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~ 1 BOtOn şehir ve kasabalarda 
'R Bir tip ekrııek 

~ATIRA 
~an kunıandanı bUyük bir 
tel'İ§Uet ve haşmet içinde, gös
üe ııu:.:_gUzeı vücud ve pozu 
di \le ._ ..... ~ sokaklarından geç
bir ti Athene Palas'da verilen 
Caıibı~ette hazır bulundu. 
}'an~ sofrasında merak u. 
~li d ~. sözler zafer havadis· 
id.i. eğil bir sulh taarruzu 

,., itaıyanlar 'e razan: 
•e111ıca1ı1tYaıçm Elbasanı 

~U)ScUKTA Tuna üzer;ne tahliye ediyor 
"ıı köap~hnış muvakkat. bir an b b I 
L~ 2aPtüden karşıya geçtiği- Harp aşmdan er 
"\td1 ll"ıan, Yerköyşehrini bom- D . 1 f k 
~td\j~~rılarıa har.ab .bi~ hal~~ ört ita yan ır ası 
tı'l-~te!e ?tomobıllerınıız bız ı 
~ '"-v ""goturüyordu. Bir, iki 

1 
• h d•ld" 

~tara~'· Bükreş Alman ordu- ım a e 1 1 
~ toı1.1n ından harb neticesinde 
~tı başkll"ıuştu ve Osmanlı ordu
trı~' l'lat uınandan vekili ve har
;""ld~ 1 ~1 ~üttefik Alman ku
)ltl~ır ıgı ife bazı meseleleri ka 
'h,t ~llak üzere Bükrese se. 
Yerıc 'Yordu. -
~ te,..1°Yden biraz ötede, büyük 
bi ~dar~ Şose üzerinde, iptida az 
~ r '!ı..ı.ıh a,. fakat gittikçe artan 
trı~' &ı.ırı~cır kafilesi ile karşılaş
~"11\ lllı ıtr Yukarıdan gelen Ro
~.~ı h koylüler idiler. Şüphe
~ ısı arb. sahasından uzaklaş. 
~"°abrtıı~ıerdi. Koca koca ö

ltalyan askerleri 
giils gillıe barbl 

becereml1or ı 
Atina, Z6 (A.A. - BBC 
Yunan resmi tebliği: 
Kuvvetlerimiz ilerlemelerine dev.un 

ederek yeni mevziler işgal etmlşleı

dlr. 
Dllfman tayyareleri dUn ~hlrler vo 

köylere taarruza geçlllişlerdir. Hiç 
bir askeri hedefe isabet vaki olmamı§ 

(De,·amı 4 ünclid~) 

mzaest 

Amerika efkarı 
• • 

umumıyesı 

ingiltereye 
daha fazla 

tayyare 
gönderilme
sini istiyor 
Bir anketten ba 

aetıce çılıtı 
Nc,-york, 26 (A.A.) - lngilte. 

reye da.ha fazla tayyare gönderil. 
mesini isteyen Amerikalılar mu • 
hiın bir ekseriyet tef]r.il etmekte _ 
dir. Hatta. Amerikanın kendi milli 
müdafaa programı bu yUzden te • 
ahhur bile etse ... 

Gallup müessesesinin bütün Bir. 
(Deuwu 4 üncüde) 

'-t""''r alarına çoluk çocuk dol- tır. 
~.Ilı d taşıyabııecekleri e_şya- ı 
btı-.~ a.ra. beraber almışlardı. ------------------------

~ı babanın bir tarafına bir Bu··yu··k Mı.ilet Meclı·sı· 
)~ ıı, Pe ~ nlar bile vardı. 
lt~lerı.,~•şan ve bedbaht idiler. 
~ 'tırı e korku, tehlike ve fe- o f ~ e d k 
Ç~'dd~~.anfık gölgeleri ~d~- r ı 1 a re ara-
ı.; \ita ır varlık kesbetnııştı. 
~tı fer,i\te Yağmura lakayd, g öz 
,~ \tel \te manasız, birer ız- t d • k t t • 
ti .ın ll'ı elem külçesi halinde rı n 1 as 1 e l 
dı~orı llkadderatlarına doğrı ı · 
~k a.rdı. 
~ "ı ;",~kYakınlarına doğru şo- MA11

1.'k?rba., ~S Şe( A.A.)ttin G~: alM. 
~ L e b" dd k d k ec ısı ugun mse un • 
~ 1~1~ 1 r ca e a ar A- tayın başka.nlığmda toplanmış -
~~ki 1

• Akın akın, kaçan tı 
~ı~' )'~:( halk vardı. Ara~a- ı rCelsenin açılmasmı miiteakip 
~' ka Y ar çamur ve ınanıa- • · i · tin ·· te 
~ ~ı. v:"1a kırışık boğuşuyor- r~~ sıyas ~azı~ g~ r:-
~~•rı"' Yoll~rdan şoseye şim 0::;aıcuf:a ~e~~~rf H~;:=: 
t\~ İki 8t'e~yat ~\~kıy~r~u. ce İstanbul, Edirne, Kırklareli, 

~
ser birik,:rın k~ I~ sa la a, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocae

t lr\bda, Qi""'d.'~ ırl 1 s~. ~~ın li vilayetleri h11dutları içinde 
~lad "' 1 ınsan ar gorun- bir ay müddetle örfi idare ilin 

ı.; .. ,kıllrı ı. Bunlar mora~~!!> 1 edilmiş oldugunw bildiren 'D .... 
\ı"'• Q Yerde bırakılmış olu- • ~ ~-

~i Ura.da kanlı bir müca- Tvekwk et tezkelresıl o~ı· u.şttl urd. 
L~ •cık1ı v h . d t ez ere, yazıı oan vı aye ~ e 
~, llka e azın *:5. anını bir ay müddetle Örfi İdare ilan 
"'-~ k,lcelj Yd geçen f:ını ın~an- edildiğini Teşkilatı F.sasiye ka.. 
~ ~f'!I Yorlardı. Kıınsenın o 86 ncı madd · t .. ı.-.; "'erde 1 k 1 k nununun esıne ev. 
~ -ıı Yoktu n ge en sese u a fikan yüksek heyetin tasvibine 

~ bj~t'l ._ · . . . 1 arzeylediğini bildirmiştir. Mec. 
\.ı_lllt bt)'ra nkı ~.ır Jenlık, san- lis tezkerey~ ittifakla tasvip ey-
~'-r h m gunu yaşıyordu. !emiştir • 
~ ~ rt\IJ~~cahınç dolu idi. Fa- Mecli~ yine bugünkü toplantı. 
Sıi~ tıe 4!5na kalabalıkta n~ smda muhasebei umumiye ka. 
~~ltbilit k~ır he1ecan, .~atta nununun 83 üncü maddesinin \ 
~il ı ne bır teessur ve 
~'t)d(j1 Yoktu. Fakat çehreler 
!') ı ti~~~nki donmuştu. Kala
~) 'e)r ı bir merak, yeni bir 
~r°"ll1.1: ~~!.k hevesi kınıılcta
~ 't Uaı··0rulecek şey Bükreşe 
t'tt· t•rı,~l'l~e girecek fatih Al-

ı, lllı Mekensen'den iba-
,~~"1 
!tt~ "e kumandanı büyük bir 
~~I tllt ~aşmet içinde, gös
S"~ loke • Vücut ve pozu ilo 
ı. ~ P,1 aklarından geçti ve A 
'~" b'ta verilen bir ziyafet-
~ ~itıde Ulu~du. Hepimize re

)~ .. 'lıbıer!' hır tane hediy-3 etti. 
ı, .. ~ ı,6 ın sofrasında en he
~, ~fe/tıerak uyandıran söz. 
~I~ tar havadisleri değildi, 
~ :uı,tı ~.1ndan yapılacağı te
t!~ "'ı~d'n ır sulh taarruzu idi. 
~~IÇe büağ~za fısıldanıyor ve 
"'it\ l\i,, Yük bir sevinç vı 
tııi\,,'ltırı;diliyordu. Parlak za.. 

lcork a •ulh ihtiyacı ve i• 

tadili ve 1940 mali yılı divanı 
muhasebe bütçesinde münakale 
yapılması hakkında İdare Heye. 
ti tekliflerinin iadelerine dair 
tezkerelerini tasvip ve Türkiye • 
İngiltere adli müzaheret muka. 
velenamesine müzeyyel mukave. 
leyi tasdik eylemiştir. 

Meclis çarşamba günü top. 
!anacaktır. 

Kanndada 
15 fabrika 
patlayıcı 

maddeler 

(Yazısı 4 üncüde) 

çıkarılacak 
Yeni ekmek biraz daha esmer 
daha mugaddi olacak, böylece 

fakat 
büyük 

edilecek bir buğday tasarrufu temin 
Öğrendiğimize göre, yeni iaşe 

umum müdürlüğü te§'kilatmın fa. 
aliyete geçmesile beraber bütün 
bfiyilk gehirler ve kasabalarda tek 

Kral Boris 
AmerllEanın 

Moskova sefirine 

Bulgaristanın 
sulhperver 

olduğunu söylemiş f 
Bal gar 

zimamdarlarından 

kimse Beruae 
1ıtm11ecek 

Bulgar Kralı Boris 
(l'aı.ısı 4 üncüde) 

ekmek tipinin tatbikina başlana • 
caktır .. Bu tek ekmek tipi takarrü'r 
etmiş ve yüksek makamlarca mu. 
vafrk görülmüştür. 

Yeni ekmek tipi 86 randmanlı .. 
drr. Şimdi 79 randmanlt olan ts. 
tanbul şehir ekmeğine nazaran da. 
ha esmer fakat daha mugaddidir. 
Bu ekmeğin sert buğdayı bugUnklL 
ne nazaran fazla olacaktır. 

Yeni ~ekilde yalnrz Ankara, ts. 
tanbul ve tzmlrln değil, bütün şe. 
bir ve kasabalarm buğday ihtiyacı 
toprak mahsulleri ofisi vczaifini 
üzerine almakta bulunan iase u. 
mum müdürlüğü tarafından denıh. 
te ve temin olunacaktır. Yapılan 
tetkiklere göre, bugün fstanbulda 
t>kmek 79 randmanlı olarak kabul 
edilmiş olmakla beraber, değirmen 
ler bunu 82 randman üzerinden 
yapmakta ve bu kar değirmenciler. 
de kalmaktadır. 

Yeni şekille memleketimizde bü 

Herald Tribun 
gazeteai yazıyor 

Amerikadaki 
Düşman siyası 
mümessilleri 

büyük bir tehlikedir 
Ne"'YOrk, 26 (A.A.) - Herald Tri· 

bun gazetesi Amerikadaki dll§man 
ıılynst mUmcsıılllcrlnln nasıl bir tehll· 
ke t~kil ettiğini ehemiyeUe kayde· 
dlyor ve diyor ki : 

Amerika, bitaraflığı üzerinde ıarar 
ettiği için, hedefleri dUrUat veya kirli 
her türlü nıııtalarla İnglltereye yllr· 
dun ve birleşik Amerlkanm sll!hlan· 

(Devamı 4 üncüde) 

Hususi otomobiller 
Yarın değil, perşembe 
sabahından itıbaren 
dolaşmaları yasak 

Benzin tahdidi hakkındaki ka _ \ Limanda kayıtlı 99 hususi de. 
rarnamenin tatbikina 28 inci per. niz motöril ile seyrüsefer idaresin. 
şembc gününden itibaren başlana. de muka) yet otomobile benzin ve 
cak ve o günün sahalı saat 6 sın. rilmiyecek ve her ne suretle olur. 
dan itibaren son numarala'rı tek o_ sa olsun bunlann dolaşmalarına mü 
lan taksiler, ertesi günü saat 6 da s:ıade ~dilmiyecektir. 
da çift numaralı tak.siler çalışma. Enınıyct Altıncı Şube Müdürlü. 
ğa başhyacaklardır. ğU ta'rafından yarın akşama kadar 

.doktorların hususi otomobilleri L 

Mısırın harici 
sıyaseti 

çin izin karnesi verilecektir. 
Kararnamede, otobüs, kamyon 

ve kamyonetler hakkında hiç bir 
kayrt olmadığından bunlar yine es. 
kisi gibi çalışacaklardır. 

yük bir buğdny tasarrufu temin e. 
dilmL5 olacaktır. 

Francala imalatı tamamen me . 
nolunacaktır. 

Eski Bulgar Başvek111crfnden 
Mu5anof 

Bulgar 
mebusları 
ar asındı& 

ih~ilaf 
Eski Başvekil 

Moşaaoı şlJle dedi 
Millet içinde 
birlik yoktur 

Diğer bir mebus da: 
Tlrklye badatda 
asker tabıit ettt 
mabrıç bulmak 

emelinden 
vazgeçelim dedi 
Sofya, 25 (A.A.) - Tass ajan· 

smm hususi muhabiri bildiriyor: 
Bulgar parlimentosunun müza

kereleri çok heyecanlı olmakta ve 
memleketin dahili vaziyeti ile ha· 
rlci siyasetlnl alakadar eden en 
mühim meselelerde parlamento 
içinde derin noktai nazar ihtilafla· 
rı olduğunu göstermektedir. 

Hilkfımet partisine mensup o
lan mebus Kristof '•milleti müda
faa kanunu., layihası hakkında iza· 
h:ıtta bulunmuştur. Bu la)iha Ya· 
hudiler ve farmasonlar için iktısa-

( Deumı 4. üncllrle) 

Veni Başvekil 
beyanatta 
bulunacak 

Etiketle satış 
kaaaaa çıkıyor 

ı.ondra, 26 (A.A.) '"nymis 
gazetesinin Knhire muhabiri bildi. 
riyor: 

Yeni MısI"r Başvekili f::'rn Paşa 
· kumclin harici siyaseti hRkkın • 
da parlamentoda yapacağı beya • 
natta Mısır • İngiliz muahedesinde 
mevcut taahhütlere ria\'et u ... ,rn 
harp harici bir devlet vr- '"'lefi 
Sabri P~nnın lnmlter~ fle lı.,rnte 
bulunmayan memleketJ,erJe MlsIMn 

Bitin giyecek, yiyecek ve ı ~ile cek 
maddelere tayin edilecek azımı 

llyatıarı gosterea ettkeUer konacak 
Ankara, 26 (Hnsusi) - Pera. sınden sonra, bUtUn ~iyecek, giye. 

kentle satışlarda etiket mecburiye. cek ve iç.ecck maddelere belediye 
ti vazeden kanun layihası Uzcrin. ve Ticaret Odnlnrı tarafından ta • 
deki tetkikler bitmiş ve proje Tica_ yin ve ticaret \'e iase veltiilc>t nce 
ret Vekiı.letindeıı Başvekalete ve. tasdik edilecek aıamt satı~ fiyatla. 
rilmiştir. rmı gösteren etiketler korunası ~ Ulu gizleniyordu. 

t, t'tlan 
""~ı Yalıların 

nun mihver devletlerine bir ku"· 1 okuduğum zaman zihnimde şu lsamimi münasebetler idsme etlnek 
vet ve muvaffakiyet nümayişi gi 1 eski hatıra canlandı. siyasetine uygun bir siyaset takip 

• • ...,._.,~ L il....&i.LLU 

Vekiller Heyetinde tetkik edil. mecburi olacaktır. Uyihnnm •O... 
dikten sonra Meclise arzedilccek o. ratle Meclisten çıkacağ! anlafl'. 
1Anı.a.~ına.ıı.ın..~.w.ı.ımuu .. ..ıUM1.ııw.mu.J..JD&1WUllL_~~~~~~ 



98 Yazan: .J<,adiccan- :Raflı 
O sırada nehlr kenarındaki ga

ni4 ~addedc, iki taraflı çınar ağaç· 

ları arasından geçiyorlardı. Pı-ens 

Voronsof, misafiı ni dikkatle tlz

:IU; biraz du~Undükten scnra ce
vap verdi: 

- Haklısmrz; lnkfn buranın y .
b:ıncısı olduğunuzu da unutl""'l)'t· 
nu:; düşmanlor:nız bulunabilir, 
hntta nem Şamiiiıı siz.i öldürmek 
Uzcre adamlar göndermesi müm· 
kUnc!ür. Eğer bu mahzurlara ıı.J. 

dırma.z.:::ı.nız, böyle bir lzin ver

mek salah!yeti tama.mile Çara ait 
olmakla bcrnlıer, dilşUneyim: kn· 
rnrrrm çok ge ~meden öirenir:.i.-tl:: ! 

- S:ıv bol! .• 
Hacı Murat aynı mevzu Uzerin· 

de durmaktan hiç usanmıyor: çe
virip çevirip ortaya atıyordu: fa· 

kat Prens Voronsof hoşlruırnıyor· 

u. O, Hacı Murada Kafkas harp
lerine ait hı\tn-alarmı söyletmek, 
harp ve akın usullerin! açığa vur
dunnôk, dağların derinliklninP gi
den yolları öğrenmek istiyordu. 

Cesur dağlı eğer istediği veri· 
Ur veya yapılırsa imam ŞamJlin 
hUkQ.met merkezi olan Veden'e 
girmek için Uç dört a.tlının yetece· 
ğinl, kendJslnln de bunlarm en ~ 
nünde bulunacağını hararetle söy. 
lUyordu Prens Voronsof işi bu ka
dar kolay ve krsa bulmuyordu; fa· 
kat Hacı Muradın s<Sılerlnl de bir 
~ırpıda yalıınlamağa cesaret edemi 
yordu; çUnkU bu ndam re1lmkUn 
olmryanlan mllmklln kılmakla meo

hurdn. 
Prens Voron.sof diyordu ki: 
- O dıı.ğlardnn ben de geçtim; 

ıı.dım ba.§ındn tuzak yerleri vardır. 
Hele kumandanın en lSnde gitme· 
i bizce blr delirkUr. İki kllçUk bo-

• nz ortaınıda veya da k~prlilcr n-
7.!'rindc ar.sIZin eıkıştmlmak lhU • 
'Ilall vardır. O zamıı.n ku~ gibl uç· 
• 'J.k• ... tt baı:ı'·a hiç bir ııey insanı 

urt a.mn:ı:! 

- Bunlar sJz!n ağır ordularmız 
uı.kkmda eö ·Jonebilir; dnğlılııl' için 
dağlc.r ovalardan dalın dUzdUr. Ba
na tuzak lmrulamıyacağmı eanrmn 
ki birçok dE'falar lsbat ettlın; elbet 
onları !zo de anlatWar. 

- Evet .•• lô.k!n ... 

C ııı:rada köprUyo varmıelardı. 

Burayı Voronsofun kendisi yaptır. 
mıştı. İki earp ve kayalık sa.bil a. 
rasma tek kemerle kurulmuştu; 

yinni metre kadar uzunluğu vardı 
ve aulıırm kabarık olmadığı zamruı 
lnr-':ı &"kiz on metre yllksektf. 

Pre."ls Voronsof albay Tarhano. 
fa birkaç ktse emir verdi: o da ay_ 
nı emri ıılııyn önllnde ve atkasmda 
giden Kazaklara bildirdi O anda 
Kazaklar geri döndlller ve durdu. 
lar. 

