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•• 
Orfi idare komutanı bugün 
~ .. " '"'"""'"'""""' "-------------~ 

Ostad Hüseyin Cahil Yalçın şehrimize· geliyor 
llaber ailesinde 

Alınacak tedbirler hakkında 

}fQber ·ı · d · · ·ı b 0 f >'e aı esıne e ıntısap etmesı e ıze şere ve· 
Bir beyanname neşı'etmesi 

~111, değerli muharrir üstad Hüseyin Cahit Yal· 
· 4 il ın keskin zeka hüz melerile isabetli muha· 
~ '1»lesinden geçen günün siyasi, içtimai, edebi ihtimal dahilindedir 
Qztla h ·· ''H Ak ~ ... rını, ergun, muntazaman: er şam,, 

"flıgı altında sütunlarımızda bulacaksınız. 

~m: 
~~çırıım 
~ır 

~ırsat 
~""'~,.......~~'V'v"VVV• 

ta~1tdi. İtalyan şevket ve . 
~te.;. nın mahiyeti Yunan 
"aıtu'ndc meydana çıkınca 
ı:ta.n Yle İtalya üzerine kara
>'ap~ denizden ve havadan 
8Ji ~Cak müşterek bir Fran
~\'~e 1

1
ngiliz hücumunun ko. 

ll'!le ... talyanın hakkından 
ltaı~egı sabit oldu. O zaman 
~r aYı Afrikadan silip sü

• k~~k çok kolay bir iş ola. 

'\ Yazan: 
aeyın Cablt Yalçın 

.................................................... 
Yunan 

ilerleyişi 
devanı 
ediyor 

Göricenin 
zaptından 

sonra 
Plndos 

mıntakasında 

Leskovik şehri de 
zaptedildi 

Yunan başkumandanmın 
orduya emri 

Düşmanı .. . .. 
surup 

DENiZE 
Dökünüz 

Sahil mıntakasında 
l ta/yanların münakale 
hatları kesilmek üzere 

la fJ lq~p basladığı ve iki ta.. 
ı~' bo/af orduları garp hudut
\' ı~i 

81 
unca atalet içinde bek. 

ı"dııı tatarda ortalıkta bir ha. 
e~IYan~olaşıyordu: Fransızlar 
A.ı ~Otları vaziyetinden şüphe 
~ ~~ t, onun gün"in birinde 
ı:e eJa. lehinde harbe müda
~ \te bceğine ihtimal veriyor. 
~ ~ lA ~ehlikenin önünü al. 
~~te b~es.ıni düşünüyorlardı. 
tı .~o11 lı 1ttı: ltalya ile acıkça 
~ l\ı tor !ttıa; ne yapmak istedi-
t~ "aı~a ve kendisinden açık Atinıı 28 (A.A.) - Görlcenin zap· 
' ~ 1ta1Yet almasını isteme. tından sonra İtalyanlar, bUyük bir tn· 

1'1l'ı'tıatı lya kat'i bir bitaraflık tızamsızlık içinde §imale doğru ricat 
ı:.'tı~ 11 V~r.irse ve bu temina. ediyorlar, llalyan tanldannı kulla.nan 

ı~"'. ta.k ~bılırse, ne alfi. Olma. 1 Yunanlılar, dUıımana ağır zayiat ver· 
~ ~ıli~ kdırde, bütün Fransız ve diriyorlar. Çok mlkt.8.l·da İtalyan, Yu· 
~~~ atıl lAVvetleri ltalyanın iize- goslav toprağına iltica. etmektedir • 
~;tdarı ~ak onun vücudunu Cenupta sahil mmtakaamda Yunan· 
'lı!.di\kik aldırmak ve en fena lılar Epirde ilerlemekte olup dUşma· 

' 
' 

Örfi ldarc l\omutnnlığına tayin 
olunan Korgeneral A il p.ha ( ağ. 
dakl uzun boylu zat) General 

Muzaffer Tugsnnıl ile beraber . . 
Tas ajansının mühim 

bir tekzibi 

Macaristann1 
üçüzlü pakta 

iltihakı 
Sovyetler Birliğinin 

muvafakatile yapılmış 
değildir 

Londnı, 28 (A.A.) - Hamburger 
Fremdcnblatt gazetesi. bundan birkaç 
giln evvel Macarlstanın Uçler paktına 
iltihakı Sovyct Ruay:ı.nın teşrıkl mrsa· 
isi ve mu\·nfakatilc ynpıldı~r.ıı bildir· 
mlşti. 

Tu ajansı diln bir tebliğ ne~rt>derck 
bu haberin tıımamlle asıl ve e"astnn 
ari olduğunu beyan ediyor. 

~.ı Olıtı ada. vereceği zarara nm mllnakalc hatıarmı kesmek üzere 
~"•va e ak ıcao ederdi. bulunuyorlar. 

~ati te göre, lngilizler Yl."A!'O BAŞKUMANDAN~~ Bulgar meclisinde 
~a- tırrı~ hareketin aleyhinde E~mt Qm 1 1 ~;'ar i ~lardır. lngilizler ltal- Atin.o, 23 (A.A.) - Yunan bll§kU· n ay ' er 

~l'lıeti Çıtı sözün, muahedeni.n mandaru general Papagos orduya em· Ege denı· ,. 
ııı, .. 'lıullı?hnadığını biliyorlardı. riyevmisinde dllşmanı denize doğru z ne 
~~~ttefik! Harpte, Almanyanın stırmelerini \•c denl1.e dökmelerini cm· 
d t'~ası~ olan ltalya tehlike retmektedlr. - mahreç 
§~ lnd~ müttefikini terke. DON AK~Al\ll{İ YUNAX 

l'lda. e;ıltere ve Fransanın TEBLlôt • t ı 
l).~y l~ti Al.rııanyaya karşı har. Atina Z3 (A.A.) - Dün akşam neıı IS ıyor ar 
~ıl'rıcut ·çSıı·rııdi de, Almanya ile (Devamı 4 iincüde) Makedonyadakı· 
~ a11Ya e ık ittifaka rağmen, 
~~~tasi1Y 1• bırakarak garp de· Lı·manımızdakı" kardeşleri zulüm 
l'ıı~ cııl'tıa~ıtıe iftihak etmesi, altında imiş! 
~· ~~~~ili~ler~~v~iıca ~~~k~~: y ı Sof ya, 22 ( A.A.) - Stefani A-
~I ~~<>re lngilizlerin düşündü. unan vapur arı Jansının husuJ muhabiri bildiriyor 
~il.ılı) ' nıüttefikler ltalyaya d Kral Bori ·in nutkuna verilecek 
~a~~al'lıtı ~derlerse Almanyaya onatıldı cevabın müzakeresi esnasında me-

A.ı \tere"l'ldadına koşmak için bus Dumanof, Dobrucanın Bulga-
dıı. ll)atı Ceklerdi. Yunanlıların Göricc zaferi dola· ristana avdetinden dolayı Bulgar. 
~~lı <la ~a .ile harbi ltalya or- yısiylc limanın111..daki Yunan ban. ların çok memnun o!duklarını ve 
!lıı.ı ı.ıı et Ştırak ettikten sonra dırlı büyük küçük bütün merakip fakat henÜ7. z.ulüm altında bulu. 
~~~lı tfı rrıe_ktense Alımın hUcu- bayraklarla donatılmıştır. nan l\Iakedonyadaki kardeşlerini 

Orfi idare kanunu mucibince 

Altı vlliyette 
zabıta saıab·yet 

va vazllelerl 
Askeri makamlara 

intikal etmiş 
bulunmaktadır 

Örfi idare komutanlığının vazife ve salahiyetleri· 
ni gösteren kanunu neşrediyoruz. 

örn ld:ıre komutanlığına tayin edi
lrn, korgeneral Ali r.ı;-.a, bugün öğle· 
c~..ı sonra şehrimız~ gelecek ve res· 
nıt;n fı:ıaliyete geçecektir. 

l\'.umandıuıın, kanunun .k1>ndl.slne 
~erdiği salAhlyetıer dahllfnde aldığı 

tedbirleri bildiren blr beyanname neş· 
retmesı muhtemeldir. 

RAŞ\'YJiALE'l'JN TEBLt<it 

· Ankara, 22 ( A.A.) - Başve
kaletten tebliğ edilmiştir: 

Umu.mi siyasi vaziyetin gös. 

1 

tcrdiği lüzum ve icapları muta. 
lea eden İcra Vekilleri Heyeti, 
Teşkilatı F.ıSasiyc kanununun 
86 ncı maddesi hükmüne teVfi 
kan, İstanbul, Kırklareli, Edir: 

ne, Tekirdağ, Çanakkale ve Ko. 
caeli vilayetleri hudutları için. 
de, ilan tarihinden itibaren bir 
ay müddetle, Örfi İdare ilanına 
20 _ l1 - 940 tarihli jçtimamda 
karar vermiştir. 

ÖRFi İDARE KOMUTANI 
Ankara, 22 ( A.A.) - lsta.n. 

bul, :Krrklareli, :Edirne, Tekir_ 
dağ, Çanakkale, ve Kocaeli vi
layetleri dahilinde ilan edilen 
Örfi idare komutanlığına, jan. 
darrna umum komutanlığı uhde. 
sinde kalmak li7.ere Korgeneral 
Ali Rıza Artuokalm tayini yük. 
sek tasdika iktiran etmiştir. 

(Devamı 4 üncüde) 

Beazln sarllyatını azaltmak için 

Hususi otomobiller 
beş gün sonra seyrü
seferden menedilecek 

Dün neşredilen kararname, taksilerin münavebe 
ile seyrüseferini de karar laştırmış bulunuyor 

.. Benzin tahdidi kararnamesi dün- \ işliyecektir. Her sabah 6 da nu _ 
ku :resmi gazetede intişar etmiştir. maralnr değiştirilecektir. 
Kararıınmeye göre. hususi binek Bonzinlc işliyım \'C fakat velk~ 
otomobilleri, motosikletler, tı'nez· ni olup da bundan istifade~ edil -
ıüh deniz vasıtaları beş gün sonra mek istenen deniz vasıtalarının 
seyrüseferden menedile<:eklerdir. motör daireleli deniz ticaret mü • 

Ancak elçiliklerle konsolosluk • dürltikleriyle liman reislikleri ta -
lar ve 12 tetırinsanide seyrüsefer- rafmdıın mühürlendikten sonra, 
de bulunan doktor otomoblllcri bu serbest bırakılabilcceklerdir 
~emnuiyetten istisna edilmişler · Bugünden itibaren hiçbi~ kara 
dır. . ve deniz na.kil vasıtasına yenide>n 
Taksı otomobillerinin de bir seyrüsefer müsaadesi ve plılka 

~n tek, bir gün çüt numaralıları verilmiyccektir. 

Karartma tatbikatında ahnan neticeler 
Görülen noksanlar hakkında 

:Racii setUin ... ._.,--.... .._...._-...__, 

tef.sici --
Vatandaşlar 
Vakur ve sakin 
işlerine güçlerine 
Bakmahdır 
Yazan: HASAN KUMÇAYI 
H VKO~U.ITÇE alman bir ka. 

rnr üzerine İstanbul, Kırk. 
Jarcli, :Edime, Tcldrda.ğ, Çıanakkn· 
le 'e lfocaeli \iliyetleri hudutla. 
n dalıilinde bir av müddetle örfi 
idare ilii.u edildi. Ôrfi ldarcnln bk 
ay mUdıletıe tahdit edilmesi ve an
cak harp tehlikesine en 7Jyadc 
ma.nı·ı olan altı ,;\ayet lıuduUa.rı 
dahiline inhl nr ettirilmesi bu is
tisnai tedbirin ne gibi bir zaruıd 
sevkiyle almmıs olduğunu göster. 
mcğc kufldlr. 

Etrafımızda. dolaşan harp tehli
kesini görmemezliğe ı:;elmckle 
harııten kurtulmuş olmayız. Bila· 
kts önüno gcı:llmesl mümkün olan 
harp ihtimallerinin hile me) dan 

(De' amı 4 üncüde) 

Almanya ile Fransa 
arasında 

Klerlng anlaşması 
tatbik edlllJOr 

Berlin, 28 (A. A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Alman ekonomi nazırmm bir e
mimamesiyle, Almanya ile Fran -
sıı arasında bir klering anlıı.şmruıı 
tatbik edilmeye başlanmıştır. Bu 
anlaşma, bUtiln Fransız mUstemle. 
keleri, himaye idıı:relerl ve keza 
Afrika ve Suriyedeki Fransız 

manda idareleri de dahil olmak ü
zere işgal altında bulunan ve bu -
lunmıyan Fransaya şamildir. 

Tediyat Almanyada Alınan kle • 
ring sandığına yapılacaktır. Bir 
Alman markı !kursu 20 Fransız 
frangı olarak tesbit edilmi~tir. 

