in yukarıkl ı,ar:ırna· retle lmrnrblmıı I11aret fenerleriyle t:ılyan neferi öldürmüşlilr. ~ 
mede tatbl:- cdnece~I kaydolunan b..'\· seyrlse!er tehlikeli olur.sa lmrnnlık yeli silahendnzlar garnizonun ·YP,.: 
hl..s ve maddelerini aşağıya yazıyo· çöker çölcmez ınUnakal!lt durıiu:ulur. dımma. gelmişlerse de Yunnnlıhn'. 
ruz: ProjC'kUirler kullanılması yas,ıktır. bunlara hiç ehemmiyet verme.ksL 

nizamnameye göre, aıın:ıe:ılc C - Nakil vnsrtalannm iç ten- zin tab:ıncalarln hücum etmi'.jler -
t~dlıirler hazar zamanınd:ı kullanılan viratı evlerinkine benzer surette dir. Esir nlıp birkaç 1t:ı.lynn sili~ 
umumi tenvlrattan lhUyaçtan fnzl:ı. maskelcıunezsc sabit iç tenvirat hendazı öldUrdükten sonra Yuno.n.. 
ol:ın ımkları knlt!Irmnk; elc!ctıık menedilir ve Jazun olan yerlerde lılar motörlerine avdet etmişler_ 
merkez;erinin icabında. voltajlarını dir. Bu sabah erkenden limnnla.ır 
altnnş:ı. indirmek; kalacak ı~ıklımn mMi ışıldı maskelcnmi'} el lam - na dönen :ı.kmcılar isticvap edlL 
knr.s.rtılmasrm temin lçin ınaslce!e· baları knllanıhr. 
ınekUr. ?\akliyat:ı ilgili istasyonlar ve{ mek ilzerc ~sirler~ Yını.an ~:~ 

Bu suretle harp teh!ıkcsi halinde bu ist.aı;vonlar<laki lıntlar, makası ımntrn::ı teslım ctmişle~. 'l"ı...,...,. 
yol gösteren ışıklar, seyri sefer i~a· v~sııire tertibatları yukarı<l::ı. sayı.~ vasıta ol~n ,.kano ~:O~obil sı u.u., .... 
retleri, saııtl:?r gibi bUttin diğer nur lan ~aslar dnhllin<le jvjce maske· 1ve Jıususı b.r motord.U. 
mal umumi lenvıratııı pasif koruıımll ., rLB!\SANA HÜCUM 
icaplarına göre ,.e her me,·r.ıın ııııl: lcnmP!cri 5m·ti!e ve ancak kfıfi de-! 1 ~ • 1 

• 

sondtirme ;·e karartma pllnlanna uy- recede nydınlatılabilirler. I.o?ılr:ı, .~9 (~. A.) - Hava. no 
gun olarak ya tadil \"eyn l>Usbiltün l{atar'nnn lıar<'ketlerine İ'"'l • ~.arctı teblıg ediyor: 
kaldınlmıı.sı temin olunacnlctır. Ilık ede~ hat ve tren işaret fe~er-:. !ngiliz t::ı.yyareleıi, Yunan budu.. 

~akineleri, "eh!r veya kas::ıba elek· • · ·~undan 60 mil mes-'"ede Iunnn; 
tr!k me:-kezle;;nln hazar vo'tnjlarlyl•· Ieri havaya karşı iyice maskelcne· :; . . "': ··~ .. El. 
çalışan ımıılAthanelerln faaliyetleri rek renklerini muh::ı.f:ıza ederler. •. talyanlnrm mtihlm ıa§e ~ 
sekteye uğramamak için ıc:ıbeden ted· !asanı bombardnnan etmiştir. Er"' 
blrlcr alınır. ı:\'LEimF. ışmı.AR SASIL zak depolan İngilizlerin başlrCS: 

Hwusl ve umumi bUtun binalarda l\MSKELEXEC.t:ıi ıhcdefini teşkil etmi.5tir. BüyUk 
dış tcm·inı.tı ve bu meyand:ı. vitrin hasarl:ır ika edilmiştir. 
tenviratı, ışı.kin reklamlar, cephe ten· lhUyaç halinde bUtun ışıklnrırı mas· 
"iratt ,.e ı... 1·na numaralarının ıqıl\lan· Dt\N AI\ŞAl\IKİ HABERLERE • ,. ~ lcclenmcsl lıusu"unda İcra Vekilleri J\ h""""İ 
dırılmnsı ya.saktır, G"RE CEPHE VAZı..1..1: .. .1. 

.._ lleyctince kabul edilen nlzıımn:ıme, Atinn, 18 (A.A.) _ Huduttan 
AÇUlTA lXŞ.\AT tçt:'\ hcnUz şehrimizdeki altlkndarlarıı te~ gelen .son haberlere göre, Yunnn 

Açıkta yapıl:ı.cak lnqaat ve diğer 
fşleı· ancak karıırtılınış i Pcrıcr, hafi! 
~ı.klr ve maskelennıiıı cep lAmbaluriy· 
le yaptl:r. 

Daha kuvvetli ı~ıklarn !Uzıını görUl· 
dUğU yerlerde bıı ışılclnr harice 1,şık 
sızdım1adan çadır veya sair urtU!er 
altında. tamamen maskelenmiş olma· 
lıdır. 
NiZ.ımnameue sösterllcnl .. rdrn ba§• 

ka her ne suretle olursa olsun dı,prı 
da ışılt bulundurmak yasaktır. 

1Ç JŞilCLAI~ 

HUBWil ve umumt bUtiln hlnalar 
içinde her hangi bir ışık hu~mE's!.nJn 
dış3.rıyıı. ı:-eçmesınl tamamen mAn! 
tedbfrlıor alınmış olmadıkç:ı lıer ne 
şekilde olur!!la olsun ııı1k ve.-ccek her 
tUrlU vu1talann yakılması v~ kulln.· 
nılmuı yaaıı.lctır. 

J~ğer ten\·!rat harice lrn:·şı taın:r 
men m.asltelcnemezııe :ı:a.yıf vatlık mn· 
vn~ık v y hut yalnız ı:ı ıo:ıha:5 n~ mun 
hasır tenvir tıpı kullanılır. Bu tip 
yalnız işin yapıldığı yerl aytlın!:ıtmak· 
ten ibarettir. Bu halde yine ışııtın ha· 
ı-lce ıuzmıyııcak ıourette yukarıdıın \'e 
yanlardan mMkelenmesl 19.zımdır. 

llğ edilmemiştir. Bu tebligatın bugUn ordu.su Görice kapılarmdadır::VQ 
yarın yapılması muhtemeldir. Yunan ordusunun §elıre girmesi+ 

Bir muh:ırririmlz, bu .sab:ıh, nizam· :nin bir sa:ıt meselesi olduğu tahmin 
namenin tatbikatında hasıl olması cdilmelüıdir. 
nmhtemel ..tereddUtler etra!md:ı. şch· Bildirildiğine göre, Yunan kuV" 
rlmlzdekl altıkadarlardan malQmat rt: vetleri, Göriceye, şehrin ctrııfmdn. 
ca etmiştir, Verilen l.zahatı hlilO.S:ı. c· cenup ıre cenubu gnrbi tarafüı.rinr 
diyoruz: ı;erçevcliyen Mora.va tepelerlndepı 