1htlyar Vororuıof onlan Hacı Mu 
rada glisterdi: 

- MMelA, bu köplil Dağis~da 
olsun: siz t ·m orta yerde bulundu.. 
iunua snııda 1 tarafı Kazaklar 
tutuverdller: ~imdi olduğu gibi... 
!<Ll.idlerlni%den ayn dU~tn ·,., ya. 

hut hepsl da öldUrüldU; artık ı;i.z.in 

kin kurtuluı çaresi kalır mı? T<ı6. 
Um olmaktan bafk,'l ne yapabılir: • 

nb! 
Ha.et Murnd bir ileri bir heri 

baktı; bunun bir oyun değil de ha.. 
kik! bir tuzak olmtuı ihtbnallnJ dil.. 
ıllndU: lakin o takdirde Prens Vo. 
FOn.so! herkesten evvel kendisini 
tehlikeye atmııı olurdu: bu ihtiyar 
sengin!n böyle bir deliliği yapma. 
ama imkan göremedl Bıyık altm.. 
dan gUldU: 

- Demek benim teslim olaca. 
Cmıı annıyol"8un, öyle mJ? Böyle 

bir n.ziycte düşmek ~a dil.3. 
mek değildir ki .. 

- Ya nedir? 
- Ehemmiyetsiz blr vcy ... 

- Kurtulabllir .mialnb. t 
- Elbet ... 
- Na:uJT 
- Bunu a.nlatmak mtımklln ot 

mıyacıı.k. lnnnamazıım; en iyW göz 
terinle garmellııln 1.. Şimdl bana 
\ak~ 

Hıı.ı ~unıd tüfeğini omuzundan 
llldı; sağ elin.in ı>anı:ıabnı ça • 

mıık yuvasına dayadı: sonra atını 
sağa, köprünün taştnn korkulugu. 
na umud l')!nrnk çevirdi; garip bir 
söz mrrıldnr.dı \'C b:ıcaklarını sıktı. 

O d lşUk başlı, zayıf ve çalaneız 
at bı.r andıı şa'ılandı; korkuluğun 

ilstilnden boşlugn fırladı: bir iki 
snntye sonrn ikisi de nehnn kö • 
pm.ıu suları arasında ltaybolur 
gibi oldular: Kuzu bil,> üklUğUnde 
yaym balıklnrı yuvnlnrından fırln. 
dılar; biri açının sıru \'e karnı bir 
an gUneşin ışıkfarmda parladı. 

Oradn bulunan'arm hepsi de köp 
rUnün kenarlarından e,:'ilerek aşa. 
ğı baktılar; orada ne Hııcı Murn. 
dı, ne de almı gördUler. Şa. madr. 
lar; çUnkU onlarm s:ı.ğ kalacakln. 
rma inanamıyorlardı. te taraftan 
s slcr yfikseidi: 

- Burada... Bul'ada... İ§t.e su. 

!arın arasında eUrl\klenip gidiyor!. 
O anda bir tUfek patladı; suyu!l 

yUzüne çıkan Hacı Murad pamıa.. 
ğını çekmiş, hiç rıılnnmamış olan 
barut, tetiğe dokunma.slle beraber 
at~ almıştı. 

Cesur dağlı sarp ve yalc;m ka. 
yıılıkl:ır anısındaki nehirde, alınrı 
yelesine ve beline k a d a r 
yUkselcn bir çayırda imi' gibi iç 
muvazenesini kaybetmeden uzak. 

lc.ı;ıyol'du. Bin metre kadar ~ğı. 
da s:ıhil blr aralık alçalıyordu. Ha_ 
cı Murad oraya çıktı; sm:ı•klamdı; 
lakin buna h'ç eld:rmryordu. 

Voronsof ona elini u1.attl: 
- Bravo! .. Siz her oey yapabf_ 

lirflintz! 
Aynı znmandıı §Öyle düşllnUyor. 

du: 

- Bu adamdan çekinmeli: Bir 
defa lmam Şamile olan dU§manlı. 
ğr §liphelidir; sonrn, dilediği za • 
man blz.im ellnıizden ·jl.çabilir ve 
ba§unıza daha bUyilk belô.lar açar! 
Eğer "Çar" m yUksck glyrıseUne 

t ygun:ıUZ:Llk olmasa hemen işini 

blUrlrtilm. İster ist~e~ OM muh. 
terem bir esir muamelesi yapaca. 
ğun! ... 

Kafkıuı ordulan başkumandanı 

' i:lmç gün ı;onra Pelresburgda har 
bb·e na.zm Çenı.aycfe fra.nsızca bir 
rapor ynzxyordu: 

(Dcvtlmr varl , ................ -.............................. i 

1 O B İ 
i
: Kadlrcnn Kanı•nm ga~f'teml~ !~in : 
hazırladı':.'t bn mlstl hı: kore:ınhk f • ~ = 

: ve kP.hrtt.manhk te!rlkn~mı bu i 
ı .~~.~~~~~-~ .. ~~?!~~-~:::.! ........... i 

Yeni Sabah 
Hllscyln Cablt Yalçm, Macaris+.a

nm UçUzIU pakta llUhn.kının i::>vyet 
Rusyanın işbirliği ve tam muvafakat 
ve tasvibi lle vukua geldiği hakkında 
bir Alnıan gazetcsindo çıkan tddb· 
nm, Sovyet resmı ajr.n.sı tarafında.n 

teltzlp edllmeslnl mevzuubabs etmek· 
tedlr. 

Muhan1r, Molototun Berlln ziyan· 
tinden sonra. lkl memleket arasında· 
ki mUnuebeUcr hakkında Uk siya.el 
tezabUrün blr tekzip oekllnde dUnya· 
nm gözUnc çarpmış olduğuna ve bu· 
nwı ise, aı;ılttan açığa değilse bile do· 
lt'llct ırureUle Sovyetıcr Birliğinin tn· 
mıunen kendf noktru naza.rmı kabul 
ettiğini dünyaya zannettlrmek latlyen 
Almtuıynnm b~a gidecek bir o y ol 
madığma ıprct ederek diyor kl: 

"llugtln ılyıı.sJ faallyet sah:ısmm 
mcrkednl Uçler mJsakı teşkil ettlğt 
e;UpbesluUr. Bu, Mlln·crln galebccl 
takdlrlııde dUnyanın t~kllM.ı ooaslye 
laınunu olacı\L.'1ır. Haldkatte Sovyct· 
lcr birliği aleyhine tcvclh edlldlğl §l1p
h06lz bulunan bu mi.sakı So\·y~Uer bu 
lifinin kabul etmesi ve dUnyanm 
milstnkbel bUnycsi hBkkuıda mlbver 
devleUerlyle me8al blrllğt yapmaaı 

kolay kolay akıl crdlrllebUeoolt ve 17.&· 
tıı knbll olncftk bir hareket cSeğlldlr. 
Blnıı.eruılcyh, Derltn mUW<atmda ka· 
n.rlnşaıı dostane anlA§malıu- amsmdn 
Uçlcr misakı ~ebbU.UnUn dBhll ola· 
blleoeğine r.or lhtlmııl verUeblllrcll. 
Tn:w ajıı.n ınm telttlbl böyle dilaUn• 
mllş olnnlnm tmk ftrlyor. ~ 8oT" 
1·etıer birliği llo mihver devletlerl ara· 
smda n~ıer mlsakına dair b1r anlıteou 
vnkua geımı,, ol 7dı lll!.eruistıuun 

ıb ba nı!snka Dtthnlandaıı cvveloe lı:ı· 
berl olurdu, ve ontm taavlp f>tml.J bu· 
lunardu. 

Sovyetler b1rJı:tzıln mihver siya«& 

ti flfl abenkU nnıtte hnrelrot etttl1 

UI Ne yapmalı? udurııı. 
~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--------~-•ıB~ru~~~~ ğüne ba§\•urarıı.kt b e&Je• 

Yeni. şeh ·r ····-·· ........................................ 1 Ders saati eri \'azifelcrinl iyi görüp~~~ l;C~ 
ı 1 rl mn hal!e l?:illnndıı.n. b. fnbilCC ti. ... , r m en er ı: d ..._, • · 1 trol etmeslle mUmliU;ı o 0ı:>c'o 

S adyomu egış1yor nl ve bunun halka nô~tle~,·c el. 
• ğı lı;in n~'lr 'clıniyeceü'1111 

.1: l\1aarif vekaletinde bir mişler. c doı. Toprak tesviyesinden 
sonra in~aata 
başlanacak 

Yeni şehir stadının inşa.atı 
kin b-eledivenin uzunca bir 
müddetten·~ri y!ktmn:ıkt&. ol
duğu Dolmabahçedeki eski Ef. 
tilfı.mere binası tamamen yıkıl. 
mıştır. Binaum yıkılması csm. 
smda enka?.mın bir taraftan ·aa 
kaldmlma ameliyesi yapıldığın
dan bu muazzam binadan ı;im_ 
di ~k az a.nkaz ve asıl binadan 
ayrı olan bir kaç koğuş kalmış. 
tır. 

Belediye bir taraftan da en. 
kazı knlkmış olan yerlerde top
rak tesvivesini yaT>tırmaktadır. 

Belediye yeni şehir stadyomu 
için laznn~e1en bUt'' n çubuk de. 
mirlf'rini demir buhranmm baş· 
langıcında temin etmiı:; oldu~n. 
dan bu demirler ha.zır bulun. 
maktadır. Bunun için yeni stad. 
yomun inşası İ§ıne toprak tes· 
vivesinden sonra ba.Rlanılması 
mUmkün o1duğu kanaati mevcut 
tur. Taksim stadyomunun yı_ 
kılmasından sonra çok sıkışmış 
olan genqlik hareketleri ve ·bil. 
hassa lik maçlnrm geniş bir 
stada in .. ikal eU:rilmcsi için bu 
inşaat verilmiş olan bazı karar· 
larm dışında ttıtula~alttır. 

Edirnenin kurfuJuş 
gün· 

Dün muazzam 
merasimle kutlandı 

Erurnenln kurtulu,:unun 18 inci 
>'ıldönllnıi.l, diln Edlrnede havanın 
yağışlı olmasına rağmen parlak 
bir surette kutlanmış, coşkun te • 
znhUrat yapılmıştır. 
Mcrııs'mde bulunmak UzP.re An,. 

karadan giden mebuslarµnızdan 
mUteşekkil bir heyetle Edirne köy. 
!erinden ve Tro.kyanm muhtelif yel' 
lerlnde.n b!.rçok rurttaş iştirak eL 
mlşlcrdir. On binlerce halknı ioti. 
raklle yapılan merasimde heyecan. 
h nutuklar söylenmiş ve ka:hraman 
askerlerimiz parlak bir gec;it rt!e. 
mi yapmtştır. Gei;l.t resmine mek. 
tepler, teşekkUller, sporcu genç • 
ler iştirak etmişlerdir. Ata.tUrk !. 
bldesine !;clenk korun~, akşam mJ. 
safirlere 200 ki,nık bir ziyafet ve_ 
rilmiştlr. 

\ 

Ve diğer sınai 
müesseseler 

Süı 'aile 
Bl:ıcc bn mi!sb<'! netıce~ ti ~ 

1 
komisyon kuruldu ru giıl!ı::fn İıır hamlesidir. 1'ke

0
,tro

- r) ~ ~ işlerini yapıp yapmn.d • .> :ı. n ı<l • 
I Dairelerin sabahlan ıııaat 8 de le liiznm görü,en brlcc~ncri ıycıt-ı!~ 

bi 
i ışe ba§layıp, 4,lS da taUJ etmeleri ne "on ,·erfllp, mahalle cınn _,,Jı~ll 

t •• = üzerine mekteplerin ders saatle. temJnl nöbet bcklivccek ... e r m o o r =ı rinde de değişmeler yapılma!!t za. "' 
ruri görilnmüş ve bu hu8usu tea. halkına devredilebUlr. rtr.1 ~"il 

Ve 11! 4 ek 8 8kfrfk · .. 1• bit için Ankarada Maarif Ve!tAle • tlerde bunlımn ,.ıı.zffcle ii"to"~ 
.;J ., vnnwna.dıklan no!;!(1t;tnıla se ..,.•-çl. • lince bir kom.i8yon kurulmuştur. ,,... lf ıı ,,. na o D tedar1 :.. Bu koml,yonda utaııbul Maarif ifllqliJürse kontrol ':'n7 ccıc1w1nr •• 

'fıc.t lhvn etmelt de murnt 
1 • 'd:UdürU Tevfk Kut da bulunmak. '-"• - ı 

8 ece er i •ııdır. Me.::ırlf MUdUrll çarşamba kf11tŞ· 
·abah1 şehrimize gelecek ve yeni Lastik dağıtalaca 
~anı ilzcrlne tedrisnta ba§lanacak. B tR gazetede bir serle,ıın:ı d" Fevka!Ade hallerde, şehir elek 

trik cereyanının tamamen kes!' 
mesi ihtimaline karşı, daimi şek' 
de faaliyette bulunması znrurl c 
Lan elektrikle mUteharrik Bm: 
mUesseselcrin bazı tertibat ahr 
lan takarrUr etmiştir. Bu fabr 
kaların bir listesi hn::ırlanar:ık dii 
kendilerine sürntle birer motör ve 
yedek elektrik dinamosu tedarik 
etmeleri bildirilm~t!'r. Bu motör ve 
dlnıımolarm tednrikine reSI!l! ma. 
kamlar delalet edPcek ve bulunma. 
smı temin edeceklerdir. 

tır. "Ot bil Uiautderl nas 
Diğer taraftan Üniversitede pro omo .ıt,t 

.esörler mecllSi yann toplanarak 1 ğrtılM-.ıdı !" 1~10ac ~ ·eni ders saatlerini kararla.§tıra • "Daf,ıtılmak., mlinıısı cre:Jt ııl-
aktır dava" lık da ,;ar. Acııba n --'dİP 

· o- nasıl dağrtılnen':if Biz de ı;·, • .,• " 

Murakabe komisyonu rer çift alabHse!<- thttyn~ 1 ~ 
• • • • • • • çiftini Uç yüz liraya sa 
kı kışıyı adhyeye verdı bllo değil. f>· ~ 

Motör ve yedek elektıik dinamo. 
su teminl şart koşulan emat mü. 
e.sscselerln ba~mda değirmenler 
gelmektedir. Diğer taraftan bu 
motörlo·rfn tahriki için lnzmıgelen 
mayi mahruk ihtiyacı da gözönUn. 
de tutulmuş ve bunların tedariki 
ne ait e.saslar da tesbit olunmuş 
tur. 

Geçen sene değfı:menfore yint• 
Yedek motör ve elektrik dinamosu 
tedmik etmeleri bildlrllmlşti. Fa _ 
kat yapılan teftiş netiees1nde hı 
emrin yerine getirilmediği gör'il 
mUştUr. Bu defa al!kadar mnkam 
tar yedek motöl' ve dinamo tedari. 
ki işini sıkı bir şekilde takip ederek 
bu emrin sUratle yeri:ııe getirilme. 
sini terrJn edeceklerdir. 

Fiyat Mura ta be komisyon l dUrJ<U 
toplantısıntla, c;lvi Jhtlkt'lnnı görUı· 

mil§, birçok çlvt muhtekiri hakkında 
karar vcrllmesinl gelecek toplantıya 

bırakmı~tır. 

K r ·lsyon dUn, Mercanda top,.ular 
cadde:.inde, 43 numarada çivici Kara. 
betyan ayakkabı mukQvvalarmı fazla 
fiyatla aatmakt&n, Kat•mpap.da ber
ber S!ımuel Avram da, hiç al!kıuu ol· 
mad ğt halde 37 kilo kalay saklamak 
'IUçundan adliyeye verllml§tir. 

Yeni iskeleler 
yapıhyor 

Mtln.akale Vek.lJeti, inşaatı ik. 
ınal olunm\lf ve olunmak üzere 
bulunan on iskeleden sonra yenL 
den bazı iskelelerin inşaııı için e. 
mir ve ta.h.!ıisat vermiştir. En mil. 
him llmanlaronızda yapılacak olan 
bu iskeleler için Limanlar Umum 
Mildllrlüğü harekete geçmiştir, 

tık olarak Karadenizde Zongul.. 
• GUmrüklerdo bulunan .eeUUloz ve dalt ve Giresun Marmarada ve 

' t.ğıuarm çıkarılmam tçtn dUn gUm Gemllkt<l sürs.tle birer iskele Y'l -
rüklere emir gelmiş olduğ"..uıdan bun pılaca.!.tır. Yeni yapılacak iskelele. 
ıar bugün çrkanlacaktır. rin projeleri evvelce ha.zırlanmış 

• llkmektep mualllmlerfnln 938 ... ve Na!ıa VekAletince taadHL edil • 
ne.sine alt kıdem ıamts.nru vermek miş olduğundan hemen inşa.sına ge 
Uzere kabul edilen 15 bin liralık tab· çilecektlr. takelelerin ~,mdan 
slsatın ay ba§mdaL itibaren tevzU l· sonra bunların tızerlnde evvelce 
çln dUn alt'lkadarlara emir gelrnJıttir. takarrür elmiş olan milıanild tah. 

• Ankarada ticaret müzakereleri ya mil ve tahliye vesaiti kurulacaktır. 
pacak olan 1.n'içre tlcaret heyetinin Bu yeni la!:elı>lerden maada ya.. 
bugün §ebrlmlze gelmesi beklenmek• pılacak birkaç iskelenin daha plln 
tcdlr. ve ke~iflcrl ikmal olunduğundan 

' Ahvalihazıra 
• dolayısile 
z ı azı ı 

ar2r~er er cf 
1.gtO 

Ankara, 25 (A.A.) - 2:s:ezl.llc1e ~ 
rlMnde Kızılay umumi ıner retL "· 
Uma ede:ı merkezi umuınl ~ blf ~· 
vali hazıranın zn.r.ırl gördU g.tlal' t ıı 
krm meııelcler hakkında kil~>~~.~ 
.. • ... yleıni§ ve ahvali sıh eıı çor"'. 
dolayı vazt!esinden tat! ed ıııııtel~ 
mebusu ve Ktzılay uınuı:nl ~~!!Ol' 
doktor Musta.ta Cnntektnlll ~ ~. 
saa nlzamnamestnln ı:nııdct'trıJll~ 
ensmdaJd abktınıa tevfi cıı.n rt ııt' 
mPbusu eczacı Salih aa,şotııÇde~~ ~ 
yeni vul!eat icc.bı vazıtesı.ne ~ ~ 
dcınlyeceğlnl bildirerek ıstl! P ı;~ 
dcı·en C>rdu nıebu.su ve c.U·pc&~ 
n.ım mutettışı doktor Vehbi ısııB' il' 
!nhl!Al eden heyeti idare :esi ~ 
vezne mUraklpllğine de ı:ner ıııll~ ı; 
u:ıt azaeını:la.n z rnat vck~cU ~ 
lcrlnden doktor Cevat J\lÖ:e 
w.~. lııtlhap edll.mJ§lerdit• 

--o--
. Deniz ve 

,, Clemiryollarında. 
Teazı Atll 

biletlerden Df ~t 
ıımı ka dı ıll ~et 

• Geçenlerde Kurtuluşta NcclA. •· bunların inşaatı için de bugünlerde 
dmda 7 yıışmda bir kız çocuğunu c;lq"· emir ve tahRisat geleceği Umlt o .. 
niycrek öldllren vatman Ahmet B~k· lunmaktadır. Bu suretle eahlllerf. 
let, kazada 1Uçlu gClrUlmUo ve dUn mizde en mllhlm ihraç ve idhal 11. 

• Yakında memlekcttmlzc 3 bln 1 Beyoğlu sulh ceza mahkemesi tara· manlan iskeleye kavuşmuş, talı.. 
ltamyon ve otomobil 11\BUği gelecek, tmdan sorgusunu müteakip tevklt o· mil ve tahliye mUşkülAtı ortadan 
mevcut Jhtıyaç ltnıprlanacaktır. luntnu§tur. • kalkmt1 olacaktır. 