İngiliz sigara 
fabrikaları 

Bu sene daha çok Türk 
tütünü kullanacaklar 
1..onılra, 23 (A. A.) - Ciga.ra 

fabrikaları bu sene Türk tütünle. 
ri kullanacaklnrdır. Bu seneki 
Türk tlitün rekolte<ıini satınalmak 
için yapılmakta olan müzakereler 
çok ilerlcmL'i bulunmaktadır. Tir • · 
yakiler Türk tütUnlerilc Virjinj tü· 
tünlcrfnin harmanının nefasetini 
takdir edebileceklerdir. lngiliz ci _ 
gara imalathaneleri Virjini tutün
lerile yapacakları harmanlal"da 
fazla nispette Türk tütünü kulla 
nacaklnrdır. \ı~e~ilt!:ınot hattı üzerinde unutamadıklarını söylemiştir. 

~~~a~alar daha muvafık olurdu. F p B. Dumanof, şiddetli alkışlar a- , 
~o~tt~tı, 1~ cereyan tarzına on apen rasında, Bulgaristana Ege denizin-
t 0~11la~a u meselede lngiliz de mahreç verilmesine Ingilterenin 

Vilô.yet bir 
izahname neşretti 
Işıkları karartma teşkilatının 

ilk gecesinde alınan neticeler 
dün. vilayet, belediye ve emniyet 
müdürlüğünde alakalı şefler ta. 
raf rodan tetkik edilmiş, gece 
kontrol yapan memurlardan iza
hat almmıştır. 

Bundan başka dün gece<lcn iti_ 
haren muhtelif yerlerde maske
lenmemiş 50 lamba bırakılmış. 
trr; ancak bunlar saat 11 e doğ. 
ru kaldırılacak ve her gece ya
rnnşar saat evvel alınarak bilS... 
hare biç yakılmıyacaktlr. 

Harbin bnşlangıcında Virjini tU. 
llinleri stoku ancak iki buçuk se
nelikti. Önümüzdeki aylarda bun· 
!ara yüzde 8 nispette Tür tütünü 
ilave erlilecek ve peyderpey bu 
nispet arttırılacaktrr. 

)4~(ilıa.n brı galebe çalmıştır • . Dün tayyare ile Sofya· mani olmuş olduğunu tebarüz et-
1otd "cırdu.u· d~sünüs makul gö. dan memleketimı·ze tirmiştir. 
o~~ b~ .. ~ak ıhtıvata uygun geli. IŞIKLA .ıN lASKELEl\~IF..SI 

1 ~~~YQ~ :t bugünkü hakikat- hareket etti Sofya, 22 (A.A.) - Diln Bulgar hU· 
~l~llll\I ,,.~r fırsat kaçırılmıt kQmet merkezi ile bUtiln memleket 

ı ., lll~,. '!>Osteriyor. Bir kere. Sofya, 22 ( A.A.) - Almanya. dahilinde kumıt bir ışık söndürme tec· 
&titıi A büyllk bir Fransıx nm Ankara büyük elçisi Fon Pa. rtıbes! yapılmı~tt'. Bu tecrllbe cuma 
ilt. 1-f e ip hudutlarına bağ- pen, Sofyada 20 saat tevakkuftan gilllll ba~Jıyarak bir hafta sürecek o· 

r(~aman, harp ister sonra, bugün, hususi tayyare ilt tan umumı ışık söndürme tecrübeleri 
evanu 4 üncııde) Tiirkiveye hareket etmiştir, lçin bir haztrllk te§kll etmektedir. 

Şehirde maskelenmiş bir hal. 
de bulunduriılmasma karar veri. 
len 137 lambaya yeniden 200 
lamba daha ilave edilmiştir. 

Lavaı vene Parlıe 
gUti Tramvay biletçilerinin de pa.. 

ra alıp vermeleri müşkül oldu Parl!i, 28 (A. A.) - Fransız 
görülerek maskeli ampüllerin \ başvekil muavini Laval dün akşam 

(DC\'amı 4 üncüde) Vi&iden Pari&e reJmiitir. 



c 
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Hacı Murat bu sözleri hemen 1 kapıda görünen Hanefi onun ar · 

hemen anlamıştı; çilnkü o kadar zusunu anladı ve yeni kalaylı ib
rusça biliyordu; lükln yaverine rikle leğeni getirdi; diz çöken e.. 
de tnsdik ettirmeyi daha uygun fendisinin ellerine su dökmek için 
buldu; ona sordu: hazırlandı. Hacı Murat ytizbaşı;a: 

- Ne diyor? 1 - Yahşi ... 
Milikof doğrusunu söylrnıek is. Dedi; abdest.ini almaya başladı. 

tcmiyordu; lakin ccmır olduğu ka.. Saat Uç buçukta prens Voronso· 
dar zeki olan Hacı Muradın aldan· fun odasına giriyorlardı; başku · 
mıyacağma şüpheai yoktu; bunun 
i9n generalin sözlerini dosdoğru 
tercüme ettL 

Hacı Mur;ıt dik bıyıklı mağrru 

askere baktı; gülümsedi; baştan 
ayağa kadnr traşlı yüzUnU, sır -
malı apoletlerin!, göğsUnU doldu • 
ra.n n!şanlarmı hakaretle aüzdU; 
sonra yaverine döndü: 

- Ona söyle korkmasın! BI • 
zim dinimizde domuz eti ha.ram • 
,, ~? .• 

~lilikof bu s<5zleri tercilme edin
ce generalin yUzü pancar kesildi; 
sonra sapsan oldu; albayların da 

ondan farkları yoktu; doktor An. 
driyevskl bıyık altmdan gUlUyor • 
du; bir ild dakika sonra hepsi de 
yerlerinden kallrtrlar; dans eden, 
içen, gUlen kalabalığm uaııtna 

katıldılar. 

Salon gitgide tenhalaşıyor, çift" 
lerin kuytu köşelere, esrarlı kapı
lardan mzıırak esrarlı odalara, 
ba:hçerJn aık dallan ve ta.nan YI • 
ğmlarr a.rasma. dald?klan rortllll • 
yordu. 

Hacı Murat bura.nm ruhunu da" 
yanrlmıyacak bıdar iğrenç bulu -
yordu. O mradn prens Voronsof a. 
ğır adımlarla yakla.şt.I; aralarmda 
bir Dti kelime konuşuldu. Hacı Mu· 
ra t all esinin kurtarılması i~ln ne • 
1er yapmak Inzmıgeldlğini görllş • 
mek btiyordu. Ul.kW. Voromot bu 
bahsa hiç girmiyordu; biraz sonra 
da çekilip gittl O zaman Hacı 

Murat saatini çıkardı, kurdu; ku.. 
1ağma koyup dbıledi. Yaverine el& 

nerek sordu: 
- Artık gidemez mlyiz ! 
- İstediğin.iz zaman gidebillrel" 

niz, lakin kn.lrrsaruz daha iyi o. 
hır! 

UUdn dağla:rm kurdu bu domm 
nğılmd b · r dakika bile duramaz. 
dı; kalktı. Milikof onu oturtmak 
istedi: 

mandan onu sinsi bir giilıimaeyiş
le karşıladı; imam Şamit Uzerine 
yapılacak askeri h:ı:reketler hak • 
kında görü.süldü; sonra Hacı M'.1-
radm vaziyetine geçildi: 

- Peki ama, imam Şamil sizin 
aJlenlzi ve çocuk!armızr lı•ç ver · 
mezse hep bByle e11C?ri.nizi bağla. • 
yıp duraca.lıc mt:Jımz? 

- Böy!e durmayı hiç istemem. 

LA.kin İmam Şamil ailemi ve çocuk 
l.armu verecektir; yeter ki onu 
kandırabilecek kadar Dağtıatan e. 
slrini geri g6nderinlz; yahut. •• 

- Yahut? .. 
- 1mam Şamil parayı da sever; 

çUnktt muhtaçttr. 
- Herhalde 90k ister! 
- Elbet. .• Hiç olmazsa.. •• 
- Nekada.r? 
- Bir~ yüz bin ruble ••• Belld 

bir milyon. •• 
Prens Vororuıof koultuğur.a yas

landı; elindeki altm kalemle blok
notun boyunca bir yuvarlck c;hdi; 
onun içine (1) yazdı, eağuıll altı 

ta.ne Sifır koydu; b&§DU sağa BOia 
salladı ve mmlda.ndı: 

- Buna imkan yok ... 
- Niçin? Ak~ar'm o kadar pa· 

raaı yok mudur! 
Prens Voronsof gülllm~: 
- Var; lrutln kanunlarnnJz bu· 

na milsait değildir. 
Hacı Murat bir ~ey anhya.ma • 

mı§tı; karşmmda.ki ihtiyar tllkinin 
uzun ve beyaz yllzüne bUtün genç 
llk ve zek&mu aksettiren mavi 
gözlerine tı:ı.crakla bnkıyordu. 

Voronsofu."1 yüzü yeniden afır. 
l~tı: 

- tmam. Şamilla pazarlığa gi • 
rişmek lAmn; bunu yapabilir mi • 

sinlz? 
- G.ozııiye gidersem mm.ele • 

kette knlnn doeUarımla haberler 
mc.k kolaydır! 

- Peki ama, imam her ne pa.. 
- Bclld prens Voronsofun 61 • hasma oltı1'6& olırun senin aileni 

zinle ailenizin kurtarılması hak· uk1 ve çoc annı vermezse ... 
kında konuşmamasına kızdınız, IA· - Bir arzusu var ki yapılı:raa 
kin öyle GCyler buralarda. görü. herhnlde verecektir. 
Ulmcz! ... 

- Hayır, hayır ... Onun için de

~··· Uykum geldi! 
Hızlı hızlı kapıya yUrUdU; ara • 

baya bindiler ve karanlık aokak -
lardan, yan a.ydmlık caddelerden 
gegere.k uzaklnşttlar. 

-S7-
flİR ltÖPEli VE BiR YU?lmUK ... 

Ert5 gü.n öğloye doğru ytız.. 
baş Mlllkof Hacı Muradın oda.s?
na geldi; her zamanld gibi hUr • 
m"'tle aelAmladı. Sonra §UJllaıı 

söyledi: 
- Kafkasyada.ki çar ordulann.m 

başkumandanı ve çarın vekili ge
neral ekse!Ans prcna Zemlnyon MI 
!halloviç Vororuıof, çok değerli ve 
oesur misafiri Dağmta.nlı Hacı Mu. 
:rada salAm ve sevgilerini yollar; 
onwı her tilrlli htiyaçlamun ve 
ıa.hatmm temini hakkında ne ll • 
ımnaa ya malan içhı emirler ver 
~ tekrar bildirir. Bundan baş
ka §UDU da hatırlat.Er ki kendisile 
dilcdJği zaman.da ltudn hususi yer. 
lerde başbaşa &8~eğe hazir" 
dır. 

Bu sözler Hacı Murndm gecP..dcn 
beri devam eden bedbinliğini ade

erltmfştl Yavere sordu: 
- Bugün prensi ziyaret edebilir 

miyim? 

- Elbet. .• 
- O holde hemen gidelim! .• 
Milikof saate baktı; öğlo yeme. 

ğine ancek yamı:! saat vardı: 

- Ne gibi? .. 
- Benim ailem. ve çocüilarnn 

onun elindeyse onun oğlu Cema -

leddin de on üç senedenberi eizin 
elinizdedir. 
Hacı Murat ne zamandanbori 

bunu söylemek için fmsat bekle • 
miş, aramıştr. Şimdi alacağı ceva· 
br merak ediyordu. 

Prens Voronsof karşıdaki bU· 
yük saate baktı; beşe geldiğini 

görUnce yerinden halktı; ayni za· 
manda dimdik doğrulan Hacı Mu. 
ra1a: 

- Doğru s~yllzyorsun. Ukln 
dllşUneyim ! .. Çünkil Cemaleddin 
Şamil §imdi çnr ordusunun hir 
zabltldir! 

Dedi; hafif~e başmı eğerek u -
ğurlJ.dı. 

Hacı Murat oldukça şendi. O ka 
dar ki, kendisini crtesl gün öğle 
yemeği için çağıran dik bıyıklı ge. 
neralin bile arzusunu kırmadı; bu 
adam belki Voronsofun emriyle 
hareket ediyor; dağlı nıı.fbln ağ • 
zmdan bir şeyler kapmak istiyor 
du. 

Sofra Hacı Muradın hoşuna git
sin diye Dıı.ğzstan usulünde kuruL 
murtu; mis3.firler arasında b~r 

gün önce generalle birlikte gör -
dUğU iki alba.y, bir binba..51 da var 
dr; aynca sarkık bıyıklı, kısa 

boylu, kırk ya.§larmda bir adam. 
boylu boslu bir Gürcü prensi göze 
çarpryordu. Hiç kadın yoktu, çün. 

kü Hacı Muradın kndrnlt meclis · 
lC'rden hoı;lanmadığı ıınloşılmı;ıtı; 

yalnız erkeklerden ibaret bir halkA 

.1 A H ER - AKr~m t"O"tn!\. .ı - ı.- .v 

-----

Ekmek 
çıkarmak 
istemi yen 

Bir f-ırıncı müddeiumu
miliğe teslim edildi 

Beşiktaşta Hasan Çakar is. 
minde ibr fırıncı, un yoktur be. 

Koıu rer.l<li kağıt s~k. yan 

Bir ı,a;; t ~ ciı~i 
'-" 

tezgQ' tarı 
evkif olunda 

Vatan I • 

ııtcaleıı' 
Ahmet F.mln Yalmanın ın bir de 

ba 11&'1: ·Bir Türk lstanbul uı.arrif 
L~vnnten 1 t..ınbul 'ıı.r:.,aır. " bulll 
bu yaT.ISınd:ı, AtatUrkUD, ı ~· 
hükümet mcr ·czli l.Ddcn atıp at· 
rayı seçmesindeki tsaboti tcbarı:,yıo 
tirdikten aoura TUrk Jstıı.nbu!UO tıııi 
buhranlı gllnler knr§ısmdıı salA:nwı 
ınuhalaza edebildiği halde ı.,.e ~ 
ıatanbulun can ve para kaY 

1 
de' 

d~tUğUnU bildirmekte ve göY e 

m.ektedlr: ~ 

hanesile evvelki akşam ekmek Ketencilerde, sabuncuhanda, •9 
çıkarmak istememiş, fakat bele- numarada kAğıt Ucareti yapıuı Hayım 
diye müfettişleri tarafından ya_ oğlu nya Ue tezgahtarı Yııko, dük· 

pılan ara.,c:ıtırmada teknedeki klnlarma. gelen bir müşteriye, movcut 
3 • 4 çuval undan ba~ka fırın koyu renkli ktığıtıa.rı dUkkA.nd& bulu· 
içinde de 7 çuval un bulmuştur. nan bir mU!}terlyi göstererek: 

bul.unmadrğı anıaır!mıo, her llds1 de 
yakalanar&k adliyeye verllml§lerdir. 

Geç vakit ctlrmUmO§hut dördUncn 
ullye ceza mahkemesine verllen nya 
ile Yako, fazla işten §S§trdıklarmı ve 
söylediklerini bilmediklerin! iddia et· 
ml.şlerdir. 

".11.ıı.rp lhtlın!lDerine karıi1 bJ1" ıııt 
ı:u,Unürk~n. Levanten lstıı.ııtnıl~11 
hııssa gö:Wnillıde tutuıına.sı ve '1' . ...o 

uıı~ 
ilo A.aadoıu arasında geç.it~ ~· 
ve lll60liüketin e.ıı büyük nu.tu8 blf 
fı; tine aahlp ola.o bir ıı:Wada cnıl11 lbd" 
Türk nı.hunun tdikim olıPll!l•n!l poJt' 
;ı; 1.9 duyulmaeı çok tabiidir· Dlr • bil ' ,.,,cune• 

Ba~ka adamlara satmak sure. .._ Bu sivil memUTa emniyet mO· 

tnya emiıı olabiliriz ki b..-i 11~ 
mak8atJa ne gibi tedbir aıın;a tıJçblt 
Wçblr zaman Hrata gltmiyccc1'. ~ 
zaman Hrntlarn mliııaadfl etınl.> rJll11' 
,-e kaU ıc.aplann hududunu ~ 

tile çuval başına kazanacağı üç dUrlUğ'U hesabına sattık. Hiç yoktur.,. 
liraya mU1{2.bil Be1ilrtaş h~lkmı deml§ler, fakat ıılvll memur ola.nı.k 

ekmeks:z bırakm-ı.k istiyen Ha- ı göstcrdlltleri adnmm seyyar sebzeci 
san Ça'rnr müddeiwnimlliğine Muhtar olduğu ve emniyet mUdUrlU~ 
teslim edilmiştir. nUn de böyle bir k4ğrt mUbayaumda 

Mahkeme her iki muhtekir bakkm· 
da tevkif kararı vcrmi§, ve muhake
meyi karar için ba§ka bir güne bırak· 
mıştrr. 

caktır • ., !Jll. 
Muharrir makalealDl Türk 11~-ofl 

la hitap ederek ıu satırlarla ıuutl;.,_. 

Yeni m··nt kafat 
Vekili 

Devlet demiryolları 
erkinile tam§b 

Anka1"a, 23 - Yeni Münaka. 
Uit Vekili C-Ovdet Kerim lnoe. 
dayı dtin, devlet demiryollarına 
giderek umum • lüdürlük erka
niyle görilffmüş, işler hakkmda 
izahat almıştır. 

Şehir Meclisi 
toplantıları 

Şehir Mecli8i.nin işleri çoğaldt • 
ğından badema her toplantı gU. 
nünde mesaiye bir buçuk saat er
ken ola.ra.k 13 tc ba!lla.ruı.caktır. 

B y 
Meclisi d 

er eler 
1 

Ankara, 22 ( A.A.) - Büyilk 
Millet Meclisi bugün Doktor Maı. 
har Germen'in baikanlığmda top.. 
lanmıştır. 

Celsenin açılmasını mQteakip 
Kars mebusu General A.kyüz'ün 
vefat ettiğini bildiren BaşvUalet 
tezkeresi okunmuş ve hatırasına 
hürmeten ayakta bir dakika sük\lt 
edilmiştir. 

Bazı azanın mezuniyetlerine ait 
riyaset divanı kararlarnun tasvi
binden sonra sıhht ahvaline bina. 
en istifa eden Münakalat Vekili 
Afyon mebusu Ali Çetinkayarıın 
yerine Sinob mebusu Cevdet Ke. 
rim Incedayının tayinini bildiren 
Riyaseticumhur tezkeresi okunmıış 
ve muvaffakiyet temennisile karşı
laruruştır. 

Meclis ruznamesinde bulunan 
maddelerden haftalık karar cetvel
lerindeki bazı kararlara ait arıiı. 
hal encümeni mazbatalarını tasvib 
eylemiş ve askeri muhakeme usulü 
kanununun 53 üncü maddesinin 
değiştirilmesine ait kanun layiha. 
sının da birinci müzakeresini yap
mı~tır. 

1eclis bunu takiben evrak ara
sında bulunan Türkiye _ Romanya 
arasında münakit ticaret ve tediye 
anla~alarile merbtıtatımn tasdi. 
kine ait kanun Iavihasmı ruzna
meye alarak müz<ikcre c} kmiş ve 
tasdik etmiştir. 

Meclis Pazartesi günü toplana
caktır. 

• !qe umum mUdUrlUğü ihdaııı hıık 
kmda Ticaret vektlletinco yapılan tet 
klkler b1Urllınl§ olduğundan yakmdo. 
te§cbbllllere girl§llccektır. lstanbulda 
da .satı, fDlcrini tanzim tı;tn umun:.1 
mağazalar ~aktır • 

• Gerek lsviçreden memleketimi· 
ze, vo gerekse mcmlek~.lmlzden !s· 
Vlı;rcye gtden C§yanın Yunanistan hU· 
ltOmetlnce alakonduğu haber alınmış· 
tır. 

• 1s bapkası lstanbul §Ubulnin ye· 
ni mUdUrU Maclt §ehrlmize gelerek 
yeni vazifesine bll§latnt3tır. 

• Şehrlmlr:deki balıkçılar bumdan mo 
ttlrle Bulı;nristnno. scvkecl!lecek ba· 
Iıkl:mn trenle ltnlyr..ya gön 'rllm~sl· 
nt t.C'rnln için Bulg rl~tıı.ı:n bir mü· 
mc!Sil göndcrm~lcrdir. 

Kasket giy
miyen tatebe 
kalmıyacak 

Sinemalar, ders saatle
rinde hiçbir talebeyi 

kabul etmiyor 

Işıkları kararlılan 
şehirde 

ilk gece ancak bir tek 
hırsızlık hadisesi oldu 
Şehrin ışıklarmm maskelendi. 

ği ilk gece olan evvelki gece 
Ça.rşıkapıd&. bir hırsızlık hadi. 
sesi olmuş, Refik adında bir sa. 

"Tel.Aş hislerini Levnııtcult'te ıırııl' 
kou:z. Kcmliııl&l bun1arıı IUlJ11 ()it 

bir hale koyunuz. llUkrunetlıı ~Jdll 
kııfa ile ıııız.ırladığı tooblrlerf ı;ır 
b.r kafa lle tatb!lte ü.mll oıunııt-- ,tP 
gün hrım mllU davnya, bı;an de l1Jı tO 
önwıil alına!< ıı;ın yapııbUooet1JJlı 
bll..)·Uk hlzmct budur. 

Orta okul ve liselerde okuyan bakalı Faize isimli 17 yaşında. 
talebenin mektep haricindeki bir genç kızın karanlıkta cebin.. 
vaziyetini sıkı bir murakabe al. den cüzdanını ça.Iarker. yakalan. 
tmda bulllllıdurmak üzere mek. mıştır. 

Yeni Sabah _ 
0 
~· 

Hllseylıı Cahlt Yalçm, bugünle ~· 
kalesinde lngUtcrenin bir zıı.~t~ 
Imdan batısediyor. Ortada. ~uııı· 
nln bugUnkU dost.ıarmm Y it&~ 
da Türkiye ve Birleşik Alıl8~er1Pııı 
ba§ka olmam11B1, dünya devle ır 
harp BO.nunda lngiltere }taZal11rs:JPıtl 
t1klılllcriıU nıuhata.za edebilec p 
ve binaenaleyh bu gllrUltUyU ~1' )J' 
meden. bUr gcçlrebllmcnin s.D~e ıcf" 
manyaya yaltnklanmak 111yast ıtdııP 
bil olıılıileceğinl kanaattn<kll dOo 

~ mUdürlerile polis müşterek Refik üc;üneü sulh ceza malı. 
bır program bllZJl'lama.ktadır. 1 kemesi tarafından ı ay 28 gün 

Polis ve muallimler dUn Be. ha.pis cezasına mahkfun edilılli§ 
yoğlunda bir araştırma. yapmı§- tir. • • 
lardır. -o-- nu söyUycrek demektcdlr ki: r:ıJl1fl' 

Sinemalar, tiyatrolar talebeyi 
ancak gündüz ders saatleri ha. 
rlcindeki matinelere kııbul ede. 
ccklerdir. Kasket giymiyen ta. 
lebelere paso verllmiyecek ve 
hiç bir talebelik hakkmda.n isti
fa.de edemiyecektır. Kaakctlcrdo 
talebenin numara ve ismi bulu.. 
nacaktır. 

Maliye Vekili 
bu sabah 

şehrimize geldi 
Maliye Vekili Fuat Ağralr, 

bu sabahki ekspresle Ankara.. 
dan şehrimize gelmiş ve trenden 
Pendikte inerek doğruca Eren
köyündeki evine gitmiştir. 

Askere giden 
memurlar 

Şehir Meclisinde 
maaşların tediye şekli 

görüşüldü 

Şehir meclisi dün Necip Ser. 
dengeçtinin riyasetinde toplan. 
mış, manevra dolayısifle silii.h 
altına alms.n :tnemurla.nn m('"'Ull 
addiyle maaş ve ücretlerinin 
vaz'i tesviyesi hakmdaki teklifi 
bütçe encümenine havale etmiş 
ve Sarıyerdcki hususi idare ma
li ilk mektep binasmm ild sene 
müddetle orta mektebe tahsisini 
muvafık görmüştür. 

--==40-

ltın 
25, 1 O liraya çıldı 

Evvelki giln 24.80 lira olan al
tın öün de yükselerek 25,10 Ura· 
ya çıkmlştır. 

Bir kUlçe altının fiatı ise, dün, 
290 kuruştu. 

Feci bir kaza 
Bir kız çocuğu tramvay 

al tında parçalandı 

Dinde ltib en 
trea selerlerı 
talıdlt oıaada 

Htlkftmetln şeni kararına gö
re, dünden itibaren Ankaradan 
cuma, pazartesi, çarşamba gün.. 
Jeri 12,45 de, Adanadan cuma, 
pazar ve çarşamba günleri 
13,30 da l:are.ket eden trenler 
kaldmlmr:tır. 
Yarından itibaren de Ankara 

• lstanbul trenleriyle Bandırma 
vapurlarından bazıları kalka. 
caktır. 

Kaymakamlar arasında 
yeni tayin ve nakiller 
Ankara, 21 - Bulancak kayma· 

kamlığına Bigadiç nahiye mlidilrü 
İbrahim, Bursa hukuk i~eri mil • 
dürlilğüne Haymana kaym:ıkaını 
Bedri, Karamana. Nazilli kayma. 
kamı Celal, Nazilliye Ko.raınıı.n
dan Feyzi, Gellboluya Keşandan 
Sabri, Çınara, İstanbul beşinci 11u· 
be mildliril ŞükrU, Bozkıra 1stan _ 
bul maiyet memurlarından Ke· 
ınal, Çatalc:ıya Elmalıdan Cemal, 
Elmalryo. Gemlikt<ın Zeki, Bozö -
yUğe Çatalcarlan Hikmet, Gemliğe 
Bozöyük kaymakamı Emin naklen 
tayin edilmişlerdir. 

"Bu ı;irldu mcnru.ııt tıeııub.ı ~ ' 
Jıl51er 

her tllrlü ;ı;Uk "k ''c ıns:ı.n1 ~ 
uutuldu. Osm:ınlı ımltn.ruı.tınl' ~ 
mllcadclekrlndrı 1ngtltcrenln ° ,,,-
3 urdınıou ve h.m:ıyaslnl gilrtJl~6"' 
ı;ıu nuıhra.rlııtunın tAvır ve ıuıreuerl""' 
vu 116zJcrine bir b:ıkınrı.. btil~ ıı,d C' 
bilytik bir lusmuıı tngll11Jrrde" ar"' 
bir he.Jiye olarak alnu.~ olıuı ts~~ 
bugUn 1n~llzlert be,.c;erıyctln d ,11v 
dl,ye lliUı edJ.) orlar \ e Alnl!"1ıorŞ) ,rııı 
ma.dık ) o.ltnklık brrnkıllll or~.,,p, 1'l' 
Alman;ı; 3 ere ııerlldlği r.ıııı...-ıeıJıı' 
Bul~lstıuı dcrhnl lnglli• pJll ~ 
kar 1 beslodl~I mlnnettarlılctaı1' tJ'1ı' 
hi ro.bıtoılarduıı 'e ı.lostluldıır~tert')-e 
se başlıyocaktır. Bugllrı J.ııg~( 
yUz pevlrcn !I.ıı.carlnnn veii:ılr 
ketlerin )Bpacaklan da bııdur• ,.,fl~ ..... :ııı .. 
Eğer bu IdicUk devlet'"•... dl " 

.reden bir Jtorkuları olsaydı eltJld°'ır 
dınılar1Dl atarken b:ı.§ka türlii ~ııı 
nürlerdf, galip gelecek ıngtl~ ~· 
lntıknmı, U!rtip cd('blloocği tlJltlPt'* 
lan etmdl!:.l meslcklcrJnl 

meııcderdl. ·elerıııt 
İngiliz dost.lamııız. harp gn~~ 

nan ederken bu nolct.tıyı ıaııtılb -01--uıı"' 
lcrso mUcndelelerlııln bUttlP ~er <' 
rlynkArl!ır, hllcktırlar, nıUfsi ,.t<"'" 
mllnafıldnr Jcblııe kcndııcrl ~fllı >""" 
lerdlr. l il.kat tiz bıı kad:U' gıı~ ~ 
but Allcenab olamı;ı;nc:ığr:ı. JJ d 11' 

JJir ı· 
be mecbur cdceck lıcrhanı;I dt" ıe-t 
tın topnıltlannı ı;lğnersek 0 ~ 
~in nrtılc b:ı3nt balckl taııQ ıııf 
Sonra o devlet! bizim cılıJllz~ l 
Uz. ta\· sutu, tn~llz. biııJ!)ycs4c<'cıl~ 

B• h• . h kurtnrnm::ız. lnglltcre bUtilD rJJeo?, 
ır ınt tıcaret eyeti ri ve mllletl rl blr hı:ıyııt \-C ~_...ıııı 

1• dit J>Pt'. ,;ı• ge ıyor mUCadeleslno daı;et etıucli • rU .. 
' -'•-•üJOğilXI• ~.-

Habe't' ver\lğ.iğine g5re, memle. ki\ mi klnUğln, lld YULJ t!lğU' flCI"",, 
ket.inıizle ticıır1 milnaseb:Lt tesisi : klır~ğm ve mentant~;ı'ı,ıuııillefl~ 
için HindL<ıtnndnn bir ticaret he • görllleccğl knU EUJ'e ıtınıb /. pi~ 
yeti gelecektir. Yeni nimm m:ıske ı ıı ~ıertı' ~ 

tabUyotini Jmbııl eden ınUl 1~0 ~ • 

1 1 
bir za013n bUrrlyctc vo ıstıt' 

111
, ~ 

Askerlik işleri ıörülmiyC(l('ı.ıcr1 deı;.-ı .. mes ı;ıı ~ 
. _ slp olaralt lifin oluıull3lıdI1'· rıı:ılfl tP 

lııglltere için bir Utn'\'ct ki') ~ 
Fatih Askerlik fUbestndcn: cıalrtır. Yol·s:ı lngilk'.rc, dll:Juıll 
Şimdiye kadar hiç asl•crllk ctmcml§ ltük~ ıırttığını ı;orecclrtır.,. 

ve aıhh1 ahvalinden gııyrl bir seboble ı t; 
geıi bırakılmııı ( 316 ·335) ( dnhll) der G::iiiiiiCiiiii;zziiüiiiS::iiiİO:iii__. 
ğumlu (isUhltAm) (ruuhııbero) (eUva· 
ri) (topı;u) ısmr!ına mensup erat na· 
kere ııcvltedllo<:eklerdir. 

2 - Şubede toplanma gUnll 2~-ıı
MO pa1.artesl sabah s:ı.nt (9) dur. 

. de 
Takas primlerıııcb 

tadilat yapıl 

3 - MUkclleflorln tayin olunan gün 
de §Ubcde hazır bulunınalan illn olu· 

·ıet ti~~ 
Avrupa harbi beyn?.U:. vU~...ıı• 

rette mühim taııavvtıll ıetıJ'.-, 
tirdi •· den takas prJııl de~ ge gın • :BU "'."ıd 

nur. bnzı tadilll.t yapılmıştır. tsW" 
Gönüllü hastabakıcılar ı şiklikler dünden itibpreıı • 

kursu ba.qlnnmıştır. . · 5 .. ,ıedlt· 
467 numarah vatman Ah.medin Yenl taka.9 primlen § " t 

idarooinde..ltl Kurtuluş • Beyazıt Beyo hı yaba.ncı a&kerlllI ubeıaln· tıırııııı.11,~ tranıva;ı:, Kurtulue tramvay durnk ılı"": t ın.t ıııı,1.tı' 
yerine geldiği vakit, Necla admda l Beyoğlu ,.e B~iktn§ kazab.n dahi· T kns nevl1t"ti tha 4.0 
yedi yaııındaki bir kız çocuğu, llnde bulunan yabancılardan 1 ikin· Enter§anjnbl _ :~ 4o 
tra.mvnym önilne atılmış ve bir clklnun nn tarihinde açılacak UçUn· İngiliz 40 

- Vakit geçtiı·; ckfle!fl.ns prene 
neredeyse sarnyına döner; ancak 
llçtcn scmra daireshıc gelir! 
Hacı Murat birkaç saniye dü • 

şündU: ellerini b!rlbirine vurdu; 

kat't.anını çıkardı. kollarını sıvadı; 

içinde bu çatık k:ışlı \'C sert dağ" • Serveti lı'Unundn çıltıı.n (Portn) 
f hnli bir ilrd n dolayı asliye UçUncü 

lmın 'UD"~ ıyac nğı. l:C'nC'siıun iş • et:za mııhk m" n v rllcn lir ı:rııııt 

anda t~kerloklerin altına dUşmilg- cU devre g!Snüllil yardımcı hem~!.rcı~r Bolçlkn 51 4.0 
tür. Zamllı çocuğun ancak cesedi kursuna gimfoyc talip hemoirelcrin Holanda ;; 41 

li~ c ;.ı • .ınılı.> ordu ııhri il irl01 muharriri <- hıl S:ıf
( Dct amı uır) ttdUnbcrant tm lrdlr 

tramvay altından çıkartılabilmiş • bir ikamet Mgıdı iki fotoğraf ve mclt İsveç 51 40 
tir. Adlıye doktoru cesedin dofıı1.. tep f&hadetnamclerile §U~ıo mu 1 F'~sa 51 ..ıo 
ne rulıs::ıt ' rmi~tır,. rac:aaUıı.n 111\n olunur. - 1sv:ıçre 



lr~ ···- ,._ 
~r Vakıt matbaası 

~cındili 
·-- -~:rınıo 

'tafl eti 
~~ı dostlarımız müstevli 
~~ karşı iıç haftadır 
~\'~ ri kahl'amanca mu
~~~aff~n sonıa parlak bir 
ı~r. 1 

