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Yazı işleri Tel. 23872 Fiyatı 5 KURUŞ 

ve acil 
veni tecbirler aldı 

Bu akşamdan itibaren 
dış ışıklar sönecek 

180 Bllometrel-fk N k"I t \ ' Pa, t; G ı u p u B a şv ek i /in a ı vası a arı 
cenabıada ızahntını müteakip hükiı- karanlıkta nasıl cepbenla iki 

l
"l metin teklifini kabul etti işleyecek 

uskerllk \O.Zlff!erlııl •a"m'·k u dan tOO kişDlk bir kafilt' daha dUn ~, Anka""- 20 (."'.A.) - .C H. P&rtlsl Meclis Grupu bugün "20/ 11/ k l n A Ly AN Şııhrlnılzdc bulunan Tunan f4"bA"5m 

bu 

., .. .. r.ere ı llDaıılstana harek t "' ._, -~ ri ,..._ l§ıklann karartılması ve mas e e · 
hı.... katil~•·................... • ·-"'· - 1940" -· 16 de ..... nldll r .............. - Saka'nm yaoe.m mut ... ,, •• ıan ............ bltmll ' 11 u da fa a ta.ıyonunda görWmPktedlr. de hükômetln talebi üzerine bu h&fta içinde ikinci b\r tçtlma aktet· gibidir. Bu akpmdan itibaren sokak· 

Bladıstan nazır••ıa mı,tir. lard&, nakll vasıtaıarında binaların 

h ti 
... Amerlkadaa Dünya ah\·a1lnln gö!ft('rdiğ\ lüzum \it.erine h\ikümetçe almı:n&l'I dlflarmda. tenvirat memnudur. Elek· a arı nuika. ~ münasip \'0 hatti zaruri addedilen i.cll yeni tedbirler bu lçtlmam tr1k id&reehıden 12 ekip dtllı akııınıa 

• , 
11 

lc:glltereye müzakere me\'ZUUDU te~kil etmiştir. kadar çalJomI§, TopkapI, Edirnekapı, 

Ya 1 d 
I n g ı l 1 5 o B&şn•ki1 Dr. Refik Saydam künıüye p;elerek bu haııuııta hülôıme· Yedikule semtlerindeki lAmbalar ta· 

rı 1 e.ı e torpı.do daL Un düşündüklerini izah etti. Sin alan birçok hatipler aynı menu ü-ze• mamen kaldınlml§tır. Şehirde ancak 

1 h b 
ft rinde fikir \"e mütalealarmı beyan ettikten l'K>Dra Baş\·ekil tekrar 187 sokak lAmbası kalacaktır. Diln 

te 1 a I l ve · ı . 1 1 ııöı. alarak sorulan suallere cevap olarak ~yanatta bulunmnş \"6 bUkfı' gece 15ehrlmlzde kısmt olarak sokak 

r..... Yan 1 ar gayrı • . n m S, mu f .n .• u. ıe•urı ...... ı h•r...., ıtt11a•1a ""'"• ..uım•• '""""''" ..,,... -""""""' .ıın•unıım• ıoın• .. ...,, 
' ı 1 lJ l m p Q l l 1. \'aşi /e nihayet verllmlttlr. (Devamı 4 üncüde) 

h 
fltaza m b j r I a 0 r U K İyi ngton, 21 CA.A •• ) - Röyt· Ankara, zı - Başvekil Doktor Refik Saydam, bugün Parti Mer Of h haber alan Vaşington nıahfl. kezine gelerek Genel Sekreter Doktor F\krl T\izcr'le btr1lkte bir 

de rl C' at Q I h İ 0 'U lj 0 /' ~e göre, !ngiıtere büyük cJ~ müddet Parti 1,1er1 ile meıgul olmaftur. Parti umumi :idare heyeti de 
e d 1 y Q r d"" i"d Lot.Hian, VSJJingtona dön· bagön mutad toplantamn yapmıttrr. 

Almanya lngilterenin tam ı:ı'!, !:::~:::: ~~ıe- H--~--h--1 -1-.,,---.-h-.-k---.-.1---k-.-.-lt.ı oorıcede kalbine vurma.k ıımıdını :.':.r."":4: •• ·::::":!J'~:*,! ayal pa a ı ıgını, 1 tı Arı OD eme IÇID 
1a11ıarıa ric'at kaybetmıştır :~~b:unmaktadrr. Bu mese A 1 t p" ı yasa s 1 n 1 3 k· ı ş ·, 1ı.:N.. mubril>" ba:m ar olarak ~Ii torpidc 1 n 

..... q keslllll or Londra, 21 _ (A.A.) - Avam kama .1. mevzuu edilmektedir . 
.. 4~ ti ~~~~-H~dista~ harp galTetlerl İngilız hükfuneti ile istişareler ~.tllılt~ ~~~) - Yunarilııar Ar 1 1~.::m Anie?Y~~ ~~z::J-<>n~r;::~~ ~; _j~ r~ n.._ -lı" \JQr ". 
... ~ '···· ,,,...,. gölllnd.. ~-' d8nm0Bi beklonmektedh'. l"'1! .--a , r 
ıı.._"'" hududuna ve batıda Adalar " - Harbin ilk kati ııanıaıı kazanı, Bir ml••ftl ta iri IJ ~ kacıar yayılan 160 kilometre mıştır. Fakat §U elbet gltUkçe teba.· M vv r c • llfr tllllallrıcl 
~~ bır cephenin iki cenahı ı rnz etmektedır ki, bidayette tam kal· Q C a I i S fa n aalıetlmlze cevap vererek 
Gıı 1tıU..::Yanlarm siyah göml uıe· bimıze indireceği blr darbe ile bizi ~ nıe kıtalannı sUrmek.e ol· imha etmek Umldinl kaybetmif olan u·· çu·· z lu.. bazı taVllJelerde baluacrorıar 

lt bndlrtyorıar. dll§man, doğrudan doğruya eri§eblle· 1 Pıııııı'lit noktal rd Y k t ı (De\'1Ullt 4 üncüde) ·ıı ·ı k • J • . ~ynelmilel iktısadi vaziyetin ı kanunu bütün incelik ve tefer 
"' ~ lta a a unan 1 a a· l l a a gıı l gıttıkçe darlaşan ~rçeves __ i i_çi_n._ ruatiy.le tatbik olundugu· takdır" •• 
~ ~il lyan bn§kumandanı gene de vatayd kUn d lq ıtı ı._ 'kıtaıarını Arnavutluk için· d - a§m geçınme yu un e ihtikara teşebbüs ede. "ll.Venı t leri ile Arnavutluk sahili yakı- İngilizler"" göre B:ha agırl~~asm.ı nas. ı_l ~- cek bir tek tüccar çıkmaz. Fakat 
"ııı.-ı•k e hatıarma vardıkları mın etmel , B 1h htik-tı ... ~ tedlr. Bu noktalarda ttaı mndaki İtalyan kıtaatmm mu. BD lltlb&k 1 

• ~- aS&a •
1 arı ~omisyon karar verir ve bu ka-~ ltarınakanşık bir halde rica.t va.salası kesilmiş olacaktır. ID tamı_unen n8J!ıl. onle~eli? Bunu gıt Uz.erinde kalırsa bu fırsattan 

'b Old\ııtıan anla11ılıyor. ttaı Balkanlardaki tkestebıthetmek ıçın ~ıgmuz an. ı istifa.de edecekler çok bulunur. 
lı •. "tı .. _ ,, yanların kitle halinde bava a· e er sınıf ticaret erbabı, l "ti k" b" . ~ı ratııtaıordusunun sol cenahı, ıcmıan. ıngııız avcı tayyare1ertn1n bAdlselere sanayiciler ve iktısatçılar cevap a':aı yonız ı . ıu.at komısyon 
"ti faallyeU sayesinde akim kalmaktadır. vermekted' Anık t' . ald - 1 an bu vazıyetten acı acı ~i 111,~hileeeı Yan_ kıtaatmı ikiye Tııyyareıertn mUzaberet ve ağır top· tesiri JOktar mız ve gel~ ceva:l~~~eşre ~: kiyet e?iyorla_rmış. O halde da: 
~- ~ (( bır noktadan yar. çunun harek!tı hazrrlamaaı Eplrde vam ediyo .... •• ha ne istemeg_e. ve beklemeğe 
I~ ~nanlılar bu hafta ba. Voyussa nehri bölgesindeki Yunan ile \"lyana, 20 (A.A.) - Macarlstanm Mücevh:~ taciri Hasan hakkımız ola.bilır? .. 
A:'Ylb.} arnas nehri üzerinde rl hareketine yardım etmektedir . UçlU pakta girmesine alt protokol Be ' (De 4 tin üd ) ~a\>tıtıal'l tardettikten sonra Belvedere şatosunda saat yarımda şer anketimize cevap vererek nmı c e 
~ke Uk sahilinde yeni bir Yunanlılar sağ cenahlarmd& Gönce merasimle imza cdllmlşUr. MUtcakl· demektedir ki: 

~~ .. ; te\'essuı etmir:.1 d"r Ar etrafmd& muvaf!akiyetıer kazanmıır ben Hltıer, şatoda husust bir öğle ye· ":-: Şunu evvelemirde söyle. 
. '(Q\tk ~ er 1 • • melıyım kı· ı"htı"ka· r vardır "e 

~ !!t,... ilahili yakininde 30 ki Iardır. Yunan kıtalan Morava daıo.ıa meği vermiştir. ltalyan harlcıyc na· • 
b. ·~ i,.. • • • 6 maalesef alm- yüriim" • ~'"'tu'"r. ~ :.erıde iki jacıse u"'ssu·· 

0 
rmm yüksek tepeaini ••m•• ve ttal· zın kont Ci:ıno, Macar başvel<ill kont '"' "9 ~s· ""'"' • -v , Y a.lnız bu, korkulacak ve o""nlen 

~ ?l ı Ve Tepedelen şehirleri yanları G<5riceye bAkim tepelerdeki Teleki, Macar hariciye nazırı kont . • 

Von Paoen 
Viyanada imiş ~ hed"""~~nan ileri hareketinin kuvvetıl mevzilerin~ çıkardıktan Çakl, · Japonyanın Berlln bUyUk elçisi !111~e~ek bir şey değildir. Eğer Ilı. "Llnı +,.,.,k'l Kurusu ve Alman haricive nazırı Fon ıhtikar varsa bu muhtekirin ih-

~d" iler· ı.çç ı etmektedir. sonr& mahsur §4'hlrdekl garnizonun rt· " t"k. ~~~ık . a.hreketi muvaffak catını kesmek maksadUe Uerlemekte Ribentrop bu ziyafette hazır bulun· ı ar yapmağa imkan ve mey. \ 'h·ana, 20 (A.A.) - D N B ~ dırde Görice müdafi. dirJer. mu~ıardır. ~; ~ulmas~_dan.il.eri gelm~kU:- j ajan~mın öğrendiğine göre,' h~le~ 

C 
ALMAN A.JANSININ TEBLlôt . . u?"da. uç kışı koca Türkı. Viyanada bulunmakta olan zevat •b l d ygı~~iı~daartınedpi_yasasHınafı istedikleri arasında Almanyanın Türkive bli' 

l 
e Viyana, 20 (A.A.) - D.N.B. ajull e ıyor tanın mu- .. ıık 1 · · V · a l epos unu blUdlrlyo" &)'Yen günlerind~ fiyatları indi. ~:..~~::'. on Papen de bulun· 

ı.ıacaristanm 20 eyUU ıHo tarihli rı.~or v: çıkartıyor. Niçin? ÇUn. 

b k l 
Uç taraflı Alman · ttaıyan . Japon ku henuz bu hususla hiç bir ma. Bltle.r Vlyanadaa 

aynldı 
8 oy an e ç ı• er anlqmaaına iltibakma ait oıan proto· k~ alakadar değil. Altın Uze

kolun metni, tudur: nnde_bu şekilde oynamak ne de. 
Bir taraftan Almanya, ttalya ve Ja· mektir? Bunun cevabını ancak 

Münakale 
Vekaleti 

Ali Çetinkaya istifa 
etti, yerine 

Ce'fdet Barım ...... ,. •. , .. 
eltildl 

Yeni Münakalcit Ve7. ·.ı 
Cevdet Kerim ltıcedcıyı 

(Yazısı 4 üneUıle) 

Bitter Belçika kra11 

ile de glrlfmlı 
Londra, 20 (A.A.) - Daily Te· 

legraph gazetesinin muhabiri At· 
man hududundan bildiriyor: 

Berlinden verilen maliimata gö· 
re, Hitler, Berchte<- den'dEı Bclçi· 
ka Kralı Leopold'u kabul etmiştir. 

Nevyork Timesin Eerlin muba· 
birine göre, nıızi memurlar bu ha· 
beri ne tekzip, ne de teyit etmek· 
tedirler. k l d , ponya hUkllmetleri, diğer taraftan da halk~zın altma. verdiği kıymet 

Ya a an l 
lıılacaristan hlikllmeU aşağıdaki bu· ve degerde bulursunuz. Biz bunu Viyana, ıı (A.A..) - Hitler Viya· 

lhl• • • • • ınıaları mll§&hede ve tesblt eylemı,ıer b?.ylece kabul edersek fiyatların nadan aynlnıl§tır. 
'"'ll'- 1 dir: yükselmesindeki sebepleri de ko. ---------------------
il- r ar ıdaresının kaçakçılık şubesi müdüri' Madde ı - Macaristan, Berlinde 20 layca anlamış oluruz. 
~ee J8rlll fabrl'•a ıa•-de 8rlb8V8 eylQl 1940 da Almanya, ttalya, Ja· • Eğer, eldeki kanun. yani Mil. a llU J ponya arasında ımzalanmı§ olan pak· lı K?runma kanunu layıkiyle 

llgara .,.,.kle•ea bekçileri IDÇ ta utthak eder. ta.tbık edilirse muhtekirlerin ba-3 • J Madde 2 - Uç taraflı paktta derpiş şını kaldırmasına imkan yoktur. 

4\ı~. ia •. }a.. tlstlnde_ r .. •kaladı (DC\"\11111 ~ Ünt'lide) ~~n~a yıllık bir tacir sıfatiyle ~ "-ı" • soyluyorum ki Millt Korunma 

~~ İ7.7.e kaç~kçılık ı7~bes~ 1 ~'1? gece yarsı beraberine aldığı 
~ ~ t dUn gece Cibalı ıkı memurla Cibali deposuna 
~· llt :sunda lbizzat cürmü- gitmiş ve kendisini göstermeden 

iskenderiyeye 
tayyare akını ~~ Parak bir hırsızlık depoyu tetkike başlamıştır. 

