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SA)!'!: 3150 29 1K1N01TEŞR1N - 1940 C U M A 

~Olıtika Vilayet bir 
~~eb·ı t Akdeaızdekt 

Y3 :ıl mabarebeara 
~ ':~ ltaıyan propagan. talslIAtı bildirildi: 
~letengolnre harp sahasını ge- .. • • t I 
~ gilteredir. Galiba. UÇ 1 ayan 
~ ~rkayı, Norveçl birden-

~ li 1iltere istila etti. Ga- kruvazo•• ru•• ve a11ıız 0 anda ve Belçikaya ta. 
.\l'tıa\rtıeden İngilteredir. Ya 
fıa;bi? UUk ve Yunanistan ı·kı· torpı•to 
lı'lUtter·k ~laşılan Almanlar 
~ hl 1 

len 1taıynnlan o ka· h ...., d 
bır h Çc sayıyorlar ki böyle asara ugra 1 
hııe da~ olduğunun !arkında 

egıller! 35 bla tontak 
~.. Yazan: it ı bl 
~•eyıncabltYalçıa ayan zır ıııaa 
8 ıt.ıvaR Musolinö MUsm. b.r ta':!!~1 torpili 

~ilr1 • ll"lanıarın dostu imiş ve 9Mf 
.~lar19°k severmiş! MUslü· . 
~an dostu olduğunu bil. .ngilizler in zayiah düşen 

t ll'ı, ~a Onları sevdiğine ina- b'ır tayyare hasara t Ilı sev azı adamlar lüfer balı-
~~irıer erıer, bazıları pisiyi be- ug"'rayan Dır kruvazördür 
~•lırı' bazıları barbunyaya 

~dılti ar. Bazı kimselerin en Londra, %9 (A.A.J - Amlrnllık dal· 
\\ı as~aaey bıldırcındır, yahut rea1 tebliğ ediyor: 

1 faıı.ı;r- EnE?:inarı, patlıcanı, Geçen çarpmba. günU Akdenlzde 

.. 

~l'rıU 'Yesini, şeftaliyi yahut İtalya donanmaalyle vukua gelml§ o· 
"-t oıll~Ok sevenlere de tesa. ıan deniz muh&rebeal ve İtalyan kuv-

ttal,"lln cfonnnmMını ~ rn"'"" h•rp:ılıyan fnglliz tlonnnma ı 

)"'°'et\ler Ur, Bütün bu şeyleri veUerlnln takibl hakkında fimdl t&f· 
\''"~ i .0n.ları lezzetli lezzetli aıw ıtuı kabildir. 
~l'tıUsı~'" severler. Musolini Ç&rp.mba gUnU saat 10 dan az eon· 
Q11 a.r, t~ttıarııarı sever, fakat ra. Sardenya adaamm garp taratmda 
\defa tlı tatlı yutmak için! hareket halinde bulunan kuvveUert· 
tıiıt." u~ 'Yanlışlıkla Yunanista- mız, kqi.f tayy&relertmız tara.tmdan 

'tıdt kttı. Kuvvetli lokma bo- gönderilen ve lkJ sırhlı ve birçok kru· 
aldı. b vazl:Sr ve dutroyerden mUı.,.lddl dllf· 

(J' 1 ** man kuvvetlerinin denizde ve Tft mil 
\ ~ .. ltaıyan resmi tebliği kadar 11.mAıt p.rkJde bulundutwıa 
'ıt:"ttı~Yle diyor: ltalyan dair olan blr rapor aımıeıardtr. Kuv
~Ot, 'f I tııanevralarına devam veUerlmlz derhal .Ur'aUerlnl uıunt 
j'•)orı unanlılttr buna mani dcı'eceye çtka?mlfl&r ve atı,m&tı& )'a.k
~~ly ar• 1ap.rak harbe mecbur edebilmek lctn 
~~ıl'lı!~l~rın Yunanlılardan IBUkameUerlnl ona dotru cevtrm1fleı
~ ırı 1 .•Çin ne dört nala kaç dir. Bundan birkaç da.kik& .oara dört 
!8atlt bir dUnya bilip dururken dll§man kruvuörUnUn .ur'atten ı.Jc· 
._ •ttııeıc nıanevra imiş gibi neleri tamamen dalgalarla örtlllmfil 
1\ılııilıı,v ancak bir propagan. blr h.:ı.lde ufukta meyretmekte olduk· 
'titı rasıdır. Yukarki resmi ıan görlllmU§tur. İleri mevatde bu· 
)~' '" asıl tUrkçeye tercii• Junan hafit cllztltamlarınm aat 12 yı 
" ~uv01tııak lhımgelir: ltal- 21 geçe a~ açmI§lardır. 
~lr h vetıeri cnn hevliyle o 
~.ord'~lı kaçıyorlar ki Yu· 
r 1)or:'ju arkalarından yeti. 
lfı, • ite resmi bir ltalyan 

l ** ~ lbA.·L.YAN propagandası 
)Qı.' Durı Uturı gayreti le çalışı
~ ki ıl~Ya inandırmak isti
\ tirı8 a Yanlar Yunan kuv· 

Dtlşman kruvazörleri buna muka· 
bele etmlolerae de ilk ateoıerinl mü· 
teakıp blr duman tabaklLl!l husule re· 
tirerek bUyük yolla flmall prk1 iııU· 
kametinde çeldlnıl§lerdlr. Saat 12 y1 
60 geçe kruvazörlerle blrllkte hareket 
eden lkl düşman zırhlw görillmUttUr. 
Zırhlılardan birinin Llttorlo mufm· 
dan ve diğerinin Cauur smıtmdan 

oldukları le3bit edllmfDUr. Dll§manm 

(De\'D.1111 4 UncUde) 

Pogradeç de 

ita/yanlar 
muka'1il 
taa11uza 
geçtiler 
fv1areşal 

Badogliyo 
Musoliniye rapor 

vermek Uzere 

Roma ya 
dönüyor 
Attna, 29 (A. A.) - B. B. C. 
ltalyanlar Pogradeç'do mukabil 

taarruza g~rnişlerdir. 
Yunan krtalan, Göricenin ot. 

mal ve garp mıntakale.rmı İtal
yanlardan temiz.lemeğe ve esir at 
mağa de\·a.m etmektedirler. 