1Yet daha kaza.wnış. 
~l (!(} talyanıar · Yunanistanr 
. '4qltk ~l:Xledikten başka Arna. 
~ket .~rak_larm.da mtibjm bir 
ih.;~,_ Uslerıni Göriceyı· ter 

t ~~&el'dir ' • 
~~ ''% . · Gelen telgraflar<' 
."<I ltaı l'ice'nin terki haberi 
~Q,jıl~Iar taı·afmdan res. 
~~ b.rııllliş olma~a Londrac1a 
~ ~ heyecan uyandırmış. 
~ raya, göre bu hadise 
~ ~ tarafmdan şimdiye 
~~dan müteaddit mu. 
~etleri tetviç etmektedir. 
~ ~ Yettar askeri mahfille
ttt I' ta~~ç hafta içinde Yunan. 
~Sev!{ 1ndan parlak bir su_ 
~~ Ve idare edilen harp 
~ ~l derin bir hayran ık iz.. 
;~ tllıelrtedır. Bu mahfiller 

~l'Jtı~~klarma -~~:şı .1tal
~ i .~VVur ettigı ılen ha. 
~·~ hır ftalyan ~~? ol~n 
~~:iik uı.ptmm buyuk bir 
J~~ltte eh~!11miye~i olacağım 
l\:_,. rnuttefilctırler.,. 

~ -'ier tar 
l\.. ~~~l'· aftan Yunanistanda. 
Ilı~ 1 Vaziyeti tahlil eden 
lılı..hi ~a?.etesinin Balkanlar 
~\;~ diyor ki: 
~· aıll' vaziyetin başlıca 
~<:lel .. YtıtıanJiların Epir cep. 
~ u.~ esaslı ileri hareketi, 
".ı~ata, llehrinin mansabından 
~'l ~ ~Yasaranda.'ya doğ
··1~ ~..ı·ıstıkametinde inkişaf 

l:iıı ~ır 

Sılici il~ı; hareketi Yanua -'% Yol · J C t. U boyunca yapılmak. 

r Sl4ıc .. 
~\'~ ~:aıeket de Voysa ,·a. 
bO?ı~a. ~rısmda Premeti ve 

.A 'tet ~1stıkanıetindedir. 
~·tiııııı. katlar düşman kuvvet
~ ett~~k~vemet etmeğe de. 
'\!o ı~ b.:r.ı şüplıesizse de Yu. 

~'."· ~ Uyuk bir gedik aı;:.mış. 
ı~ il~ u. gedikten ikinci ve ü· 
~:illa tı hareket sahalarının 
~ t bir\'kunanJılar bir kolordu 

ll 'fu tıvvet akıtabilirler. 

~~·anfan kuvvetleri yelpaze 
·'l'llda_ l'llakta ve sol cenahta 
~~lıııtğ~ ~oğruya Ayasaranda. 
·~~t·ı t kadar sağ cenahta da 
'i~~I~~ ehcJit etmektedir. 
'~ ~ k a ı ışı Laı zmdaki bu 
ı~ tleq ~tın ol ccnalıile Ka. 
lig._ ılel'ı rı nıansabından başlı_ 
q~lllan aıhareketi arasında iki 

1 ~lllıe~~.n sarılacağı tah
lllı~ ""ı.edır. 
~ı iatkk <> an İtalyanların 
t t tc!v aıı:ıetınde ncat ettik. 
'~a eli ta cılki gUn Yunan tay. 
~ ~~f" l'afıneıan yapılan bir 
Qı:ıın 1