tıı.::·~ .1~ana çıkarmıştır. 
~~~~Posunda bulunan si. Biraz sonra deponun önüne 
~ dlJtıt ~lmakta olduğu na. bir araba. geldiğini ve gece bek. 
t~Ueı- :tı celbetmiştir. Fakat çiliği yapmakta. olan Hacı Os. 
~ ~lld~~ çok iyi muha- man ile Sait'in sigara ve tütünle
~ lleiııııı~nı ve buraya hırsız rinl arabaya yilklediklerinl hay. 
~~ltleı'd~ız olduğunu retle görmUştUr. Hemen "bir 

~ ll igı ır. cürmümeşhut yapılmış ve Hacı 
t\lc~ bizzat ~ olan Osmanla. Sa.it ya.kala.narak po. 

"1besi mildüıii 1zzet liee teslim edilmiolerdir. 

Pazar gÜnü 52 kişi öldü, 
79 kişi yaralandı 

hkenderly~ 21 ( A.A.) - Dün llA bah 
lakenderiyeye bir hava akını yapıl· 
In11trr. Fakat henUz ta1ı!IAt alınam11· 

mı§tır. Pazar gUnU 1ııkenderlyeye ya· 
pılan akm emumda 32 k~i ısımu,, 

'19 kifi yarata.nnuetır. 

Blylll Millet 
MecUllDde 

Askeri muhakeme 
usulu kanununda 

tadilat yaplldı 
o· ..... ı nolde) 

"11 
Aek~re kit ..., ...... - 1 •• Jdlatlil J&ldl •• '111 7 0 11 O i9J" 

, 
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ıs 
f/.!Gt}11 

~,ız 1sa er ;nde n:çin 
ari ıce teurisat apılm 

M .lARtF \'cluiletlnln ç-0k 

O
t ,, 

! 1 
icaret Od_as~/ 

mec is seç~mı 
Yeni Meclis yılbasında 
faaliyetine başlıyacak 

• 
-ıvay ve ;imen;.:= rtavagazı 
~!larına muvazi.; saat~ buhranı 

US sa1eJIBf ı E ı:; abonelerden 
saatsiz ve muayyen 
b:r ücret alınacak 

s~rnri mL ha1{s~e 
usul ı k~ J unoa 

tauil • yapı\dı 
5Uyilk 

p ra, 20 (A.A.) - ttin ou· 
Mili •clisi bugiln Şeınse ~ 

isabetli bJr knr:ıriyle ü~ Ji· 
s.= h:de lütin ... ...! tet!rfs:ı !a b.!şl:ma. 
cağını ôğı endı,::mız zııınan ı~;· ltiir 
hn.rntmıız b:ılmn.mdl\n J;em rol< m· 
zumla, hem ~ok faydnlı ol~ı. bu 
adımı se\ioçle karşıladık. 

Bealnts"miyc uı1nıştığnnrT. garp 
kiiltüri.inü hakikate tlalıa l'fl vr. 
daha csıı.slı bir 5urette kav'rama 
Mız için atılmış ol n bu yeni adı 
ma aynk uytluraC11k olanlar hiç 
töüphe iz ~tJ yalnız münevver Türh 
genç erkekleri d!'ğllıllr. 

Çünltli bn hcplmhcc mal~ olen 
bir lıaldkattir W, Ünhcrsite <!ers· 
h~ne~e.ını dolt4urnn genç 1'ürl~ ta· 
lebesınJn yarıı,ını tanıa nJylo "'er C 
lcrzlar t_e.,kil r.tmelctedlr. Bun~ ;· 
?,'0 ~e lntlnce tedrisata ba§l:ınılıı.n 
u~ lıse<len lıJ~ olma.z.<:a birisini tıir 
~c~ç im flsesı olarak s~mek ~·k 
dogru olmaz mıydı! 

Ticaret Odası meclisinin dört so· 
nel"k nıee:!i müddeti gelecek ay ı.ıo 
nunda bi'..m:k;edlr. Bunun için gEı· 
çcn meclı.s ıçtlmarndıı secilen .inti· 
h.ı.p heyeti gelı>c~k aym" 1 s ve 
1 !) uncu gihleı i Oda ın"~lisin ı S')Çe· 

• k olan ikincl ~·c"ııerin intihabı 

Jldırılacak 
. hatta !'a trar.ıvay 
tren kalacak 

ruı.llz.> .n başkanlığında .toP~~uııu· 
askeri muhakeme usulü ~ıştiteıı 
nun 5:3 Unc!i macidcs~ de; ıtef~ 
lfıyihayı mUzakero ctnu§ v k r (J{U" 

Avrupa harbi dolayısiyle hariç· lnce ('Mnnisa) ve Recep ped~cdctl 
•en getirile·niyen birr,ok maıldelcr t:ı.hya) söz alarak, ın~li ıtoruıı· 

W ~cp:ı!tlda havagazt ve elektri~ s~· ''Herp hali" ~b~ı>~~ört fo~ 
Tilrk kadmı fnJolabındıı.nhcrl 

eı~•eJderiyle aynı vazifeleri ,.e e.y
nı haklan paylllŞDlaya. alışmış 0 • 

lan ,.e bu n1ifelerine sadık ,.e bu 
?ıa!:l:ırınm tiryakisi olan mllne\
\'l'r Türk ktzıııa ufak da olsa alr 
'ık olmadı''l bir ihmali görmek 
hoş ~clmC'zsa buna ~~munaJıy17• 

y1cı santleride gelmediğinden bUyuk kan~~~n ~ .. •~casında bUl~ 
bir buhran başgöslennlştir. B~· l e csı muı.cu • bu tııll-"' 

~·aprll"'ıu?!lla karar vcrmı-:tir. Bu 
ikinci secicilerin adedi 40 tane 'olc:ı: 
eaktır. 

ğmıız malfımata g6re, ben 
iiyatmm tnhdlill kararın~ 
IJ o!amk şlmt\ndlfer ve lram 
vtlan clvnrınıln ç5lı§aD oto 
}fVwler".nin ilgası da ı:ıUnnıılı 

hassa ha\·a~azı sayıcı st.ntleri hıç \ .)ardır. Recep Pckertn e<I·lere1' 
kal.marn.ıştır. Bunun lçln bir mUddet ııatla verdiği takrir knb~n:ıiŞ "" 

1 'en havagazı abonesi kaydet· madde encUmene iade e uıahere~ 
~~İmkanı kalmamış, bunun Uzerı· ı Türkiye • l~gilte_re a~U ~ukn"cıe 

B • "1 havagnzı aboneleri için mukavelcsmc mUzcnel • ..:ı..aıııt1ı.ll 
ne 9) o, ıı .. .. ,.,. nin dikin ait kanun filY'" 

tfü mcktcııtcn yiiksck tah~!t' 
ve oraılan hal at mti<'adcl~inr. k;ı· 
dar crlt"klcrte omuz omuza yürii· 
yr.n Türk lmdnn ıln ı•ri.e!clt•rlo ay
nı şeklide inl.I~m.f cdcbilmeK ı:ırı 
aynı l<Ultilr knyn:ı~tlarmü:ın htlfa· 
d~ etmek ve a.ynr fn1'7..da aynı bil· 
gılerte y<·tl~m<>k lınklana malfüfir 
lcr. Ve I~tc bunun için lii.tincc tNl· 
r~atm .~tb!lune başlıı.ıııldığı üç Ji· 
s "Ti l•çiiniln de erk"k lisesi ot· 
m ~ - '''.tiz bii~ ll< blr hayretle kar 
t>uadık: Ve i~ft'fi;;tmlzo göre genç 
t lehe lm:l:ınmrz anısmda - hu· 
nnn bn cldldc tntt ı;~ edil mi~ 0 • 

hı u - Meta. biiytik bir tesh ır 
yandınnr,..tır, 

• Tahsil hayatına tcJıalük atr 
lışl:ıriylo kültUre ne kadar ııusa· 
m~ oldaklarnu hakkiyle lsbat ot· 
mlş olan Türk kn:lanna, Ttlrkiye
«lt'I ldiltur hayatında yapılan hf'r 
denemeden pay \'Crmelldlr ve her 
yeni adımdan istifade etmelc lmlı:fl· 
nr onlara bah<;ıedilrnclldlr. 

lfü işte bnnun l~in l\lnarlf Ve
Ulr.timf:rden l:ltinee tcdrfsatnı 
"'enç im lis~le.rfndo de J>a:)Jamasr 
nı istcmclde)'iı:. 

Bunları seçmek Uzcrc Odaya ka· 
yı:tı~ V" dördüncü derece tüccardan 
B§a~ 0 :rnamak üzere her tacir ve 
8~/icı rey vermek hakkını haiz· 
dir. Bu meyanda Komandit l{oT· 
lektif ve Limfted Birketle . • •. l"h" • nn sn 
a ıyettar bir mcsriki, kooperatif· 

lcrln murahlıı.us azalan ve Odaya 
kayrt~r birllkleıin ve cenıfye~lcrJn 
salfihıyetta'r mümessillerinin dt> 
rey verme hakları bulunmaktadır. 

llştU'r. Bu hll!'ll~ta tetkikler 
;n.lttndır. ı,ehrimi?ıie bu şekil" 
ötırköy • Sirkeci, Kocamust.s· 
t. . Sirkeci, Top:tnp.ı · Sirkeci 
c Edirnekapt · Me::ı:llyeltöyU, 
l ya.km 0 tnmk SUlP\-manly 
·!ta otobUs hatlnrt vartlır. 
.ı arada yekdiğeriocı mUvaz! 

ctramvny ve şimcnülfer batın· 
ı. ya banliyö .rcnlcrlnin yahut 
tvny hatl:rrmm ka11trılması u· 
ıde de tetkikat yapılmaktadır. 

~~ğ~ub~:r~~~:ı~~~;~~::~~~· i:~· b·~~i
5

limU~c~Jıa~~~~t:~ur· 
denbcrl her ay a.ş:ığl )'Ukan pek .ıu.ec s c_u_m_a_-o----
az fnr!tla muayyen miktarlard~ gaz 
sarfnden abonelere havagazı eırke 
ti tarafmdan teklifler yapılmıştır •• 
Bunlara. her ııy sar.iia.tmm va.satı 
ailltt:ırmı kabul etlikleri takd~de 
sa:ıtler"nin kaldırılactı.~ ve dogru· 
d:ı.n ao::."l'Uya gnz vcrilerclt daim" 
'.\ynı llc;ctin alınncıı.ğı söylenıniş ve 
teklif yapılıı.n hemen büUin abone· 
ler bunu k::ı.bul etmi;:lerdir. Bunun 
Uz~rinc bu eski abonr>lerln saatleri 
-ıökUlcrck yeni abonelere verilme· 
ve b:vılarımı~. bu suretle de yeni a· 
boneler lı:aydınn imkan hasıl ~ı
muştur. Bir mllddet sonra clekt~ 
için de aynı çareye başvurula.cagı 

4 mah!<üll . e 
U sküdar tevkifhanesi!\ 

nakledildi 
. dil oP 

pnn, tst:uıbul tevl;:lfiı:ıııesWrll~eı 

Suat Derviş 
-

Yazan: :J<adiccan- :J<aflı, 
Hilikof içlnJ çekU; dönilp kapı dan bir tatlılık verdi: 

dan çrktz.. 
- Memk etmeyiniz. Onlara ka· 

Birnz &onra geri geleli ve h:ı.ber 
verdi: vıışm_:ıntz gecikmiyeccktlr; prena 

bu ugurda etınden geleni yapma 
- Çvk mtthterem naip, araba ğa çalışacaktır! • 

haz1rd1r 

Yolda Hacı Uurd hJı: ağzını aç.. 
mıJ orJu; halbtl:i MJllk.o! onu ba • 
ıoııun şfikrak hrtvıunna G]mdiden 

'llı IJrm:u; içlıı mümkün oldıığ.• 

knrl":r şen davranıyor; orada gö · 
r "'"';;i ~ey er he.kknıda biraz da 
cı· rilmiş ve 6ilslenzn1'1 bilgiler ve-
riyordu, 
Hncı Murat mermer merdiven _ 

!erken c.;ıkarkcn bir !e:;:-ifat me • 
munı elindeki uzun butonu Uç 
defa mermer dö"emeye VUl'du ve 
ba~ırdr: 

- Muhterem :rıilsd'ırl~, tmam 

Şamilin sağ kolu ve Gfmdl Çar 

hazrcUerine hlzmet f~ sığmnuş 

olan Dağuıtnn kahramanı, yılmaz 
ndam, meşhur Hacı lurat! .• 

Orkestra bir ke.dril çal· or ve 
koca aalonun ışık çağlıyanlan aı· 

tında dekolte kad?::!a.rlıı. Unltonna· 
1ı yahut fraltlı erkekler salma, sah 
na dans ediyorlardr. Bu ses duyu .. 
hınca herl{es birdenbire durdu; 
ko.pıya b:ıktılar ve orke&ra sus • 
tu. Hacı Murat yaver :VJlikofun 
BnUnde, beyaz Kafkas kaftanı i · 
çinı1ckl gcn'e göğsü, sert omutla· 
r. ve keskin bakışlarlle hemen gö. 
ze çarptı ; pl"CnB V oronsof oruı. 

doğru ilerledi: 
- Hoş geld!niz, muhterem. na· 

ib! 

- Sağ ol, muhterem prensi •• 
ikisi yanyıma, iki tara.fa açılan 

kadmlr erkekli tnis&flr!erin m_, _ 

raklı bakı§lan aramnda snlonu 
boydan boya geçtiler; sola döndU. 
Jer. Prens Voronsof Hacı Murada 
ııalonu en güzel gören bir kö,ede 
altln yaldWı ve atlas döşemeli 
bir koltuk gösterdi. Cesur akmCl 

orayı:ı. oturdu; prens de yaruba • 
şmdaki koltuğa yerle tl 

O sırada Hacı Muradı yakından 
görmek lsUycn knlabalrk yanldı: 
çok ık, inciler ve elmMlar içinde 
gtllllm!fyen y h fakat sevimli bfr 
kadm ona doğru Uerled.1, Yllzbaşı 
Millkof Hacı Murndm kula#ına e· 
ğlldJ: 

- Preııa Voronso!un kuuııdırl 
Hacı Murat hemen ayuğıı kalk. 

u; eUnJ göğsüne ötUrdU ve ~ 
eğdi. Prenses Voronsof onun ha.. 
tınnı, hattA cocuklarmdan habor 
alıp almadığını sordu. Hacı Murat: 

- HJçbir b:ıber alamadım; çolt 
merak edlyorum. 

Dediği zaman s. sine daha can • 

ı Prenaeı Mananya Orbelyant 
Prenses Cavcavetı;a, Prenses Kat~ 
ya Gorçakot, kontP.s G<>yzol ve bl". 
ronez Aleksanclr Mlhalovsld IDtB:: 
+.. ,.r ...... ,_ ,,. • • .:...u~n Jıemen ;:bü" 

tün kadmlar, Hacı Muradm etra _ 

fmda halka olm~lardı. Bunlarm 
herbiri ona bir ıual soruyor; on • 

dan bir cevap alan kencli&ni bab· 
tiyar sayıyordu. Çünkü Haeı Mu • 
rat bu kaymak tenli, !}eytan ba _ 
kl§lı, yan çıplak kadınlara bakmı. 
yOl'du bile... Elleri kamasmm tş • 
!emeli aapmda, bası eğilmiş, t'> t 
kısa, hattA kesik cevaplar vc;rl • 
yordu. Tam maruı.siyle bu cenrlye.. 
te ve hayata yabancı bir koca ço. 
cuktan farksızdı; bir avuç ke.bra.· 
manla on bi.alerce kişilik Rus or 
dusunu u:u ırtan, ortalığı de t L 
çinde brrakım adanı bu muydu? 
Çelik .kalpleri yun'IU§ak ellerinde 
balmumuna çeviren o muhte;,cm 
o çok gUzel ve kibar kadmlar Ha. 
cı Muradm bu halini tatlı bir gu· 
rurla seyre<liyorlar, ona kal'§l 
kalplerinde garli_> bir sevgi ouyu· 
yorlardJ. 

Prens Voronl!(lf bu vlWyetten a. 
detA sıkılmağa b~lıunıştr. Omuz. 
larmdaki san saçaklı apoletler: 
göğsünde çann yaveri olduğunu 
anlatma.k ilzere asılt olan altın 
kordon, geni§ ıü;,an bağmm ucun· 
da ve boynunda Mılı duran "be • 
yaz haç,, ona ea.nki ağJT geliyor • 
du. Kalktı, büfeyo, Haı:ı Mnradm 
etrafmz sardıktan için kıı.dmlara 

kızını§ olan yilksek riltbeli ve b'1· 
yük i§ ada.mı erkekler de bulun • 
duğu bfifeye doğru u.zakla§tı. 

KJTk Ya§larmda, ablak yilzlU, 
şehvetli bir kadm olan prenses 
Mnnanya Arbelyanl HaC1 Murada 

herkesten çok aokulmu~a: kfmbL 
Ur kaçıncı defa olarak u unll so. 
ruyordu: 

- Bu hayat ferıa mıdır! Hoşu. 
na gitmiyor mu 1 Na.ınl buluyor • 
un? 

Millkof bile sr1cılrn~: l!kin 
her oyo rağm n vuitee!ni • p • 
maaı lAmndı. 

( l>eıoontt tl!l'T) ·-·-.... ··ç-........... i ........ i 
Kn<llrcan Raflı'nm s;ar.r.ttı<m!z Mn ! 

• hnzırlııdığl ba mfcıtlcı!7. lrnrsanlılı : 
i \'O l<:ıhramnnlıh tt>f.i!· smı bu i 
l "Uttmhrdo. oı•a. ·nl't'lr mrt ! ! 
················································· 

İkinci seçkiler intihap olunduk· 
tan ~nra bunlar da aynca muay· 
yen. rusbette sanayfol, deniz ticaret 
ve ıncıU . "th ı· . ....,, yesı, ı a atçı, ihracatçı, ve 
SJgoıiacı mümos:;illerlııi ihtiva ede· 
cck olan Oda mcclislnl seçecektir. 
Yt'nf ~da meclisi yeni yıl~ ilk i:UnU 
merasınıJe toplanacaktır. 

~s e a "'J edıyc ı 
Şi§lide 15 bin parçayı 
buluyor 50 bin esnaf 

hediye verecek 

Şişli Halkevtnde, dün, bir toplan· 
tı yapılarak a.skerlerlm'ze gllnde.ri· 
Iccek kışlık hediye meselesj etra· 
fmda görilşillınü tür. Önlimüzdeld 
pazara kadar burada on beş bin 
parça eşya tamamen ha.zırlanmış o· 
lacaktrr. 

Beyoğlu Halkevine de diln ak· 
§ama kadar 1208 p:ıq;a muı.tellf 

ya l:0t.irilmlttir. ~ ~ljnll~U~.'\})'ts 

tÖpıiı.ninl§tır: oığer taraftan Eeyot
ıu lfalkevi cuma ıUnU (ya.rın) bir 
hediye sergisi açmaya karar ver· 
mişlir. 

Diğer taraftan esna! ccmi:·ctleri 
merkezinde, dlln, cemiyetler yar· 
dım teşldlf.Ltr heyeti umumiycsi çok 