(Devamı 4 üncüde) ~'"tiliır"nağlOp olmamışlarmış 
e!oıa Yardımcı kuvvetlerin· 
~-):k çekilmişlermiş!Ortada 

~"it. 1 Vakası var; bu mu
~ )orıste kendileri de inkar 

a.tıı 11 ar. Fakat dayağı atan 
Askeri mahkemeye 
verilecek dosyalar 

MiHVER 
Bulgaristanı 

kandırmak için 

Bulgaristanı 
bir Türk işgali 

masaHle 
korkutmağa 

çallşmış 
Dobrucanın Romanyaya 
iadesi mi mevzuubahis?. 

Londra, 28 (a. a.) - Taymis 
gazetesi Bulgaristan hakkında 
şu satırlan yazıyor: 

Hariciye mUsteşa.n Butlerin 
evvelki gün Avam Kamarasın
da lngiltere..nin Bulgaristan hak 
kındaki hattı hareketine dair 
olarak yaptığı beyanatın Bulga 
ristanaa ve umumiyet itibarile 
Balkanlarda bir tesiri olmuş ol· 
sa ger.ektir. 

1 ı~'a ~r olnıaz da lngilizler 
t? ı~ba. acısı daha mı ha
tı,ı 1Ya.n Propagandası bu 

\ ıı"'Ut~ayretiyle lngilizlerin 
'1~ ~'lır ııu teslim ettiğini, on· 
~} ledit~fllanlıklarına hUrmet \i lş16 ~tıl hiç düşünmUyor 

Bu temir.at ahiren Bulgarls· 
tanda harekete gelen ve bll7.1 
mahfillerde karıştırıcı bir tesir 
icra eden Alman propaganda
sına müessir bir cevabdır. Bü
yük bir devletin Balkanlardaki 
yan resmi ajanları tarafındsn 

Orfi idare Komutanı dün ziyaretlerde bulun· bir Balkan devletinin komşuln-
d A k " hk l kk "l d · rından biri hesabına tahribi ve-

· anı şaıkınlık nümu. 

4L~ ** 
~' tıı~N Propagandası da 
'.ltıi~ d ~efikinden daha az S ~l~ıf. lngiliz tavvarele
~~ri h~ny~yı bombardıman 
:ı.ıı.r.O lıaç bır tesir yapmıyort'S• tıı . 1de tel!şları ve hid. 
.~ Otll Çırı? Mukabele bilmisll 

u. a erı ma eme er te§e u e ıyor ya en azı bir uzviyetin kesilmc-

Emalyet MldlrHlll Orll idare kananaaa si ne tchdid edildiği ilk aeta va-

1 l ld bir şey değildir. Bu defa da 
gfrlD IDÇ 8f 8 &it d01J81arl bazırll)'Or Bulgaristan mihverin fiili mii-

örfl İdare Komutanı Ali Rıza Ar dan fkl zat dUn §ChrimJzc gelml§ bu· zaheretini reddettiği takdiıtlc Al 
tunkal, dUn öğleden sonra, \illyete lunmaktadır. Mahkemenin auraUe manlarla İtalyanlardan Türk· 
giderek vall muavini Ahmctlo jandar te:klll için hazırlıklar yapılmaktadır. terin Bulgar topraklarını işgal 
ma komutanı Yarbay Zlya11 makam· Diğer taraftan emniyet mUdllrlUğU etmelerine mani olmalarını bek 
lıınnda ziyaret ctınıı, vali muavlnJ de a.ııkerl malıkemcye verilecek dos· lenmemesi icab edeceği telkin 
HUdal Karataban'a da kart bıraktnıı· yalan hazırlamaya başlamıştır. Bun edilmişti. 

tır. ıar, casusluk, devletin emniyetini lh· Bu eski bir manevradır. 
Komutan bilA.harc adliye dairesine ııu mahlyiıtinde görülen ıruçltl.ra nıtur. Türkler, Bulgaristan Yunanlı· 

geelrek mUddeiumumt Hikmet OnaUa ABkerl mahkemelerin lhtlkAr suçlan· le.ra taatTUz etmedikçe Bulgar 
görUşmU,,, İstanbul itfaiye mUdUrJO· nı da rüyet etme:ıl hakkında henUz !arla kavga çıkarmak arzusun
ğilnden de te§killt hakkında izahat kat'l bir karar verllml§ değildir. An· da asla değillerdir. Fakat b•J 
almıştır. cak komutanlık !Uzum gör<ıUğU tak· masallarını Bulgarlara yuttur. 
Diğer taraftan Örfl !darcı Komu· dlrde bu suçlara da bakılabilecektlr. (De\Amı 4 ünci\de) 

tanlığmm Tophanede eski Boğazlar 

• 

No. 49 

Yazı ışlerı Tel. ı::3872 Fiyatı 5 KURUŞ 

tebliğ 
neşretti 
Yarın gece saat 
24 ten itibaren 

Evlerin ışıklarının da 
Maskelenmesi mecburiyeti 

tatbik ediliyor 
Dükkan ve ev ışıklarının ne şektlde 

ınaskeleneceği ve tereddüt edilen 
noktalar izah ediliyor 

Yarın gece s at 21 den · a
r C'n haya taarruzlarına knn,ıı 
pasıf korunma tedbirleri cümle. 
sinden olnrak hususi ışıkların 
maskelenmesi emri, kat'i suret
te tatbik mevkiine girecektir. 
Bunun için, lstanbul vilayeti, 
15 güne yakın bir za.mandanberi 
yapılan tecrübeleri ve görülen 
noksanları göz önünde tutarak 
yeni bir beyanname hazırlamlfı. 
tır. Hava taanızlarma karşı hu
susi ışıkların ne suretle maske. 
leneceğini bildiren bu tebliği 
aynen neşrediyoruz: 

Işıkların söndürülmesi husu. 
sunda evlerde yapılacak husu
sat. 

1 - Her v, pencere, tarasa. 
balkon, k&pı gibi bilumum men. 
fezleri siya.h bez ve yahut k&ğrt. 