Devlet Demfryollnl'!. ":rı~i'ıo; 
Denizyollan Umum :t.ıud 01cıı tll 
ahvali hn,ıra. dolayısUe, )~~ , 
rifelerinde halen mevcut ıtııid1 
biletlC!rden bir kısmının _,~ı tıl ' 
ması hakkındaki tetkiklerı> ..... 
mck Uuredlrler. . ıııı.11' ~ 

kaM&tfnJ dilnynya yaymak ıctn, Sov
yctler blrllğlaln Bura körtexlnde aı;ık 
doolze rıkm:ılt tasın-vuftuıda bulun• 
cllığunu ve bunu clddJ sur<:tte tetldk 
etmekte olduğunu ima edeeı8k nim 
resr.:ıl neşriyat da vulrua geldi. Bu 
tü.rlU ~ı:ler Sovyetıer birliğinin Uçler 
mlsakmı l'!S!lS itibariyle lmtrul etmıı 

ve dUnyayı v.ıyln.emnk l:>lndo .ııı.pon· 

ya. Almanya ~e ttruynıım kendlsJno a• 
yırdıklnn faaU)'t't sahn.oımı bcnlDM& 

mı, olduğu ıtaıınıw tclkl'l edooclc bir 
mahlyettOOlr. Tll4I aj1Lnm bu oaylayı 

doğnıdaıı doğruya tek:ı:Jp :r.ah-
metlnJ lhtıynr etme~se de Macnrl~ 
tıınm esaret altına almmn mda Sor 
yetıer birllğlnln evveke taavtbl w 
hBberl bulunmadıpm UAn edilmesi 
Balıra körfed lcM'bbUsl\nUn de uıl· 
en oldo~'llilll açıkça gl>swlr. 

Sovyctıer blrllğlnln Almanya ile 
mllnaacbotıcri clost:!.oo olduğuna inanı· 
)'oruz. ÇUnkt1 Bu. kl\ynaklan bunu 
temin cdlyorlnr. Fııılmt bu iyi milna• 
~betlerin hiçbir ramıın SovJetler 
blrllğtnln bayati mcnfaatlcrtnı feda 
ctmelt d~ne \'llrdmbmıyacağı 
mutıaWcaıctu. tlt&er ınlaakı ise Boy• 
yotler bhllftnln bayaU meafnntlerty
lo pek ~ tcllt olunabilir. Bu mls:lkm 
ı;nyelorlnden biri Bovyctıu tlrUğtnl 

Avrupadan tııknrmak, Avnıpah ohı:mk 
lınkkmdM mahnım bmılmınlı: dl1fUn
Clft8lnı1en lb r<ıtt1r. Almanya m Beltık 

dcnJdnC!en Kanulentr.e lm&r So~ 
ler blrllğlnJn garbmd btr Jnınctll 

ftld 'f'tlcuda gettrmeğe ~~J10?' ve bu 
rlntlrb halkalarmr tnmnmlnmnğa uk 
~tyOJ'. nomı:.nyn il l\lıı~rlstanm 

llçler rnl:i3lmı:ı. lthnl ooilıncl ti SO\ -
yt't~ .Snttne tn a <'dilen dn-arm hiç 

l>lr tıımfmda lr bo§luk brrakmnm'k 
gayroll aurotlııde bir mana U&de ed& 

bilir. Hnkllmt bu kadar B§lk!r iken Al 
mıın gazetesinin Macartrt.an Dlf'Selesl· 
nln Sovyetlerln l:ıblrllğt ile ve tıı.vlbl 
ile vukua geldlğlııl iddia ctm()61 Adı.ıt:ı 

r l!ltlhza ve bır ml'ydnn okuma ma· 
lılyet1nl haizdir. 

rsovyetıer birliğinin ciddi ve rntt1n 
pol:tı!msr bu glbl oyuıılAra mllaaadı - - -..... • ctmlyeooktir.,. 

dıft tedbirlerin ba gibi muvakkat ha· 
va değl§lldtl:lcrll le dunr.cağ'ııu dll~Un· 
mek tııbU doğnı cleğlldlr. Dalkanlarm 
umumi va:tJyetlnde devamh bir tyUlk 
aatba ınm gelmesi aııcılk ttalyan • 
Yunan barb!n!n kaU aurette tuflyeel 
lle mllnıkun olabtur. 

ltalyanlnrııı baz.an lfa.n&1tm hllvi· 
yeU glzleııen tnyyarelerle boınmla· 

Duıalt mzan, Karada~ .üzerine beyan· 
r.ameler ıı~k tahrlkAtta bulunması, 
Arnavutluktaki he"..lmetlerlnden lrur
tulmak ltln bir ihtlllUa aevkdmelı 
arzusundan Uerl geldiği tahmin edili 

yor. Zira UçUdll .-kt akldr
Jerlnden birine muharip dedetlf'lr 
haricinde bir clevlet1n t«avüzU diğer 

Verilen maIUınata göre, o.ııtl~ ıl. 
caret biletleri ile gid15 -/ )oııP ~ 
Jetleri yolcu Ucretlerin JıeıU11 ~ 
makta olan muhtelif ten u.t 
dmlarak normal Uırlf eJeriD 
edileceği anl~ılnuıktadıf· de ıcJ-

Anca.k, eşya tarifeJer!n 
lit devam edecektir. 

o=-- ~&J 
Parti iki talebe yııt 

açacak ~!eJ 
Hallt ParUsi, eehrııntzde ;j, ~; 

tah8iller:ne devam eden t~-cııl 
lıırm bnrmdınlmnsı içi.o tit'· ..ti. 
yurd açmağa karar ve4a fil~, 

Yakıt • milttt.flklerln yardODJDı icap eder, 

Belediye de bu makSR bulı.ıfJ ~ 
ye 5000 lira.Irk yardnlldB art!· ~> eJ 
cakbr. Diğer taraftan p 10 etı;tsf 
15.18 lira gibi az bir uc~e~seııl' 
talebeler için de bir yur 

Atımı Us, dUn akıam Ankaradan ta· 
ıetonla verdiği maltıılcs!nde, Balkan 
barometresinde havanın lyUlğe dofru 
gitUğtnl kaydederek diyor kl: 

"Fon Papcnln Anlmraya avdct1nc1e 
Jlalkanlardıı bıırbln yenl lhttıatlanı 

gideceğini gösteren babe.rlera raJmea 
&!,)'Met havnamda baronıetre lytllte 
doğru gidiyor. Bcrl!nde ecnebi matbu• 
at mUmesslllerl lçtlmamcla vukubul· 
dnğu kaydlyle Almanyanm Ankara 
sefirine atfedilen beyanat bakkmıbld 
Uılttlp llo bugiln D.N.B. nJ.ınımım 
Bulgar ıdmnmdıırlarrnm kral Borlıı

•ı>n eonra Borllne gidecekleri yolun· 
dakl tııhmlnlorln doğra olmadığım 
bllıllrme&I ve aynı zamanda Sovyct 
gar.etelerlnln do Sobran,> mecll!!lnde 
lşçJler ııleyblndo IÖylenen aözlerf teba 
rtb: etUnnekte olduğunun anlqıl.mul. 
AmnvuUuJrta ğ!Qbly<ıttcn matlObl· 
yete u rayan İtalyan ordu!Armın ynı
ılnumn gitmek IOln Almanlarm awek 
dg~ dıığruyn, gerek Bulı:rarl6tan 
vasıtaelle lılr mu 'ııhalesl Jhtimallnl 
~imdilik bortamf etml5tlr. 

Cuııunla ~rnbeı, hillcfimctln h!r 
h rp t:e.hlik<'l!lne kaf5ı slmayıı başlıı. 

On•.ın için ttalya Yu~oslavyanm te
te\"ÜZU halln'2e Uçllzlll p31d lmzumı 
ileri all.rerek Almanyanm kendi Jehtno 
harbe mlldablM!Dl talep edeblleock· 
tir. 

YurotlaV)'"\nm baJ11nktl tarzı hare
keti, böyle Zılr o,>ıma 4~~~1!~ 
clifi1n.1 glhıtcrQ-or.,. 

-o---
• cJe»' 

Tramvay teller1J1 
çıkan şerareler ~~ 

Tan 
Şehrimizde pasif kO~~ 

alman tedbirler sırnsın ~nti c~ 
- yetU bll' nolıta naznrı dUrUuıı~ 

BugUnkU bqmakaleıfnde M:. Zeke· betmlştir. r~ıklann s5n ~t, 
rlya Sertel, Berlln etrafmdakl myut le tobarUz eden bu noktn çıJ;~ 
fa.allyetıerln hakiki ma.nasmı tahlil arşlarmm tellere tenıaslk10 cl~h 
etmeye çal~a.rak; HlUerln, tngUtercyi drğı şerarcdir. Bu bUyU ~~1ll'(J 
iaUIA. edcmedlflni ve ttaıyanm d& Mı· "erarPlerl şehrimiz t~ ~~ 
eırl!a b1r il yapa..l&drğuu, bunu neU· da çok sık görUlmckte ~ ,,,,.-., 
ceaı olarak t& Almanyanm uzun blr eebep olarak trıunvnyıll sUrflte ~ 
harbe hazırlanmaya mecbur kaldığını lışı, ağır hareketten d~ere ~ ... 
tebarilz etUriyor ve HIUerln plAnıru ı;ı.,ı es.."1nsmda arşın te 

1
.:f 

dc~tırmek mecburiyetinde kaldığına gösterilmektedir. d ~~ı"' 
loaret ederek diyor kt: Başka memleketler 0 ~e trll 1 , .. Almıınya. ıuan bir harbe daya.na- tramvaylar makaralar ,._ıı ~ 
hllrıwı:!t için Avrupayı bugUnden orga- lntlbıı.k eden arııle.rlıı cero.eereY 1<1 

nluı etmok lbUya.cmı duydu. Bunun makta olduğundan vay& t 
tımt do Anupa blrllft pıa.ıwu. yeoJ doğnıdan doğnıya bı:.tt~J!l 
nlunu yeni zanıretlflN sGN tadD ottlkle:rindon bu vaziyet 0 

etmek lhımzeldL f§te bir ayttanberl I tadır. o.rinde 
OcrUııln g1rl,tığl stya& fAAIJyıetlerln Bu ınllhlm mcaole Uz 
haldlrl ........ bJN'i bııdm 'TUi olunmal:tado'-
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Yunanist..n taarruzunun ilk 
~Ünletinde, gazetelerinin dilin.. 
, n "yeni nizam" a uymaktan 
oa3ka çare göremediği manası 
~ıı.-.arııan Yugoslavyadn vaziye. 
~1.n SOn giinlerde ta.mamiyle de. 
~ği anlaşılıvor. Belgrndda 
a~nıkar kararlar 'erilmi.-s, Fa
şdıznı lehtarı unsurlar tevkif e. 
ihniş, bilhassa Makedonya 

lntntakasında mühim askeri ted. 
birler alınmıştır. Ordu her türlü 
~tiınalı> karşı hazır bulunmak. 

drr. 
~ugoslavy:ınm bugünkü çelı. 

l'~o:;ı, bir kııç gün evvelki çehre-
111nden büsbUtUn farklrdır. Yu. 
i;oS!av Makedonyasına duir bir 
~knn hayaller kuran Dumanof 
1stınli Bul~ar meb'usuna ve onu 
~kışlayan diğer Bulgar meb'us. 
arrna Yugoslav. gazetelerinin 
~:rdii'fi şiddetli cevaplar bu de. 
~§~kliği göstcr<'n alametlerden 
~ırıdir. İki çt-hre arasında büyük 
ark vardır, cünl ü aradan geçen 
ıarnan zarfmd:ı. birtakım mühim 
h&.aiseler vukua gelmiştir. 

Bu hi'ı.diselerden hirincisi Yu. 
~anistanın gösterdiği misaldir. 

U ınilletin k hramaııca mı ka
\·enıeti VC müstevli kUVVt tler 
tat-şısmda gerilemek şöyle dur. 
un bil' l~is onların hareket ıi ti 

1 
tt"haz ettikleri topraklarda i. 
~rlemesi, mukavemete azmet. 
lrıis bir mili ~in kendinden on 
lll"c:ıj de bUyük olsa bir miltıı'lr. 
~?.a. neler yapabileceğini Yu~ s
~ ~aya göstermi~Llr. Danimar. 
~a .._e Hollanda sın misalleri r. 
!l tarihe karışmış. kahraman 
\~an milletınin gösterdiği hüs. 
~ı.ı rnisal r:özleri kamaştrnnaktn. 
Ulunmustur. 
İkinci hadise Manastırın bom. 

~a~dımanıdır. Bu işin mesuliye-
nı evvela İngilizlere veya Yu. 

"anı11ara ylikletmek istiyen !tal. 
\'anlar sarih cürüm delilleri 
~arşısında "yolları şaşıran İte.!. 
Yan t.ayyarccll"ri" mazeretini 
~~ya sürünC'e Yugoslavlar 

Q.t'lli kruvazöninUn torp'llen. 
~esi" h5.disasini hatırlamışlar, 
akat bir tahrik vesilesi verıne

':1ek irin h~di .. yi kapanmıs te. 
kki etmi~lerdir. 
'Yugoslavlar memlekctieri için 

.n bı.ivlik dü-marun halyı,ı oldu. 
~nu bilmiyor değillE'rd·r. Roma 
~denberi Dalmaçyo. sahillerine 

ı-· :>: cl'kmi tır Fııkat bu sahille. 
1 ala.mayınca Yugosl .... vyayı 

A.driya ilüe bir d niz devleti 
~~l'>nıaktan menetmeğe çalışmış, 
8;n.'lle hadisesi Sırb, Hırvat ve 
; oyen Krallığını en güzel malı .. 

1 ecınden mahrum etmiştir. 

1 ~!Yn bundan başka Zara ve 
~osta'yı almış. Otrant Bo
:tında küçük bir ada elde et. 
.. 1G, böylec .... daha Arnavutlu. 
~ isıralinden önce Yugoslavya 
~ yatikte deniz hükümranlı
... lrıC:an mahrum kalmıştır. 
'i liarbin simdiki safhıısında 
d Unanhların muvaffakıye.tleri 
ll eva.m ettiği takdirde İtalya. 

8~ .Almanyadan yardım isteme
~ tıek muhtemeldir. Alman or. 
anları ise ltaıyan ordulariyle 
~ cak Yugoslavyadnn veya 
bi lgarist.andnn gecmek şartiyle 
1 rıe~bilir. Hnrbin geniş • 
~esine sebep olacağı cihetle, 
be n hir yol der'ildir. Bunun sc. li:i ise bizim vaziyetimizi sa. 
l'n olarak bildirmiq bulunma.
a 11'.dtr. Yugoslavya yolunun da 
lııYnı suretle emin t·lal•ki edil. 
,. enıesi icin Yuı;oslavyarun va .. 
i~Yr-ttni sarih olarak bildirmesi 
~betmektedir. Yugoslavya şid. r: le ınu!iavemcte l·arar verirse 

),. Ukavemet imkanlanna bol bol 
·•ıaUktir. 

ıa AB E R - Akşam Postası 

lqıiız maliye 
nazırı diyor ki : 

Bugünkü 
harp 

Dünyanın gördüğü 
harplerin en 
pahahsıdır 

Londra, 2.3 (A.A.) - Bugün 
Glaskovda bir nutuk söyliyen ma_ 
liye nazın Sir Kingsley \' ood ez.. 
cümle demiştir ki: 

•'Buglin harp. dünyanın gordüğü 
harplerin en pahalısıdır. 

İkinci harp yılının ilk 77 günü 
zarfında, harp için günde 9 mil • 
yon İngiliz lirası harcanmıştır. 

Silahlar, fazlalaşmıştır ve gittik 
çe daha mudil ve daha pahalı bir 
hal almaktadır. BugUn bir tayyare, 
1918 dekinden yedi misli dnha faz. 
laya malolmaktadır. İtalyanların 
kendi aleyhlerine olarak tecrübe 
elmiş bulundukları gibi aşağı kali. 
te bir tayyareye harcanan para ise 
israftır. 

Bir maliye nazırının vazifosi, 
harp için lüzumlu masrafların ö _ 
niln"' geçmek değil, f uf ol. 
mamasına nezaret eılemekUr. 

Vergi ve rl~sum, şimdiden çok 
bUyük nisbctlerc çıkmıştır.. l<'a.kat 
bu, harbin bütün masraflarına kıl. 
fi değildir. Varidat masraflar ara_ 
sındaki bQ§luğun ve rüsumdan gay 
ri vasıtalarla kapatılması laumdır. 
Heyeti umumiycsi itibarile bu boş. 
!uğun, jktısat yapacak ve hüküme. 
te borc para verecek olan İngiliz 
milleti tarafından kapatılması icap J 

eylemektedir. Harp iktısadi sava. 
§ımn ilk senesi nihayete ermi.5tir. 
Ve bu savnş neticesinde 475 mil • 
) on İngiliz liralık bir meblağa va.. 
rıl ığı ıSanılmn.ktadır ki, bu meblağ 
istihdRf ·Pdilen meblağı te§kil et • 
mf'kteydi. 

Bundan başka, yüzde 3 faizli 300 
milyon lnıı;ili' .. lwı" • harp i!l. 
tikrazı çıkarılmııı \'" hcş arda yUz. 

2,5 faizli milli rnUanfaa bonoln
ıı satı ından 341 milyon İngiliz lL 
ı nsı elde edilmi Ur. Nihayet, 23 
milyon İngiliz lirası da ha7.ineye 
faizsiz olarak borç verilmiştir. Bu 
gibi muhtelif suretlerlf' son 12 ay 
zarfında ı milyar 140 milyon ln • 
giliz lirasr toplanmıştıı·. 

Maliye nazın sözlnini şu suret_ 
le bitirmiştir: 

Birçok §Pylerden dolavı memnun 
ve minnettar olmamız 11\ıımdır. 

Memleketimiz, nçlık yUzilnden tes. 
lim olmağa mecbur kalmamrııtır. 
Hedef gözetmeksizin yapılan havıı 
hücumları, muvaffak olmamL5tır, 
Milletimiz, yeniden cesur, azirnkAr, 
yılmaz ve mağlO.p edilmez bir millet 
olduğunu göstermiştir .. Karşımızda 
yamlmıısı lhrmgelen Mk bUvUk bir 
gayret \'ardır ve hu ga vrettc mali 
kaynnklu •• ıızm hepsini idame et_ 
memlz ve kullanMnrnır. liızımdır. 
Çünltü bunlar, zafer için hi7.zat or. 
du kııvvetlcri kadar ı>sııcılıdır. 

•Roma, 25 rA.A.) - Macar mUna· 
kaltı.t nazırı Vargns hu sabah Romaya 
gelmiştir. 

Görünmiyen Harp: 

BEŞiNCi KOL 
41 
Vıızan: 

VLADMIR SABAT 
Sonra, biliyorsunuz ki, e · 

ea&en Almanya iptidai madde . 
buhranı içindedir!.. Tayyare.Jeri, 
tankları, motörize kttalarmın bü -

tün vesaiti çürük iptidai madde • 
!erden yapılmıştrr! .. ~anevralar -
da milteaddii defalar gördüğü -
müz tanııreler. tanklar ve top • 
lnr kô.rnilen eski sistemdir! .. 

Size şukadarmı 11öyliyebi!idm ki 
ben henüz Almnyada iken Alman_ 
lar birço',ı: fa.brikalnn. yernllları. 

na nnkletmekteydiler: Bu ne>•i ıs. 

bat eder':' 

Almanların müdafaadan ne ka. 