• dU.snıarun Ergiri'nin 
~~~~te cenubunda bulunan 

:ı:"'l tı.ıuılatın henüz varma. 
.:'Q\ b· hakkak olan bir nok
~ f!t~·kaçınakta. olduklarını 

f h.ı 1Stir 
IQı~lllOs • 
~ıı.':'lıluarhoıg sinde· Hersek'in 
~ ~oı tarafından işgalile 
" hum llııun napa 1ı bulundu. 

~ ~ ~ eınesi muhtemel olan 
l'lıak~nıa1c doğru kaçmağa 

t 1 bu aclır. Bu düşman kuv. 
f &'~olun garbındnki dağ. 
tl'b~.nıa;ek }rnıiulmağa mu
l~~a adıgı takdirde Mah. 
''\{l l Veya e ir düşmeğc 
t ~·bit· biğt>r yerlere ol_ 
tıı.~lrılıı u dağlık mıntakaya 

t tt ~ arın yeıpaze gibi a 
'• l'diJ. .. ıerı anlııcplmakta: 

H A B E R - Akşam Postası 

Mısır çöHinde 

Perişan edilen 
it al yan müfrezesi 
108 ölü, 11 esir veı·di, 
5 tank tahrip edildi 

){ahire, 2'.l (ı\ . . \ ,) - İngiliz 
umumi karar.;fihı bugün şu tebli
ği neşretmiştir: 

Sudanda, GalJ:ıbat mmtaka.smda 
devriyelerimizin faaliyeti muvaf _ 
fakıyetıe devam etmektediı·. 
Diğer cephelerde kaydedilecek 

hiçbir dı:'.ği:ıiltllk yoktur. 
MISIR ÇÖLtı'NDfı:Kt ÇARPl~llA 

Kabitt, 22 (A.A.) - .İngiliz umumi 
karargahının tebliği: 

İleri keşli mUfrezelerimizden biri 
tarafından 19 teşrınisanlde yapılan 

çarpL,ma. hakkında tafsilat almmış

tır. Bu ciddi çarp1şmada mtifrezemi:?. 
hafi! zayiat mukabilinde 5 İtalyan 

tankını tahrip ve diğer 6 tankı ehem· 
miyetll surette hasara uğratmışlar· 

dır. İki kamyon tah:-ip. iki kamyonla 
bir miktar top ve di~cr mal7.emc iğ· 

linam edilmi~tir. 
Bundan başka on ttalyanla bir Lib

yalı f"~lr edilmiştir. 108 dtişmı\D as· 
kerlnin öldüğü kal'! olarak tesbit edil · 
mi~tir. • 

Siidandn. Gallabr-t bölgesinde bir 
İngiliz devriyesi l'!detçe faik bir dıiş

man devriyesine ehemmiyetli zayiat 
verdirmf§tir. 
Diğer cephelerde kayda değer bir 

şey yoktur. 
MALTAl'A n ccu:u 

Malta, 22 (A. A.) - Persembe 
gecesi adada iki defa hava tehli · 
kesi işareti ver.:lmi.stir. Birinci a· 
lert düşmar. • ıyyarelcırinin yak • 
laı:ıtığı bildirilmeRi üzerine veril -
rni§se de hiçbir hadise cereyan 
etmemiştir. İkinci alert esnasında 
bombalar düşmüHtür. İnsanca. hiç· 
bir zayiat VP maddi hasar yoktur. 

lSKEl\'DJ;RiYl:DE IlOMBARDL 
MAN KURRı\~LARI 

Kahire, 22 ( A. A.) - Kral Fa_ 
ruk bugün 1skenderiyeye giderek 
İtalyan hava lıücumlarmdan hasa· 
ra uğnyan mıntakayı gezmiş, has. 
tanede bulunan yaralılarla görüş
müstür. Veft partisi, hava :ıkınla
ımrn sebep olduğu felakete medar 
olmak üzere 1000 ingiliz liracıı te_ 
hPrnt etmistir. ~{ı~ır hükümeti de 
3.000 ingiliz lirası teberru etmiş· 

tir. 

ispanyada hububat 
klfayetsizUğl 

elfdlşe uyandırıyor 
• 

Madrit, 22 (A.A.) - Haber 
alındığına göre, Büyük Britan.. 
ya hükumeti birkaç gün evvel 
bu senenin mahsulün.den 400 
bin sandık portakal mubayaası 
için bir mukavele imzalamıştır. 

Gaz.et~lerde ve diğer malı. 
fillerde bu sene İspanyada hu • 
bubatın kifayetsizliğinden dola
yı endişeler gösterilmektedir. 

"A. B. C." ga?..etesi buğdayın 
kifayetsizliğinden bahsettikten 
sonra, ha" rlm bu sene her za . 
mankin 1 fena olduğunu yaz.. 
maktadır. 

Görünmiyen Harp: 
B E Ş i NCi KOL 

l'a1.an: 

\ILADMIR SABA r 
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Bu vaziycl kı;.rşısınd::ı biitün Po· 
lonyaya alarm işareti Yermekle ~eç 
bile kalınmış olduğuna şüphe yok· 
tu. Fakat, ne gariptir ki, bu mü· 
cadelcmde, biitün bu deh:;;et verici 
hadiselere rağm<'n Meta tek ba~1. 

rna kalmakta idim. 
Zira hc;;inci kolun usulle'ri gayet 

girift \'C hiç umulmıyacak kadar 
"ağlamdı. 

Einaer:ı.leylı bıı iste az ço'· ilı_ 

ti sası bulunmıyanla ra ihanetin 
mevcudiyetini ispat etmek ı.;on de· 
rece güç oluyordu. 

Netekim mareşal dalıi, Valeı:;ka-

Yugosıavıar 
aruında birlik we 

Sırp • Hırvat 
aa.ıapıası 

Belgrad, 2'2 ( A. A.) - Avala 
ajansı bildiriyor: 

Hırvatistan valisi Çubaçi.ç), 
Kakoveç'de söylediği bir nutuk. 
ta Yugoslav camiasını koruma. 
nm ve milli kuvvetleri bu mak
satla takviye etmenin mukaddes 
vazife olduğunu kaydeylemiş ve 
şöyle demiştir: 
"- Sırb _Hırvat anlaşınasiy_ 

le ta;hakkuk ettirilen basiretli 
ve aydınlık siyaset bu vaziyetin 
ifası hususunda bir rehine teş. 
kil eylemektedir. 

Başvekil muavini Maçek bu 
Sırb - Hırvat anlaşmasUJA daya. 
nan siyasetin kati surette tatbi. 
kine nezaret ve ihtimam etmek. 
tedir.,, 

KARADAGLILARIN 
1NG1L1ZI...ERE SEMPATİSİ 
Belgrad, 2Z ( A. A .) - Kara_ 

dağlılar, bir İn~iliz bombardı
man tayyaresinin fırtına esna_ 
smda Danilovgrad'a yakın dağ. 
lara düşmesi üzerine kaybolan 
üç İngiliz tayyarecisiyle bir A. 
merikah gazeteciye karşı takdir 
ve tazmıde bulunmaktadırlar. 
Cenaze alayı geçerken 45,000 
dağlı yolları doldurmuş, alayın 
üzerinde Yugoslav askeri tay· 
yareleri uçmuştur. Cesetler kli. 
seye top arabası üzerinde nakle. 
dilmiştir. . 

S!L.AH ALTINDAKİ 
!HTlYATLAR !ÇİN 

Belgtod, 22 (A.A.) - D.N.B. 
ajansının hususi muhabiri .bildi. 
riyor: 

Belgrad radyosu. silah altına 
alınan ihtiyatlarla faal hizmet
teki kıtalar için hususi neşriyat 
yapacaktir. Her pazar günü ya. 
prlacak olan bu neşriyata 1 ka. 
nunuet-velde başlanacaktrr. 

ER~J 
• Madııt,, :!2 ı A.A.) Stefani; Hü-

Jcüı:ırt reısinin bir kaıarnamesi ile 
yeni bır do\'let ııüraaı teşkil edilmlştir. 
Şuranın azası ilk içtimalarında talı· 

llJ' eıfümi~lerJir. 

• Belgrad, 22 (A.A.) - Romen ana 
k.raliç<'si cuma sabahı Belgrada gel· 
ıniş, naıp pr('ns Polıln refikası prenses 
Olgcı. lle bir<;•J~: yüksek şah.slyeUer ta· 
raıınJıın islil.lıul edil~tir. 

" ~Lokholm, 22 (A.A.) - Stefanl, 
Upsalıı. üniversitesi laboratuvarında 

insan kam plazmaıruıın halli kabil bir 
toz haline g·etlri1mesine muva.ifa.kiyet 
ha.ıııl olmuştur. Bu toz, katıyen bozul 
maz ve heran in~an lrnnmın nakline 
yarıyacak şekilde mubalaza edilebile· 
cektir. • 

• Bcrlin, 22 (A.A.) D.N.B. Alman 
hilkümetinın daveti Uerine, Slovakya 
başvekili ve hariciye nazrrı Dr. Tuka 
Bcrline gelmektedir. 

• HeL'iinki, 22 ( A.A.) - Stcfıuıl, FJt 
satı§ı günde adam başına ~ gram ol· 
mak üzere vesika usulüne bağlanmı.ı· 
tır. 

"'Roma, 22 (A.A.) - Musolınl vall· 
leruen Senieeyi İtalyan polisi §efl!· 
ğine tayin etmi~Ur. 

tevkif edişime itiraz etmedi. 
Ben, ilk adnnda, onun vasıtasi_ 

1° ortadan garip bir surette kay· 
bolmuş ve birçok esrarın anahta
r1 elinde bulunduğuna emin oldu· 

ğum Kiriçk.iyi elline geçirmeyi u_ 
mu yordum. 

Bu adam vıısıtRsile gerek bc~in_ 
ci kolun Polonyaclaki gi?Ji faali -
yelleri. gerek şu Novoni tedhi'i ce
miyetinin hakiki mahiyet ve men· 
suplanm meydana. çıkarabileceği _ 
mi, sarih bir iz ele geçireceğimi 

kn\•vetle zannediyordum. 
Muhakkak ki bc!'iinci kolun kul. 

!andığı usuller evvrla h<>ni de son 
derPce şaşırtmrştr. 

Nasıl oluyordu ki aslen yahudi 

'ı ailesi olan, teyzezadesi kontes 
Valoskanın Bcdiııde Polonya he -

ı sabına çalışmaktan dolayı tevkif, 
muhakrnıc \'e hapsedilmi~ bulırn -
duğn bir kadın, yine diiıımaıı he · 
sabına çalıştırılabiliyordu? .. 

Köy ·papası Popoviçiıı hıidisPsi 

yr tevkifime ses çıkarmaınakl:ı b~· bfltın beşinci kolun mütı:·n mihver. 
raber, iı;;ndcn gülrnüstii. Zirn Va. lerini, istinıı t noktıılnrını teskil f'. 
leskanın bir dü~ma.ıı te~kilatma den adamları keşif hmm•ıunda ço~ 
mensup olabilcce~ini ona dahi ispat ı biiyük aydınlık teşkil etmi§ti. 
Jmk.inı hulamamI'jlım. Falrnt onu Göriiyordnm ki beı,inci kol usu-

Romanya başvekili 

General 
Antonesko 

Berlinde Hitler 
tarafından kabul edildi 

Bcrlin, 22 (:\, A.) - Stefani: 
Hıı.riciye naım Yon Ribentrop, 

general Antonesko ile Romanya 
hariciye nazırı Strudza'yı kabul e· 
derek uzun mUddet görüşmüştür. 

IIİ'l'LERLE UOL.-\UAT 
BnJin, 22 (A.A.) - D.N.B. bil

diriyor: 
Fülırer, öğleden sonra, yeni baş

vekfilet binasında, Romanya con · 
ducator'u ile romA.nya hariciye na.· 
:arı prens Studza'yı, uzun bir kon
ferans için kabul etmiştir. Konfe
ransta B. Fon Ribbentrop da ha· 
zır bulıınma~tur. 

S. S. muhafız kıtasmdan bir müf
reze, Romen devlr.t adamlarma se
lam resmini ifa etmiştir. 

BERLİNDEKt YENi ROMANYA 
ELÇ1St 

Berfin, 22 (A.A.) - B. Ifüler, 
bugün öğleden evvel, ba~vekalet 
binasında, yeni Romen elçisi B. 
Constantin Precianu'yu kabul et
nıiştir. Elçi B. Hitlere itimatname· 
.uti takdinı eylemiştir. 

B. Hitler, müteakiben. hususi 
Vazife ile seyahat etmektl> olan 
Romen elçisi B. Valer Pop'u ka
bul etmiştir. 

lngiltere üzerinde 
tayyare faaliyeti 

Loııdr:ı , 22 (A.A.) - Ha.va \'e em· 
niyo:t nezar~t.ıeıintn müşterek lebli· 
ği: 

İngiltere li1-erindelci düşman ha.va 
faaliyeti kliçük nıikyasta olmuştur. 

Gurupla gece yarısı arasında birkaç 
dU:ıman tan·aresi East Anglia'nın bir 
ka.ç noktasıyle elrncrisi Ingaterenln 
cenubi yar ısında blriblrL"lden çok u
zak mesafelerde bulunun dağınık yeı~ 
lercie bomba. atmıştır. Bu boml>alar 
az hasar tcvl!d etmi§tlr. 

Bu sa.balı erken faalıyet biraz daha 
geniş mikyasta olmak ü:ı;ere· tekrar 
ba.şlamrııtır. Bu htlcumlnrda vukubu· 
lan hasaı'lar da. aztlır. hı.sanca pek az 
zayiat kaydedilmi§tlr. 

İnglltereye dbkl 
tayyare hlcamları 
L0tıd10, 22 (11.A.) - Hava ve 

dahili emniyet nezaretlerinin teb .. 
liği: 

Bu sabah Londraya mücavir 
kontluklardan birinde bir köye ve 
öğleden sonra da cenubu şarki sa
hilinde bir şehir üzerine bombalar 
atılmıştır. · 

Her iki hadisede de bazı evler 
~sa.-a uğramış ise de insanca za
yıat pek azdır. 

Londra civarındaki bir kontlu.. 
ğa varan bir düşman bombardı
man tayyaresi sabahleyin cenubu 
şarki sahili açıklarında gözüken 
ikinci bir düşman bombardıman 
tayyaresi de öğleden sonra dü~ü
ri\lmüştür. 

lünde, ihanet şebekelerinin bir kr

sım tem~l mafsalları Polonyaya. 
yerleı;tirimliş ve tiı.biyetimize geç· 
miş olan eski casusların evlatlan 

~e ncsillcriydi. Bunlarsa, uzun za_ 
mandanberi Polonyanın hayat ve 
cemiyeti jçine o derece sıkı sıkıya 
karışmrış ve kaynaşmışlardı ki bun_ 
!arı birer birer meydana çıkarma
ya imkan yoktu. 

Bununla beraber, bu esastan yü

rümeyi prensip olarak kabul et • 
miştim. 

Şüphe ettiğim bir adamın der ~ 
hal men~eini ve ailesini tetkik ctr 
mPk, o adamın hakiki hüvjyeti ü -

zerinde büyük bir 1şık serpmek la
zrmgelirdi. 

Valeska hadisesi de, diğer bir 
noktayı ardmlatnıış bulunuyordu. 

Beşinci kol, Alrnanlarrn bütün 
dilnrncla en büyük dfüımanı ola -
r;ık tanınan ve hic; kimseye her _ 
Jıa.ngi lıir süphe vPrmt?sine imkan 
bırakrlmarnış olan muscvilikten de 
ıstifacıc cdcblii rnrdıı. O halci,. gf'_ 
r"k D·,,1·'.'.?: havarsindcn, gfrPk 

Alınnıyanın idnrlcn ve bilhass~ 

Çekoslovak) anın ilhakında mnha 
cerC't r:ıdcn Südet mus,..vilrinin dik-
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Tarih 

Romen tahtının hazinesi 
U MUMl hıuı)te, ı 917 yılmda 

ge.nernl Makeıı.ıen kuman. 
da11nıdaki .Avusturya • lfacaristan 
kuvve-ileri ile Alman kıta.atı Kar_ 
patları aşıp Bükrcşi zaptettilderi 
Z8lllan, Romanya kralı hü.k.imıet 
merkezini terketmek mecl>uriye. 
tinde kalımştr. Yüz milyon altın 
ley kıymetinde olan Romen tah· 
tmm hazin~! ile milli bankanın 

döviz ve altm!an emin bir mahal 
sayılan Ru.syaya nakledilrni)ti. 

Bilahare Alman ve Avuetuı·ya 

krtaatı Romanyayı terlcettikleri 
zaman tam Sovyet ihtilalinin ta . 
mamktnmak ü:ı:ere olduğu bir s1 · 
rada bu hazinenin ıınvatana nak_ 
linc kar:ır verildi. Hazinenin Ro _ 
manyaya nakli işi Rusyadaki Ro· 
men elçisi Diyamandiyo lıavale <'· 
dildi. Fakat sefir işin ehemmiyeti 
ni gfö:önünde tuts.:rak Romen en_ 
telicens servı3me mensup olan 
yüzbaşı Hill adında bir İngilizle 
Kanadalı albay Boyle'yi yanmıı 
yardımcı olarak almak ihliyacm1 
duydu. Bir Romen gazetesi bu he. 
yecanlr macerayı yüzbaşı Hill'in 
ağzından yazrru.'i ve bir İsviçre ga 
zetesi de bunu karilerine sunmuş. 
tur. Biz de çok enteres:ın bulduğu 
muz bu tarihi vakayı okuyucuları. 
mıza takdim ediyoruz. 

Husu~i trende g'iden sepetler: 

Romen krallığının hazinesinden 
bir krsun Petersbu:rgdaki Rus ih. 
raç bankasında diğer kısmı da 
Moskovada Kremlin sarayında ibu
hınma.ktaydı. lda.reyi yeni ele al-

' mış olan Sovyet hµ.kümeti lngillz 
lıükfımetiııin tavassutu ile ve Ro· 
men hükumetinin talebi üzerine 
hazinenin Roman~'B.ya iadesine 
domal müsaade etmişti. Fakat i.şlıı 
müşkül tarafr, kmllarla. beyaz Rus 
larm henüz çarprşınalrta bulunduk. 
lan ınıntakadan geçmekti. Sovyet 
hükumeti hazinenin nakli için mu· 
hafa~ krtaatI venneği kabul et -
memiş ve iki subayın emrinde yal· 
nı:ı; ;ı.·iııni dört Romen askeri bu
lunma.sına müsaade etmişti. Fakat 
bUtön tehlikelere rağmen yüzba.~ 
Hill ile allıay Boyle bu yirmi dört 
aaiııerle işi baearmağa karar ver. 
diler. Evvela yüzbaşr Hill. Peters· 
burg iıhraç ba.nkasmdan çelik ka
salar içinde bulunan hazin.eyi tes· 
Ilın alarak he~ ayn ayrı kalnı 
sazlardan örülmüş sepetlere yer_ 
leştirtti. Trende yap1labilecek her 
hangi bir araşlırm:ıd& çelik sa.n _ 
dıklarnı nazarı dikkati celbetme -
mesi icin bu işin lüzumlu olacağı 
düşünülmüştü. 

Bu sepetler Sovyet hüklımeUnin 
venni~ olduğu katara yerleştiril -
di. Katar eski bir lokomotif, bir 
vagon restoran ve dört yük vago· 
nundan ibarctti. Mo<Jkovaya kadar 
seyahat raha.L ve arızaaız ge~ti. 
MoskoYada millt bankanın altmla. 
n ile hazinenin mütebaki kısmı da 
vagonlara yerleştirildikten sonra 
seyahate devam edildi. ]'e.kat Mos. 
kovadan sonra jşler eskisi gibi yo
lunda gitmcmcğe başladı. SilAhlı 
Romen askerleri kızıl ordu men. 
supları arasında beklenilıniyen bir 
tesir ve hayret tevlit ettiğinden 
tren sık .sık durduruldu. Kıtaat 

şefleri trendeki emtianın nev'i 
hakkında incedrm inceye tetkikat 
ve soruştıH·malara ihtiyaç gösteri· 
yorlardı. Yüzbaşı Hill sorulanlara 
sadece ve büyük bir soğukkanlı -

katli bir .süzgeçten geçirilmesi la: 
zmıgeliyol"du. Zira, süphe yok ki, 
be9inci kol Polonya musevllerin_ 
den ziyade muhaceretten istifa.de 
ederek musevi hüviyeti altında 

kendi casuslarmı memlekete :!Oka_ 
bilirdi. 

Binaenaleyh süpheli musevfle -
rin hakiki musevi olup ohnadıkla
nnı tetkik etmek de o adamın ha· 

lıkla ' 1e{1)"a." na.klediyOl'Uz demek. 
le iktifa ediyordu. Diğer tara.ftan 
nazarı dikkati celbetmemelerl için 
de Romen askerleııd:lle ailft.hlarmı 
saklamaiannı emrı>tmek lfizurnunJJ 
his.~et.'f'Jli§ti. 

Trenin her istasyonda durması 
ıcap ediyordu. Da.ha ilk isl:Myon
da kendilerine ~·ol vormek istemi. 
yen bir hat komiseriyle karsılaştı· 
lar. Bn ko~r Romen hazinesi. 
ni.-ı na!dedileceğfni haber, almrş vl'• 
bu hazinenin trende bulunduğun • 
dan !fllphelenmiırt.t. Uzun görüc:me
lerden sonra nihayet trenin hare
ketine miisaade etmi!'ti. Fakat 
yüzbaşı Rill istasyon merı l•ria· 
rmdan birini elde e~rek kom·c;e_ 
in, tren on beş kilometre kadar 

