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~ 
te'8·a f '--
11 arp ilah ı yeni 
~Urban lar 
istiyor 
Yazan : HASAN KUMÇAYI 
/J I::RLtNDE mühim ~lyasi 

~<lllor llıUlnkatlar biriblrlni tald•ı 
<le\Jet. lllrkaç gün enci So\yC\f 
laıhn ad~ı l\Iolotoftan ~onra i 
~ilan harıclyc nnzın kont Ciano 
'nsa haricisu n:ı.zın Sun<>r. 
'~rı blrlt.rte hazan a~ rı 
~oıııı,1 1 

Alınan ' zlmamdarlar lle 
liııı,,ar u ar. Meğer bu arad3 
Ilı" 0 kra1ı 11ori de da,·et edil 
l\t~da da Alman de' lct reisi ta. 

liutu n kabul olunmus. 

r1ı as 

tarafta ışıkları 
\ 

el eme hazırlığı 
başladı 

YARIN AKŞAMDAN iTİBAREN 
·sıaabalda amaml ışıklar 

siadiirllecek 
'4tıa A. n bu mUl:&katların hedefi 
\~ll~tııpasa )eni bir nizam 
~ın lr. llnklkatte~ e bir tiirlü 
~ bi a konamı~nn °r\nupıı isle. 
·~"ıı :t l'llı daha knnştırnuık için 
~~· ~·e~~ınını mUmkün olduğu ka· 
'l'ıııt'I<fir ınernıckctlerc slr.ı~ et et· 

\'ıınnnlsb11~ .. t•.,•, . .," ef'lrl<>rindcn bir gnıp ... 

Şehirde ınevcut 7 bine yakın sokak lambasından 
yalnız 13 6 tanesi maskelenmiş olarak kalacak 

diğerleri ya.nmıyacak 

ltıt G(!neı'.aı , 
lhn , l·rankonuıı t .. panyası 

~ dahıre A iman ya rd ınu sayesin. 
b:ni: Si 1 harbi kçncli lehine hal. 
1t t l'lıdi hu iki mlh' er dc\·lcti 

~'lctı> ~taftan genrrnl 1'·rnnlrnya 
~ b l'ablaptıl,J:ırı yardımı faizi 
~ı h l't lstl~orlnr, lngiltcn•ye 
;"1lı l~~ ll:tn ettirerek Ccbelüt· 
l\Ot r zını 1 apatt•rmnğa ç.alısr 

ll.tı ·, l>ii;er tnl'nftan Bu!~~r 
:~ .qtise Y<'nl nl1.nm icerslnc 
~ lı ı'ı ) nt Dohruc:wı n}maii;a 
ı l ı ti ~oman~ a ı:ibl mlh\'Cr 

1 tt03 nın h<'r de<P drrlnl lrn. 
•. lı ek t<'kli ·nıır hulanll) or. 

h ' li t<'ldl rın ı.ahulli halimle 
1 l 1 n ı in '.\ f'nl :\eni fühı-
1 1 ıl tı nöstf'riyol'lar •.. 

ı :\ nl lcurbıuılnr isti. 
......... 

'-._!IASAN KUl\IÇ \ 11 

~~e tro ve cıano 
tvı '~anada 

QC::ar başvekili 
"'e harıciye 

Q tıazı rı ile 

~Ötüşüyorlar 
i>\k~ta._ristanın üçüzlü 
~ a ıthali muhtemel.. 
llclaı~t 

it c, 20 (A. A.) - Al· 

Göricenin 
sukutu 
t e .yut 
etmedi 

Şehrin Şark kısmı 
alevler içinde 

Yunanlllar 
i talyan kuvvetlerinin 

elind e kalan 

Yegine olu 
llomlardımaa 

ediyorlar 
Bclgr:ul, 20 (A. .) - B. B. C. 
Rö) ter muhabiri, Görkc'nin eL 

tın ltalyanlarda bulunduğunu, fa.
kat Yunan ordusunun çok kuvvet· 
li tazJikinin devam ettiğini öğ. 
renmiştir. Şehrin şark kısmı alev· 

(Dc, amı 4 \inclide) 

Sovy et askeri 
müşahitlerine göre 
Yuaanlstanda 

İtalyanların yeni 
bir taarruzu 
mümkündür ltatı ~etinin daveti üzerine, 

4}' linde hariciye nezareti 

et ~ Almanyanm Maca • Sovyetler İtalyan 
lto ısı bulunduğu halde baş,. 

nt '.tel<'ki ne harici.re na· muvaffakiyetsizliğini 
mc,nmı 4 ünclide) tebarüz ettiriyorlar 

• Afo.~kova, f' ( A. A .) - R-Ov. 

~!\ ispanya te~ızıJordunun organı Krasnıı. 
qtı Ciye nazır 1 ya. Zve1..da gazetes!. Yunan -

t\... I 1talvan nlnı.:: nıazlıgı hakkın. 
• ı ı~ I . da diyor ki: \,;fll eketıne "Bidayette İt~lyanlar. Yun:~. 

nistanı çabukc;a ı~ga.1 cdeccklerı. dönu"" yor ni ümit etmişlerdir ... F'akat !tal. 
yan başk•Jıranc1ı..nlıgınm bu hu. 

Ordu k" susta aldanmış olduğu şimdiden 
t er anı . b' tt .. "kmektedı' 8p banz ır sure e g0zu r. 
'iiranyanın harbe Harbin bidayeti, daimi bir Yu. 

llklenmesinden nan mukavc... iı ile karşıla.c;an 
kork ve inisivativi terketmek me~!l1;1. 

,1~b uyormuş riyetlnde kalan 1tı.Ivanlar _,,,,~ 
ı ell~g, l!l (A.A.) _ lspanya bi~ muvaffakıvet olarak telakkı 

it allrı B. Suner tspanvaya e'iı1"mez. Yunan mıı\ kıyetle liz ., . r 1 • • ha llttt r. ere Salzburgdnn ayrıl • rı. 'Jn"TJ o ı•ı.::unun ıvı mu . -
l'iaı rebe kabilfrc'i•ıin biirhanidır. 

~llcltıı. t.ız GAzt.TEStNE GÖHE ttalvanlnr, mul•rtt mk ki, da~ 
aıı ~ıııtı~lu (A.A.) - neyli Telgraf muhnN>,.,<>ler: ... ~e livakatli hir 

3'11, h, . <1ipJomatık muharriri ts· ..., ••• ,.,.,.,,..,,h ktı r"'' ~~-' I "lardır. 
\~ ~ . . 
_1 ~ ~ Clte nazın Sunerin evveııı. Bıı h~ftı Mnıtl"ıfa. İtalyanların 
\ ll1ı rn~aııs._'l başvekil muavini La· "~1-,..-i \'fl'T.; .. ,..~i .,..,rqılm • rr ... 
~tlıtı tııe lkıı.tnıdan sonra Berllnl zl· M.,ıı,....,f'ih Kraı.::"n"a ZV4>7: <la 

~):ı '1l ~UUbahs ederek diyor ki: Vım"J'lrlıı-rr mn r.,ffahyetlerine 
~ta oıa l'lıeUere lınkılırsa. knlkm fazla kıvmct verilmesinden c:e. 

°"!lıı. n 18pa.nyanm hakiki şefleri ki"iJmpcıini tavsive et?r'ekte ve 
ı ltı ct"ar:lttuıı, hariciye nazırı Su· c:n7.T"rir.e şöyle dcv"m etme~e. 

1't>a.n 1 alan bazı haris kimsele- d; ... 
~~ııl'ar:-Yt harbe atmalanndnn ,;ftnlvan havn. k11vvetlnr:nin 
~ lırı!lan r. ,.P topcusımun frı.ikiyeti . ~;;,,i'1< 
'l'o" ltı ~ka Madrtt haberleri gös 'l)ir c'1emminMi hı:ı.iz ola bili,. ve 
it,."_ '°'ıra toıotofun Berllnl ziyaretin· ttalvnnı ..... ,, , muı•aifal> ct.d~
! ''lltıı '1ltı~0"Yet Alman mUnaııebet · !.il·le":'in<> rafme.,, ciı'ldi bir ha. 

~ lıa.,11 ~ınası 1sp:ınyada fena bir :r1rlrktan sonra. veni bir tanrru. 
etrnıvtır... za crmı>ll"ri mümkündlir, .. 

lspanyol ajansına göre 

Alman va 
italyai1ın 
imdadına 
gidecek 

ü nümüzdeki hafta 
büyük hadiseler 

beklenmeli imiş 
Londra 20 (A. A.) - B. B, C. ' . Efe ( İspanyol) ajansı Berlın 

muhabirinin Almanya hilkumet 
me rkezindr- .iyi haber alan mah -
fillerden, gelecek haf~ büytik ha: 
di.seler beklenmesi 11\zmıgeldlğhıl 
öğrendiği haber Yerilmektedir. 
Ayni muhabir Almanyannı Yuna· 
nistanda İtalyanın yardımına git. 
mesi muhtemel olduğunu ilave eL 
mektedir. 

Bulgar Kralı 

Borisin 
Almanya 
ziyareti 
Sof yada btlytk 

beyecaa uyandırdı 
Sofyıı, l 9 (A. A.) - Höyter a. 

jansı bildiriyor : 
Dün akşam geç vakit neşredi

len re smi bir tebliğde deniliyor ki : 
Pazar günü Berline gitmek üzere 
Sofyadan hareket eden Kral Bo • 
ris Bitler tarafından kabul edil. 
mi~ ve pazartesi günü Sofyaya 
dönmü~tür. 
Alınan malümata gör!', hariciye 

nazırı Popof krala refakat ediyor. 
du. Kralın fütlcrlc m\ilukalı Sof
y~da büyük heyecan uyandırmı§ • 
tır. Bu seyahat çok gizli tutul. 
muıo:tur. 

H1TL'ER1X ınrsusı 
TAl'Y ARESU,J<~ ••• 

Sofya, 19 (.A.A.) - D.~.B. nin hu· 
susl muhabiri bildiriyor: 

İyi malümat alan mnhıı.fildc bcy.uı 
olunduğuna göre, kral Boris H IUcr:n 
hususi tayynrcslle Berchtesgadcnc git 
ml§tir. Krala, hıırlclyc n:ı.zm Popo! 
ve Almanyanın Sofyn elçisi Fan Rlcht 
hofen refakat etml;:lerdir. 

Bulgar ı>fkArıumumiyeı;l kral Bo· 
risln yaptığı bu ziyaretin chcmnı lye· 

tini kaydetmekte mUttcfiktir. Bcrr'h· 
tesgaden lrnnu~masında ne gibi med''" 

(Dc\amı 4 ünC'iiıl f') 

Japonya 
Çinle sulh 

müzakerele-. -
r ıne m ı 

başl ıyor ? 
( Vausı 3 ünciicJe) 

Slyab ve mavi klftıt, ba renklerde perdelik kamq, mavi 
ampul, cep feneri lbtlkArı ba,ıadı 

Sirkeci istasyonundaki ampuller, 
otomobil fener/eri bu sabah maviye 

boyanıp maskeJendi 
Bu saba:htan itibaren yurdun 

her tarafında ışıkları kar artma 
ve maskeleme faal iyeti bütün 
hıziyle başlamış bulunmaktadır. 

Dün Vekiller Heyeti kararının 
tebliğini müteak ip şehrimizde 
vilayet e yapılan büyük toplantı. 
dan sonra resmi ve hususi bUtün 

(De\•amı 4 üncü<ll') 

Mevsim ve vaziyeti 
hazıra dolayısile 

Yolcu trenleri 
tahdit edildi 

Ankara battındada 
ıelerıer azaltıldı 
A nkara, 19 (A.A.) - Bize 

verilen resmi malfunata naza.. 
r an, mevsim ve vaziyeti hazıra 
dolayısiyle bazı mmtakalarda 
yolcu t renlerinin tahdidine lü
zum görülmüş olduğundan An -
karadan Haydarpaşa.ya her gün 
saat 17 de ve salı, çarşamba, 
cuma, pazar günleri saat 8,20 
de, Haydarpaşadan Ankaraya 
her gün saat 14,25 de ve sal ı, 
perşembe, cumar tesi, pazar gün 
leri saat 9 da hareket eden tren 
!erle haftanın iki gününde İs. 
tanbul vapurları ile Bandıl'l'na.. 
da buluşmıyan ve Bandırmadan 

(Devamı 4 üncüd~) 

Almanqaya 
gündüz 

bomhardı
manlnrı da 
başladı 

Krap labrikalarıaın 
istibsa14tı 
yarıı a indi 

Londru, 20 (A. ,\.) - B. B. C. 
lngiliz tayyarclP-ri cli.ın Berlini 

bombardıman etmiştir. D. N. B. 
njansma göre infilak ve yangın 
bombaları atılmış ve yangınlar 
çıkmı5tır. 

1\RUP FABRtKAI.ARl~·oı\ 
ı.ondra, 20 ( ı\. A.) - B. B. C. 
Hava nezaretinin istihbarat şu. 

besi İngiliz tayyarelerinin Alman· 
yada \'Ukua getirdikleri hasarlar 
hakkında dikkate değer malumat 
vermiştir. Krup fabriknlarmm i · 
malatr yüzde elli nispetinde a?:al. 
mıştır. Diğer brnftan Almanynnın 

(Dc\·amı 4 ii n~üdc ) 

Bu sabah Sirkec-1 ioıwyononcls ampulltt mavfyf' boyanırken... ... 

Milli Korunma 
Kanunu tadil ediliyor 

Dün toplanan Parti Grup unda Başvekilimiz.in 
izahdtı üzerine 

Tadilatı tetkik etmek üzere 
bir komisyon teşkiline 

karar verildi 
A nkara, 19 (A.A.) - C.H. Pal'

thi m<'clıs grupu bugün "19/11/40" 
salı günü saat 15 de Seyhan me· 
busu Hilmi Uran'm reisliğinde top
landı : 

Celsenin açılmasını müteakip 
kilrsüye gelPn Başvekil Dr. Refik 
Saydam va.ıjyeti hazıranm icap et
tirdiği bazı husus hakkında koor· 
dinasyon heyetinin alınmasına lü· 

Almanlar a leyhine 
nümayiş yapan 

Par!sll tlalverslte 
talebeleri 

idam edildiler 
J.ondra, 20 (A. A.) - B. B. C. 
Paris ti.nivcrsitesi talebesinden, 

Alman iı gnl kıtalnrı aleyhine nü. 
mnyişte bulunanların tevkif edile· 
rek derhal idam olundukları dün 
akşam Londrada öğrenilmiştir. Ta 
!ebeler Birleşik Amerika sefareti 
önünde de nümayiş yapmışlardı. 

Bflkreşte dOn gece 
de zeııeıe oldu 

Bükreş, 20 (A. A.) - B. B. C. 
DUn gec~ saat 22,45 te Bilkreır 

te bir zelzele duyulmuştur. 

zum gördüğü kararlar milli korun· 
ma kanunundan bazı maddelerin 

(D~·amı 4 üncüde) 

Bir motosiklet 
araba ile çarpıştı 

Araba ve motosiklet 
parçalandı 

2 atır yaralı var 
Dün geceyarısı saat bir sıralannda 

Sarıy.ere bağlı Tepeli köytı yolunda 
feci bir motosiklet kazası olmu§, 1· 
ld kişi ağır surette yaralıınmqıtır. 

Yaralananlar Ahmet ve Hu!CUıl a· 
drnda iki kişidir. Bunlar geceyanaı 

Tcpellköytlnden bUtUn sUrnUerile ge· 
çerlerken, karanlıklar içinde bıroen· 

bire bir araba belirmiş, motosikleti i· 
dar\) eden Ahmet, her ne kadar direk· 
slyonu kırmak lstcm~se de muvaffak 
olamamış, motosiklet §iddcUe nraba· 
yn ç:ırpmıştır. 
Çarpışma sonundıı motosiklet üze· 

rindekllcr 8·10 metre yUksc~e fırlıya· 
rak tarlaya yuvnrlnnmışlardır. Moto· 
slldet ve araba parçalanmıştır. 
Arabacıya hiçbir şey olmamış, ya· 

rnlılnr baygın bir halde hastaneye kal 
dmlmışlardır, Kaza tahkikatma 9&
nycr mUddelumumtsl Ktunll Bora ~1 
koyarak tahkikata ba§lamı§trr. 



ı 

BiR E 
B iL".\~( on bir, on iki yu b· 

rınıb var mıydılar:_ Oyle 
uyıt, ÜJ le l'ellmslz görunOyorlardı 
IU bir tUrlil dııha yn h olJaklorma i
nBnnrmyordum. 

Birisi, bir aoknk çoeuğuydn, knr
mal.arıı;ık l>llÇlan, Jnğh bir zift tab:ı 
ka.o;z sUdllmilş gibi blrft/rlne yapış· 
mr.,, burun d••llklcrl, yıllan.-,a stlptlr
ge yüzU giirmeml kururrJıı bir bnra 
hallııde, fırçaııın ııe oldui:"unu tnnınıı· 
yan dişleri lmslyııh bir düzgünhı 

örtUIU- t>zerlndekl g6m.lelr bir ka· 
fN h:ıJlnılc, !.."t!rumuı. ~öğsllıılin ka· 

bu.rp kcmılclerl görtintiyor, ayukla· 
rmda lslmrplnlerln yolnn; l\stl\ kal· 
DUJ-

ÖWkl, tertemiz bır aile yavrusu, 
yü7.ünde henüz nt:uım:uım asil kır
mızılığı parlıyor, llzerinde ortnluılll 

bir ailenin blitiln aJAmeUerl mevcut,. 
Bu l.ll nyn muhitin çoCUj:;'ll ki!.delı· 

Je prap satan bir tUtUncü dU!{kAnı
nm önUnde yerleştiler" <Jeplerlnden 
beşer kuruş çıktı, iki lıa.rdak ı>arapla 
dolc!u ve henU7. on iki yaşmı doldur
madıkları molınlı kak olan bu tkl 

yavrunun nıldcslnc akw:ığ'a 00.şladı .. 
Birisi büyle fçk.llero J>a.nıksamış bir 
insan plşklnllğl ile içiyor, ıllğmi ahş· 
madı!;ı blr 11f'Yl içen lnsanlıı.rm tereci 
dildU. fmın bir Ls ynpdığın.a kruıl gil· 
nahsızm hlcabı Do istem.iye Lstcmlye 
fakat btıy\ik "41\mlara yakışan bir 
hovanlalrlc yaptığına ı·anl ol:ınlttrm 
dllştüğll bir ruh dalaleti ile ynpıyor 
bu işi_ 

Şarap, alkolll\ lçkllerin en b3ftfl 
imiş, oarabı ırr.ıkavvi blr l~ olarak 

kabul mlimkümnU , §IU'&P aYYa§ı 

- Prens Voronsof ailemi ve 00 
cultlarmıı kurtarmıık için elinden 

ceienJ. yapı:ı.r mı? Sen nasıl düştl. 
nUyorsun? 

- Yapar ••• ÇUnkU bu §ekil o • 
~un da. iŞiiıe elverir! 

- Ne gibi? 
- MeselA s1z1n tekrar Şamil ta.. 

rafına kaçınnnızdan gUphe edl • 
yorsa ailenizi. ve çocukla.rmızı re· 
hin olarak elde bulundurmak fay. 
dalıdır; b5yle bir ihanet Bizden 
beklenmez ama belki prens Vo • 
ronsofun aklına gelebilir. Bunun 

için sizin istediğiniz şeyi o da is

ter!.. 
Hacı Muradın kıı!;lnn yeniden 

çatıldı; gözleri bil~ üdU ve birkaç 

defa açılıp kapandı; sonra. ka.raı_ 

ısmdaklnhı gözlerine sapladı; ha • 
şmı sağa sola sallıyanık: 

- Bunu hiç dU5ünmcmigtim! 