Polonya bahriye; 
:~nin kayıpları 

telafi edildi 
Polonya 

tayyareleri 
iaglltere lıerlade 

3 O O den fazla 
Alman tayyaresi 

düşürdül .~ 
Londra, 25 (A.A.) - Polonya 

Bas\•cklli ve başkumandanı gene
ral Sikorski, yaptığı bir beyanatta 
demiştir ki; 
"- İngiltere muhnrcbe~i esna

sında Polonya hava filoları, 300 
don fazla Alman tayyaresi düşüı
müşlerdir. 

İngiltercnin yardımı sayesinde 
Polonya hava kuvvetleri, harpten 
evvelkinden çok dnha kuvvetlidir. 
Ç'ok yakında polonyahlar, Polon· 
ya üzerinde uzun mesafe uçuşları· 
na iştirak edecekler ve Polonya 
arazi.sine iltica etmiş olan Alınll?l 

e.ndtistıileri ile Alınan havacılık 
mekteplerini bombalıyacaklardrr. 

Polonya bahrly~i artmrş ve bu 
sahada bütün kayıplal' tolafi edi!
mi§tir. 

Polonya kuvvetlerinin maneviya· 
tı pek mükemmeldir. 

• Cenevre, 25 (A.A.) - Vişlden ge· 
len haberlere göre Frans:ı hUkQmet4 
Atina clçtıığlnc mebwıaıı mecllsl hnri· 
ctye encümeni reisi Mlslleri ta~1n et· 
ınck taaavvunındadır. 

• Vaşington, 211 {A.A.) - Iv nıw· 
rı bayan Pl'rltinsln ietl!n ettiğine ve 
tı·~ i ttf:mm RUZ\'elt ta.ra!mdan kabul 
cdl dlÇ?ıne ilaır Ncvyork 'Xıı.ymiB gaze· 
lC'ı;!nın vernıtı haberi Rur.veltln ktıtl· 
bı Raı·ty tekzip r.tmlştir. 

6 Berlln, 2~ (A.A.J - HlUcr, yeni 

batı' ekAlet dairesinde doktor Tukayı 
knbul ctmı~tlr. Görl.lııme esnnsmda 
Fon Rlbentrop da bulunmuştur. 

• Şunghay, :.!5 CA.A.) - Röyter: 
Jnpoııynnın Nanklndeki Uangçinguey 
kukl:ı. hUkümetıni 30 teşrlnisanlde res 
men tanıyacağı blldirllmektedir. Re11· 
mi bir beyanata göre bu tarihte Nan 
kinde yeni bir Çin · .Tapon muahedt'lli 
imzalunmıştır. 

• Berlin, 25 (A.A.) - :MUniht.cn 
gelmekte elan 1talya adliye nuırı 

Grandi ile Alman nazırlnnndnn Frank 
Bcrline Vll8ıl olmuşlardır. 

• Belfaııt, 25 {A.A.) - Şimali lr· 
landa başvekili Lord Cralgavon, 611 
yaşında ölrn~tllr. 

• Bertin, 25 (A.A.) - Slovakya b3{l 
vekili ve hariciye nazırı Tulta iki gUn 
kaldıktan sonra buglin Berlinden sy· 
rılmıştır. İstasyonda harlciye nazırı 

Fon Rlbentrop mareşal Kaytet dl~er 
birçok zevat tarafından uğ'\ırlanmı'· 

tır. 

rma. ihtimal vermiyor musunuz? 
- Evet, ama., bu müınkiln de • 

ğildir!. Sovyet Rusları görmUyor 
musunu:r.? Her manevralarmda .si. 

1ılhlarmm mükemmeliyetini ibilAkis 
herkese bilhassa göstermiyorlar 
mı? Alınanların böyle hazırhkları 
olsa dahi bütün dünyanın bundan 
gaflette olabileceğini düGlinmck bu 
dalaca bir şey olmaz mı?. Alman 
askeri neşr.iyatına bakınız!. Mun -
ta7.aman Finlandiya gibi üç lbtısuk 

mılyonluk bir milletin askeri te • 
kemmUllerini takip etmekte, daima 
onlarm VP.ni fllllhlarilP meşgul ol_ 
maktadırlar!. Niimune olarnk al. 
dıkları ve silfi.hlarını büyUk bir dik 
katle etiid ettikleri millet nihayet 
J•'inlandiya : .. 

Yilzbaşr Knmat'ın Almanyada as_ 
kerlik tahsil etmek gururile ne ka_ 
dar aldatılmış .olduğunu lıayrPtlcr 

le görüyordum. Bunun için: 
- Fakat, ~·lizbaı;ını, lspnnya 

lıarhiııde Almanların askl'ıi tecrü. 
dar aciz olduklarım ve koı ktukla.

1 

bel erini tnki11 etmC'dinİ7. mi? 
rını göstermez mi?. Sualini sonnnğn k<'n<limde cesa. 

- Fakat, yüzbaşım, Alnınııların 1 ret görmUştüm. 

bizzat Almanlara karşı dnhi nskert I Yüzbaşı, birdenbire dönüp istih. 
hazırhklarrnı gizli tutmuıı olmaln_ fafla beni süz<lti: 

Musolini · hiı 
çıkmazda 

Almanyadan 
yardım isterse 
Ba kendi zalıaın 
bacll bir ltlrall 

olacaktır 
J,oodra., 25 (A.A.) - Taymisin 

siyasi muharriri bildiriyor; 
Epirdeltl İtalyan mağlübiyet.iııin 

maddi ve bilhassa manevi bir ıhe _ 
zimet ~eklini almış olduğuna dair 
gelen havadisler biribirini takip 
etmektedir. Şüphe yok ki, ııw~ 
ni Yunanistanm teslim oU~ce~ı 

zannetmiş ve nihayet bir milb..-. 
met takdirinde ümitlerini seri hl; 
galebeye bağlamıştır .. 
Eğer Yunanistan ve İngiltereyo 

karşı Alman muavenetini talep e • 
derse kendi zaafının hacil bir iti • 
rafını yapmış olacaktır ki, bununla 
zaten harbe karşı ahali tabakaları 
arasında zaten hissedilmekte olan 
hoşnutsuzluğu arttıracaktır . .Muao. 
!ininin taraftarları dn böyle bir 
muavenetin Hitlerden ne gibi fo • 
dak.fırlıklar net!ceainde istihsal c 
<lilebileccğini de düşünmek mecbu: 
riyetinde kala.caklardır. Eğor bi • 
Jnkis Musolini bu işin ic;inden yal. 
nız bal}ma çıkmak kararını verecek 
olursa, İngiliz donanma.sına ve tn.. 
ıgiliz hava kuvvetlerine istcmeksL 
zin en mühim üsleri teslim ettik. 
ten ve oradan kalkarak 1taıya.nm 
hayati noktalarına en ağır darbe. 
leri indirmek imkfuııııı kendilerine 
temin eyledikten sonra hfısıl olm~ 
olan çok gayri müsait bir sahada 
harbe devam mecburiyetinde ka • 
lacaktır. 

Loodra, 25 (A,A.) - Yunan 
.kuvvctlerJnin cı.;sarct. metanet ve 
aüratindon sitııy.işle hahscttikten 
sonra Taynıis gazotesi ibugünkil 
başmakaloaindc diyor ki: 

"Belki Almanya, İtalyanın hod_ 
hinliğini kırdığnıa ve Alronnyannı. 
yarclım olmazsa ltalyanm ne a.. 
dar 5aşkın hir Jıalo golcceğ.in} 1 • 
tıılyanm anlı:ı.dı 'hım tecssUf ebnc 
mektedir. l<'akat Bitlerin mUdaha: 
Je etmiyerek ortalığının ciddi su • 
rette ıhırpahuıma.sına mlisnade ey_ 
Jiyeceği ihtimal dahilindedir. Bu • 
nunla beraber, kara kuvvetlerile 
bir müdahale nncak Yugoslav top_ 
raklarma tecavüz veya kam kuv. 
vctıt'rinin geçmesini bırakması için 
Bulgaristanı ikna etmek ve sonra 
da Yunanistan veyn Yugoslavyaya 
hücum etmekle kabil olabilir. Yu 
goslavyaya yapılacak bil' hUcum: 
~üşünmeden girişilecek bir iş de • 
ğildir. Bulgaristıının da böyle bir 
mruıevraya vasıta olacağı ve üs _ 
tüste Uç defa koşuyu knzanmıya • 
cak beygir üzerine oynıyaca.ğı mu.. 
hakkak değildir. Fakat hariçten 
Almanlar tarafında.n tesir altmda 
bırakılnn ve hiç bir şeyden çekil\,. 
miyen kürük bir zümrenin neler 
yapmağa muktedir olduğunu baş_ 
ka yerlerde gördük. 

Hücum için meyşim dıı müsait 
değildir. 1talyaıım ihtiyacı çok mlls 
lacel olmadığı takdirde Hillerin ilk 
baharı bekliyecP.ği Uphesizdir. 

- Ne ı;ibi? 
Dedi. 
Almanların hafif tankların 111la. 

hına lüzum hasıl olacak bir netice 
aldıklarını, ve müthlg bir tayyare 

faaliyMi ve muvaffakıyeti g&ter. 
diklerini elbette takip etmiı iniz • 
dir!. 

Yüzbaşı Kamat: 
- İı:ıpanya harbi, knraltteri iti. 

barile modern bir hıırp değildir! 

Dahili bir harptir! Burada Almnn 
birliklel"İ mükemmel techiz edilmiş 
modem bir orduyla karşıla.şme.mt§ 
oldukları i 'n alınan neticeler pek 
mühim kıymetler ifade etmez! 

Yüzba§I sonra ellerini arkasına 
bağlıvnrak önUmde durdu: 

Gününe Göre 
tım ıımııııımıı:ıı ım 

•• ç • 
1 :suuıt' kurtamın.k i!}iıı n~ de' ew. ~ tkl 

• durnwlan ~ı> dklinon lnglliderin ı;on BerHn S<'hri H 
tlersonuıı hattmlnrmı oknduJ..-tan !IODnt, İll!llUl dı <itinu)or lJ., a 
tliinyanııı blituıı millotlo.rt beyaz t Um b3ymlılarl13 t;alelminln a.. 
nahta:rlamıı ~e.tirlp Hltlcre t<" Unı f'.tfif'J<-rdl, Alııan <ı0 ly~ anke. 
ri bü) ül< :ıa.Je.rlerdı•ıı mahrum k ldığmdruı dolayı teffohhiif 'e tees..'lüf 
edecek miydi": 

2- Hitlcı·, Alacar .. dnıu.nıdnrlıın ild kont Teleld ve Çnkiyl", iıçlf'lr 
paktııı.n iltihakı değil, Ahıwıynyn iltihakı teklif e.tmf ol ydı, 

;ene mUıııoot OflV&Jl alamıyneak mıydı? 

3- Roıııenlcr üı;lü ııakta giıdilcr. R-0m D;\ ~alruz Ahwın bgG.(J 
altmdndır. Jı"akat, hem askeri sgtıl, hem hdnıkl hhno.yo n.ltm. 

tla ohııı Si°' a.kynnm hu pnlcta glrmesi acaba mlhnkfüı ol3atl· mıdrrT 
HUNT 

elebinin s r Evliya 1: 

r 

Evliya Çelebinin doğu 
hatırası ve yaz kış y 
açık gezen Keysodar 

••• ·r çocu 1 1 
ay I< b ş 
et Ef ndi 

BUyük TUrık muharriri ve MJ'Y&.. 
hı !o~vliya Çelelbi, kendi doğumunu, 
şörlo anlatır: 

•'Bu hakir cvliya~'l b! riya d w 

ğumuzda, merhum Sun'ullah Efen.. 
di hanemizde bulunup kulnğntuz. 
da kil}le olmak i~in ezanı Muhnm. 
mediyi savti alil Ue okumuşlar. 

Akilrn kurbanmııı.ı dn Mevlevi 
Şe) 'hJ İsmail Efendi k ·p İsmail 
kurbanıdır buyurmu.<1lar. Önce hıı.. 
nemizde yetmiş kadar sahibi sUlitk 
Arifi billfıh canlar bulunup keysiı. 
dar kapanı Mehmet Efendi hakir.in 
kundağını nlıp kulağnna Ezanı 
Muhammedi okuma murad edindik. 
te: "Bu oglnnı ll.g!b edip kulağına 
kim ı>zan okudu?" diye flOt'UllCa, 

orada bulunanlardan Ustadı ekrc_ 
mimiz Ahfe Efendi: "Ezanı Sun'
ullah Efendi okudu!" der. Bunun 
Uv.eıine keysüdar Mehmet Efendi: 
''Bn dahi f Pna flllfth ~znnını o. 
kuyalrm !" de;> ip bir ee.vti hazin Jle 
f'.zan okuduktan sonra elindeki ma. 
hud teberi dahi bir tarafıma. ko. 
yup: •'Bunu bu oğlana ihsan eyle_ 
dim .. çok gazada bulunup zaman 
fenalı~'lnda bir scy<len ko1ıkmrum1 
ve kumda oynasın ayağına ~P 
tıatmasın !'' di> c Fatiha okuyup gi_ 
derler. İptida ağzıma Knsımpaşn 
mevlcvihnnesi ~e>•hi Divane Abdi 
Dede Hazretleri milbarc.k ağzın. 
dan ekmek parçası çıkarıp koya_ 
rak: Frkara lokma.sile beslenip 
bUyüsUn !" demiştir, Y cnikapı 
mevlcvihaneslnin şcıyhi Tugnnt ne_ 
de bu bakiri kucağına alıp havaya 
atarak: "Bu oğlan bu cihanda lbL 
zlm uçurmamıı: olsun" buyurmuş_ 
lar. 

Evliya Çelebinin kulağına fena 
fillüh ezanını okuyan Keysüdar 
Mehmet Efendi, Unkapanındıı otu_ 
rurdu. Bir lakabı da Kapani Meh. 
met Efendi idi. Saçları periş:uı, 

yaz ve kı bnş Ye ayak çıplak gezer 
bir dcırvişti. KL'I vakti bir bcynz 
imroz kebesi geyerdi. J{eııdisini 
Gelibolu etrafından derlerdi. Fakat 

Macaristande.ki Pecevt tıı.rnflann 

dan h.abıu~lı, çn.k§ırlı adruula: 
gelip Unkapanının iç yUzUııdc nra, 
bacılar me)'danı ön.ınd ki mektep 
te kalırlar '\o Ka.pant l{e;> üd 
Mehmet Dfendinin a.kra.b ı oldul 
lannı söyl rlcrdi. Keysüdar Efend 
de Boşnak dilini anrı. dlli gibı faa 
konu urdu. L'\-~a ~ebııun 
bası kuyu:ncubaşı Der~ Mehm 
Zıllinin evi de Unkapanmda oldu, 
ğundan, Mehn.et ili nıil. ı ı k.ı. 
çük ) n 11b ri bınrrdı. O ı kf' 
ram tine ke.nidi: '·Bız ıı ce kera, 
metl rfne \iı.kı o lJc.. ı; 

çocukluğumda, t:'nkn anrrım iı- u 
zUooeki kuyum u dU !<Anlarımız 
''Ve ketebnfı. aleyhtlm filıa ı ı n 
nefsi bınn f " R) ini okuı k n K 
pnni Efendi gelip d nle'vip •'Ali , 
hali ah! . .'' dediler. D ın ıl b ı 
dük • nmdıı g\.ır ) hi p h 
livan AU H ı li b rr 
dükkanın onünde J ~'>urları go • 
ı·ünce bir • urub. 

- Ey docı !. ı::: ımız ı::ah A · 
dlr ... Yoluna canın z ve başrm 
kurb n 01.,un .. Kc.b 1Iı mc. d 
dır mc-yd • ı" ı . 

Dı>yip M t Eftnd1nl.n elin 
BptU. Kapani l: ndi de: 

- Den·iş A J.. ln llah bu an 
da murad vrı maksudunn (!rib şe

hidan de5t Kcrbelfı stvabma nail o 
lureun !. 

Diyerek Pl ndE>ki Çur;tura kumkt 
madan Den'ı AlivP bir.kac; :\udun 
içirdi. Den· Alı nara urarak yin 
berber dUkkll.rı " s·irlnce Kapan 
1'.."fendi ıbana: "işte ve ketebn l 
~etinin >eri ~eld, tekrar oku!' 
dedi. Anı görd k ki nem. Alı ka. 
çarak bizim dukkAnın 6nllııe geldi 
Arknsı sıra b • r dUkk nındru 
HaC't Ahmet o~ıu nc.m yıtft dalbı 
çnk çıkarak D rvl!'\ All:rt nemes 
üstUnden urarnk • hıd otti. HeınCJ 
Kaıı i J•'f i D \ .Alinin ku , 
lığın : ··~i ndı Kerbeır1 f'luıdeti 
ni bulduı; mu? r· dı erek gıttı. 

(Lut/ n sayfayı çeuiri1ıiz 

du.sunu organize etmiş olan eski ge 
nel kurmny başkam General Von 
Seikt ve taraftarlarile Nazi eeflerl 
arasında milt:hiş ve barışmaz bir i . 
kilik vardır! Bu anlaşmazlık ordu 
içinde bir isyan ve ölUme kadar 
gidebilir!. 

' rınn k ı ı Alman ı'lll donıwmalan. 

nı hazıriamış olnıalurı i ap eder' 

Yoksa, Alm n Nazıluıniu böyl 
muazz .m bır do • m )J da k rada 
yeraltlnnnda gl ilce hazırlamış oL 

duğuna mı k n Sinlz? ! 

Bundan dolayıdır ki, Nnzilcr aa. 
keri kuvvetten ziyade politik& ile 
hareket etmektedirler! Yani blöf. 
le!. Çekoslovakyayı: ve A vustu:rya 

meselelerini nasıl blöfle hallettik. 
lerini gördünliz! Fakat Polonyruun 
ciddi ve kat'i azmi karşısında blôf 
para et.miyec ektir!. 

Yüzbaşı Krunat mağrur ve mlla. 
tchzi gillilşllo gillU) ordu. 

Tekrar büro una geçip oturdu. 
- Eğer, di)c devam etti, Al • 

manya hnrbP lı zırlanmış , hi 

Yüzbaşı Kamat, kendi.sinin Al • 
manyanın askeri bilnyesini yakm. 
dan tanı)an bir a.f.!ker sıfatilc ver. 
eliği bu nikbin ve mUhim izah&tla 

- Bütlin bunlardan sarfınazar.. benim memnun olmaktnıı ziya.de hi 
dedi. Almanya bugün için askeri lfıkis dnha ziyade teessür duyduğu 
durumu itibarile politik durumu ka mu görünce. tekrar ııinirlenerek: 
dr. r dahi kuvvetll Ye disiplinli de • 1 - Azizim!, dedı. Hiç bir şey ol. 