(Del·anıı 4 üncüde) 

Bükr~ş e. 
lbtlkira 
karşı 

Demir mubalızıarıa 
ordu arasında 

HAkimin içtihat ve 
tefsirine lüzum 
bırakmıyacak 

Yeni ve ıarlb 
blktlmler konuyor 

Ankaradan bildirildiğine gö
re yeni kurulacak iaşe umum 
müdUrlUğünün vazifesi iç Vt: 

dış ticaret piyasalarının koor· 
dinasyonunu temin etmek ola~ 
cak her t\irlü gıda mnddelerı 
ve diğer ~nn)i mamullerinin 
alınıp satılmasında tam salahi
yeti haiz bulunacaktır. 

İhtikar ile mücadele işinde hu 
günkü mevzuatın kafi gelme
diği anlaşıldığından daha ak if 
ve ameli çaı'Clere baş vurulmıu;ı 
hakimin içtihadına ve tefsirine 
ve tefsirine lüzum kalmadı:ı.n 
her suç için kanunda müeyyide 
bulunması için yeni hükümle: 
konulmaktadır. Bu umum mli· 

dUrlük, fint mürakabe komıs· 
yanlarının yaptığı gibi fiat ve 
yüzde kar nisbetlcri koymakla 

1 
kalmayacak, her ne\i iptidai 
maddenin bulundurulmasına da 
çalışacaktır. 

Carpışma 
vukuundan 
korkt1luyor 

Ordu setleri katit Demir 
muhafızların şiddetle 
cezalandırılmasım 

istediler 

(\lt'lilrlll nl,.rıl n !"iki n!l7ır 

l\Jrı ı.ı 

(1 ur.ısı 4 iınciıdo) 

Madam Atina bu 

~· k,~.~1• lngilterede sivil 
tı':'t"~it •uklerlne dünya her 
~"111~ A.ltıı~uyor. lngiliz tayya
~~o"'- ~ada bir zarar ika 
~ ttıı 01 unun mukabelesi 
~ııı1 "'r: 1ttıa..ıc l!zımgelir? Da· 
\~~)'da ngıliz tayyarelerinin 
~~, -...Cal(Ya.ptıkları en büyük 
\ltt t•liy düştükleri zaman 
\ ~ )ıft1ı ormuş, çünkü bazı 

•t ))ar,'Y.ormuş da ... Sadece 

komisyonu binasına nakit tein alAka· 
darlarla temas ~dllmektedir. 

Orfl İdare Komutanlığı emrinde ku· 
rulacak olnn askeri mahkeme nzasm· 

Şchlr Tlyatro&u'nun tlAve matine-lort 
TeJl('ba,ında Dram kısmında 

Bu cumartesi RÜnÜ saat 
16 ve bu pauır sabahı 

saat 11 de: 
(Ayak takımı arasında) 

Bir laviç~::;,azetesine sabah isticvap edildi 
Anadolu üzerinden BeyoOlaada lşlettlfii iki randevu • ı b~' b tıın düşmesi hasar 

ı.,· ~·tıı.t~ ta..vyarelerin attık. 
"'~tıcı"'r kıloluk bombala

·' ki Vermfyeceğine aklı 
~ili ~~ ll'lsef erin lnanabile· 
~tıd~.,"~nıek için Alman 

başk hızmetinde bulun. 
a cnre yoktur. 1 ~"N ·:- ... 

iratıd ve ltalyan propa
ilsına göre harp sa· 

hasını genişleten lngilteredir. 
Oaliba, Danimarkayı, Norveçi 
birdenbire lngiltere istila etti. 
Oaliba Holanda ve Belçikaya ta. 
arruz eden de lngilteredir. Ya 
Arnavutluk ve Yunanistan har
bi? Anla,.ılan Almanlar mütte· 
fikleri ltalvanları o kadar hiçe 
sayıyorlar ki böyle bir harp ol. 
duğunun bile farkında değiller! 

Hüseyin Cahit YALÇIN 

.. . . 
Komedi Tlyatroeunda 

Bu pazar sabahı saat 11 
de (DADI) temsil 

edilecektir. 

Mısırı istila 1 evı kapatııdı 
d·ıd· Bir müddet evvel Beyoğlundn, gün yine randevu evı işletmek 

Pro1·esi terke 1 1 Tokathyan oteli yanındaki so. suçundan yakalanmıştır. 
kakta işlettiği randevu evi bası_ Emniyet müdürlüğü ahlak .._ 

Buna sebep Moskovanın tarak mahkemeye verilen ~ bıtuı oefliği bir müddet 9"11 
h 1 f t • d • ha.pis ceza.8ma mahkQm edilen tevklflıaneden ~ıkan Atiıı.nnın 

mu a e e ı ır \ "Güzel Atin&" namiyle man.ıf yeniden ve çok geniş bir şekilde 
(l!anıı s lnelcle) randevucu Madam Atına evvelki (Df!\'UID 4 tllac6le> 
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y EWtn bir gazetede 1ntt,.., 
cbniş bir ukuyucu meı. 

tubu gözUme i11~1L :Oç nulu:,lu 
bir ullenin yanma luı.ira.Wın ve 
rem bir ııkroba gelmJs. AUe rclsı 
bu hı:..o;tayı n:ıtoryoma '\'Cya 

bir hnstahar.cye yatırabilmek 

J~ln her tara.fa müracaat etnıl~. 
F ~<nt ma.ıı.Iescr bu çocuğu tcd:ı.· 
'\i ettirebilecek ne bir h:ı.sta.lıane, 
ne de blr saıuı.tory<ını bulmu<ı. 

Ilelcdiycnln blr Jlralık ola<'ağmı 
tnhmln ettiği maddi mwıvcnct
ton de, onu ıı.lmcaya kndu çeki 
looelt sıkmtı'ar )"lir.inden ,·ıu;· 

~~mi!!: ~lmdl ,;ucte '\D.tırtnsiyle 
im '\"ercmli g ncc günah değil mi, 
tedavi edilmezse ölecek, cllyor, 

TilrW) < de her fakir e'1n ka.· 
pISıru çahuı \'e onu ~lar da 
açmasA1ı:ı.r cm lç:)rl sllzUhm bir 
belit \.Wdır. ()yle Nr bc1.Adrr ld 
m~aldan a".lcak Juı!tada bir lld 
defa tilteblleıılerin, ya\·an elmıe· 
ğe t;Unıle bir defa katık bıılamr 
yanlarm, sıcı:!t ycır.e[.-c, sıcak o· 
da nı. ve kuV\'ttıl gıdaya huret 
ol:ı.nln.rm ve bUtün bu mnhnıml· 
yetler lçlnılc o!ılııklArı halde he· 
plmlzdcn fazla \ 'O h~pimlıdcn a· 
ğır ı;ıırtlnr l~lnde çalı51naya malı· 
kftm ol:t:'.'lfarm ba~ma mnsallat· 
tir. IlO, öyle bir belidir kf ODU 

ba.514n de.fcdebllmelı için tccla.vl 
IAzımıhr, tsUrab.'\t ll.zımclll', ~da 
lli.mndır, lo \"O dzt mhatı JAzım· 
dır. 