'Umumi müesseselerde ranıu!laj ter inmektedir. ltalyanlarm, Göricede; 
tıbatı hazırdır. Tramvay, TUnel vesalr ki üsleri terkettiklerl görülnıekte4 
belediye hizmetlerine nıt müesseseler' dlr. 
de ve dlğ:;:r tımme tcşcldtilllerlnde Yumı.nlılarm Göriceye inişlcrl-t 

l 
maskeleme işi ay başından itibaren nl, başka Yun:ı.n kitaıa.rmm cenubu 
tntb!lc edılmest muhtemeldir. Ancak, garbi.den ilerleyi~leri takip etınJş.. 
iç 1,ıklann mıı.skelenınesl 21 tcşrlnisa· Bu krtalar, İtalyan Ussünil Erze• 
nlrJen itibaren tııtblk edilecektir. lı;: r· kaya ve Epir bölgesine bağlıya~ ~ 
"1ltların ınasltC'lenmı·slnde gayt>, ıııık• sa.<J yolu kesmişlerdir. 
!arın dı~nrdan gorUnmcslnc mani ol· Dahiliye ne?.aretine bağlı bir Yu
maktır. Bunun lı;:ln, ma.vı jstor, hnlr, nan jandarma. tabunı, münasip bfiı 
klllm, Eeccndc, mu:;anıba. hUIABa koyu mc,•kldc boklemektedlr. Yunan lc
ve knlın her !iCY istimal eıJl!ebll!r. talarmm Göriccye girmesini mUto· 
Bııcalıır, mıılOm şapkalarla maskelene a.kip, bu tabur, şehlrdo ve cenubt 
celclerdir. İhtiyaten her evde mum ve Arnavutlukta nizamın idam.esini e-
ya petrol U1mbas1 bulundurm:ı.1• <1oğru !ine alacaktır. !l 
olur. Bunch .. ., h .. '\~kn, herhangi bir ha· J{ORFU BOlIBALANDI t 

''Filomuz beş tayyareden mü. 
rekkepti. Dört bomba.rö..nnan 
tayyarc:;ile benimki. Ben nltnn. 
daki büyük avcı tayyaresile di. 
ğerlcrini himaye edecektim. ~
lii.nik'in Ü?.erine geldiğim.iz za. 
man şiddetli bir baraj ateşile 
kn.rşılaşt.ık. Bombarclrman tay. 
ynrelerimizden birini derhal dü. 
şürdüJer. Bununla beraber bom. 
bala.rnnızr şehir ümrme ntmağa 
muvaffak olduk ve hemen ora.ı 
dan llZllklnşarak tiEsümUze dön_, 
mek üzere uzun bir yoldan do-1 
lastık. Langaza. üzerinden geçer. 
ken devriye gezen üç Yunan av
cı tayyaresi gördük. Yunanlılar 
hemen bizimle rnuharobcYe tu
tuştular. Şiddetle hiicuni: eden 
Yınııanlılar tayyarelerimizden 
birinin !benzin dt>posunu deldiler. 
Bu ta.yyaremiz bir kaç kilometre 
ileriye düştü. Cç ta.YJ areve kn.r. 
şı üç tayyare kalmıştık. Bu m. 
rnda kudurmtl.'icasına. saldıran 
bir Yunan ta.yyaresinin hücu
muna uğradım. Yımn.n1ı ta.yyn. 
::ci bütün cephanesini bitirdi. 
gınden tayyar~ile 'iİ7"'rirıe a. 
tıldı. Ve kanadımı kırdı. Para
şütle athyarak kurtuldum. Yere 
indiğim zaman hnsrnnn ımra 
Ieski bana vaklastr ve dostça: 
karoeşce e1imi ~ıktı .• 

Hadiselerin 
Tilrklyenla lstlklill 

(Baş ta.rafı 1 nd~~>. tefsiri 

Asıl orlıı sını! halkın al~kndar ol· 
duğu onun yiyccet;1.ne, glyecetıno ta· 
alluk eden bu kısma komisyon azası 
neden ba.'l.."Dlıyor :' Galiba, lcomUıyon 

nzasının bizzat bir bnkka.l dUkklnına 
girip alı§ veriıı etUlclerl vnkı değil. 

Bunu yapm:ı.lan şayanı tavslycdk., 

Gece tenvir edilen yerler C:ışarıya 
kareı dikkatle maslcelen!rler. I~ığın 
dışarıya ak~~deblleceğl bütUn pcnce· 
reler, lmpıll\r, c:ı.m tera ~ıar, camo· 
ktınlı korıttorlıır ve bunlar gibi blltUn 
menfezler ve açıldıklar mnskefeıı!r. 

vn taarruzunda da camların hıwa Ih· ]{orfu, 18 (A. A.) _ 1t.alynn. 
t!z..'lzlarmdan ktrtlmama)!ı için pcncc· bombardıman tayyareleri 17 tcsrL 
relere Ustuste ş:ılrnll, u!kt Mğıt ş!rit· nisnni gilnU Korfu Uzerine yeni 
ıcr ynpıştmlmaeı tavsiye edUehfllr... hilcumlar ynpmışlal'drr. MUte:ıddidt 

ll<i ameıe öldü ve biri da 
ağır yaralı 

DUn Kadıköyd•, Acıbndem mn\"klln· 
de !cet bir toprak çökmesi Mdlsesı 
olmuş, iki amele ölm~. birisi ".le ağır 
surette yar:ılanarak hnstaney'! kaldı 
rılll1l§tır. 

Kazn Acıbadem yolunda, Zeynelln i
daresindeki tn,ş ocaklarındn vukubu!· 
mu~tur. Burada bir ocağı açmı.kta 'l' 

r lan nmele Baha oğlu Haydar, Hrunza 
ve ŞUkrU b!rd~blre knym~ren toprak 
ve tn,, yığmlan rıltında kalmışlardır. 
HnydD.r ile Hıunzıı hemen aldı!:l:ın ya 
ralnrm tesiri, h m de hava:ru: kalma· 
lan yUztınd.cn hemen 6lmU§l~. bac:ık 

lt larmdan ve vücudunun muhtelif y r
n leri:ldcn~::,-aralanan ŞUkrü ise ~ı:ı.~1 dı· 
y şarda kaldığınd::ı.n ölmemiş, yet!ıenle:-

tarafından baygın bir halde h'lataneye 
kaldmlmqtır. 

Üsklldar müddelumum1llği \"!l.lcıınm 
ta.hkikııtma el ~toymu,,, meııulh:ri tcs
bit:e glrl§mlııUr. 

selelcr hakkında Alman huku -
metinin fikrini müsbet bir su
rette ifa.de edebilecektir. 

Türkiye için, hele B. Moloto
fun Berlini ?iyaretindc.n sonra, 
- bu hususta. neşredilen veciz 
tebliğ ziyaretin müsbet netice. 
leri hakkında hiçbir şüpheye 
mahal bırakmamakt~dır - Rus 
'ya ile evvelce idame ettirdiği 
dostane münasebetleri tamamen 
yeniden temin etmek ve A \TU

pa politikasının idaresini de. 
ruhtc etmiş olnn milletlere yak. 
laşmak çaresini bulmak husus
ları müstacel bir mesele olarak 
kendini göstermektedir. 

Yeni Tür:dye ile iyi münase. 
betler idame etmekten başka 
birşcy istcmiyen Almanya ve 
İtalyanın, Türkiyeden herhangi 
bir talepleri yoktur. 