knlaba.lık bir ıeltilde yapılmıgtır. 
B:ı toplantıdıı kahraman ukerleri· 
mize lstanbulda. mevcut cemiyette 
kayıtlı 50 bin esna.faı göndereceği 
kı:ılık hediyeler üzerinde ıörUaüı· 
mil tür. 

1 ho.tlar meyanında Kadıkö • 
ııtancı tramv:ıy ve tren hattı 
r~dikule · Sirkeci tr:unvay ve 
t hatlcırt vardır. Bııralnrclr 
bvay hatlarının kaldırılması da· 
münasip görülmelctedir. Bu tak· 
c.e otobüs sefC'I'lerl kalkan tram· 
' hatlarında daha fazl:ı. tramvaj 
tr'.Jdne imkan hatiıl o'n.bilec"k ve 
Hece otobUs noksanhğınm hi$$>· 
ımamasma çalısılnbilecektir. 

!adıköyüncle bir vereuı 
dispanseri yapılacak 

l{adlköyUnde bir verem dlspa.nııcrı 

olmasına karar verilmiştir. UUn bu 
Jısusta vll!Lyette ıılnenuı.cııarın l§tl 
r.kiltı bir tc,p!antl yııpılmıştır. Swema 
Uotlerine, yenl verem dL~panscrı men 
.fi.ati.ne btrer pul yapıştmlmuı hak 
lmda linomacılnnn tavaıısutu isten 

nl§tir • 

r Ut;Ur. t1A~t:.t\lf:.H 

• D1ln Macar1stanıı. barsak, deri, 
Yunnnlstıına yumurta. Bulgartstana 
tau bıılık, Ywra UltUn, İlvlçrcye de· 
rt, Ronııınyaya portakal ııatılmıştır 

DUnkU ihracatın yckOnu lkl yllz bin 
liradır. 

-ı.-ılaşılmaktadır. 

vaylar 
a J&· I 
ıer 

Şehir tlcclisi, dün, Necip Ser
Jengeçtinin reisliğ'İnde toplan. 
mıştır. Bu içUmuda bazı mazba. 
talar kr· 1 edilmiştir. Diğer t~. 
raftan c 'ttrik, trnmvay ve tu
nel idareleri muamelat ve he. 
s:ıplarını tetlük ede~ m~rakipler 
heyetinin he.zırla~ıgı bı~ r~p~r, 
~:..'T ---...:- ::r:-..l'licıon" """ılmıatı_r. yv.; ~ o.an ou rapora.a aon. 
esaslı teklif varaır. 

1 - Tramvaylarda bilet sa. 
tışmın sür'atini temin için küsu
ratın kal:lırılması. 

h!dlse olmuş, hasta oımasınn_ıuı:ıet O' 
1st.ııı:ıbul mUddeiumumlsl aı IC ıı~cll· 
nııt tevkifhaneye kııdıı.r gtd.re ı;ııl" 

' bUr 
aeyl mııbıı.lllndc teUdke ~~c ~e pıit 
mıştıı-. Mesel~ rıuüur: Tc' ı:ıfll .z,siz!ıge 
dUrıı.lğü, tevl;:lfluUlede nsııY '()'ııcUcısJ 
sebebiyet veren 40 klı:inln ıırtl!P' 
cezacvlne kaldınlması lç:.n ;.nl' geı&P 
izin istemişti. Bu mUsc.ndclllil ıcıı.d-11 
tevkifhanede duyulunca 900 rille il 

reıc - ~ı1 mahkhm, kovuşlarm pcnce ı.IJ.T,... 
1 bU" 

~U~erek anlaşılmaz sesler e ı~ıerc!lt• 
lyl bulmaJıklıırı.nı ifade etın rıııııtP 
GUrUltıller clvard~ltl halkı ı-01t-0ıcrt 
etmiştir. Fakat bUtUn bU gU 19 dl 
rağmen 4.0 mahkum dUn sıuı;uıııı~et 
kamyonlarla OskUdara n.aıtle 

1 
ıı>O~ 

dir. Bu malıkQmların avul<llU:~fı,ıetl 
delumurnlllk nezdinde nakil 
ne itiraz etmişlerdir. 

. c1cıı= 
Fatih Askerlik Şı~beS!~~Jr 
o;~; ocı.t"limP.n SJ11t ~ el ~ 

Elauğ (3350 - 615). ~ fıl,t 
teğmen Ali Haydar og. ~~ 
(2642 • 181). Eczacı asttoett•Jl 
hasan Tahsin oğ. M. Necıl'l ;Jt 
(2795 _ 301 ). Sivil eczac1 S} lf1 
dullah oğ. lhsan (2842 .. 

2 - Halkın idiraho.tini ve ih· acele §ubeye mUraca.a.tlıırt· 
tiyncmı bozmamak şartiyle bazı * • • uıı:ıJI 

• Cumhuriyet ktz lisesine bağlı o· seferlerin kLSı.'tılmnsı ve aktar. Veteriner asteğmen Abd ,.cclC 
ııı.rak Ed!mckapıda Kanc11111 kız lise ma bilet'eri ihd:ı.sL Vehbi oğ. Fuat (176) nın 
sine bağlı olarak da Sarıyerde açılma 3 - P~k uzun ol::.n bazı mm. !}Ubeye gelmesi. 
sına. karar verilen iki yeni ormmckte ta'::ılnra znm yapılmnsı. * • • dtf!: 
bin t~1tll0.t ve kadrosu, tasdik edil 4 - Sant 17 • 19 arasında Eminöafi Askerlik SıılJCsl;ıtıÖ' 
mck Uzcre, M..ari! vekAtetıno gönde· tramvaylar fazla kalabalık ol- Şubemizin 4 _ 1345 ~~uıfet' 

• Dtln, Boğu mmtakuma Karada· rllm!§tlr. duğ-.ından ya iki biletçi kullanıp kavrtlı LV. ATGM. lWf~t#' 
nWieıı ~iddotll bir balık akmı olmuv. • Bu sabılhkl konvanslyonellc şelıri yahut kontrollerin bilet kesmek. tnh oğ. Ahmet Yusuf 317 ~-
balıkhıı.ne)111 ao bın kilo ueıtumru. ıo I mlze 62 kll\fllk bir Leh muıtect lta!ile te biletçilere yardım etmesi. ı bul (39114) Un çok acele 
bin çlft palamut ve torik gel!lli~Ur. ııl gelrnl.Jtlr. • Teklifler, tetkik cfülcccl:tir. ınlze mür~~ 

Vahit 
Asım Us, :MuııoUnln!n ntıtl<Ul1U tah· 

ıu etmektedir. Muharrir, Italyan B~· 
vekilinin !aflnt partlainin ikinci ve 
tlçUncil derecedeki §etlerini etrafına 

topllyc.rak onlııra harbin nıesullyctl· 

nln mUnlın.sıran İngiltere ili:erfııde ol· 
duğunu tı:ahn çtı.lı§ma:ımdan biıhscde

rek diyor ki: 
"Halbuki l\lusollnlnin lznh etmesi 

ldı:nnı;clen dbot Atm:ınyıı. IJcı tn~l

tere nraı.mda ~luın hsrptll h:ın!ı'f ta· 
rafm ın ul olıJuğuna ta~ in ctnıclc d:t
ğlJ, tt:ılynnın yedi ny harp harlcl kal 
dll<tan aonrn ?>itecek z:uınl'derek ııa· 

deoo ganlMCttere ı,tır:ılc M:nıck lçhı 

hArbe ~rdlğt halde ba h~ptl\ tol< 
bata eımt, bulunmn!lr noltt.asl~r . ., 

A.!trn U!!, 1talY!Jmn Alrnanyaya ta.y 
ytı.re ve denızaltı göndermeni mc!cleııt 
tu~erinde 6e §lSyJe dU§UnU~·or: 

"Fnlcnt bize Kyle ı;elly<ır ki Mosoll· 
nl ntııl tnal•~dmı ~e it~ ctmrml3· 
tir. tbJya b:ırp hal.'\rmdn Alr1\!l.J13 a· 
nın hnltllm~n yardımına muhta~ bir 
hıı.ldccllr. Faltnt Alınanyadıı.n ye-dl ay 
"Onra ancnk ltendl milli m~faatıerlnl 
dü:,Unerck harbe ~rdl~ I~ ondan 
yardım ll!'ltemefe yüıü yoktur. Onun 
ıı:ın gııllbn Duçe kar:;ııiıldr yardım ı,ı. 
nl bir prensip meselesi Lı:ılinc getir
mek, Brltanyayn hllcum eden Alnun 
lmvvctlerlnln yanrn:ı. ttruynn tayynre
lcrlnl ,.e d"lllznltılarını ı;öndenııeltlf\ 

,\ m:ınynıım dıı Altdenlz oep?ıelerlnde 
!talyu-a rurdıma gelme!llne ;rol aç• 
r..k f tenılrtlr. Hitlerln r.Iusollttl t:l• 
nıtmdnn :;'"len bu dolam~lr rt~ııyı 

nnlıı~ rp anl:ımadığmı iınUmllzdt-1d ıi}n· 
lcrln Md~rll"rl g5 .. teret:el tir 

Yeni Sabah 
HU eyi'l Cnbıt Ynlçm "'J,hvrr d v 

Jetlerinin TUrklycdrn islC'd 'd rl., baı; 
Jıklı m ıl<alC'Sın e, yarı re.smı bir k;ıy 

naktan blldlrlldiği kaydlle Berllnden 
gelen telg-ra!ı tahlil etmektedir • 

Mııhcrrlr bu tclgrntta, Ttırkl~ enin 
yeni nfuıma glrece.,ı, SOV,)CUerle ev· 
velce fdnmc ctttrdı:ı dostane rnlln::ı.· 

ubetlcri tamamen y.m.dcn temin et· 
mel! lAzım olduITTı, Avrup::ı politika· 
smm idaresini deruhte ctmı, olnn mil· 
Jetıcro yııkl8.§malt ~resini bulmak 
TUrkfyc için mlist:ıcel bir mc ... clD ol· 
duSıJ yolımdal;J lddiAl ı·n cevap vere· 
rcık diyor ki: 

•'OUrllJü~·or k! T11rJtlVO ile krıel,oM· 
m.·m, nıUhlm bir mlsnk )'ll(l&lmak Is· 
teniyor \' TtırkiJey(l tnhıuil edilC<ıCk 

ı:ıırtıan. mukabtı mWld tam:ımlyetl 
t.cniln olunnc:tğr &8ylenlyor. Tclgmfın 
\erdiği lntıba ba4ıır. Hııldl.at bu tc.f· 
lrtm!ze mutabık mıdır, def;U midir~ 

Jı:linıl:r.clo lam mıılilmfı.t olmndığ'ı irin 
bu b~btn kfttt bir IDY aö~llyemcytz. 

F'akııt Alnun .ıyau:tlnln ah~lrm ol·' 
duh'llnlllZ teJ."lllğlne, ortadaki al~"&!d 
fBAlfyetlere, mlh\·er dtnlntl~rlnln ıı'1u· 

şık \'ftz.lyetlce "" tcıgra_tın llstilııde u· 
!:U!nn ~rnrh ve manidar hnvaya nıı· 
7,.-ıraıı Tilrldyo Uz.erinde ıJ~·:ısl ta:ıylldn 

flit ciddi adımı ynlcmt!n ntıbcak gibi 
~örünUyor. BO~le dtı;-tısc bile reci ve 
lnkfl.r rollmı! ı· kt1l='Y bir t.eerl'bc bl\ln· 

nu ile bu zıın verilmek istenmiştir • ., 
Hüseyin Cahft Yalçın, Sovyetıerle 

IU"AlllU:da sulh m!lnııacbetıerl mevcut 
bulunurken, Sovyetıcr blrliğiııa tnı.k 

ve lngiltcreyo kı:ırDJ tı:Utecavluno e· 
meller ıı.tf ve bu emelin ta.lınkkulru uğ 
ruııda Sovyct Rusyanın fh:-..aı1 ve si· 
:ı,asl tc~t"b?>u:ılcrc (;'İrİ§Crek 'rUr,dyedeı:ı 

bQylc b.r lht!mnl kn.r,mnda ne vıızi· 
) et olııcıı~nı sornc."lğmı ntın ctmcnln 
garip bir hareket tc,..kll edeceı!'lnl knv· 
\!Ni<>rck §öyle diyoı: 

"Bunun 301111ın:ımaaı ıtızııugrlen bir 
bojjboğ.ulık olduğw,u Alrııan cllplo
nı:WBJ <!o 6ilphe z kt blllr. Çünl..U 
So\.·yctlcr Dlrliğlne karoı bir nezaket· 
ııh:IUdlr. ll:ıt.4 fctl!l blr niyet gibi td· 
ıılr r.dllmesl bHc ı.nbfoUr. Şu hıılde, 

ınoıks:ı t nı.illr : 
Alıı.w..~-:ının bllyle bir lf~attn.n bek· 

Jcdlgl m "nr:ıı:t. ne olursa olının, blr. o· 
nun Sovyctl~r blrllğl ile nramızdıı 

hPrhnn~ı lı!r me\'7.tıa dair ı;cçebllcccl• 
herhangi bir ı.:örllşmcnin ı,ın(l karış· 

ll'l!ıııı haklmu tannnıyac:ığımızı açıkta 
ı;öyleınelt rnecbarlyctlnde)lz.. Oıı p.ı l· 
ı;ln bu bnbls hııkkmda bunıdıı tek bir 
kelime bi!o ııiS) lf'mcyl fn'l.ln. buJurn.z. 
Alnuınya ve ttalyıı. ne m\ln:uıebetle 

J'.lml7A'I gelince, hu babbte f'.11 evvel 
&lyli)ooeğiınlz; fCY k~ndlle.rlnılen mtll· 
JJ tamaoılycUmluı alt hiçbir teminat 
lstcru<'dlğlml:d 111\ndan lb:lrct otııaık· 
trr. Romıuıyaya dn.ha a;cçen ~ bl.Sy· 
le bir tcminoıt \erildi. Fakııt arkasın 
d:ın, bu teınlnatl.D filli ve tabll b1r ae
tlcosı imi, ı-Ibl, Romıuıyıuuo iaUla.ı 

\ıılma geldi. l'llel'5i; bıı biz.im lşlınlıe 
gelmez. Blıı va.tanımımı lstlklı\1 ve 
luıyatmı kendi gayrctfmlu'le:n, feda· 
klrlıfımrulıın ve ordumuzdan bekle
me~ ı tercl.b edem.,, 

Muharrir, TUrklyenin Avrupa polt· 
tika&nm idaresini elle.rina alllllf mil· 
tellere yakla,ma.smm mu.tncel hir 
ırıe:oıole olduğu ve yeni nizama glroce· 
ğl hAkk.mdıı.ki idôlall!.ra d §Öyle mu· 
ka~le etmeltte-dir: 

'•Diz hlçh.a nluımm bh:c harfçt.ı'n 

tııhınll t-dUmc:ı;lno ra:r.ı olamıı)'lZ. Çl\n· 
kü o r.am:ın hu yeni blr "nl1..ıı.rn,. ol· 
mıu:, h:ıklkt bir 'e!lllrct,, olur. 

Bund3n b. ~ka, Almnn senrtntn ha· 

·u meseleler huı.ı.anda Alman hl\kiım1J 

tA" ~ 
tinin ft!trlm AnknrnyB bUdirOC 1çıod~ 
lnndAkl sri%Jer maphcmıyetl ccıeııU t· 
a!\mUt.enr.hl blcplcrl thti~ tP' 

'l'elı;rofta en dllduıt.c p>-atl ıışlJ'Ot 
nolda be undur: Alm:tn)'n tıe" rW'~ 
Avrupa polltlkBSmm 143.restnl ~9 ... 
et.mi !er. Bunlara ynklıı ınn1' ııı.t ı1l"' 
btılmak bluın frln "mli ıncel,, ..., (.!! 

,. ·t ···~ sele imi,. Bir kere, burad~· ı;e 
ceJ l<clirecsl bir ••UJtln1!1tD.ıJ1,• 

» ~ 
sunu '\tırhor. refiııı' .• 

A vrup:ı poll tlknAmın fdtt aııııı>" 1 

nıhte etmeı;.,, geliııoo: ~ı 
1 

eti l·~ 
1tııtya)ü bu lınkkı, bu r;:ıUlı .)t tf:' 
\'lirdi 't Il:z mllstnl;:ll b 1r dC\l°. ıtr~ıJ• 

l rl ı,.ıı ıııt 
Je ~nlnız mlh\-er dc,. ıct e bil.) ıe r 
hl~ bir devlet lı;ln Avnıpadn ııl~ ~ 
bak tnnıynm:ıyn. :rurıt1yed:ıu1,-ıı 1 • 
tıılPblmu yolrtur dl) cıı ~ :}ltır-' 

ıY-ı p ,.çıı 
ltalya diğer taraftan A vru e1' ııııl·ı; t 
Rnm lda.rcıılnl deruhte ctııı - !" 

tn ıt.ııı:ı"- de' 
hal7. oldultlJLrmı blzc n 11tılıı1 rıl 
Jaı.rlarsn bl~nı tın:ıı toprnıdıı Qll~0 
ğU, canımru lstenıl' olurlar. 4e,l ti' 
lıorhangl bir cl~Jct, diğer ~ııı ııur 
böyle bir hak kabul ettiği ı.· 0 V' 

zgcçnı{Şr tlt"' 
)'et ve lstUcl1llndcn VG cıı.:nıc}; 
lettn t.:ıbUyetl al~ına gtrııı~ 



HA B E R - Al·c:llm Poc:tasr 

'39neral Antonesko 
Berline gitti 

lngiltere Romanyayı 
tam müstakil telakki 

etmiyor 

ltıkreıı, 20 (A.A.) - ~e.ınnr Dlr 

Yolunu şaşırarak 
Bulgar arazisine giren 

iki Türk 
askeri 

Bulgarlar tarafından 
iade edildi 

ı mbadnn öğrenlldığıne g~m. general 
Antonesko .Alnun bUkOmctlnln davc· 
ti Uzcrinc Berllne gltmelttcdlr Bu ee· Sofucı, 20 ( A.A .. ) - su:rani: 
yahatinde ıJ'eneral 4'ntone.ııkoya, bari· Bulgar harbiye nezaretinin .bir 
ciye nazın prens Snırdza, nntıa nazırı tebliğinde bildirildiğine gön'. 
Jaszinschl, I' tısat nazırı oancino, Fattn köyü civarında yolunu 
mU.Stb~arlıırdan Constantln ve Papan· ı:ıaşırarak Bulgar araıisine. g~r7 
ce ve birkaç gazeteci rctııı~nt etmekte· 1 m!§ olan iki T~r~ . askerı, ıkı 
<lir. General Antonesko. Bt;ırlln~e ım· mıllct arnsmdakı ıyı komşuluk 
ler ne va Alman ı.ımnmdarlıırilıı mU· münoııebetleri dolayısilc serbest 
hlm glirUşmclcrde bulunacaktır. t!>ırakrlarak Türk hudut maka. 

1NGU.'rEHF. "' nmtA='YA matına iade edilmişlerdir. 
I..ondra, 20 (:\ •. \.) - Avam kama· 1 

rasmda Butlerden, Romanyadnkl vazl· t fır v~- ·~~L· 1 . l -~'-';~ ı 
yet ••c bilhassa ~omc-n hUkQmcUnln \~~ 
hale~ n" dc-rcceye ~adar bir bitnrat· ı • aı 1 
Jık SJ.} asctl takip e.} ledığl hakkında lk 
be anatta b 1 i t 

1 
ti • Bern, 20, (A.A.) - Gene ·urmay 

B
y •-ı beu unmnsı ~ <'nııllı ş tlr • d tebliğ etmiştir: İsviçre llzerlnde hUvi· 

u ..... e ccvnp veren u er e· 
ml§tlrkl: yeti tesblt cdilemlyen tayyıırelerin 

" s 1 rf d R hU 1 s-ectiğl bulutlar arasından ıtörUlmeal - on ay ar za m a omcn · 
ı•Ometl ı d 1 1 d 'ti f tt ,,1 Uzerınc l'lale şehrinde saat 9,50 de ha· • , ten ıs n n c ı ra e 16 veç· 
hıı Al k t 1 

va tehllkeısi i§areti verilmlsUr. Tayya 
e, mnıı ı a arını Romnnynya 