Ve elbette ld bUtUn bontan bu· 
Januynnlarm LttUn bn ted:ni, ıs
tirah:ıt, gıda \'C iç VO dı!'l nl-'1tmJ 
tenin \'e t.cctarm edcmlvenlerln 
11ebebl felikctJ olur. Girdiği ev
de tek blr en.na mlls:l.lmt o~ 
la kalmn.ı, anri bir dut oldu~ 

tctn eaasen biiDyeJert, evveıaen 
böy!e bir Jıutalığa müsait oıaa· 
lann ve bundan t.a.ha.ffm lmkin 
ve vasıta.l.&rmda.n ta.ruamen mah· 
rum bulunanlarm clğerlerino pen· 
çelerlnl tal~ ve o tn.in ocıığmı 
tnm ~5nılünn"'d-.ın hı.ptc:bn dı~an 
çıkmaz. t~t.e biz bu fakir evlrrln 
cclli\dm:\ '\'f'ttm adını vorlrb. 

Verem, lınlluraı:ım en belll ha,· 
lı dil mruı:arnıdan blrf '\'e fakir 
maluı.llelerfn en büyfilı klbusu· 
dur. 

1' anmda.ld gencln hayatı lrhı 

endJşc duydoğandan telitıa diW 
meltte olan ve gazetelere mektup 
yn.ııuı \ıntımd.nşm ba •ri hMt.a· 
lıhla nın!IH hns!ayı evine b:ırm· 
dm'ığf f!;ln ynnn l\t nttfus1u a!le· 
slnl:ı de O!Hm A!abetlne dü;;t?l;J'e· 
ceı;tri hiç dil!!Unmemest bir ga.t· 
let olurT 

Hıı.lbuld bu hastaya umtılncak 
yarclım eli, ona bulunacak bir sa· 
nntoryom l'atağ! y:ılnrı ennn c:L" 

nmı kurtarms.lda kalmıy~k ay
nı zamanda evinde barındığ; kim· 
sclerl de aynı bruıtahğa a.,ı!a· 
m"'rt4ı.n mened~kttr. 

Sıh1'1lt Vf'MJctmJn , ·erem mü· 
cade!cslne daha fazla. ehemmi· 
yet vennesl, meccani sanator 
yomlarm, pre\·antoryomlarm hM 
tabanelcrdeld \'tlrent kovuşhn
nm &rltınl11'.MI l!zırndrr. Bu 
memkf<etln f'!ll başta gelen Jhtl· 
yaçlannclaa biridir, 

Bllha.ssa faL:lr halk anuunda 
tahrl!>at ynpıuı bn tllete karoı 
şMdetrı bir mlleedele yapma..'11rz, 
evet. h.aldk1 bir vel'{;m milcadele· 
51 ~erberllğl llAn etmemh pek 
(lo,lııı olur. 

Suat Derviı 

Ekmeğe 10 para 
zam istendi . 

Bunun sebebi buğdayla
rın Derincede verilmiye 

ba~lanmasıdır 
Toprak mahsullert ottst Derince 

takeleainden Jıstanbu!un ekmek11k buf' 
da.ymı vermeye ba§l&ml§tır. Derince· 
den 1.stanbula her gün •90 ton buğ· 
day ıetırecek d&lm1 bir vuıt& bul· 
mak meaelo olduğu pb1, Haydarpaoa 
• Derince arumda mUhlm bir nakli· 
ye UcreU.arkı bulwı.dutundan ekmek 
fiyatıarmuı )'Ukaelmem 1cap etmekte· 

' 

dlr. 
Topmk mahlullert oflll. latanbul 

f1Ubeslnde dUn bir toplantı yapılarak 
bu meaele görUgUlmU,, fakat bir ne· 
tlceye varılamamıotır. Bu vaziyet kar 
§J&ında de:trmencller vuıt& tedarik e· 
derek ıöndennl§lerdlr, 

BUtUn bunlardan baolta tmncılar 

belecliyeye ba§vurarak ekmek fiyatla· 
rına 10 para zarn ı.atcmlıterdlr. tktı· 
aat mU<ıllrlQtü mllracaatı tetkike ba§· 
lanuıtır. 

Hatay da 
Dç tacir ıürgbe 
mabllGm edildi 

Antalya. 28 (a. a.} - Şehri· 
mizde ııarlıta.n fazla satı§ ya-

lpan Veysi, Bekir ve L~tft adlı il~ 
tüccar beşer yUz lira para ce· 
zası ile iki~er yıl sürgüne malı 
kum edilmişlerdir. 

Beşi il taı CİD&Jetı 
ihtiyar, parasına 

tamaen öldürülmüt , 

101 Yazan : :/{cıditca1ı- J<a/lı, 

Beşiktaşta, yalnız y0,§ndtğ1 
evd~. boğıızı kesilmiş olarak o· 
lil bulunan Mehıned Tellinin öl 
dürUlmesi etrafında yapılan 
tahkikat neticelenmek UL>eredir 

Tahkikatı mUddclumumt mu 
avinlo'!dnden l"nkup §el;ib ida
re etmektedir. 