şUphcsiz, deniz kuvvetlerini d ha. 
zırlamak için n yapacak ) paenk, 
daha hayli bir mUdd t sn.!ırcdecek.. 

tir. E>tme) e mahkumdur! EMMn 
bugün baksaıuu, Almanya dedi i. 
mlı: zaman bile tı l"Cddtide dilşU;>o. 
ruz: Hnngi Almıunayı kaııdctBgL 

mizi de iliı ve Ptmeye llizum görü. 
yoruz!. Nnzi Almnnya.sı dlyı>ru7.!. 
Durun baknlını, dalın Na7Jleı1n Po. 
lonya ile harbedebilmel<'rl, yani bır 
dünya haıbini göze alabilmeleri i. 
çln evvela Almanynda Psaslı su • 
rette yerleşmele-ri liiz nı ! . B 

ğilcliı : mnEa, İngiltere ve Fransanın Polon 

Hayrt>tle sordum: ı yaya VMdikleri garantiyi düşilnü. 
- Buna ıwredcn hlikmediyor • nUz: Almnnyanın Polon~n ile har. 

sun uz? be girebilmesi için, İngiltere ve 

Yiizbıuıı güldü: Fransa ile harbe giri§meyi göze al. 
- AlmRn ordu ~ener! arnsındn mMıı liıı.ımdır! Halbuki bu ild dev_ 

bti) ilk anlaşmıu.Iıklnr ve ihtilat. l<'tk Juırbi gör.-. almak için iki im. 
lnr \'ar! dedi. RugUnkli Alman or_ paratorluğun mua77.nm dommmaln_ 

şu Çrkoslovakya vr- A vustul") 
muvaffokı~ etlerine rağmen h nü,, 
Almanyanm içinde Nm muh lla 
30 mllyoa Almaıa val'I. 

(l)e.uanıı 11·•1·' 
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er ld Tribun 
azetesl yazıyor 

(Baş tarafı 1 ncide) 
m.a. milll programmda. sekte ~ urmak 
olan bir all.rü diplomatı barmdmyor. 
Dü§manlarımız olanlara harp 1lAn et· 
memlz daha doğru olmaz mı? Bu su
retle dostluk maskesi taşıyan ve slya· 
st masuniyetten istifade eden onlıırı:ı 
suikııstçı mümesslllerlnden kurtul· 
muş oluruz. 

Amerika Vladivostokta 
konsolosluk ihdas 

ediyor 
Jlfoslwva, 25 ( A. A.) - Sov. 

yetler Birliği hükfuneti Ameri
kanın Vladivostok'da bir umumi 
konsolosluk ihdas etmesine mü. 
saatle etmiştir. Amerikanın 
:\1oskova büyük elçiliği konso. 
los1uk şubasi şefi W:ırd, Vladi. 
vostok baş konsolosluğuna tayin 
edilecektir. 

iskenderiye 
yeniden bombalandı 
4 ., ı , 28 yaralı var 

Kahire, f!5 ( A. A.) - :Mısır 
Müdafaa. nezareti, dün gece !s. 
kenderiye üzerinde yapılan hava 
akını esnasında dört sivilin öl. 
düğünü ve 28 kişinin de yara
landığını !bildirmiştir. Bombar. 
clıman hedef tefrik edilmeksizin 
yapılmış ve~bombalar her türlü 
askerl hedeflerden uzak düş. 
ınüştür. Şehirde ibüyük bir infi. 
lak me\'cuttur. 

Kahire, 25 ( A. A.) - 1nciliz 
umumi karargahının tebliği~ 

Sudan'da, Gallabat'ın şarkın. 
daki mm.takada izaç hareketleri
mize devam olunmuştur. 

Bütün diğer cephelerde, vazi. 
yetto hiçbir değişiklik yoktur. 

Şehir meclisi 
Bazı işler için yeni 

tahsisat verdi 
Şehir mecl~sinin dünkü top
ntısında Üsküdar Kadrköy 

ıalk tramvalarmm ve vaziyeti 
ha;kkmda bir komisyonun tet. 
kikleri sonunda hazırlanan ra. 
por okunmuştur. 

Bunda şirketten 468 bin lira. 
~lacaklı olan eVkafla uyuşuldu.. 
t-:;U ve borcun 200 bin liraya in.. 
dirildiği, bunun da on bes sene
de ödeneceği, lş Bankasının 
;j20 'bin aira alacağının da 200 
bin liraya indirildiği, elektrik 
şirketinin 264 bin lira alacağı 
nm da 100 bin liraya indirildiği, 
Otto V olf konsürs.iyomunun 180 
bin lira alacağının da 92 binli. 
r aya indirildiği ve bunların hep. 
si ile bu şekilde uyuşulduğu bil. 
diriliyordu. Bu rapor tetkik e
dilmek üzere muhtelit encümene 
verildi. 
.~undan sonra riyasetten gelen 

mustacel kayrtlr lbir tezkere o 
!kundu bunda, kamyonların ta· 
~~.i jç_in 35 000, Taksimhopar: 
loru ıçın 1,500, Pasif Korunma 
için 40,000, Parli Kız Talebe 
yurduna muavenet için 5('f.>O 
Sipahi ocağına muavenet .Ü:·~ 
300 liranın rnünakalesi iste~i
yordu. 144 bin liraya varan bu 
münakaleler tenı,;rattan yaprla. 
cak ta.sa.rru.fla Haydarpaşa ge 
çidine verilecek 50 bin lirn. tah • 
sisatla karşılınryordu. :vı:unaka: 
le kabul olundu. 

if aksim - Harbiye yolu 
Tramvay idaresi ıtarafmdan asfııl~ 

olarak ynptırılmalttn bulunan Tak· 
sim • H::ı.rblye yolu üzerinden gecelıeri 
1ş-Jiliı.r sö.ndUg-ll zaman seyrUsı>fer çok 
:ınU§kUI oldugıından belediye yol ln9a· 
at.mm sUratle ikmaU için tedbirler 
~tır. 

Norveç Veliahd.i 
radyoda bir 

nutuk söyledi : 
Norveç ansı
zın harbe 

sürüklendi 
Bir çokları bunu 
ihanet zannettiler 

Londra, 25 (A.A.) - Bugün 
öğleden soma Londra radyosunda 
bir nutuk söyliyen Norveç veliahti 
Olo.f, Almanlar tarafından Norve. 
çe yapılan tecavüzün heyecanlr bir 
blançosunu yapmıştır. 

Prens O laf demiş Lir ki : 
9 Ni.~anda memleketimiz bek 

Icnmedik bir anda. ansızm har~ 
sürilklerunişt.ir. Bu o kadar ani oL 
muştur ki, birçokları bunu bir iha. 
net zannetmişlerdir. Fakat Kisling 
lel' ufak bir zümre idiler yine de 
öyledirler. 

Norveç tarafından yapılan mu _ 
kavemetin tarihçesini yaptıktan 
sonra Prens 013.f, halen yapılmak. 
ta. o.lan faaliyetten bahsederek de. 
m4it.ir ki: 

.E.:11 büyük yardımımız, 4 milyon 
lonilatoyu bulan deniz ticaret filo. 
muzdur. Askeri kuvvetimizi arttır 
mak için elimizden geleni yapıyo : 
ruz. Bir donanmamız var. Bu do • 
nanma. büyük değildir. Fakat onu 
a.rttrracağız. 
K:ınadada bir talimgii.h vardır ki 

bahriyelilerimiz orada hususi vazi. 
feler görmek üzere yetiştirilmek. 
tcdir. Ordumuz İngiltercdedir. !z • 
landada küçük bir kuvvetimiz ve 
tayyarecilerimiz var. Brçok genç 
Norveçli Kanadada talim görmek. 
teclir. 

Fakat milli istikla.I için en çetin 
mücadele, Norveçte halk tarafın • 
dan yapılmalıdır. Norveç milleti 
tarafından yabancı hii.kimiyete 
~ı gösterilen mua.nnidane ve 
sarsılmaz mukavemeti iftiharla öğ_ 
rendik. Bütün Norveçliler müca • 
delede yalnız olm.adiğnnm bilmek. 
tedir. Burada lngilterede yaşıyan 
bizler İngiliz m illetine karşı dalma. 
artan bir hürmet duymaktayız. İn. 
giliz donanması her zamanki gi:bi 
denizlere hakimdir. Alman tayya • 
relerinin hücumunu püskürten tn. 
giliz hava kuvVfıtlcrine mensup 
genç pilotları görilyoruz. 

Amerikanın İngll
tereye yardımı 

kAll delll 
Bir Amerikan muharri

re göre: 
Nevyork, 23 (A .A.) - Meşhur A 

merlkalı muharrir ve mUnekkid Mlss 
Dorothy, Amerikanın 1ngiltereye yap· 
trğı yardımlarla Amerikıı.nın mUda.faa 
hazırlıklarından bahsederek, bunların 
asla kn.fl olmadığllll yazmaktadır. 

Mlss Dortby, mllttefiklere daha fazla 
miktarlarda malzeme gönderilme$ ıu 
zumu Uzerinde ısrar eylemektedir. 
Miss DorUıynin fikrine, maruf bir çok 
Amerikalı mUtehassıslar iştirak et
mekte ve gazeteler de bunu tebarüz 
ettlrmektedir. 

Ne\'YOrk Herald Trlbune gazetesin· 
do Mlss Dorothy §unları yazıyor: 

Birleşik Amerikayı yeni l:sparta ha
line getirmeliyiz. Milletimizi harbcft 
ve idareci bir millet yapmabyız. Bu
günkü dünyada tam bir gayret sarfet · 
miyen mllletlere hayat hakkı yoktur. 
Mlhver devletıerin.J.n hayatmt Yafa· 
ma.Jc istemiyoruz. Fa.kat yeni hayat 
tarzımızın ~eraitinl intihap etmeliyiz. 
Bunu, mUmkUn olduğu kadar fazla 
mUttı>fikle ve elimizde olan bUtUn va· 
sıtaıarla. tayin eylemellyiz. HUr bir 
millet olarak yaşryabilmek için bize 
çok yorgunluklara; ve belki de kan 
bahasma mal olacak gayretler sartet· 
meliyiz. Şimdi yerimiz muharebe safm 
dadır. 

Bulgar mebusları 
arasında lbtllAI 

(&.ştara.fı 1 ncido) 
di ve siyasi btiyük tahdidat koy
maktadrr. Bu layiha muhalefet 
ınümcssilleri ile hlikfımet partisi~ 
ne mensup bazı mebusların itiraz· 
hrmı mucip olmuştur. 

Muhalefet mümessillerinden pro 
fesör Stainof, kanun layihası aley
hinde rey vereciğini söylemi:ı ve 
elemiştir ki: 

Milleti sergüzeştlere ve felaket
lere sürüklemek isteyenlere karşı 
mücadele için Bulgarları sefc'tber 
etmek 18.mndrr. İşle milletin haki· 
'ki müdafaası budur.,, 

B. Stainof, hükQmet tarafından 
verilen layihanın ana yasanın 57 
inci maddesine mugayil' olduğunu, 
çünkü nıez.kfır maddenin bütün 
milliyetlere hukuk müsavatı tanı· 

dığmı lıatırlatmı~tır. 
Bulgar meclisi, bu 13.yihayı ilk 

kıraatinde mevcut reylerin ekse · 
riyetile kabul etmiştir. 

Harici siya.set meselelerb.in mü
zakeresinde söz alan B. Dumanof 
nutkunun bliyük bir kısmmı Bul· 
gar - Sovyet münasebetleine tah· 
sis etmiştir : 

B. Duman.of cenubi Dobrucanın 

Bulgaristana iadesi meselesinde 
oynadığı rolden dolayr Sovyetler 
Birliği.ne t~ekkür etmok icap et· 
tiğini söylem.iş , Bulgal' milletinin 
Rusyaya olan tarih] muhabbetini 
ehemmiyetle kaydetmiş ve harbe 
karışmak istem.iyen Sovyetler Bir· 
liği ile b!taraflrğmı muhafaza et -
mek jst.iyen Bulgaristanm menfa
atleri biribirine uygun olduğunu 
beyan eylemiştir. 

Bulgaristaru Sovyetler Birliğine 

yakmlaştıran şeyin, Balkanlarda 
myıf ve milli menfaatleri ihlal e
dilmiş bir Bulgaristanm bulunma· 
smı Sovyetlerin istememesi oldu· 
ğunu sö:vleyen B. Dumanof, Bul -
gar - Sovyet münasebetlerinin 
inkişafında Dulgar milletinin men
faati olduğunu kaydetmiştir. 

13. Muşanof, kralın son Bertin 
seyahati üzerinde durarak htikfıme
tin bu meseleyi aydmlatnıasmı is· 
temiş, çilnkü mebusların bundan 
maınmatı olmadığım söylemJş ve 
dem i~tir ki : 

"İcra heyeti, biz olm akstzm h a· 
rict meseleler hakkında kararlar 
vertyor. lşln daha fenası bunu bi
zim yerimize yapıyor. Memleke
tin mukadderatı mesuliyetinl böy
le üzerine alacalı: tek bir Bulgarm 
bulunabileceğinden fSÜphe ederim. 
Memleketi idare edenlerin tarih 
karşl.qmdaki roesuliyetlerini. mild -
rlk olmalan lazmıdır. Millet için
de birlik yoktur. 

Mebus Stançef: Silistire civarın
da Romanya hududunun Bıılga'ris· 
tan lehine olarak tadili laznn gel
diğini söyledi.Jcten sonra B~lgar -
Yugoslav münasebetlerinin o ka
dar iyi lomad.rğmı, Türkiyenin de 

40 Amerikan 
katoliğinin 

beyannamesi 
Avrupaya gıda 
göndermeyiniz 

Nevyork, 25 (A.A.) - 40 ka
dar maruf Amerikalı Katolik şu 
beyannameyi neşretmişlerdir : 

A vrupada. Alman işgali altın_ 
da bulunan arazideki ahaliye gı. 
tl::ı. maddeleri göndermek için 
yapılacak teşebüsler Amerika 
ve Hristiyanlık alemin.in menfa. 
atlcrine muğayir olmamaktadır. 
Zira bu memleketlere gönderile
cek yiyecek maddeleri herhalde 
yerlerine varmıyacaktır. Alman. 
ya nazi devrini kurmak istiyor 
ibinacnal eyh Avrupay:ı yardım 
sevkıyatına mani olmalıyız. 

Kan adada 
Ottava, 26 ( A .A.) - Kanada 

mühim.mat istihsal bürosunun 
bildirdiğine göre, Kanadanın 
yiiksek infilak maddeleri istih
salatı 1941 senesi ortaları için 
istihsali düşünülen nıiktarı:ı. da. 
h a şimdlden üçte birini ve."'mek. 
tedir. 

Harp için kimya ve infilak 
maddeleri istihsalatr Kanada'da 
15 fabrikanın yapılma.smı icap 
etirmektedir. 
Mezkftr maddelere ait bugünkü 
program Kanadada imal olunan 
bütün obüs, bomba ve maynlan 
doldurmaya kafi gelecektir. 
BundanıbaRka obüs doldurmak 
için de mühim miktarda infilak 
m"ddeleri dcnizaşırr memleket. 
ler c veya Birleşik Amerikaya 
gönderilebilecektir. 

l\.1ühimmat ve harp techizatr 
nazın Hovve impr ratorluğun 
pilot yetiştinne planı m ucibince 
verilecek olan bir motör lü talim 
tayyareler inin derpiş edilen 
m ühletten 15 ay evvel tamamla
cacağmı söylemiştir. 

Kral Borls 
Sofya, 26 (A.A.) - B B C 
Kral Boris dün Amerikanın Mos 

kova .sefiri Steinhardt'ı kabul et~ 
~tir. Bazr rivayetlere göre, Kral 
Boris Steinhardt'a Bulgaristanm 
sulhperver olduğunu söylemiştir. 
-' Bertin, 25 (A.A.) - Yarı rt:'smi 
bir menbadan bildiriliyor: 

Yıuıan harbi 
(Baştara.fr 1 ncide ) J 

ELBASAN TAHLU~ EDİLİYOR 
Atına, 26 (A .A.) BBO 
Atinadan gelen bazı haberlere göre 

İtalyanlar Elbasam tahliye etmeğe • 
başlamışlardır. 

Vişi HükOmetinin 
ingiltereye 
gönderdiği 

E RGlRt HEN ÜZ ALINI\-IADI 
Atina , 26 (A .A.) - BBC 
Ergirinin Yunan kuvvetleri tara· 

fmdan işgal edildiğine dair dolaşan 

haberler dUn resmen teltzip edilmiş·· 
tlr . 

8000 tTALYAN ESİR DÜŞTÜ 
Atiııa, 25 ( A.A..) - Resmen 

bildirildiği:ı1e göre, Yunan ordu.. 
su Arnavutlukta yeniden 8 bin 
! talyam esir etmiştir. 

l TALYANLAU. GöGVS GÖÔÜSE 
If.AUBİ B1LJU1YOR 

Fransız , 

bahriyelileri 
geri dönmek 
istemediler 
General dö Gol 

lngiıtereye döndl 
~ evyork, 25 (A.A.) - Ta.ss: 
Nevyork Times gazetesine göre, Loııdrn, 25 (A.A.) _ Şimdi ifşa~; 

askeri müşahitler, Yunanlıların az dildiğine göre, Vişi hükOmctı FratıS t! 
miktarda el bombası kullnndrkları· askerleri ile bahriyelilerinin Mtei>C. 
nx ve hücumlarda eski usuller mu- "ği ııı için ikl bliyUk vapur göndcrcıı 
cibince bilhassa göğüs göğüse hü· man bu vapurlann rnUrettcbatınJJl :>'~ 
cumu tercih et.tiklel'ini, ltalyanla.- ·ştır· nsı karaya çıkmış ve şöyle derıtı 1• 
rxn araziyi iyi bilmediklerni ve bu Burada lcalıyonız, Dö Gol kuvvcUe~. 
usullere uyamadıklarını söylemek· ne iltihak etmek istiyoruz. Bunun 
tedir. rrıW 
A tina, 26 (A.A.) llBO zerine Fransay:ı dönmek ıstıven 

sızlarm büyUk lıir lusmı birdenıı!rC 
Cepheden gelen son haberlere göre ıısS-

İtalyanların rieatı bütün mmtnkalar· fikirlerini değiııtırerelc HUr Frn 
da devam etmektedir. k~vvetıerine lltihaka Jrnrnr ,·er;;:;. 

Yunanlılar Göricenin şimalindeki ı dir. Geçen eylilldo Fransaya. ııs>rı 
bUtiln yolları dUşman tarafından bıra ·; ğe karar verm~ olan 50 denız su ri 
kılan malzeme lle dolu bulmaktadır: ,Ue l.500 bahriyelinin o zamıındaııııe t 

de Dö Gol lrnvvetlerine iltihalt ka.rııt 
lar. . 1 ki . b·ı · Esasell 

Dün gece Atinaya gelen haberlere ı ! varmış 0 du nrı söylene ı ır. 
göre, İtalyanlar Çjörlcenin garbmdıı· t ıHUr Fransa lmv,·etıerine kaydc~:. 
ki dağlardan yeni blr hat teşkil etme· gönüllU adedi mütemadiyen artma 

ğe çalışmaktadırlar. dı~ndra, 2 .3 (A .• \. ) _ Fransız ]lattı 
Yunanlılar Ergiri istikametınd'?Jd ... mı 

istiva Afrikasmdan lnb"iltereve bUı;-
mevzilerini tahkim ve takviye etmek· · tl t1 -dönmtl" ohn Hür Fransız kut<VC e 
tediı'ler. " ' ı ıefi general Dö, Gol, öğleden s00:t Atlnadaki askeri nıtişahltler vazı· 

yetin tamamen Yunanlıların lehine d· 
dutunu söylemektedirler. 

DÖRT 1TALYAN n r.n.ASI 
lMJIA E D1LDl 

Atına, 26 (A.A.) BBO 
Röyterin muhabirine göre, ştn:ıd'ye 

kadar 4 1talyan fırkası Yunanlılar 
tarafından bozgunlu~a uğartılıp t:ı. • 
mamen imha edllmişllr. 