Dedi. 
Ona göre zaten bir k15r di.lğUm 

olan bu maceranın bir defa daha 

dOğUmlendiğini görUyordU! Kendi 
kendine soruyordu: 

- Ben Zerik ktyılnrma, oradaki 

halkı görünüşte İmam Şamile, 

hakikatte Ruslara kaf8ı sillilılan. 

dınrken prens Voronsof ailemi 
Tifllste alıkoyarsa ne yapanın? •.• 

Odanm boyunca bir aşağı bir 

yukan gezindi; pe.ncered en dışarı

ya, kayalık ve derin yatağında 

köpliklencrek akan kor nehrine 
bıı.ktı. Bu nehir denize doğru gi<li· 

yordu. Tersine akabilir miydi? 

akmak lstesP. becerir miydi? 
~Iilikof onu merokln seyerdiyor

du. 

Hacı ılurnt bunun fnrkma var. , 

dı; dü.şünUp durmal:tan bir netice 
çıkmıv cağına, tamnnın her şeyin 

çaresi b•ılun:ıca:;ma hUkmetti. 

MUmkf'n olduJu ka'i:ır ııen davra. 
narak 

- • Tamnzdan sonra gel de gide 
lim! 

Dedi. 

- SG -

BALODA ... 

Artık koca rın.ste, çarlık Knf 

kasyasınm kalbindl.! en hararetli 

konu<1malnr yı> 1'1Tz h!r arf.,m hak· 

kmda yıı.pılıyordu: Hacı Murat .•. 
Duıı.ımn gene uzatıyordu ve bir 

nokta Uzerlnde çok dunı~ordu: 

- Ey b :vllk Allehmı. ben bu 

gAvur llikesinde cehennem hayatı 

ş p 
meyhanf'deıı kurtı,rarak, ve tl"'Lgiıh 

haşnıda 11<1 kndch nthktım Honra 
fWlne yollı;\ncnk V3!iıtn imi-, •. \ 0 e l~te 
Wtlln bu !'ebc·blf'r ~ ilı.Undl'n lmdehle 
tlitilncU \"C sııtıı dül,kliıılarıııda sa· 
tdmıı rna mUsaade ediliyormuş. 

Bütün h;ınlın. do~nı. hnklr, ~ u· 
rinde scbebler olahl!lr. Fakııt hiitiin 

lııı ııc~blerln nıçbirl!if 1\k~nru nllc 

yı..va mm h mi~ lıa\n!lı lcı·rl"Jir111 ı;I· 

rN:ck on iki ynşmd:ı ) a\·ruıı n nğzı· 
11 nlkol kolm u ıılrıdlrnwk lcln \'C" 

1;lle olamaL 

Çocu~u alkoldNı u;r.alduı;tırııcaı., 

ille kndehle lıytıMlk ltlyndı kıra· 

c:ık tedbirler arnm:ık en tın irca vn· 
zlfe!erimlzilen biri l olm:ık k~ıp e· 

derken, alkolh ynruıkl neslin gfü;l\ 

önUnde apaçık s:ıttnmnk, lcap:ılı ve 
çolıık ~oouğun glre."l dlğl mo~lıane

yl tütuncü, samı dillild'ınl, rmn ka<l r 
genlşletthmt•k, tnltllde nıryli ı;c le 
tada olan bllmğ dcHc~ı gı>:rıçliğlrıl 

yamı an'D.f olıunk cemiyetin lterW· 
ne lınn~tırmnk olıır •. 

Memlekette lsıılrtohı içkilerle mü· 
cadele edf'n blr Yeşilııy var, ~-ooul'· 
tarın mnddl varlığını ltonımak im· 
dnr m:rnP.vi El"falctlnl iinlmneğe ug· 
:raşnn bir cocıılc eslrgemtı kıınımu 

var ... Onlar glirdiı"lim bu mnnz.ara· 
yı görmedllM" mi~ 

Belki de aylardnnberl yüzlerce iir
neı;-t görünen bu fr.ci manznrnya kar 
ı Uk isyan haykm51 nlçln "tm<llye 

lmdnr ha ka • bir kalemdon de çık· 

m&dı! 

Ne kadar yazıl;:! 

Muzaller Esen 

yaşıyorum; beni bumdan kurtar, 
bcnlın uğrumda. ka.nmı döken ana.. 

ma, bana en vef&lı btr ~ olan ka.. 
rnna, canunm canlan olan çocuk: 
larmuı. ç&buk kavuştur! .• 

Dil çökerek, ellerlnl diı.Jerine 
koyarak, kapalı göz kapa.kla.rmm 
ardında bir ba.gka lleme bakarak 
sessiz durdu; eoluk dudaklarmm 

arasmda.n rUyada ısöylenenlerin en 

manalı mırıltılan aızxyordu. 

Yüz.başı Millkof bile onu bu hal· 

de gördüğü zaman en kUçUk bir 

gUrUltu yapmaktan çeklnmiŞ ! U -

zun zaman bakıp kalmıştı. Yıllar. 
ca, korkunç ve yırtıcı bir kaplan 

d.Jye anlatılan bu dağlı kahraman 

o sırada en uysal bir kuzudan, bir 

mütevekkil deveden farksızdı. 

1ns.."ln denilen mahHlk gerçek • 

ten meçhul bir alemdi. 
Hacı Muradın karakterini ancak 

ş5yle anlatmak mUmkUndü ~ Bir 
deniz ki bugün dağ gibi da.lgaln?"I· 

nı yalçın ka.yahklnra çarparak o. 
nu oyar \•e yıkar; fakat yarın yu. 
muşak kumların dibinde geıgin 

bir atlas yumuşaklığı ile rüyaya 

dalar. 
Kafkas atmacası bu gece ko • 

nnkladığı yerden çıkmak istemi -
yordu; hasret, gurbet ve hulyala 

rlle başbaşa ks lmak istiyordu: on. 

1a yavrularmdFm aı.TTl:\rı>k d mir 
kafj:'se düşmüş bir kaplan oluyor" 

du. Bir kaplan ki domuz sürüsü -

niln orta yerinde, ili.kin onların 

hiçbirinde ne peçelerini, ne de di". 

er'nl denemekslz!n yaşaması IA.. 
·rmgt>liyo!"du. 

Bir· aralık o kadar daldı, kal • 
ıindeki !!essf'1. ve harek~tsiz fırtı. 
-ıaya kendisini o kadar kaptırdı 

.<i başı göğsilnf' dilştü. 

\' e silkinerek başını kaldırdı: 

kc.n1tk• aynada Milikofun boynunu 

bllkmllş olarak hayron havran ba· 

kan aksini gördU: doğruldu ve o. 
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s: as 
Erzurum 
ist krazı 

Yedinci tertip tahville
rin kayıt muamelesi 

başladı 

Ankara, 19 ( ~.,\.) - Haber alciı 
ğınu~ göre 2S/f> ve Hi-12·940 tnrib 1 

ve 2463 241.4 numaralı kanunlar mu· 1 
clblnce ihracına aal.ı ıı~ct verlıen ve 1 

geliri tamamen Sıvas • Erzurum de· 
mlryolunun inşasına lnhsıs olunan yüz 1 
de 1 gelirli Sıvas · Erzurum istikra· 1 
zmın 20 scııede itfası ıne.;;rut f>,5 mfl· 
yon liralrk yedıııcı tertibinin lrnyıt 

muamelesi ö·12 SiO akı;ıamı nihayet 
bulmak Uzerc 20·11 940 ııab.ıhıı.d.uı 

itlbaren başlıyacaktır. 1 
Tahvlller hamiline muh:ı.rıer olup 

beheri 20 ve 500 llra itibari kıymette 
birlik ve 25 llk olarak iki kupUre 
aynlmışbr. 

Bu tahvıller umumi ve ml\lbak bUt· 
çelerle idare olunan daire ve müe:;sc· 
!erce, v!l!yet h~usl idr.rclerl ve be· 
lediyelercö yapılactık müzayede ve 
mUnak:ı.sa ve mukavelelerde teminat 
ola.rak ve hazinece satılmış ve satıla· 
cak olan milli eml!k bcJellerinln tedl· 
yesinde ba§abaş kabul olunacakları 1 
gibi gerek tahvil ve gerek kupon be
delleri de tahvillerin tamamen lt!rurı· 1 
na kadar her türlü vergi ve reı:ılmden 
muat bulunacaklardır. 1 

Tahvillerin ihraç fiyatı yüzde 95 o
lıırak tesbit edilmiştir, ynnl 20 liralık 

blrllk tahvil bo<!dll 19 ve f>OO liralık 

tahvil bedeli de 475 liradır. 
Kayıt muamelesi Türkiye cınnhu· 

rtyet merkez, Türkiye cumhuriyet zl· 

raat, TUrkıye İş, Err.l!lt ve Eytaın, 
Halk, TUrk ticaret, Belediyeler ban· 
kaları ilo SUmer, Eti banklar laratm· 
dan lcr:ı. edilmektedir. Diğer bankalar 
vasıtasile de tahvil alımı temin ohına· I 
bilir. 

Sermaye ve ta.sarrunnrmı en emin 1 
ve en çok gelir getiren &abalarda iş· 

lotmek ısUyenlerin bu on b6(! gUnlük 
auskrlpslyon müddeti zartında b.-ı.nka· 
ıara ıuUrat'.3atla bu hisse st>netlerint 
kaydolunmaları menfaatleri ikt.ızasm· 
dandır. 

İstanbul İş Bankaoa 
müdür!üğü 

t~ Bankası İstanbul ıubesi mUdU· 
rU Nejat Kent' in istifası kabul ve ye·. 
rlne umum mUdllr muavinlerinden 
Meclt Duruz tayin edllm~Ur. 

--'-=<01-'---"---

lngiltereden büyük bir 
parti mal daha 

geliyor 
İn!!llteroden bugUr.ıerde bUyük bir 

putt ithalU ~yası ge~ceği bnbcr a· 
lmı:nıştır. (;(>lecek mallar arasında nı· 
p.dır, mensucat 88IUlyUnde kullanılan 
yağlar, toprak ve maden! boyalar, 
!Astık, teneke, boya, kireç kaymağı, 
karbonat dö sut ve kimyevi ecza var· 
dır. 

POtlSTE: 

eljU mi? 
amn'X' 

fstanbulda "Bulgar
ya,,da.n başka manga. 
koınürü yok mu? 

l<'iat munıl•abc ltoınisyonu 
mangal kömür llne, cin lf'riııe gö. 
re, ıı.aımı fı.ıl ko~ au. Uııııa ~ure 
nuı~a~a J·ömürl.ııum ııcrak ... nJe 
azami "atı., ffoh 6 ııuçal, trenle 
gc1irııcn <l.ger cfas yerli l(i)mitr
lcriyse be~ \C be buçuk kura;;· 
tur. Fakat bugiln hangi l~ömOr. 
cüyo git5t:ıılz, fint mutlııkn. 6 bu· 
~uk kuruı:1ur. KömUrlin cinsini 
soraeak olursanız clerlıal: ":Cul· 
gııryu kömUrtı !,, ce\ abıru aı,rsı. 
mz. 

Etılgıı.rya könı\irü mcmlc'kctc 
her ene mnhdut mil.tarda girer, 
daha fazla memleket dahilinde 
i-.tihsnl edilen kömüf' boldur. Kö· 
mUrcülcriıı hııgllnkli flat birliği 
ıruınzarnftmn ır.,ı{l rnk hUltlim \'er 
mel< liı.zmıgellrse biitün İstanbul 
dl\ mcvmt kömürün Bolgarya 
cinı~l olduğuna inanmak z:>rurctı 
bn.şgösterlr. lfalboki, bllta~ı me
sele hiç de böyle dc-~.;lılir. Kö· 
mlircü'er, elleıinıleld ),ömür ne. 
retle istfüssl cdihni' olarsa Ql· 
sun, peml,cnde satış fintr en ~iilc. 
sek olan Bulgar-ya değerine sat. 
maktadırlar. 

Yalnız bu kadar mı! Ne ge
z.eri En yüksek fiatla sattıkları 
bu Utllncü, dördUncU ne\i kö· 
milrlero, g~n seneye nazaran, 
birkaç misli daha fıub t-Oprak, 
çakll ka.nştırm."\kta ve 3·in~ eski. 
ye nazaran kiimür yı!;rınlarına 
her akşam birl;aç teneke fınia 
su dölanektcdl ·lor. B<iylccc kö· 
mi.iri\. 7, 8, 10 lmnıl! gibi i<ıtl'df'k· 
lerl lokla.r yük"<:ltemuıncnln acı. 
smı kat kat çıkn.rıyorw. Her
hangi bir kömiJrciiden, hillm<;sa 
mahalle a.ralarmda bulunanlar. 
dwı alınacak bir miktar kömurü 
yalrnıa~-a. teş('bbüs etmek lıu in
•af ıılığın ne kaili?' hmlutsuz de· 
re<:cye \'ardı,:"Itlı gôsterrucğc kfı. 
ildir. Çünkü bu köml1ı'il yakmak 
için -aatlerce ui{l"a' aca~<. am-t:k 
bütün suyu buram burnnı bulı:ır 
o~up uçtuktan sonra yakabilecek· 
!>tnlz. 

Flat lmymal<, §Üphe ,·ok ki, 
çok yerinde oh ıa ... tur. ~\nc:ık bu 
noe\1 lıllclcrln ıle c;;ıkı ,.ıı hiç de· 
ğllse iki üç ~Urulc bir tclt('rrür 
etlen bcledlve kontrollerlle öniine 
g~mck faUr halkı bii~Uk bir 
ıaror ,.e ntrraptan kurtarac:ık
trr, dlyoru7.. 

Doğru değil mi? 

Başvekilimiz 
~emberlaynın vef-;;tı 
dolayısile taziyede 

bulundu 

- .. . .,. '~ . ~ ,_ 

rı Diş tababeti 
l . 
1 mektebi 

teşkilatı 
Program ve teşkilatta 

tadilat yapılacak 

Maarif vekAleti, dl§ tabnbetl mek· 
tebi program ve tc;l{ilt.tında esaslı 

bazı tadl!At ynpnıa.ğı düşli.ııııekt.ecılr. 

Vekdlet, bu dU:iilnceslnl lstanbul ilni· 
1 versiteslne blldirml§tlr. TndUM ve teş 

kiltıt CS3ı!lannr hazırlamak uzere or-
dlnarytls pro.oslirlerdcn dolttor Neşet 
Ömer, Mustafa Hayrullah. Kcmıı.l C<ı· 
nap, pro!esbrlerden Nihat Rc,,at, ı~r. 

zım Esat ve Knntorov!çten mürekkep 
bir komisyon te;ıkll edilmlgUr. 

!ters saatJ do 
kahve ane e o~uraG 

ı bay!Az.lar 
Dünkü kontrolde 27 

talebe yakalandı 

Jıa (}ete_ 
Evdeki BulgurJotı 
.. d-t )'O. 

l TAl,YA1''LARIN ~ ı;ııib". 
nanlsto.na taarruzla ' 1 tJği 

\'erin İn~iltcrcye ımrşı ~ [i,ıt· 
m\lcaılf•l de Yunan tn)'Y& esi ,t 
rlndcn fsHfndc etme); bteıilbul et. 
Yrrmmistnnm lıu istcj;..f M 
meme inden do~'llln tu. rı1sol11ı 

G<>len haberlerden öğr~de e(lt
kl İtalyanlttr, bu Uslerf e ı;t• ılıi 
mediktcn ba.5lm Antn\'lltıo tııltS 
modern tavynre U<:sünli terk:

11
btri 

zaruretinde kalmı1,jlnr. nu ,ııııcfJll 
olmtlu&'Unı ~a.man dud"t:t~u: 
elimde olm~<sızrn ıı;u dlikılldı'h'.tlcC1' 
''- Dimyato. ıılrinCC g ıııııs' 

evdcld bulsurılıın oJnı5k 
dr-rlcr! 

iskele, sancak, sto~lil' 
/ŞIKLARI m.'L.;kdcıtJf' ~ Jılr' 

mcn.nudur. Bu nıds ;ııııuııı 
denlıirc 11iya.sada ortadatı ı.:ııı"'( 
1111ni l<il~ıfüı.r<lnn, ne yeni ',,11ıJ.. 
yol!armdan lmhsedeceğifn. (1lJlıP.~ 
rem yanndnn itıbu.rcn k& blf"" 
kendJlerlni b Jdiyebllcc<'1' jl:I JJ' 
ından kurtufobilınolerl icln 

1 
tcıtı:. 

ştnin konnşmnlarını n:ıl1 e 
Uirt diyor ki: gcJ.İl' 
"- Alı... Sakla s:ınııınt;0r.ruf 

uun:ı.nı ılerll'r, mc::;,-er nr ti -' ı;el"
mu •. Vaktiyle kıymetini b! P ~ 
lımuş olsn~·c!ım binıdl ~ı. 
yarıynMJ1..1ı!,, 

''- Ncyıli o? öt-
Ders saaUerf!ıde 1uıhvehane \'C sa· ,,_ l1''mC'm h;tırlar ntı"t~çtJ'. 

ir eğlence yerlr.?rindo oturup vıı.ldt gu ketln y::,'iw. ılelii:;ine tvJtıtır ~pıı~ 
çiren talebenin kontrolUne bll§lanmış ter rnrtlır. !ı::ndc de bir ıııı >" 
tır. Her mektep, talebe.slııl iyi tanıyan Ct>f>İJHl"'n l)ij;'"MC~'e baı;;t.ın üt lı.i 
bir muallimi zabıta memurlarına ter narJı. Hem l:ir tane ~o defı; i" 
tik ederek kontrol fıuı.llyellne "Snslı bn") \'P.rıJı. O'l!nn ı;a~h ı;o 
bir şekU verHecekUr. DUn ilk defa o· kar, fskeJo sar.<'ıık Japıı.rılltJJ.,r 
!arak bu şeltilde yapılan bir kontrol Ark:ı•laşı cevap yereli: JJll' 
neticesinde Eminönü vo Fatih l(aznl:ı.· ''- Yine fı:inc ) arnınaı.dı.stol'" 
n dahilindeki kah#ehanelerde 27 orta j üçUnrUsline ele ihtiyaç \0ıırdr. 
mı!ktcp talebe3i bulunınuı,;tur. Bu ta· uno1ma. , r. . ~ lebeler, melttep mzıbat meclislerine ~ 
verilmişlerdir. ·-ne_,, r 

Bir morlın labrlBası 
Ve zehir kaçakçıları 

yakalandı 
0<1man F'ethı ve Rıza adlannda tıc 

ki>JI dün Vefada bır arsada mortın 

kullanırlarken ııuç Ustünde yakalan 
mışlardır. Yapılan ııorxu Psnasmda 
bu morfinleri BPşlktaşlıı Sallhaddinle 
plyanuıt JuzufLcn ı.emın ttıkıertnı 11öy 

lcml§lerdir. Verdlltlcrl adres lle Beşik· 
taşa gidilmiş, Dikllltcştn 11" numara· 
lı sabıkalılardan lbrahlınln evinde 
ani bir ara'}lırma yapılmıştır. Arama 
netlceslndo, lcUçUI: bir lmalrıthııne ba· 
ııne getlrUmt, bu evde 30 gram mor
fin, bJyUk bir kese kQğ"ıdı içinde mor-

Türk Tarih 
Kurumu 

Kıymetli dolar• 
direkti flerincl en 

Maili ~ere 
'ükranı2rıoı 

blld~r'l 
fiirl< 19· 

Anka-ra, 19 (A.A.) - ti ıs.~ 
rih .kw·umu umur.ıi heY6 d• J)I'' 

19 inkincitcşı :.Ude Ank~1111ueelil'. 
M:ıarif Vehlll Hnsan Alı .... ıı cıı 

tin eczalıın, vesaire bulwımuştur. diğeri kurum ba6kant flıı";ı!Jll&J 
Bahtta sabıkalı eroin satıcı1arından mll Ça.mbelin b:ışka.ı:ı~ıkla.tl 

Fehmi ve Cemil de eroin satarlarken iki toplantı yapmıştır. c1"-.el 
suç ilsttinde yakalanmışlnrdır. uzerle· Ruznameye geçilmeden ıJ ınt· 
rinde 21 paket eroin bulunmuşhır. Manrif Vekili t;:ırih kuruııt~ ti' 

fen ylik0 ek himayelerine İ a. 5ııtlJl~ 
On bir bakkal ihtikar lnn :mm Şefimiz lsınet 11 

er1't'Y 

l ı 1 dı son hafta zarfında kurulX1 ~·eti' 
suçuy a ya ~a an ni şercıtlendirdikleri gUn c ratıııd~ 

O'sltUdnr ve Kadı köyde dUn yapı· ş:mdiyc kado.r faaliyetlle ~ kl)-Jllet. 
lan kontroller esn!lSJndıı 11 bakko.lın, alakadar olduklarını ve uıe 1'ıl(ll 
ii.}'at mural ... be komls~ onunun tes direktifler vermek sure btl)otıf' 
b1t ettiği !lyntıardnn fazlaya mal sat· mun çalr-,malarmı t.eş~1' ı;ııt1~ 
tıkları görUlmü.,tUr. Haltlarında, lah· duklannı ifade etmıştı~. JLtl~ 
kikata başluıımıJilır. sonıa kendisıne söz vcrılen !~ .. 