Çar \;u m'lwıç adamı btrk~ a· !2ÜYor: Raslar o ıaman para ver 
niye, o.lt dudağı belll bellrsU kJV" mek de mUmkUn olacağ:nı bildiri· 

Tahki:!at 68 llk ihtiyann pa· 
rnsına tanıaen öldürüldüğünl! 
göstel'm~ktedir. Zira evde yn
pılan araştırmada ihtiyarın 
bulunduğu muhakkak olan pa.
rnlanndan hiç bir kuruş bile e· 
le gec;m~miş, sa.ndıklamı kırıl· 
mış, çeknıecelerin k:ınştınl
mış ve dol..ı.phı.nn alt Ust edil· 
miş olduğu görülmüştür. 

nlarak, sUzdU, sonra cevap verdi: 
- Ha.yır ... Ben Voronsofun fa· 

rinl beğeniyorum! ... 
Harbiye nazın ve muavini çıkıp 

&ittiler. 
Çarın neşesi yerine gelmişti; o 

gün bUyUk ve muhteşem salonda, 
blitUn Çar o.llcslnden ba§ka Pru.a· 
ya sefirinin, prenslerin ve tanınmıo 
devlet adrunlnrının bulunduklan 
80frada Hacı Murattan, onun me~· 

bur a.kmlarından, Çarın Kafkasya 
hnkkındak.l yeni planmdan uzuıı u· 
zun bahsedildi. 
Hacı Murat Gnım•do kendlslııc 

ayrılmış olan be§ altı od:ı.lı evo 
ycl'leısmi,, ca.n sıkıcı bir hayat ya· 
GJYordu. BUyUk kı§lalarm, adım 

başmda yUksek rUtbcli z.a.biUerln 
bulunduğu, saymz a.skerln kaynq· 
tığı bu lwıaba ona göre bir hapla· 
ha.neden fark:!ızdı; b!r hapishane 
ki hep eevmedlğl, iğrendiği, kin 
besled ğl bir slirll ile doludur; doy
mak bilmiyen bir emperyo.llzmin bu 
fakir ve ce6ur do.ğlılara saldırttığı 
zavallı bir mu.zik sUliisU ... 

Bazı Çeçin köyllllerl Groz:nl paza· 
rma kadar geliyorlar; Hncı Murıı· 
dm orada bulunduğunu, ö~ndik· 
lerl z:ımruı onu c6rmck istemişler, 
lAkin konuımalctruı çek:.Omi§lerdJ. 
Neden sonra Hanefi bunlardan bl· 
rlyle dost olabildi ve beş altın ve· 
rerek Şamile bazı haberler götUr 
mek için k~ndırdr. 

Gilnler, hııftalnr hep beklemek· 
to geçiyordu. 

Hacı Munı.t lmnm Şamile diyor 
du ki : 

- Artık bunaldrm.; bcnl affet 
' cerı döneyim! ... 

Uildn hep aynı cevabı alryordu: 
- Sabret .•• 
Bu d lJ hı?.bcrlcrlndcn bac:ka Rwı 

kumnndanhWntn da sansUründen 
geçerek ya::ılan mektuplarda imam 

Srunllden &cı Muradın ailesinin a· 
lmma.sı için pazarlığa · devanı edili· 
yordu. 

RlUI lnımn.ndanlığı Cemalettbı 
ŞamiUn verilmesi hnkkmda Çardan 
b:ln alamıyor; b:ı.~l:a ve daha çol: 

es.irin mde& tekllimdo bulunuyor 
dq,, 1mıun samn oilundan v~eç. 

yorla.rdı. Bunun miktan eimdi on 

bin ruble iken ertesi ııefer ylrml bin 
ruble, . elli, ha.ttA ylls bln ruble o· 
luyordu; l!kln eartlardald her de· 
ğlşikliğin tayinJ, General Kozlo!:. • 
ki ile Prens V'bron.'!Of, hattl Prens 
Voronsofla başYekU ara.'!ındn mek· 
tupla.şmayt, hattA başvckllle Çar 
arıısmda görüşmeyi icabettiriyor· 
du; iş de o nisbette uzuyordu, 
Hacı .Muradın ıııabn tükeniyordu. 

Memleket da.va.ıımm lmam Şamile 
alt §8.hst bir dava haline gelmesi· 
ne canı sıkılmca General Kozlofs· 
ki son bir teklifte bulundu: 

- Ben aUemin b~a gelecek 
her şeye razıyım, siz bana. Avarm 
hAkhnliğinl verin; ııilfth ve para ve· 
rin; halkı aya.klandıraymı ve late· 
diklerimizi 1mam Şamile kılıçla ka· 
bul ettireyim! •• 

- Hacı Murndm a.ilesi elimizde 
rehhı bulunmadıkça hlç bir §eY ya· 
pılnmaz! •. 

Kafkaa atmacası §imdi iki kana· 
dmdruı her blrlnl Lld rakip tara· 
fmdan bağlanınJI buluyordu: kmul 
dayamryordu. 

Bir aralık General Kozlo!sklye: 
- Bunıaı Dağıstan hududuna u· 

ıaktrr i beni dağlara yakın bir yere 
tünder; orada bc.nl seven ve sayan 
v:ıtnndaglamnla görilşmek, lmaın 

Ş:unile haberler göndermek daha 
ko1ayılır! 

DedJ. Pttns Voronsofa yazıldı; 

mcır..ıliyct General Kozlofskiye alt 
olmak Uzere bu teklif ka.bul edil: 
dl. 

Şimdilik katilin hüviyeti tes
bit edilr.ıi3 değildir. 

BugUn akgama kadar ele 
geçirilmesi çok muhten.ı.el gö
rülmektedir. 

Otobüslerde zam 
Bazı otobUsçUlerlıı mUracaa.u üze 

rtnc belediye, bir kmm otob'J.t bntla· 
rı üzerinde yüzde on zammI ita.bul, en· 
cUmen de talebi taavip •lm!iUr. 