re! rln siııte yollarını kaybettikleri 
girmeye davet eylemiştir. Bu mUddet 
içinde, Alman kıtalarr, ı;ittikçe fılıı:la anıaı.ıdmaktadır. 
miktarda durmadan nomanyaya gel· • Tokyo, 20 (A.A.l - Japonyanm 
miştır. lsmen bit.arat mt!mlekette bu büyük bir kısmında '.l'okyodan §imali 
düşman l•llnları tahaşoiütkrl, tngiliz Hokkaido adasına katlar, gece yarısın 
hUltCımetlnc, Romen hUkQnıctlni, ken· ı dan~ &~m bir zeJ:ıele t\issedilml§tlr. 
di men:ılcketinin ve haıict ı;lyascUnin B~ka bölgelerde sarsıntı saatleri dur 
uzun zaman tam kontro!Unli haiz bir durmuştur. Halk evlerinden fırlamro· 
hUkCımet olarak telflkkl etmemek mcc tır. 
buriyetlni tahmil <'ylemeltledlr.,, • Moskova, 20 (A~A.) - 81)-nst 

Butler, diğer bir suale c..-evaben de mahfıllerdcn llğrenildlği.ııc göre, bir 
§Unları söylcmiıUr: Romen tıc&ret heyeti yakmda Moslto· 
''- İngiliz elçisi, Romanyadn hftltl vaya golecc.ıktır. 

orada mevcut bazı lng'lllz menfaatle· • Sing-apur, 20 < A.A.) - Siyam 
rint himaye için kalmaktadır.,, Hindiçlni hududunda Si~am ve Hindi· 

ingilterenin 
Sovyetlere yaptığı 

teklifler 
Londra tarafından 

Amerikaya da bildirildi 
I..ond.nh 20 ( A.A.) - A vıun ka

marasında B •tlerdcn, Sovyet hilkfı· 
metine son mmanlarda ynpılan üç 
noktalı teklif üzerinde Amerika. 
Biri~ devletleri ile i5ti~~rc edi· 
lip edilmediği hakkında bir .sual 
sonılmu§lur. 

çini kuvvctlerl arasında 'bir muharebe 
olduğu hakkında Japon menbalarm· 
dan verilen haberler Siyam bllfkonao· 
1osu tıını.fından tekZip edilmlıtır • 

• Aden,20 (A.A.) - Bu sabah A· 
dende, bır aydanbcri ille detn hava 
tehlikesi işareti verilmiştir. Gcnlıı blr 
saha Ur.erine müteaddit bombalar atıl· 
mı~lin tıa hl'pst denize, ç•ptak toprftk• 
lnı ıı d\i!!flllio;t.Ur. Zayiat ve ba81ll' ol· 
manııştır. 

• Vaı;lngton. 20 (A.A.) - Stefanl 
Ruzvelt, kısa bir cevellndan sonra 
beyaz saraya dön.'Iltlş ve oradn bahri· 
ye nazırı ılc göril§mU3tür. 

• Belgrad, 20 (A.A.) - Avala ajan· 
sın dan: Dün bur,ıı.da Alman ve Yugos· 
lıı. v Uca ret heyetleri arasında .sunt yUn 

ve sunl ~'Ünden mamul e§ya Uhnllno 
müteallik gümrilk muamelelerini tes• 
bit etmek Uzcrıı mUazkercl<.-rc başla· 
nılmıştır. 

.oda s·ıa1 
fabr;kat rı 

İngiliz tayyaı·eleri 
tarafından 

bombardıman edildi 

1.JOrulrn, iO ( A.A.) - Hava 
ner.arctinin bu ak:;amki tebUği. 

Salıyı C'ar~baya baf1'1ayan 
gece. bombardıman ~a~ yarelcrı 
filoları, bUyiık genı5'ikte haı o . 
kfılta bulunmu lar ve Alman. 
ya.nm muhtelif kısımlarında bir 
çok hedeflere muvaffakıyetli 
hlicumlar ynpnııslardır. 

Ayrıca. Bohemyt\Qll Pılsende 
bUvük Skorla silfth fabrikn:ıına 
da· bir taaıTuz yapılmıst ır. 

Berlinde rnühimmlit depoları 
ve diğer hedefler ve Kiel, Ham
burg ve Bremenhavroıde bahri -
ye tezgahları ve rıhtımlar bom. 
bardrman cdilmiR ve infilikla.r 
'c yangmbr müşahede olun. 
mu tur. 

iyi neticelerle hücuma uğra -
ynıı endüstri hedefleri arasmda, 
Hamburgda \'e Gclsenkirchhen 
de sun'I petr{)l mü~seleri ve 
Hambornde mühim bir elektrik 
ımntrah vardır. 

Berlin, Brem.en \'e Auriclıde 
eşya istasyonları ve demiryolu 
iltisakları ve Duisbuı-g nehir 
limam da bombardıman edil. 
miştir. 

Sahil muhafaza servisine 
mensup tnyyareler, I.,erient de -
niz qssime Ye Normandiada 
Barflör limanına hücumlar yap. 
mışlnrdır. 

Bü harekattan üç tayyare. 
mi~ dönmemi~ir. 

St:o?iholm, 20 (A.A.} - Stefe.ni 
e.jıuısından: 

Son z m nl:ırd:ı Norveç f:ahilleri 
önU.nde hirgok gemiler batmıştrr. 
Bu dn tng liz t::ı.~ ~ nr- lerlnln se~ yar 
maynler dökmUş oldultlarmr göster· 
rncktcdir. 

Mısır çölünde inP-ilizler 
itnlyaniard~n ~sir 

elddar 
Kahire, 20 (A.A.) - 1ngtllz umumi 

!Olntrgt'lhının tebliği: 

Garp cölil, il r1 kc it mUfrezelcrl· 
mlzd n birisi, dUıı b'r dll man kolunu 
muharebeye mecbur ctmiıı ,toplar lğ
ttnnm eylemı, ve e;;irler almıştır. Bu 
hareket hlliıkmda tam tafslH'ıt henUz 
ıncycut değıldir. 

Diğer ceph<.-lerde kayda de er bir 
bir ıcy olmamıştır. 

Şimal denlzlndt; 
Almanların bir 

blcum bota batırıldı 

BuUer cevaben d~miftir ki: 
'·Amerika Birlişlk Devletleri hü· 

kümeli, İngiliz hükumetinin Sov
yet hükumeti ile yaptığı mlizake· 
relerin eeyrindi?n haberdar tutul· 
muıştur. Cevabıma fazla bir ,ey 
ilave etmek istemiyorum. Fakat 
Avam kamarası ııundan emin ola· 
bilir ki İngiliz hük\ımeti ile Ame
rika Birlesik devletleri hUkümeli 
arasındaki münnsebotler sıkı ve 

• Nevyork, 20 (A.A.) - Ga.llup 
EnııtitUsU tarafından efklrıumumlyo 

nezdinde yapılan bir ankete g<!rc A· 
meıikalıların yüzde 54 unun lngııtcre 
yo ikrazatta bulunulması için John· 
son kanununun tadiline taraftar oldu· Lonctra, 20 ( A.A..) - Bahriye 

samimidir." 

f Nevyorlt, 20 (A.A.) Stc.ıfani .Amc· 
le ?<on!edemsyonu ftfi, Lcviıs, relııi· 

cumhurluğn tekrar RuzH~llin iııtlhabı 
Uzcrine istifa dml§ \'C yerine Murray 
ge1mlşt1r • 

ğu ıtnln§ılmaktadır . ne7.B.retinin tebliği: 
• Yft.§ington, 20(A.A.J - D.N.B. Diin gece torpille mücehhez 

gazctecıler toplantısında r.uzveıt, bir Alman motorbotu ile Şimal 
Meksika körfezinde bnzı hldiseler ce· denizinde teması tesis eden ha. 
reyan ettl~i hakkındaki şaylalnra da· fif deniz kuvvetlerimiz Alman 
ir sorulan suallere ce\·ap vermekten motörünü batırmı5lardır. Alman 
imtına etmiş ve Amerika torpido muh mürettebatı gemilerimiz tara. 
rllerinln bu sularqa devriye gezmek· I !ından kurtanlmıştır. 
tc olduklarını teyit ile iktifa etnıl~Ur. Haısar \'C zayiatımız yoktur. 

D l•.01.0F Di~ojen hckürlığı 
ııııııtı ~-elken giden bir ~~

ınl) C' bcıızotmi , im.an m l<'ııiı f' 

:.;Pmlsiniıı bir tnrnfrııa cl<"mir t:ı· 

1 ılımı; ı.rlbi olur. Soııra k6'' t ne 
ı;o:ıuk do ·,nrısa o k&dıu gr.ml ıfo • 
ıııiıi t ıt.ılmı dcmc"11ı.tfr, ~cmi ar • 
tıJ, ~ rrlı:drıı lmnıldıı:rnm:ız olur, 
clc>mi ..• 

O 'nl ittt nb('ri ıle bekarlığı I.',._ 
lililct<•ıı ,; tun tutnı;ıl• ildct olmuş. 
tur •.• l'nl,l!t 111ozof Diyojrıı, ne· 
J,n<Jar al,ıllı <.. \ılsa, fıcı içinde ~a_ 
sar, 1H1 ıini ı:ı,\\neste ll!l lı.lal', ncıı· 
iıı ı ir nılummı .... Onun ~emi tcsbi
hl hos olnı:ıl.la lıeraber, cemi}et L 
çinılr !I a IJ. n ndamlnr, oemİJ et 
ıh n~ını1 :ı )-no;;ı\ıtn le ccmi5etlc 
ı•~l<'nrn bir adnmııı ı;liziın(' nasıl 
U} abilirlC'r? Cf'tlll~c-t i~lndc yası · 
~nrılaru iil°ilt l't'rcbilmek için kf'n. 
ılisi lir remlvet lç'lnde ~":\~amıı!c l~ı
:r.ınıdır. iı:Umai hayat!\ p,inni) f'rt o
nun r.nnır<'tlcrlni nnlı\ nmıır.. O • 
ııun için Filozof Diyojcnin .. , lllik 
\ e bekfırlıli ih:erine fr•ünc de itibar 
cd il cnwz •.. 

Ut~c:i rlı • ın scrbcı.1Jllc oldni:'ll 
siiph ~iv.dır. rru st bu ist{' dıisü· 
niılı•eek sey rrb~tlilde ~irliği 

muka.)<' c <'fmeı. değildir. Beldir. 
lık bnznn tutlı, hazan acı bir ser 
bestHk, C\1lliJ< de t-<>k defa acı, 
hazı\11 d:ı tatlı bir esi.rllkUr. An -
cak bundan dola~'I birinin ötcldne 
ü tin olduğunu ar:una.ya hl& lii • 
ıum 3·oktur. 

Jllr ıerkt>li b<.lk&r blmaıo;ı yahut 
gf'.nç y:ışln e'cnmcsi sadece kon· 
di arzusuna bağır olduğunn r.ıuın<". 
der. Halbuki bu h hakikatte her 
erkctrtn 1nblattan aldığı emrin 
8ldllet. derecesine ~dır. 

T:ıbiatt:ın aldığı emir §idMtli, 
:ranl crkekHk ltonnonlan kadmlık 
hor:ınonlannıı f;-Ok iisttin olan er -
kek m le.nmek için bold.i3·.emez. 
!Kendisine gerçekten es olsa&k bir 
kızı hf'tllrn bulamaL.• m deki bes
lt'111('li kendi61ne ntkihlar. Jl&5ma 
hl-ili aldığuu bilir, fak.&$; taJKatW. 
aklığı emir o ~ar id<lf'tHdlr ld, 
fK'ldemOyf! \Birli olma7.. 

Bilirsiniz ki kadın f>lsun, erkek 
olsun her in uda a)1ll zamanda 

Ta ısın askeri 
mallarrJrine göre 

Yunan 
ordusunun 

l<uvveti 
l.Alntlrn, :ıo ( A.A.) - Yunan or 

dusunun km•vdi hakkında yazı ya· 
zan Timcs gaı:ctesinin askcıi mu· 
hıırriri, Makedonya ve Epir cephe· 
!erinde lınrf'kata i tirak etmekte o· 
lan Yunan Jnwvet nisbetlruinin ta· 
yin edllmCflini bi:r tedbirsizlik veya 
hiç olmn~a milşltül bir gey olarak 
tavsif etmektedir. 

Muhaııir mıı'kaleaine Göylc de· 
v.nm etmektedir: 

"Manınnfıh, aıv.inin l-esekkülü 
baknnmdnn bütün Yunan ordusu 
ııun muhnrc~ye iştirak ettiğini r.an 
iıctmek doğru olamaz. .Arnn\'ut· 
lukttı 1 ulunnn Yunan ordu u için de 
aynı ey vnrit olmaktadır. Yunan 
ordusu H ftrkr.dan mürekkep bu· 
lunmnktadır. Bunla'relıı'n maııdn bir 

3 

l 
lıı•m kndınlık, hem ılc crkrkli\c 
hormonları 'nnhr. Bir insaruı im. 
dın \ e~n eı·kc·k ıJ ·nilıııt"si o !ld 
t ıiı'lıı lıorn <ınl.ırdan !ınn:.,'i t:nı;ı 
r111 u ... tiın olıluğuna ~ı rcdJ •, f n l;a ı 
bu ııstünl ·ı, l"rblr \akit ıanı ohl. 
ı 7.: \ i 'f on ı eN. ccsindt.• bir el. 
'iiklll, l>alır, ~u ıi en d)rulc mm 
ı, clııı '' ~a lrl,ek rledi-inıi:r: ftn · 
r. k ~ tilll tlok an ı1 rl"'.('N!' kndm 
H'~l\ rkckllKtlr. 

Bu drrece>3 c uı.mn ı~ nı. •' 
ı .. l:ıntıl, '<'~ n erl ?dik, vüzdc dok. 
sanla ~ i10«lr ltn11 ara,.,md:• lıulıı. 

mır, Uerncl' n.z.a..ldılo:ça C'\ lmımrı. 
Mnde t.crcddlıt ço;,'Ulır. Filan bM 
ohızuııu m. i , <'' lemnl'":.-tc• a(l('le 
c>tmi ·or, npartım n sal ibi bir kn 
bokli!ı or, lmr <m • ı nil<•nlıı Mllıatı • 
nı dii l ı U) or, ın ··r:rrli " ı m. 
ıl<'rlcr .. c )~ lr ı ii,.liı tir, fa.knt onu 
,., lrıımcl ( <l 1( ı· ft'r~ıtclilt etli ren 
J:if'Y eı J,ı• •• m, horıı.onl rınm \iizdc 
doJ, n. n :ı ğı dc-rcr.ooe olma,"iı. 
dır. T;ıl lnttan ldıf\l <'mlr l"ldı-tli 
drj:;Udir de mı~ n kendi imde tnl 
knllnnıı.bill~ or 'I.. tınPacr. 

Zaten, lm-:1 r itlıı de Ö) le. .. An
nesinin t izinin ) nanda oturan 
kızbr tabiattan şiddetli emir al -
sa.Ju bllt) onl:ırın ara mda kom _ 
unun oğluna kaçanlar ııek az bu· 

lurıur. l'akat o\tıJup ~ıKmı , er. 
kok l~bıo karı~ -O\ loomf'..ktc de 
serbest ka.lnu~ kızw arasında im· 
r.r.dannın otuzunu ~eri halde 
hfıliı e\'k'nntclde torcddüt ettikW. • 
rlni görilrsllnliz, OnlH •la koodi _ 
Jcıino g~elcten es olabilecek bir 
delikanlı görcmediklmııi flÖ)~ler • 
Jcr ... F'aJ,;at ;) U~criuo <'llldaıt e _ 
clorsenlı ı;almklannds farnrf sakalı 
gJıl kadınlık itfo fazla kıllar çrktr 
ğmı görün;ilnü7., S lcrirule belki 
bir ~~ kaJ.pı, du ndi ~i makbul 
olmakla beraber kadınlık honnon· 
lannı pek de li'itsek derecede ol· 
itnklarma dolillet etmez. 

};·denmek 'cya bettir kalmak 
herkesin ı.cndl kepine değil, fu
blattan aldığı emrin dereceein<> 
bağlıdır. Onun itin evlilik \'eya bC'. 
kirlıkta.n Jı:u\gi«iııin ü tun oldu~ ı 
nn amman da rnzum J:::ılmaı. 

G. A. 

de sUva.ri frrkası vardır. Bu fırk~ 
1 rın 12 si ü 1 olorduva t kl'im C'dil 
nıl§Ur. ff rlcrı müst:ı.kil bulun 
mııktıımr. I• ırkalnr sulh h lınt.le ) a· 
ran r.ı \'Clıtludur. Sn roerlik ha 
lindc t l.rlb n 15 bin ki(ilili tam 
mevcutla:rına ibifığ edilmektedir. 
Bunlard n b. hn Yunruı ordusu ih 
frft,Çlımna y tcçhiz:ıt me,·cudun 
göre lhti 'nt f rkatan da teşkil ede 
bflir. Silfıh altına alabileceği mik 
tar takıibrn yanın milyon askc , 
bıılabilir. 

Dört nlay Atin{lda daimi sur te 
garnizon olarak bulunur. Saray mu· 
hafız kıt.unu üu nlaylardan intihap 
edilir. 

Yunan asken son derece.de mır 
knvim ~o kanaatkardır. Bulgar, 
Yugoslav, Arnavutluk hudutları \'e 
Pindos dağl~m g bl mmtnkaln:rda 
Yunan askerlcıfotn bu kanaat.kfir 
lığı n:ıkliynt mli"killatından doğan 
,·aziycll hafifletmektedir. 

D ğ ) ol1 rmda toplnrın ve mü· 
himm tm hayvan ı:ıırtında nakli, ti"· 
kerlekli v ·t l:ınn naklinden çok 
daha ameli bulunmaktadır. Yunan 
lılnr sa} ı ız katır mevcuduna mıı 
lik bulunmnktndrr." 

...................................... -.ı~·~--..---------------------------..-.---------------------...---------------
Görünmiyen Harp~ 

BEŞiNCi KOL 
Vaıı.an: 

VLADMIR SABA ı 
36 

- Hayır, marc{ial! .. Bu kara • 

mız 1akdirdo harbedecrğiz! Polon· nim dt' canımı Fııkmı!jtl. Faknt cc· 
ya, Çekoslovakya değildir! Ben vnp vcm1ek ist<:'mcdim, 
ıiUnyanrn bir tiyntro olduğunu H!lyli sinirlcnnıiıı olan mare al _ 

:ı:ıı.nnctmi) oı·um !. Biltiin ciddiye _ ııc b"nlm bu sükfıtuında!ti mani • 
timle sef<'rberlik emri wrdim :.. <lnrlığnnn tah ... mmUI edemedi. lei 

Dedi. l&Ufcıye döltnt<'k lsliycn bir o<'l.a i· 

Mareval;n hükumet üa:crind<'ki l<:> g\ill'rek: 
büyük nüfuzunu gayet i-' i biliyor. - Şlm !i hakkınızı teslim cdi· 