DRAÇ LlllAl'il l'.\IU\' u·ı-~ı\IU· 

YETJ..E BOl1llALA'NDI 
Kıılıl rc, 26 (A.A.) BBO 
Diln Kahirede İngiliz hava kuvvet· 

leri tarafından neşredilen tebliğe 3öre, 
lnglllz hava lrnvvctıertne mensup 
bombardıman tayyareler! pazar gllnU 
Draç limanına ta~rruz etmi;ıltr<iir. 

10.000 toniiatoluk bir gemiye tam 1· 
sabet vaki olmuştur. Diğer kUçUk bir 
gemi yanmıştır. Hava dafi topuııun 

şiddelll ateşine rağmen taarruz mu· 
vıı.ffakiyctle neticelenmlştlr. Tayyare· 
lerimlzden biri UssUne avdet etmem.J.ş· 
tir. 
Atına, 25 (A.A.) - Pogradeçin zap 

tı üzerine bir tlalyan mukabil taar· 
TU:?iU ve SelAnik'e doğru bir tazyik 
artık katlyeıı mevzuubah.s değ"ilcllr. 

başvcM.let dairesinde Çörçili ziyar~t 
etmı, ve ı aşvekil ile Uç çeyrek ı:ıaıı 
göril5mtiştUr. 

~~~--~~-~~~---------. 
Şişlide bir randevu e\11 

kapatıldı 
Şişlide, Civan sokağında 36 nu~~ 

rada oturan Çorumlu tsmallin et'i.JI 
randevu mnh:ılll olarak kul!nndığı ]la' 

ber alınmış, dün evde yapılan bir grıı: 
ma sonunda 3 kadın ve 3 erke!< :rnillltı' 
sebetsiz bir vaziyette "akaınnmı~tır· 

J 1s· 
Kadınlar muayeneye se\'keuıır:ıiş, 

mail adUyeye verilml~tir. ... .,,,,,, 
lY edek polis 
hazırlanıyc.. · 

h:s.rp halinde emniyet tcşkil~t.ı
mızda çalışmak üzere yedek pollS 
hazırlanm:ısın::ı. ait kal'arın tatbi -
kine ba..'7lanmış ve Eminönü Ha.lke
vinde bir kurs açılmıştır. 

Kursa 55 yedek polis yazılrll1ş, 
derslere başlnnnnştır. ____.... 

Vapur ta rifeleri 
değişiyor 

1 1utta. asker tahşit ettiğini ve 
Bulgaristan Ege denizinde mahrer 
bulmak emelini tahakkuk ettirme
ye kalkışırsa, Türkiyenin tehclidi 
altında bulunduğunu kaydeyle· 
miştir. 

Evvelden yapılan tahminler ve 
dol~an şayialar hilafına olarak 
Bulgaristan zimamdar şahsiyelle ~ 
~nin halen Berline hiç bir ziyareti 
beklenmediği bugün Alman İ1ari 

' ciye nezaret~den yabancı bas~ 
mtimessilerine bidirimiştir. 

Bununla beraber esas Yunan hareldl.· 
tı halen Görlce bölgesinde değildir. 

Buradan yalnız ~Jşman takip edilmelc 
tedir. E.qas harekat Epirdedir. 
Orade. henüz kırılacak dUşman muka 
vemetı mtvcuttur. Hududun 30 ldlo· 
metre şimrıllnde ve sahilde bulunan 
Ayasarandada bombıırdmıandan mUte 
vellit bUyuk yangınlar haber veril· 
melttedir. Yunan kıta1arı şimdi bu is· 
tikametle ilerlemektedir. Bu limanın 
zaptı muazzam bir avantaj teşkil ede· 
cektir. Zira limanrn şimalinde u· 
zanan ova Arnavutluğun doğu cenuba 
doğru btltUn mllnakıı.1§.lın başlıca mer 
kezi olan tepelerden yalnız kUçUk bir 

Işıkları karartma n.izamnaJl'lesi. 
nin tatbi.Jcina bn!')landıktan sonr:J• 
Adalar Ye Eoğaz'c;i ,·apur sefer~e ... 
rinde de bazı tadilata lüzum görU

1
-

müştür. 
Şirketi Ifayrh·e ile Deni:ı:yolla.tl 

tarifelerde yapılacak tadilatı bıl· 
günlertle ilan eder.eklcrdir. . Bulgaristanm S..ıvyetler Birliği 

ile olan münasebatnı1 bahis mev
zuu eden B. Stançef dem.iııtir ki: 

Sovyetlerle milnasebetlerimizlıı 
mesut bir tarzda inkişafa devam 
etme.sinden bilhassa memnunuz. 

Sofya., 26 (A.A.) - B B C 
Kral Boris dün Sovyet hariciye 

komiserliği umumi katibi Sobolevi 
k abul etmiştir. 

Sofyadaki Sovyet sefiri de müla 
katta hıızrr bulunmu.'}tur. • 

Mısırın harici 
siyaseti 

c· 
mıy:ıralc Elbasana doğru iler!ctıl 
lerine dc\•arn etmişlerdir. r· 

GöricC'nin 15 kilometre şimali ı;~J( 
bislndeld dağ'larda bulunan kilÇ 0 
Miscopolls şehri de Yunanlıların cl!Jl 

Eski dahiliye mızın Nikolaef 
Bulgar - Sovyet milnasebetleri~ 
nin son senelerde sağlam siyasi e
saslar üzeri.ne kurulduğunu beyan (Baş tarafı l ncide) dağ silsilesi ile ayrlımı§ bulunmakta· 

olunacağının teyit edileceğini söy. dır. 

geçmiştir. ııJl. 

Görice yaylasının ve bu yay1ıı.d • 
ayrılan vadılerin tathiri ameliyesi es 

A 
lcmiştir. Ilu bölgeden gelen son h:ıbcrler Yu· 

merlka Sırrı Paşa demiştir ki: nanlılarm Jcaç kllometre ilerledlkl:"?rini 

efkA·ıumamlaesl . "Yunanistana gelince, mevcut göstermekle beraber, mllhım h11.dis~ı~r 
aa· .J tıcaret muahedesi hükümlerini tat. vukuu muhal<kaklır. Zira. Lesko\·llc 

(Başt.a.rafı 1 ncide ) bile etmek sur<'tilc Yunanistana üzerinden yapılan Yunan ileri hareke· 
leşi.le Ameli.ka devletleri efkarx u yardım ediyoruz. ti mühim iaşe merl>ezl olan Ergeriye 
mumiyesinde yaptığı anketin netL Diğer taraftan kücük ticaret fi iki taraftan hücumu mümkün kılmak· 
cesi işle budur. Bu müessesenin lomuz, muhtaç oldu~uınuz şeyleri tadır. 

··d·· ·· t • b şimali ve cenubi Afri.lca'l·a gid.erek mu uru yap rgı eyanatta demiş • " Lonılra, 25 (A.A.) - Bu sabah 
tir k" oralardan tem.in etmektedir. !pti • 

ı : dai maddeleri ve harp levazımını son gelen haberlere göre, Arna. • 
' 'Amerikalıların umumi kanaati vutlukta vaziyet şudur: 
d ki 1n ilt 

doğrudan doğrut·a tedarik e"<·lemek 
şu ur , g ere muzaffer olursa J J Süval'ilerin ve Yunan kıtaalrnm 
Am 'k k di ta yolundaki Mı.srr siyaseti ltlc dcı'riş~ en a en yyarelerini har. ~ ~ mütemadi iz'çlarrna ve İngiliz • Yu 
be k tm 

m.emiştir. sev e ek mecburiyetinde kal. nan tayyarelerinin bombardımanla~ 

et.ı:niştir. uırc:ı:e· 
nasında mUteaddlt İtalyan rn aS!' 
leri bulunmuştur. Bir İtalyan fır!< ,·e 
mn bozularak dağıtılmış olduğU . 
Cöriceden gelen llabeılere göre, Jta! 
makta olan diğer Uç İtalyan niayJll·ı· 
do. sUvarUerlmiz tarafından takip edı 
mekte buluııduğu sabit olmuştur. ış 

Diln Cörlce mıntakasında yapılrtl 
olan harelt11.t eıınasmda, Yuna.ı:ılılll~ 
terl{edilmi;i olan 8 ağır top, ıoo bli~ıe 
kamyon Ye bir çok kilçtlk ııllAll 
malzeme iğtinam etmişlerdir. :Bu ~ 
talcada bulunan kıtaatımız-ın eıın aJl 
tam işler halde yirmi lcadar ttaJY 1 
tankı mevcuttur. Bunlar sadece yo Pederim merhum: "Bre şu Hacr 

Ahmet oğlunu tutun!" diye katili 
tutturup yeni.çeri ağası şehid Ha 
san Halifeye teslim etti. Hacı Ah: 
met oğlunun kntil olduğu sa.bit o 
I~ca ağakapısı zmdanmda öldüril: 
lerek çardak önünde gece vakti 
deryaya. atıldı." 

mıyacaktır. rmn maruz kalan İtalyan kıtaları 

·-~~·--~---~llll lmlll • İtalyaya ihracat dün de Arnavutluk cephesinde işlerinde kullanıımaktadrr. . ı· 
Çnrşrkapı Yamı Şelıza.dt>ba'!t 

1 
İtalyaya, deri, balık yumurta, kuru ricatlarına devam elmi~ler<lir. Göriceden gelen haberlere göre, 31• 

Yine Evliya. nakleder: 
·'Ktı.pant Efendi birgün Su!tan 

Murada gider: 
- Murad Çelebi Unkapanmdaki 

SUklUn. Muslu Sultan halB.n üç gUn 
den .sonra pek milflis olacak, biça. 
reye elll kese ver de borcuna ver 
sin! <!er. Murad Han da: "Pek iyi 
baba sultan!" diyerek ba.şmdan sa. 
var. Hazır bulunanlar gülüşürler 
Hik19ıetı hUda tiçUncü gün Mu.si~ 
Sulbnm uraymdan bir ı1zim yan. 
gm çıkıp Sultan yalmayak ancak 

Az 
ı· lertl üzüm ihracatı için şehrimizdeki ali\.· Dün öğleden sonra İngiliz hava talyanlar, öclerinl yerll halktan ııı.t 

AK m~ı: ffi FERAH kadarlara müsaade gelmiştir. kuvvetleri, 1talyanların kaçmak i. maktadır. ltalyanların köy eşra!rJ!l• 
1 ren r;:> Bundan başka, Da~imarka, Çekya, çin kullandıkları mühim şosenin kurşuna dizdikleri ve Yunanlıla d 

41 İran, Holanda, İspanya ve Belçika ili') son noktası olan Elbasan şehrini ordunun iaşesini mahalli yiyecek Jtl~ .. 
2 einf'madıı nynı zamruıdı:ı. enıaslsiz fP'\·kaJ;\de program : 1 de talca.s esasları dahilinde, lthal~t ve bombardıman etmişlerdir. Yunan • delerile temin ettilclerine v!lklf oldU;1' 

Kılıcıyla bir ta.rth yo.za.n, kud.retile bir dcvlr yaratan cesaretlle - ihracat yapılabileceği bildirlimiktir. hlal' hududun 16 kilometre içer.sin ları için ileri hareketini geciktırJ!l_.....1 
ro.ferler kazandıran : de bulunan·ve 1talvanlarm en mu·· · stoklli-l.......-J maks:ı.dile gıda maddelerı afill 

VATAN KURTARAN ASLAN 1 k~::~:~ı::: ~~::?':ı !inü~~n~!~:~~,::ı:: ~~;!,~~ ~;:~::.:;:~::::5~:: 
~ kt• "ld• İtalyanlar gıda maddelerini yakıyor m.J.şlerdir. 

( TDAKÇE ) 1 çe ırı 1 Atına, 2J (A.A.) - Dün akşam A· ttı v · · 25 ( A A ) Glrido bir tayyare bomba 8 ok 
nu muhteş.eım filme U:\n•ten nyrrca: _ J'ansiıbildiriuo.r·. · - Havas a. tınayta gelen haberlere göre, bir Ar- Rn.ndiye, 25 (A.A. ) _ Bir •çr3 

-
- FEBAB'd8 AZAK'da g p . b b 1 navu şehri daha Yunanlıların eline gün de•.ram eden fasıladan son ~ . arıs me usu sa ı c polis Pre. geçmiştir. Dün öğleden sonra Yunan bir l tnlyan tayyaresi buglin Dud~ 

=:::: MASKELi ŞEF : •• ••· ·•• •• : PAN AMAL/ KIZ ~ f~s.ı J~an Chiappe, işten el çek. ileri Jntaatı, Elbasana giden en mü· koyu üzerinde uçmuş ve dört bO~= = : • .. .. • .• ! = t~:ı~ış ol.an Puaux'nun yerine, him yol Uı:erlnde ve Ohri gölü sahilin· ba atmıştır. Bombalar denize dil~ 
= S STEFi DUNA ~ buyük elçı payesile Fransanm de bulunan ve Görlceden 300 kilomet· müştür. Hiç hasar yokt:.ır. ll~':: 

--~.......;=::=:::...~ıı.ı;:IJ' r1:_.Ye...!..!.YÜJ;ıbn.aanJL}j!" ~ksegklL]k~o~m;gii-:J...!:r!!eli~' k~m~e:s~a~fe~d~e~o~l~an~P~a~g:r~ad~e~ç~şe~h~r~in~eıd.af~~i~t~o~p~lru~r:x~~ta:D,=·="~'.ll.~r~~-~ .. l~· ~ıı~::~:ı:~·:· ~~:~·J· 
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!!• 
IU.ıı:eı~ yaptım. Çoktan • 
tşy eıuyorduın. Birçok ka • 
\aı:,~ulduın. Bu arada bura.. 
tı~ bazı şeyler de var: 
re f1ra bll61nJ aşağıda kalan 

'a Çe\irerek: 
tı, ııçıuıar da bunlar, diye Ua-

' ~ eler var' 
C..:ı.?.ıni • 

ırı t, bilardo bi1yn.sı, pe. 
r tu.:b:-~ıc;ağı. İki fişek, Vin· 
l'aı gı, barut, revolver ... 

~··· 
~· eaya ile kaçak eşyayı 

"ktt l er, sofaya yığdılar. 

~ fil.illere gelince onlar 
~ "~ntn dibine sıra eclllcll. 

trk kiı:ıi kadardı ve ar· 
"-a • ... ' 
't:ı çıf+likteki bUtiln işçiler 
·ll~1ıırd . ı. 
v lı' 

; ll Ust ba~rnda bernıu. 
d Ş ldon oturmuşlar, işçi 

'l"ıı~ llıerdivenltrln basa -
• '!:!' durmuşlardı. 
'l "r birer bir<>r ça~l"P 

C~iJ-''l h ·~· '."?". Fn.knt ağızların. 
"<i d"bir &iz alınamadı. 
r ~ 11ta.ıunadnn yalc.n söy

~. ~ donıu::: gibi inat edf • 
t, it alan Uetilne yalan söy. 

'ıı~%klu yalanlar uydnr • 
fı a Ilan bunların en bUyük 

CaJttı 
~· ~ t llleselesinde içlerinden 

'e\>np verse iyi: "SahiL 

~~ UstUnde buldum,. 

• : b.r .2 
enci de (adı Kapu) 

:ı.. bulunan revolver /için 

~ilgi·· 
rı den aldun. 
ÇaIDrclılar: o şöyle cevap 

Suı 
~ erataydan ald.nn. 

'ta ... 
~ '" 

tı Şoka'dan aldnn! · de • 

~ " . 
' ''\' ~td aga•dıı.n almrştrr. Nva • 

1 k:ı. 11lıır. Ne dese beğenir
h~ bana hediye etU de. ... 
ı~ı 
e ~ dlinUp dolnşrp y!ne 

q. ayandığmı görilnce i · 
la Yalan daha uydurdu: 

' ~~den aldım! 
~şey tekerrllr etti. 

~BEa· ~ ın 'bulmacası 
, b.' lı bulınac:ınuzm halll: 
~:tbu · lı rnu, 2 - Aren, Ze, 3 -
ltt~ ' • - t, 1, A, Gine, 15 -

1 • s ~" t, 
8 

- u, En, Ağ, Ta, 7 -
lı - Emel, Adama, 9 -
' lO - L, N, Ana, A, 

~ ~ 
4 S 6 7 8 9 to 

R A B E R - Ak~am Po<1ası 

I 

Havacıh!' ba isleri 
~----~ ... - .... ~-~- ______ ... 

~ t2 - ~ ~ 

- - -
Yazan Cek London 

HAVA TAARRUZLARI, iN HEDEFi 
Hrrsızlığı:n ucu gelip gelip evin 

hizme tçiler:.ne dayanıyordu. 

lktıbas eden: Mecdi E.NÖN 
• 4. 

Fakat hizmetçiler masumiyetle· 
r1n1 ileri sürdUler. 

Bilardo bilyıısını çalan zenci de 
bu hırsızlığı nasıl izah etti, biliyor 
musunuz? Bilya kendiliğinden u _ 
-ıp gelmiş; cinler, bundan haber. 
' getirip sandığına koymuşlar. 

.diyordu _ Ben bu bilyayı ilk defa 

görUyordum ! .. 

Çiftliğe ait olmayıp da kaçak ge_ 
tiril en eşya ic;ln de şöyle dediler: 

- Guadalka.nara uğrıyan gemi. 
ciler bıraktı. 

Ağızlarından fa7.la bir söz almak 
imkanı yoktu. 

Nuh deyip peygamber demiyor_ 
lardt. 

Jan, ŞE>ldona decli ki: 
- Nasıl bir volkanın Ustilr.rl0 o 

lurduğunuzu görüyorsunuz )ıı.? 
Hepsi de kaınçılansrn ! 
Şeldon başile tasdik etti; bun ur. 

tiz"rlrc genç kız öne do~ru eğile • 

rek b"'""rdı: 
- BUtiln mUcrimler kamçıl::.:ın. 

cakt 