Jlede olan diğer istasyona varınca 
karaJtlrktan istifarte rıdilerek al • 
Lmlnrın en miihim lnsmınr ihtiva 
eden \·agon restoranın zincirleri -
nin katardan çözillmesini emret -
miş olduğı_mu öğrenroi.:}ti. Bunun 
üzerin~ ild subay takip edecekleri 
hattı !hareketi tP.,,sbit ettiler. Va • 
gon restoranın damına trrmandı _ 
lar ve öteki imıısyona gelincı:>ye 
.radar orada kaldılar. Burada tren 
saatlerce alıkonuldu. !'{ilıayet bir 
aralık, sivil ( ~iseli bir adamın 

vagonlara yaklaştığmı Ye vagon 
restoranın kancasmr çıkardığını 
gördüler. Fakat bir saniye sonra 
Hill vagonuıı damından yere ine • 
rek adama müthiş bir yumruk in
direrek kancay1 yerine taktr ve 
hemen lokomotife koşarak elinde
ki tabancayla makinisti derhal 
trene yol vermeğe m~bur etti. 
Tıen ıni:tralyö:ı: ateşi arasmda yol 
alıran m.aJrinilıt yüzb~mm teh • 
didi altmda. trenin .süratini müte. 
madi'yeıı arttırmış ve böylece ken.. 
d:ilerini taıkibe koyulan bir süvari 
müfrezesinin elinden kurtu}abil -
nnşlerdi. 

Vısld ile harp madalyaları: 

Seyahatin mütebaki kısmında 
tren ild defa kızıllarla beyazlarm 
h~ttikleri mmtnkalardan geç -
mek mecburiyetinde kalmıştı. 

Her iki taraf da treni muka1ıil 
tam! ıwkerlerini naklediyor zan . 
nile a.t~ a9)1rşlardı. Nilıay< · 
Bria.nsh ist.a::;~onunda treni asker' 
ler çevirdi ve bir komiser gelerek 
vagonları araştrnuak <'mri!l.İ a l " 
mış olduğunu sö~ledi. Hill ile 
Boyle trenin Kanadaya ait oldu_ 
ğunu ve diplomatik miizalıeretla-e 
mazhar olduğunu ifa.de ettiler. Ve 
Boyle Kanadalı bir albay olduğu
nu tevsik eden vesaiki gösterdi. 
Bunun üzerine komisE'r biraz le -
reddüt etti. Kana<laıun Amerika 
da olup olmnclığmı sordu ve alo 
ğı müspet cevap üzerinde büyü· 
bir tesir yaptı. Hill vagonların < 
raştırılmasma mü.~a.ade edemiye -
ceğini, Jakat komisere bir misafir 
gibi vagon restoranda. i7.az ve ik
ramda bulwım.ayı bir şeref adde· 
deceğini söylocli. Komiser vagona 
çıkınca mır ortadaki büyük ma.aa. 
ya hakiki Kanada viskisinden biT 
batarya dizdi. Bu manzara komise. 
ri hakikaten Jliı· Kanada. treninde 
bulunduğuna ikna etti ve yalnız 
sepet ve ııandıklarm ne ihtiva et· 
tiğini soınınkla iktifa ettL 

Albay Boyle sandıklarda, kalı . 
ramıuı kızıiordrı mensuplanna. da· 
ğıtılacak olan madalyalarla ~ 

(Dm·amı 5 incide) 

manya dJıhilindeki Gesta.po te~ki _ , 
latma mı bağlı veya memleket i· 

ç.i.nde diğer bir merkezin mi 
idaresi altında oldukları ve bil
haesa. muhabere usul ve vasıtala· 
rmm ne olduğu hakkında henüz 
lliçbir fikir edi:nmiş değildim. 

Gizli cemiyetlerin ise beşinci ı,o~ 
hın barakaları olduğuna kat'i bir 
ltanaatim vardı. 

ımki hüviyetini derhal a.ydm)ata - Bu itibarla Polonyada büyük bir 
bilecekti. • rol görmeye hazırlanır gibi görü. 

Albay Sameroviç hfu:lisesıiıı:ıde L lMlll. Novoni tethiş teşkilatını şid • 
se husu.cıi ve gizli telefonun tu.Zak detle tak.ip etmek icap ediyordu. 
için kullandmasr beni diğer bir Bu cemiyetin mahiyet ve esrarına 
noktada da ikaz elmiş oluyordu. ıılH'u:z edebilmek içinse, albay Sa· 
Zfra beşinci kolun bilhassa mu - moreviçin ıııa'hip olduğunu ihsas 
habere ve muvasala va.sıtalarına ettiği malftmata henüz vakıf bulun 
musallat olduğu hakikati anlaş1lr - muyordum. 
yordu. BinaenR.leyh bu vasıtala • 
rın merkez ve mafsalları etrafın -
ela onla·rm kesif faaliyetini ara • 
mak icap edeceğine vasıl olmuş -
tum. 

Bu suretle evvela beşinci kolun 
Polonyada kullandıkları mctodlıı.rı 

:ıakkmda az çok sarih bir fikir 
ita T1 etmiş bulunmaktaydım. Fa -

Elimde yalnız Diınitrovi~ kö);.: • 
nün firar etmi§ olan jandarma 
çavuşu varp.ı ki onun yolu.vla bir 
iz ~erine dü.şmeye çalışmaktan 
başka. çare göremiyordum. F~"ll. 

sız kara torpillerinin gömlildiifhi 
nımtakalar meselesi ise beşinci ko
lun gizli faaliyetlninin elimizde 
yegane aydrnlıja çıkmış saAu I i · 

kat bunlarm münferit veya şebe· ili, 
kl'l<'r halindr. mi çalıştıklart, Al _ (Devamı oor) 
... IJ!m ............................................... .. 
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Do 'mz gün devam eden Göri. 
cc etrafmclaki muharebeler es
nnsmda, düşman hava. lı:uvvet.. 
lcrinin §iddetli mulm.belclerine, 
mevzileriiı tn.biaten kuvvetli ol. 
mt!.Sma ve kısmen beton ve di. 
kenli tellerle takviye cdilmi!? bu
lu.nmnlarma. rağmen Yunan kı.. 
taatr mühim d~~a.ıı. kuvvetleri. 
ni yararak p::ı.rlak bir zaf cr ka. 
zanmT~}ardır • 

Görice'yi müdafaa eden İtal
yan kuv"\·etıeri şu krtaattan mü. 
rekkcp bulunmakta. idi: lldn"i 
Triestino dağ fırkası, 29 uncu 
Piemonto fırka.sı, 49 uncu Porm 
frrkası, 53 üncü Arenrro fırkası, 
Tomori ve Teorobos müstnkil 
kıtalıırı 1t:ııynn siyı:ı.h gömlekli. 
!erinin 109 ve 166 ncı frrkalıırı 
dördüncü Bcrsaglieri nlııyr v~ 
104 üncü ~ mit'ralyöz tnburu. 

BUtiln bu kttruıt, birçok nğrr 
top b:ı.Uıryala.rx ,.e müteaddit 
tanklarln tnkvlye edilmiş bulunu. 
yordu. Bu mub3l'obo csnasm<la. e
le geçen esir ve malzeme henilz 
sııyilıiı~tır. 

BiltUn Arnavutluk cephesinde 
ha.Min b:dtı.yetinden b"ri ele go • 
çen hafif 80 topa, 55 tank dnii to
puna, :!00 mitraly öze, 20 tanlm, 
250 ~en fazla. nnkı1 vasıtasına 
ıl>öo den fazla. motosiklet ve oısik 
lcte, Ye bUyilk miktarlardn mii
Jiinima.t, benzin, elbise ve sair 
tier nevi m:ılZcmeye baliğ olmnk" 
tadır. 

arbl 
(Ba..5fnrnfı 1 nclde) t!at 

redllmı Yunan tebliğinden: Yunan kI- o· . r f ı" a d a r e v ayı iP tıAu1, cuma gtınU Morovya ve lvan e 1 
daı';lnrı ile bu iki dağ ara.smdakt bo zail a ,. efdC 
(;azı kft.ınflcn zaptetmlşlerdir. t (Bııştaııı.fı ~. 11 ~· 

G!lrtceyi işgal ettik. Pindos mmta· \_ ' (ll:ıs tarafı l ncJde) yeUerin faallyctlerlnl durdurıruı.k; mahallerde te§kll olunan nakerl altında ufak birer delık 3 

kn.smd~ Arnavutluk dahflindc Lesko· l · ı 1 d " TF...ŞK T...ı.fiTI ESAS YE \'I - Kahvehane, blrabıuıe, mey· mahkemelerde askeri muhakeme u· tır. .,,u ili 
vikl ın....,l cttllt. 1lert hareltetlmiz de· ! Ö ! !D '-~- ti t ı Em · t lt şube ... OftjU KANU.NUNDAK RF ARE mw.e, ya ro, s ncmıı, b:ır ve emsali suıu kanununun 2:50:256 neı madde ıuyc a meı pC 
''o.m ediyor. 1\IADDESi umuma C.!:;tk yerleri kapatmnlt Yeya hUltümlerl ho.riç olmo.lt üzere sefer- lüğünce yapılan tetk~kler "İİ) 

Eplrdo muh::ıs:ım:ıtm bidaycUnde b 1 b·ı1 rın 11 

Teşkilatı Esasiye Jı:amınumu- unların aı;:ı ma 'o kapanma zamanı· bcrllğe alt bUkUmlcr tatbik olunur. cesinclc otomo ı e _1ııf111 
dllşman mrafmdtı.n işgal edilmiş olan zun örf•ı İdare h:ı.l•,·.ı".'1akı· macl. nı tayin ve to.hdlt etmek; ~T dd 13 1. b l it kISJll" r ,. son §ehrl isUrdAt ettik. DU§manı hu· ,11 ..... • n o 10 -.- u kanunda yazılı um a nrmm a . ye 
ducb doğru pUskürttUk. Yunan tayya.· desi aynen şöyledir: Yll - ör!t idare nuntııı~asma gt· suçlardan dolnyı generaller ve a· mustatil şeklinde bıre! zaCıl' s;ı.. 
rclcrt, dUşman mevzılerini Ye ricat et· !vfadde: 86 - Harp halinde rlp !:ıkmalt lst:iycnler lı:ıltltınlla tak· mirallcrle umumi müfettişler, va- C'Ilması ve buradan 51 e;:nli' • 
mckte ol:ın İtalyan kollarını bombar- veya harbi icap ettirecek bir vn. yldnt ve tahdld:ı.t koymalt; liler ve lmym:ıkrunlar, hfıkimler y:ı.nm her türlü knzn.Y1 

' , 
· t h • ...ı !sy VIII - Cec~lerı dola~mayı tak· ve müddeiumumiler nıc" 'l'hindc ta· 1 ev· 1 1 .,ıır rt:.C. drman etm~tır. zıye ususur.., .. ıı. veya. an zu. J er> gı an aRı mı.,ı · Tb°bı.v 

GÜRtOEYl l'EDl Ji1TIKı\. huruııdıı. ve yahut vatan ve yi<l vcyn menetmek; kibat yapılabilmesi için herbirinin VİLAYETiN lZA~ !1 

MÜDAJ'.AA }::'I'MİŞ Cumhuriyet aleyhinde ·kuvvetli ıx - lcra Vekilleri Heyctl tarn!m· mensup olduğu idnreye görÖ Milli Vilayet dün RU ı 1 
.. r. 

I..ondrn, 28 (A. A.) - Roma ve fiili tcşcbbüsat vukuunu m ittıha:ı: ve tebliğ edilen emirleri Müdafaa veyn Dahiliye vey::ı. Adli. nesrini fayd:ılı görrnUc:t~c:b·ı: 
rn.d)osu, Göriccnin za.ptmı ehem. müeyyit kat'i cmarat göriildü:ktc ;~:!l~tm:~~~n sair tedbirleri takip ve )'e Vekilinin iznitıi nlm:ı.k şarttır. l - Niz:: mnamc :ın,ec lj,;.' 
miyetsiz göstermeğe çalışmakta. t c r a V c ki 11 c r i He. TE')Ii.tLAT JIARP II\UND}~ il \UEKAT hariçte yanm:ı.sı }'lzrıng~1Jl1sl" 
ve bunun ehemmiyetsiz adi bir yeti müddeti bir ayı teca. Ma.ddc, 4. - ürli idare altına alı· l\IL"\"TAIUL.UaNDA TATHlf' bnlann GO vattan fa"l:ı 
hadise olduğunu söyleme1ctedir. vüz etmemek üzere umumi veya nan yerlerde bu lmnun lıükUınlerlnl ımtJ,J~Cf•;K T \K\'ITT.ım sr lftzımdır. d r.ı c • 

Ro-" radyo"u, c 0··n·ccrun· ı~·aı _ mevzii İdarci Örfi'C'e ilan edebi. , u 2 -Bnzr dükkanlar n ,, 
....... ., ... .J tntblk etme.t zere hazardc Genel kur- M dd 11 H ..r. ve) .. 

Yanlar ._ __ fmdan "a'"""' ku·"·etler lir ve keyfiyet hemen Meclisin a e - nrp halinde önı lcnmenin kırmızı bCZ .... ettl 
w..n.L - ,,,.u. • • nuıy llll-!'ltı:ınr ,.e seferde Dnşkııman· "<l ·ı· · ·ı · l <l h' h k 1e,., 

le ınUdafaa. edilmiş olduğunu iddia tasdikine arzolunur. Meclis Ida. dıınlık tar:ı!müım en nz ltolordu ko· 1 arc 1 an CCıl meını.1 ° su a 1 u ğıtlarla ziyayı mas ~· tr. 
edi•·or. H.,lb··'·' Gö·n·c ...... ı ... 7 !tal _ rei Örfi'-"e müddetini indelica;p kanunun m:ıstıniyet ve hürriyetle- \'C bilakis hedef te. kıl c,. ~ 

J ;uu. .......... .J :mutaıılığı yapml§ bir ko:nutan, örfi . t k •t t l'k •t .. .. .. cel\ / 
Yan fn·k""I tarafın .. -- mild-~an .-. tenkis Y'"'a tezyit edebilir. Mec. rın a yı ve a 1 ınn. :ıı u~uncu dir. Bu gibi maskelcne 1,- ·ıt 

...., wuı w. " -.J idare komutanı olmak üzere seçilerek dd · · b" · · Ü •• •• <l" 
dilmiş olduğu tesbit cdilmi.stir. lis müçtemi değilse derhal içti. "'"'lll Mud!lfruı. \·elmietlnce tayin mu· ma csmın ırıncı, çuncu, or • rin siyah Jnım:ı.ş veya 1, 1·1 e ' 

d 1 Ö 
.ı.uı dil neli. beşinci ve altıncı lx':ıtlcı in. d ı c:eJ\ 

İTALYAN ŞEBEF1Nt ma.a avet olunur. darei rfi_ runelesL vapılır. Eu !tomutnnıbrın re· ışanya srzmıvac:ı. t · f J .. de yazılı tedbirleri, dalın evvelden 1 1• 
nURTARMAGA GAl.'R •:r yerun azla. temadisi Meclisin r::ıl·.~ttne ıuzumu kadar subay ve n... İ pı ması ..ı.zımdır. .1 .. ~ .... C"ro Vekilleri Heyetince tesbit c- • nJnrı.ı 

Londra, 23 (A. A.) - ltimada. kararm:ı. mütevakkıftır. ldarci kerl ~dil Mklm ,e memur V"rlllr. 3 - Bazr düJcka. .. 1 
Ö 

" ~ dilecek lıarc-kat mıntakalanndıı r ·cı.ı 
53-Yan bitamf ltaynaklnrdan haber rfiye şa.hsi ve ikametgah ma. Mııdde 5 - ôrı:t 1d:ı.re mahk.emelcrt almagn Başkumnndanlık salahiyet· pullerin ü7.crine ge 

1 ~1~t k' 
verildi<,;"e go-re, M,,..,..lini·, !•-•va - suniyetlerinin, matbuat, mu"'r". "'d 1 • tı.-lif ren eten kac!ıtl~r _!; · ... .,.... ~ ~J u ııpbı ıı yazı ı §c.tilde tc.,ekkUl eder: tar oltluğu gibi harp hareketlerinin - •. u ,. 
nm şerefini kurta.rmak içln Yu· selô.t, cemiyet, ı;ıirketlerin mu. ı - örfi idare ıco:nutanııg-ı refaka· ve nskeıi fn::ı.liyelkrin ve mruıalii rınskelenmc yaprldrgı f' C)' 
n:ınlılarn karşı kullanılan kuwet. vakkaten takyit veya taliki de. tınde askeri mUhakcme usuıu kanunu• nsay.i..~n emniyet ve himnyesi için tür. Bu şekil niznm~nlll ).g./

leri derleyip toplamak için hüm - mektir. nun 31 inci ve 35 inci maddelerine bu h:ırc1{iit rnmlakalannda bulun. gayir o!up eğer barıçt~ tııl: 
malı gayretler sa.rfct.mektedir. 1darci Örf ive mmtakasivle bu tevfikan lüzumu kadar askeri mahkc· malnrr c::ı.iz görülmiyen kimseleri mechurıyeti varsa 60 'a rııı 
Hiçbir formalite ynpılınaksw.rn Mu· mm.taka dahilinde tatbik oluna. me teşkil olunur. Bu mahkemeler top· bu mıntııkalardan çıkarmağa ve ri maskeli mavi lunıbnJ:ı 
E"..olininin emriyle takriben 50 - 60 cak ahkam ve muamelatın sure_ landıklnn mahallin ismini taıJırlar, bu harekat rnıntakala'rın::ı. girme - masr lazımdır. • oilÜ 
kadar yüksek rUtbcll subay azle- ti icrru:;r ve harp halinde dahi ' II - Örfi idare mahkemelerinin a· ği, çıkmağı rncnctmeğe ve bu mm· 4 - Hususi ve rcsmı ırı 
dllnıQ ve yeni bnşkumandan gene· masuniyet ve hUrriy~tlcrin tar. sn ve yedek askeri ndll htıklmleri, tak::ı.lnr:ı. münakalat va.sıtalannrn binalarda, evler, opartı ~ 
rnl Soddu, Arnavutlu:ktak.i ordu - zı takyit ve taliki kanunla. tes- zabıt kı'.\Uplcri ve diğer memur w girip çıkmasını tahdit etJneğe s:ı. _ mağazalar, fabriknl~1r, '\'~r nun biltUn kabiliyetsiz unsurlar - bit olunur. ıntlııta.hdcmleri Milli ı.rndo.faa Vekili lii.hiyf'tlidir. Ier ve bun.n mümns o' tııJ! 
dan tathir edilmesi için emir al • O f" .d k tarntnıdan intihap ve tayin olunUt'. Madde 12 - Harp halinde, tcs· nı:ıskeleme 1 - 12 - 04 tıı.r' 
niiştlr. r 1 1 are anunu .A.slterl adıt Mkimler hunlnruan bil!l· bit edilmiş olan harekat rnınlak::ı: kadar ikmal edilerek bl\ırııı 

Atina, !B ( A. A .. ) - Yunan Büyük Millet Meclisince n hAkfmllk etmı, olanlar a.rMmdruı lnrmdn, nltmcr maddenin birinci sonra mnskelennıi!] bıt ~~~ 
kıtaatı Göriceye bugün öğle ü. 22 • 5 910 tarihinde kabul edilen seçlllr. bendinde yazılı fiilleri işliyenler tır. dJ ı;.-.:: 
zeri girmiş ve belediye dairesine ve resmi gazetenin 25 • 5 • 940 ıır - lIUstaccı ve zaruri hallerde vo bu fiillere iştirak edcnlı:'r l\mL 5 - Deniz ve Jiznall ı:V' A 

Yunan bayrağını çekmiştir. tarihli nushasmda intişar eden ôtfl JUarc mahkcmelerl tcessUs edlıı· ri adli tar::ıfından talep cdildi~'i Jcn maskelenme noksnl1ıV ı 
ltalya.nlarm çekilmesi üzer.iı:ııe örfi İdare kanunu şudur: ceye katla.r mahallt hAldm ve eumhu· takdirde nskerl mahkemelerde olduğu mal;:ama yn ıln tıf· 

belediye makam.atı Yunan aske- UMUMi IrOJUJMLER rlyot mUddclumumllerl askcrt adll M.· muhnkcme olunurlar. eden tedbirler nldırı1Illd1 ~;:.ı el ~ 
=:::;:~::::=7::=========:i rl m~~tmr şehri almaya "Madde 1 - Te~kllMt CBa.Slye ka- kimin vazl!esinl görUrl"r. Bu h:ıllerde dahi 10 uncu m:ıddc G - Halkın ımna.n b~Uil 
U •tlıı.vet ~lemıştir. nununun 86 mcı ı:ı:ı.:ı.dd.esine tevfikan öRFl iDARE .)1 uıı~ n:ı.ı:mtNtN hükümleri mahfuzdur. ncrlerinin de m:ıvi ~ıif~ ~ 
fiı er ak.~ a m ESİR EDtt..EN lTALYAN verilmiş ola.n umuml vııya mevzll ô~ Y.\ZtFELEnt m1'"I lazımdır. E}nıir ]il p~~' 

:Y TABURU idare kar:ın Dalıillye Vckı'.\leU tıınli'm-l Madde, 6 - ör! ide.re altına nlı· H ""' d • [ • .,ı bar \'C • a. lttı. · • 
- 1 a ıse erın . ' sınem .. ··1:111.ı ( Atina, 22 ( A.A.) - Öğrenilıo ~ m!ln:ı.dp vasıtalarla ilAn oltmür. nan yerlerde nşağıdakl fiilleri Jşllyen· lfrmbalar yakıldır'l goı;-1 ,-e 111, 

<Bıı.6~ l ııcido)' oiğino göre, Görice'nin ıni1ll Ôrft idaranin hudut veya mUdde't1~ l~r Ye bu fiillere ijtlrak edenler Örfi 7 - Billımum 
0

dükkll~ f1:'.. 
r;ibi nUmaylşrer yn'Prı.rak'. Ffan. J:ı:~keti:i:'Y.ıı.pılrrken bir ttaıyab:: üzerinde yapıl:ıcak <letlı;lkHkler ~e ıtı:ı.ro komutanı tarafından talep edil· f ejs z•rz• ~ ·ı gibi vitrini bullın. ı'~ 