Çcmberlaynm vefatı mUnnsebetile ---o ~enci sekreteri milli §e ıııf ~.~ 
Başvekilimiz do'.tor Refik Saydııml:ı 1 l'-'1 ı· } kıymeUi direktiflerini utn~e ~O'· 
İngiltere Ba;ıvdt il Çoıçil arnsındıı :-ta ıç vapur arın.. I yet üyelerine izah et,n11'eerıedl ' 
tazlyo ve teşel:kUr telgrafları tenli Vazİyetİ varlı~ın en mühim iki ~~ıı.lllrtJl t 
edilmiı;lir. H-ıllç '·apurlarr itletme vaziyeti et lan milli tarih ve dil çalı~ ıııosb~ 

iki yaralanma 1 rafında bir komisyon tarııfmdan hazır bir kat dalıa hız veriJ?ro unll t 

I:: :: 
j; : ~: ~ ;; ~ ; J !anan rapor bcleulye ı e!allğine veril nelicelere vanlması ıuzunı d' 

Mecldlyeköyünde oturan :50 ya,şlarm KUÇUI' dt\öE ~ıL:: 1 j mi:tır. Bu rııporlin. işle~men n \'il bir bariiz ettinruştir. lıa!<1'1P 
da Zehra, dün Kercııtecllerden geçeı- ·· - ·· - · - \•eJr:'\lete veyahut beledi) eye devri 1 Umumi heyet kuru~ ııcljl!J d~ 

tdn sind 1 l ı ı. w kt ı gösterdi:jeri 'iiksek nJ..ıl< .. uı••~. ken Sadık oğlu Arliin re ~ < • ünlversitedc dUn "elli lale lt' kn· eri s ır me ed.r. • " suz ,. _1t ... 
" 'ayı Milli Şefimize son ıttiff"" 

4136 numaralı aı·abanın altında kal· yıt ve kabulu uıtm. •tır. Buı:..ı ııı s0ıı.ıı. o--- ,.;:..~• '" y lb . ve RA.ygılarınm iblus•P-" .• 
mış, sol kolundnn yaralanmı~tır. I evvelce müracaatta bulunup da vazi· ı aşı pıyangosu ımbul etmiştir. .,. ~ 

Bundan başka. 2010 numaralı laltsi, yeti lisesinden sorulan tnlcb"l"'rln ka • .Milli piyango idaresinin tertip ettiği 
1 

Bundan sonra ruzname)·" bııl "' 
altıncı da.lre önUnden geçerken, Has· yıtıarma devam olunacaktır. ç-e,ıtli ve ZC'ngln Jkramfyell J 9.U yıl mi.'.i, 938 hesabı kat'isi kfl 
köyde oturan Yaser ndmda birisine • ŞehrlmizJcltl Yunıı.n kolonblne b:ışı piyangosu bu sene şehrimwde hınmugtur. ~ 
çarpmı,, ba§ından yaralamıştır. 1 mensup GO kl'111ık ikinci bir kafile da· Taltslm belediye gazino!'unda çekile· 

!\IEHl>İ\"Jl',..'°DEN orwrU hn, bu akşamki trenle Yunan stana cektlr.Keşldeye 23,80 da ~!anacak, ~ 9t o~oıo 
Cibalide, bostan sokag-mda 42 nu· gidecektir. tam 2~ le 100.000 llralık bUyük ikra· 1 Ul..am, » il :/. 

mar da. oturan Saip oğlu 8 yaşında • • Son gUnlcrrle Bulgarlstann lıafıl( m•ye çekilerek v!yar.goya. scıı verile· c.ızl" ~IJ 
Bayram Fener cadıleslndcki lhrA.catırnız artmı:tır. Bulgarların. ea· cektir. MEMLEKETE 00 bindeJI ıJJll~~ 
lnhlsarlar binasının merdivenlerinden tın aldıkları balıkıarı konserve yap· ' -=-o=- lebe yetıştirf'n KnbataŞ 11~~ cJllD I' 
dUgmUş, başından ve sağ kulağından tıklan anlaşılmaktadır. Yüksek mekter. !erinden Nevştıhlrll M. TeV 
ağır sur.,tte raralıınarnk Etı:al basta· • Dün Romıın~aya, 1940 nenesinin 1 talebesinin pasoları ce vefat etml§tlr. ...ı· 
nesine kaldırılmı§tır. ilk mahsulil Dörtyol p"'rtaımııarı ön· *** t 11\";J 

dcrilmıştlr. Bu Jllt pıı.rUıllr. Romttn· Ş.rketıbnyl'lye idaresinin Univ~rslte ESKİŞEHİR geker taboıc:~u tıl 
Kö~ıt)nu; B.\s, L"ll YARDI qıvn portakal ihıa ... atı devanı edecel<· talebelerine verilecek yeni hiıvlyet va F"'· t on5Z" ..ıuı " " ne fen memuru · ua s! bll!i-

Kuruçeşme, EU!ıank kömür depo· tir. rakalı pa.;ıo işini kııbul etmediği ve u oenaztl ... ııuı' hastanesinde ölm ş, • .-hiV'# 
sundn gece beltçlsi Rasim ile aynı ; • Dlin piyasaya 4500 klil<:c kalay, mUracantıarı dikkata almadığı yazıl· kaldırılarak Edimekııpı ,...-
depoda amelelik yapan lhsan dün 5800 sanliık tcne!(C, 2789 b:ılye hanı mıştr. Bn ı.ususta alt.kadarlar tara· • .-"' 

nn dönerek sordu: gömWmUşttlr. ___... •1eıı· 
kavga etmiş ve İhsan eline geçirdiği kauçuk, u9f kasa ı;ay. 3iJU adet oto· tından Şlrketlhayriyeye tebligatta bu· ** ıt lJf , • 

- Vakit geldi mi? frı bir ta§ kömUrü parçaslle Raaimin mobil lAstiği çıkarılmıştır. l ıunulmuııtıır. Şirket, hUvlyet varaka· D~ZYOLLARI tıaşeczSCf tJt· oe 
- Evet... başına hızla vurmut. yaralaml§tır. • Altın fiyatııı.nnda dua 25 kuruş tarını paso olarak kabul edecel<tlr • } t K 1 Nasban vetat etın!Ş "1JlıJeiJ 

R t d i t me emn dald e ~ 
O halde gidelim!. ns•m e av aıtma nıınmııı, hsan l kadar yUkseltllk olmu~tur. Sirkecide nazesl, bugtln Samatya ın~ıı8 .... 

- Gidelim.- yakalanm19tır. bazı sanıflarm bir nltını 24,40 liraya Eyüp hattında , kaldırılmış, Yabyaefcndi 

_ • • • • Dt"1oı' CE7.ALANDIRILANL..\R !:adar satın aldıkları görUlmüştUr. atobüsf er çoğalacak 
1 

ud~ef;n;ed;l~Jr;nı~·ş;tl=r.=::::::::::::::::::::;;..___. 
_ Enıni~ et altıncı şube memurları • lsınet adında 15 yaşınJ:ı bir ı;o· = 
81"",:"~ ·.,~ive h., 1,,.,.,•~r: p.;,.;,.,111 cliln de Talcslm. EmlnonU ve ÜskUdar cuk, dUn, Taksimde oir evd n muşam· OtobUs komlsyonıı tlUn, belediye • ·oKU~MA: rll<.ıııJI 

1 
ö~U 

1 
. d b. "b' . 

1 1 
ı semt!crlndcld dUkk"'nları konrol et· ba çalarken ynkalanmış, blnncı sul,ı rci:. ınuflvınl L(lttl Ak•oyun reisliğin· AÇIK b. • .. k t'e bl%C tef tı!' 

e g fi 
5 er n e ın ıruı nn a • mlş, birçok esnafı bEledlye cezaların~· ceza mahKeme:;I tarafmd:ın tevkif ea.l de toplanarak Kere.stecllef' · EyUp hat Bay Hayri Baş e~sik 11uınıırt11:l. 

IDI'I olan kalpler çarpıyordu: ııvnl çarptırm ştır. ml~tlr. Aynı mahkemede, pazar gllnil tındaki otobUslerin çoğaltılmasını ka· dogru ismini vedi~-iz kıı.C t ., • 
h et b t ' U lil u e adresinizi bil ,.., • ı;.1' nSl' gur c ıe macrrnva s r t• Bundan haşka 14 .şoför. 01" arnb:ıcı Sirkecide, ıwftecı cırag-t HUseylnl bı· rnrlaştırnmıtır. Komisyon, bazı oto'!: s v :ır da 'beşer kuru, · 
lcıun.'~ olan esir knlp1cr... ve 2 otobü .. biletçisi de ce::alandırıl çakla ynraln~ .m .P.icbıııet de le\ ıc.f e· sahipleri tarafından blletlere zam ya· ı slkse 0 kad d ıım. 

(Devamı v ,1 j mıştır. l c!Uml§tlr. j pılması lçln vaki talebi reddetmlşUr. yol! yuı.r:. Gön ere 

• 



p 

~'<ŞAM POSTASI 
s.ııibi " Nqriı;at !tfüdiirü 

İl>AHasar:ı Rasım us 
._ RE EV/: lstu.~ nn~ara cad~i 

y : l::aıılıı ıı& ı.::ır~• uruı &ıaıeııı llAt!I 
ld•ı. i;len telefonu; 23872 
ıı:'e · . : 24370 

l•• •n• • • • 20335 • Aeo· "N•. • • • •••••••• • ~ 
ı E $ARTl.ARI 11 
• e.a.. t lkt ,. .(c:wı cı 
1 e 41 ~~ t4.nO Kr. tt.CO Kr. 1 
ı 1 • •~tııı 1.:;o • 14..00 • 
~ıtı. 4.no • 6.00 • 

• ı.:ıo • .oo ,. 1 - -- ..... 
~lıyı yu: ı al:ıt matbaası 

~nıdiyc kadar nutuklarm..ıa 
d a yuksekten atmak itıya
g l?ıda olan Musolin nin CV\elki 
Unkü nutkunda bu prensibin. 

~ ~az çok ayrılması butun dün. ı 
ti~ a nazarı dikkatı celbetmiş. 
d • • utuk ctraf mdakı etfsirler 

1 t~ıa zıyadc bu nokta üzerinde 
ıa dunıyor. 

tıı 1ntiiliz matbuatı Musalini'nin 1 
ltntkUndo. emniyetsizlik '\C sıkın. , 
ita rn bariz olarak görüldüğunü 
~~ Ydetmektedir. U yli Telgraf ı 
~~tcsı "Musolini pek zavallıca 
tıı a~retıer serdetmiştir" de-

e"'tedir. 
ite D~ıly fail gazetesi, ''M.usolini 
d ~?ı . vata.nda~larmdan emin 
d~ıldır,, fikrini ileri sürmekte. 

ita 'l'irnes gazetesi ise ''İtib:ınnı 
aJtYbetnıiş bir diktatör" ba lığı 

,!lıda ~nları yn.zmaktadır: 
tun So_:ı üç haftanın ''ekayii bü. 
~ıbi ~unyaya aııJatmış olduğu 
ııtı.n talyan halkına da, mcc. 
t~~ bir hırs neticesi olarak 
ecI lıni'nin ltalya'yı ne kadar 

kun hır vaziyete dlişü.rmüş oldu. 
~t tı şüphesiz anlatmıştır. Bu 
~ u~. kendi başına, gittikgc ar
ı di hır sıkıntının sarih bir deli. 
-~ Musolini hesaplarında şa. 
l\ıi Iştır. Fransa te&im olduk. 

Sonra Duçe, bundan sonra 
~z kolay z er: erin pişkin 

I' . 'alannı toplamaktan ibaret 
~ı:te.n başka hiçbir yapacağı 

b~adığı fikrine düşmüştür. 
~ akat İngiliz mukavemeti 
a.c 8anın sukutundan sonra yı

ak yerd"" daha emin ve da. 
~itnkar bir surette ortaya 1 
~ ~q v~ kuvvetini gün geçtik. 
~ ltrrnağa başlamrşttr. Fran_ 
~ n sukutu lngilterenin Ak'1e. 
le ~kı hakimıyeUni bir d1kika 

1'aıl' 'tezelzüle uğratmamı~tır. 
~ lld an nıatbuatmın kemklimle
~a ll sonra Musolini İtalyan 
al'Jı 11tnasınm başlıca kuvvetine 
':tı.-j~ indirilmi.7 olan darbeyi 
~aı tasdik etmektedjr.. 
ke ~at Musolini'nin sarfettiği 
aı ti. gayretlerin düştüğü çık. 
~ l'ol, İtalyan milletini \ığ. 
'l'ı l.q olduğu hakaretlerin en 
rn d~ildir. Şimdi İtalya <'Ok 

ve etıı bir müttefikin müsteh. 
a trı~ha:kkir harekatına da 
ıl'rn,rrıuı mecburiyetindeclir. 
ta Ya kan;ı Fransanm llkıbe. 

, · ~Yi~ ederken Almanya, za-
~ . tnın eden hare.klttta ltal 
~I 1 

tirakinin derecesini dir: 
ı ha~~rtarak hareket etmi!'ltir. 

l'ı''lld lka bugün Fransa.nm ya. 
~lı an fazla bir kısmı Alman 
'l! altında iken bir tek ittaı 
lı~E'!fer:inin bile. Musolini'ni~ 
~ik hedefleri olan, Nis'e 
~ıı;Ya ~:e Tutus'~ ayak. bas

~İtl a tnu.::aade edilmemiştir. 
~~rt. n' Yeni bir kuman seçtiği 
'.lhııt b 0ınanyada olduğu gibi, 
lllr:ktr ~ına vurmayı tercih 
~l h~ır. Biitün Balkanlara 

ır l•-1 • üfuz" >ı ı r;· L.tl ynn n mmtn. 
t ı:~ lYası gü]üne bir surette 

1
4 i~tır. Şimdi açık bir s.!. 

, irıı,11~raf edilmektedir ki. Mu. 
~ ~~n Yunanistnm istilaya 

1 \'ı~Uu~ bu memleketin, Ar. 1 
\_<laJıiI· n sonra bütiin Avru-
. ''il ~e 1nd~ İUıl~an nüfuzu al. 
~ 1~ııı:ıuç~esıne Hıtler'in müsait 
'1-..~ İçigu .Yegane memleket ol. 
1 'll va ndır. Bu fikir doğru ol. 
4 ı..; lllış olsun pel ~ 1 A •• •• "il' • c a.ıa goru. 
~ ~y~ le vardır ki o da. 
~is nrn İtalya tarafından 
~~akk~da yapılan hareltatr 

S 'il t\t tane bir : lakasızlrkla • 
di rn~e<kto olduğu ve belki 

11\ine ~ttefikinin bir imdat 
t. ~te b ıı.dnr akalmn"ını bek
ı:.';!'.,. A.;ılundugudur. 

~lh~fıt!{ trn nva. bu yardıma 
~~a~ ~,.1 r!ll'', bu hal ad ta 

nın ltalya'ya J·nrşı bir 
<Dc\anıı 4 ilnriirlrl 

SekretPr 

Karadağ 
Yugoslavya aleyhine 

ana teşvik 
ed.liyor 

Arnavutluk hududu 
civarında bir şehre 
beyannameler atıldı 

&lg-nıd. 19 (A.A.I - Şımdi ay! 
bir membadan haber alındıi;ına göre, 
hUvıyeti tespit edilememiş bazı t.ııyya 
r !er Karadağ nraziı;ı UzC'rlnclcn uça· 
rıık bu memleket.in en btiy\Jk ımhri o 
lan Podriuricaya beynıuıaıneler atmış· 
lardır. Bu to('>yannamelerdc, Karıubğ 
ahalist ''Sırp celH\tlarma.. rşı isyan 
etmC'ğ'e ve Karadağ tahtına 1talya hl· 
mnyesi nltrud.'1 olarak bu taht Uzeriıı· 
tle halt iddia eden Mı eli çağırmayıı 

davet cdilmt'ktedir . .Mişel 1'aradnğ 

krallık ailestnin UY.ak nlcrab l!ındaoı· 
dır. \'c ltalyanlar tarafından himaye 

dılmekk ir. 

apon ar 
aygonu işgal 
edecel<ler 

Vi.şi, bu talebe henüz 
cevap verı11edi 

oskovada 
İngiliz elçi si 

Sovyet hariciye kon1iser 
mua vinile görüştü 

Moskoua, 19 ( A.A) - Röy. 
ter: 

lngilterenin Moskova büyük 
elcisi Stafford Cripps bugün öğ
leden sonra hariciye halk komi_ 
ser muavini Vi~iski ile bir gö. 
rüşmede bulunmll'=tur. 

o 

· İngiltereye ava 
bilcumu ~ n pek 

nail eçtı 

Londrcı, 19 (A.A.) - Hava \'e 
dahili emniyet nezarcUerinin 
tebli~i: 

Bti'giin, Jngiltere ii1.crinde ha. 
va faaliyeti olmamıştır. Yalnız 
Kent kontluğunda bir köy civa_ 
rına bir kaç bo~b:ı düşnıüş ve 
bu bombalar ne hasarı ne de te. 
lefatı mucio olmu.c=tur. 

• TOk;\"0, 19 !A.A.) - DUn gece•şı· 
mali Japonyada zelulc vukubulmu~ 

ahali evlerinden dışarı fırJRmışhr. Sa· 

aoonya 
ç·n e sulb 

n üza. erele
r ine mi 

başhyor ? 
'l'ok~o, :!O (,\. A.) - Japon 

haı·iciyc nezarcıtıııin sözcüsü, Jn • 
pon hilkümctinin do~rudan doğru
ya Çunking ilC' müzakerC'de bulun 
maya tc.:"bbüs nlyctind<' olduğu 
hakltınclaki haberleri ııe tC.}'İl ne 
de t c>kzıp ı.>tmi tir. 

.Japon gnzN• lt>ri. müzakC"rt>lc>rin 
pC'k )akında b:ışlam::ısı ihtimali 
hakkında ı n ufak bir cmmare bu· 
lunmamaktadır. 

Doğrudan doğruya rnüz:ıkcrala 
baı:;lanması karorındnn hnb<'rdar 
edildiği SO) !enen Amerika Birleıjlk 
devlctled büyiık elçi i Grev de bu 
hususta sükütu muhafaza C\ le • 
mC'ktedir. 