Bombardıman tayyarelerinin 
düııman topraklan Uzerine yaptık. 
lan taarr..ızlarm gayeleriılden bl_ 
ri de bilcıimle mUnakalfıtı durdu. 
rarak memleketin nevraljik (ha _ 
yati) noktalarını paralize etmek 
daha doğrusu muharebeye ~tirak 
eden bilfunum askeri kuvvetlerin 
t'.andamarları olan yo,ları ve bu 
yo!lar vasıtaslle y3pıJan yardımla. 
n akn.meto uğratmaktır. Bombar. 
donanların üc:UncU gayooi l!e mad. 
~ hasarlardan ziyadl" dUı;rnanm 
rrısneviyatmı sarsmak, normal ha. 
ya.: ı sekteye uğra+mak, dlı:lplloll 
c;atr~maya mani olmak. en miihim 
aaJ.·"rl, sınai, ticari merkezlerin sa. 
ı.:ın ve verimli fanlivetinl haleldar 
etmek, halk ve bilfımum dllşmarı 

b~Jfl·leri ıııraıımda Kı>17aıu•ltkl .. r, 
,,;;_-1< tc• liil l"lm"k \•P. r.ıllda.fan 
'. \ "'tlıorlr"' ot:ın itimadı krr-ırak 
doğ;urlPn do"n•ya bi'flln milletin 
ırı ..ia!;:ı.a r.zmlni sa: smnk ve yok et. 
r· ~fr. 

'1.,~• ... ' ·ll mubarl1' clcıvll'tlC'rdcn 
b1 tnf1 hf'rn nlıamlarının bombar. 
~ır .nlarn ait kısmnı..ıa 6ö:·le rnad 
CI<'' re tPsadfü edildiğ'ni görürsü. 
n~w: '•Bir dUı;man hedefinin kıs. 
ımen veya tamamen tahribi a.skerf Mficrimlerin Jçiuden ccvnp veren 

Gogumi oldu: 

- Beni kamçrlara.-r.a7.flmT?. ... nn. 
bam büyük kabile reiru Jdl ... Beni 
kamc:ılarsamz ba.,"\tntın çok i.ıj nrılrr, 

çok iş... Hem de geç değil, valla_ 
hi!. 

1 
)ı · .. kDtı l:olayfa tırm~ lmldl.nmı 

ıM" etu.ırı trokıiirde burasının doğ. 
~14d ın doğruya bombardnnanı caiz 
•;::ı!'. Bilhassa agk<.'ri teccmmüler 
ive birlildcri bilümum düşman mU. 
d0'~a tertföatınr rıllah ve harp 

Şeldon: 

- Ben ıııaııa akla karayı ı:ıim. 

di gö .. teririm! _dedi. Hey!., Kvak 

§unun eline kelepçeleri tak! 
K\·ak, iri )'art, kuvvetli bir işçi 

başıydı. Gogumiyi yakaladı, ve iki 
kişin.in daha yardımile kollarını ar 
kasına krvırarak kelepçeleri taktı. 

Goguml, kudurmuş gibi haykırı. 
yordu: 

- Kvak, !'len demirleri takıyor. 

sun, seni gP-berteccğim. 
Jan Lakland şöyle bir tavsiyede 

bulundu: 

~"·.,.eınP dPnolannı. ta'l'?'irhane. fa.b 
r51•"1P.r ve teR~"atJnt, askerl hare. 
•k0 

• için ku1JanılaCRK bfüunum mU. 
rı~'·nie yol ve vesa.itlnin bombardı. 
rn~nı caizdir." 

Bu maclde nonnat addPdilmek i_ 
cabcden bir madde-Qir. Fakat şim.. 
eli nakledeceğbniz maddenin bllfı. 
mum dUşman şehirlerinin bombar. 
dDnan edilmesine cevaz verecek 
ma.hiyettcı olduğunu anlamakta 
c;Uçlük çekmiyeccksiniz. 

Marp harekatmn ııahne olan ka.. 
ra ve şar.il şehir ve kaı.abaları ile 
köylerin ve askeri faali:.~te aa.hno 
.. 1 J11'kt .. n tahmin edilen blltt\n ika.. 
metg h ve binaların bombardıman 

- Beyhude yere klolerlnl alev. tarı m\imkUndUr. YalnlZ bu nizam. 
lemlyeFm. Burada kcmçılıyacağı. nameferde sivil halla öldürmek ve 
mıza, alelfııııul '.i'\ılagiye gönderclio aske'rl ~rymetleri olmıyan mebanl. 

.. ' vi tahrıp için bombardıman yapıl. 
cezalarını orada gorsUnler. Yahut · edil ekt-..:ı:. 

ınası men m t.-uu. 
da arzu ederseniz kendilerine ce _ 
zayı nakdi teltllf edin. no~mALARIN NEV'i 

(Devamı \"ar) 

Soldan ııağa: 
l - Avrupada büyük bir devlet. 2 

- Baııkan. bir dost devletlll mer:tczi, 
3 - Pabuçsuz ve çorov31z, • - A.11· 
yada bir Arap ülkesi. nihııyetine bir 
(N) konursa eğ.ence mruınsma gelir 

15 - D11mM kiri, 8 - İngiltere tmpa 
rator.u~unu teııkll ct'en yarı müstakil 
hük<imet. 7 - Tem!zllkte kullru11lı 

bir tcpra.k. bir erkelt ismi, 8 - Fran· 
sızcıı göl, sütten yap•lrr bir tatlı, 9 -
Tenha sessiz: b!r klt1sik Fransız eseri, 
1 O - İnsan nesli. hücum. 

Yukarda" •Ff'ı: 

YE MAldYETLEBt 

Hedeflerin mahiyetine g!Sre 
bombardıman tayyarelerinin kulla. 
nac:ı.kları bombalar muhtellilir: 

Patlayıcı bomba.tar, yalıml Wırlp 
bomb:ı.ları, bilhassa fevkalô.de veya 
vasat derecede mukavemetli he _ 
defler Uzcrinde yapılan harckti.tt.ft 
kullanılır. Ve bu bombardıman a.s. 
keri harekatı l\kamete uğratmak 
fanlh·Pti dmılunnak gavesini gU • 
der. Bu homhnlarm siltlPtlerl 1f'i 
dlogramda.n ba.,,•varak 50, 100, 
~!'\O. ~OQ ve 1000 kilograma var. 
maktadır. 

ba Uışıya;blleceğini de kaydetmek 
icap eder.) 

Ate~ ya~'lllurlıin, bombardnnan 
!!dilecek her hedef için atılacak 
bombalar mikdar ve t"plerini ka. 
rarlaştrrmak il:tiza eder. Bunun i . 
ç.in de hedeflerin vüs'ati ve muka. 
vemeti bilinmek ve hesap edilmek 
lô.7.nndır. 

Varılmak i'ltenen gayeye göre 
hedefe ya~dınlaca.k atc.:ı YRb'mur. 
larmm evvelce tesbit edilen mik 
tannı hedefe dil§ilrmı:k lç1n ili : 
zıın gelen addcdde bombnrdım:ın 
tayyaresi harekete getirilir. Bu 
tavyareler bomb .. lan hedefin Us. 
tilne kadar nakledip brrakmakla 
mUkcllcfthler. Bc:nbalarm hedef' _ 
le'"c bıraJo'mP~ mııhtcllf suret to 
olur. Yani y:ı bGUln tı:ı.n·nretcr mu. 
ayyen fSU"ılalar1a hedefin fuerin. 
den 11ç:ıral: yilklerinf arnı noktl'va 
bos:ıltrrl:ır ''cyahı:t her tpyynre 
nyr: nvrı bP.cn~e're U!>mlıal:ırmı 
bırakır. Ve hu Ls de ayrJ zamanda 
o!ur yahut da muayyen fruıılalarla 
basanlır. 

Tnyyue blrli:der:t, bcmbardunan 
tayyerclerlnln teşkil ettikleri 
gnrplar:ı. birlik adı verilir. Bun'cı:r 
tayyare adetlerine göre muhtelif 
adlar ahrlar: 

- Altı tayyareden Q tayyareye 
kadıır olanlara e.&kadrly filo ismi 
vermr .• 

- lki veyi\ birkaç filotlan mU. 
rekkep olanlara grup tesmiye o. 
lunur. 

- 2 veya da.ha fazla gruptan 
mUrek.kep olanlara kiline adı veri_ 
lir. 

- 2 kümeden ınUrekkcp olanla 
ra l!e liva (Bıigade) adı verilmek. 
tedir. 

Harckft.tm vüs'at ve ehemmiye 
tine göre bombardmıanlara iştirak 
oden tan•are knvveUerlne yukar _ 
dn.l.ti isbnler verilir. 6 ta.yyarellk 
bir filo bin kiloluk bombalardan 
vasati olarak (12) aded, 500 kilo. 
lukle.rdan 2·1 ve 100 kiloluklardan 
240 bomba taşıyacağma göre, yal. 
ruz alt.J bombardıman tayyaresinin 
ne bllyilk urarlnra ve t&hribata 

6ır t:'t~.) .u ~.ıı.ı ııcri hııllnd bmJ1h~ 

glisl.eroıı 

.. 

... ~ •• 

.Ajaıısfarın d:e~ 

'f ugosıavyaoıu 
?le -ı~en çe rest 

(Baştaraıı 3 üncüde) 

Yugosiavyanm sa.th mesaha. 
sı.247,5!12 kilometre murabhaı. 
dır. mıra hudutlarının uzunlu_ 
ğu 3057, sahillerinin uzwıluğu 
1590 kilometredir. Kara hudut_ 
!arından 323 kilometresi Alman. 
ya, 290 kilometresi !talva, 465 
kilometresi Arnavutluk, 536 ki
lometresi Bulgaristan, ııso ki. 
metresi Romanya ve Macari2tan 
iledir. Yunnn.islanla hududu 262 
kUometrcdlr . 

sebeblret verebilec.-,ği anlaşılır. Demiryollarının ' uzuntu;::..ı 
nazaran) Bu n.Labeti gözönilnde tutarak 108 (193Ci istatistiklerine 

tayyarelik blr tayyare livasının 10,432 kilometredir. 
tam 216.000 kilo bomba taşıyaca.. Nüfusu (1937 nüfus sayımına 
ğmı hesap edebiliriz. Hedefe var_ göre) 15,4.00,000, nüfus kesafeti 
mak için katedilecek mesafeye nis ise kilometre mura.bbaına 62,2 
betle tayyarelerin ~yacaklan yi bulmaktadır. 1931 de ynpı!a.n 
bomba miktarı değişir. Yani mesa.. bir istatistiğe göre 20 • 49 ya.§
fe uz.adıkça taşınacak bombanın larındaki erkek nüfusunun mec. 
ağırlrğı azalır. Modern bombardı _ muu 2,761,000 dir. Askerlik 
man tayyarelerinin katedecekleri müddeti piyade de on rekiz ay
mesafeye nisbetle taşıyacakları dır. Kanunen 50 yaşına kadar 
bomba miktarını takribi olarak her erkek vatandaş Eeferberlik.. 
şöyle hesaphyabiliriz: 500 kllomet. te askere çağrılabilir. 
relik bir mesafeye (gidiş geliş bin 
kilometre) bir bombardmıan tay _ Yugoslav-.{a ordusu altı azkert 
yares~nin nakledeceği patlayıcı mıntnkaya taksim edilmiştir. 
madde mikta:rı vasati olarak 5000 Her ordu mmtakası d:ı iki veyıı 
kilogramdır. 1000 kllometrellk bir Uç fırka mıntarl:nsma a.", rılmış. 
me~~eye (gidis geJi.cı 2000 metre) tır; bu fırkaların mecmuu on 
taşınacak vasati bomba miktan yediyi bulur. Sıivflri, istihkam 
2000 kil,,grnmdır. ve tayy:u-e muvvetleri ınü.slııkil. 

2oıxı ki!l)Me•rel=k bir mesafeye dirler ve ord 1 
' ya fırka mmta. 

fmcnzil sahası 4000 metre) bir katarına bağlı d<'ğillerdir. 
bomb:-..rdmıan tay:yaresinin taşıya _ Yugoslav Krn1ı bütün müsal· 
cnğı bomba ağırhğı takriben bin lalı kuvvetlerin başkumandanı. 
kilogramdır. Tabjj bu nlsbetler j dır. Harp halinde ba~1rnmandan. 
normal tayyareler lçln olup her lığı lıir mareşal veya generala 
tayyl!.renin ho~ba atma clhaı: ve drwdi ede1ilir. Bu ba.,.,.kw11 ... ndan 

ntı-ınnnı ve tahrip ooJ..1aiaı'mı 

temslll reslm 

,. .. • • , . t 
• 

piynde fırkası iki, üç ve hazan 
dört piyade alayından bir veya 
iki top-:u alay.ndan ~kklil 
ed~. Piyade kuvvetleri, ikisi 
dağ alayı, biri Kral muhafızı 
olmak U1.ere ceman 53 a.laydrr. 
Bir süvari fırkası da beheri iki 
nlay.:lan mürekkep iki livaya ay. 
rılır. Süvari fırkalarmda ayrıca 
bir bisikletli tapur ve bir süva. 
ri ~ 'PC:U kıt'a.sı vardır. Süvari 
nlaylarmm yekfuıu, Kral muha
fızı iki alnyla beraber on alayı 
buh•r. Süvari alayında bir de 
mitralyöz bölüğü vardır. 

Topçu kuvvetlerine gelince 30 
kfüıur alay; 57 sahra bataryası, 
30 dağ' bataryası, 57 obüs batar. 
yası, 8 uzun menzilli batarya. 
15 ağır batarya. 17 batarya 
mil.stahkem meV'kf topu, 16 ba. 
tarya hava dafi topu ceman lS() 
bataryadır. 

Ayrıca altı istihkll.r.. alayı 
vardır. 

Yugoslavyanm (1938 sene. 
sinde Milletler Cemiyeti tarafın 
dan verilmiş resmi malumata 
gör") 484 tayYaresi, 272 mektep 
tayyaresi, bir miktar ihtiyat 
tayyaresi, ayrıca 26 sı mektep 
tayyaresi olmak üzere 77 deniz 
tayyaresi vardır. 

Yu<>'o~lavva dı>niz ku-v. etleri 
azdrr ve torpito mtdırip!erile 
denizaltı gemilerinden mürek
keptir. 

Sekreter 

ı - 1nglltereye tabi ol:ın bh" cum· 
huriyetin halkıne. 9n ol:ın. 2 ·- Sorgu 
ne burası, oo ıturıısı, 3 - Çıplnk dur· 
mamak. 4 - Sa~'Dll§, yuva. fi - Kıb 

ruıta bir şehir, R - Harp otomobıll 
dede. 7 - FrıınSl7.ca. hUlct'ımct. bir iç· 
ki. 8 - .Trı.neyr mun ba.şmdnld ltPllmc. 
ııila.Iım kuroun borusu, 9 - nır yeı de 
duran. 

Yanımı bömb:ı.1ıın bu lıomhn1:ır 
hı:ıkk•n'1a ileril;i :;nzılarımızda da. 
hn fazla imbat verilecektir. 'l'ah. 
rln ma ks!'!rlile kull'!.ntlrl•l<lan gibl 
memlek~tln bllfımıım faaliyetlerini 
::ı.kametc uğratmak ve panlk çı • 
'rartm<>k gay~Ue d<' kulbnYhr' ~. 

(Bir borr bardmmn tayyıu't!sın;n 
1000 na aooo kilo ağırl:ğ.nda bom. 

tesisatına göre değinir. harbiye ve bahriye nazırlarına 
İktibas eden karşr Jnf"SUldiir. 1 
l\lcedJ Jl'.NÖN Ordu 16 piyade ve 2 süvari 

(Dcum edecek) fırkıı.smdan müt.€ \' ., lir. Her 

Mektep 
kitô plarınızı 

VAKtT 
kitabevinden 

ahnız 

- Hünkar. efendimiz Lukrrçya· 
yı bahçede ~ördü ve elinden tutup 
götürdü. sultanım 1 

• Mahpeyker sultan birdenbire göz 
!erini <.ıçarak bağırdı: 

- Ne diyorsun. lukreçyayı oğ 
lum nihayet gördü. öyle mi? 
Ayşe çok teltışlıydı: 

mm! 
- Oğlumun yanına .• 
- Gitmezseniz daha hi olur sul 

tanUll! 
- Niçin? 
- Çünkü Darüssaade ağası ko· 

ridorda dolaşmayı menetti. Galiba 
hünkar e.endimiz halvete çekilmi~. 

Yalde su!tan kapı}•ı açtı .. kim· 
ee bir şey söylemedi. Mahpeyker 
sultan yatak odasına kadar yürü· 
dil. 

Cevher ağa büzülerek valde sut 
tanın yanına sokuldu: 
- Hün 'ar efendimizin rahatım 

bozarsamz. hepimiz mahvoluruz, 

mu} O halde ben gidiyorwn. Elçı 
gelince, b3.n:ı da haber vermeyi u· 

nutmaym. 
Valdc sultan orta bölmeden ay· 

nlacağı sırada. birdenbire padi~ 
hm yatak odasının kapısr açıldı. 
Dördüncü Murat hiddetle ve l~ 
ub:ıli bir tavırla kapıdan başını çı 
kardı: 

'~ • 9 • 
~lıtı 

-EYet sultanım. dedi. penc.e· 
den görmüs .. B:ıh;cye inrni~ 

Valdc sultan bu haberi duyunca 
büsbütün çileden çıkmıştı. Daya· 
namadı: 

sultanım! bize olsun acıyınız! 
diye yalvarmağa ba~ladı. - Kim var orada? bu gürültü 

nedir? 
~? ak istesem de, bundan 
~~~~di. Mademki hürri. 
~ ~ll bir in.san değilim. 
~? tın hürriyetine sahip 