Yeni Sabah 
HUse} in C&hit Yal~ın. faal veya 

pasi! bir eureh~ mihver dcıvletlcrlııe 
yardım etmldigl takdirde müat&kbel 
sulh müzakeerlerinde tAm&mJyetlnl 
temlıı için 1.mk!.n dalresinc!e olan her 
§eyi yapacağı hakkında. ingllterenln 
Bulgarlstana. bı.Uunduğu ihtar ve V&· 

adı mevzuubahl.I etm~ktedlr. 
Muharrir lngiltcrenln artık mJhve~ 

yardım eden kıl;ılk de .. ıeuer karııaın· 
da bir Donkl§ot mevkUne dU§mJyece· 
ğlnl, &Jyaııette her batanm blr cezaııı 
olmak U!.zımgeleceğl prensibini 'tizden 
w:ak tutmıyacagı anIAoıldlğmı kay
dederek böy!e bir lhtarm ilk defa Bul· 
gartstana tevcih edilml§ olmu1, bazı 

Bulıar ırı&halllinın 011 ıırada pek 
fazla blr l§Uı.h eseri göstermesinden 
ve Bul&-ar kralmın gizli Almanya ııe· 

yahatl ile bunun etra.fmJa dönen dedi· 
kodutardan ne,fet etn:ıı, buluna.bile· 
CCtinl aöylUyor ve fÖyle devam edl· 

Hacı Murat karında karlı dağla· yor: 
rm eski ve sadık .dostlar gibi gii' ''Bulı:arWan artık biliyor ki kom· 

• • • f1J devletlerden toprak kop:ırmal' 11· 
IUmscdlğl bu kUçilk Ru.s kalesınde urı,rn eUııdckll&l tamamen nya kıs· 
kend',,inJ doğup bUyUdUğU havaya ! men kııybetwck lhtlmall de vardır ve 
daha yakın buluyor: avunuyordu. iAJ kat'idlr. Bir devtot buna emın bu· 

Burada müritlerin vatan hasretleri lunurııs kolay kolııy maceraya atıla· 

yumu9ayor; yanık memleket tOrkü· mnz. 
lerlnin, oynak ve kıvrak d.,nslarm Btıl;ıırlstanm ,,.,mşulıın Dzerin1Se 

basıl ett ,rl hıti!.ıa ve telkin ettiği k:ı· 
cllusı ruhların UmftsizJlğini ıu:aJtı· naat mıwtttes9üt kendlst lıakkmda 
yordu. Burada kendileri de gurbet hiç de enınl.ret telkin edici bir IDı!.hJ
~cken, sevgililerin hasretini gönUI· 7ette değildir. Fertlerin f1k1r Ye mll· 

terinde tutll§tunnuş olan genç ıa· taleal&rınılaa devleti ve bütan BuJcv 
bitler, b:ıbayanf bir biııba§t vardı: soayet.eslnl mesul iutmaıc t&bU pek 
Hacı Murat k ehe:mml etsiz de mUbalAğah olur. Fakat Bulp.ıistan· 

pe y da komşulııın sararma reuı,1emek Jur-
01- onlarla payla,,tlacak hla.ler bu· 111 yalnız hususi ve ehemmlyetah kim· 

lahUl.yordu. (Dftıamı '7.:tr) ..ıu1a m&&Jllt.ıedM la.t&laar e'lmu. Da 

Pil 
ihtikarı 

Ellerinde pil 
bulunanlar beyanname 

verecek 

Mateklrleı ıa 
,ıddeUe 

acadete edllece 
ırtyat murakabe komllyonu dUn, 

vali muavlnl Ahmedin rel8llgtnde top· 
lanmıflır. Bu toplantıda cep JAmb&· 
lannm pilleri tlzcrlndeki lhtıkAr tet 
kik edilmlf, ellerinde pil bulundUran· 
tarm mallarım birer beyanname ile 
koml.syona bildirmeleri kararlaftml· 
mııtır. 

Gümrüklerde bulunan plllerlD mU· 
hlm bir ıu.mı da çıkarılmaya bafla • 
mt§lır. Anadoluya pil ııevki de tanzim 
Jdilecektlr. Aynı §elıro, iki tırmanın 
mal aevkederok dlfor bir ıehrlD pilsiz 
.<almumm önllne reçllecektlr. 
Diğer taraftan dün, fiyat muraka· 

b9 komllyonunun çalııbfr ' ClııcU 
Vakıflıanmm 6nllnde bir pll lhtlka.rı 

ctırmUme§hudu yapılmıotır. tamı. oim· 
dlllk gizlenen bir eabcı. komtayonun 
koyduğu ıtyaUann hUUma olarak bir 
cep lenerlnl 75 kurup atarken suç 
llltUnde yakalaıunl§tır. Dlğ'er cep te· 
nerlerl, pil ve ampul muhteklrleriyle 
de ~lddeUe mUca.dele edllecekUr. 

Çanta kapanla, 
mahkUm oldu 

Vedide adında bJr ge~ kız. 4iln 
Çnrşar:ıba pa.zanndan geçerken, 
yanma 16 ya.,ında İbrahim a ~mdı> 
bir ç.>cuk yaklaşnaş ve ellodekJ 
~tasuıı . kapmışln'. İbrahim çan. 
tavı ukad84P Ai".mede vermJt, Ah 
met de 1':açmıştır. 

Pollsln tıı.ltlbl 11%erln" yahlanaıı 
kaptı kaçtrcılar. blrtnl'l sulh ceza 
mahke_mealnee 6 ~ ay hapis ce
roaınn ma.bk{un edilm1§le.rdir. 

• .Aııkaradan bild1rtldii?1Da ger~. 
ya.bancı memleekUerdcn hicret ve il· 
tlca suretiyle yurdumuza gelen 2•68 
ırkd~u:ıua 'l'Urk vaUuıda§U,ına alın· 

m~tn'. 

• Dahlllye Vekl\letl, vfllyetlere bir 
tamim yayarak, asker aileleruıe yar
dım lf lcrino blrlncl derecede ehemml · 
yet verilmesi, uker allelerlnill ıtk&· 
yeUertne meydan bırakılmıunumı bU 
dlrm!şUr. 

•Köy eğitmen kurslarından mt'Z\UI 
olan 700 ea"ltmen muhtelit vll!yetıere 
tayin otunmu§. bu arada 1.s!.tuıbul ma· 
arif mUdllrlU~ emrine de on eğitmen 
VCırilml§tlr. Bunlt\l' Silim, Çatalca 
Ştle ve Yalova k3ylerine ı;ondı:rlle 

cektlr. 

lurll parll\m!'ttt.o ldinft!!Onden do ta· 
pr, mulıtcltf ~ekkWlerln nUmayl!J· 
lertnde de kencllslnl "öst.erlr ve nihayet 
Bulı;a.r matbuatının Myfalaruıdao hiç 

ekılk olmaz. ı, lıa§mdl\ bulııruuı dev· 
let IMbmlan BuJgnrlstanm komşulıua 
Ue münaııebctlerlnl dürUtJt bir tekilde 
imame etmek için baı.an ne k!lıbr çok 
gayret ederlerı>e et~ınıcr, muhtelli 
Bulgar muhlt.ıertn .. en akaetmekte olan 
aealer Bııl;ar bükllmetinln bütün e
meklerini bop çd.arırlar." 