~ zların şüphesini canlı canlı ~nı ~ir edilmiş ve fazla mi~~} nynı aureue tan edillr. dlkl takdirde sırat Ye memurlyetıerı l :n:ıskelenmesi ır.a.\'lctclef' 
ı:famo ettiler vo onları Alman. taf'da malzeme iStinnnı olurtı Madde 2 - örn idare altına aııruı.n ne olurn olsun ôrrı idare mahkeme· JI rlu değil, evlerin ~11c ~~ 
lara karşı bütün kuvvotlorin:.1 mli5tur. • yerlerde umumt o.ınnlyet vo asııytşe !a

1 
terinde muhakeme olunurlar. •re§rll (llas tarafı l nriılc)' 1 : . yapılacağı gibi sıY~ ııtl1 

den "t"tifadeden ıncnett'ıler·. Son- 1TAL"'AM_.~L1""'"'.+N "tdit\k eıJen ve lcrıı Vckllleri Heyetin• ,maııunlycte nlt teJkllMı CSnsl"'O hll· 1 b b' t . 1 J. v ıı""' ~ 
1 

, ... ...,...... ........ """'°' \.:ı'J..L'o J a ın.wıııa ı>c c ı:rc '~rmı5 o uruz. veyn tngıtlnrla ın 
ra, en can nlncnk dakiknda lTlRAFilARI ce ııyın vo tesb1t olunıın z:ıı. ı -ıs • ktlmı rı :rrtabtuzdı.r. Da balmndan cto t ,.c mUtt"!H> lazımdır. "" .. 
F'rruısaJ'ı, "Camorrn'' an'anol - Roma, 22 (A.A.) - 168 numa· hlyet • "'e vazl!elcri ııskcrl makamlara. ı - TUrk cczıı. ı ·nnununun 'ikinci ki· mcmlclr:ct Yunani tanın b:ısın:ı ge_ S - 1 1.., 940 tıırı.: re 
rino te~ikan, ,"rkadıın han~"-r. rılr !ta.ıynn teblıgı·-·: • ~intrkal eder. Bu makıımlar lcendilerlıib tabının birinci ba.bmm birinci, tklncı liıl , .. ,t ı "b t 1 • 1 b" •t•b • - • ..,i ,·c " ·~ -ı- • t . ~ ... an ın.rı> ı re a ın:ıc:ı. • ır ı ı aren g'~rck ıımU••· i t 
lediler. Fransızların korktukln·' Muhasamatın bidayetinde Yuna• intikal eden aalahlyct ve ,·a.zıfele o, ve dClrdUncu !a3ıl"armda yazılı devle· mıs:ıltlır. 1 hususi binalarda ulllıııtl,~, 
rı başlarına ge!di. n"ııtan ile Görico '.Arnavutluğu liu~ ~müteallik kararlan \'o emirleri mahal tın şahsiyetine kt"§t cUrllm<lUr; Hakikat Jı:ıdc l'un:ıni:-.t:ın I!om:ı ratla beraber tamnlllcn k ıı.i'tı!' 
Şimdi ltalyan govket ve sat• dt du boyuncn mildafan vaziyeti al• ll zabıtası mııri!ctue le~ ctUrtr. ., Il - Türk ceza kanununun l.ldnci hükumetini kuşkulandırm..'\llıak ir.in mı~ ' .. d"" ··1 u"s o!!lC "" 
t . · hf 1-- n.: f ~ ö~~ 1D'I'"'''.'' V"'""- ,.... kit b be ini "-b b' · ı :r ı· l • ~ \C s on unı m " " ı· VEı ının ına yeti Yunan sefc.. ~ Oww.l ve ~ ırkadan milrekkep4 n.1•1. •• u·.-~-..... ,aLd.f:~ ~ n ınm ~ c ,,.. mm .rınc ruı · ı c ını cıı gclf'n JıC'r ~·:ırryc b.a.',irnr· 9 _Bunun ııu{ıfın~ ı•ı: • 

rinde meydana çıkınca, vak'tile bu~ufınn setir krlalarımız, 11 gilnl SALAJUYETLERt lmdn yazılı suç if eme~e lııhrlk fiille· ıhı. 1tnty:ınlarm fomin:ıtına lnım. edeni p ·r ,.,.. runillll c 
ltalya üzerine k::ır~dan. deniz. milcadclcden sonra, Görice §eh'ri· Mndde 3 - örn idare nıtma o.lmnn. rlle ikinci !ııSllda yazılı cUrUm iknı mrs "Öriimlli \"O Arn:ı\ utlak ını. e~ . ası :t\.O •• ınddC:;röıı'• 
d 

• ,. d ı ı . 1 - "' .. . namesının 14 Uncun .1 en Ve havadan yııpı[aca.k mÜŞ- nln gtı.rbmda bir hatla ~§ VO yerlerdi!, 11..Skerl i<l&re 8§a6ı n yazı I için Cem yet te~kll etmelt suı;ları, dufl:ırına nıufrmııtll)CO asker faJt- .b. J:tW 
terek bir Fransız ve f ngillz hU-~ Gö?ice 13ehri tıı.bliya edilmiştir. !evkalı'.\tle tedbirleri ittihaz ve tatbikb m - TUrk cc7a. kanununun iklncl §it ctıııcl<"lino muk:ılıil tcdlıir al. mı ıncc cczalandırı • 
cumunun kolayca ftalyanın Bu mildtlet zarfmdn, şlddetli saUı.hlyeU!dlr. kita.bmm altıncı hbının lltinci fruılın· ınaılı. Hu sureth• iı:ırel;et l'<lcrso ~ gitti 
hakkından geleceği sabit oldu. çıı.rpl§Dlalar inkic.af etmiştir. Za· 1 - Gl.:rUlccek mzum üzerine mes· da devlete nlt ml hUr, damga vesalr İtalyanın hnh'l.n;ri bir fo:ırruzunn Rektör AnkaraY1l. 

O zaman, ltalynyı Afrikadan yfa.tmırz mahsfu3 eerccededir. Dilır, kcnleri \•e hc.r tUrlU cerruyet, klUp gl· nlAmetıerh taklld1 haltkmde.kl suçlar; 'csilo Yermemi-, olaroğııu zannet- , . . .. U c ıtı1l~· 
silip süpürmek çok kolay bir iş manın :myiatı da. mahsfüı derecede bl te.,ekkUllcre ait binalan vo bunla.· IV - '!Urk ceı ı kanununun !kinci t.i. Halbuki Jıiitliselerin n::ı.ql ecre· 'Onıvcı-sıte rektor n g ııı: 
ol~caktı. Bugün ynlnız lngiliz vo bolki do da.ha fnzladır. rm m~tcmll&.tmı ,.e t§ m:ı.hallerl llo kltabmm 7 incl bt bmda yazılı ı'.\mme· yan f'Hi~rJui uili~orsuııuz. ttclyruı.. dün ~k.sam Ankn~:.ı~ulılllııŞ tt 
kuvvetlerine kntşı ~imali Afrl.\ , Tnkviyeleyinıiz, yeni hat ilzo· sair luı;ınlt yerleri ''e mektup ,tel· nln se!Ametl aleyl ndel:l suı:ı:ır; lar Yıınaıılıların ııu tar1.dnl.i Jınrc- :-e~lor, Ankarad urıi\"cı; 
knda bir iş görcmiycn ltalyn' rinde tahaşşüt etmektedir. grıı! vesalr mersulcleri ~ahtsl:ırm 1.1· V - Türk cc..""n kımununun ikinci kctlerino b:ıkır:{6 J;enılilcrinilen ıstü:ıd~ . c:l~relc hıı]tltlll cO 
Frnnsanın Tunustnki büyü!( ALLAR lUUSOLtNtlT.t SE\.'l\Iİi'OR zerlerini gece Ye &UndUz nramalt vo kitabının ıo uncu oabmm ikinci !ııslm· korktukların~1 ,.o <'i;;er bir üllima.· muhtelif ihlı) a~lart teınnS 
~';'VVetle~i. k:ırgıı::ında kumların Atınn. 28 (A.A.) - :Metakıms dUn subut v:ısıtalan olan veyahut m!ls:ı· da yıızılı yp.gm&, yol kesme, ndıun tum vercrcl• t.aıeıltertlc bulun:ıc::ı.k kndar vekaleUcrlc 
ıçındo erıyıp gidocokti. a~am rndyoda Yunan mllletlne bir ndeyo tıı.bl bulunan c§.ray1 zabt \"C knldmnıı. suçlan; olurla.ı~:ı. teslim ol:ıc:ı.k:arına Jıük. =ti=r=. ==========::::;;~ 

Müttefikler işte böyle bir fır- hitabe irat et.mi§ ve czcUmle dcmL,Ur radyo, telc!on ,.e telslz gibi bllcUnıloJ VI - Tllr!.t ceza kanununu;ı l'i9, 180 mcttiler. İt:ıtvan ~ ı·mı:ın Jıarbi 
sat kaçırnıış oldular; lta.lyanlar ki: •'Allnh 2.tusollnlyi sevmiyor. çun· muhnbcro vanıtalnrmı kontrol -çe icıı.·I 188,234,235,236 2U, 242, 248, 249,254, lıöyleliklc mc;·ıınıı:ı. <'thtr. İtalyan· 
büyUk bir t:lıli~o atlattılar. Fa- kU o:ıun harp gayeleri Yunanlııtıı.· bmdn tatil Ye menetmek; 255, 256, 257, 21>S, 260, 2eı, :ııe, 317 l:\r bir hliif y:ıpmnl• maks:ulilc 
kat mukndd"rat onlnrn gıılebe nm esaret ve imh:ı.sıdır., ıı - Memleketin tnzıbat ve cmni· incl maddelerinde yazılı suçlnr; Hr'1ildcri üHinıatumıl:ın geri uö. 
tndtnı fatmak nin·ct"ni nasip Yu?l3ll b:c§vcklll, kcndlsln!l bu mü· yeUnl ihlll etmcK suçlarile sabık&lıı VII - Askert ecza kanununun 75, nemetliler. Uınrruz:1 ~t·çlllcr. Yu
etmediİii için, kolay bir zafer cadeleslndc gösterdiği büyük yardım· olıınları ve emniyetl um\Vlllye nezareti 93,94, 9j, (IG ncı maddclerilc 148 lncl nanlılnr ll:ı. btcr i:.leıncz Yatnnln
bcı'kledf~lorl Yun&,istanda ceza. dı!n dolnyı Yıı:m..-ı mlllctlnln bUyUk altmdıı bulunanları ve ör!l 1d:ırc altı· maddenin ikinci ! l<rasmd:ı ve 160 neı rmr r.ıiiuafaay~ gi:-i~U:cr. 
fannı bÖICJular. Brita:ıy:ıyn mlnnettarlığun beyan et· na aımnn yerlerde muayyen bir ika.·1 maddeslnda yazılı .Euı;lar. Onun için Iıükiımct harp tehlL 

m~ vo İngiliz b:ıhriye111cr1 ile tayyn· metg!hı olınıyanları ,.e şUphell olan Madde 7 - örfi id:ı.rc altına alı- kf'Si tlm ı:.m cttik~o im:ıbati sıılf.ı.-
rcc1Icrlnl mcdhU sena etml§tlr. sair kimseler! örfi ldnre mmtak:ı.sm· nan yerlerde Asl•crl id,.rc lnra!ınd:ın lıiyc!lcri :ısl•cri m:ı~mmlıır.ı. ,·er 

"JJ'~~~~~~ji~~~]iii581iJNJ.1!!f~~~i~~!i;!.~Jj~j!IJ~ll~IID dan ı,:ılt4rmak; ittihaz cdllcn tetlbll'lerc lmI'§ı h::ırekct ;,~ m _ Tfük ceza kanununun 180 edenler vo emlrlero itantsl~lik güste· ~l.'S!I S A, K A R Y A 
uncu maddesinde yazılı ola.n 11110.hlarln renle:- ve hUvlyetlnc dair hllAfı haki· , 

Sine 

E FES 
S R 

fllet ve ccphnnelerln ve dinamit, boğu ka.t bcyannttn bulunanlar hak}:mrJ:;ı. tı•i ı,l\zcl lllmtlt'n mllrcl,kcp blr progr:ıın fl)r.ı 
cu gnz, bomba ve buna. mUmıı:rll alt\· Tilrk cezıı kanununun ri2G ve 523 inci m:~:J~r!rrc luır~ı i~ i lılr ı;:ıro 4 ntrlncl sınıf lılr et 
tı muhrlbo ve mcvac1dı !n!l!Akiye ve maddelerinde yazılt ceuılar U; mlsll n· eoB 
mU,Ştalle ve bunlnnn ihzar ve imaline arttırılarak hUkmolunur. CAN ı ı M İ: t" ,. Uy S Z ~ 
yanyıın edevat vo Vl"saitln tesllml Hndde S - Ört! idare iltuıım icnp l\l ~ ~ !, GAUY ıuoı:L n·. 1.1'\o~ 9' 
için emirler vermek '\"C bunları nrayıp cttırcn ahvale tanllcık eden mııcrt ıcomik nıuıc, 'l'ANl \ n:;nor. iı l'IEIUtE n ;.o~~ 
toplamak; örfi idarcnln iUlnmd:ın cwel L5Icmlş vo ı•ııı:ı:ım ımAS~un ij ıcomcdl rr:uı..c:.:dc; ıı 
ı v - Gazete, ltitı:ı.p vcsalr matbua· olanlıırla örfi idare mnhkemcslnln va· t:ırnfınılnn U t:ıl'3rııı 11 

l:ı.rm tab ve neşrini voyn hnrlçten itha zlyct ctUgi herhangi blr suçla irtibatı 1 Bııt;'iln sa:ıt ı w• 2,30 da t.en:dl:ıt'ı m:ıtınd r 
llnl menetmek ve matbaaları lmpnt· olup bu mmtııkn harielncc i,lcncn ~mc::mm~:1'!lml::&:ı:2:i!l'!~raı:Eıı:me:ı::~:=:m:s;:~!5!:J 
nw.k n matbuat ve tel:;-r:ı.f ve mektup suçlar d:ı blrle§tlıilmek surcUl':l Örfi 1 • "" • • .. ldıV 
Uzerlne ıııın.sUr koymak; idare :ıruılıkemdcrindc görUlUr. fl~ıtıJ ~~ fil!jıJ t!I.Sır tıln=.ı!.lt !ilemınin oo bUyuk 2 yı _.; ... 

v - l\:ap:ılı Ye açık yerlerde hc.r USl'l..E AİT 110Ji0MLEI: r i i ............................................ i İ ················ ............ ııJill11!JI 
tUrlU toplantıları menetmek ve cemi· ~!adde 9 - Örfi idare allına nlmrm ·· .ı Abdülvehnb'ın ı J\.;lnn .,.öz ~aşt:ırı 1 ,..r.ı 

ı · " gıııııı r 
~ ~ c;;iıno rııkllll • unutulnı:ız b:ıc:nıu 

·~- ı ACDtlLGAN.t ESSF.l'lfı 11 N~C.ı\T ALI ... / 

öl MEYE 
BErrE DA\'IBS. IIE:Sl;Y ro~"DA. GF..ORGES Er.E~"T·ın 

yarnttıgı bn esı.lz h:ırllm 
A\TUpayı Jı•rindcn oynattı .. Amerikan slncın:ılnrmı nlkıstan !;'n:lathh 

Asıl\lan ıztrrnptan ~ıldrrttT.~ ~Iesutl3n sa:ıtletlc mest l'ttl. 

Bugün de L ŞEREFLER ye Kazandıracak 
DİKKAT. DtılKAT: Tlc."\rnt g(;lllilcrin:- hücum nden tayyıırclrrlo yn· 

pıb.n son m~ !-.arp ttirkCA P:ıranıunt Jnmııldn. , 
..... """"rn•-·ı t:cnz matineler: s:ıat ı TO 2.ııo c!:ı te:eron 135!lS~~~li!~Q 

~ ·······-···· ······················--···-····· ..... -.. . .................... .. 
Gözler lmmıı~trncı dl"korlar anısmd:ı :rcvımtadc ı;;urcUO 
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Ttlrk~e :o;iizlil nrapc.-ı ~rkıh şaheserinde 
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~ ·77-
Uiıt\.~ •.. lı' . 

ld~. "~ .. eı.\; fuZ1ıı ~ ar nlu· 
"'YO bıı t . dedi, Fakı..t; h:ıJı-

t ııı enıın için tarnıı.mij ıc 
~ seıe, bence en ehemmi· 
~ ... 
Uı~. ı· ~ ıyet ı şey neyml1? 

ette aktett• •· · · ., · ıııll.k lglJDlZ lŞLU .. 

c:nıtneı bir ı;ekllde ta· 
b'. ~ani demek istiyorum 
itinde, siz de hazırlandr 

tcvcem olmanızı ••• 
~~d Yilan sokmuş gibi 

bresi bir anda sapsan 

"'ll'i h'captan mUlevellit bir 
~ll'l olmamıştı. Genç kr 

'il de müthiş bir öfkenin 
~'kaynaşıyordu. 

«ınc1ı· D gnn zaman mı! di· 
i oğrusu ya şayanı bay
a benfnı böyle bir ha· 

" ~Ctiın yoksa? lşleri 
0 e, ama da gUzel truı· 
l'aıınuı ha! Ve bermutad 
~Ya hiç de lUzum gör 
e dl'g~il '? . mı •• 
l.rdetıb' ~ ıre sesinin tommu 

8ilkiınetıe ve soğuk 
....... 
~ l!ankf M. Ra.f veya M. 
~ lllıll.ıJuyormuş gibl - sıs· 

etu· 
·~ı . 
~ 

11 
don, bc'lll dinleyiniz. 

"4 l'uş\lk bulmakla bera • 
tdm-ı-'( b' -·uu k1 §ahsuuza kal'" 

' l' dostluk besliyorum. 
~fa olarak siz.in de an· 

' iti ben Salomon ada· 
~ ~ niyetiyle gelmedim. 

tlı:e söyl~thn, yine ,, 
'(~göre her yerde bu· 

et '°"' bel.Ası gibi bir §SY

~~8.k lı:J.ıı on binlerce 
lebnJ.ye ne lllzum var" 

~~d' 
, ()J ıtne göre tutturdu • 

1iııı 'lllı \'ll'l', anlıyor musu· 
cı göre tutturduğum 

~l"\lmek için de evlen· 
~}'aç olmadığını söyle 

bilrna-? hu ~· • 
~tarzı hallini başka 
t~!Jıı IYorum... Bu tanı 
t() ez ... Ben sizinle gü· 

~vlonundan bahse· 

~Q~~ı· 
~ ın bulmacası 

e.,. ~-~ hıılnıac:ımızm halli: 
.el" . 't'eÇelten, 2 - Duvarqak, ,il, 1', 4 - Y, Malak, E. 

~ ~rı.ın, 6 - Galata, W, 
~ ltı. • 8 - Dlran, Rıza, 
~ !ot, 10 - Nem, Diken, 

l '" 1 

Yazan Ce Londo . 
derken, damdan dllşer gibi izdiva· 
ca ait bir takım meseleleri kurcala· 
ınanız hiç de iyi olmadı: Tıbkı san· 

c!oviç arasrndakl sucuk gibi. Sonra 
da, sonra da.... ' 

Genç kızm sesi mUteellimnno tir 

ifade ile kısılıp kaldı. 
Şcldon böyle bir muhavereye gi· 

r~ı ti - ine çoktan pişman olmu§tu. 
Başını bir mllctim gibi önUne ~ 

ğerek sut dökmüş kedi gibi be.de· 
di. 

J an sözUne devam ederek: 
- Görmüyor musunuz, dedi , mu· 

tekabil mUnasebatımız ne iyi iken, 
dmdi tahammülfersa olacak? Bu· 
nun sebebi sizsiniz ... Ne kadar balı· 
tiyardnn, ne kadar! ... 

Şayet bana f1§ıklık ynpmnktn de· 

vam edecek olursanız maalesef or 
taklıktan çıkmaya mecbur olaca· 
ğmı ... Çok müteessirim; fakat ne 
çare ... . 

Böyle söylerken Janın gözlerine 
sal.iden Yn§lar bfrlkm'şU, ve Şcl· 
don genç k::z:m boğazına kadar ge· 
len bir hrçktnğr zorla znptedetildi· 
ğin1 gördü. 

Ciddi bir eda ile dedi kl ~ 
- B"'Jl &İZ('.1 d:ıha evvel aö: ıe· 

miştim. Erkekle kadm arasında ba· 
:ı:ı anormal vaziyetler vardır l-i u· 
zun milddet devam edemez. Dı:::ıa' 
ilk günden ben size haber verdim. 

- Haber verdiniz, fakat aynı zn· 
manda menfaatiniz icabı beni yanr 
nl7.dn alıkoyarak mahirane hareket 
ettiniz! 

Bu ağır sözler doğnıdan doğru. 
ya Şeldon'un suratına vurulmuş 

bir tokattı. Bununla beraber Ş 1. 
don soğuk kanlthğını muhafaza et. 
t.1 ve barit bir sesi e : 

- Öyle mi sanryorswı? • dedi • 
Filvaki ban.a yaptığmtz iyiliği in • 

Ur edemem. Fakat vaziyetin ııi• 
z.i.n tasavvur ettiğiniz lmdar bcr • 

bat değildi. Çiftlik işleri yolunda 
gidiyordu. Binaenaleyh rehin mo • 
selesi na.hoş bir şey olnıakill. bera. 
ber benim mahvınıt intaç edemez
di, Her ne olu-rsa olsun bana reva 
gördüğünüz bu hakaret çok asır. 

(Devamı ııar) 

Yukaı·dan ~ğl: 
l - Boğazlçinde bir iskele, 2 - t.· 

tikbal; bir şeye takılı, bağlı olan, 3 -
Eczacılikla kull&nılt?' bir kök, Av· 
nıpanın me§hur bir sayfiye yeri, ' -
Bir vekilimizin son adı, akcl~er, 5-
Tazellk, bir edat, 6 - B!!.rutla oyunu 
obnıyan, tutan parmak yalar, 7 -
Anlayz§, 8 - Erkek, yan, 9 - Bir ne· 
vt aldatmak, ıo - Argoda, kaçmak, 
içinde oturunız. 

l."ukardruı aşaıtt: 

ı - Anndoluda meşhur bir hnra· 
mız, 2 - BUyUk l'Ildızlnrdn.n biri, do· 
lap katı, 3-- Dilden dile dol~ıın lM· 
lar, sorgu. 4 - Bir spor liletl, yabnnl 
bahçe, 5 - şarkta muha~·l>e ekıılk ol 
mıyan yerlerdenbirl. eski hlrkavlm. 6 
- Eczacılıkla kullanılır. 7 - Sporcu· 
larm kullandıkları hir nida, Kcmlkh• 
deri arası, tutkal, 8 - Bir kırçlçeğl 
arpa suyu O - Eski TUrk medeniyeti 
Gözün üstflndedlr. Bir hece. 10 -
Arapça. dilenci. 

• 6 -
~ap efend:mizin ,her reçya iyi bir not alamadı. Valde 

a tutu ınak huyu sultan: 
~ lll'ıı Boy e bir tehli. - Haydi. git yat artık! 
~ \J~ ini kulunuza ha. Diyerek. Ayşe ile. padişahın 

& aıı.ı~ . 1a um ra. burada. müstakbel gözdesini odac:.ına gön 
~~~:olunu benden baş. derdi. Fakat. Lukreçya odadan 