Bu münasebetler Almanya. i. 
Gin, 1820 den heri temadi ettir -
diği münasebellere uygun bu. 
lunmaktadır. Almanya ve 1taL 
y:ı Türkiyenin istiklalini, Avru
pa muvazenesinin esaslarından 
biri oiarak telakki ederler. Sov. 
yet Rusya, harici siyasetini ta. 
hakkuk ettirmek için muğlak 
Boğazlar meselec:inin kendi le
hine h:ı.l ve tesviyesi haricinde, 
başka imkanlara gih·cndiğinden
beri Boğazların ehemmiyeti a. 
zalmu; ise de Türkiyenin knt'i 
siyaseti her zaman olduğu gibi, 
bu~Un <le Boğazlar etr~fmcla 
dönırnektedir. 

Rusya, Dasra ki'ırfezine çık. 
m~k arzusunu teşdit ettiği ·tnk. 
dirde, Türkiyenin takmt\c:ığı 
vaziyeti tayin etmek lazrmgelir. 
Bu mesele dünya politikası mii_ 
şahitleri için gözlerin dikilmiş 
olduğu bir noktadır. 

Nihayet Türkiycn.in Yunan _ 
İtalyan muhasematına karışma
mak hususundaki \'aziyctinden 
ayrılacağından kor~mağa ma. 
hal yoktur. Zira Alman diplo. 
matnun da tebariiz ettirdiği gL 
bi, Türkiye.."\İn bu muhasem:ıt 
ha"'.'icinde kalmak arzusu aşi. 
kardır. 

(Baş tarnrı 1 nrldc) 
buki fnwliz tnyyal'f'lerinden hltbl· 
ıi zayiat n•nneml,tir. 

tt.'\Jyanlar bu muharcbC'dc mo. 
da.oıt geçmı, çifte 'latıhh bir lınrp 
t:ın· ,re'll kullanmı~lardır. Brilanya 
ada.sına. dü::;ürlilcnlerdcn birinin 
mn:s.yeneıinde bunlardan hi<:blrinin 
a.sri teçhizatı olmadığr, toıllannııı 
da pek fakir:ı.nc ~orC'ttc t.cçhi1. <'. 

dilmlş bulunduğu görülmiiştllr.,, 
nu ~özleri okuyunca ttalyanın 

lıM·a oruusunu yct!~tinnck l!:ln 
bin:nt taşy:ır('cilik tnh"il eden, 
f:uJ:ı. ol&rak iki oğlu ile beralıer 

d:ımadı YC haridyc nazın kont Ci· 
anoyu bile tayyareci yap:ın !Uu'iO. 
linlnin ~rfcttfülcrl ~:ı.yretleri ha
tırlamamak Ye '·.'.\lu<;olininln o kn· 
d:ır öğündü-"ii haYa ordlNt hu mu. 
dur?,. dem<.'nıC'k <'lılt•n ~<'lmiyor. 

Uıakt.an tlanılun sr~I ho5 ~el· 
elif:-! ı:ihi it:ılm ıl:\ hnrhr ~inıwıJi· 
Ki müddrt!:O ~C"rck luır:ı, ı;<'rCk 
ha\·a ordtı'U \ 'C ~<'rck donırnmıısı 

ile Akılrnize adeta lıal•im ı:;ibi ~ii. 
rünüyorıla. HitlPr ,\\"nııla tı-ra7isi
nin lıir kefesini Mu olini de öblir 
k<'fl'Sini doldunı)·ordu \C mll\·a1.c· 
netle llunı~·or<lu. Falıat lıarbc ~i. 
rip de i~ fiilinıtıı ~eçincc lıiitün 
tılsımlar !:Üzüldü. T<'r.\/inln kefo. 
leri birdenbire alt ii-;t olılu. 1'imı!i 
Jtalya orılm.u dninC'c ::;ii71;niinc 
Arna\ utlukta Yn~:ml!lardnn ~m~:ı
e:ık ~·er arıyanlar, donanma de· 
~"in('e Taranfoch yerinden kımıl· 
dan:ı.ma7. h:ıl~ ~<'le'~ otnı hcş b~n 
t<mluk dritııoU,ır grli~·or. 

11.\SA!\ KmI('A n 

X üçükzibadnk; 
kahveciler 

Bazı nda~nlarm KUı;:Ukzlbada umu· 
mi ev sahiplerinden para al:nck iste· 

SC>kağa, bahçeye, avluya, hasılı dı· 
şarıya açılan kapılarda da ıııık geç· 
mez tertipler yapılır. 

Alevleri göze gorUnen, ışık gösteren 
her ne,·! matbah, !ırın, ısıtpııı. cıhaz· 
]arının bulunılukl;tn yerler, Cl:ıman çı· 
karan l>aclilar hiç bir ış1lc hıızmes!
nln uışarıya. sızınıyacağı §Cki!t!e tan· 
zlm olunuı· ve m:ı.sltelenir. 

Havagazı, maden döklimll fnbrika· 
ıannda ve diğer sınat l<lmyıı ınUessc· 
Jerlnde Jıerhl\Jlgl bir !mal scbE"blyle 
1uıs1l olan ışıklar ınUmkilıı m rtcbe ı
şık huzmelerinin hıırlcc gaçmesine 
mAıı! olacak surette maskelenir. 

1'"'aallyetlerl binalar içinde umumi 
tenvirata !Uzum göstermiyen mile.sse· 
se ve fabrikalarda aletlerin göı Ulmesl 
ve kullanılması için mavi renkte mas· 
kelcnmlş ei Hımbaları Jrnllanılu. •rev· 
z! \"eya Qlet tabloları Uzer!ndn ve bu· 
na benzer ycrlerückl her ne,•I ı~ıklar 
ve renkli iı;aretler maskelenmiş yer 
lcrüe bulunur veyahut bir bölme \"!U!I' 

taslyle dışarıyı• ışık sızdırnııyacalc 
§ek!!tle tertip olunur. Alev ile işleyen 
Irnntrol fılctlerl ue maslH:lcn!r. 

Fabrllrnlar<ln kUller \"e pos:ıl:ır dr· 
şarıya naklcdilmrzılen evvel sönılilrU· 
ıtır. rluınan çıkaran \"e b:ıealnrıl:ı alev 
lıu!!tıl<' getiren ateşlerden mUınltUn ol· 
du~u kadar sakınılır. 

"XARlL \'ASIT.\l,\r.IXO\ 

Motörlü nakil ''asıtnlan, koşumlu 
veya. sair arabalar, hlslklctıer. vn· 
purlnr, trenler ve di~er her ne\•l nakil 
vrıs1tnıa~ı esas o:arnk ışıklarını slln· 
dUrlirlC'r. 

BllıılıUtUn ıcıksız knlmıım:ıl-ırı mll'l1· 
idin olmıyan hallerde nş!!.ı'.l'ıd t',ı fıkra· 

!arda yazıldıı";"l gibi kU\'\"etl z·ıyıf 
m:ısltclc~mt'i ışık bulundurul:ı.lıi!lrl<'r. 

A - MotörlU n'lkil ve.ıntalarının ve 

Kavakta bir ceset bulundu 
Bu snb:ıh saat ı O raddelerinde 

numelikavn.ğında dalgalar. ,Sahile 
bir c!'sct atrruşlanlır. 