dnm. Onun filhakika bütün laz • yorum! .. dedi. Baksanıza, maııevi
yiklcr karşısında, sonuna ltndar yatını• hayli dü&lik görünüyor! 

hiçbir mUmaeat ı;öıtermi)•cceğino 1 Bunu te~·~n c.tmc) e çal.ı":nak ni • 
tamnmiyle inanıyorrium. Bundan yet.in~ zmız bıle! .. Sahı manmalı-
dolayı mareşalin bu sözlerinden yım. 7..ira beşinci kol, şimdi, biz • 

nn ciddi olduğunu biliyorum!.. · ı •. . , k v son dı>rece müteessir olmuıtum. ınt sız o ı.ıyoraunuz! .. 
Fakat bır harp kabul '.:tmc~e u • Harp, ıu halde, mukaddndi. .Mareşal hn latifesinc yüksek 
vettmlzin müsait' nldugu kanaatin. ç·· k" b k ı. .. s s'"'IC de gu' lme\.'c b .. clnmıı;tı. . un u en. uıı ı ~aurn.ınan • nmc· ... , ..,.,,, 
deyseniz, ihanet şebe~cclerıne kar· ı roviç gibi, Alman nullcriııln fev. B n soğukkanlılıkla ve sakin 
ı e.rttk bu derece mlifmmaha ve k l"d h 1 kl l kl da b r t<>vırlıı · 

lakaytlık gösterilmesine bir nıha· . . . . :ı u c aıır ı ar yr.p ı arın n ' " · 
. • ve ılk fır&at~ harp acncakları en. - Hayıı, mare~I ! .. dC'dlm. Sı. 

'E't verilmelidir. mnrc:;al • .. Bıla • . . · ı d · .. t .. discıindcn oUphf) etnu)ordum. zın ıu erce(! emın \'C mu erın o. 
kis geni.5 bir mücadele tcşkilAtı 1 1 ban b" "k hl h 

1 .Mare al benim tnı.-sııürUınlin far- u unuz a u .. u r uzur ve 
hazırlamalıyız! •• 

Mare..cµıl başmı öntinc eğerek. 

parmaklan nrasınd:ıkl bir kağıt 
• bıçağının ucu ile masayı delP-r gi. 

bi, d~ünmeyc başlamıştı. 

Sonra tekrar başını k:ıldırıp yü. 

kına varmııtı. Canı sıkılmış bir 

tavırla: 

- Anlı~ orum ki, d di, sizi ba~r 
kumandan yapmı!'; olaydık, bir 

harbi kabul etmekt{' te~ ddUt r • 

decektiniz. Dahıı Zi)ad be inci 

~ 'l JaPmlya. iUç se zUme büyük bir azim ifade oden kolla harbcdecektiniz! .. 

emnl)et \°Cri)or' Bann o\du~tı gi· 
bi üphe>siz bütün millete de vere· 
CC'klir ! .. 

Mnreı::al ha.cınr salladı: 

- Yok, yok... Harp a\C'\hirıdc 
olduğunuzu hl sediyoı-unı !.. d di. 

Sonra kn.§larmı knldmp 'Uıı:Umc 
garip bir tebessUm ıe bnkarn.lt: 

- Galiba size bu his!!i vcr"n 

Almnnyud:ııı aldı./Zımız istihbarat o· 
!ar.ak:' .. 

Dedi. 
- Vnkıfı marc•aHm, pek alfı 

roalfnnunu d.ır ki Alm;.·'l'·adnn al.ı 

bildi wlmız istihbarat pek .nahdut -
tur •.. Çoğuna itimat dJtht caiz ol· 
mıynenğmı b<>n de peı.{ s\tzel tak· 

dlr l'dlyorum ... Faknt. .. 

Sustum. Mı::ırc~alin yüzünün bu
ruı:ıtuğunu ve fena halde canı sı .. 
kıldığtnı görmUştllm. 

Mareşal benim birdenbire sustu· 
ğumu görünce hayretle yüzümo 

baktı: 

- Niçin sustunuz? Neden ... Fa· 
kat?. 

- F.ıknt, b:ızı müşahedeierln 

dc!Alt'tlylc, dolayıslle cıkardığı -
mız hUkümlcr tehlikelidir!.. de. 
dim. Mes lü.. Evet, meEeliı. bazı 

fftbrlka.ların ) er altlarına naklo -
lnnmalan... 1sr:ınya harbi sırasm· 
da da tsp:ınya) a gidec('k gönüllü 
hareketlerinden hilistifad~ yüz 

blnlf'rec gencin meçhul hir yere L 
tam edilmC'leri gibi hadiseler mü
him hazırlıklar oldui;rı.ına şüphe 

hınıkmamaktndır. lsp:ı.n~ a gönül • 

llilcri vooil('si~·le mı>çhul bir sem. 

te gönderilen askerlerin gizlice ye 

ni harp vasıta ve nizamına göre 
talim ve terbiye görmekte olduk. 

farına ııüphe yoktur! .. 
Mnr~al bir kaşını kaldırarak, 

benim sözkrlml f' ddetll bir lstlh· 

fafla ve ısinirleruniıı bir tavırla 

dinliyordu. 
Birdenbire sözümü kesti: 
- Çekoslovakya da, galiba bü· 

tün bunlan bu suretle tefsir ve 
tevil etmiş olsa gerek: dedi. Çüzı_ 
kU dünyaya hayret ve nefret ve. 
rccck bir zilletle kendisini Alman
yanm ayağı nltma attı! •. Biz, nC' 

Çek, ne de Slovnkız!. Biz Polon · 
yalıyız vP. Polonyalı kalacağız : ... 
Yoksa, biz kendimiz asla harp is. 

temiyoruz ! Çünkü şan ve şeref 
ihtiya.cmrrz yoktur!. Polonya kllfı 

derecede şan yaratmrş, istiklali _ 

ne kavu .. 51lluştur! .. Fa.kat, bu D:ın· 

zig koridoru gibi tamami) e1im z 
ait politika davalarından dolayı, 

~ 

veya, bu b hruıcyln üzerimize a · t 

tıldığı takdirde harbi derhal ka _ 

bul etmekten nsla çekinmlyece • 
ğiz!.. 

M~aUn acs.i hiddetli ve bo· 

ğuktu. ( DCOO?n.ı var) <'\ nnı1 ;, in ..ıdc) ı "' 
(~ v bir rivayet; ı gözlerle baktı: Acı ve keskin bi:r gülilşlc gUllL 

'"'1 -- Bir tanrrw:a maruz kaldıtı· yordu, mareşalin bu lst hzn..oıı "'"' -
Sekreter !..mxm~.=..~ ......... ~~~~--~ ............... ~------------------._ ..... -. ... .-_. ........................... _..d 
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italyaa rlcaH 
~ozgan ballae geldi 

Macarıataa lçbll 
lttllalla girdi &arat 

(Cn..5 taıah 1 k.dde) 
Atlıı.a, 21 (A.A.) - İtalyan hat· 

kargaşalık hUkUm sUrmekted:r. 1· 
lan bazı mmtakalarda yarılmıştır. 
İtalyan krtala.n arasında bUyUk bir 
talyan rlc'atı, bozgun aeklltıl nl· 
ımşbr. 

Atlıı!L, 21 (A.A.) - Resmi Yu· 
ruın tebliğine göre Yunan kıtaatı 
geııi§ bir cephede eimale doğru ı
lerlemektedir. Son günlerde Yu· 
na.nlılo.r Epirde kazandıkları muvar· 
fakıye!.lcr neticesinde diışmanı şi· 
ınale ptiskUrtmUşler, tnnklıı.r, 200 
kamyon ve muhtelif silahlar ile bir 
çok esir almışlarl ... 

Mo:rava. tepelerini ıı..sruı Yunanlı" 
lar yeni muvaffakcyctlcr kazanmıır 
tardır. Yunan tayyareleri, Ergeri 
hava meydanını muvnffahıyetle 
bom.bardnnan ctm .. ı, harp meyda · 
nmda rlc'a.t etmekte olan dü.<;Jllan 
kollarını mitralyöz ateşine tutmuş 
vo bombn1a.mışlard 1r. 
l'A 'YY ARE BOMRARDDIANLARI 

Atına, 21 (A.A.) - Yunan ve 
İngiliz bomba.rdmınn tayyareleri, 
Avlonyayı §iddetle bombardıman 
et.:mlşlerdlr. Bu bombardıman §im· 
diye kadar Arruı:vutluıc hUkfunet 
merkezine yapılan bombnrdnnnnla· 
rm en şiddetlisi olmuşlt!r. 

İngiliz haya kuvvet1crl, Draç, 
Avlonya ve Barl Uslerlnl bombala· 
mışla.rdır. Yangmlnr çtkmııı ve infi· 
lakler göriilmll.5tUr. Baride şimen· 
dife:r yoluna ve diğer h 0 deflcre isa: 
betler olmtı§'tur. 
SİSAM BOMBARDDIA1'~ EDİLDİ 

Atina, 20 (A.A.) - Emniyet na· 
zaretinden dlin n.kşam tebliğ edil· 
nllştir: 

Doktor Vasil Ver.k.is'in gizlice ki· 
raladrği bir motörle 12 adalı 14 Jci· 
inin bagma geçerek Lcros adasına 

bir mil mesafede İtalyanların işgail 
altmda bulunan Eşek adasına yap· 
tığı Şahsi bir hUcumu büyUk bir 
Y unan as.kerl teşebbUsü olarak gös· 
eren İtalyan 18 • 19 gecesi Lcros 
ssUnden bir torpito filosu sefer 
"r ederek Sisam adasmdaki Tigani 
hrini bomba.rdmınn etınl§tir. Atr 

lo.n obUslcr hiç bir hasar tevlid et
n- mi§tlr. 

.~eza İtalyan tayyareleri de Ti· 
& • ıyi ve SJsamm Vatl limanını 

bardiriı,an ~ pek cUz'i ha· 
" ata sebep oıniuelnrdır. 

Rom:ı, 20 (A.A.) - 166 numa· 
nlı tebliğ: 

Gciricenin cenubu şarkislnde Yu· 
.anhlarm hiribirl ardmdiı.n yap~ 
• vvetli lrücumlnrlyle Kalabakl yo· 
u fu:erindeld süvarl hUcumu d~· 
ıann nğır. zayiat verdirilerek ptl's-
rtülmUştür. 

Kara kuvvetleriyle sıla bir işbir 
liği yapan hava. kuvvetlerim.iz kU· 
ilk çapta bombalar ve :tnitrnlyöz

lcrle dilşma.n krtaatmr bombardr 
man etmişlerdir. Ha.va. bombar • 
drmanı esnasında yollar, barakalar 
ve krtıı.n.t ~ldatr Uzcr:ine isabct.·1 

ler vaki olmuştur. 

Almanyram ıaaHyet 
Pl'O-JC•mı 

Zürih, 20 (A.A.) - :ıs,,1sre tel
graf aj:ı.n.smm Roma muiiabiri 'bll
diriyor: 

Cii:iı.onun cumadcn evvel Ro_ 
maya dönmıyec~!f fahmfri ~lme'k· 
tedir. 

İyi ha.her alan İtalyan mahfille
ri, mihver diplomasisinin ild mak
sat tahakkuk ettirmek üzere oldu
ğunu zannetınektedirler: 

1 - İspanya ile esaslı bir an· 
la§ma, 

2 - Fransa. ile bir anlS§ma, 
Fransız mura.hhaslarmnı da ha· 

len Vi~·anada buknmalan imkan 
dahilinde göriilmektedir. 

Muhabirln öğrendiğine göre, va. 
ziyet ne olursa olsun İtalya Nis, 
Korsika ve Tunus hakkındaki ta· 
leplerinl muha.fa.za. ve Savoie ile 
Cibuti Uzerindeki iddialarmdıın sar 
fmazar edecektir. 

(Bq tıırafr 1 incide) 
cdllen muhtelit teknik komlııyonlar 

Macarlst.anm men!aaUerlne de taaı· 
Uik eden me.seleler karşısında bulun· 
duğu takdirde, Macar mUmesıillerl de 
bu komisyonların müzakerelerine işti· 
rak edeceklerdir . 

(Baş t..r~r 1 incide) 
Dilber Tuhafiye firmMı sa

hiplerinden Habip Dilber şayanı 
dikkat tidbirler tavsiye ederek 
diyor ki: 

.. - Kanaatimce b~"1inkü 
Madde, S - Üç taraflı paktm met· 

nl bu protokol& eus te§kil eder. 
Bu protokol almanca, ltalyanca, ja· 

ponca ve macarca olarak tanzim edil· 
m~tlr ve imz8.S? tarihinde merlyete 
girmektedir. 

FON R1BBE.STROPUN 
NUTKU 

Viyana, 20 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Macaristanm üçler paktrna iltilıa· 
lu hakkındaki protokolun imzasını 
müteakıp, Macar hariciye nazırı 
kont Csaky, macarca ve almanca 
olarak Macar hUkfımetinin dekla: 
rasyonunu okumuştur. 

Bunu milteakıp Fon Ribbentrop 
söz alarak paktın yeni azası sıfa· 
tiyle Macaristanı selamlamış ve de· 
ıni§tlr ki: 
"- Bu pakta başka devletler de 

gireceklerdir. Bu pnktı vticuda ge· 
tirmiş olanlar, fıdii ve hakkaniyete 
mu\•afık bir sulh için ç.:ılrş3n htitün 
genç milletleri bir araya getir.ne· 
ye kat'i surette ıı.zrnet.mlş bulun· 
maktadır." 

H1TLERIX MOLAiiAT 
Viyana, 20 (A.A.) - Hltlerln 

Kont Teleki ve Kont Csaky !le gö· 
rüşmcsi iki saat kadar sUrmli§tür. 
HitJer, mlitcukıben !font Cianoyu 
kabul ctmiıtir. Fon Ribbentrop, 
her iki görüşmede de hazır bulun· 
muştur. 

Viyana, 20 (A.A.) - Kont Te· 
lekl Ye Kont Csaky ile Kont Ciano 
bu akşam Viya.na.dan ayrılmışlar ve 
.ifttasyonda merasimle Fon R:bben· 
trop tarafından teşyi edilmişlerdir. 

İNG1I.1ZI,ERE GÖRE ... 
Londra, 20 (A.A.) - Röyterin 

diplomatik muhabiri bildiriyot: 
Biltün bu diplomatlar gezintlle· 

rlnin, Kral Borlsi ve diğer Balkanlı 
zimamdarları saymıyaralt Von Rib· 
bcntrop, Clano, Sune.r ve Moloto· 
fun gidJcf ve geHşlerinJn, ılmdiye/' 
kadar, üçler paktı.ıa Macaristanm 
iltiha.kmda.n başka bir &eye ınllncer 
olmaYifı az çok ga.yanı taaccUptUr. 
KacariataDm llgler pUtma J.l~ 
haKkında eUphele: bulunııh bir dos· 
tun veyahut da muhtemel bir dUş· 
manm doğru yola getlri!ınesi de • 
mek değildir ki ... 

Harbin bidayetir.dcnber! Mnca· 
rlstan, mlhvercldE'n başka ' bir 3ey 
olması için az şansa malik bulun· 
muştur. Filhakika, Mac:ariatanın si· 
ya.seti, Berlin • Roma sJvaseti u· 
zerine tanzim edilmi§ti. Binnetlce 
Ma.caristanm bugün üçler paktına 
iltihakı, vaziyet üzerine hemen he· 
men hiç tesir etmemektedir. 

Japonyarun iltihakı nastl Japon· 
yayı mııhasaınata slirüklemedi ise 
Macarista.nm üçler paktma. iltihab 
da kendil!lin.1, muhakkak ki hemen 
derhal mııtıasamata sUrüklemiye • 
cektir. Blmunla mihvere yapılan 
esaslı hizmet, misal teşkil etmi,e ol· 
maktn.dn-. Muhtemel olarak Berlln 
,,.e Roma, şimdi, küçllk bitaraf 
memlekeUerl Ma.caristanın isrine 
iktifa ettirmeye çalıpcaklar ve 
muhakkak olarak arkadan da, bu 
memleketleri, eğer 3imdi pakta da· 
bil olma.zlarsa daimi surette ciışa· 
nda soğukta. btn>.1.anakla tehdit' ey
liyeceklerdir. 

Bunun haricinde, bugünkü hl· 
disenfn, Balkanlarda.kl gilnUn me· 
seleleri Uzerhıde tesiri yoktur. 

Mlnalrale Velllletı 
An.kan, 20 (A.A.) - Münakallt 

Vekili Afyon Mebusu Ali Çetinka· 
ya srhht esbaptan dola;'l vekllet 
,,.~esinden istifa etmiş ve yerin 
Sınop Mebusu Cevdet Kerim lnce· 
dayının tayini yüksek tasdi.ita ildi· 
ran eylemiştir. 

şartlar içinde ihtikirla mücade. 
le ,,-e fivat murakabesi yapmak 
pek m\iŞklildür. Lüks eşyayı bir 
tarafa bırakalım, varsın parası 
obn er.lan almağa devam etsin. 
Fakat halkın kullanması zaruri 
başlıca maddelerin standardı 
yapılır ve muayyen çok ucuz 
tipler orta.ya koyarsak artık bu. 
nun kontrolü gayet kolaydır ve 
üezrinde ihtikar zordur. ~Iesela; 
halk için bir çorap tipi tesbit 
edilirse varsın lüks çorap almak 
istiyen alsın. Ele komisyonun 
tesbit ettiği manüatura fiyat 
listesini alalım; bunu yalnız 
alanlar değil satanlar bile anla. 
mıyor; o ne karışık şeydir. 

Fiyat murakabe komisyonu 
muhakkak ki çok faydalıdır. 
Böyle bir baskı lazımdır. Fakat 
komisyon yeter ki sık sık itimat 
ettiği tacir ve san~·icilerlc te
mas etsin de en doğru yola gi. 
dilı;in. 

Bir de verilen kar hadlerine 
dikkat etmek lazımdır. Bu had. 
ler ekseriya taciri bugünün ica
bettirdiği büyük ristlere sok. 
mağa kafi değildir. O vakıt ya 