çıktıktan sonra: 
~•trı.: ~ 1 ·ten :.llnra, "alde 

~ ~~ a ıle b·raz daha go. 
a t~ğı k? ten uzattı. 
ıı fa lıkelı hır ımtihan 
lt~1?da ıdi. Valcle sut 
~ nı tahrik etmemek 
tıirııtlığını kaybetmiyor 
"lıt~Uhafaza ediyordu. 

an devresinde Luk 

- Bu kızı hiç beğenmedim. Ç.Ok 
güzel.. Ç.ok sehhar ... Lfıkin. benim 
aradığım kız değil. Ben. böylesini 
aramıyordum. Keşki parasını ver. 
meden. Yusuf baba ile başka türlü 
pa .. ;;rhk yapsaydım. 

Diye söyleneli. 
Ay§C döner dönmez, ,·alde sulta. 

nın fikrini değiştirdiğinı görünce 

ası 
Yazan: Fuat OlKtlMEN 

I 

oman 
baz 

1~ tarafı 3 üncUde) darc etmek mecburiyetinde kaldı. 
1 r ıı.:o, diye :eva.p verdi. Bunun Nihayet Mohllev'o ve oradan da 
ı :erin• komlstır bu madalyalar. hududa \ardıln.r. Ve böylece Ro ~ 
ın b;rine .ııahip olmak anU!lunu . men tahtının hıızinosi ve milli 
stercli. Bu ıırzu albay Boyle ta· bn.nknnm nlbnlnn birçok tehlikeli 

ı fmdan derhal yerine getirildi. maceralardan sonra Romanya.~ 
r ·ım gUnleri aynı duyuş ve - Bak ne güzel .. Senin de ka. r ruıacla.lı suh y kompartımar.ına nakledildi. 

a· . göriişle ya~anuşlardı. Mek· rm yarın çocuğuna b:yle mek. ı dip kouisc cı l!~ndisinin "Victo. 
ttı> sıralarının penbo hulyaları. tep levaznnı alacak.. ı tı. Crol!S" (7.afer heçı) madalya· 

He. 

•nı, hakikatin yavan.lığı ne kadar Burhan arkadaşının işaret et- s :ıı vermiştı. Bundan sonra da 
da çabuk soldurmuştu. tlği kadına döndü .. Fakat bu a. k ımiııer memnun olarak va8ondan 

Fransızlar arasında 

Uç saat sonra ayrılacaklardı. ra ikisini de ş~ırtan birharekct B/rılmıeh. arp 
Fblbuki bulu.şah iki gtln olmuş. oldu. Yüksek sesle söylenen bu c~ıl"" .. n lolmrıtotif: 
tu .. O kadaı çok anlatacak şey. sözleri onun işittiği 0elliydi.. Brianek'dıın Kfyefe kadar tren taf a ar ıg~ f 
l"ri vardı ki, dar vaktin kesik Gülerek Fuadı selamladı.. t ,,. "''l"' harbin devam ettiği mmta.. 
a11ayıcı cümlelerile konuş·arak 1 - Affedersiniz Saadet hannn k ılardan geçti. Ve birçok defalar General dö Gole iltihak 
B:: ıf liye doğru tırmanıyor- I sizi tanıyamamıştım. Diye Fuat n uh:ıripl?rin mltralyliz ve tUfenk • • k ... 
tardı. kadının yanma yaklaşıyordu.. a•e3ine maruz kaldı. Bu seferki ıçın açmaga 

- Gideceğine UzUlecektim a. Bir zamanlar ta Yıldızdan Be. Y ıylım ateşler 0 kadar şltldetll çalışanlar çoğalıyor 
ma. tekrar döneceksin yoksa. 1 şiktaş iskelesinde demirli duran ° du ki nihayet tren yoluna devam Nevyork, 22 - (A.A.) - Nev·yor:k 
•l' ~rft1i ne kadar değişmiş de. gemilerin isimlerini okuduğunu e lc:ni·•Pcek hr>

1
" <T<'!dl. D~rt saat Taymls gazetesi yazıyor: 

b'l :ı.ni? Hos sen de artık eski ı idc'iava kı'ı.lkan f?';.:ııeri ı:1imdi 3 mUddetle tamir i~leriyle u~ıl • Eycııllbur vapuru ııe Nevyork'a ıe· 
P.,ı.han Jcğilsin ya.! metre ileri.sindeki bütün bir gü- dr. Nihayı-t hnr<>ketA hezrrlanıldr· len l•'ransız tcbcnsmın eöy!edlklertnc 

Do
... y ll 1 l l]' .... t ğı sırada suyla kömürün bitm.i§ ol- göre Fmmmd~ lnglllz taratdarlıt< 

- gru. ı ar ya .nız sen !e l!?l a,~ryan bu kadını seçe. d ı'-.,ı "'ÖruldU. Hill ı'le Bo"I" der· 
d -· t" ed. N.h t ·ı mem· t' ,., '-' hl:ıslyntı sUrntıe tnklı:ıaf etmekte •ı:: 

e ~ış ırm ı. 1 aye yazmag ış 1• h'\I cl\'ardaki ormandan nğaç kes. 
hrra 1rtm sen de .. Desene şimdi j - Demek fanta.rl zarf kağıt Ur.ip lokomotifte kömlir '-'erine askerlik ya§ındııki Franaızla.r ııı.ruz 

· '11 ··h t · d k alıu - 1 · · 'u be J ve general de Gaulle kıtaatma k&7· 
yenı ne..cıı er şo re peşn. e o- ı _,.orsunuz oy e mı .c 1at y. kullanılmasmı temin ettiler. su 

B. · od k Fu t k d" d - l 1 dedilmek içln Fn:ı.neaclan kac;m&ğa 
euyor.. ızım m amız ço geç. - a en ıme egi . ar ta.... yerL-ıe de kaz:ına kar dolduruldu. çalıg-maktaaırlar. 
ti. - Eh artık geçmesinmi ya - da~a alıyoruz. Tron Matte 15 kilometrelik surat. 

1 ) ·ıı·k ı Af Bu Fransız yolcular, Frşnsı:zlarm şn a.c --~ arma bak bob stı ı - federsiniz 1'len ı:ıizıo zan- le "Oluna devam ederek füvcfo 

' 

"""-! " ~ Alman farulyet ve t:ıtllımla.tmı balta-
" "::tmazsm ya. ncuu <=t.im. v:ırdı. Fnk:ı.t bıırao:h !oko~otif ta· 1 F lamıık lçin bUtUn çarelere bat vur 

Bir yanca,.. kah!rn.h;ı1ar1n gU. - • a~rat yok ikisi de bir, siz de n·:ı.mC'n i!'!emez bir hale geldi, 
t 'b - duk?ıırmı bildiriyorlar. 

I• '·e:ı di!Ter taraihn Burlıanm g:ı ı a çoct!QunU?.a. defter ahvor. Sl•r·ct nuı.kanılan bft"'ı.:ı bi:' loko-o.ı;ıs• Ayni vapurla gelen Amertkama 
bı~'rnlarrna va,..+t~ ?.liman hoş- sunu~. n:otlf W''"TDE'l:ttn iotinkM cttlklerl BUkr~ clçlllğl UçUncu ka.tlbl Hunt'a 
,l:l- ·lr~ fak"t ken,.Jic;ine 'rantlm. 1 Güzel ~özlerini kaldırdı. }fa- ır:n Hill ile Boyle lokomotifi ka· attedllen bir Uadeye göre, Alman)'IJ 
rı !"inirlendi-':i bir h'!rı.-'cetle o. YJT, de i kardec;ime .. Sonra bir tr rd">ı aymMar. Gece baırtmnca Avrupa.da müsadere ettiği Amerikan 
TV"".,.11na orta parmağiyle vuru· şey hatll'l:ımış gibi: <'harda buhman manevra lokomo. ıslgnralnrmı bilhassa Romen petrolu 
yr'rrlıt. - H'rıni sizin bir arkada.,mrz tlfJ_erinden birin! çalarak katııı-a bedelin! ödemek için döviz olaraıt 

- lr;inde bulunduğumu:; mf'V. vardr. ~a 1_iba Cemildi i;:;rni, b:-.nn. ı b~gıa:~rlar ve ~·o!A ı:ıktılsr. Bu lo. kull&nmaktadır. 
~;-. gibiyim şimdi.. .Ardından gayet adı bir oyun oym> ıı.. komo ıt çalma suçuyla tevkif e • ---o---
k1"" n görünmesi yakındır. Tezgahtarın sesi muhavereyi 1 dllem'eri kuvvetle muhtemel oldu-

Susmuşlat'dt. İkisinin de yit. kes::i .. İkisi de gUzel kadının ü. I ğu iç~ hıı.rcket e~e<len telgraf 
zi1"~en act bir hesaba b~ladık- zennde do!aşan göz!erini istmni. tellennl kMınişlerdi. 

General 
Perşing farı 'belliydi. ı yerek bloka ~evirdiler. Pekala 1 Pl!nlnnnı da es~ ~te bil 

Burhanın eski şişkin göğsU sar .. Paket nede çabuk yapıl. d1:-m~':1t'ği daha d?gnı bır ~areket 
sönmit~. senelerin yUkU sacla_ mı"tı.. telılk-cı ettikl.ermden Kiyeftt'~ 
rrnc'la ak izler haline gelm!.sti. 1 Fuat Allaha ısmarladık diye sonra lokomoUfı Boyle sevk ve r 
Yaradıı7J hesaps~ aşk geceleri. kadmtn elini sıkarken Burl•an 
ni fl''ô.ketler takip etmiı;ti. yorgun gözlerle onda güzelli .. 

Çok değişmişti, giyinişllide, ğin kıymetini ölçüyordu. 
1-"r-'•etinde eski titizliği, ken- Birib!rlerini çok Jyi anlamış. 
d"ni beğenmiş tavrrları kalrrıa_ tardı. Fu:Lt gillcrck muttusrl 
ırı~tı. Fundm ona, ihtiyarladm Burhana kadının üzerinde bı. 
dım:~l nek de yalan dc~ildi. raktığı tf"sirden bahsediyor .. Ve 
Senelerin az yaı::anmı!i olmasmm onun zayıf damarına dokunu. 
ne kıymeti vardı. O bir senede yordu: 
on senelik ömrünü harcamıştı. 1 - ister misin.. Seni kom.l tu· 

Fttadın değişen yalnız vilcu. runım, nmn. elli lirayı gözden 
dııydu, kısa boyu artık şişmanh- çıkar ne güre! kadın.. Seni an. 
ğrnı ~aklayamaz olmuştu! Hala, cak böylesi tatmin ooer .. 
eskisi gibi, bell~i de eskisinden 1 Burhan bunları işitip zehir. 
daha şendi. A.ctkerlikten sonra Jenmek istemivor, bir ,·andan 
bir ara. ha)ata atılmış, tekrar da. pantolonun ~ebinde yeni al. 
çok sevd:ği talebeliğ~ dönmllştU. dığı maasmm miktarını par-
~cnelerden sonra doktor olmağı maklariyJc sa· du. Yeterdi, 
kurmuştu. Kadm doktoru ola. f~kat iş bunu: bitmiye<::el•ti. 
caktı. O, bunda kafasına değil, Bır kere kom·• ııı.~ olmanm ne 
~enesine ve kadınlar lizerindeld faydası olabilirdi. Belld de bu 
tecrübelerine güveniyor. geç kal konuşma bir ıztrrabm bMlama. 
mış olmanın acısını gayeye u.. smdan b:1§ka ııeye yarayacaktı. 
laşnıanm tesellisinde w.utabili- Devamı ıse çok şeyleri fe<l:ı. et 
yordu. ı miş olacaktı.. • 

Bir kırtasiyeci dükkA.nmm ö. B_urh~n lafı değiştirmek mec. 
nünde durmuşlardı. Camdan burıyetındc kaldı: 
çeşitleri seyrederken Burhan 1 - Yahu, Cemilden bahsetti.. 
zarf kağıt alacağmr hatırladı. Halbuki bizim Cemil iş yapma-
1çeri girdiler.. 1 yor diye duymuştum. Bir ara 

Kalabalık müşterileri oyala. fen sınıfına intisap etdecekmiş 
yan tezgilhtarlan beklemek la. sonra. yorgunluğunu ve işin onu 
zmıdı. Arkadaşmm alıf:! verişte tntmin ebniveceğini düşünerek 
beceriksizliğini bilen Fuat '.ts- ı vazgccmiş diYorlardı. 
tan"oullu oıinanm verdiği imti. - Yeni başladı. Acentecilik 
yazlı bir sesle: Bağırarak fan. yapıyor. 
tazf mektup bloku var mı .. dedi? ı - Ya, memnun oldum. Ben de 

.A!dırıc: eden yoktu.. Burhan onu ıı.: ıa i~dz zan. ~diyordum. 
irin.den biitiin mii~tC'ril<>rin ma.. ı Ya 1nız ba1"1 biraz dikkat etse de 
nah nazarlarım ~ekmede ne mô.- t"lr~ter' "r"ni menınun etse bak 
na var ·._ C: • ~i.i n ·irlren . Fuat kadın ildi ~bir oyun oynadt 
miyop göz1erl1e harelrntlcrini diyor.. Dogru değil m\!at:P.ri 
taldp dm(''-tc o!dıırr..ı bir müşte. ı lrnyhe-Oer. 
riyi göst~rdi.. Otobüs yerine g-elmişlerdi. 

şasırdı: 

- Ateş olsa, hacmi kadar y r 
yakar. sultanrm! Böyle bir dünya 
güzelin<len korkulur mu hiç? Trun 
hünkar efendimize layık bir lok. 
ma ... 

Mahpeyker sultan b~ım sall·. 
yarak. Ayşenin gözlerinin içine 
baktı: 

- Böyle bir kadın ,c:;arayı da, 
memleketi de az zamanda altüst e. 
dcbi!ir. Sen e..'1ci bir harem ustası. 
sın ama. benim gibi. bir bakıc;ta . 
muhatabının ruhunu gozlerinden 
okumaya muktedir değilsin, Ay~! 
Bu kadın. oğlumu tehlikeye sürüle. 
Iiyebilir. Lukreçra. Muradı avlar. 
sa, n<'~limize yabancı kam karışır. 
Ben, yıllardanberı, hanedanunm 
damırlanna bu kam kan~trm11. 

maya çalıştım. Lukreçya, ?tekı 

cariyeler gibi kalsrı.. Buna razı . 
yım: ve zaten bunu istiyorum. Fa. 
kat, o. Muradın zihnine girer de 
yarın padışah kansı olmaya kalk:ı-

§lrsa. bu tehlikenin önüne gUç ge. 
çebiliriz. 
LUKREÇY A RECEP REiSE 

Ml. YERlLlYOR? 
Bir akşam. sa~ay ctrnf ında do. 

!aşan baltacılardıın biri, koşarak 
darüssaade ağasına geldi: 

- Ara~fyaya doğru kaçan bi. 
rini gö:-düm. Yabancı kıyafetiyle 
buralarda c!olaşan bu adam kimdi 
acaba? 

C.evher ağa padi§aha bu haberi 
ula~tırmak isterken, birdenbire kar 
şı;:ma ,·alde sultan çıktı: 

- Nereye gidiyorsun böyle t•. 
1~ş!ı tclacılı .. ? 

Cevher ağa birdenb!rc şaşaladı: 
- Saray etrafında yabar.cılann 

dolaştı~mı görmüşler, dedi, efen. 
dimize haber ''ermeye gidıyordurn. 

- Haydi işine git! Oğlumun bu 
gece de uykuc:.unu mu kaçıracak. 
sın! Böyle şeyleri duyduğun za. 
r.ıan. padig.aha haber vereceğin yer. 
de, şüpheli adamın ~indrn bir no· 

·ı·eıhı 
l!it.anbuJ Tenis Ajanlığından: 
1 - Blrinclk!nunun ilk hafta· 

emd8 b&l)lamalt üze-re bir Ping .. 
P,ong eamplyonasr tertip edllmJe • 
<lr. 

2 - Bu nreıla.şmalara fştirak 
edecek i<h."lancılann 30-11-1940 cu· 
marteaf aqa.mma kadar her glln 
saat 16 dan aonra Tenis • Dağcılık 
klübUnde tenia aje.nlığma müraca.. 
at edere.k ka.)1Uarmı yaptrrmalan 
tebliğ olunur. 

Birleşik Amerikanın 
Vişi elçisi oluyor 

Ncvyork, ff ( A.A.) - Nev. 
york Timos gazetesine gelen ha.. 
berlere göre, general Perşhing 
Ameriknnm Vişi bliyU.k elçiliği. 
ne tayin edilmi§tir. 

Bununla bera:bcr gazete hari
ciye nezaretinin bu haberler 
hakkında beyanatta bulunmak. 
tan imtina eylediğini yazıyor. 
Diplomatik mahfiller, Vişi hU. 
kQmetinezdinde bir mümessil 
gönderilmesini manalı bulmakta 
ve mareşal Petcn'in Afrika hak. 
kmdaki Alman istekleri karşı
sındaki mevküni kuvvetlendir .. 
meğe matuf bir teşebbüs olarak 
telikkl etmelı.-tedlrler. 

Akla. son gelen cUmlelerle konu. 1 yerleştirdi. Zekô..smı tşletmeğe 
eara.k ayrıldılar.. ba§la.mıştı. Sa.adeti buldu. Ne 

Ot b.. h' . . sf lt ı çabuk dn ikna etmişti.. Sonra 
o us ~e ırı geçmış a .~ :ı hemen döşeli bir apartmana ta.. 

çıkmıştı .. Burhan yorgun vucu. şmdılar.. Çok yorulmuştu, bir 
dunu ~anepey~ da!:;ııış .. Yarı 1 kano.peye uzandı. 
a_çık gözleri bı; ?iişuncenın pe- Fuat onun her şeyini · hemen 
ş~ndeydi. <;>tOOUsUn.:~~osun~~ duvmuştu. Kapıyı acnn rnada.m.11. 
b~r şey anıamak mU; .. .t~ degıl. yeni kiracıyı göreceğini söyledi. 
dı .. J?sascn o bun1;1 dı~emıyorclu. Şimdi iki eski dost yan yana 
Bugun ayın yed•:;ivdı. Bu sefer idiler. 
olsun piyango çıksaydı. Bunları Fuat Burh k """" 
düşu"'nUrken uyumu.ş"u. Düz yol anm ya asmı "'""' ... • muır 
da otobtls uçuyordu. .:.: Söyle, diyordu, kaçir.ci ol.. 

Birden otobtlı!ün radyosunda du bu .. Sen hep benim f3e't'dikJe
onun numarası okundu. Kazan- rimi elimden mi alacaksın. 
mıştr. Tel!§la şoför diye ba,..~. Burharı bu haklı sualin karşı_ 
dr. Otobtls birden durdu. Kendi. smda §.;'l'3Irmıştı. Fakat yakası .. 
ni toplamıştı. Piyango çıktı di- m Fuadm bir sarsma.siyle keıı_ 
yemezdi ya. İ!lltaJ"1h11lda e..cwamı dine geldi .. 
un ı.ttum iniyorum burada .. Şans Otobüs Çekmeceve ~elmiş. ~. • 
bir kere ba~ am?'jtJ. İner inmez !ör. kana.pesinde tatlı rilyasm_ 
aksi istil-:uncttcn gelen bir ara. dan Burham yakasından sarsa_ 
ba.da yer buldu. lstnn.bU::ı. gel. 1 rak uya.ndırmu;t1. 
mişti. Paraları destcsii ... cebine ·FUAT tJLKU.r.IEN 

betçi koştursan daha iyi yaparsın! Recep reis, Lukreç~ anın şöhreti" 
Cevher ağa döndü. odasına gitti. ni Ayşeden duymuştu. Görmeye 
Valde sultan bu hadiseden son· lüıwn hissetmedi. 7...aten valde 

ra, Lukreçyaoan büsbütün şüphe· 
lenmiş ve onu Recep reise çırağ 

etmiye karar vermi~tı. 

Ertesi gün adamlarından bir; 
rini Azapkapısma ~ör.dererek Re" 
cep reisi çağırttı. 

- Sana güzel bır krz buldum 
Recep! dedi. Böyle sittin sene be 

kar kalacak dE>ğilsirı ra ! E' len.'ll<' 
çağın çoktan ge!di. geçiyor bile . 

Recep reis bu habere sevindi. 