Ya.'jhca bir erkeğe ait ol:ın bu 
ces~t üzerinde de dün Oz-Uköyde 
bulunan gibi hüviyetini tesbite ya. 
rıyacak hiçbir ennk zulıiır etme· 
miştir. 

Sarıyer müddeiumumisi Kamil 
Bor~ vaka tahkikntma elkoy.11:1~. 
ceset teşhir için morga l~cı.kı:r'll -
mıştır. 

Dir cinayet ihlimnli mcvcuts.ı 

d::ı. cesedin sanlı birine ait oldu.. 
ğu \'e deniz kenarında gezerken 
bir buhran rnnunda dü5ert>k bo -
ğulduğu sanılmaktadır. 

"Fuhu~ yuvası,, değil 
içkili lokanta 

I3C'yoğlunı:la Asmnlımesclttc Foll· 
berjer ı }'cill lokantası sııh!bl matbaa· 
ınıza mllr".ıcaat cdcrclt, mllesseııt:>nln 

dUn bir nkşam gazetesinin .>'nzıfığı 

gibi, asla "fuhuş yuvası .. olmndığmı, 
zabıtanın l>urada gördUğll blrknt ka· 
dını kontrol ve muayeneye se\"kctme· 
si böyle bir !ıtikUm \'Crilmesinc kOfl 
bir sebeb olamıyacağmı, umumi b!r 
mUessesc ol:ın b:r loknntayn her çeşit 
insanın gelcbllecen-i pı:ık tabii olduğu· 
nu söyllyerck bu noklan:ıı kaydım 

rica etml§tlr. 

~-Senenin en bUyllk lUrkı;:e sö~l!i ve arııpça şarlul1 filmi ~ 

I~ . 
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-~~~!h~~~UUJ ~2.~~.~~~~.~.~~~!~~ 
= P~K YA.KINDA ifi 

i TAKS1M Sznemasında ;~ 
·-ı•;;elllll!!!WlmHOOtlWt~ınt~ı~nı~~ıım~ . 

d!klcrini ,.e yakalandıldannı ~ ıızmı§· 

tık. Kilı;Ukz!baöa kahveci H!llıl Trak • 
Q3man, Dereotu caddesinde 'ks.h\•ec! 
Veli, kahveci Recep, kahveci lemall 
matb.utnıu gelerek kendi dilkkft.nlıı.rı 
ha.kkmda. bir §lkAyet yapılmadığını 

blldlrm~lerdir, 

bombalar atılmrştlr. Bazı hasarT.ar 
vardır. 

• • 
1 

dalın:ı en gli7.c 1 ve en heyocruılı ı 

fllmlı 1 gütiÜ'rlTl('J,;tc şölırct iıı.'\n 4 

sinemamız. ... 
llu lınrtn :;-ene mulıtcre!n mnsterl· 
lerlııc ... lfolutıı!ılyn film ~lrl:ct!nln 
rıı lıü.) UI• filmi. 

I>linyn gazetl'lc.rlnclo uzun .z.nmnn 
tefrika rdllcn bü~ UI• macera filmi 

filmi. 
1 ~ 

--"- - Mntınelcrdcn 1 ARIN ·1~ 

1 Ai-K A-Z A~1 
Sinemasında 

&Aş o·a 



mağrurane yUzmiyecckti. 
Şimdi esatiri bir deniz kızr gibi 

sulan yarrp gidiyc,r. Si:-c d 111 

n a ~ f!1 rt - Al\'.sa.m r"'ost&.ı!l 

Fıransa naslll ve 
. niçin yııkıdl;llı 1 

Fı·ansayı idare edenler silahlarını, neden teslim 
etmek mecburiyetinde, kaldılar? 

Yaza:ı: Çc"Jiren: 
ya, emsaısiz bir gemi: diimeı.in r.r p·erre Lazareff 
hafif b'r harekclilo derhal istik:ı-

HA-KE 
m tini değiştiriyor. O kadar lıa.;_ 

ı:as .•• 

Pwn mane\•ral::ıra ihtiyaç kclma
dan, bir tek yelken blle toplama. 
daı. kolayca. döne bili~ or: tıpkı bir 
tııyın gcmleıine asıld·ğımız z::ıman 

nasıl dönerse! HattD. makinelerle 
mil::ehlıcz bir vsıpu:· g'lıi rüz, • r ı 

altında geri gE'ıi de gi:!('biliror. 
Bir gUn Punga _ Punga lima · 

nmJa mcrc"nlar a'"r>'nnn sıkıc:ıııı• 
tı; o vak't tt"Crlibo ettim, ve mu 
vaffak oldum. 

Biliyorum ki bu dMiz ic;lcri cı"?' 
pek alakadar clmi)or. Bunun·" 
beraber emin olunuz ki cocuk de. 
mln oyuncağı i11in ağladıysa br 
son göz yaşlarıdır. Gcmlsiııi ver 
miyorlar Jtye ağlıynn çocuk s'uin 
zannettiğiniz kadar gUlünç değil • 
dir. O bu gemiyi istiyor, hem de a
lacaktır. Yalnız bu Kinros buda -
lası daha cwcl batırıp içinden çık 

mazsa. 

Şeldon da. oturduğu yerden 
kalkmış, genç kızın yanına sokul· 

muljtu. 
Pıırınaklığın Uzerine dayanan 

ı rin ele baktı; ve hemen gayri 
f'UUri olarak elini Jan'm eline bt. 
r ııctr. 

Hafifçe gen~ kızm elini mktı; ve 
a) ni hafü tazyiki kendi elinde de 
hissetti. 

Fakat bu ilk temasta şehevi hiç 
bir şey yoktu. 

Genç tızm bir an içinde keıı
dlaini kaptırdığı heyecanın menbal 
o değil, Marta idi. Evet Jan kay. 
bettlği oyuncak için heyecanlam • 
yordu. Genç k:ızm eli, o anda aa.. 
dece bir dost elin! l!llkmıştr. 

Seldon müteheyyiç bir halde 
geriledl 

····································~, 

ı •w• re Lazareff Fransanuı en çok satılan '•Parıs Soir,, gazetesinw baş· 
S mulııırrlriydi. Kendisi, Fransayı terkeden diğer şahıslar gibi Vi;ıl hlıı<C f 
1 meli tarafından "kanun harici., addedlldl Bugün Amerika Birleşik dev 
l le 1erınde bulunmaktadır. ' 

J ,~ .............. YY\ ·························••tr•••·····~ 
10 Mayıs günü, şafak sö~~erkeıı, 

Gc: .. ~. al '-;amelin, Pans ~ehrinin 
,, w~ ilerısinde bu,unan Chteau 

' ıcennes'da işlen ile ~gul 
ıyordu. Hhhumctle koıayC3 
edeuiiınek ıçin karargtihmı 

....... _.t kurı11u,.tıı. \anında bu· 
• •• arı iki yaverden Liri mi.ıttefik 
... tlu a mm Bc!ç k:! \e Hollaııotı 
.~~eri?ıc yu, i.ldul,.erıne dair raporu 
okumaUadır. 

bamelin: 
•• - A1a, muharebe neredeyse 

İxışlarnak üzere. Gündelik tebliği 
·ırlıyalrm ... 

Joff re'nin askeri katibi olan ve 
me~hur 1914 Marn muharebesinin 
gündelik tebliğini yazmış olan Ga· 
melin, kendi tebliğini, raporu oku. 
m : olan yaverıne, imla ettirdi. 