Bir haftada 
13 vapur 
batırıldı 

Bunlardan 61 bin tonluk 
onu İngiiterenindir 

ka bölgesinde baz.ı binalar yıkılmışsa LomlrCI, 19 ( .4 .A.) - Bahriye 
• da insanca .zayiat ~·oktur. r?-:?7..aretinin bildirdiğine göre, 10 

lloı~lroı g, !9 (A.A.) - ltima. 1 • Vaı•ington, J9 (A.A.} - stefani 1 teşrinisani gece yarısında biten 
da deger Çın kaymı.kl:ırmd~!1 Bırlc,.c;tk Amerika devleUeri hUkClmcti, hafta içinde ticaret filosunun 
Hon~kong'a gelen ha berlcre. go: t T ncayn hnrp gemileri göndermek ve düşman tarafından maruz lbıra. 
ıe. bır cok Japon hıırp gcınılerı orada b r deni?. ü u kurmak fikrinde kıldığı zayiat bilançosu şudur: 
'\"C nakliye vapurhın Saygon oldugu hakkındaki şayıaıan katı ola· Cem'an 61,202 tonilatoluk 10 
nehri barajları önüne gelmistir. rak tekzip etmektedir. İngiliz vapuru; cem'an S,617 
Aynı maH'imata göre ,Japonlar • Londra, l!l (A.A.) - Devlet ba· tonilatoluk 2 bitaraf vapur; 

Hindiçini umırni v::ıliQİ amiral kanı, Greenvood bugUn Colnhes~rde cem'an 1,930 tonilatoluk 1 miit
Decoux'dan h.'tzı taleplnrde ıbu- s<>yıcdll\i bir nutukta .Almanya endUs· t.efik vapur. Yek\ln 71,749 toni. 
lunmuşlardır. Bu talepler. ara. trlsinln İngiliz enrtOstrtıı.lndcn !50 mlıı· latoluk 13 vapur. 
sında Saygon'a kuvvet ıhrncı li f:tzla zarar gord!ığllııll M.yan etmiş· Jervis. Bay gemisi refakatin. 
da ,.ırdrr. JaJ)OnYa talepleri Vi. tir. de seyreden kafilenin Atlas de. 
şiye bildirilmiştir. Vişiden he. • Londrıı.. 19 IA.A.) - Lyon rad· nizinde bir düsman korsan ge
nüz cevap gelmcdiği:ıdc~ .fopon. yo"u. Fransa tebaası olan 7.encilerin misi tarafından hücuma uğra_ 
hır abırs17Janm.nktadır. Almıınların ış;:;alı altındaki ııra:ı:ldc mMT Ü7.erine batan cem'an 

C)İYA.MLA HUDUT ve b lhns.: Pansc dönmemelerini tav· 25.45.1 tonilatoluk dört vapur 
HAD1SELER1 slyP etmt•kt ve bunların buralarda yukarıdaki yekuna dahildir. 

Tokyo, 19 ( A.A.) - Hanoi'den 
Dömei ajansına gelen bir babere 
göre, Hindiçini müfre1.eleriyle 
Siyam müfrezeleri arasında hu
dut üzerinde bir çarpışma vuku. 
bulmuştur. 
Aynı habere göre. Si.vam tay. 

yareleri Hindicıni üzerinde uç_ 
maktadır. VientiannP. ve Savan
nıı.ket civarında dıı çarpışmalar 
vuku bulmaktadır. 

Bir İngiliz denizaltı 
gemisi battı 

J.,ondm, 20 ( A.A.) - Amiral. 
lık dail'esi tel.ıliği: 

Üssüne don. .. __ tc gecikmiş 
olan Rainbow denizaltı ~emisinin 
kaybolmuş telakki edilmesi la
zımgelmektedir. Bu gemi mürct. 
tebatmm yakın akrabası, vaz.:. 
yett~n habe1'ılıı.r ccmn i~tir. 

1 YB'i"malan pek kolny olmıyacağmı Kafileye mensup sekiz bin to. 
bıldırmrKt oır. nilatoluk beşinci vapurdan hfı.la 

• Tol•yo. 19 {A.A.) - Japon dahi· bir haber alınamadığından o da 
liye n u r lıne merbut bulunan lıman liQteye konulmuştur. 
lar komisyonu Yokohamayı dünyanm Aynı kafile ile gelmekte iken 
en bOyük Umanı hnllne lrnyacak olan korsandan kurtulan fakat bilfı. 
in~aat projesini t:al!dik etmi§tir. Bu hare ha\'a. hücumuna manız ka. 
projeye göre, liman en büyük gemi· lan diğer bir vapur miircttchatı 
Jeıi, alabilecelt t.ar~da genişletilecek· tarafından terkedilmi~tir. Bu 
tir. Yokohıı.mıı iki knnalln Tokyoya vapura kaybolmus nazari!(' ba
bağlanacıık ve liman nefsi Tokyadıı ın ktldığından bu dn lisleye ithal 
şa edilecektir . edilmiştir. 

.. Londra. 19 (A.A.) - 1''ran.sız ıı:ı· Bahriye nezareti korsan ge. 
hiUerine yerleştirllmiıı bulunan uzun misinin hüviyetini ıoarahatan 
menzılli Alman Uıpları bugün öğleden teabit etmek üzere muhtelif 
az evvel bir 88.&t kadar Pa dö Kale kaptanların ifadesini almakta. 
boğazı üzerinden ate§ açmI§lardır. A- dır. Fakat ı:ıimdiye kadar sabit 
tı§ tam bir muvaffakiyctalzlikle neti· olan şey ~adece bunun bir harp 
celenmiştir. Zayitıt ve huar olduğu gemisi olduğundan ibıırettir. 
hakkında malt'lmat aımamamıştır. a Almanlar bahsi P-ecen hafta 

• Madrtt, 19. (A.A.l - Lizbon~k zarfında. 140,414 tonilatoluk va. 
bulunan lngllterenln İspanya bli} •

1 

pur batırdıklarmı iddia etmek
elçisi Sir Samuel Hor, Madrtte dön tedirler. Bıı r karon Almanlar 
mliştur. 1 tarafm<lan. 86.MO torilalo ola. 

• Kahire 19 (AA) - İngiliz rcsm • k t h . ·ı .. · · · . . ıa ll mm edı en \'e hef)Sının 
tebliği: CephclerdP. kayda değer bıı batrrıldığr iddia ed:Jrn kafile 
hnrt'kct olnıamı§tır. 1 vapurları tamamen dahildir. 

3 

Evliya Ç lebin~n 

Bize. tarih k::.ynaklarıınız a. 
rasıncla zcng111 bir hazine nhır. 
on ciltlik muazzam bir eeyahat. 
namı> bıl'akan E\'liya Çelebi, or. 
yedinci asn ortasındakı bu se. 
yahatle:;ni, bırçok defalar öliım 
tehlıkeleri atlatarak yapmıstı. 

ay ar .. 
Ben t;şağı biliı im. Uşak şeh. 

rını ordum. Asla ruı.m ve nişa. 
nmdan bır haber veremedi. Sır. 
tındakı e \'ap da bu diyar csı:obı 
ıdı. Hu sız oğlu hırsızdı. Kıyafe. 
tınuc ga) et yü.olrrek kesici kıya. 
feti var. Adamlarıma: 

E\•liyanın hiçri l'azaıı: 
Büyük muharrir 

1 
.. 

1082 yılında Ur
ladan Karabu. 
runa giderken 
başında, geçen 

A.13. J<oçu 

-Tiz şu ada. 
mı soyup bir a. 
ğaC'.a bağlayın. 
Şimdi ben r.enı 

1 bülbül gibi c.:&v. 
leteyim!. 

bir roaceı abinl kendi ağzından 
dinlivelim: 

•· .. :. Cümle yaran bftsefalar ile 
ve<lala~ıp yirmi nefer Urum kı. 
zam ve Scnlar Piri Beşe'den 
kırk nefer yeniçeri yolda:, refik 
alıp cümle altmış nefer bahadır 
levendlcde Urladan çıkıp bağ 
ve bağçe \'e 1.eytin oı manian L 
cinde garoa doğru deniz kenarı 
ile bir !'aat gccip Karaburun yo. 
hı deniz kenarında kalıp biz sol 
tarafa . Çarpar bOğazı denilen 
emniyetli yola saptık. Bütün re. 
fiklerimiz hazırbaş olup sessiz. 
<'e yolumuza devam ederdik. 

''Bu tar-;hk ve calılık yolda bu 
kadar yaya gide~ gazilerle iler. 
!erken tüfek fitili kokusu aldık. 
Yolda.']larımız olan yetmiş nefer 
tüfckendaz tımıf taraf ağaçlık. 
lar içine dağılıp ac kurt koyuna. 
ve koyun tu1..a seğirdir gibi se. 
ğirdip ararlarken. iki ölüye ve 
haı be ile vurulmu:? iki yaralıya 
rastladılar. Bire bu ne haldir di. 
ye daha ileriye vardık. Bir kol. 
suz civan yiğit ve bir ak sakallı 
ihtiyar adam ve iki kara kaşlı 
adam. ayaklarında çizmeleri ve 
bellerinde kılıçları ve esvapları 
ile yatarlar. Henüz cenk ede ede 
p:lre pare olup şehit olmuşlar ... 
Bire hazırbaş olun! diye cümle 
refiklere tenbih ettim. Bu teh. 
likeli yerden tbir hoşça geç.elim 
derken bir Allah Allah sedası 
yükseldi. Ve yirmi utuz tiif~ a. 
tıldı. Hemen yanımda kalan yol. 
da la.r ooyran gibi koşup ileri 
seğirttiler. Ben de ağırlrğımı u. 
şakla.nnıa bırakıp beraber JJerl 
vardık. Meğer bizim evvelce ile. 
ri giden arkadaşlannuz on yedi 
haramiye rastgelip biribirlerine 
girip eenge başla.mŞar. On ha. 
ramiyi cenk yerinde katledip 
yedisi kaçmış. Cümlesini bizim 
yoldaşlar soyup esvap ve silah. 
!arını alnıı[jlar. Bumdan biraz L 
leridc or:man içinde bir adam 
yakalayıp huzuruma getirdiler. 

- Bire adam sen bu oıınaıı 
içinde ne iı;lersin? ! 

Diye sordum. 
- Vallah tbiz Urla şehrine gL 

derken haramiler bizi basıp iı. 
zim cenk ettik. Dört adamı !kat. 
Jettiler; ve hırsızlar sizi zeytin 
ovasında görüp firar ettiler. Ben 
onlarla kaçmayıp korkumdan bu 
ormana gizlendim. Hırsızlar, 
belli olmaması icin ölen iki ar. 
kadaslarınm başİarmı kesip be. 
rabcr götürdüler. Hırsızlar işte 
bu J(araburıın onnnnma girdi. 
!er. Ben bu diyarın garibi bir a_ 
damım! .. dedi. 

- Sen nerelisin? diye sor. 
dum ... 

- Uşaklıyım .. dedi. 

Dedim. D 0 rhnl herifi soydu. 
lar. Aya~ında bir taze kılıç ya. 
rası var. gömleğinin eteğini kc. 
sıp kılıç yarasını sarını§: 

- Bu yara nedir? 
Dedim. 
- Haramiler yaraladı! dedi. 
Herifi mükemmel bağlayıp 

söylettik. :\1eğer haramilerden 
imiş. Yaralanıp kaçamamıs. Ha. 
ramiyi Piri Beşeye teslim ettik. 
1\Iezkür dört adet şehitleri deL 
nettik. Esvaplarıııı refiklerimi. 
7.C verdik. Bir kesik kol ibulduk. 
Onu da kolsuz civan yiğitin ya. 
nına defnettik. Yarım saat son. 
ra. yolda beş adet sahipsiz ata 
rastladık. Onları da tuttuk, a.. 
damlarımıza. verdik. Oradan Ağ. 
zıaçık denilen kuyu başına var. 
dık. Ora.da onu gördük ki, bir 
güneş parçası, al yanaklı bir dil. 
beri mümtaz, bir gıunzesi gamaz 
bir nevcivan durur. 

Bizi görünce: 
- Canım ağalar! .. Bana kıy. 

mnym! .. 
Diye atlarımızın ayaklarma 

yüz sürüp sanldı. Hemen attan 
indik. Bu oğlanı yanıma getirtip 
hayli söylettik. Ayakları koş. 
maktan fiimni .. KaÇ1\ kaça mc. 
calsiz kalmış. 

- Ey oğul.. Söyle ren bu n. 
mansız yerde bu kıyafetle n.e iş. 
!ersin?! 

Diye sordum. 
- Vallahi benim sultanım .. 

Ben İzmirli ( .... ) Çelebinin oğlu. 
yum. Kaptanı Derya Knplan 
Mustafa pa.c;a İzmire gelip, !Kap. 
tan paşanın bir ağası beni kan. 
dırıp 'babam evinden gemiye ka. 
çmp gizledi. Donanma ile Sakı. 
za getirip limanda yatarken lba. 
bam ardımsıra Sakıza gelip }{ • 
tan paşa huzuruna cıkıp beni n. 
ğamdan alıp bu yol ile babam 
ve büyük ağanı '\'C iki lalam ve 
ben atlarımız ile beş kişi gider. 
ken ileride Çarpan, boğazı ile 
Turna 'boğazı dere.si ormar...larm. 
dan üzerimize kırk elli miktıar 
yaya tüfekli döküldü. Cenk ede 
ede babanı ve ağam ve iki JA. 
lam kırıldılar. Hamdi hüda 'ben 
kurtuldum, kaça kaça bura. 
ya geldim. Sizin vanınızdaki lbu 
adam lıırsızlar<lruidır. Karında. 
şım bunu a]t edip bunu ayağın. 
dan kılıç ile yaraladı. Karında. 
şımı da bunun yoldaşlan vurdu. 
Jar. Elhamdiilillah babam ve Jm. 
rında.c;ım dertlerinden kuri\Jl. 
dum. Şimdi Sakıza beni donan.. 
maya kaçıran ağamın yanma gL 
derim! .. 

Dedi. 
- Bire hırsız uğursuz ve nur. 

suz oğlan .. dooim. Senin Uotrrunn 
(Lut/en sayfayı ~ıiriniz) 

Görünmiyen Harp: nız ordunun netice alacngına sar. 1 

sılmaz bir cmııiy<'t beslemcktry -
di. Maıe.."alin bu em.niyetini sars· 
mak için kendisine Dimitroviç kö· 

yü bölgesinde müthiş gizli müca. 
delelerini yakından gördüğümüz 

dü§man faali~ etini hemen söyle. 
meye lüzum gördilm. 

- Evet mareşalim!. 
- Hiç telaş E>tmeyiniz, a:dz dos-

' meğe alı.sınamış bir. askerin hassa· ı bakamk: 
siyetilc irkildi. - Peki, peki ... dedi. Benden . 

EŞiNCi KOL 
\':ıuuı: 
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Mareşal, Alman ordusunu bii -
yiik kütle halinde dağılınağa mec· 

bur <ıttiltten sonra bir panik hali

ne geçirmek işten bile olmıyacağı 
fikrinde~di. Çünkü Alman ordu '
su bilyilk kütle harbi yapamadığı 
anda mağlfıb demekti. 
rafından taarruz edilirse, mütenıa 

Mareşal, sayet Alman ordusu ta 
diyen rical edecek ve Alınan ordu· 

larınr ~cniş cepheler. üzerind<' da· 
ğlttıktan sonra mukabil bir taar _ 
ruzla münferit birlikler halinde 
bnha f'd ,.ekti. 

MarPşıı! işte bu kanaatleıinden 
dolavıdır ki cf.'phe gerisind(' be • 
Eıincl kolun fanllycll rine pek ku • 
lak asmaya lilzum görmüyordu. 

Harbi ordunun yapacağma, yal-

- Mareşalim ! dedim. Beşinci 

kola, mnalesef daha büyük bir c · 
hcmmiyet vermek liı.zımgcldiğini 

göı;terccek fed deliJJ('rj sıze ar -

tum! .. Göriilüyor ki yeni askeri 
strateji meselelerine pek vukufu. 

nur. yok! .. Olmamasını da pek ta. 
bii görürüm! .. Size bunu herhan· 
gi bir :seızeniş için söylemiyorum 
yani ... Vazifenizde gösterdiğiniz 

bu hassasiyetten dola) ı size leşek
kU r ederim ... Fakat, böyle bir ih. 
bar ve ihanet olruı dalıi mühim 
değildır! .. Ru hwıusta müsterih o_ 

zPtmek mP.cburiyPtinde.}im !.. !unuz! .. Çünkii bu kara torpillel"i 
Mare.sal yumruğunu masasının o kadar c:ok yerlere yerleştiril · 

üzerine koydu· mi1;1tir kt huıılaıııı hepsiılİ ca."us • 
- ~e gibi? 

1 

!arın dahı kcsfetmrsin" imkan 

Dedi. yoktur: .. Haritalar diıı:;mana ve • 
- Alman • rilse dahi bunlar nncak muayyen 

fi Himlere Polonya ordusunun ka. 1 ve mahdut bölgeye münhasır ka _ 
ra torpilleri mıntakalarının harita· lıı ! .. :Esasen bunun hakiki harita· 
ları muntazaman. gitmektedir! .. 
Motörize dilı,man kuvvc>tlerinin 

yolunu kapı.}acak olan bu yegane 
tedbir bütün planlariyle düı,manm 
eline geçmektedir! .. 

Mareşal ga.} et sok n hır tavırla 

gülmekte) di. 
- Be-nim haFctlf' kendisine 

baktığımı görünce gülerek: 
- Tel~ınız bu mu~ .. dedi. 

iarmr erldinıharbi> e dahi bilmez! 
Çi'nkü asıl haritalar ancak harp 

ilanında çıknnlmak Uzcrf' Prkfını· 

harbh·e dosya kasalarına konul. 
mu"tur: .. 

I Şimdi niçin bunun znnnf'ttiğiniz 
1 kadar mlihim olmıyacağını anladı. 
nız mı? .. 

- Fakat mareşal ... 
~fareljll.l, birdenbir<', itiraz edil· 

I<'akat, sonra, hatırımı kırma • 1 hlr talebiniz mi var? .• 
ınak ister gibi gülümsedi. 

- Söyleyiniz, ~öyley.iniz ..• 
Dedi. 
- .Mnreşalim! :Mcslekdaşım ve 

kl.}'metli a~ker Albay Sa.ınerov~in 
niçin ibli.::ıçe bir de.sise ile öldü. 

rtildügünü henüz bütün teferrUa • 

tiyle tetkik buyurmamış olduğunu· 
zu anlı~·onıın. Sameroviç kendisi. 
ne yapılan suikac:ıtten t vvel mem. 
leketimızde gayet şümullü \:e gc • • 
niş bir ihanet teşkiliıtının bulun· 
duğuna kanaat geti:rmişti. Bunun 
için uman~ız bir mlicadeleye giriş. 
mck Uzereydi. Ben de onun kana. 
atine tamamiyle istirak ediyorum! 
Beşinci kolun kara torpilwrinln 

haritalarını elde etmek istemesi 
belki aslında o kadar mühim de· 
ğ.ldir! .. 1''akat buna cüret ettik -
tE>n sonra rnPMl"'ketin irinde hiç. 
biı askrri ve~ a sh·a<:İ sır bırakını. 

\'arnklnrına kolayca hü kmedilebi· 
li . '. .. 

Mareşal bahsi kıııa kesmek i!!U· 
yordu. 

Tekrar yerine oturdu. Önüne 

- I!.vet mareşal! ..• 
- Onu söyleyıniz ! 
- Arzede~im mareşal: Eğer 

Polon.} a hnkikaten harbebnek ka. 

rnrındaysa ö)üm tehlikesi gördil • 
ğüm hu iho.ııet teşkilatiyle geniş 

bir mücadele açılmasını talep edi· 
yorum!.. Bunun için de bizzat siz
den geniş salahiyet ve·rmenizi ri.. 
ca edıyorum! .. 
Mareşal birdenbire ('iddileşm.iş _ 

ti. Yüzüme dikkatli dikkatli bakr 
yordu. 