- Al1ah razı olsun sizden sulta· 
ruml Sa}"enlzde dünya evine gir · 
mek i<-terim. Fakat, düğün demek 
için param yok. Zaten şimdiye ka 
dar bunun içın bekfır kalmış, ev· 
lenememiştim. 

- Merak etme... Bütün düğün 
masrafını ben vereceğim. Hemen 
dUğQn hazırh~ı yap. Ben sana kt" 
ıı gönderirim. 

sultanın bu iltifatı kar§Isında: 
"Bir kere gö ebilir miyim?" diye· 
mezdi. 

Bu. bir b:ıht işiydi. Güzel çr 

karsa da, çirkin çıkarsa da kısme 
tim deyip çekecekti. 

Recep reis o gün valde sultanın 
yannıdan ayrıldıktan sonra, a!t 
kattakı hizmetçi odaları önünde 
Ayşeye sordu: 

- Lukreçra sahiden bu kadar 
güzel mi? 

- Dünya glızeli beş para etmez 
onun yanında. Ben ömrümde o· 
nun kadar güzel bir kadın görme· 
dim. , 

- Oyleyse ne dire bu kadar 
güzel bir kadım valde sultan bana 
,·eriyor? 

- Orası bir sırdır .. Söylenmez. 
( J)ooa.nu 1J:W ) 
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lstanbul Bel od iyesi 

ııanıarı 
Ke§i! 
bedeli 

11k 
teminat 

4464.25 335.00 Beykoz • Mahmut Şevketp8§8. yolu üzerinde bulunan 
ahşap köpl'llnUn tamiri . 

891.65 66.87 Beşiktaş Çöp iııkeleainln 3 metre tulllnde denize doğru 
UZ!I. tıımas:ı işi. 

Keşi! bcdcllerile ilk teminat miktarla.n yukarda yazılı işler ayrı ayn a· 
çık eksiltmeye konulmuştur. Kc§lf ve §8.rtnamcleri zabıt ve muamelll.t mil· 
dllrlUğü kaleminde gorillcccktlr. :thnle 27·11-940 çarşamba gUnU saat 14 te 
daimi encümende yapılacakbr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup· 
lan, ihale tarlh1nden S gUn evvel (ldSprU tamiri için vilAyet nafia ve diğer 
ııı için belediye fen işleri mUdUrlUklcıine) mUracaatıa alacakları fennt ehli· 
yet ve 940 yılına alt ticaret oallSI vcııikalcuile ihale g-llnU muayyen saatte da· 
lml encümende bulunmaları. (10756) 

(S@JG 
23.11.1940 

s.os naru 
program 

9.00 Ev kadını 

18.88 ZI'.) bek 
Havalan 

U.06 Köy Tür. 
kWe.rl 

14.20 Rh-:ısetl· 
cumhur 
lıruıdowu 

15.SO Hafif 
prkılar 

18.0S Oaz Or
kestrası 

18.fO Sahll oyun 
haval&n 

19.00 KonUflD& 
ı 9.lS Saz eserleri 
19"'6 v-ı beyett 
:ZO.UBeraber 

prkdar 
21.M Konaşruıı. 
21.ao Salon Or. 

kewrtrası 
!%.50 Dans 

mtWğl 

Sinema ve Tiyatrolar 

Şehir Tiyatrosu 
T<ıpebaşı Dram kımı.mda 

Ak§ıı.m 20.30 da 
(Ayak ıalmm arasmda) 

*** htlkli\I Cadd~nde Komedi kıJınunda 
Günılıı7. 14 de: Çocuk Oyunu. Ak,am 

20.SO da DADI 

Cemal Sahir Jübilesi 
Şehir Tiyatrosu komedi kısmında 
3 kanunusani salı gUnU akşamı 
Şehir Tiyatrosu sanat.k!rlan sa
natkar Naı it, Nıvnrt, Toto diğcl" o
peret sanatkiı.rlan, güzide sc..'i ve 
saz sanat:karlan ile bilyük prog· 
ram. 

--===o-=--
Beyoğlu Halk Sineması 

Bugün: l - S:.tl.l'.HJ I•'edallerl, 2 -
Haydudua og-ıu, 3 - l\lfül. 

BORSA 
21 1K1NCJTEŞR1N - 1940 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 lsvlgre Frr.. 
100 Florin 
100 Rayiımark 

100 Be}ga 
JOO DTahınl 

110 Leva 
100 Çek kronu 
100 Peçeta 
100 Ztotl 
100 Pengö 
100 Ley 
JOO Dinar 
JOO Yen 
l 00 lsvcç kronu 
100 Ruble 

kapanı' 
5.24 

132 20 

206875 

0.!!97fi 
l.622'; 

1.:l.00 

062~ 

:' li5 
1 1~75 

31 005 

Esham •e Tabvi!At 

SENi 
SEViYORUM 

Şayet bu kolay ve cazip 
güzellik tedbirini kulla
nırsamz size de ayni 

sözü söyliyeceklerdir. 
Her genç kız, bu kelimelerin 

ahengini duymak hii.lyasmda.. 
dır. Buna da pek yakında .nail 
olabilirsiniz. Kesfedilen bu pek 
basit güzellik reçetesi sayesin. 
de ve yalnız bir kaç gün zar. 
fında sevimliliğinizi yükselte.. 
bilir ve cazibenizi arttırabilirsi. 
niz. En esmer ve en sert bir cildi 
beyazlatıp yumuşatacak ve pe. 
res+işe layık bir hale ifrağ ede.. 
cektir. !{eza, solmuş ve siyah 
benlerle dolu bir ten tazeleşc.. 
cek ve sai bir hal alacaktır. 

Bu bapta.ki mütehassısın bu 
nasihatini okuyunuz: "Tasfiye 
edilmiş, tu.e kaymak ve 7,eytin. 
yağının cilt üzerinde fevkalade 
yumuşatıcı bir ~iri vardn·. Bu 
iki unsur, halihazırda diğer 
kuvvetlendirici. besleyici ve be. 
yazlatıcr unsurlarla beraber ıbe. 
yaz (yağsız) Tokalan J..-remi ter. 
kibine karıştırılmıştır. 3 gün 
zarfında Tokalon kremi cildini. 
zi. hiç beklemediğiniz bir dere.. 
ccde güzelleştirecek ve yumuşa. 
tar.aktır ... 
pw ::-

Çocuk Reklmt 

Ahmet Akkoyunl 
aksım. Tallmhanıı Pelaıı No • 

l'n7.errııuı mııada herıı1)n •llnt l~ 

tf''l ıınnra T4!lefnn 4012'7 

M ZZWWWW-ifl!Jl-•••I 
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H Göz Hek1mi İ 
R Dr. rı1 •rat R Aydın • 

harıcı askeri kıtaat. ılinları 
1 

barıcıeıı .·.""' 
5 Posslyonluk bir l<omprlme ile (Su ve ateşten gayr 15 61' .. 

Beher 400 litreıık benzın koymağa e1verl§h 1500 adet galvanizli vanl n madde ilfıvc etmeyi dU l.\nmeks zın) 15 kuruş mukablllndtyabl~ 
lınacakUr. Bir varilin tahmin bedeli 63 lira 80 kuruş ilk teminatı 6035 lırıı· c-lbf h ,. bir za!T' nda zengin Vt> iştlhalı bir sofr::ı. ho.zır ı bit goı.,.... 
dır. İhalesi 11·12·940 çarııamba gUnü ııaut 15 te Ankarada M.M:.V. satınalmn M • .uut \C mc~hur .vkantalarımızda dahi bu derece nefis 
komisyonunda yapılacakur. Taliplerin kanunı vcsıkalarile teklif mektupla her z man bulamazsınız. 
rını komisyona vermeleri. (151:!) l 11092) 

*** 
Bir motör usta okulu inşaatı kapalı zarfla ekııiltmeyc konmuştur. Talı 

min bedeli 154.266 lira 38 kuru;, ilk teminatı 8965 liradır. Kapalı zarfla ek 
slltmcsl 12·12·940 perşembe gUnU saat 11 de Ankarada. M.M.V. hava satm· 
al:na komısyonunla yapılacaktır. Vo şartnamesi 775 kuru~ komisyondan a 
lmır. Taliplerin kanuni vesikalarilo tekli! mektuplarını !hal~ saatinden bir 
saat evvel komtsyonıı vermeleri. (1522) (11121) 

*** 
Aşa,S-ıda yazılı mevaddm paı:arlıkla eksutmeleri hizalarında yazılı gtin 

ve saatlerde LUleburg:ızda askeri ııatınalma komJsyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi l<omisyonı.la gorUIUr. (1518) (11117) 
Clnııl Miktarı kilo !hale günU ve saati 
Gazyağı 15.000 4·12·940 15 

Yulaf 150.000 4·12·940 ıs 

Me~e odunu 700.000) 
Kadın 100.000) 4·12·940 

20·12 940 
16 

Buğday 100.000 15 
.,. :to :f 

A~~ıda yaıılr mevnddın kapalı zartla eksiltmeleri 16·12·940 gUnU hiza· 
larmda yazılı saatlerde Edlrnede eski mU§irlyet dairesinde satınalma komls 
yonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile tekil! mektuplarını ihale 
saatlerinden bir saat evvel komisyona vermeleri. Şartnameleri komisyonda 
görUIUr. (1520) (11119) 

Cinsi 

Sabun 
Saman' 

Miktarı 

ton 
Z1 

1100 

,,. "' . 
'l'emlnatı ihale 

lira 
978 

6600 

saati 

15.30 
16 

A!'ağ:ıda yazılı mevadın pazarlıkla ekalltmelert hizalarında yazılı gt~n 

ve saatlerde Anknrnda .M. M. V. ııatm alma ko:ıılayonunda yapılacaktır 

Taliplerin ihale saatinde komtsvonrta bulunmllları. 
Cinsi Miktarı Fiyatı Teminatı thale gün 

Kurut Lira 
Sargılık bez. 
Klor detil 

J00.000 Metre 40 6000 
ve aaatl 
25·11·940 11 3r 

Yataklık pamuk 
1drofil pamuk 
Terlik 

30.000 .A.det 65 2925 ...... 11 
60.000 Kilo 45 3375 28 ,, ., 11 

115.000 Kilo lM 3487,50 27 " ,, 11 
10.000 Çift 160 2400 .. .. .. 11 

••• (1405) (10553) 
Aşağıda yazılı mevaddm kapalı zartla ekslltmelerl hizalarında yazılı 

gün ve saatlerde Sllrtte askeri satmalma komiayonunda yapılacaktır. Talip· 
leıin kllnunl veslkalarl.le teklif mektuplarını ihale eaaUerlnden bir sa.at evvel 
ko~syona vermeleri. (1'24) ll0636) 

Cinai mlktan tutan teminatı 

lira 
1265 
lln5 

bale gün ve saati 

Arpa 
Kuru fasulye 

1'Jlo 
210.000 

60.000 

lira 
16.800 
115.000 

••• 
29/11/940 
40/11/940 

10 
11 

Aııağıda yazılı mevadm paza.rllkla ekailtmeleri hJzalaqnda yazılı gUn 
ve saatlerde Adana.da askeri aatın alma ~omisyonunda yapılacaktır. Ta· 
Jiplerln belli vakitte komisyona gelmeleri. 
Cinsi Mlktan Tutan Teminatı thale 

Un 

Un 

Yulaf 

Un 

KUo 

130.~ 

100.000 

Z.735.00t 

300.000 

Ura 

27.750 

ıa.DOO 

177.775 

51.000 

Lira 

2081) 

1U&) 

13333 

382~ 

ıün ve ıııaa ti 

2i ,, " 
27 •• .. 11 

(1514 - 11094) 

Ap#tda yazılı mevaddın kapalı zartla ekstıtnwst 3·12·9f0 sah günü saat 
10 da Kırklarellnde Emek otelinde aakert aatmalma komiııyonunda yapıla· 

caktır. TaUplerln ihale mektuplarını komlayona vermeleri. •(HSO) (109-HJ 
Cin.el Miktarı Tutan Teminatı 

Sadeyağı 

Pirinç 
Makarna 
Kuru tuıulye 
Gazyağı 

Sabun 
Beyaz peynir 
Şehriye 

Bulgur 
Mercimek 

k llo lira 1i ra 
20.000 28.000 4200 
4-MOO 19.200 2880 
70.400 22.528 3379.2(, 
5,.000 16.200 2f30 
49.000 
26.000 

11.000 
18.000 
1)7.000 
30.000 

:(.il-:(. 

12 250 
11.700 

5500 
15760 
9690 
6000 

1831.uO 
1755 
82!i 
864 

1435.50 
900 

1()0.000 kllo sığır eti kapalı zarfla ekııiltmeyo konmuştur. İhalesi 9·12· 
040 pazartesi günü saat 15 to Amasyada askeri sat.uıalma komisyonunda. ya· 
pılacaktır. Taliplerin kanunl V"Slkalarl.e teklif mektuplannı ihale r.aatfnden 
b1r mıat evvel komisyona vermeleri.Tahmin bedeli 315.00V lıra ilk teminatı 
6362 lira 50 kun1Jtur. (1488) (10952) 

• • • 
~da mJktan yazılı bulgurle.r pazarlıkla satm alınacaı.tır. !halesi 

28·11·940 perJCmbe gUnU saat 15 te Geliboluda askert satınalma komısyonun 
da yapılacaktır. Taliplerin belll vakitte ko~ayona gelmeleri. ll50~) (11050) 

Mlktan Tutan Teminatı 

kilo lira lira 
20.000 4600 690 
20.000 
20.000 
15.000 
15.000 
10.000 

4600 
1600 
3450 
3f 50 
2300 

690 
690 
515.50 
511um 
345 .,,. ~ 

BehP.rlne tahmin edilen fiyatı 280 kuruş olRn 10.000 tane yat.ıık luhfı . 

beherlne 340 kuru§ fiyat tahmin edilen 20.000 tane nevresim, behcrlnc 200 
kuruş fiyat fiyat tahmin edilen 10.000 tane yatak çarşafı. beher takımına 
130 kuruş fiyat tahmin edilen 30.000 takım çamaşır, beher takımına 200 ku· 
ruş fiyat tahmin edilen 10.000 takım pijama, 26·11·940 ıı.,h günU saat ıı de 
Ankarada M.M.V. satmalma komisyonunda kapalı 1.art u11ıılile ibRle edıleco 
ğlnden isteklilerin 10.000 lira llk teminatıle birlikte teklif mektuplarını ek 
sııtme saatlncl"n behemehal bir saat evveline kadar mezk(lr koır..syona ver· 
melen. Şartname8i 875 kuruşa komisyondan alınır. (1412) 0056!\) 

• • • 
4,700.000 kilo odun kapalı zarfla eksiltmeye konmuı;tur. lhalcsl 2 ·11· 

940 perşembe gUnU saat 14 te Çatalcada askeri satmalma komlsyonıın"n yrı 
pılacaktır. Tahmin bedeli 94,000 Ura teminatı 7050 liradır. Evsaf ve şart 
namesi komlayonda görillUr. Tallplerln lhale saatinden bir saat CV\'t'I l<'lnunl 
vesikalıırlle teklif mektuplarını komlsynna vermeleri. (1456) (10769) 

• :ıt- .. 

Revir bu.ası ln~ası kapalı zatfla eksiltmeye konmuı,tur. thalesl 26·11 ·940 
salı gUnU saat 16 da Eskl§ehtrde a!!kerl satmalma komisyonunda yar.ılacak· 
tır. Kc§lf ve gartname.ııl komlııyonda görUIUr. Ke3i! bedeli 18.236 lira 59 ktı· 
ruş ilk teminatı 136S liradır. Taliplerin k11nunt vesikahrJle tcklU mektupları· 
nı ih&lc saatinden bir saat evveline kadar komisyona \'ermeleri. 

(1426) 110638) 

rfrrteıe~...; 
BüyUk vardım ve faydası aşikar oıan çorbalık sebze konıP ,._cfP' 

·ı o ... 

ÇA''PvAll~niMAURK~ 
<it 00' 

:\IERClMEK, B~ZEL\'A, NOHUT vesalr hububat sebZe ~ 
komprirnelerinl kilerin izde bulundurmayı ihmal etıne , J;t, 

'1'1P' ' 
Yedek erzak: Tasarruf edilmi§ servet'~ 
Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda 

daha çok takdir edilir. J# t1 
"'Jil.._.Ş 

Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de her 50 ~g 
her yerde sıcak bir yemek teminJ kabildir, Bakkallannızd11:ı,ııııır"" 
bir komprime 9/100 gramlık bir komprimeyi 15 kuruştan 1,ı) 

BEŞİKTAŞ: ÇAPAMARKA Tarihi trııl!d: 

'----------------1~~ 

'FüSFARSO~ 
Kan, Kuvvet ve"' iŞ'ii'ha Şurubud~r 

Her ccwnl'de bulunur. ~ 

L~ 

Adet Liralık 1.ira 

1 2000 
3 1000 
~ 750 
4 500 
8 250 

35 100 
80 50 

300 20 

... 2000.
- 3000.
... 1500.
"" 2000.
... 2000.
CI 3500.
CS 4000,
...,, 6000.-

iJ' 
Türkiye İş Bankasına para yatırrt13 t>-
yalnız para biriktirmiş olmaz, aY111 ıı~· 
manda taliinizi de denemiş olurs011 ,ti'. 

ı1'51S ";/ 
ıte;;ldı lrr: t Şubat, 2 l\lıı) 111 (iumbnralı 'c ıuunb4 bUJıtll 
ı A(:ıısto... X lldnrltı.'~rln lıırında en ııı. elli ırıııu l ıet· 

tarlhlPrlnde yapılır. kur'a)" cıaJıll edil r 

Devlet Demiryollan ve 
işletme Umum idaresi 

.. "t9 ' 
0 trcr11 

Muhammen b<'drıl (1206) lfra 70 kuruş ol .n 500 rn or ,-e l 
il SO • d t cntereptör, 38 o.det amn 61 d"t harici armat unU ,., 
Jcktrıl. hatları lc;ın porsei<.'n ız Ilı.tör (9 12.940) p:ız si ~syoJ1 t 
onu kırk b tc Hayd şada gar b na ı dahllinclckl kortl 

Sıvaa • Erzurum 1 20 =ı • ,,. ~ 

l":Beyo~lu Parmakknpı, imam Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 85 lrnru, olan 140. ton pırlnç kapalı 
nçtk eksiltme uııulıl ~tın alınncaktır. aı-ı<at 

;ıokalc No: 2. Tel: 41553 zarfla satın ahnacaktır. Eksiltmesi ~-12·940 per§embe gilnll saat 15 tedir. 
ıSMuayene ve her türlü göa '1 1 •• Jlk teminatı 6 15 lira olup evsaf ve ~:ırtııamest 250 kuru;a komisyondan ıılı· 
aameliyah fıkare için pan1tz... mr. Taliplerin ihale saatıniJen bir ıaat evveline kadar ı>.ar!lr.nnı Ankara le • 

-------·------~---~~~~~------------~-~v~~~ıınmua~m~i~rl~iıs~Mlma~~~®~a,~m~~ll400J (~9MJ 1 

Srvu • Erzurum 2 20 20 
SlTu · Erzurum 3 20.25 
Snu · Ersunım -t 20.2r; 
:~ıvaa · Jl:rzu.:-um ~ 

Bu l e gırmc-k ı~ ı nlPrin (!)0) Ura (~1) kuruıı!uk muv 1< d 
kanunun tnyln ettiği vesalklc birlikte eksiltme gUnU sn.atine 

n3. ınUracn Ua ıoı 111.zımdır. ol 
rın nıllraca .tıarı 111.zımdır. Bu 1 alt gmrtnameler parasız 
nuktadır. (lllCıD) 