" - Birinci Teşrindenberi bek· 
lenen taarruz, bu sabah başladı. 
Almanlar bize kar§I olan ölüm sa
vaşma giriştiler. Fransa ve mütte. 
fiklerine gündelik emir cesaret, 
en,.r3i ve itimad'dır. 

Bu sakin, küçük Fransız gene
rali sekiz aydanberi Alrnanyaya 
katiyyen taarruz taraftan değildi. 

Kendisinde, ve herkeste olduğu 
gibi, Majinonun aşılmaz olduğuna 
dair kuvvefi bir kanaat mevcuttu. 

Almanya, Polonyada meşgulken, 
in~sı hita:n bulmamış olan Zig
frid hattıqa taarruz etıne plhunı 
kabul etmedi. 

Kanunusani, Şubat ve Mart ay. 
lannda Finl!ndiyaya yardımcı bir 
ordu göndermedi ve Jronside ile 
Gortu kendi kanaatine iştirak et
tirdi. 

10, 11 ve 12 Mayısta, Hollanda, 
Belçika ve Lüksemburgun içine 
doğru ilerliyen müttefik orduları
mn Heri 'harekatı, yollan. tıkayan 
mülteciler yüzünden, yavof'amak 
mecburiyetinde kaldı. 

Maamafih, general Giraud'nun 
emri altında bulunan ordu Ant· 
werp'e vasıl olarak garbi Hollanda 
istikametini tuttu. 

mı İ!'.e L amur ve Aıde~s'de tu 
uuıdu. 

Müttefikler Beiı;ıka \'e Holianda · 
~vkilerine yerleşmeden t'\\el A\· 
mm~lar Alber k·.ııa.mı gcçmı5 bu
lunuyorlardı. Holaııda orcıuı;u in·· 
kiraz ctmi~ti . 

••JI d' .~r cnnes,. ele ilerliyen Alman 
motorlu km vetlerı ~ekız saatte 
Fran::-ız avcı askerlerini geri pus. 
kü-rtüyor Ye Fransız!ar ikinci mii
daf~ hattına yerleşmeden orma~ 
geçıyor. Bclçikaya ihtiyat kuvvet
ler gönderilmeden, Almanlar 14 
Mayısta Fransa hududuna gelmiş. 
lerdi. Alman orcusu, Fransa ara
zisi üzerinde o kadar süratle ilerli
yordu ki, yollara dökülmüş olan 
maynlar infilak ettirilemiyor, 
tanklara karşı mftnialar korwlamı. 
yor, taburlar muhkem mevkiler 
içine alınamıyordu. 

Öyle mevkiler ki, oralarda, ay
larca dayanabilmek için, kafi de
recede cephane ve gıda mevcuttu. 

Alınanlar esir almak zahmetine 
katlarunıyarak ordunun karargfilı 
istikametini tutuyorlar. Karargfilı 
ele geçirildikten sonra sahte ric'at 
emirleri verilerek bütün irtibat 
hatlarını kesiyorlar. 

Ne yapacağını şaşırmış olan 
Fransız askerleri i~. çelik yağmuru 
altında eriyip gittiler. Bilhassa ih. 
tiyatlardan müt~kkil olan subay
lar idare edilemediklerini, idare ~ 
demediklerini böyle bir anda an· 
!adılar. 

Ne yazık ki modem bir harbe 
hazırlanmamış oldukları gibi et
raflarında olup bitenleri de anla
yacak vaziyette değildiler. 

Erler gibi, onlar da başlarını kal 
dırdıklan yakit havada müttefik 
tayyaıeleriaden hlçbiribi ...... 
mekten mOteessiıdiler. 
Kısa bir zaman sonra perişan 

bir hale gelmiş olan hu ordu, düş
manlarının, yani Almanların emir. 
leri altına girmeğe mecbur kaldılar 

Jan gözlerini umklqan gemi • 
den ayınıuyarak, öfkeyle bağrrdı: 

- Size dememiş miydim: Bu 
aereem herif hiçbir şeyden anlamı. 
yor! lWA büyük yelkeni açmadı. 

(Devamı 001') General Billotte'un ordusu ise 
"Meuse., e yerleşti. Corap'in emri 

----------·---------•altında bulunan ordunun bir kıs-

"Corap,, Ordusunun Akibeti : 
Askerlerden biri "Aldatıldık, i

hanete uğradık,, diye bağırdı. 

Soldan -ta: 

"ihanet,, kelimesi, erden ere, 
bölükten bölüğe, taburdan tabura 
geçti. 

Askerler için, hezimetin sebebi 
ancak bu kelime ile ifade edilebi
lirdi. Büyük bir karga~ık içinde 
silahlanni yere atarak mültecHerle 
dolmU§ olan yollan taşırdılar. 

Almanlar ise, hiç mukavemet 
görmeden ve bir turist sür'atiyle. 
açılan bu kocaman gedikten, Fran· 
aayı istilaya ba§ladılar. 

Müstakil bazı Fransız grupları 
kahramanca dövüsmeğe devam et
tik!eri halde mfutevlire karşı ko
yamıyorlar. 

Almanlar 15 Mayısta, orijinal 
pllnlan mucibince, Relçika ordu· 
Iannı Fransada bulunan ordular
dan aymnağa mnvaffak oluyorlar. 

Hadiselerin sürati Gamelini şa 
şırtıyor. Erkam harbiyesi, yapılan 
mateeddit ikazlara raımen. AL. 
manlann şi .. ,c;ek harbi karşısında 
bir §eY yapmıyorlar, beş günlük 
bir muharebeden sonra meşhur 
Fransız generali Gamelin'in plfuı
Jarmdan eser kalmıyor. 

5 

deratını omuzlannda tasltn.1' olan 
adamın l'Srni matbu o!arak Fran
sanm hiç bir yerinde gözükmüyor. 
Dolaşan rivayetlere göre, Gamelin 
kurşuna dizilmiş veya intihar et
mi~tir. 

Aradan sekiz gün geçince, Ga. 
melin'in, Parise yakın olan kö~kü
nün bah~ec:inde, kemali dikkatle 
gül fidanlan ile meşgul olduğu go 
rülüyor. 

Veygand 1940 da Gamelin'in ye. 
rini aldı. liamelin ise Veyganrl'ın 
yerini 1935 te almıştı. Bu iki .Fran 
sız generalinin birbirlerinden hO§
lanmadıklarını herkes bilir. 

Veygand daima bir taarruz or
dusu hazırlamak istemişti; bu bil. 
yük general istihkfunlara hiç bir 
zaman itimad beslememişti. Ken
disine, muhteris, demokrasiyi bir 
gün tehlikeye düşürebilecek bir a
dam nazarı ile bakıyorlaıdr. 

Halbuki kendisinin 21 Mayısta 
yakın şark ordusundan ayrılarak 
Parise geldiğini görüyoruz. 

73 ya~nda olduğu halde sıhhati 
yerinde ve mesuliyetlerden kork.. 
mamaktadır. Vaziyetin kötü oldu
ğunu, bildiği salde orduyu yeniden 
organize edeceğini ümit edıyor. 

Lakin vaziyet, zannettiğinden da 
ha feci, da11a elim, tam manasiylc 
bir felaket şeklinde) di. 