- Ne dediniz? anlıyamadrrn? 

dedi. 
Polonya hakikatc-n harbctmek 

kararında ise mi dediniz? 
- Evet mareşal! .. Blöf yapnu

yorsak ve harbedeceksek ... 

Mareşalin yfizü birdenbire de. 
ğişti. Elıni hiddetle bürosunun n.. 
zerine vurdu. 

- C:alıba siz bugün umumi se· 
ferberlik ilan ettiğimizi bir latife 
zannediyorsunuz! •• 

Dedi 
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Bir kuruşla 50 liraya 
sahip oJdu 

Bu sabahki Vatan gazetesinde 
"şimdiye 14dar tesadüf edilme..' 
miş dereCede ga~p bi7 va.ka." 
serlcvhasiyle verılen bır ha.00:. 
de Üsküdarda Yaşar adnıda bır 
tr~.nway biletçisinin bilet par~. 
la.tmdan bir kuruşa aldrgı bır 
kütu içerisinde 6 tane 1000 er 
liralık dolar buld~'U, fakat bu. 
nun ne olduğunu bilmiyerek 
tramvaydaki bir nıüşterivc ~ös. 
teroiği müşteri ise sivil hiz: me. 
mur olduğu için Yaşardakı pa. 
ralarm alınarak müdüriyet~ tes_ 
ilin edildiği bildirilmektedir. 

Yaptığnruz tahkiknta. gör~, 
bu haber çok mUbalô.ğalıdır .. Zı_ 
ra, bulunan paranın kıynıetı 10 
bin lira olmayıp ancak 40 - 50 
lira değerinde bir kaç ta.ne do. 
larda.n ibarettir. . . . 

Zabıta paranın sahıbıllıl aı:a-: 
mağa ;t>a.şlamıştır. ~ara ~ıb~ 
bulunmadığı takdırde, bıle~ı 
usulen zabıtaya lhaber vermedi
ğinden, para beş sene. sonra 
hnzincyo intikal edecektır. 

( Vlyaaadalll w Gör cenin s otll 

gö~!'=·~~cld•l ! Kavakta bulunan Işıkları maskeleme hazırlıgı teey~·.!~~:~.~. 
zm Csaky 4iln alclJam Viyaruı.ya} ı cesedin hüviyeti (Ba'} tarafı 1 ncldc) Hi gUndt•n G nya k:ıdar Jınpls ve beş . . dir Yunanlılar İW~}_.t 
'ilıareket e~lerdir. ' I t liradan 20 llrnyn ltndar para cezasıdır. ı lcr ıçındc · . t kvi}•e a~ 

Al.JllA."lli VE İTALYA'S 1 . ld müesseseler ta imatnameyc ev. ıo - BUyUk mUe.ssese ve fabrika·' lnrın malze~~ ve n b"Iecekl. an aşı fikan ışıklarmı karartmak ve 1 hususunda ıstifadc ede 1 ,._,; 
IIARJCtYE NAZIRLARI icabeden şeyleri yapmak için Jnr ıuzumunda kunel nıııharrıke ola· I YC"'anc yolu ı;iudotle bombnrw--

\'iyana, 19 (A.A.) - D.N.B. Ha" dı·senı·n bı·r cı·nay-et 1 . . . 1 a· rak kullandıkları elektriği temin ede· • o k d' 1 • 1"1 
hazırlık ara gırışmış er ır. • cbne te ıı er. ıJtı 

bildiriyor: . • Bu meyanda Devlet Demiryol. bllmotod ı,ın kondl Iabril<a:":' t · 1 ı:u S \C.Ull<I '".<AN :rJIS C 
Almanva hariciye nazm Fon olması ihtimali var !arı dokuzuncu iı:Jetmc idaresi, dek motörlcr koymaga mec ur ur ar. ,\tin ... ~U ( \. A.) _ 13. lJ. · Ribbcntr~p, saat 17 de hususf ...,. .., 

trenle Sıı.lzburgdan Viyanaya gel- Evvelki gün ııabableyin, Rumelika· Sirkeci istasyonundaki .. bütün 1 ı:;ElilRDEKt LA .. l\IBA LAC Yunan ıcbliği: ıın p. 
· tir \·ağmda denizde boğulmuş olarak bu· ampulleri bu sabahtan ıtıbaren Dün geceden itibaren §ehrlmlz .so· Gön ..: mıntnka ındn ı un ete@ 

Ön dakika sonra, ltalya harici - luruın ceset etrafında. yapılan tahkl· maviye boyayarak yerlerine tak_ kaldarınd:ıkl Jılmbıılıırın söndUrUlme· ta lnn dü. nıunı mudafaı:ı 
ye nazırı Kont Cianonun hususi kat sonunda, bunun RumellkaTiığmda. mağa ba..~lamıştır. lstanyonun sine başlanmıştır. Dlın gece şehrin en mevzilerden cıknrnmllo.rdır. 0ıııııS 
treni \"iyana istasyonuna girmlıs Dere aokağmda oturan \'e balılu;ılık açık kısm1larmda bulunan ve uzalc ıııııhalleterlnu.ıcı Uımb:ılann am· Morava dnğlarmda taa~ı 
ve Kont Ciano, Fon Ribbentrop ne geçinen 2~ yaşlarında Hayatiye a- yukarıdan görü~c~.ilecek vazi. pullerl çıltarılmı,,tır. Dört gUn zarfın· mU\:~ffa.kıyetlc d~vam e.dJ}~ ııo: 
ile Baldur Fon Şirah tarafın_ ıt olduğu anlaşılmıştır. yette bulunan bütun ampuller da şehir sokaklarına ı,k \'eren yedi Dun dokuz !tal) nn ta~ ya tıı>'l-& 
dan karşılanmıştır. Tahkikatı idare eden Sanyer müd· maviye boyandıktan başka bun. bine yakın H\mbadan 13!) tane bırakı· §Ürülm?ştü~. Büt~n ~un~ır. 

1 NEJ.ER GÖRÜŞÜLECEK? delumumtst KAm!l Bora, bilhıı.sS3 v:ı.- larn takıldıkları yerlerin üstle- Iacnlt, bunlardı maskelenecektlr. releri uslcnnc dönmiişle ecrıd \" 
• w b 1 Atına, 10 (.\.A.J - DUn g . Eudapeşt-0, 19 (A.A.) - Röy· karun bir cınayet olm~ lhtimall et· ri maskelenmegc aş a:r:mıştır. Yukardakl kararlardan hususi mU· nan tebliği şunları blldlrmcktedit·d!!-1 

ter: rafında ehemmiyetle durmakta ve tah Bu meyanda vagonların ıçlertne esscselere alt olanı b!rinclktı.nunun bl· '"ri tak laı'lııda •" 
Macar B""'Vckili Kont Tele ki ve de mavi ampul takı1maktadır. rindcn itibaren tamamlle tatbik edile· Epir ve ı;o ebe 1mın ~an et~':: h • .,,.. rftı,;o klkatı geni§Ietnıektedir. l .. ta fl şlddeUi muhare cer ecre~ tJı• 

ariciye nazırı Kont ~ nin yarın Cet"t belediye doktoru tarafından Tramvay arın on ra arın. cektir. Fak:ıt umnmt malınllere alt o· 
1 

bil t arruzuou t• 
k l Bir dllşman mu ta a ıd~"' (bugün) Vlyanaya varacakları Bu· muayene edlldekten sonra de!nccllmi!f dı:ıki lambalar mas e enecck ve ıan kısımlar yarından itibaren tatbik , Y k tı 

1 

muvnf!ıı d'" 
dapeşte.de teyit edilmektedir. içlerindeki 13.mbalar koyumavi edilmiş olacaktır. cı n kun.:n UV'\'e ckr "lddetlc ıııU ... Ö

w - t T 1 Ur. , J1 hare eo..er .}'apara ,.. ... wı· grenildigine göre, Kon e e- olacaktır: . tstanbul tranway ve elelttrlk idare· faa edilmekte olan dU~mnn 
1 

eV»' 
ki ve Kont Çaki, mihverle Japon- Wlllll korunma Umumı tenvırat yarın altşmp.- sinde dUn bir toplantı yapılnrak sokak 1 t 1 1 dl .. dakl 

·· ı·· kt.a M ·s k t nl lı:ga c m § er r. ...,,.P ya. nrasm u~ u pa acan - dan, itibaren tamamen alkmış lı'lmbalarının ve idareye nlt tesisa m K• 
1 

.,x.mm ccnu" 1)6111· tan 
· k ~ c ki rdır '!" k · · 1 kl ,, ,,_ a amns ınn ... b r ııı;.. ın ımzasmr o;a a a . ., .. - &DUDU ve maskclenmış o aca ır. F~vlc_ masltetenmcsi hakkmcla bazı ınu .... r- d bl k u dt-nbcrl faaliyette ıf' caristanln mihver nrasmda inkişaf · · ki k ı · d 

1 
ı t e r aç g n Aıresl ımanU8'78 ~- (Ba• ta-fı 1 ncidc) rın ı~ ışı arının mas e enm~ı rernt lttih:ı.z c l m ş ır. nan ltalyan müfrezelerinin J;:i<' ı,· '· ~ il edebileceği tahmin olunan askeri ,, •.. h ı kl baş k d b ııın 

i.sblrliğini tcsbit eden hC'rhııngi tadiline lüzum gösterir mahiyet- .a~~r 1 k~.rı ay ma ·a ar ı. UlIUMI nm DF.SE:\JE l"APILACAI{ mağın şimallne lmdar tarded 11wıı"' Utltlımıbar bir protokolun üçlü pakta m.vo o· to olduğundan bahisle bu bapta tırı ece . ır. ON '''"''"n "'"'""'•nmo.ı ,,, lkmnl •. Dll·mnn topcaklacma .,,,. • " 
(Baş tnrafı 1 ncidc) lunmasrna. intizar edilmemekte· Büyük Millet Meclisine tnkdım c· \'lLA ;ETfE D 1 Kü " dillr edilmez §ehlrde umumı bir ışık vapa~ bazı mUfrezeıcrlmlz Ere~~'.( 

en bUyük yolcu vapuru "Öro~=:'' dir. BugilnkU işbirliğinde, her hal- edilecek kanun projesinin evvele- "'"' .• roPLA:\Tl~ . s1:indUrme tecrübesi yapılacaktır. Bu Berova mühimmat Ye l:ışc ınr. 
Bremen'de hı:ı.vuzdayken 1ngiliz de bu gibi protokollar ?.ait olacak· mirde grup idare heyetince teşkil.~- uun vılaycttc ovve a vah mu_ denemeye tayyareler de iştirak ede· depolarını imha etml{lerdlr. ~ 
tayyareleri tarı:ı.fmdnn mühim su - tır. Sanıldığına göre paktm ı.faca_ dilecek bir komisyonda tezekkur avini. Ahme:Ii~, bilahar~ \~ali. ve cek, halk, evlerinden ıhşarıya çıkmıya· Atiııa 19 ( A.A.) -- yutı jS 
rette hasara. uğralıllllIJ3tır. ristan tarafından imzası bruıit hir !'dilmesi hususunu muvafık telak- beledıyc rcısı Dr. Lutfı Kır- c:ık, gUndUz tecrübe esnasında sokak· d l ' b kwnanda.nlı~ırı 4 

SUN'l PETROJ .. FABRtıiALARI formaliteden ibarettir ve bu for- ki etmekte olduğunu bildirmiş \'~ dnrın ıbaşkanlığmda. kaymakam- ta bulun:ınınr kapalı '-"erlere iltica e· ?r. u .arı . aş k§ ~i~. 
GENE BO!'ffi.4.LA1'"DI malite, Almanlara. gürültUlü bir milli korunma anununun · · 

1
. ..d .. -;. 'tf . ··a·· ... 

1 
deccklerdlr. 0ıan 23 numaralı resını ~ bli k tanzı Jarla emnivet müdürü, ı;eferber. " ıkıncıteşrın n ~amı n • tebhg Lon;ı .... 1!J (A. A.) _Dün gece '"'ropa.gandtı. ynpmak frrsıı.tmı vere- minde olduğu giDi böyle bir komis~ ık mu unı, 1 aıye mu uru ı e ~ ·c·· . . .,ark mıntn.ka.sJll ol· 

.... ..., "' - d' • !' k d 1 t 1 1 orıcenın ._, ı r son derece f Pnn Juı.m şartlarma. cekUr. Vaziyette Macaristan için yonun tcıı<ıkkUlünP ~P um~ı dıger1{a a. a .ara,~ k?IJP anmHış art~ 2000 Gf~:\"Ç ÇAGRILAc.m: gün de şiddetli muharebc_.c •. ~ııı' 
rağmen bombardıman tayyareleri· hiç bir değişiklik beklenilmemek· heyetinin muvafakUni ıste~tir. ır. omı.syın, e ı er eye ı Yedek itfaiye te§kilAtmda çalışmak tur Askerlerimiz du~, 
miz Leunn sun'i petrol tesisatmı tedir. Grup umum! heyeti Başv.ekılın ?u kararının şehrimizdeki tatbika. üzere ıs, 19 yaşlıınnda olup mektebe ::abiİ hücum1nrmı tard ,.c. ~~ 
bomb~ e~lerdir. Bom - teklifini müttefikan tasvıp etmiş- tına ai.t. hususıaz:.r g?~şınü~t~_r. de\·am etmlyen 2,000 genç bııgUnden öctle müdafaa ettiği ~evıı~~ ' 
bardnnandan oldukça ~yi neticeleri BOrlSID Almanva tir. . J?ahılıvo V~kaletının. ~ut~~~ itibaren mecburen vazife başına davet zaptetmek suretile yenı ınu \..,·r'J fllmdlğı . görülmüştür. Hedeflzr J Bundan sonra nıznamecle mev • 1 vılayetlere telgr~a bıldırdıgı edilerek muhtelit semtlerdeki lttniye fakıyetler elde etmişlerdir. :S dJ mmtnkasmın J>ilha.ssa §imal mUn - ziyareti cut takrirler okunmuştur. Bu tak· kararnamcnn hulasası şudur: te§kilAtına tevzi cdilcceltlerdlr. ce Kalamo.s nelırinin cenubıJll~ 
tellnsmdcı. mliteaddit büyUk ynn.... rirlerden birisi, son defa meri~e~ ı - Umumi \'<! hususi binalarda dış YAPUH .SF.:FERLEnt mıntakaya girmiş olan dil ~ 
,.,,,.,,1 .... r•ı..;;...,.tır. Tn,-ua.reletimizin (D- .. 4--.,rı 1 n-ı mevkilne giren muamrle vergıs~ ,tenviratı, bu meyanda vitrin tenviratı, ku•metlnrf nelll"in tama.men şıııı..'11 I ~--r.' :ı~ ""' ~Jwu-.. ~~ "k h e 1 Tebliğ eclll<!n karara göre vapurla· • • "' Ufrl'r, 
hcps1 U..ilno d6nmllştilr. l•lorin gfü11•llldUğ!I blllnmlY<>•'" rl• k&nununun küçü~. bil;:_u '1'•n v .'O•kh "kldm, oopbo ''"'""" v. bina rm proJoklfü >~kmamalan """'"''" "' sllrillmllşlcnllr. Boz< m. ,j.# 

sal.il muhafaza te,ınıatma men- """'" dovlot adamı.n """""lak! t .. ):i>bak "'nafmt şumul~no almakta ."•=r"""m" "'ltlaodmlmas• Y•••k· mokt•<fü. Bunun totblkl Doğazlolnde lerlmiz du,mon toprağında d 1JIJ"' 
sup • taY>·arelerlmiz dUımnnla ya.. moalar. almncak bllyük ka""lann olduğund':" ve. bu halin bllh~ • "" vo <lmda otu,.nıa= Mut ""'° iilne ilerliyerel< Emeka '~ del", Pı:la.n 

hava. muhnrebelerinde Dor- muamclcsı basıt ve kazancı mah 2 - Her ne §ekllde olursa ol8un ha· vatla askeri erzak \'C bcnzjrf -
1 Bulgaristan menfaaUerlne olduğu kıı.· t ekte sonra gidip gelmelerine mani olaca- ~ il' 

nlcr tip.inden ..bir ts.yya;:e lle Hein- ·dar Almanyanın da menfaatlerine uy • dut oı:ı.r: esnafa. ~~a~ v=pleri~ ,rıce ışık verecek her tilrlU vasıtaların ğmdan yapılacak muameıo D:ıhlllye !arını tahrip etm~ler ve ~ k1ı tlp!.iidcnf'diğer b1r deniz tay- gun olac"~m bir garant'-ı olarıık bulundugundan ıs : . 4 f~arda yakılması ve ltullanılması ' kA t d l t mışlardrr. • l d 
.. "-'a ıı .. t·· - "'6... .., t.a.rafm.dan aifahen de izah edilen \ e .. 1e in en soru muş ur. .......A 'TİNA''A Gl'TlRlL~l\ J'~ \';'U§wwm~ ur. tel!kltl edllmektedlr. • • . " • mali e vekili memnudur. ı·ıı;~t nm IHTlKAn ... ı:ı. ı • • .A 

GDNDUZ BOl'ıIBARDIMANLARI pknre cevap ı;eren . Y. ; ~ 3 - Huaust ve umumi binalarda l'A.C.\ULAr. ııo· Londıi, 19 f' (A. A~) - Daily KELER GoRVŞVUıtiŞ? ,.~ :::Fuat Ağra.h bu vıı.zi~etin Jıilkfımet:"'-4 tenvlratın hnr:lce karııı maskelenmesi Hava tehlikesine lcarıtı haZJrlık ter· Atina, 10 CA.A.J - Höytc~ 
'i'cletrraph'm. havacılık muh~ Derlin°"; 19 ( A.A.) - Berlin si:- içe de nazara a.lmdıgmı ve bu tkll.l~ mOmkün olmadığı takdlrcıe Z&yıt ·olt· Ubntı lı;in ıa.ı.ım olan .siyah ve mavl mUh:ıblrt bllı11rlyor: # 

. . d ..... "ldiğ' ·· "'-ı·ı ...... ni.fm v rglden muaf tu u kAmt}a la mavi a..,put t-ovı• mıı.vJ ki .. 
11 
~ .~ <l"yor ki: • yasi mahfıllenn e ()b'Tenı ıne go. .., ""' . edil k . Ju mavi ışık \"eren ampuller kuUaru!n· <>;. ·~ r ... • f' .,- • Binlerce ~ı uayr:ı' ar ı;aıtıv "Cum•"""' gUnU i\lıruı.n)'a nze- re;'Kral Boris'in geçen Pazar gi.'nü mast .hkkmda tan- ... ": a_ 'bu~. I~ğm •• ,.n, .. ""'""•1'1 hUtUn Y•Şli ve •lyah ,,., mu-baa•. '1yah v• hurm diye bag,mak Auru' ;;!?,'. rİnCl gilnd ı.1 'l yapılan akmJar İn., gayrı· TeSmİ bir ikamet IDÜllaSCbc- nun Jnyi.basmm m.cckli'JtCl • d m le pencereler Jıapılar cam tarasalar, ca· karton, deniz mu~ambası, deniz amba·, Jo.rmda SlrillnnmışJar Ye hnI'Pıl·"' ff · in '°"tgid • . w • dildiğ" · maden f'ır e erın e c;;a ı- • ' vı u ıu r- .- :>"" -.... 

gillz bava · uvveilenn •• ".t ',tit-le B Hıtlere yaptıgı zıyaret e'- '°" . . • d · il- moklnl>J, kortdo•I" ve b=a mu"""'ıı llJ kAğ•d•, .ıyah ve ma Y n pe olnd•kl Görioo ~l'ho'1odn yn, "''';ı 
artan ezici taarnız!armm başlan.! ı rui•ıııd,; \'Ukubiılan görüşmeler ay. ~ d amel~:.'ı~;Ü eBn-;::::,.!lrnı '••kaıla, bah<•Y•· avluya ve d•pnya delik ve ,,.,luk kum.,, bulunanıann • dotll muha"bcl" noUmlndOoO "' 
grcid.Ir. nt .zamanda A\TUpanm siyasi ten- zunAent.algo d 1~ bir maden 'açılan bUtün ı·apılar \'e salrede ışık ~yan.name vennelerl 1IA.n edllme!rt U~ ıdUşcrelc Atlnay:ı se\'kcdllen 8 ı.ıe~ Evvelce gündilı: taarl'ULlan ı:ı.n- • • • d ll'k tm' f ve n ya a ça rş zerine dUn piynaada bu nevi mallar •y 

1 
hu istikbal etrıı Y , ... 