tacir idhalat yapmayor, yahut 
ihtikara sapıyor.,, 

Peplr iti 
JJurakabe komisyonunun bUtiln 

ihta:rlarma rağmen peynir işi bir 
turlil halledilememiştir. Komisyo· 
nun kararma göre toptancılar be· 
yaz peyniri 40 kunışa satmak mcc· 
buriyetinde iken 50 den qağıya 
vermemektedirler. Diğer küçUk 
bakkallar da 50 den aldıkları pey· 
nirleri GO dan satmakta, 50 ye ve· 
renler ziyan etmektedir. Halbuki 
bunların da 50 kuruşa peynir sat· 
malarr icabctmelctedir. Toptancılar, 
faturasız satış yapmakta veya 40 
kuruş üzerinden fatura vermekte· 
dirler. 

llkmektep muallimleri
nin zam farklan 

nk mektep muaJllmleı1ndCT\
zam farkını alamayanlara bu 
istihkaklarının süra'tıe verilme
si için yeni bir formtil bulun.. 
muştur. Bu formüle göre, bele. 
diyenin fevkalade bütçesinln 2 
nci faslının birinci maddesinden 
14,900 liralık bir mUnakale ya. 
pılacaktır. Bu farkların verilme
sine a.y başından itibaren baş. 
!anacaktır. 

Sıhhat Şurası bugün 
toplanıyor 

A.ııkara, !O ( A.A.) - Yüksek 
sıhhat şQrası teşrinisani toplan. 
tısını perşenbe günil Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekaletinde 
saat 15 de yaparak rumamesin. 
de yazılı adli, idari ve fenni me
seleleri müzakere edecektir. 

Tapu muameleleri 
hakkında yeni bir kanun 

hazırlanıyor 
Tapu muamelelerinin, tapuya 

harç ve resimleri ödendikten 
sonra yapılmakta olduğu ma. 
himdur. Bunun bazı müşkülata 
sebebiyet verdiği vaki şikayet
lerden anlaşılmış ve tapu harç. 
lan kanununa ek bir kanun cı_ 
kanlması düşünillmü.ştür. AlU 
kadarlar, tapu muamelelerinin 
günü gününe yapılmasında mü. 
him bir amil olan Taks provi. 
zavar usulünün memleketimizde 
de kabulü lüzumuna kanidirler. 
Yeni kanun projesi buna göre 
hazırlanmıştır. 

Nakil vasıtaları 
nasıl işleyecek 

(Ba.'.} t1r:..~r 1 incide) 
mı~tır. Bu akşamdan 1tlbaren de, 137 
sl hariç, bUtUn sok:ı.k elektrlklerl sön 
dUrUlecek, kalan 137 si de maskelcn· 
mlş olarak yanacnktır. 

TRAMVAYLARDA 
Trnm,•uyların ön ve nrkn sahanlık· 

larındakl lftmbalar çılınnlmı~tır. Ara· 
bal:ı.nn lçt.rlsinde de nncak maskeli ol· 
mak Uzcre iki Ill.mb!L ynnncnkbr. 
Tr:ı.mvaylar, seyir hnllnde iken perde· 
lerl indirilmiş bulunncaktır. Yolcula· 
rm, knnınlıkta inip blnmelerinl kolay 
laşllrmalt için biletçiler durakların a· 
dmr yUks .. k se.sle bağ"m • .ık söyllye· 
ceklercür. Arabalar, ynlnız m~cburf 

duraklarda duracaklardır. Trnmvay 
idaresi, bu vaziyette her nrabnda lkl· 
şer biletçi çalıştrrmağı düşünmekte· 

dlr. 
1Tl•"AIYF. OTOMOBiLLERi 

Gece ynngm söndUrmeğe giden itfa.· 
iye ekiplerinin en ISnUndekl araba f:ı.· 

sılıılı olarak projektör yakacaktır. Dl· 
ğerlcrl, projektörlersUz kıla\-uz araba 
yı takip edeceklerdir. 

OTOMOBtt, \'E OTOBÜSLER 
Otomobll ve otobüslerin ön Jılmba· 

larrna, mııvl ampul konacakbr. Evvel 
ki ak:;amdan itibaren birçok taksiler, 
ışıklarını karartmağa başlamışlardır. 

Bu lş, bu akşama kadar devam ede· 
cektlr. Arabaların içindeki ışıklar 

da dışarıya sızmayacaktır. 
tmlUMt l."ERLElt 

Eğlence yerleri, lokantalar, kahve· 
hane, çayhane gibi umumt yerler, dııı 
ııııklarmı Aöndüreceklcrdlr. İçeride 

c\'velce olduğu glbl umumi haynt de· 
vam edecckttr . 

HA\'AGAZt I..AMBALARI 
Şehirdeki 1758 h:ıvagnzi ıo.mbasın· 

dan nncak 43 tanesi yanacaktır. Bun· 
!arın da maskelenmesine bnşlanmıştır. 

UMANDAKl \'ES.\lT 
İstanbul limanında sabit ve hareket 

hııllndekl nıeraklptcJtl ışıkların nasıl 

ma.skeleneceğl, vo vapurların gece 
nasıl yolianna devam edecekleri hak· 
!unda dUn al~am lstanbul llmaı:ıına 

emir gelmlftlr. Dunun Uzerlne D' ılz· 

yollan, Ilınan, Şlrkelibayrlye, Hnllç, 
motlSrcUler ve ııandıılcılar mUmessllle· 
rln1n lftlrald ile liınan rclaUğlnda .bi.c 
topl:ı.ntı .) apılını~tır. İçtimada bil'lıas· 
ııa gece seyrlse!erine alt esaslar, pro· 
jektörsüz ağır seyirle hareket üzerin· 
de gllrUşUlmUş ve talimat verl!111lştlr. 
BOOAZDA OTt1 RAN MEMURLARIN 

\'AZIYEn 
Ar.cak, nizamname mucibince Do· 

ğazda ve Adalar ile Kadıklly hattrnda 
çalışan vapurların ıTaat 17 den sonra 
projektör lmllıınmal::ın mcncdlldiğln· 

den buralarda oturan hnlkın e\·lcrine 
nasıl dönebllecekhrl hususu vekil.Jet· 
ten sorulmuştu. Bu kararın tatbiki 
tckld edlldiği takdirde dairelerde ak· 
şam pa~dosunun saat 16 da ynprlmnst 
ve yakın sahillerde oturan klmselerln 
bu bir sant zarfında evlerine dônme.sl 
mUmkUn gtirUlmektedlr. Bu hususta 
dUn akşam geç vakte knd:ır bir emir 
gelmemişti. Bu emrin bugün öğleye 

doğru gelmesi mulıtemeldlr. 
EM1'ı'tYET TEDBiRi.ERi 

F.mnlyet mUdUr!UğU, knrnnlıktan 

c. ıayı icap eden ınzıbat tedbirleri al· 
ınıştır. De\•rlye adedi ço~altılmış, tc-k· 
çilcre sıkı talimat verllmlşUr, Bu cUm 
leden olarak, herhangi bir ltazaya 
meydan verm,,mek için fchlr dahilin· 
deki otomoblllerin saatte 20 kilometre 
<!en !ıızln gitmeleri de mcnedilml,tlr. 

E\'LERIN DAlllLI IŞDU,,.\la 
Ev ve husust meskenlerin dahilden 

maskelenme.si hnzırlıkları kO.nunucv· 
velin birine kaclar ikmal edilecektir. 
Maskeleme mecburiyetinin başlı)·aca· 
ğr tarih ay başından sonra ayrıca bil· 
dirilecektir. 

l\IA \'1 \"C Sll",\11 KA~IT, 
ELEKTHlK J"ENERI \'C GAZ 

J.._.\l\fB.\SI UrrtKAm 
Işıklnrm mnskelenme kararı Uzcrl· 

ne piyasada geniş bir siyah ktı.ğıt lhtl· 
khı başlamı§tır. Evvelce, bir kuruaa 
satılan siyah kAğıtların beheri, dUn 
7,l'i ilı\ l2,5 kuruş arasında satılmış· 
tır. 

Cep feneri ve bu fenerlerin ampul· 
lerlnde de müthiş bir i!ıUktı.r başlamış· 
tır. 35 kuruşa mUşterl bulamryan cep 
fenerleri 75, 100 kuruı;a lmdar ımtıl· 
mıştır. nazr satıcılar da ampulsüz cep 
feneri, yahut cep fenersiz ampul sat· 
mamışlardır. 

Piya.c;ada gaz lll.mbasr ve mum bulu· 
nnmamııktadır. Bunların, muhtekirler 
tara.fmda.n ortadan kaldırıldı&;'? ıınlqıl 
maktadır. 

DUn, Tahtalcalede toptancı bir kA.· 
ğıt ticarethanesinin, evvelce ltalyadan 
getirtip de stok halinde S3klndığı si· 
yah kAğıtlardnn ınUhlm miktarda yUk 
sek !lyalln piyasaya ırtırdUğU ihbar 
edilmiştir. Bundan başka, aı;ıkgöz e.s· 
nat da, mlihlm miktarda il.dl beyaz 
ktığtdı bir matbaa vnsıtasilc sllindlı
den geçirterek siyaha boyattıklnn ve 
DabıAI! caddesinde bir adedini 7,5 ku· 
ruşa ııattıldnrı da ihbar edllml.şUr. 

Muhtekirler hakkında takibata glrlBfi 
mlştlr. 

:İtli'~ ASKAR.\D \. IŞD\.l.Alt r"f 
SÖ~DOl~t'I.Dt)' 

Ankara, 22 - Anlcara caddelerinde· 
kl umumi tenvlrattan nlznmname mu· 
clblnce bırakılacak olnnlnr dUn tama· 
men maslcelenmlşd!r. Şehirdeki J<nra 
vasıtalnrı da mavi fener kullanmağa 

ba.şlamt§lardır. BUtUn mcğnzaln.rm 

vitrinlerindeki tenvirat dıı. dUn gece· 
den ltlbareıı s5ndUrUlmUştyr. 

BIDdlstaa nazırmm 
aatka 
(Baı:ı ta.-afı 1 incide) 

ceğl her hayntt noktamızı \-Urmak n1 
yctlndedlr. İngiltere harbi bizi lmpn· 
ratorluk harbine dog-ru götürmekte· 
dlr. Nihal zafer ancnlc, müttehit bir 
imparatorluğun nzml ve kıı.ynnldarı 

sayeslnd~ temin edilebilir. DugUnkU 
ht\Z'p esas itlbnrlle bir makine harbi· 
dir. Modern blr ordunun glUlkçc le· 
ferrUatlı olan techlzatı bir nnda mey· 
dana getirilemez. Sanaylinl en yüksek 
derecelere lmdar yUlcseltmlş olan 
memleketlerde bile bunun için ıı.ylar 
\'e hattA seneler lıtzımclır., 

Erkeklere 
lif atan kadınlar 

Dün akşam Galatada 15 
kadın yakalandı 

Emniyet ahlft.k zabıtası memurları 

dUn gece Cala'ladakl sokaklarda on 
beş kadar kauın yakalamışlardır. Bu 
kadınların gel n giden erkeklere lıı.t 

attıkları göruımu,tur. 

Kızını kaçırmak istiyen 
baba mahkum oldu 
Kasımpaşada oturan Halit, 

bir kaç sene evvel karısı Zeliha. 
dan ayrılmıştır. Çok sevdiği kı.. 
zı da karısile beraber kalmıştır. 
Geçenlerde karısının evine git. 
miş ve zorla kızı almak ve ka
çırmak istemiştir. Zeliha mu. 
maneat ettiği için onun üzerine 
hücum etmiş ve kolunu kırmış. 
tır. Birinci ağır ceza mahkeme. 
si, bu davanın muhakemesini 
bitirmiş, Halide üç sene hapis 
cezası vcrmi~ir. 

BU AKŞAM 
İtalyan siyast müphltlcr, Türki· 

yenin alacağı mil.stakbel hareket 
•n- ··n yakından tıı.kip etmektedir
ler. 
Yakında Yuna.nistanda kati ha

diseler cereyan etınes.i beklen· 
mektedlr. 

• YA•JN matlaelerdea itibaren ı•••m11~ 

T AKSiM SiNEMASINDA öLMEYEN A~ 
B.tR BAŞKA R1VA1.'ET.-

ZU~b, 20 ( \,A.) - Roma Ber
lin ve Madritten gelen hab~Jere 
göre, siya.si mlişahitlC'r mihverin 
m~stakbel faaliyet programının a· 
şagrdaki Uç noktadan ibaret oldu
ğunu ta.hntln etmektedirler: 

1 - Almanyan.m. yakında Yuna· 
nistanda. bir mUda.halcde bulunma· 
Si muhtemeldir. I 

2 - Almanya, Cebel ttank'a 

YILDIZ SULTAN 
TG8KÇE SOILG AllAPÇA ŞARIULI 
Eımalalz bir menu ... ~luazzam bir t.emaU gnıpu &'Özler kıımaıtıneı dekorlar 

ıuumd:ı ~ran eden ytlbek bir ~km bar.in btr romanı 
hilcum ederek Akdeniz vaziyetin· 
de bir değişi.klik yaratma.dan ev
vel İtalyan, Fransız ve İspanyol 

nokta.i n.a.zarla.n arasında bir iti· Şark l n en bu·· g u·· k 
l!f zemlnl bulmak istemektedir. 

3 - ~ya, milıverln Avru· 
okuyucusu 
Rakibi 

• oıın•yıl 
Kuclretlnl a!)ktan .•. Azıun«>tlnl milyonlardan·~ thtlşt' _.i',. 

nl:ın e3ıılz bir sUper (llmdlr.. 1~,, ~ 
DiKKAT: En son dilnya haberleri ••tUrk~c PARU s:ıf.) 

•11111111 Lfltren yerlerinizi en·elden kapatınız. Tetl'fon: 
4 ,,B-Bllll-1 

ROBERT BEDlf 
TAYLOB•LAMAI• 

1 SE\tEN KADI 
Filminde görülmemiş muvaffıkiyetle ııa teaan1~ tahakkuk etth-diği- Abd ü ive ha b ı n 

met 111 d!lllyaya lı!bat etmek fçlıı !s- ABD G ---~pan_ya il.__• een.__.._ubu ;._şa.rkl~Avru~pası·J..U...__~ OL ANi ESSEYiD iPEK ıınemumda devalll eıtl 



- 1940 H A B E R - Akşam Postam 

~--t ·'15-

Fransa nasıl ve 
niçin ym! ıddıı 1 

YUksek sesle dedi ki: .. ~ U.t1i4 '°1ıra Janla Şcldo.1 
te'ç ~de _bahçcde:ı. ı:ı.,aıl,H. - Umuml biı kanaate göre 

Fransayı idare edenler sı lahlar(.rız, neden teslim 
etmek mecburiyeiinde, kaldılar?. 

~erea. egerin Ue tlncie gt 11. Salomor. adalan kadınlara fl1 gel
iaı·~ llZakta, Flor\1a & • mlyor. Çok doğru._ 
~ •tnd ktiçUcilk bf: Ellerini çırptı; ve Le.Iapcru ko· 

' 
1 

celen gemiye !l)n ~arak geldi. 

Yaze:1: 

Pierre L.azareff 

'h.dollfetl4, Sonra gillercl;: Se d dl ha k '-- -'t 
'il r dö U - n • e • ra auu-a ;;ı Ba.clterler, sanayiciler, :le adam-
~o n p geldiği vakit, ,. on on iki kadar zenci kadın o~- .rı ve metresleri de Bordeaux'yu 

f tduın kl, Martayı bizde tir. . .:?rketmek için hazırlanıyorlar. 
t.,.., tvk&ıade hayrel edecek, Kadrnfar gc!dJ. Şeldon cnlar· v . to von Habsburg. eapkasız ve a· 
~ blrcr birl"r ve bü~Uk bir dikkatle ... ık bir çehre ile polL! merkezinin 
bi.: bir kere! Biletle vapu· ..ın.inde gidip geliyor. Herkes blı 
--"" Dıeznı muayene ettikten aonra lçlerind('n a..'l evvel pasaport vizesini almak 
~.~ ekeUne döıuruye birini seçti: Ba gen~ ve niııpelen .3r.ı,;oz-. Polonya vekiller.nden ge. 

S 
.. :~ · Uııtelik bir dE' aL sevimlice idi. nerc.1 Haller, Belçika ba.§veklli Pi-

..__ lfaa vay haline... 1 t il k Ot ı S len -.q Böyle bir mahHikun ııevbntü, 1 er o e onu§uyor. e p • 
aı .... ;ı~eııe çiftlikten çt. de ., . , 1C<' önünde Viyana, Londra ve 
•• ,.. bl olur mu. ::hvecekeinl'I!. Mak • · ., lmi 1 R ilti bir 

rdcnbire dudak! · . • 1 - · tu>Laı ge ş o an oç er 
nııı- . a sadllII ~z çirkın ve a.z korkunç ol· 1 y '1 b ve d ,..._, ""'llaeJne donup kald _ ,; • .ıp yapm~ ar... c;. ar ara a 

~~ .. kıaratuu durdunnııat~: lug nu anlntmak. Cllt hastal,.,'1 otomobillerle tı.klını tıklım dolu. 
...... 11 .... alnn da olmıuiığmı anlndıl:lan Herk~ Ruzveltin cevabr.ıı bek.. 

>1iı 8a ç kızın yUzUne baktı: onrn Şeldon zenci kadına soıuu: l'yor. Kablne büktımetlıı Fas, ee· 
.... 

11 
ve Y-ll benekli bir J ,.. Lo d kilm •-'"t!ı:ı f -Y - Senin adm ne? zay r v .. ya n ra) a çe e J.UA. 

~ arksızdı. ı:ft'1lanru gôrllşüynr. 
"'iıı kl: Z "·ı ltadm cevap vere.t: İçtil!lAlar dört be§ saatten !nz-
~ _&eriye d - Mahua ! in s rliyor. Petcn nıiltareke için 
. ""lld önerlerken Ja • b~ -il U~ - Pek al! Mahua. Sen ıul·k ısrıı.r edlyor. Fikrine i§tirak eden-
-~ kl eye baelamışll. ler her gUn a.rtıyeır. Yaşlı gene • 

teJ.t:ı... tenç kızm evceğiz zt~c·lcre ahçılık ynpmıyacaks n. liniforması üzerinde olarak, 