1 - Beyoğlunda bir cadde, 2 -
GökyUzünUn geceşcü.•lği, önayak o· 
lan, 3 - Baytarlığın iptidai ıekll, .__ 
Arapça su, arapça yer, mahal, eonuna 
(T) konursa az manasına gelir. '5 -
Yorgunluk ifade eden bir ses, baş ta· 
rafından aon.sw:. 6 - Bir kadın ismi, 
sonuna bir (A) konursa ebe manaama 
gelir, 7 - Farsça yanm. sanat, 8 -
lıfinare kül4lılarmın tepeal, hafifçe ka 
zan. 9 - Takat, başımızı sokup otur 
duğumuz yer. 10 - İllallah. 

Çörçil, 17 Mayısta Parise gele
rek Reno, Daladye ve Gamelinle 
müzakereye giri~iyor. Biri zırhlı 
olmak üzere Fransaya iki fırka 
gönderec~ini va~dediyor. Game· 
Jin'in bütün hatalarına ·rağmen 
mevkiini MUl işgal ettiğinden do
layı hayretini gızlemiyor, aynı 
günün akşamı, Gamelin bir tebliğ 
neşrediyor: .. Ya zafer, ya ölüm. 

.. Galip gelmeliyiz.,, 

Reno, kendisine askeri vaziyeti 
izah etme)e çalıı:;ıyor. Vaziyet h~e 
şu: Almanlar Aisnc'i geçmişler. 
Arras ve Amiens'i işgal ederek İn
giliz kanalına vannışlardı. Ye~e 
iyi haberler ise, Almanların Sedan 
ve Montmedy önünde ilerleme· 
dikleriydi. 

Yııkarda.&ı aontı: 
ı - Uydurma hiktıye. eski mual, 

2 - Avuç içi. felAket, 3 - Nota. ve· 
rem hastalığl. • - Arapça. efendim 
ne emredersiniz. efy&. l'i - MUkem 
mel, ilAve, edat. 6 - Nt> sence ne de 
onca, 7 - Sersemleşme. 8 - Bir clns 
kuma§, iğreti vermtk, 9 - Ziya, sor 
gu, 10 - lnkıbaZ. edat. 

-Peki sultamm' Emrettiğiniz 
gibi hareket ederim. Fakat, ayıp 

oimazsa, sorabilir miyim: Bu sıkr 
lığın sebebi nedir? Eskiden hangi 
kapıdan olsa, dalaı girerdim. Kim 
se bana nereye gidiyorsun demezdi. 

- Her yiğitin bır ayran ıç151 

vardır, Yusuf baba! oğlum Murat, 
da tahta çıktığı gtindenberi, sara· 
ya yalnız yabancı kadın değil, ya· 
bancı hiç kimsenin girmemesi için, 
icap edenlere şiddetli emirler ver 
di. GOya Venedikliler saraya bir 
casus sokacaklarmış. 

- Böyle bir casusun saraya 
sı:irdiiini biran için kabul edelim, 

Yollar müll<ıdlc-r ve lumıyonlarla aolup taşıyordu 

sultanım! Bu casu!\ sarayda ne öğ· 
renebilir? Ve öğrendiğini kime, na· 
sıl bildirir? Buna imkan var mıdır? 

- Bu belli. olmaz, Yusuf baba! 
~inareyi çalan. kıhf ını önceden 
hazırlar. derler. İçimize girecek ca 
sus elbette dışardan da bir gizli el 
bulabilir. Muradın fazla düşünme· 
ğe hakkı vardır. Bu getireceğin kız· 
dan sen eminsin değil mi? 

- Aman sultanım, kendimden 
~phe edebilirim, fakat ondan oka· 
dar eminim ki .. 

- Pekala O halde, biraz önce 
dediğim gibi. Lul~reçyayı arka ka· 
pıdan getirirsin.. ve Cafere teslim 

edersin! 
Esirci Yusuf baba saraydan se· 

vinçle çıkıp gitti. 

VENEDIK ELÇiSiNiN 
SAHILHANESINDE 

Cibali sırasında. denize karşı, 
yüksek iki kulesi olan Venedik eJ· 
çisinin yalısında Yusuf baba, elçi· 
ye anlatıyordu: 

- Valide sultanla görüştüm, sin 
yör!Şimdilik yeni bir cariyet almak 
niyetinde değilmiş. Maamafih, si· 
ze verdiğim sözü hatırlıyarak, vat· 
de sultana: - Size bırakayım. e· 
ğer memnun kalmazsanız, iade e· 
dersiniz. O zamana kadar para da 
istemem. Fakat, yaıık olacak bu 

kıza. Şimdiye. kadar böyle güzel ve 
sevimli bir çiçeği padişahımız de· 
ğil, dünyanın hiçbir hükümdarı 

koklamamışhr! dedim. 

- Ne cevap verdi valde sultan? 
- Bu şartımı mül~yim bulmu, 

olacak ki, peki öyleyse · dedi · ge· 
tir bakalım. Oğlum beğenirse, pa· 
raı:ını ben sonra veririm sana. 

Esirci Yusuf yalan söylüyordu. 
O, Mahpeyker sultandan beş yilz 
altını peşin almıştı. Şimdi de Ve
nedik elçisinden para kooannak 
istiyordu. 

Sinyör Greçyo: 

- Peki, dedi, ben !Özümde du· 
•ıyorum.Sen hemen Lukreçyayı sa 

Reno, 18 Mayısta yeni Fransız 
kabine ini kurduktan sonra Peteni 
başvekil muavini intihap ediyor. 

Vazh·et o kadar ümitsiz ki, Re
no, dahili siyasi karışıklıklardan 
korkmadığı için, milli müdafaa ve. 
kili olan Daladyc) i haı iciye ve· 
kili ilan ediyor. Fransanın en sert. 
en kalpsiz, lakin en mul~tedir şah
siveti olan Mandel ise dahiliye 
vekili oluyor. 

Ba~vekil ve aynı zamanda har. 
biye nazın olan Reno, General 
Veygand'ı Gamelin'in yerine geçi
riyor. O tarihten itibaren, seneler-

~enberi medent dünyanın mukad. 

raya götür, valde sultana 
et 

teslim 

Yusuf ba!:>a gözlerini açtı: 
- Bunu yapmak güç bir iş de· 

ğil. Fakat ilk önce paramı almalı· 
yım. Veresiye yapamam, sinyör 

Sinyör Greçyo gülerek dolabını 
açtı. Beş rüz altınlık bir kese çr 
kardı: 

- Ne kadar verecektim? 
- Beş yüz altın .. 

Elçi, al~ın kesesini esircinfn önü· 
ne attı 

Ordu. :ık hedefine vanyor, fakat 
- Al bal•alım .. 
Yusuf keseyi aldı. koynuna yer 

leş tirdi. 

Yegane mesele, Belçikada bulu. 
nan müttefik ordularının. ArraSl 
delerek. Somme sahilinde bulunan 
diğer müttefik ordular~ irtibatı 
temin etmekti. 

Vergand 21 Mayısta vaziyeti 
kendi gözü ile görmek istiyor. 
Yanında sadık \e ayrılmayan 

yaveri yüzbaşı Gasser olduğu hal
de düşman hatlarının üzerinden 
uçuyor. Tayyaresi makinalı tüfek 
ateşine tutuluyor. Pilot fena halde 
korkuyor. (Devamı var) 

diyeceğiniz var mı? 
- Hayır. Ben, kendisile konuş· 

tum. Tekrar söyliyecek bir sözüm 
yok. Haydi, uğurlar olsun. 