~i~n· şüphesiz ben de 
lı u muhteşem hayatı, 
~ayn.ta tercih ederim 
tı lltt t harem a~asınm 

i~ ar şerbetini yudum 
~~r ve taliinin. kadın 

~~~ <>.naisine bu derece 
~% nı dUşUnerek, Luk. 

misaf; .. ; mi olnca.ktı? 
- Fakat bunu Vnlde Suifan 

duyarsa. caı':iyenizi dövmez mi? 
Sultan Murat havuz basında 

uçuşan kuşları elile kışkırtarak 
güldü: 

- Ah ya,TUm. sen çok saf 
bir kıza be11zivo..-sun ! Annem 
beni çok ı:evcr.. Meral< etme; 
kılma bile dokunmaz. Ben ona 
şimdi haber gönderirim: - Luk 
rcçya bu gece benim misafirim. 
dir, derim. 

Lukreçyanm elinden tuttu v·c 
dairesine göttirdU. 

ANA, OOUL KAVGASl 
ı "' ~inden, • olmazsa • 
: ~ıp almayı '.muvafık 
'll nu gece benim mi_ 

if~~alukreçya' diyordu. Ayşe koşarak valde sultanın o· 
o gece :Pa.di§ahm dasına iddl: 

- Sen neden Lukreçyanın balı· 
çeye inmesine miis:ıade ettin? 

- Arn sıra has bahçede güneş· 
lenrnesine siz müsaade etmiştiniz, 

·ultamm. 
Mahpeyker sultan hiddetinden· 

e yapacağını bılmi}ordu. 
- Ya şimdi oğlum. Lukreçyayı 

<"Verc:e? .. diye :.öy.cnıyordu. 
Ayşe: 

- Recep re!se de söz verdiniz. 
·ultamm! yarın o da müstakbel 
zevcesini bekliyecek. dedi. 

Valde ~ultan hırkasını giydi: 
- Ben şimdi bu işi hallederim. 
- Nereye gidiyors.unm sulta· 

-O. ilana karşı gelemez. (Bu 
kız sana layık değildir!) derim .. 
ve Lukrcçyayı alıp gelirim. diye· 
rek odadan fırladı. 

Sultan Murat gerçekten halve· 
te çeki'mı~ti. Dairenin orta bölme 
sindeki camlı kapının önünde iki 
harem ağası nöbet bekliyordu. 

Araplar valde sulta.11 görünce 
şaşırdılar. 

Mahpeyker sultan geçerken kapr 
lan birer birer açan nöbetçiler ve 
haremağalan şimdi ne yapacaklar 
dı? 

Valde ı;ultan, oğlunun halvetine 
girecek kadar saygısız bir kadın de· 
ğildi. O, kapı önünde kurnazca ha· 
reket ediyor. yüksek sesle konuşa 
rak, sesini oğluna işittirrneğe çalr 

şıyordu. 

Bir aralık Cevhe~ ağaya sordu: 
- Oğ'urna. bugün ikindi ezanı 

na doğru Venedik elçisi sinyor 
Greçvanonun geleceğini söylemeği 
unuttun mu? 

- Hayır sultanım, unutmadım 

Hatta Hünkar efendimize de hatır 
)attığım zaman, kulunuza: ''Ba~dn 
dada gitmiyorum ya .. geldiği za· 
man bana haber verirsin!,, dedi. 

- Demek ki gece halveti ~ok 

l\Iahpeyker sultan sofanın orta· 
sında ayakta duruyordu; yan g6% 
le oğluna bakarak gülii..-n5Cdi: 

- Seni görmeğe gelmiştim. ot 
ltım! hu tellah'.ar beni seninle gö· 
rü~ektcn menettıler de, onlara 
çıkışı yordum. 

Murat sert bir sesle. 
- İnsanın, yatak odasında da 

rahatını kaçıran bir anaya daha 
nasıl hürmet etmeli? dedi. · Ma· 
dem.lci ağalar menettiler.. Elbette 
makul bir sebebi vardır. Bunu an· 
larıp dönmeliydin! 

(Deftlm ....,, 
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Adet Liralık Lira 

ı 2000 
3 1000 

2 750 
4 500 
8 250 

3{> 100 

so 50 
300 20 

2000.
- 3000.-

- 1:500.-
2000.

- 2000.-
- 3500.-
- 4000.-
- 6000.-

Tür kiye İ§ Bankasına para yatırmakla 
yalnız para biriktirmiş olmaz, aynı za
manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

li:eakfeler: 4 ı:utmt. % Mııvıı., 

1 Akmtos. ~ fkin~ite~rtn 

tariblerlndo yapılır. 

Kumbarab ve b.""Wllba.rasn. he!!ap 

larmcb en az e'lll ~'il bulun:ınl;:u 
kur'ııya dtıbll edilirler. 

r- ...:?·--------Blm 
V A KIT matbaası 
Kitap 
tanz im 

kısmın ı 
edip 

gen id en 
açmıştıı · 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizs'H İşleri alır. 

26-11-940 - 27-11-940 

8.03 Hnfıf prog· 
ram. 

8 15 Ajaruı 
9 00 E\• kndmı 

12.31 Karı~ık 
şarkılar 

l!.60 jım 
, .. - Karışık 

13.20 
14 00 Karışık 

ı.-rogrnm 

18.03 Cazhand 
lll 30 Çifçlnin 

s:ıatı 

18.45 
19.30 Ajan.. 
l" •- "'i"nı § ı'" 

kılnr. 

20.15 l.adyo ga· 
:r:etesi 

2r·- hytı 

21.~l u ma 
21.45 Salon Or 

kestra ı 
22.30 Ajans 

22.45 ~U%ik: Raci 
.,o salon or
kcstrnsı 

23.00 MUzfk: 
Danıı m atiği 

S.O:: Hafi! Pl'OS" 
ram. 

8.15 Ajans. 
q."O Progrnmm 

clevıum. 
tı.CO Ev kadını. 

12.35 l.Iuz!k,: KA· 
rt§lk rkt· 
lıır. 

lViO .\jııns. 
13.0S MUzik: Ka· 
l 1 . .! ı rt§lk §arkı· 

lar. 
H.00 .MUz.lk 

R'\dyo sn.· 
.>n " • "..9t· 

rao. 
18.03 MUzik: Oda 

mtlzigi. 
lS.l!O Ko:ıu!JMa • 

16.45 Çocuk saati 
10.15 Çocuklara 

muzik. 
19.30 Ajans. 
19.45 Fasıl heye•ı 
20.15 Radyo gn 

zctcsl. 
20.45 KUme saı:ı. 
21.10 Konu.şma. 
21.25 Beraber §llı-

ktlar. 
21.45 R. Cumhur 

bandosu. 
22.80 Ajans. 
22.45 Cazbant. 

r~--~ ..... _. ..... 
()OcUk Ht.klını 

Ahmet A koyunlu 
ı-.ksım. TalJmhane Palu No. t 
Pın:ıırııa.o maıı.c!a bcr~ln ıımat Ul 

ft!!l eonra reıetnn 10121 

•mmcsıill.B:1im!-.:mllll!1•mn .. • 

1 

HABERE 
abone 
olunuz 

lt 

B s 
%5 lKJ~TlT1t;ŞIUN - MO 

l Sterlin 
lOO Do'ar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 İsviçre P"rc. 
100 Florin 
lvO Ray!fmark 
100 Be!ga 
100 Drtıbml 

110 Leva 
100 Çek kronu 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 L!ıy 

100 Dinar 
100 Yen 
100 tsveç kronu 
ıoo Ruble 

kupanı, 

f> 24 
132.20 

2(l68i5 

0.fl9711 
] 6225 

ld.90 

2•3.ö3?15 
0.&2~ 

3.1715 
31.1375 
31.01)5 

Eahıım ·e Tııhvllat 

Sl'I: as • Erzurum 5 20.25 
Şark ırigorta. şirketi hlsse 
senedi S.45 

Sinema ve Tiyatrolar 
Şehir Tiyatrosu 

fııpebaşı Dram kısmında 
Akşam Saat 20.ao da 
Ayok Takmu Ara.<ırnda 

"? ,..,ııt Rıza T iyatrosu 

"lali~e Pı,1<1n bı'~ber 
~ •yojthı Halk slnC'ın:ı· 

sındn: O GECE 
Drnm (3) Pl"rde 

---0--

Cemal Sahir J übHeai 
Şehir Tiyatrosu komedi kısmında 
:ı Blrmcik!nun Salı. Şehir Tlyat· 
rosu sanatkfırları. Sanatktı.r Naşlt 
Zen-.1.., program, Çard~ Fon;tın 

ve TarlnkU§U operetleri. 
--""-;;;:;o=---

Beyoğlu Halk Sineması 
fk>yoğlu Halk :0-.1nr.mım bugün 

' - Stivey.ş fedaileri. 2 - Haydudun 
oğlu, 3 ~ Mikl. 

H A B E R - Alqam Poet ast 

Emekli, Dul ve Yetimlerin ve Aakeri Malullerin •••• 
Nazarı Dikkatine SANTA· 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Mna.§13.rını Bc.ııkamıza temlik ettJrmek suretlle &lan Emeldi Dul ve 

Yetimlerin Mart - Mayıs 9U üç aylıklannm, tediyeaıne 2 BirlncikA.nun 940 
tarihinden itibaren başlanacaktır. 

ı - Maaş snhiplerinin elle::inde bulunan bir devre evvel Bankamızca 
\•erilmiş pu.olalarmm alt kısmında yazılı tediye ııaatıerl 1ş1klarm karartılma.,ı 
ve mesai saatlerinin .değl§mesi dolayııı:iyle aşağıda ya ılı olduğu vec;hlle tadil 
edilmiştir. Maaş sahiplerinin elindeki puılada: 

Saat i 

.. .. 
" 
" .. 

8 - 9 ara,.mdıt 

9 - 10 
10 - 11 
11 - 12 
ıs - J4 
14 - 1 /) 

115 - 16 

.. 
.. 
.. 

Yaıı:tlanbtra ea:tt 7 - 8 aruı:nda 

" 8 - • .. 

.. .. .. 
• .. .. .. 

16 - 17 
tedlyat yapılacaktır. 

,, 

9 - 10 
10 - 11 

11 - u 
1% - u 
18 - H 
l4 - 16 

2 - MezkQr pU8lalanna tediye gllnti ve .eaati yazılm&mIJ olanlar ıar!la 
bunlara. ait maaş sahiplerinin 2 BlrlncJkAnun 940 dan evvt'I btuat ve bilva· 
sıta. Bankam~ müracaat ederek gün ve aaatlerinl öğrenmeleri ve .saat üze· 
rinde yukarda bildirdiğimiz tadilatı nazarı dikkate alarak totoğTaflı nütuı 
cilzdcnlarile Bankamıza müracaatıan. 

3 - Askert malQllerln rnUrau&tl!ln 2 Blrlndk&nun 940 Pazartet<f &11DU 
saat yediden on bire kadar kabul ed.llecektlr. Her hangi bir kıın~ıklığa ma.· 
hal kalmamalt üzere MalmildUrlüklerine nazaran müracaat !!Trası aşal!ıda 
gösterilmi_5tir. 2 Blrinclkftnun 940 tarihinde sant 7 - 8 arasında Eminönti · 
ve Be§ikta.ş, 8 - 9 arasmda Fatih, 9 - 10 ara!<tnda Usküdar, Kadıköy ve' 
10 - 11 ar~md'1 Beyoğlu, Eyüp ve diğer malmUdUrlUklerinde yazılı askeort ı 
malililere tedlya~ yapıtacııktır. 

Bildirilen giln ve saatten sonra va.ki olacak mUracaatııır diğer maa§ 'la· 
hlplerl gibi muameleye- t!bi tutulacaJtı ve malOllerin nUfus teıkcrelerlle lk· 
ramiye tevzi cüzdanlarrnı birlikte getirmeleri ll!n olunur. (11183) 

in hisarlar umum 
müdOrlüOOnden: 

1 - Keşıt, ,artnam,. ve pl!nı mucibince idaremizın Paşapahı;e mllJıkirat 

tabr!ka~ıı ya..,gm sör.dürme tesl.satı işi açık eksiltme usuliyle ihale olunacak· 
ter. 

II - Keşlt bedeli (3239,50) lira mu\-akkat teminatı (243) liradır. 
III - Eksiltme r.1·12·940 perşembe gUnll .saat 14 te Kabata.şta levazım ve 

mUbayaat §Ubesindekl alım koml.syonunda yapılacaktır. 
lV - Şartname sözü geçen levazım şubeslndrn '16) ku~a alınabilir. 
\' - lııteklilerln eksiltme için tayin olunan gUn ve ıutte kanuni vesaik 

ve yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte mezk<ır komisyona mUracantıarı. 
<11037) 

l s tanbul Belediyesi 
il&nıarı 

Tahmin 
bedeli 
56.00 

1080.00 

30&.00 

llk 
teminat 

U3 Beya.ııtta Camcıa.li lfah. Bü.Yükreoit~ ca.d. 2 inci 
adada 11 M2 . .salıah arsa. 

ıu.oo 

22.95 

Altsaray yangııı yerinde Kemalpqa Mab. Çukurçe§me 
So. 21 inci adatla 1137 harita No. lı ve 201 K 2. a&halı 
arsa.. 
Vefada Molla Hüsrev M:ah. Revani So. ıo uncu adada 

76 97 M2. sahalı 11.nıa. 

Tahmin bedelleri ile ili: tcmlı:.nt miktarları yukarda yazılı arsalar sat.ıl· 
mak Uzere ayn ayrı açık aıturmııya konulmu§tur. Şartnameler :r;abrt v• 
muıı.melAt mUdUrlUğU kaleminde görUlecekUr. ttuııe 29·11·9,&0 cuma gUnU sa 
at H le daimi encUmer.de yapılaca.kt.Ir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplarile ihale günU muayyen saatte daim.t encUmendc bulunmnlnrı. 

GENÇ 
O ÖRO NMEK ı 

IST İYEN LERE 

(1082.5) 

:u:n111Ur.::::= .. •::1 ·-=n==uı::ım 

1 Göz Hekimı e 
B Dr. Murat R. Aydın · 
il 
111Jeyoflu • Parmakkftpı. imam 

l&okak No: 2.. Tel : 41553 
Muayene ve beı tür lü göı 
am~Iİy•l> FıkAF"'I •cın D"MUU •• a 

..,. •• 'lh a: =-=-

1J111'şfl 
Herkea, bilhassa çocuklar tarafından al dıt· 

(?"ayet kolay ve müessir bir müstahzar 

BARSAK SOLUCANLARl~A 
karşı gayet tesirlidir. Barsak Soluc~la;'~if. 
büyiiklerde ve ldicüklerde sebep olacagl l tıı· 
keler ~öz önüne alınarak Solucan hasta 1 

nnda bunu kullanmaları faid~lidir. 
Be'klmlerlmlr.e ve halkmıım tavslye edilen bu' 

her ec:ı.ahanede bulonur. 

Kutusu 25 kurustur. 

Kirahk kat ve odalar 
...,ı;ı 

oaıııı· 
Ankara l-addesının en muteber yerinde tevkaıadl' ca 1'tri 

havadar ve aydınlık bir kat kiralıktır. Ayni binada ayrı 
'><lalar da vardır. 

Va kıt < ;a;ı;ete•:ı f darehaneslne müracaat. ~ 

.................. :.. .......... ~~~~~~~~-~· 
rmnınıımıunıı• -------------------:""--. 

ıstanbu ı Levazım Amirliğınden verı le 11 

narıcı askerı kıtaall ııanları ,,,,,,,,, 
~ 

rını? ) ~ıı· 
~ağtda yazılı mevaddm kapalı zarfla ekslltmeleri b1Z818 yapılllcJ ı 

gün ve saatlerde Manisada uıkerl satınalma komiByonundB t»t 6"' 
Şartnameler1 koml~yonda görWür . Taliplertn ihale saatıe.rındeD <f 

vel kanun! vesika.Jartle tekli! mektuplarlllt komlsyoı.a vermeıerl~llıe ~•' 
Cinsi Mlkt.rı Tutan Teminatı 1 ,...J 

lira lira p40 

Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Samsn 
Pirinç 
Saman 
Yulaf 
Arpa 
Arpa 
Arpa 

2016 ton 110.SSO 8316 29 ll 9'0 
ı9·11· o 

828 ,. 45.lHO 341!U50 
9 1ı.e4 

984 .. 54.120 4059 
2 tıı1l ~ 

l H O ,. 82.700 4702.~0 z ıı·~ 
c9· .uO 

ıı 4 " ?14.120 40?19 ıJ'V' z9· ...ıO 
9g4 .. 54.120 40:i9 ıı-r 

"0' 
2160 " 43.200 3240 . ~7·11 94 
120 .. 44.400 33.'>0 ; 0.11 ~o 

1380 " 27.600 2070 .,7.11-r 
4M .. 33.060 2479.!50 " 11·~ 

1392., 93.960 7047 ;: Jl 9fO 
ıs .. .!.. 93.970 1047 11 e• 

Z9 f0 lOH ., 70.740 528.5.:!5 2!I 11 9 
2232 .. l aD.660 11299.50 , ıı ıı' 

29 cı-ıO 
Arpa 
Arpa 
Arpa 
Arpa 
Sığır eti. 
Yulaf 

1632 • 110.160 8262 9 ıı. 
2 A1 

1392 ., 03.9GO 70,&7 ..,9.ıı·ll"' O 1 
192 .. 53.460 4009.50 ; 8.119 ·~o ı~ 
1()0 .. 215.000 1875 %~.ıı ·•' 
840 60.900 4567.M 

1 
1101 

ıı.t5'> 

w • * • ueııır· 
.Apğ'lda mıktan yaı:ılı unlıLr kapalı zartla elad.ltmeye ı.:001;ıuıısl~ 

ıeri 26·11·940 ı,JaU hlzalarmda yazılı saatlerde Ur!ada askeri ı.tıJPl' 
misyonda. yapılacakt.JT. Taliplerin kanunt vestkalarile teklif ıı:~,) 
hale aııııtlnden bir saat evvel komisyon a vermeleri. (1450) (lO • Ezı,ııtl 

Miktan Tutan Teminatı ıııalC 
kilo lira lira 
275.000 32.312.~ 2423.44 
121.000 H.27.150 

Jl 
1066.31 

* * * sııttl " rd ld 8 tıll' 
.Aııat,:da yazılı mevaddm kAp.dı uu-fla ekslltmeıeri hlznlarmda yazıl gün. sBAt ve mahalle rtndeı1 

alma kcmıillyonlarmda yapılacaktır. T<ollplerin ~.anunt ve.slkalarile teklif mııktuplarmı lhale saaUe 

50 ya§larındaki kadın
lar, nasıl 35 yaşında 

görüne biliyorlar? 
• le§hur bir cilt mUtehassısı tarafın· 

da.n keşif, sağlam ve genç bir cildin 
Un'IUrlarma mU~ablh ols.nık gene; 
hayvanların cilt hllceyrelerlndcn ke· 
mali itina ile istihsal ...-e (Blocel) tabir 
edilen yenı ve kıymetli cevher, c!lüln 
unsuru olan pembe rl'.'nktckl Tokalon 
kremi terkibinrle mevcuttur. Her nk· 
§nm kullnnmız. uyuduğunuz her dakl· 
ka l".snasında cildiniz bu kıymetli ccv· 
heri ma.ssederek bcslcr ve her ııabah 
kalktııtrnıT.da cildinizin daha beyaz 
daha taze olduğunu gı>recr.ksinl:; Gün 
dllzleri de beyaz (ynğııız) 1"okalon 
kremini kullanınız. Bu basit tedavi v~ 
itina sayesinde bUtUn kadınlar 10·15 
yaş gençle§cbillr ve şayanı hayret btr 
cild \C tene malik olabllirlu. 

evvel alt olduğu komisyona vermele'1. Şartnaır.eleri komiByonlarmda gö".illllr. (1~34) (11212) 
Cins! Miktan Tutan Teminatı ihale gün SnAt ve mahalli. 

Sığır eti 
kilo Ura lira !Iilırıı~ 

118.SM 29.751.50 2229 11·12-940 1~ 1.zmlr tv. 
Un 
Odun 

700.00-0 122.500 9188 11·12·940 10 Erzincan 
760.000 24.700 1852.50 10·1%·940 9 Urfa 

• • • rl 6'tı? 
ld .sl<e "' A§ağlda ya~ılı mevRf!dm pazarlıklıı eksiltmeler! hlzalarmda yazılı gün, saat ve mahallerde rt ıtorıı~) 

koml.ııyonlannda y:ıpılıı..aktır. Tallple;in be111 Matte ait olduğu komisyona grlmeleri. Şartnamcle 
görülür. (11532) (11210) Iilsııal 

Cinai Miktarı Tutarı Teminatı İhale gllnU ve saati ve yapıls.cııııı 
kilo Ura llrn 

Sa.de yağı 
Zeytlnya~ 

Peynir 
Peynir 
Kuru sovarı 
Sad yağ'ı 
Sadeya~ı 

Kuru fas~ 

Pirine; 
Sığıı eti 
Odun 
Buğday nakli 
Kırmızı mercimek 
Nohut 

33.000 
9.000 

12.000 
s.ooo 

105.6()0 
21.600 
18.000 

134.000 

100.000 
400.000 
.t00.000 
900.000 

50.000 
50.000 

Un çuvalı adet 10.000 

('J.5-00 
5.850 
7.800 
4.640 

l0.560 
34.560 
28.800 
34.840) 

SMOO) 

3il3 
439 
585 
348 

1M4) 
5184) 
41'20) 

81.0 
938 
676 

Bina inş1141 adet 1 %595.49 129 
Fasulye 50.000 1050 
Kablo t1850 metre çıplak tel 10.000 metre. MO ahpp 

ta'j]frat yaptınlacnktır. 

Pat a te.s 3000 kilo) 
Yıldtz ıehrtyı 2:i00 kilo) 
Zeytin tıınesl 1000 k!lo) 
Salçıı. 300 kilo) 

2·12·910 
4•lZ 940 
4·12·940 
2·12-940 

20·12·940 

15 
15 
ll'i 
15 
11 
15 
1.5.80 

tzmit 
tzmlt 
lzınlt 

t::mit 

29·11·~40 1~ Etl<l~ehlr urııurtıd' 
2!1-l 1 ·9t0 115 çan Jd:nle sol~ 
30·11·940 12 GellbOlUd~ 
30·11·940 11 suıoğıu 
29 11·940 16 çorlu 
29·11·940 16 çorıu 

28·11·940 15.30 çorlu 
27·11·940 14.30 Çor lu 
29 11 ·940 15.30 Çorlu tU 

ııandtk kt!şlt cetveline göre es!d ıııU:1 
29·11·940 H :l6,80 ıı;dlrn• 

28·ll·IHO Çorlu 