\ ~~err zaman Şeldon o. Sen h rada beyaz hanrmla bera - bir sesle etrafında.kilerini 
'-' bu'btıiye mecbur oldu; ber kalacaksm. Hem onun )amn· çalışmaktadır. 
~ IUretJe Jan atından da anlqıldı mı? • - Efendiler. Fra.nsanm lstfk· 
:.~ zenci kadm homurdıı.ndr: balinf düşilnUn ! Fraıısu milletini 
~ 1't .__. kendi başına bırakamayn. Vat&D. 

ılı~Dl'd "'"ıra.tyarak Şeldona - Anlaşıldı... daşlarnnıidan ayrılmamak için mu 
~ U: V Şl '"Q e e donun bir lşa'l"eti llzcrlnc kaddes toprağımızdan aynlınama • 

1ı._ G.caıp bir hastalık, değil J,,nm evceğlzlne doğru ilerledi. lıyı:ı. Zaman kaybetmemellyi.a! 
l~ Bu sırada Viya.!>url de genç kı. Öyle bir an gelebilir ki, mtletevıı 
~:~~ı ,.;bi bir .,.Y. b'ı az z:ıı yanma geli,·ordu. müzakereyi bile reddebilir. Şehlr-
·--~ o• V'" • r J leriınlzi ve genç erkeklerimizi kur. 
de\ılıı:ı~ek, o kadar. Fakat.. Şeldon h1zm.etçlye sordu: tarahm. Fransa için "yeniden dot 

[ 'efaıe ttUği ınUddetçe milt· -- Hanım nuıl? ma,. Jmkıinlarmı kaçırnuyalmı . ., 
~' t... Zenci cevap Yerdi: Petene hak veren Poruoust di.. 

tld.ip yor ki: 
~ta: ~Oah il Yatayım. Bana - Beyu baADD çok nuta. O ,._ Halk bizim neden ayrıldı • 
l'ıl ~el'ir e. Viyabwi'yi lflt • çok laf s6ylemez. Hep bU)·Uk ytı- fmıızı anlayamıyaceitır. Devlet 

l\t llıJaıntz? Sıcak ıu şi- kenli gemiden söylemek... pa.raalle kaçlığı:m.m sannedecek • 
\.' ~6tireınıer. Bir çeyrek Şeklon bqmı salladı. llartanm tlr.,, 
~ ltft.._eıeYan devreaine gt· bir yabancı kaptan idaresinde de· Peten sözlerine devam etti: 
~-"'\, _:"''lln. nize açılmam humma nöbetini ta. ''-- Aeele etmeUyia, cabuk ka -
· ~.het'k .. b-- . va-••, lytleff • rar vermeliyiz. Verdiln, Meç, Se • 

u .. ---nıa ........ cll ve teedit etmlttf. Humma bJc dan E •--• Belf T ,.. ... _ , p ..... , or, roy•, -..u. 
rıı"~or ~de kısa fakat fld _ ıUphe yok ergeç çalacaktı: P'akat. mont. Orlean ııukut etti.,. 
~'iıtı ... Avı kaçırdığunıza belki daha geç ve daha hafif... Bu eanada içeriye Veyga.nd ;iri-

~-°"! • Zalunetinlze çok te. Seldon bir clgara yaktı ve dur • yor: 
,,:"°", ' '- Size çok fena bir hıı.ber ge· 
~· ~ mantarın helezonlarma dalarak Uriyorum. Majino hıı.ttı arkadan 

ııı' 'oııl'\ ç lı:tzm dedilderfnJ annesinin hayalini ıözlerlııin &ntl • çevrildi; Alp ordusu sarılmak U • ,1 eı:J. Sotaya oturdu. Zihni. ne getirdi. zere. Tayyarclcrimlzin çoğu yer · 
t.ı~ llti eblhnek için Sidney Yamyamlar arumda tek bqma ' de imha edildi.,. 
~ '• ~ 'Ylllt gueteleri ka· bir yelkenli ile denbıe &(l)amadıt"ı ''Sonuna kadar rnUcadele" gru • 
ı"'tl~ ~btıde? • . ~ pundan olan Hamep.ray ve ChJ. 
,~.~l'?t ihtiyar!, bah,.e • ıç n aglryan ve nöbet ıeçiren bir chery Pelen • Veygand kanaatine 

"""q .. ktZ& oğlunun lttk olduiwıu ı&r • iştirak ediyorlar. 
' •aınan evcegize çev. aeydi ne söylerdi acaba?_ ?r!Utareke aleyhtarlarından blrt 

ıı 1 (Devamı uar) de Herriot'dur. 
11l~ Ma:reaat Peten, kabinenin o gUn 
~ t\qE~t· -------------------- öğleden sonra yapacağı içtimada 
~ ın bulmacası Soldu ..P: kat'l bir netice almak l!tiyor. 

'
~ 1~~":-.......•zm balllı ı - &yoğlunda bir mahan,, 2 _ Rcieicumhur Lebnın'ün riya.se • 

~'ıh .. _, t, z _ Arabulan, P, Cingenelerın bir tabiri. ıUnne, a - ti altında yapılan \4;tJmada, Leh • 

1~ ı;-ıcı. • _ Abl, Analık, Akülı, aanat bir h~,4 - :rırıatara.k, run Peten'in k11naatlııe ftUrü e. 
~ ~ıtıe' Lt, ı _ Aç, N, u, R. 15 - · Teni.ite kullanılır, nota, ı- Şı· derek vekilleri lknaa ~ıaıyor. 
~ı.. lt, 1 n ınendifer, ihtiyar. 7 - F&rac;a edat, Millet~, Hker1 §eflertn.i.ıı imzumı 

""llteı• - gaz, ş, El<. •··ıyan bir bevannnmenin, bir an 
1 .., 10 _ Kl Eleman kuzunun sesi, fi - Bir edat, ucuz ~ 

~ l ' ' değil, 9 _ Arapça, balık; nota, 10 _ evvel neşr~<flmesS llznn. 
' Tenıa,,a, bir tiyatro tabiri, Vekiller bunda muta.bık kalı • 

)"orlar. S.ivil hilkumetln otoritesi • 
nin kaybolduğunu bildikleli için • 
dır ki yüksek askert ~eflerin imza· 
sr 1§.mn! :mııet ve bllhuaa asker. 
le>r. ancak Veygand - Peten tmza· 
smı hA.mll bir eminıameye ita.at e. 
d11eclderdir. 

Yukardan aptJ: 

1 ·- Haft&nm gUnlerlndcn ~ -
Fransızca rahip, ııehlrlerdekl bot top 
rak, 3 - Kekelomek, bir edat, 4 -

Ge~lik, kaparo, 6 - Bir hayvan. 
tstanbulun uult semtlerinden. 6 -
Mllc:evherat ölçUsü, bir ednt, 1 - 111 
tlcar etmek, 8 - Franınz:ca. ruh, bir 

yahudi kadın tam!, 9 - B:3yl)~unun 

frenkçesl, lnsıtn ~e~ldi, 10 - Az 111· 

c:aklık, ne kemik, ne sinir. 

~'it • 4 • 
~On sa 
tııı...:~ }'a. rayda bir kargaşa: Topkapısarayı bahçe!>inden ~r 
l ~Grı ~llıın! İçeriye gi:· karak, Aya!'-Ofya r.1eydanına geldik 
• ~1tlcat 0~anıadı. Haydi dö· leri ıaman ortalık iyic.e karannır 

lltıı.~allı 
tun sonra gene gele· tı. 

ı~~lıl~ tanı sıkıldı. Fakat. 
b~ karşısında dön· 

l apılac:>k b. u :r §eY 

Cj \' 
~ \l f· 

~ler k 
1# t}'i ki amvı sarmrsJar, 
r'tılrıcıı Sen okulmadtn. 
i ~ ~oıc%da,, ku~kulanr 
• 11 başını derde 

LUKREÇl'A SARAl'A 
GiRiNCE 

Yusuf baba. ~ö\•alyenin kmnı 

saraya sokabilr.ıek için i\•i bir ça· 
re buldu. O günlerde Halepten 
gelen bir kuma$Çmın mağaıı;acına 
gitti .. Bir iki denk kumaş aldı. bu 
kurna~lardan bir kı•mmı büyük ha 
ım sepetlere yerl~tirdı. Bunla· 
arasına bir boş \'e kapaklı 3epet 

daha kordu, bu sepete de Lukreç 

Reno, mütareke teklüini kabul 
etmek mecbariyeUnde kalıyor. Ge· 
cc, ma.reııal Petcn, yeni bJr bil • 
ki\met kurar. Bu hUknmetin milıt 
müdafaa vekili Veygand, Darlan 
lae donanma vekilidir. 

yayı koyarak. bütün sepetlerin ka· 
pağmı kapadı. kilitledi. 

Esirci Yusuf baba meydanda 
ıörünmüyordu. adamlarından biri
ne mallan teslim ederek saraya 
gönderdi. Kapıdaki nöbetçilerden 
birine: 

- Valde sultanın ısmarladığı ku 
maşları Halepten getirdik .. kendi· 
sine haber verin! dedi. 

Matlar ÜÇ hayvan üttrlne yOklen 
mişti. Valde sultan i~ anladı ve 
kapıya Cafer ağayı gönderdi. 

• Cafer ağa kapıya gelir gelmez: 
- Valde sultan emrediyor. dedi. 

mallan burada teslim alacağız ve 
içeriye kimseyi brraknuyacağız. 

Sepet.l~r hayvanlardan indlril· 
di .. saray adamla:ı \·a~1ta~i1e v 1 
de sultanm daire~ine götürüldü. 
CM~ ağa. mall!n ~etiren ad:ı 

ma: 
- Vald~ 5ulum ".lc~emnediğ 

?MlJa.n .-~: C!'o~rettk H ıydı Pt 

gıt! dtdı. 

Çevlreın: 

HA-KE 

Lava!, btıtUn bir güııllnU fspan· 
Yol sofirı ile g~çıriyor. Peten ken
dl.sine adliye veklll.i.ğini teklif eder" 
se de Laval kabul etmez. Harici· 
ye vekill'ğinden başka hiçbir me. 
rnıırlyet kabul etmiyeceğini ilave 
eder. Miltarekede imzasının bulun· 
masmı istemez. Vufyet böyle ol
duğu halde, mütareke için görllf) • 
tUğQ İspanyol sefiri Lf'kerica ııe 
mUIF.k!!tı hakkında malumat verir • 

Peten Frankonun vekili ve o ~ 
nunla beraber gelmiş olan Valerio 
Valerl'ye Alman ve İtalyan hUkü. 
metlerine, Fmr.sanm mUtareke ar 
zwnuıu blldirnı:!lerini sövler. MU. -
t&reken.in "askerden askere, şe • 
refi dahilinde" yapılınasmt §art 
koşar, yani oerefli bir mütareke 
ister . 

Mare15rıl Peten o gece yatmadı. 
Hltler Ye Mmıolinl 18 haziranda, 
Milnihte mütareke prtlamıı ha -
Zirlar:arken Alman ordulan Fran· 
• dahilindeki ilerlemelerine de • 
vaın ediyorlardı. Ren.nHJ'.i işgal e· 
derek cenubt Loire'ı aşıyorlar. 
Nevenı'i alıp tsviçre hududuna 
vardıktan eonra ilç gUn aonrn Vi • 
chy ve Lyon•u zapted~rler. Bcrlin 
ve Roma<lan hiçbir cevap c;ıkmadı.. 
ğr için Bordeaux'd& ıdnfr gel'ginJi· 
ği son haddini bulma.l:tadır. 

B'r p.yia ortada bomba gibi 
patlar. 

Mandel tevkif eclilnti~. 
Şayia doğru. 
Dahiliye vekilinin, en muht .., 

otellerden birinde, Komedi J nm. 
eez artistlerinden bayan Ra trf• 
Brelll ile yemek yerkerı bir pollıı 

tarafmdan tevkü edilrniftfr. Hü • 
kô.meti devirmek nü ietemf., ! Al
man prtlanndan bir tnnnst bu 
mu? 

Mesele $Unıfan füarettf. Ba"f 
Bordeaux'lula.r mUtternlclte ta • 
bıırlan komutam general BUhrere· 
bı, Mandclle bıorr.ber bü.Jcfımetl de. 
vlnnek için •ilfilt haurlıkl:tn yap
tığını ihbar et.m111lerdJ. 

Mandel ve Bülırer. tevkif olun
duktan üç s:ıa.t sonl'a scrb11 at bı. 
raktlsrak Petenden tarziye mek • 
tubu alırlar. 

Blmz sonra P.Pnonul'l Attt~.ta.., 
ya gltmek Uzere oldu:U ~yiaeı 
ortnya atılır. . 

Halbuki Reno, otel Spleııdido'In 
holünde sakin bir şekilde dolaş • 
maktadrr. Fransayı terkcden ye • 
gli.ne şahıs eııki hlikftmet erkanm. 
dan general de Gaulle'dtir. Bu 
zat Londraya giderek orada bir 
btııdlmet kuruyor. 

.Almanlarm cevabr 19 haziran· 
da gı>lir: ''M'Utarekeyi Fran.aa na.. 
mma imza edeb'lecek o1a.n ıal! • 
hiyet(ar zevatnı isimlerini gönde
riniz. Kabul edersek, nerede bu. 
luşulncağına dair bil&hare malCı · 
veririz.,. derler. 

.Almanım-, Franmıarm gônder • 
dikleri listeden §unlan intihap e · 
derler: "General Hutzlger ve 
Bergl'!ret, amiral J..e Luc ve eski 
Poloııya sefiri Loui Noel.,, 

Ayni gUrıUn :ı.l:şamı. mfttareke. 
yi imza edcc('k olan1-r CoınpS.. 
ltnrek<'t ederler. 

Ma.hl'.l, 1918 senestndfl Alm&n 
generallerine ez'.ci ıerailin bildi • 
rildiği vagondu. Fransayı o gün 

I.ukreçra bu suretle kimseye gö 
rünmeden valde sultanın dairesine 

girmişti. 
l\Iahpeyker sultan, Yusuf baba· 

nın gönderdiği kızı pek merak edi· 
yordu. Gerçekten onun methettiği 
kadar güzel bir kız mıydı bu? 

Sepetleri birer birer kendi eliy
le açtı. Nihayet srra Venroik dil 
berinin sepetine gelmişti. Sepet 
kapağı açıldı.. Lukrcçya ince bir 
tüle sanlmı~. sepetin içi~ iki 
büklüm yatıyordu. Sepet açılınca 
ayağa kalktı 

Mahpeyker sultan, Lukreçyanm 
örtüsünü açınca ~şırd1 

- Yusuf babanrn methettiğı ka· 
dar varmış. 

Dedi. Venedik dilberinın kolun 
dan tuttu. Yanına oturttu 

Lukreçya pek 21 t,·rkçe bfln:M 

du. 
Mahpeyker o:uluın. 'eni cariye;. 

1:r. b-.1} unu bo~unu ır ce tf!tldk et 
tıkten ~!l!'a, l:>a~ım <:altıprak ~' 

Piycr J..nyo.J 

General c1ö Gol 

temM eden bU dört devlet adamı 
me.qtI LQ9erlnln mübdderatmı öğ 
reıılrler. 

Mütarekenin yapıldığı gtln, fn • 
gili:ı: amlrnli .Alek&ander, yanında 
sefir Ronald Campbel bulunduğu 
halele, tayyare ile Petene müllUd 
olur ve uzun. gizli müzakerelerde 
bultınurl::o.r. Dona.nma,,."I Almanla • 
ra teslim etmemek için mutabık 
kalınır. 

''Mnsslha" gemi"li, Alman lstill-
1mın bilhassa tehdid eden şahsi • 
yetlcrlnf, hillcümetin haberi olma. 
dan, Kas:ıblankayıı. götill'ür. Kasa· 
blankada "kaçak" muamele.si gö • 
ren bu şahsiyetler rıunlardır: 
''Daladye ve oğlu Jan, Mandel, 
Ca.ınpinchi, Delbos, Vienot ve bir 
dilzüne mebus. Daladye fırtmadan 
fena halde hastalıınmt;;"1.ı: Cnmpln· 
chi'nin dişleri ağzına yedigi yum
ruktan dolayı dökülmUtıtü. 

Haziranın yirmi ikisi olduğu hal 
de Compiegne'den henUz bir ce • 
vap alınamadığı lçln ~larm a • 
ğır olduğu tahmin ediliyordu. Ve. 
killer şlmali Afrikııya çekilmeyi 
bir daha teklif ederler. 

Hükfımeti Cezay:i're nakletmek i
çin ve11a.iti nakliye hazirlığma baş. 
lanll'. 

(Devamı var) 

lümsedi: 
- Cidden eşsiz bir güzel. O~lu· 

mun dairesinde bu kadar sehhar, 
bu derece cazibeli ve sevimli bir 
kadın yok. diye söyleniyordu. 

Valde sultan derhal Lukreçyaya 
bir oda' verdi, Cafer ağaya da sıkı 
gıkı tenbih edere.1<. 

- Bu kıza sen bakacaksın 1 de· 
di. Onun hiç kim .. e ile te.111as et 
mesine müsaade etmiyeccksin! Çok 
ll'Jca zam~nda. derdini anlatabite· 
cek kadar türkçeyı ôğrenmesine 

çahşacaksın ! 
Cafer ağa. l..ukreçyayı odacma 

götürdü. Venedik dilbenle \'ald .. 
sultanın Ayşe adlı bir od;;, c2riye· 
irinden ba~a ıamc;e t('ma tmı 

\'f>rdu. 
Ayşe sara~da b•rçok carı) c \''t 

ııtrmiş. tM"b '<' etmVi. on ıra c;.1ra\ 
is ynşamak u -ullerini r) ~retmı 

&tm~ı!< faknt riinç h r kadındı. 

Va\clt sultanın :\yşcye itimadı 

- rdı; ondan hiçbır mrmı ~r.lc· 

. 5 
MEQOQU&QO w+:r mm 

.Ajansfaruı diti 
Ç .Ja o arbl 

Su !i bttmali 
( Bcı§tarafı S 'ibıcÜ.d8) 

göre 900,000 zayiat verdiğı bal. 
de Cinin ancak üçte birini kont_ 
rol edebilmekted'r. BUtUn Şlma. 
li Çin ve bUtün Garbi Çin mare. 
şal Çankayşck'in emrindedir. 
Çin ~1areşalı Garbi Çin<le flilih 
f.ıbı lke..ları \iicuda getirmi§tir. 
!ki milyonluk hır ordu tcskil et. 
miştir ve söylendiğine göre bu 