Esirci Yusuf, ~ilhanenin rıhtı 
mından bir kayıkla Azapkapıyc: 

geçmişti. Yusuf, geceyi karsı va 
kada geçirecekti. 

• • • 
Ertecıi gün, esirci Yusuf, ~sirle 

rini sakladığı eve döndü. Luk~eç 
yayı çağırdu 

- Haydi, hazırlan bakalım! bu· 
gün saraya gidiyorsun! 

Genç kızın yüzü güldü: 
- Sahi mi söylüyorsun, cusuf 

baba? Padişahın sarayına mı sat 
tın beni? 

Greçyo birdenbire ciddileşti: - Evet. Vakte sultana sattım 
- Bu ah~ veriş aramızda üala· Galiba o da seni hünkar efendimize 

cak .. anlıyor musun? hediye edecek. Aman, dikkat et 
- Merak etme. sinyör! Ben bu yavrum! Türk sarayları şövalyele" 

\elerin yabenCJSI değilim.. rin konaklarma benzemez. Oralar 
Yusuf kalktı: da binbir entrika döner .. ve her sa· 
- Yann aqam Lukreçyayı sa· at başka bir hava eser. 

raya gö~ğim. Kendisine bir · ~ Wll") 
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Beyoğlu Halk Sinema&ı 
Bugün: 1 - Lorel Hardl. 2 - El· 

mas hrrsrılan. 3 - ): ılmayıtn .Uvari.. 

-

Blı'im futbol oynadığnnrz de· 
virde ben üç kıymetli k:-ıleci tnru. 
nm. Hamit, Nedim, Ulvi. 

tnvi, Hamit ve Nedimden sonra. 
yetişen ve bu maruf kal ellerimiz 
kadar futbol tarihimizde muvaf • 
fakryetler ve yararlrklar gösteren 
çok krymetli bir kalecidir. 

Klübu Galatasar:ıydır. Futbo
le, kaleciliğe fevkalade olan ~ti • 
da.dr ısayesinde meharetini pek ça: 
buk elde etmiş, birden sivri~ -
tir. Bu oyuncunun şöhret salma • 
ama, muvaff&kıyet kaz:ır..masına 

Galat.uarayın o zamanlti kuvvetli 
takınır büyük bir il.mil olmuştur. 
Antrenör llanlerin de Uhide e -
mcği kabili inkfır değildir. Ulvi 
Galatasanı.yda, bilhMsa Fenerb:Uı
çeye karşı olan oyunlarında harL 
kalar göstermiştir. 

Hamit ~imal turneeinde Stok • 
holm muhtelitine kar~ı. Ncdiın 
Pa.risle Çeklere karşı nMII unutul
m.ıız bir §eklld~ müstesna bir oyun 
gösternıi.<1se, Ulvi de Galat.Maray -
Fenerbıili<;e muhtelitinin Mısır ·e· 
ya.halinde Kahircde, Kahire muh
telitine karşı oynadr~ı oyunda o 
derece mükemmel bir oyun çıkar_ 
mıştır. 

** 
Kahiredcyh:. Bugün Kllhir~ 

muhteliti ile intikam ma"ıırıuı ya· 
pacağız. İki gün evvel ~ .,.., ığımız 
maçta 2·1 mağ!Ub olmuştuk. 

Kalcciminıı son drrece mııv~ 'fa_ 
kıyeti olmasaydı, muh kkak ki 
daha da çok gol "erdik. Ba'mlrm 
bugün ne olacak? 

Stadyomda on bC'ş hin kisi tah· 
min edilen bir scvir<'i kalcb:ılıı7ı 
var. !şte bizim tak1m alkHılar i· 
dnde birer birer '•n··a rtkmaı:;a 
basladılar. Nihat Zeki. A ı\eddın, 
T ... eblebi Mehmet. füı.dri, Sabih, 
Muslih ve saire. Yani rutboltin hE'
men hemen bütün kudretini bir a· 
raya toplamış olan t'n kuvveUi bir 
tim ... 

Kahire muhtcliti d" <'ok kuv -
vctli, Hicaziler, Muhtar! r (lQ28 
olimpir2dında bir.im milli bknnı _ 
mrza ,•etli gollin dördünü atan o • 
) uncu·) Aliler, Velil r, Hüımülcr, 

/ yi cins saattir 
Umumi acenta: 

lsta~bul, Kutluhan ı. 
Satı, majazaları 
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~ :;. :(. il ı;Ul' ti' 
A~ağıda y:ı.z;ılı mevaddın açık ekıııltmeıerl hlzalarırıd• Y~aliPıe 

atıcrde Nığdede askeri satına.ima koınlsyonuncia yapııacnktır. 
ıe saatındo lloml./ona gelmeleri. (1856) (104J9) ,e 5 

Cınsı .kllo tutarı teminat ihale gtın 
!ıra il ra 9•0 

:?1111 ..gtO 225.000 33.750 2521 
2
z ıı 

40.000 14.2v0 10.,5 ııı• 

* * * 40 cıı 
12•).000 k ilo ~ığır eti p:ızarlıkla !!atın alınacaktır. thalC'sl 6·l!l;.1~cıı1'ııt.,. 

d:ı ,,:ı,p t!C r nU sna.t l6 d'l ue ıbolı:J:ı 113kcr1 l!atmal.na l::ım n L-~ıı ,,.Jd 
nıln bedeli 30.000 lira tcmın tı 4500 liradır. Te.ıı,t) • .ın """" 

Bulgur 
Pırfnç 

M~rrlllınh ynprlan femasta de' lt't ril"alj \'e seyircilerdoıı bir grup •• 
yona i:'dmeleri. (1466) ı 10820) ı 

* .. • ı:ı:ıd' 
A:ağıdıı y117:1lı mev:ı.ddın kııpıılr z:trfia ekslltm0ıerl hlZBıar ıı1'tıl' .tacak. Kalecimiz birden trun za · 

mnnında, §ıme:ck gibi ant bir ı;ı -
kışln bu oyuncunun ayaklanna a· 
tılıp topu knpmasm mı? Ve mu -
h:ık.k:ık bir golü kurtarmasın mı"! 
Herkes hayrette ... 

- Ya.ş:ı Ulvi, ya"a Ulvi!. 

Muhterem okuyucularım. 

YııJ;:s.rda yalnız bir akında <'an. 
landınnl!ğa <;alı11tr-;ım bu nozisyo
nun muhtelif şekilde hu l""'""TTl'l•o:· 
da en a•ağı on be~ defa tekrar _ 
1Rnd1i'ını gföo:ünüziln önüne geti -
rlniz. Ve Ul\'inin • .. lııın1ıırm hep· 
~inde, yüzünü gozunu, k• ~'l'!T'lI 
canını dU'!HnmPdcn Jıa~Tl'Yl oyuncu. 
IRrrn ko•kocn. avnkların~ k(.>n-iini 
fırlat ., l\tarıık goll"ri km·t"'rdıi(ı -
na ı-ahit olunuz. Bö)•le bir· kl'ılPci 
ye hıırikul de deme?: d ... ne der,i· 
nip;? Nctekim se ·Irciler ve idare. 
cilcr dP (sonr dan bitim idareci
miz ıı bir:e anb.ttık!:ırına narııran) 

bu haller k rşısında gö.P.:lerini kıı: 
payıp •'Am:tn bir k!'lr.a ,.ılt•rrk, 

bu kadar ft'!clıık!r, r •s \lr bir kale_ 
ci biz dahi\ gôrm,.dlk, llm n <111. -
ka tll\nllcıt.k •.• , rlh • hayreti " i · 
Ç"'r"'inde kıt.lmıı,lardır. 

hte o ııiin Ul\'i Kahiredf' murL 
7:e d,.neef'k dereet'd bir ovun gös 
tererek tı'nlt'!rc~ ld ır;" "~r.oırn al 
kı mı top!ıyan böyle bir kal• ci -
mi2dir. 