Hüseyin Cahlt Yalçın, dUne gelin· 
ceye kadar Bulgar resm1 mahatUlnln 
Bulgaris!.tuıa karın imkAıı niabctlnde 
gösterd...11 teveccüh ve müzaharetten 
dolayı Türk •iyueti.ne pek mUte§ek· 
k1r ı;örUndUğilnü söyllyerek diyor ki: 

"Dvbruca m~leelııla ballJ için 
Türk dlplom:.ısh;lulıı Mrtotllğl gıı)~ 

ret Bulgar hil~ettntn pt'k b.ııraretll 
t.eoe.l<kl\r1ertnl dA'\·ct edlyordn. 

Ji altat. h:ırı.ılıı zuhuru ve Komanya· 
nm lıpll ile alyasl VUJyet Bulı;ar 
bınıeahhırmı blnı.r. ok,:ır C"lbl r:örll· 
nanoe B.ıl;arbtnnda hıwa dezhal de
fi tt Bul;aı·lar Garbi Trakyayı h~ 
nıiyo k:ıllitıldnn gibi Trahya kcllmr 

alnı kullanırkrn "Garbi,. ve "Şa.rkJ,. 
farldanıu da wıufma7& ba,ladılar. 

Batta dotruııaa dofruya bhim Trn.k
yamna JÖ& cUkeııler c1e oldu. Tah:ık
kuk edl7or ki Bulgurlama lstecllklerl 
tef lktrM41 lı.A,aUarou nor.-.1 ,.,... 
Jar dahlllnd~ lnk~al etUmııek. tlcazet· 
lertne ensel f.etkll ecSebllen ~rl 
4Uaelt-k, llw1ı kOQlıfUlan J!oı .... 

Belediye vergi 
tahsilatı usu;ü 

!Rasgefe 

Tramvay b1r 
Atemdlt _.s· 

T RA!IVAl'LABIN ib~ 
yetlerini, f;raal\~Y ıııerl1.-

.~u ınnnı nnlatıp bıtırme)e ~ 
1 Uımet Rasim Ustaruıı:ıızııı 

bile ldifl gelmedi. ~f-

8 ki k h • · Trannaylarm blr aJl rll~ e eme ve acız yer - .. ,,.1 rinJ .. .. Une 1ettrlr- .J 

d .k ki' , ~ eru ..... c ı;ozon eti''ff" 
ne vatan aşı ı az şe ını I da detlikoclula.rm da ı;ona 

alacak ccğinl hbsedlyorum. ds ı,.t ~ 
Böyle bir bal ·nıkullll dıJ~~ 

latanbul belediyesi, tahstllb bele· fena mı olncağı Uzertnde 11~ 
diye tarafından yapılan vergi ve re· değilim. Yalnız lstanbul 1' 5oS-' 
simlerin tahslllnl tamamen yapmak bir hosu!iilyetfnJ k3yJ>edCC~~ıf#' 
ve vııtand.B§a vergisini dahs kolay bir barda~ tlalıa çok su511S 
şekilde verme lmkA.nmı bahşetmek I· ne dönecek. b1J), ff' 
çln bazı tedbirler almaya karar ver- Tramvay denilince tstaıı 

1 
J,ff!!' 

ml§Ur. Bu tedbirler meyanmda evvel· tanbut denilince de trııın'~ere 4B
oe ezalWmlf olan belediye tahsildar· lanır. Bunda 1:errece ı;tl~ g6~ 
tarının çoğaltılmasma karnr vermlf <11lll.memclldlr, Kola~ bJı5 ~il 
ur. Belediye kadrosuna bu kararlıı el· keskin bir karikatürist ~ıı ~ 
li tabslldar daha alınacaktır. Bunlara nı orada bot bol bulur. ) ~ 
tahsilAt Uı:erlnden yüzdelik değil, 50 ka!armm zemJn z:ıznan~f 
ura aylık ücret verileceg"lnden 29.000 nllktelcriyle kendisine ı; tlı 
liralık ücret tahsisatı ka'Lut edilmtf· 4'5hrct temin e<leblllr. ıııe'_" 
Ur. Fakat tahsillt !fi mUkelle!l.ıı pa• (Cmıal :Sailirin vaJdfyJ~ rf~· I 
raamı IJUbeye getirmesini teklemek ve ot.omobllfnl sa.tıp trnnn•ıı) ~ 
getlrmedlgt takdirde haciz muamelest edi lnln sebebini bunl~uıtJ O 
yapmak §ekli yerine mükellefi ikaz muharrlrlerinin sık sık f1ll ı:,ort' 
ederek ve kapımı• giderek beleıliye tat gö tcrlşlerintn ~ ~ 
vergi ve reaımıcrtnı clbayet oekllne da aramalıdır.) ~.wf 
gireceğinden tahslıt.tm çolt artacatı Siyaset mi T En aldllınl JiP1\f 
ve bunun da beledlye nef'lne olacağı ihtimallerin &crdedlldJ!İ di;ıtt _,.g 
muhakkak görülmektedir. rek lstcmlyerck orada •1,,ı,rv,;..-

Mecidiye köyiinde 
Kadaıtro tahdit ve 

tesbiti bitti 
tstanbulun en yeni mahalleleri 

olan MecidiyeköyU, Dikilltaş ve 
M e ş r u t i y e t mahallelerinin 
g a y r i m e n k u 1 kadastro 
tahdit ve tesbitl işi ikmal olun
m~"'İUT'. Bu tl~ mahaJJe Balmum. 
cu <;iftliği denilen ve halen yme 
mahim bir kısmı bot olan arvl 
halinde bulun&n lsta.nbula en 
yakm muaaam bir çiftlik ara .. 
~ıl Uı:erinde kunılmu.ş olduğun· 
dan tahdit ve tesbit işi bu çift. 
lık arazisile btr gelir teşkil et· 
mektedir. Gayrimenkullerin 
ta.hdit ve te9blt! i~ de bu şekilde 
yapılmJ'§ ve' yaftalan hazırlan. 
tn~~ır. 