__ , ... "'-•~ ilıedefler"' ı.ft-· ..... apılı"! sıkı rneselesınc e taa u. e ı~ ır. şirketinden uzunca. bir müddet ~c-, geçmez tertipler yapılır. . üzerinde lhtlkt\r lı:ırekeU "hDıı;Jamı", bu unan ı mecrıı 8rdUğll • ...tı1 U:ı.& .ıUAUJ. "" ~~ "' ., - U · · lnuı.ma.kta oldukları" 4 - Çolc girlllp çıkılan umumi lıl· ~ Y Bu miktar Atlnruılarm g d c""' 
yordu. Çünkü gUndliz ya.pıla.cak re e:rını a k eııyn lılrccnblrc orta.dan kaybolmuş· h 1 afll ldlr Araların ıı ~' uzak mesafe hUcumlarınm fazla: anlaşılan amele hukukunun hilkfı -" natar, mağazalar, sinemalar, !nbrl a- mecru c es . e1' ı:Ur:· 
zayiı:ı.ta mal olacağı kanaati vardı. A;anslallfll6 di/Ji : metçe .siyaneti lüzumu hakkındaki la- \'e bunlnra mümasil mııha.Ilerde i· tu;~omlsyon, maskeleme işinde asıl si geçen haf~ solnu~day!~ııııııı:.·~ Holbuki .,:-..;: 6art.ıar de~~icıür. "'""°' l--... ı"ki takrire de !ktısat Vekili Hüsnil l<i kapının aynı zamanda açılması l· Jnrı ve hum ra ara . 

1 
tı-ev:,4 ,,uıµu ı;~.., 1 ehemmiyeti bulunan R;yah saten ve bu 

1 
be be ı;e ~yn ~ ,.. __ sen '--mbn..;ımanlaruı. azami Çakır tarafmdım icap eden izahat çln bölmede ya blr heltı;;I bulunclurulur tt Bunlar a ra r d:.ı. ge ,& 

d..,.....erecede mÜe~" olmost f•ln AI - vorilmi• ,., Vekaletçe nlmd•ğt an· «Yahut otomatik b1' t"llplo bu ı, n"'1 oiy•h in" kumnoıa" =• u· ıoo k•d" ttatyon mocrubu ..,....;;, 
,...,.. (Bnş tarafı 3 üncüde) la.şılan tedbirler grup umumi heyeJ temin edilir. ğundan dUn plyıısada bunlnnn metresl ve kendilerine doktorl:ır t.n f'Y_, 

manyanm gece gündüz bombalan. galebe kazanmış olduğu ~an~ı- tince tasvip edilmiştir. 5 - Umumi binıı., apartıman gibi, 120 kuruşa kndar çıkmış, maama!lh ayni ihlimamla bakılmıştır. ıc ~-ıt 
m.asr lllzmıgeldlği tebarüz eylem.iş. na creJ_.~,_.·ır. ~Vlar""'<>l Keıtel ıle bu fiyattan d:ı bulm:ık tılr mesele ol· · ani olntıı. r 

o ı;c~ıu .. "'V"' Ruznamede başka maddn bulun- evlerin methallerinde \'estiyer, snhnn· her tUrlU nümayışc m t.ııb:ıncl-c S 
tir. Badoglio lnsbruck'da konuştuk. mama.'1 ~aseblyle riya.,.t<e celse- hk gibi bl' yeri mevout olm•yanta•dan mu''"'· ltalyon moc,..hlan hM . 

Bir ze lrcl !arı vakıt bu yardmıın ne gibi ve 16.30 da nihayet verllmU,tfr. " vey& •• , taraltanodn tahta, """ Soknkl"da pek .. !Omba yonoo•k• ı """'sonra naklodllmlol<'d:':,.r.e 
d 'şerait altında yapılabileceği ih_ . kilim kullanmak suretlle dışarıya su- ve bunlar da ma.skelcncceğl için el YUX,\NIST .. \N TAl:} ıebe esi y k an 1 timal münaka..,.cm bile edilmiştir. Yolcu trenleri retı katiyode ışık sızdırmaz methnller elektrik plllerlne bUyUk lılr tchacUm tsnı-oıt 'fll~ H halde muhakkak O

lan nokta olmuatur. ı."akat bu piller de pahalı· . 
19 

(AA) - d Son gUnlm-dc beyaz zehir kaçak: er temin edllecektır. ~ Atına, · · Niko11:ıiJ'.' çılan iôtr!rmdald faaliyetini şiıL şudur ki 1\lıısolini içinden kurtu_ (Baş tarafı 1 ncidc) 6 _Lokanta \'C huausi c\'ler için bu Iaşmıştır. matbuat nazırı B. re Dv. 
dÖ!lendiren zabıta, lr• ı:nbııh da lamıyacağı bir <

1
kmnza dalmış- salt cumartesi gilııleri saat moth'1 u, klşilfüteo f.Wa oıamft'. KO rn " \l'I KAC lT Tıtn mm Yunanistana _acele UıYY~wl>" 

1
' 

:zincirleme usuliyle şehrin muhte- tır. 6,30 da ve İzmirden aynı gün - l!·abrlkalarcla lıu mahrıl en bUyUk l· EDI<~.'llYF.::'\LEJU~ derilmcsı lehınde bır h 
lif semtlerinde ıfaaliyet gösteren Zaferden bekliyeccği şey, ler saat 10,05 de hareket eden malAt parçaıurınm gE>çmesinc imkfln Koyun ına\·i ltflğrt tedarikinde mUş· rat etmiştir. 00 o~ 
37 kişilik bir eroin kaçakçtlı{:;'I §E.'_ mağlubiyet halinde ıbaşma gele. vo1cu trenleri 23.1 LlD40 tari- verecek derecede ve 1 üyUlt!Ukte ola· ltUHl.ta uğrıyan olrnyucularımıza, bu B. Nikoludis, adedi 4 eıcrifl 
bel<esini meydana <tkarmıitJr. cck-ten farklı olınıyaeaktır. Mu. hinden itibaren işleyemivecek. bilir. AI"·kd .,,. gO<Ono<ok d,..,,. hlzmotı kolnyhkla gö,.ook bir k<ğ<t li~ olan IUılynn taYY'{ Jif • , 

Şebekeyi idare edenler meşhur harebenin neticesi kendi U{;'l"ıya_ lerdir. de ışık gösteren her nevi mutfak, fr tipi lıazırlaynbllmcleri için şu tavsiye· GÜrice cephesinin muh enn ıııı., 
sabıkalr eroincilerden Arap Hnyri caaı diişüklüğün derecesi değil Bundan b~ka Ankaranın A - rın ve ısılııııı clhazlımnın bulunduğu de lıulunacağız: talarmda Yunan or~usı~u ııe'~ 
ile FetJıldlr. Zabıta bu sabah saat oı.:'a olsa Bl'kli fizer;nde müessir dana ile mütekabil mün.,.batı mahall"· duman çdmran mahnller BI• miktar guzoto kA:'d~~ Y0';;'~~ cum ettiğini bildinnIŞ, ,J.f'!' 
altıda. 5cbeke cl'ra.dmdan bir tane· Glabilecektir. ltalyayr Büyük haftada üç gün Toros sürat hiçbir ışık huzı:xıcslnln dışarıya sızını- 1 lwyunuz, bu suretle el e e ece midane bombardımana. 0ıdll' aka] ku 

· k · ı . l b ı ü ·ne aynı Reltllde lıa.· ı.te sini eroin satarken Y am.ış vo Britanyanm \"Vetı aısısrna katarları ile temin edilmış o - ·acağı derecede maskelenır. •ıt a a <ası zerı " .. Yunanlıların ilerlemer. 
ztnelrlemo u.sullyle yUrUttllğU tah. ve lntlerle ba5başa ~tkarmakla, duğundan. bu katarların işledi - > 7 ııavagozı rondon döl<Um tab" 'rı.nm" kAıt•tı•" dlzlolz. noylollklo ğunu kaydeylemişti~. ·~ 
kikat sonunda şehrin muhtelif Musolini 1talyan milletinin iti. .Yi günlerde vani An karadan k ı -nda ve diğ~r sanayi mUessec:cıe- '. . im bir tabaka kl\.ğıt eh.le etmiş o· :\"azır d_emiştir kı = .. tıcr~. ' k ~ gı"bi B"" ··k t> "' a arı 1 B k"lh'l ı Fuma denilen ... e _,.,,,, semtlerine bir örllınce ngı hi ll mndmt kaybetmiştir. uyu cuma, pazartesi, ~arı;amba gün- rindo herhoogi b;, hnnı "bobll• ••· '"''"""."- u ••·;,.:'. · 

11 
.b ya"an"' "- Tarih• muzafferıY sıedi<~;. dağılarak birçok masumu ze r - Britanyanm kudreti Akdenizde for saat 12,45 de ve Adanadan 1 1 n ı~ıklar mCmkUn mertebe ışık ' blr nevı siyah toz ya e 0 davamız hakkında be ıı ltıil 

1

, 
yon tam 37 kişiyi faaliyet halinde hiç bir \'akitle kıyas olunamıya. cuma, pa7.ac, ra rşam ba günleri ~~;,:ı,rlnın "''"' ,, "'""'" a n<anl ' "Y"l" g•çh·m;yon bl• kağ<t Upl ~';' sa rstlm :ız imana raip1'• ~ıııtJ!I' ı 
ynkalaınıştır. Bunlarm hepsinin il. cak derecede kuwetlenirken s.ıa t .J 3,30 da hareket eden oıaoak °'''"''' mnokelen'"""'· ! 1 ,. golmlş 01"'· ı.-uma bul•ma ~ "; tef ik \'C bitaraf efk_ar! z]e ~ıt•~ 
zerinde de bl= miktar eroin ve Musolini'nin )'ldtzt ufuktan nııa., muhtelit katarlar da 22.11.1940 8 _"""' uıı""'" nakit ,...,ıaınnn 1 •~ takd!Mn GallbaMa "' çivit " u yeye bütlin kuvvetıın• art~ 
.,.,... bulurunu&, mllsadete otun· ğıya doğru yuvarlanmakUıdtr.,, gününden itibaren seferden kal- da bütün ,,,kı.,. •Ondürlilcooktl" '"k ! lnnauıu..ın ' · C.ıerck henüz vakitken 1••; 
muştur. Sekref Pr dırılacakla.rdır. sız kalmaları mUmkUn olmryan nalt.l l ve tcrcdılüt cdilrncdeJl .111!1 Sebcke efradı hu ı;abah emnL ta uır •c· B 1 d' _..;ıını1 r 

- vn.,ıtalarının lç tenvlr:ıtı m ,, p rn 1ar ın ııistana tayyn:rc ya.ıu 
yet muaurıuğUne -set.irilıni§tir. ÇEMBERL.TAŞ . ltilde maskelenmesi temin edllemcdigi rens e masmı istiyoruz.,. 
Bunlnrm hepsl de suçlarını itiraf ,.,.~ 1 • ~imi~ t.alcdirdc zayıf voltluk mavi ampııı 1 • • f • etmiş ve <'lebaşılarmm Arap HaJ.- -~ taıannın azı est vv 
ri ile Fethi olduğunu söylemişler. lculln.nılır. Motörlü nnkll vn~ı yenı v ~ 
clir. Sinemasında: Bugün matinelerden itibaren ve bisikletlerin dış I§lkları ve arkn 1 l~~--~şojs"'.z"neaamtldaoeAdhbAa~uı.i ~-1' · k k 1 b ··n ltı.mbaları kılıfla veyahut koyu mavi : 

Beyaz zehir aça çı an ugu &>nenin en n~·eıı 2 filmi birden kalın bir veya iki cam \'eyabut koyu 
1 

I.omlra, 20 ( A.A.) - Londra_ ~!~~ sonra adliyeye ı - N,.'<den bl• dllnı~ ... lhll,.mdan bl• "''"'" Cn< " mk· m"'i kohn l<Ağ<lla m.,kolrn!.-. '""'"" j da'<İ salôhiyettar Holl~nda ma.h_ 
ten ımruln.n bir zafer Abldesl olan ~ lcnmeml~ !ener \'eya aral:ıa. la.mbıılurı fillerinden bildirildigine go;e 

nın kullanılmn.'lı katıyen yasaktır. Prens Bcrnharıl. Hollanda de~ı~, baban ve bir şehbaz karın.da.§m 1 t t ı ·ı t 1 ıtılJ!lı'f 
h"t ld o 11" VUl' Ote !) - Bu karorlara rlaye cm yen- hava \"e kara oıdusu l c rgı iZ rfs Mw:CIAW.: •Nnııogüni1Re11 AK f \'e iki yiğit yoldaşın şe ı 0

• u. ıoc hakkmda pa,;f ko,..nma konunu· deniz, ham \ 'C kara ~rdulart 
lar. itzmire gidip babanın mıra. nun nlza.mnnme ve tallmatno.melerl· arasında irtibat subayb~ma ta-sını alsan a!.. ne göre muamele edlllr. Bu C<'Znlar yin e<l"laı ştir. Ded~:ı .. ben ağamdan hoşnut Bu muh.,,,om """' Holl,.,,t'un 4 bllyllk ·"'""' ""mk otml,fü, - lllıı l~: sısıJIJ 
oldum .. Mal ve miras istemem.. 2 _ l\le,hur ııncma Jıldızı 2 Devre 2 6 ) 
Ben Sakm:la gemiye giderim!.. T MEL K 100.000 kişiden fazla ~ psı· aı·aozrJ Deyince, Allah (bilir ya, kcn.. .MPER ·o A RG EN i NA ~ BE t 
disinden korkmasam bu oğıanı l l ~·Sinemasında alkışladığı p unt JIA 
hemen yere yıkıp 1ıeş on balın ı ve aram • J;ÇB 
ile hatmnı ele altrdım. Scrda. I rln Şar'·ısı BALALAYKA =~ havadisleri .. ~!:- v rımız Pirl Besc bu oğlnnı o hay. A 1 
dut ile beraber mühkem bağ. ı -""'"""' P'".,..,," " ,-sı.-•=:~ layıp ~·cniçerilerle geri, Urlaya Prog-rama llı\\'cf.en: 'l'Urkte PARAI\1UXT Jt'R~AI. en yeni u l"AT,\N KURTAR~ s%::::.:=· 
crönderdl. Biz de Karaburun köy hıırp baberlı-rt .; Uncu l"e Mın hatta ma bu~den i'nbaren baflıyor. !!m:-.::::::::::ı TUrltCC İeri arasında. yolumuza devam 



~t l 
~ .. _a Ilı-sa 
~~1111~ olsun, Yusuf baba' 
~· ~ e dalkavuklU:< yap·· 
··ıa.ıtıa~rn. Rele şövah:eıe· 
1 

1Pk1 bir zindana ben 
l-'i 

~a ~· SCiraydan hir daha 
~a l:oı/ataksınl Oradaki 
1

1<!
1 

1h. "a.ıi kolay alışılmaz. S 'iallt e sultan çok iyi biı 
~L hatd~da Y~zlerce cariye 
~ . · senı görmeden 

'\:!~in ... 
~ 'ttı.i? benı görmeden 

~ ~a . au l..-- · . 
• "11:.Illm sanatlm· 

l:! :. r; E r:. - Akşam Postast 5 

hepiniz kablettufan 
mensup gibisinız! Ben ômrUmde 
bu kadar geri, bu kadar uyüşuk, 

bu kadar battal ve nmclim:ında 
' kimseler görmcdlm. Gemi sağ sa. 

lim varsın da; ama ne 1.anıan va· 

racağmı Allah bilir! ... 
Fakat ben s.lze gilnCn b'r-lnde 

göster~cğim: bir gemı nasıl fda· 
re ediJ.lı:miş göreceksiniz ; kaptan. 

lık ne dl!mekıniş öğreneceksiniz ... 
Martaya bir ben kumanda edr. 

yim de göriln. Demır alıp da hız 
verdim miydi, alimallah kafanız 

'Vollaı hnmıı nl TIUŞ 1 ttrp 
m.'11. .ı el rılL d lu~ du 

allakbullak ohcak. - - Genera'im tayyarenin ıçıııl! 
İşte sizinle bah!'c tutuşuyorum. giren memıilerı görmuyor musu. 
.... ~- d . d nuz? .. diyor. 
~na, ~Yl emır atma an ve ka • Weygand: 

rava bindirmeden Guvutu isl<ele • "- Olabilir,, di) 01 • "l\tennileı 
ı:ııne yana'itırabılirdim. Hem do elbette saplanacak bir yer bulur,,. 
dosdoğru, boğazdan geçmeden. Düşman hatları arasında bulu-

Genç krz böyle Böyii,p~relt bir nan St. Paul'a iııivor ve uradao 
ar{ durdu ve nefes aldı; sonra ha\alanarak Dünkerke gidiyor. 

Dünkerkten bir destroyere binerek 
hhkahaları koyuverdi. Şerbur'a, oradan trenle Parise dö-

Şeldon dedi ki: .. nuyor. 
- İhtiyar Kinros büyük ~·eıke- Husu~i arabası istasyonda bek. 

nl açmak Uzere. lemedigi ı~in taksi ile Şato dö 
Jan bağrrdı: Vcnsandn Renoya mülaki oluyor. 
- İmkanı yok! Demek nihayet " - Vaziyet, tahmin ettiğimden 

karar verildi ha! daha vahim. Bir an evvel karar 
Ve koııarak içerden dUrbUnU aJ vermemiz lazım,, diyor. . : ı Tcfti5 <:eyahati ·~nasındn Dclçi-

mıya gitti. Zıra, bu ~enada genu k k 1 1 T ~~ 'd JII 1 .... . ·a ·ra ı o an ~.po. e goruş. 
bır hayli uzn.kl8-3mıştı. tü. Krala itimad be~lemivor. Zira, 

Genç krz dUrbUnU 1fortaya tev· Leopold müttefikler.in cri1ri muci
c!h ederek manevrayı seyretmlye bince başkumandanlıkfan istifa et. 
basladı. ı memişti; ordusmıu cenuba doğru; 
Şeldon bu srrada gö .. lerlnl genç yani Fransa hududuna çekmek em. 

kızın çehresinden ~yı~ıyor, kap- rini de r~~~t1;1~?ti. 
tanm manevrayı muvaffak ·etle ~~.d haoıseler mecbur ed~r-

ad 
~ J cy se,, sılahları bırakmaktan bıle 

yapıp yapm ıgmı anm yüıün • bahsetmişti. 

den anlamak istiyordu. 16 Mayıstan itibaren, lngiliz ka-
J an Lakland dedi ki: rargahmm asabileştiğini görüyo_ 
- Beeeremecli! .. Şimdi yeniden ruz. General tronside, Wcygandın 

ba.tjlıyaca.k ... Doğrusu çok yazık: otorilesine hü:rnet ettiği halde, va
böyJe şahane bir yelkenliye böyle ziyetin vehameti karşısında, Flan 

der'de bulunan İngiliz ordusunu 
bir kaptan hiç yakışmıyor. 1şin kurtarmak için lazım gelen tertiba. 
hakikati şu ki erkeklerin on para. tı almak ıstırannda olduğunu zik
lık meziyetleri yok; ve onlara dU· rediyor. 
3en kadınlar cidden budala... 20 Mayısta Fransadan avdet e-

Adamakıllı hasta oldum; baka - den General İronside, Londrada, 
mryorum... harbiye nezaretinde, yüksek erka.. 