Tipi, •!H 
•.ıt••lıan : 

r.ı:ı, tneriy tlflri \"C 

Ur.un blr bov, dal alı Mt'I "•!: -
la.r, m&T1 cüzler, beya.ı bir tfn, 
gilıel, ı.uunca bir yü:ı. Dole-unc• 
bir \1.icut. Hcrke$le iyi ge<;'nen 
uyıal. te.rbh·eli. mı:ıik bir 1ıporcu 
kan.lı:terL 

Ulvinin tipini görenler maçlar -

da gösterdiği ces&rete, !edakft.rlığ3. 
hayret ederler. Bu ince ve naz:h 
tlp orada birden sertleşir, cesur · 
laşır, ) nrndılı ı ile tama.miyle zıt 
bir bal alır. 

UM sadece iyi bir futb"ll"ll o • 
lıırnk kQ.lma.mrştır. Futbolün nnıa. 
riyatı üzerinde uımn h'lylu c;alı3 -
mı~. hakemlik inee!ikleri ü::· 
emek sa.rtetmiştir. IC lt>clıirn ma • 
ada muhacim mevkiinde dP " " 'Tl'lr 

Kl!.lede çok iyi yrr tn•ıır. Hficu _ 
mun inki.•l!.frnıı. gö~" rıo•ls\•onı•na 
ist'kl'tmet vı:ırir. G"'riic:ı,,,.i VI' nü • 
fmm nazarı l}:ı.vanı h::l''rPt b;r de· 
recede i•ıı.bt>tlidir. Çtkıo•l'lrı tam 
verind dir. Plonionları, r:IE"'"AimP.n. 
lnrı, pasları. ton'l :r.am.,,.,ı,,ra '"""' 
rukln muit bı-lc-lcri rnükC'm!"'n1rlir. 

Bevnelmil,.1 ovuncularrm••1 n -
dır. Birçok futbol :S")ııb-tln mir:c 
i:,tirak etm l'I. Gılll!.lıı !"uaydıı., mub· 
t~lit ve milli ta.kımlanmızda sene_ 
Ierce oyun oynamıştır. 1928 Ams· 
terda.m olimpiyadında da kaleci 
mir: Ulvi idi. 

Ulvi Türk futbol tarihinıir.de u. 
nutulmaz b r ~e1'ilrle mevki ka
urımr~ kıymetli kaleci' rimizden · 
dir. 

YllpıltıC _.şl gUn ve saatlerde Sllrtte asl<er1 satınalma komisyonunda ır ...-
ındell b terin kanuni veıılkalnrile teklif m'!!ktuplarını ihale s:uıtıer 

kom.syona vermeler!. ı 142tı (10636) 
Clnsı 

Arpn 
l\uru ta!lulye 

miktarı 

kilo 
210.000 

60.000 

tutarı 

lira 
16.SOO 
l!'i 000 

temlnaU 
lira 

1.265 
1525 

:f. :;. ;,ı. c yat.81' ti'' 
B•herlne tahmin edilen fiyatı z o ku~ olan 10.000 tan btııt 

behHlne 340 kuru, flyllt tahmin edilen 20.000 tane nevreslrrı~ı:ıer "ı 
kuru; fiyat fiyat tahmin 'dilen 10.000 tane yatak çarş:ı.fı, ~~ t ı 
130 karu~ tlyat tahmin edilen 30.000 takım çama~ır, beller u s9' 

40 salı gtın ııJC ru: tıyat t.ahmL"l edilen 10.000 takım plJama. 2ö 11 9 ııte ıı:ı ~ 

Ankara.da M.M. V. sıı.tınaıma komisyonunda kapalı zari usu eJttııP1'~~ 
ğindcn ıstckliıer!n 10.000 ı.ra llk teml nıı.tile birlikte teklif rrııco!Jll~) 
!!iltme saatinden ~hemctıal bir ııııat Pvvelinc kadar mezkOr JO~S) 
meler!. Şartname.si 875 kuru~a komlııyondnn alınır. (1412) ( p 

~"'"' ~dil' ,ı 
o ı:ı~ııP ıı't 15550 metre kablo ile 1000() metre çıplak tel ve 85 ıı unU ş 

!ıkla ml\baya"l edilecektir. Pazarlığı 20·11 940 çıır§amba g ııııcıı"tıt~ 
Eı!lrne eııkl mU .. lriyet dairesi ııatmalma kom!:ıyonunda yaP 19ıcıtlf. 
rUr ed,.cl.'k fiyatı U:ı:erlnden yUzde on be, temınat nkçeJeril:.ıd:ı. g6 

h U komlsY ) misyona gelmt>lerl. Şartname ve nUmuı1elt>r1 erg n 
10

9 1 
(H92J ( 

df. 
1- J(. ;,ı. il lğrıcct ,. ı 

A,~ğıda yazılı 11.rpal!lr par.arlıkla ~2·11·0!0 cuma gün "estltJ 
. 1 kanurıt !'l~ltn!llma l<nmlsyonunda yapılııcaktır. latekhler n :ıııJ 

tinde koml.,yona gelmt>lerl. 11496) (10!191} Teminatı ~t 
Cinsi Kilo Kuru~ Tutarı il J~ 

Lira Lira 
8760 

Çuvallı arpa 500.000 10.50 5:?500 
125 

1
. Cuvallı arpa 500.000 10.:?5 51'.?50 

1 
:f. :f. ~ Jttrl ~el f 

Ileilri GÜRSOY 

--------------- • h ııerdekl il! \..; 
A~ıı.t"ıds yaulı mevnddın k11p• lt zarfla eksıllmeleri hır.alarrndıt yazılı ı:l\a, !'IA!lt ve ma a blr !Jltlt e 

komıııyonlarında yııpılae•ktır. Talipl ... fn ka.nuni ve!dkalarile t'klif m"ktııı·laımı ihale :!aatınden 
dugu komı~lOna vcrmt>leri. ı,ut"ftam•i-ı; komleyonlumdıı. l';ÖrUlllr. (H!H) (1001119) Jh •:ııı.ti 

Cin Mikta rı Tutarı Temlnntı İhalenın yapılatağt yer ''' tu ' · 
kilo lira lira ıo.31 

800.000 HI0.000 11.250 Manisa 4·t:Hl40 
30.000) 

LO.ha~ıı. 90.000) 
Pru:ı 114 0001 

Q 12·940 
l'İ 

H:ı.vuç '6110) ~.:nn ? Hı2 H dııııl:öv 12 
Sığır eti 250 4'0(). 7li.OOO 5 .62'i Hadımkoy O·l2·940 

ıı 
Sığır eti 300.000 90 000 6.7 o Çanal.knll.' t·l'.? 940 