ordunun beşyiiz bin kişilik bri 
kısmı motoriredir. A:,.Tıca iki 
milyonluk hır ordu da henüz ta. 
lim ve terbiye devresindedir. 

Böyle bir ordunun, Çin milli. 
yctperverleri şerefine yalnız 
mukavemet etmek değil icabın. 
da taarruza geçmek imkanuu da 
vereceği aşikardır. Nitekim son 
aylarda Çinlncr kuvvetli taar _ 
nızlardn bulunmaktadırlar. Ja_ 
ponlar iki Çin vila)'Etini tahliye 
etmek mecburiyetinde ka.lmıı;. 
lardir. 

Harp Uç sene sürmli.,cıt.Ur. Da. 
ha üç sene belki daha faila &ü. 
rebilir. Japonya bu kadar uzun 
b:r harbe tahammül edebilecek 
midir? 

Japonya zengin bir memleket 
değildir ve general Abe, Çin. 
harbinin geçen nisan ayına ka.. 
dar Japonyaya on milyar Yene 
mal olduğunu daha geçenlerde 
söylemiştir. Bundan başka Ja. 
ponya iptidai maddelerce d~ 
zengin sayılmaz. Ekonomik va.. 
ziyeti pek çürüktür. Hindiçiniye 
ve Hollanda. Hindistanına ağzı 
sulanarak yan yan bakması, 
Amerikanın hurda demir e.m.. 
'bargosuyle artan mlişklil vazi. 
yetine bir delil t~kil eder. 

J3u şartlar içinde Japon.yanm 
hiç olmaz.sa biraz soluk almak 
lizere Çinle sulh yapmağı iste. 
mcsl pek mlimkündür. Ancak 
kendi emrine tabi olarak V ang 
Şfn Vey riyasetinde kurduğu 
''Nankin Çin hlildimeti" ni kuv. 
vetU bir hale getirip onunla sulh 
yapmak pro3esf muvaff aJr ola.. 
mamı§tır. Sulh yapabilmek icln 
mareşal Çankay~kle anlaşniak 
mecburiyetinde olduğunu an. 
ıatmaktadD'. 
Şu halde Uzak Şarkta trulhuıl 

yeniden tesisi Japon teklifleri. 
nin makuliyet derecesine ba.ğlı 
kalıyor demektir. 

Sekreta 

1 Göz Hekimi 
Dr. Murat R. Aydın 

I
BeyoJlu • P•muıkkapa. iman 
ıokak No: 2. Tel: 41563 
Muayane n ber türlü aib 
ameliyat. ftkan İçin pan11z... 

11::1• 1 1 • 

Kiralık evler 
Çl!tebaVUZlarda geni~ bir bahçe d&· 

hlllııde müteaddit çamlıklar yemi~ a· 
ğaçlan ve ballan bulunan tam kon· 
torlu gayet muntazam 2 ev kiralıktır. 
Müracaat: Tel: 216H 

ZAYi - 2~9 numaralı binek araba· 
•ının pl!kaamı zayi ettim. Yeı:ılslnl a· 
lacağımdan esk1sinln hükmü yoktur. 

t!aküdar etki Nıunazpb mab•••ı 
86 nwn.'lrnda Rıza otlu Sabrt 

mezdi. 
Mahpeyker · aradan bir hafta 

geçince · Ayşeye sordu: 
- Nasıl... türkçe öğreniyor mu? 
- Merak etmeyin, sultanım' 

Beş on gun daha geçerse, ötekilerin 
bir senede öğrendiğini tamamile 
öf,rrenmış olacak. pen_. §imdiye ka 
dar bu derece zekı ve kabiliyetli biı 
kız gôımedim. Leb <lemc<len, leble 
biyi :ınhyor. 

Lukreçya, Topkapı sarayına gir 
d.ği b r a}'<fanberi Cakr :ığa ile 
Ayşeden ve ara sıra valde sult:.m· 
dan lh.şka insan yüzü gôrrnliyor· 
du. Bu, onun için tahammiıl edil· 
mcz bı.r e5aı et hayauydı. Fakat, 
kendisıni p:ırlak bir ıstikb~1.. rı.am 
adıklarmı biliyor \e her ŞC)C t3· 

1ammül ederek be~divordu. -

Cafer ağa bir gun: 

- Artık efendımizle pekru.A ~ 
nu,,~bilirsin, Lukreçya, dedi. 

( Deuomt 11!Jt') 



l ... lstanbul Levazım amirliğınden verilen ı 
· harıci askeri kıtaall ilanları 
~~-=-=-
Şartnamesi mucibince bln ton sert buğdo.y Polatlıd:ın satın alınacaktır. 

Almacak bUğdaylıır on be~ tondan f. şağı olmo.ma.ı< i.ızere ve vagonda teslim 
,arWo c•te ceste nlınab!Hr. Buğ<bym beher kilo fiyatı tekiz buçuk kuruş 
tur. t.rekllierin Polatlıdaki buğday mllbayaa komisyonuna mUracaaUarı. 

(11052) 

~ ~ :(. 

Aşo.ğıda mJktarı yazılı bulgurlar pazarlıkla satı:ı almacaktır. Iho.lesl 
26·11·940 pe.'"§embe günU saat 15 tc Gellboluda askl'rl so.tınalmıı komisyonun 
da yapılacaktır. rauplerfn belll vııkltte komisyona gelmeleri. ( 1304) (11050) 

Miktarı Tutan Teminatı 

kilo llrıı lira 
20.000 4600 G90 
20.000 4600 690 
20.000 4600 1)90 

lri.000 34!')() 515.50 
llJ.000 3450 515.~ 

10.000 2300 345 

• • ... 
700 ton lcva:ınarln flo 60 ton ~mlkok kömQrilne talip çıkmadığından ye· 

Diden paznrlığl 2·12·940 günü saat 15 tc Lillebur'az askeri aatmaıma komis 
yoııunda yapılııca.ktır. (1508) (llOMJ 

••• 
~da yazılı mevaddm pazarlıkla eksntmeleri hizaların<b yazılı gU:ı 

.,. ımatlerdc !zmitte askeri satmalma komlsyonund!!. yapılacaktır. Şartname· 
ı.tt komisyonda görülür. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

ansı Miktan Tutan 
(11510) (11056) 

Teminatı ihale gün ve aaati 
kilo lira lira 

LalıanA 13.200 1188 90 
Pra.sa 16.500 1405 lJS 
hpanak JP.000 2256 170 2S·11·940 15 
Le.hara 6.600 694 45 
Pra1111 8.250 74.8 ~ 
lspanak 9.900 1188 00 215·11·940 15 
Yula! 252.600 17.628 1327 
Yular 87.814 6.14.T 462 
Yula! 109.800 1.686 55() 

Yulnt 108.720 7.611 ssı 
Yul:lt 5U60 S.006 2S6 
Arpa 6&5.200 37.800 2842 
.Arpa 175.626 18.170 938 
Arpl\ 219.600 16.470 1236 
Arpa 217.HO 16.038 1024 
Arpa 108.720 8.154 602 2J·ll·IMO lS 

··~ YUz:er tondıuı ll§a.tı olmamak üzere ayn ayn •ooo t.on arpa pazarlıkla 
atın ~macııktrr. F~vsıı.t ve ıartnamesl komisyonda görCl.lUr. Arpalu Konya, 
..A.~eMr va bu aradaki lsta.syonlarda çuvalstz ngon teallml su.reWe alınacak 
trr. İhalesi 23·11·940 gUııtı saat 9,80 da. Kocıyad& Lv. Amirllği aatmalnıa ko· 
mi~yon•ında ynpılacakt.tr. TaJiplerin beW vakitte komlııynna gelmeleri. 

2L ~ l ~4u 22.11.1940 
! .113 Hant 1 •· .. Haftl proı:-ram Program 
9.00 Ev kAdmı 9.00 Ev kadını 

1%.33 1ı:irkç-e 1%.M TürkWl!r 
şarkılar 

l il.Ol> Mıılıt~Jlf l ıs.os Oyun 
TılrltUler havaları 

1,.00 Kıuı~ık 14 00 Ranıık 
prorram Proçam 

18.83 ('az ıs.os r..e.ayo 
Orke&traıt1 Kuarteti 

Hl.40 1nre:ııu. 18."0 Fil!' 1 
19.lG Çlı;'ıı.n Ho 

ltınnlan 
19.45 Fnıl ıo.u Şarkılar 

lle3ctl. %0.46 TcmıılI 
IG.415 PetpıırUcr Zl.10 Korn~ma 
% l.00 Dinl~3irl :n.45 Salon 

İıitekl .. ri Orkeetnu11 
%1.30 Konu ma 
Sl • .f."i Rad3ct 2%.t:\ Salon 

Orkeat.ruı OrkeıRrur 
22 .t.:; Dans mlttığt !J.00 Dana mtnllf 

Ra.şit Rıza Tiyatrosu 

• 

Sehir Tiyatrosu 
Tepebaşl Dram kı:.smuıcıa 

Ak§am 20.SO da 
(Ayıık takımı arumcb) 

*** 
t~lll CA~lnde Kotm'dl la11mmd!ı.: 

Aktam: :o.so da: DAnı 

~ 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugtm: ı - Söven Fedallmi: 

!"Urk~c. % - IIAyc1ndon oğla. 

Ç<!eu.lı Hektml 

Ahmet Akkoyunl u 
l'akatm, TaUmııane Palu No.. • 
Pazardaıı ma•d• herg1ln aaat Hl 

te11 ıonn.. Teıetcm tôl 2'1 

(1498) (11013) 

B.ORSA 
:11'1 lKtNO.tT.Eş&tN - 19-tO 

kapanış 

l Sterlin fi.2i 
100 Dolar 132.20 
100 Frc. 
100 Liret - . 
100 İsviçre ırrc. 296875 
100 Florin 
100 R&yi§rn&rk 
100 lleJga 
100 Drahm.l 0.99715 
110 Leva l.622:5 
100 Çl'ık kronu 
100 Peçe ta lJ.90 
100 Zloti 
100 Penıii 2'3.5325 
100 Ley 0.628 
100 Dinar 3.175 
100 Ycıı 31.1875 
100 lsve~ kronu 31.005 
100 Ruble 

FA bam •e TahvU!t 
TahvilA.t üzerine muamele olma.ml(I· 

tır. .---·-._--·· 

'SUMER 
RAKISJNI iÇiNiZ-

Galata., Kilrekçll•r 35·87 

Tel. 40'13~ 

K itaı; kısmı;ıı 
tanzim edip 

qeniden 
açmıştıı 

Kitap, met:mua, gazele basar. 
Ti.biler nnmmR ,lj7.;i ;~h·r; alır. 

dısı nıükemmel 
• lv.}1;!.. • • • •• le 

/J ıçı çuru ••• 
Ucuza ahnmı• bf rçok yemlşf erin dı'ı mO· 
kemmel olablllr fakat bllAhare içi çürük 
olduğu anlafıhr. 

Ucuz ampullarda öyledir. Kullanı ta çUrOk 
oldu~u yani fazla cereyan lstlhlika muka· 
bil az ışık verdikleri görülUr. 

M a a ruf markası bir garanti tefklt eden 
TUNGSRAM ampullarena almak menfaatınız 
tktlzasıdır. 

TUNGSRAM empullarının yOksek kalitesi 
bir çok defalar denenmlttJr. 

BOURLA BiRADERLE~ 
, iSTANBUL AN~ARA ı'Z.Mıq 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

ı - Keşif, §artname ve pl!nı mucibince tdaremlı:in Papp&hçe müskirat 
fabrika.ın yarıgm e!SndUrme tesisatı 1.§1 açık ekalltme usullyle ihale olunacak· 

trr. 

n - Kqtf bedeli •(3239,50) lira muvakkat teminatı (2f3) liradır. 

m - Ekailtme 5·12·9'0 perJ9mbe günU saat 14 te Katıataıta ıevunn ve 
mUbayaat §Ubt'slndeld alım komisyonunda yapılacaktır. 

'IV - Şartname ııözU geçen levazım §Ubeeinden (16) kunı§a almabillr. 

v - l~llerin ekıılltme tc:ln tayin olunan gün ve sa:ıtte kanunt vesaik 
ve yUzde 7,'5 gllvenme pa.ralarlle birlikte me.zktlr komisyona mUracaatları. 

(11037) 

Türkiye Cumhuriyet Me kez 
AK T 1 .· 

41M18a 

l.ltm: Sa1I KDorram 
Banknot • 

71 814 71 9 

Uf&klık • 

UMı.lldekJ lla.hcblrlerı 

rııra U!'UI . 

Barlçt.ekJ tınbablrlers 

~tm: ~an Kilogram ~ 21~ 19U 
A..ltm.9 ta.bvtll ltab1J eerbeat dö· 
•lzler • 
Olğer dôvlzleı •e oorçıu KllJ"tng 
oaldyeıert • 

Baz1ııe l'ab vl lle.rt 1 
ı>erubte ecıueo evrakJ oakdly• 
ll&rşllığJ 

Kanunun fi • " ın11ddelerlne terll· 
ıan Ho.ztne tar&fmdaıı v&kı te. 
ıtyat 

Scnedat cıuuııuuı 
ııcar1 Senedat . 

I 
l 

Eııbam ve tnh\•llAt <'ll:r.dıınıı 

Deruht.e edilen eYTakı nake11 
ye.ı:ıtıı karşılığı eıırıam ,,,. 
tahvilat ttıbar! kıym .. tı• 
Sertwııı l!;,hAm ve rahv!IA t. 

ı\ Vllftl\lllr 1 

A.1taı ve döviz il.zerine avan 
rab vtlAt ll.zertne a vanı 

Htulneye kısa Y11a .,.ıuu 

Har:ın.-ye ·"Q~O Ncı konJnıı gl'>r,. 
~ııın oıtm karoılıklı avanı 

Hls3('<18rlar , 
.SubtoW , • 

101.013.133.36 
13.620.119.-
2.176.378. 76 

404.93~.87 

7 .335.593.98 

27.263.825.90 

158.748.563.-

19.391.484.-

254.227.907.59 

4 7.0SS.876.93 

8.277.057.57 

8.681.75 
7.808.722.-
5.382.000-

88.58i.92ô 75 

Tek O o 

ı 1"'emnıu2 1113• tJlr'fh'nd.,n ıtfbaren 

Ura 

116.809.631. l: 

404.953.s: 

34.599.419.SS 

139.357.079.-

254.227.907.5~ 

55.335.93-1.54. 

101.784.330.5' 
4.500.000.-

21 :788.489.4Ç -728.807.7-15 °. 

Mlblm bir keşif 
sayesinde buruşuklukları 

nihayet verıliyor . 
Bu tecrübeyi yapınız 
Meşhur bir cilt mütaha.ssısı 

ta.rafından keşif ve genç h:ı.y. 
va.nlann cilt ve hücey:·elcrinden 
kemali itina ile istihsal edilen 
ve bir genç kızın taze ve saf cil
dinin uruıurlarma. müşabih olan 
''BİOCEL" tabir edilen kıymetli 
ve yeni cevher, halihazırda cilt 
unsuru olan pen be renkteki To
kalon Kremi terkibine karıştırıl· 
mıştır. Bu ak§a.m, yatmaz.dan 
vevel sürünüz. Uyuduğunuz her 
dakika. zarfında cildiniz, bu 
kıymetli unsuru mas edip besle. 

Görünmek. 1 
ister misinıı· 

necek ve her oaııah tal~ 
da cildiniz, daha saf ~ti!· 
görünecek ve gençl~~ 

Gündüzleri, ı>eyat: ıı-~ 
Tok:ılon Kreıni )cUlla.ıı.:1 JtlJUP 
kibindeki beyazla.tıcıaı:ue ıı ~ 
lendirici unsurlar: d Jllsd. 
ederek gizli gayrı ~afi ~ 
ri ihraç ve siyah 00 eri ııJle~ 
eder. Açık mesamel iJUıi tıe~ 
rrr ve bu su.retle cild ~ıı .; 
la.tıp yum~atacakW'·l<,dııı ~ 
tedbir sayesinde hcruir ~e r~ 
kaç ısene gençleŞe~ celi ~I 
kızların bile gıpta. e bir 

· ·ıt ,,e 
nı hayret bır cı~ 
malik olabilirsiniz. 

dlllııllllllıllllll,._AllJf.l:t~~ · . _...ıl 
ııı1ıırot" 

HELMôBLEu, 
~ Böbreklerin caıı,mak kudretlnl arttıru. Kadın, erkek idrar r.orl;:::: "r/ 

ve yeni belaofoklufunu, aıe.ane lltlbabmı, bel ağnamı, elk 8ı1'1~ ve bozarken yanmak hallerlnl ~dertr. Bol idrar t.ernln eder. 
tarın, mM&Dtde ta,larm teıtel.;külline mani olut•ttrlt· 

DlKKAT: RELMOBLÖ ldrarnıu:ı t.emlzllyerek mavııeş ıı~crtı 
S.ıhhat Vek&letlnln ruhatmı balzdlr. HER ECZ~11iEDl!i Btrl-

..,, 
..Şeker Lokum ve Şekerle e!erl11

11 .. 
~m nelaıetlle dlnyaya nam vere 
lı:: 

li!I ALİ MUHiDDl~fl 
===·HACI BE ı . ... 
:::: 
l:jE . ,ı.lif 
::.: • ... • Jtısd • mi MPrlce:r:: Bıh~f'kapı, ~ubl'leri: BeyoA-lu, Ka ....... o~. :s 

.... :::................ • • l'az:ır .,.ltnlerl açık rr lii :ı······················=s~m t ı c::::.:::::::=::::=c:ıc_ .. . 

Bankası 16 I 1111940 
PAS 1 F 

Sennay• 
lbtlyaı aktf'elı 

"dJ ve tevlıtal&d• • 
.; u."IUSI • • 

l'edın1l!dl'kl Hankn'ltfrtr ı 

ı~rubte edUen evra 't• nakdly" 
Kaııunun 8 • il lı:ıc1 ınaddelertnt 

evttkan Hazıne tara.tından vaki 
edJyat 

.ıenıhtt- 'tdllen evra.ICJ aalcdtyı 

-..ktye.ı 

<uşıııtı tamamen aJtm tılaralı 

tA•eten ted11vuıe •ar:edllen • 
'"l!~koııt mukabili uaveten teda. 

.... d . • 

6.188.666.15 
6.000.000.-

158.7 48.563.-

19.391.48ı.:: 

139.357.079.-

11.000.000.-

242.000.000•::. .. 

türk UrllN 74.855.757.~ 
\otm : ~lltı Ktlol(T11m ~HR72 125.709.3 
tll~O l'l:o. kanuna gOre b&Z1oey• 
ıçıl~ı:ı avr.zı! D'Uk!\hlll tevdJ olu 
ıM llltmlllr: 
~~n kllopam M ll41 930 

onvır TanhbDdat~ ı 

'ltın11 tahvili ){ahtı ı:ll'.v1•1f'r 

)Jğtr dövlzleı •• 1.ıacakls Kii· 
tnı: h:ı l<lyeler1 • 
1ullteW , 

bkon!o tı~ddl " • 

__ ..;... __ _ 
78.124.167.90 

3 l.018.434.67 