Şeldon, benimle bir parti bil~r. nı harbiyesi ile istişare ederken 
Almanlar beş zırhlı ve sayısız pi· 

do oynamaz mısınız? Bu oyun sl. yade fırkası ile Mözü geçıni1 bu· 
nirleri yatıştırıyor... lunuyorlardı. 
Öğleden sonra da niyetim atJ e· lronside Somrne'da mukabil ta. 

ğe?"leyip gUvercin avma !<tkmak. arruza geçmeğe karar veriyor. Ya· 
Hoşun11z11 giderse siz de gelin, ol· nında bulunan ilci yüksek Fransız 
maz mı? zabiti bu karan tasvib ediyorlar. 

General B:anşarın nrhlı fırkası ilı> 

Sl)Jdnn snı?a: 
birinci ordunun, t2arruza, sol ta. 
raft.an yardım edecektir. 
Weygandın ise bamba5ka bir 

ı - Çirkin, nota. 2 - VAıııtn :ı - planı var. Bütün ihtiyatları orta. 
Nota, ineyant'de olan. ' - Rc~mi blr 

esvap. valrlcllk, 5 ·- Uaı,iruk. edat, 

6 - Tok ı:Je~il. 7 - Edat, hasis de· 
ğtl. ıı • - Anadolut'a bir da~ .allsilcsf, 

ya atarak Flander ordu~unu kur 
tarrnak fikrindedir. 

Ordusunun general tronside'in 
taarruzuna kullanılacağını duyun
ca, bu planı tasvıb etmiş olan Fran 

i!Ave. 9 - Rumellde bir vlltıyctlm!.z, sız generali Billotte'i haşlıyor ve 
ıo - Edat, unsur. lngilizlere. Fransız ordularından 

yardımı beklememesini söylüyor. 
Ne yazık ki geç kalıyor; taarruz 
başlamıştı. 

ı - Hmca.lım~. 2 - Bir nakil n.ın· Ordu ilk hedefine varıyor, fakat 
taCISI, 3 - Bir hece, bir renk. 4 - Almanlar o kadar şiddetle mul:a. 
Kaba kumlL§. edr:t. 5 - Darbeden bele ediyorlar ki, lngilizler hareket 
dörtgözle bekle, 6 - Vennlyenin aksi, 
Uınlt, et, renk, 7 - Nobran. gramerde 
Ustlln değil. R - Atırı kıındura.~ı. vU 
cuttek1 şiş, bir emir O - 'rtly, terzı 

esvap malzemelerinden. 10 - Sicimi 
kc,par. bmç. 

dir.. Benim maharetimdir. Ben. 
yüztinü gö:.termeden, seni ona be 
ğendirdim. Bu bir maharet değiı 

midir? 
- Hakkın var, Yusuf baba! her 

sanatin bir inceliği vardır. Kaç 
yıldır yapıyorsun kadm ticarf-ti 
ni? 

- Aşağı yukarı kırk yıl oluyor. 
lnsanlan tecrübe etmek için. knk 
yr: yetmez mi? 

Lukreçya. hazırlandı.. en temiz 
elbisec;ini giydi .. Baı;mı örttü. Sır 
tına siyah bir manto aldı, vücurlu· 
nu iyice sardı. Bir kayığa binerek 

ettikleri noktadan daha gerilere 
ric'3t etmek mecburiyetinde kalı
yorlar. ..... 
Veygandın Çifte Taarruz plônı: 

23 mayısta, Ypres'da, Bil· 

İstanbul cihetine geçtiler. Hav3nm 
biraz kararmasını beklediler. Aya· 
sofya camiinin avlusuna esmer göl 
geler düştüğü sırada. Yu ·uf haha. 
Topkapı sarayının harem bahçesi 
kapısında durdu. 

Lukreçyayı hiç kimse tanımıyor 
du. 

Yuc;uf baba bahçe kapısına uzan 
dı ve Lukreçyayı biraz geride br 
raktı. 

Bahçe kapısrnda · aksilik bu ya· 
kargılı birçok nöbetçiler do!aşıyor 
du. Yusuf baba nöbetçilerden biri· 
ne sordu: 

· - Caferağa buralarda yok mu? 
- Ne yapacaksın Cafeı ağayı' 

Bir dileğin varsa bize söyle. 
- Onunla hususi konuşacaktım 

Bir haber gör.deremez miyim? 
Nöbetçi içeriye doğru seslendi 

lç a\•luda dolaşan harema~al;mn· 
dan biri ko~arak kapıya geldi ve 
Yusuf babayı kapı önünde gö .. ünce 
yaklaştı: 

Fransayı idare edenler srlir.hların!, neden teslim 
etmelz mecburiyetinde, haldrlar? 

Yaza.1: Ceviren: 

Pierre Lazareff 

-2· 
Jotte, Leopold ve Lord Gorta. 
Vcyb.ıud plam haltkında izahat 
Yeriyor: ~6 mayısta İngilizler 
şimalden. F1"'-ı.,,s1 '7.lar ise cenuı>

devam ediyor. Reno. bu g..iı !er 
esnasında RUZ\ eltten y..,_rdrm s
tiyor. Veygand. neı::rettı. -i bir 
tebliğde düşmanın kuvvetinin tu 
kenmek üzere olduğunu bildırı
yor. Herkes Unitvar! 

tan tarruz ederPk Somme'u gc· 
çecckler ve aralarında bulunan 
düşman gediğini ortacl:m kaldı· 
racaklar. 

Plfın tehlikeli. faka Fransa· 
yı ancak hu rnye<lc. kurtarab;!e· 
cekıcrdir. Fena. bir tr<ı-ıdiif ese· 
ri olarak Billottc. 2~ mn:11~ta, 
şima lele, b;r otomobil ka1.ası oo
ticesinde ölüyor. 

Bclcikalılar 25 mayısta şi· 
malde: Alman tazyiki karşısın
da O'erilivor. 

MUttefikJerinden tamam ile 
ayrılmak tehlikP<;ine maruz kal· 
maktan korkan İngilizler iki fır 
ka göndererek hudutta· bulu
nan bir Belc::ika ~ehrini i~""tll e· 
diyorlar. General Billotte'un ye
rine geçen Blanclıard'la bu sa· 
yede irtibat temin etmek isti
yor. 

Gort Bl:ınch:ırd'a: "- Betçi· 
ka ornusu ricate ha.zırlandı." -
haberini verivor. 

Gort bunu tronside'ada bildiri" 
yor. 

!ronside soğukkanlılıkla.: 
"O halde kendi ricatimizi de 

hazırhyalım .. , dedi. 
Taarruzun b~lamMmdan bir 

kaç saat evvel, Bclçikalılar tes
lim oluyor. 28 mayıs sabahı sa· 
at ~ekizde Reno kısık bir sesle 
biltiln dünyaya hitap etti: 
"- Kral Leopold yardımma 

koşmuş olan İngiliz ve Fransız
lara hiç bir şey söylemeden ter
ki silah etti. Dünkerk yolu Al
manlara açıktır." 

İngilizler Ostend ve Dünkerk· 
te tekrar gemilere biniyorlar. 
Yalnız kalan Fransızlar lngillz... 
leri taklit ettiler; sayısız top, 
tüfek ve daha mühimi, zırhlı fır
kalara ait olan. bilfunum leva.
zunı da bırakarak. 

Almanlar nefes alma.dan 
Soınme harbine hazırlanıyorlar. 
Veygand buna, daha ilk günden 
''Fransa muharebesi" ismini 
verdi. 29 mayısta yapılan bir 
kabine toplantısında bu muha
rebenin son muharebe olacağı
nı söyledi ve şu sözleri ilt'..ve 
etti: ''Ricat etmek mümkün ola.· 
ınıyacaktrr, zira bugün ileril&
ycn ordu, gerileyen ordudan da· 
ha süratle hareket eder. Modern 
harpte ''ricat" denen §CY yok
tur!." 

Veygand 1 hazirandn. aynı 
sözleri, Pariste bulunan Çörçile 
tekrar ediyor: Çörçilden taze 
kuvvetler istiyor. Dün.1<erk 4 hazi· 
randa iş~al edilerek ertesi sabah 
Somme muharebesi şafa.kla be· 
raber ba~lamııı bulunuyordu. 

Fransız hatları ilk günti mu-
kavemet ediyorlar. Veygand 
memnuniyetini gizlemiyor. 

Fran•nzlar, 6 haziran gUnii. 
Fransayı tarihte bir çok kere 
kurtamış olan mucizeyi bekli· 
yor. 

Nikbinlik 9 hazirana kadar 

- Emanetı getirdin mi? 
- Elbette getirdim. Valde sul· 

tan efendimize söz verir de getimıez 
olur muyum? 

- lyi ama, bu akşam onu içe· 
riye almak mümkün o!znıyac:ak .. 

- Ey .. ne yapacağız şimdi? ge· 
ri mi döneceğiz? 

- Çaresiz. geri döneceksıniz! 
Yusuf baba kaşlarım çatarak 

homurdandı: 

- Bu nasıl iş oğul! Buraya ka 
dar gelmi~en geri dönülür mü' 
Haydi git, valde sultana haber 
ver .. Emaneti getirdiğimi, kapıda 
beklediğimi söyle. 
IIaremağası çekingen bir tavırla 

ihtiyar esircinin ku'ağına ığildi: 

- Bu akşam geri dönmekter. 
başka kU!tuluş yolu yoktur dedim 
ya. Şevketmeab efendimiz kapı niı 
bctçilerir.e şiddetle emir verdi. Bu 
ak~am ~raya hariçten hiç kim<;e 
girmiyecek. 

- Eyvah! ne ak:ıi güne rastla· 

Veygand, büyümekte olan l · 
talyan tehdidine rağmen Alp
lerden &Jmme cephesine asker 
naklcttiriyor. Buna karsı Al· 
manlarm sayısı gün ~çtikçe 
artmaktadır. 

Abbevillc'd" bulunan lngili.zler 
Almanlara yol vermek mecburiye_ 
tlndA kal~·orlar. 

Veygand ikinci bir hnt vllcude 
getirmek için son bir gayret S.'lr" 

federek hUkümete. Pnrisi tcrkct· 
mek tavsiye.sinde bulunduktan son 
ra 9 Haziran gecesi binlerce kam.. 
yon, vek5.letlel'deld mühim evrakı 
''Tours" istikametine götUrmekte. 
dir. 

llARPTE.."i V AZG E~IEL1\1Z t 
Rcno 10 Haziranda Veygand'la, 

cepheyi ziyarete gitti Aradan llti 
gı.in ge~tikten sonra bir:! sMI di· 
ğeri asker olan bu iki eef Loire 
ilzerinde bulunan ufak Briare kö
yüne dönerler. Münakaşa son hed· 
dini bulur, li\kin Veygand müna _ 
knı;ayı ııu sözlerle bitirir: ''Mağ · 
Hlb olduk! Beterhı önüne geçmek 
için mulıasamatı derhal durdıırt -
malıyız.,, 

İtalya 11 Haziranda ilam harp 
eder. Musolininin bu karan Fran. 
sız milletin! çok haklı bir teessüre 
sUrUkler. Mücadeleye devnm et • 
m.eğe karar vermiş olan ve 12 Hn· 
ziTanda Tours'a muvasalat eden 
Reııo der ki: 

''- Frnnsanm ruhu mnğlQb e· 
dilmem~tir.,, 

Vcygand'm kararını bozabilmek 
için Petene müracaat eder. Hal • 
bukl Peten, Veygandm kararına 
JfUnik etmektedir. 

' '- Askeri bakımdan hiçbir 
kurtuluş çaresi yoktur. Muharebe. 
yi durdurtmahyız!" 

Reno, Çöl'Çile telefon ederek 
' derhal gelmesini istedikten sonra 

kabineyi içtimaa davet eder. Ve· 
killer . .sinirli, helecanlı ve ümitsiz· 
clirler. İçtima esnasında münakasa 
gtirültüsUnc bombaların infilll.ln 
kaneır. 

merh.,metine sığınmak mecburlJ r. 
tinde kalacağız ... 

Fros !lrd, Chı:.utcmps, Baudou~ 

in ve Bouthilller, generalin fıkrı 
ne istirak ederler. 

lçt'ma esnıı.smda Çörçilin gelJı. 
ği bildirilir. Toplantıda veril n 
karardan çok mliteessir görün • 
mcktedir. 
"- Krrk sekiz sıuıt daha mu • 

kavemet ediniz. Bu gece size he -. 
men 1000 bombardıman tayyare., 
si gönderirim,, der. 

Aradan iki gece geçti, gönderi • 
1 en bee yüz İngiliz tayyaresi Al. 
man ileri hareltetinI durdurama .. 
dı. 

O gece reisicumhurun riyase • 
tinde bir toplantı daha yn.pılrr. 1ç. 
timıı b:ışlıyncağı esnada sararmış 
btr çehreyle içeriye giren Vey • 
gnnd sessizliği krsık bir sesle yır 
tar: 
"- Efendiler, efendiler, karşı. 

nızdn şerefinl kaybetmiş, mağlUÖ 
olmuş bir asker bulunuyor. Silah_ 
lan bırnkınnkta.n başka hlçbir ça· 
re yok!., 

Muharebelerin durmasmt isti _ 
yen bu bUyUk liderin önünde 
Fransnnın mes'ulU olan devlet a. : 
damlan mes'uliyet yü.kilnU bUtün 
ağırlığiyle sırtlarında hisseder • 
lcr. Frossnrd çekinmeden hıçkır. 
makta.dır, diğerlerlnJn gözleri ise 
ynşlr ... 
FAR1Si l'ERKETME KARARI 

Gece alınan yegane karar Parl.. . . 
sı açık şehir olarak ilan etmek ot· 
du. Farisi mUdafaa etmek, onu 
harabeye çevirmek olurdu ve bu, 
Alm:ınlarm ilerleli9ine ancnlı: bir 
ikJ gUn mani olabilirdi. 

Tours tehlikede olduğu için htL 
kQme~ bu sefer Bordeaux'ya ço • 
kllmege harar verir. 

Bu kararın verildiği gUn, yani 
14 hs.zirnndn Almıın askerleri 
T'arise girerler; Alman tayyare • 
leriyse birkaç saat evvel Reno 
terkettikleıi şatoyu yıkarlar. , 

Bord aux'da, hUkümetin yer .. 
leacbllmesl i~Jn hiçbir hazırlık ya.. 
pılmnmrş. Şehir iki mUyon muıte· 
cl llo tMmıg ve her saat her is.. 
tiknmetten yenileri gelm~ktedir. 

(Duvamı var) 

Rello, her ne pahnsma olursa 
olsun, h::ırbe de·•am edeceğini söy. 
ler. Mandel va general Gaulle fik_ 
r.ine l~Urnk etmc!ttedlrle"r. denizle 
irtibatı olan, ve ::.razı b:ı.knnnıdan 
kolayca mUdafaa olunabilen Bre · 
ton havali5ine çekilmesini ister -
ler. Teklifleri fazla taraftar kn. 
zanmaz. Donanma ve bava vekil. 
lerl olan Campinşi ve L3urent · 
Eyanc şimali Afrika müo:tcmlrkc-
sine çekllmeği teklif ederler. Ma. 
re11al Peten yavaş~.a yerinden imi. 
karak şu aözlel'i söyler: 

••- Yapılan bu teklifler vnzi • Şehir Tiyatrosu 
yctte hiçbir değiııiklik yarntrun:ız. 'l'cpebaDı Dram kııımuı.da 
Bir tek dakika dahl kaybetmeme. Ak§a.m 20.30 da 
liyiz. Almanlıır ilerledikçe daha (Ayak takımı araamda) 
ağır §artlarHe kar§ılnşacağnmz l m·ıru 0 d-,.-

1
--<o 

hak D ta • a ... nde KomooJ kummda 
nlıu kMakt.ı.r. ohnanttma, b,Yykare .. Gılndüz 14 de: Çocuk Oyunu. Akf8bı 
er ve aJıno a mın ır ısnn 20.so da DADI 
d:ıha hcnilz dokunuln.am.ışken mü· 'Beyoğlu Halk Sin 
tareke istiyclim. Eğer bunu §iındi Bu....nn. 1 SU em ası 

ak ·ı b .. • - \'eYf Fedallert· 
yapmazs , ı erde muzafferin TUrkçe. 2 - Haydudun ofla. • 

dık be. Ben ~imdi bu kızcağıza ne 
diyeyim? Saraya hariçten kimseyi 
almıyor diyec.ek olursam, bütün ya 
lanlarım meydana ı;ıkacak. Kızın 
itimadı ka!mıyacak. Halbuki ben 
onu beş yüz altına valde sultana 
satmıştım Parasını da pe~in al 
dım. Şimdi onu teslim etmeden ge 
ri dönersem. valde sultan benim 
hakkımda binbir türlü ~üppheye 
düşer. 

- Haydi git diyor.um sana, Yu· 
suf baba! Sarayda birkaç gündür 
senin aklının ermiyeceği bir takım 
karga~hklar var. Ben, qeldfüh·; 
söylerim, fakat dönüp gittığini de 
ilave ederım. 

-Pekfüa .. giderim t yı aına. 
bu yaı::ak ne zamana kadar de\ am 
edecel•? 

- Uç beş gün sonra tav-:ar. Za· 
~n b!r ilci gün sonra da veıiri~ 
zam reni bir ordu ile sefere ı;ıka 
cak. Padişah de\'let işlerile meşgu 

olacak. Böyle işlerle uğra~mağ: 

vakit bulamıyacak. 

- Eyvah, veziriazam hazretleri 
sefere gidiyor desene?! 

- Ne o? Kendisinden alacağın 
mı var? Pek dokundu bu haber 
sana .. Sebebi nedir acaba? 

- Ne olacak a kuzW!l! Ona da 
bir Cezaır dilberi getirmişti~ de. 
Bir türlü fırsat bulup satamadım.' 

- Merak etme l Elinde kalmaz. 
Cezair dilherıerine Istanbulda çok 
talip vardır. Hele sen onlan bir 
kere esir pazarına çıkar da. Sata· 
mazsan, o zaman veziriflzarna, .o! 
m:ızsa onu da valde sultana satar 
sın! 

~fer ağa kapıdan çekildi. Nö· 
betçiler tekrar kargılannı uzatarak 
kapıyı sardılar. Esirci Yusuf saray 
dan dönmekten başka ne yapab!lir 
di? 

Yu uf, biraz geride bir li3an 

dibindt> kendic:foi beldiyen L~· 
\anın :vanma 1."eldi: 

r or) 
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ntratos.eı 'e yükselme teşebbüs· 
!erinde mevcut teknik müşkil3t 

İklıbas e ~en ~etili EI .. QN 
• z • ile sabah, öğle ve akşam 

Her Yl'lll~l,ten o;ıınra ~untlc üç defa nıuutaıaınnn dl'flerlnlıl 
fırı,:al:ıymı1 

1 
tsıanbuı Levazım amırllğmden · verılen ı 

harıcı askerı kıtaatı ııanıarı 

----------------~=----...... ----------~--------300 adeı mahruti çadır paza:-lıkla satın alınııcaktlr. 'l'uhmıu bedeli 25.~0•ı 
Jırn kati tenılnau 3825 lıradır. ınalesl 2 ·11 940 pcrşcm\ıe ı.hnU sant ıı d • 

1 Aıı .•• L.uda M M.V. Hın·a 8ntınalma komısyonundıı yapılacaktır. Evr,nf ve 

şaILıı;ımesl 27,;, kuruşa komisyondan alınır, Tnl.pl~rın bclll vakitte ı.omıs 

.;oıııt c,clmelerl. \1500) (110151 
J(. J(.:;. 

Ylı7.er tondan ıı.şa~ı olmamnk uzere ayn ayı·ı 4.000 ton arpa pazarlıkla 
satın alınııcııktır. f, vsa.. .-c şartnamesi komlsyuııda .ı:;<ini!Ur. A ,>. : Konya, 
.Ak&ehlr ve bu amd ıkl istasyonlarda çuvalsız vagon tesllmı ırurellle ıılına.cak 
tır. 11' 1 si 23 11 940 gUnU r.a.at n,SO Jn Konyada Lv. ltmırllğl satınalnıa ku 
misyonunda :> apılacnk tır. Taliplerin belli \'akitte komisyona ,ı=dmelerl. 

(1495) (11013) 

Yük!il\'k lrtıra fttr belerim~ çıl.acak tayyarecllt>r fıtı ndlld:l da mnkawnırtt> 
al~1.JT1lırlur. 

Aşatıdn vnzılı mevaddın kapalı zarfla eksiltmeleti 28·11·910 perşembe 
günfi h~nlarmda ;>azılı snaUerde Kırklareli Ka\"aklıl·oyde askeri ııatmalma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnameleri komisyonda görUIUr. lı;tekUlerin 
kan ınl vesikalarlle tekli! mektuplarını ihale saatlerinden bir saat evvel ko· 

Stratosfer'e yükselme tecrü. • evsafı normallerden farklı ol. m~yona vermeleri. (U40) (10730 

belerinde kullanılan tayyarelerin mak icabeder, çünkii yüksek ir. Clnsı Miktarı Tutan 
.imalinde bugüne kadar azami tifa onlarrn etrafında buz taba. ton lira 
irtifaa yükselme kabiliyeti en knlannın husule gelmesini intaç Yulat 300 21.000 
çok göz önünde tutulan nokta eder. Cayrosi.oplar otomatik o. Arpa 300 26.100 
ayılmakta idi. Diğer hususlar, larak hassasiyetlerini kaybeder- Kunı ol 300 20.250 

Teminatı 

lira 
2025 
1957.'"iO 

1518.75 

the.le 
saati 

10 
1( 

16 

hatta sür'at ciheti bile, ikin. der. Manyatik pusulalar istikn. :11- :t- 'f. ei. derecede bir unsur addedil. metlerini muhafaza edemezler. Aısa.ltıda YR7.tlı mevaddın kapalı zarfla ek!iltmeleri 22·11·940 cuma günü 
pıekte idi. Evvela, on bin metre. . . hizalarında yazılı saatlerde Maniıada. askert satınalma komtsyonunda ya· 
den yukarıda.ki düşük sühunc. 1'.l'ıhayct pervaneler mesclcsı pıla.caktır. Taliplerin ihale saatinden bir saa: evvel kanuni vesfkalarile tek· 
tin tayyarenin bir çok aksamın_ gelır. l li! mektuplannı komisyona \"ermeleri. (138-0) (10481) 

da husule getirdiği iı.rı7.alar Stroplanlar i~ sert alemin_ Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı thale 
(kanatlar ve madeni kısımlarda- yomdan veya ta.11tadan pervane. kilo lira lira aaatl 
iki takabbuz) un önüne geçilme ler imal ve tecrübe edilmiş ve Mcrcime 120.000 2ı.ooo 1575 

15 

ğe çalışıldı. Sevk ve idare maka: tahta olanlar . tercih edilmi§ti_~· Odun ,,342,000 3·U46 ::2M 10 

nizma.smm soğuktan işleme ve B_? ~rvanelcrın k~tru ço~. bu- * * * 
pilotun adale kuvvetile iha.reket ~tür. 1937 de dunya yuksek Aşağıda miktan yazılı sadeyağlar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
edemiyeoek bir hale gelmesinin ırtifa n:korunıu y~pmış olan thalelerl hizalarında yazılı gUn ve saatlerde Konya Lv. lmirıı:i satınalma 
önüne .geçmek c;.areleri ara§"b tayyarenın pervanooı 3.30 metre korniııyonunda yııpılacaktır. Taliplerin kanuni 'esikalarile teklit mektuplan· 
rıldr. :Ma.yi :maddelerin donma - kutrunda ve yalnız (54) kilog. nı ihale saatıcrlndcn bir saat evvel komisyona vermeleri. 
ması, tayyarenin bir çok aksa: ram. ağırlığında idi. Ondan ev. Mlktıırı Tutarı Teminatı lhale gOn ve ıuıatı 
mmda kullanılan ince lastik par velkı rekoru yapmış olan tayya. kilo lira lira 
çaların 'kırisWize olmamas; re ise ~rt- a.ıemin~mdan olup 10.000 6.357 l5:i3.47 
nitroselüloz wsya. mineli aatı'h' (124) kılogram sıkletinde ;di. ıo.ooo 6.MT r.s3.47 

ıarın .kabarmasr, kanatlar]~ Fakat bu sahadaki terakk~~er 

:sııı1910 ıt 

27/11/~40 11 
(1434) (10681) 

kuyruğun ve üz.erlerinde teli b~ kadarla kalmıyacaktır. Çun. ~ ~ Jt. 
bulunan diğer aksa.mm kolay kil hava ;ttesafetinin <le"'işmesi Yapılacak yollıırm 26·11·940 salı gUnü saat 15 te Balıl•1?sir askPrf aatm· 
yırtılmaması için bütün teknik pervanenın kutrunun ve aynı alma komisyonu:ıda pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. Keşi! bedell 22,so1 lira 
tedbirlerin almmasına ça.bşıldL zam~?a pervane kanatlannm 40 kuru:ıtur. Muvakkat teminatı 1674 liradır. KC?l'if plfuı ve fennl prUannı 

.l\fotörlcre gelince yüksek ta adedının arttırılması: ve ıbunla. görm~k fstiycnlcrln hergUn ve ihaleye i {itlra~' edcceklcrln muayyen gün v~ 
bakalarda hava. ~kiyle hav; n~ sa~~hlarmın büyültülmesini saatte komisyona muraenatltuı. (1482) (10946) 

kesaf etinin azalmasından '"te munikun kılmaktadır. :;. :;. l!-vellit kudret za.yiatmm ~ St t "k 50 ton pirinç pazarlıkla !'18.tm almncaktır. lhnlesl 22·11·9t0 cuma gUnU 
edilmesi ı"cabediyord Den" .J·ı' ra ost _te;~ 11.Çı'*l<lrda o/de c. ı saat 16 da Çorluda nsker1 ııatınalına komisyonun 1:1 • "l ı 'acaktır N ;'lc.sı 

u. ız vı eıı ne 11'..EJNr: . • • seviyesinde altı yUz 
00 

cirlik komısyonda görUlUr. lstcklllcrln kanunı ves:ıik ve t . " uanle belli va.klıte 
bir enerji hn.<ııl eden infi!Jtlı bir · Stratosferik uçuşlarda elde komisyona gelmeleri. UU:?) {107361 

motör, eUi bin metre iı tifada ay- edilen en son n<>ticelere göre es. :f. :t- :;. 
nı a~et devir üzerinde çalışmak kiden iddia edilen sabit bilhunct 50 ton kuru fasulye pazArlıkla s:ı.tın alınacaktır. Po.zııriık 22·11·9!0 c·ı-
§artıyle ancak yarı nisbette bir noktainazan iflas etmiştir.. ma gilnU saat H,30 dadır. tık teminat 1050 liradır. Ntium•ıcsi komisyonda 
enerji istihsal ede!Jilir. Buna Bilalds bu mrntakadaki sühunet görlllebihr. Taliplerin kanuni vesaik ve tcmlnatıarllc be'ıi gtiude çorlu Aa· 
mnl~abil tazyikile kesafetin ta_?avvülatmm arz dairelerile kerl satınalma komisyonuna müracaatları. l1446) (10740) 

a,;alması hasebiyle tayyare filen alakalı ve mutedil ıklimli ının. ı * * * 
~~kavemet.e maruz kalmıya.cağı t~kalnrda Stratosfer sühuneti. Hr.pslne tahmin euilen fiyatı ıso.ooo lira olan 2-100 ton buğday pnznr 
ıçm yukarıdaki ınahzurler ber nın oldukça. mühim tahavvUlata !ıkla satın alınacaktır. lhalesl 25/11 / !140 pazartesi gUnti saat 11 de Ankara
taraf edilmekle stratosferik u: m:ı.ruz bulunduğu tesbit edilmi~. da Lv. &.mirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Kat't tcmlnıı.tı 20.•sÖ 
~ann vadcyledikleri ve bu. tir. • ! liradır. Şartnamesi 10 liraya komisyondan nlınır. 'fal.iplerin bclll vakitte 

gune ~ada~ el~; edilememiş o_ Bundnn bagka baZT tecrübeler komisyona. gelmeleri. (1418 - 1051• 1 
la~ ~mı sür'atlerin temini yapılırken, sathı arzda hiç rüz- -..:..------------------------
mum~ün olabileceği kaydediJ. gfır bulunmadığı bir sırada 8000 Litograf ustası alınacaktır. 
m~k ıca'beder. metre irtifaa doğru saatte iki 1 - Harp okulu matbaasında münhal bulunan lltogrııf ustalığına lı;tek 
4~ metre irtifaa kadar nor- yilz kilometre sür'atindc ese~ il bulunanların 20·11·940 dan itibaren 15 gün içinde okul komutanlığııın hl 

mal bı~ tayyare motörii beygir hava cereyanları bulunduöu taben ist.ldn. ile mUrncaatta bulunmaıan. 
kuvvetınden hiç bı"r .,,.y zayı· et tesbit edilmiş, buna mukab~ı·ı ' 2 ısteklller n d 1 k ı tlh !>"' - rasın ıı yapı aca m anda kazaııanan 75 ı : ı a Ucrct \'C 

mezken Stratosferik uçuşlar ya- on bin metl'eye varıldı~J 7,a.man rllecektir. 
pacak tayyarelerde bu kabiliyet bu rüzgilrdan eser kalmn.dı~ı 3 - tsteklllerln askerliğini ı1ıtırmiş ve ilk tahsilini ~n~ıııış Jlm. ı::ı rı şart 
7000. 7500 metreye kadar mu ve bu7. tutma hadisesinin hafif tır. Cl502) 01017) 

hafaza edilebilmektedir. 15000 • !ediği görülmiiştiir. -
~600<? ~:treye kadar yükselmek Stratosfer uc;u~larında en ' -------------------------
ıstenıldıgi zaman hiç olmaz.oa fazla na.zarı '"'~ · nti celbeden . • . . 
bu vasfı 10000 metre irtifaa ka cihet. tayyarenin nrk:ısır.dn be. ıçın ~ıç .. ?ır tehlike arzetmiye. 
dar muhafaza eden tayyareleri~ yaz bir Perit halinJe bir bul· t . cek çunku bu mıntaknlarda ne 
kullanılması icabeder hasıl olmasıdır. ~ f~rtma ve n~ de hava muhalcfe_ 

Sühunet. dü(.'C]•klu··gu-···nun·· .ı...ura_ tıle karşJlrujılmıyacaktır. Faz!a 
d :<>- ·u Bunun tayyare motörünün ha- ··k ~ esasl_ı bır rolü vardır. Çünkü rekctinden husule gelen su bu. yu . seklik dolayısile rle. topoğ. 
yuareksek ırt .. if·al· ard_!l- ucan bı"r tay. h t k. rafık sebeplere istinat eden kn. _ _ arın n c asilfilnden hu~ule ı · y motönı. soguguw n artması ldow • h za arın onüne geçilmiş olncaktıı·. 

ge ıgı ta min edilmektedir. A k -
na_ ve siir'atin fazlalaşmasına· H t af s erı tayyarecilik Stratos-- er ar ı muhkem surette 
ragmen, hav:ı kesafetinin azal- kapah kamaraları bulunan tay_ ferde en büyük müttefikini bul. 
nıasr dolayısıylo fevkalade ısı yarelerle Stratosfer tabakala_ mu:: olacaktır. Ji:sascn tayyare. 
nır. Ve bıı noktaların iyice he· rındn saatle 800 - 900 kilometre ler. tayyare da fi bataryalarının 
sap edilmesi icabedcr. • sür'atin temin l"dileceği ·zaman tesir sahasının GOk üstünden 

. Tavyaredeki sür'at nıüı::'irf'lc <'Ok uzak de~ildir. Rıı suretle uçacakları için dnhıı kolay ha. 
rı, yükse!m? ve alçalmayı gös: Okyanuslar, Stratosferde seva. reket edebileceklerdir. · 

20-11. 940 21. 1 1. ~4lı 

8.03 Harir rrog. 
9.00 •~,. kadını 
12.s:ı Türkçı• 1J11r. 
ı a.o.; l\lııht. T1ir. 
ı ı.oo liıırışılı prn. 
18.03 C'Bl 'Orketı. 
ı>..40 lncN•aT 
l!l.U Çlı:nn hııvn 
19 • .ı:; l"a!.11 Heyi'. 
~W. l.i l'otpurllPr 
21.00 Olııll'Yld ı~. 
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ıstanbul Beled ıyes 1 

tıanıarı 

Yıllık tık tem. 
l .senelik dU~ kirası 

lS,oo 1 .35 Kapalıçnrşıda Divrlk sokagında ~1 nunı1raıı ~ 
(l·S sene mUcfdetıe) nıile ııı 

500.00 37,50 BUyUkderede piyasa caddcsindcl<l bcyazpark n!l. 
gazino ve deniz banyo yr.ri (1 sene mlldoetıe) ultıırd' 'ı1 

Yıllık kira bedeli muhnmmcnlcri ile ilk teınlna.t mıktarle.rt Y ,.crUlll 
zılı gavrimenkuller hizalarında gösterilen müddetler için kırııYl' e ııııı•ııı, · · :rabıt v ,,> 
uzcrc ayrı ayn açık arttırmaya konulmuştur. şartnamelerı , gtıııll ~ 
l~t mUdUrlilğü kaleminde görllleccktlr. Hıale 2·12·940 pıızartes• ,-c)"' 
14 te daimi encümenılc vapılacaktır. Taliplerin ilk tcmjna.t mııkbuı: ... ıt • ala .. · 
tuplarile ihale gUnU muayyen saatte daimi encümende bulunın 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
t ,., 

Yı>şUköy telsiz istasyonu binasında yapıtı:.cak fosseptik usısıı 
dek açma ışı açık eks.lltmeye konulmuştur. ttıı~ 

Eksiltme :?7 /11/ 910 çarşnmba saat 16 da B. Postahane blJ1351•t1lıi' 1 

da Valde Hanı tklncı katta idaremiz umumt depo muhasipliği odll 
ınnacak mUdürlUk alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 1'125 lira 43 kuruş, muvo.klaıt teminat 115 ıırad,1:1<,.t t 
k ınU\'li" 

Talıple rın olbaptakl l<eşl! \'il ııartnamesini görme ve edt 
nallarını yatırmak üzere çalışma. günlerinde BUyUk PostaJıa.Jl Ul ,-e" 
katla mezkur ınUdllrlUk ldart kalem levazım kısmına, ekslltın° r:~ığtll 
tinde de en az bır taahhütte 1000 liralık bu l1Je benzer iş yaP uns 
idarelerinden almııı olduğu vesikalara istinaden lstanbul vilflYe aıt 
canUa eks\ltme t:ı.rlhlnden 8 gün e"-vel alınmış ehliyet ve 940 )'llıtlaca•ı ınarıı 
ret odası veslkıısı ''e teminat makbuziyle birlikte kom.l.5yona .Q!151> 

~ 
.~~~~~~~~~~~~~~~~----

A1eı Liralık Lira 

1 2000 c: 

s 1000 -
2 750 ... 

500 - 2000.-

250 ... 2000.-

100 stıeo.-

80 M - •OOO.-

300 :?O ... 6000.-

Türkiye İş Bankasına para yatırınal<İ~ 
yalnız para biriktirmiş olmaz, aynı~. 
manda taliinizi de denemiş olursun\J 

1 
nr411P 

l\e ideler: t Şubat. 2 '1a~·ıo; ~ '\nmbnm1ı \"C kumb:lrııcıı. ııt'1'1" 
ı Aıtııstos, S tklndte::ırlıı ırındıı en az elli ırası "'

1111 

tarlhlerlnJc ~apılır. lmr'nya dahil t~ııırıcr-

~ 
E r 

,,. 
ti 11ııtl 

~ 
,,;ocu 11 ~ ıJC 1 

Ahmet Akk0 f_ "' 1 

pHlll• 1 

l•aııııııı' 
ı ıı.ıuıım, 1 .ı.tımhtLr>t' • •rı ~*' • 
Pn.ı:arı1an ma.ı•l!i ner 1 ~ 

1 Sterlin !\ 24 . 1 tıll1 

100 Dolar 132.20 
ren 11onra 1" :-.ı:ı 

lOO !:<"re. 
100 Liret 

o!'~~· 
~ ... 

100 lı;viçre Frc 
.. '.":'"" i ıH•••=·· .. •:::::= ... ..... ····· 

100 Florin & ·111• 
100 Rayişmark 

ti G ·· Hek• ctı" 
li oz A1 

100 BeJga M Dr. Mt1-rat R- ıfl": 
100 Drahmi o 9971\ 

110 Leva. ~6225 1 
Ü 11&ckıtP1 419 
55Bevo~h> Parrrı fel: ,~ 

100 Çek kronu if aokaı. No: 2 tıırlıJ 11 

100 Pı>çcta ı.ı.90 İMuayene ve be~ . pfl~ 
100 Zloti 

eçıfl 

100 Pı?ngö l•) ,53?~ 0amelivııb ftkıır& 

100 Lev 0.625 mu 
rno Dinar 3,li5 

ıoo Yen 31 1375 F 
t~ren ve ıstıkn.meti tayin eden hnt eden tavvareler tarafından 
cıhazlar, pusulalar, manometre- kolayca anla51Jabilecektir. Bu 
ler ve diğer bilumum aletlerin uçuşlar yolcular ve mürettebat 

Gelecek yazımız: ''Atr:ş 1ıağ_ 
nıurıı, Hava bombardwırrnltırı ... 

8.C~ Hafif prog. 
9.no F.v kadını 

12.::3 Yeni ttirkil. 
14.00 ~alon orkcs.ı 
18.03 Konçerto 
18.30 I<onuşmn 
1'H5 c·ocuk saati 
111.15 Çocuk muz. 
19.M'i Fasıl nı yeti 
20..tl5 Klime ımzı 
21.10 Konuşma 
21.2.'"i Karışık proıı 
21.45 R . r . bnndo 
22.45 Cazbıı.nd. 

21.80 Konu mıı 1 100 lsveç kronu 31.005 Ergani 
5 '!1.41\ lt:.ııt~-o Ork. 

22 • .Jl'; llans müziği 100 Ruble Sıvİuı • Erzurıırn 

_. ... "."'( •ı... '- : •.;,, ... ) ... ~ •• -· . 

FOSFARSOL•_o S FARS OL, Kanon enh•=•m• olan k•=zo vumlac•kla" tuel;ye...ı. çoğaıı.,. Tath ••••h tem•• ~~~ 
V:cude devo.nlo gençlik, ~!~çlik ..,,.,,_ Sinörleri <anlandorer•lo •••M hnhra•lan. oyko,.dnğu -' ••..ır. M~"."n'.d r~" 

. zlıırda. barsıtk tembellıgınde. Tıfo, Grip. 7.ııtürrieyt;. Sıtma nekahatlerine, Bel gevşekliği ve •demı ıktıdfl 
c ılo Almakta snyııni hA.ynt f11İdeles temin ede'". vt:1 
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