Bu U.ç mahaltenhı psftalan 
tapuva V<!rilmcden evvel bura
da gayrimenkulü olanlara 15 kl 
nunevvel,. kadar itiraz müddeti 
verilmf ştir. Bunt!a.n sonra yafta· 
la.r tapuya verilecek ve lR 1ı<1it 
ve tesbit ko:""lisyonunıın verdiği 
kartr!ar knt'iyet k:ı;bctmiş ola_ 
caktır. 

Valiler arasında nakiller 
Yeniden bası v&lller arumda nakli 

yapılm14t.u: 

Bolu vali.il Naci Kıcınıan Tralızon 

vallllğlııe, Trabzon vallıst Osman Sab 
r1 Adal Afyona, Afyon val!Q Ahmel 
DurmU§ Bolu Yallllğtne ııakledllm.lf • 
lerdlr. 

GörWe.ıı idari lUzumn binaen Derfü 
kaym:ı.l:nmı H'kmet Ece Vekilet em 
rlne nlmm'!§ ve Gevaş kaymahımı 

Vasıf da Denlzli mektupculuğuııa ta· 
• y1n olunmu§tur. 

mUnasebctlerl içinde el blrllğl yapmak 
değlldlt. Bu!gnrlstan eadeoo toprak 
istiyor, kUV'\ctJenmck istiyor: ve Bal· 
kanlara balüm • olmak istiyor. K1mbl· 
Ur, eek1 kral Ferdlnandm tstaııbula 
glrı:rkon giymell için •lpa~ voNlji 
sırmah Unlforma nerede muhafa~ e
dlllyor \'e :ıa.marunı beJJJyor. 

Bulprlltarun bu hali komıuları:llda 
kf'ndllerlne ~ı ıuma;:ı, yakınlık 

hlsalDl mahntml)tlr." 
HUseyln Cahit Yalçın ma.kaleainl 

fÖyle bitiriyor: 
''Bulgarbtaa trtn katı battı hare

ket. JhUyan uımanı ıelml&tlr. Ya 
koUJtU topraklara taeaıa lW'a ve ta· 
leplcrinl tahakkuk ettirmek için te
tw.vüze &'8ÇeJ'ek biiyük bJr lnımar or 
nar, yahu' bUti.in bo hülyalan btr ta· 
rafa atarak komşalarlyle samimi ve 
halis bir doııtluk mUr.aaebetlf!rt teala 
eder. 1k1s1 ortası tereddllt poHtlku& 
BulprUt.a.ıı 1Çd Jııel' ~ ~ .. 
olacaktır.'' 

Yakıt -
Asım Us, "Bltıını~ık d"'!t!l, t'rr!!at· 

ctlluk" ba§lıklı m&kaleslııde, Bulga· 
riatanm vaziyetini tahlil etmektedir. 

Muharrir. Romıı.ııyanm tı:ıall ve 
Dobrucanm ladesl Bulgarlara bir ta· 
raltan Dede~, dllıır t·rattan !ıl&· 
ktdonya hWy&l&rmı t.ah&kkltk etUr 
mek umanı g'eldftt Qm1dlnl verdlgtnl. 
mihver devletlerinin de Butgaristanm 
bu ümit ve lhtlrasmdan !Jıtifade ede· 
~ ~U' ordWanDı Yuıw~'at•lll 11;.r 

crteısı 1,>iln gazete sa) 
0
wor 

bunların tahakkuk etnıf' .. ıll 
nu örUrsünllz. ~ 

Tandmat mıt En çap?~ 
lmkAnsm sanılan i~le.rin .. ~.ıtııl 
kalemde, bir çırpıda dtıP" 
dlr,int tnltdlrlc dinlersınlı. ~ 

l\Ilzah mı T Onun her orrr 
her şeyi mizahın mcnbaJ~tı,drlf' 
ne Nasretttn llocata:r Y ~dıd~ 
ftlerhnm snğ olsaydı. A1'gel~~ 
rrrsat bulup tstaabula ,pr 
tram\•ay nl1.rtedanlarıın1l 
katılsaydı muhakknk ld: ~e' 

Pes._ dereli. -~' 
Biletçiye "1'utı gönti" _.ti 

:ı;tbl: ..... 
- Putmnarı r Oğlnll1o 

Taksime bir blJct kesi 
Diyen omdn bnhmur. ICd!I' 41 

Şayet biletçi bo hl~ rııııt:ıY 
nı-ı.al•ctr ıJolu bır oon1'1ıt bif ,, 
le edecch olursa, bUylil' 
i;ıukkanlJ'ıkJa: ~,1,11· 
'"- 0Brlp, pastmnactllfll ,yl 4f 

mam d f'llJIM uın!\I\ lı ~ 
lJk defa raıtla.dım f" • 

Dlyt.n yine omdan çd~İr ııeı" 
Vellıtuwl fjO traoway :~ 

clir. ;?' 

Rıhtlm şirketinin KuP0~ 
bed. ileri 

fD.t~ 
Feshedilmiş ve bUtilJı de''ıetl 

~ullerile gayrimenkullet117ııı fi~ 
intikal etmiş olan ls~rıte~, 
tım Antrepo ve Dok §l ıı~ 
yeni keşidesi yapılan 6~ııJ' ~ 
ra.lı kuponlarının Iİ.IJl~yef~~ 
mum müdürlilğünce ·ub'ı;f 
pazartesi gününden J !).!~ 
bil§lanacaktır. Bu elJtl!~IJJr 
beherine kuoon ted 1 

44 kuruş isabe:t et~ 

~I)" 
rlne sevketmek suretiyle ~~ 
ta fena. halde Siia§~ oıan '(f ~ 
ra yardım etmek ıstedlkleJiıı'~ ~ 
gar kralının gizil BerllJl etl~ııııs' ' 
bu plAnm tatbikl yoıuzıda ;dil'. J.'11, 

admı olduğunu kaydetmek i11' .411' dı 
Us, bu p!A.nm tatbiki lçill rcııı~ 
tıldılttan sonra blrdenblr~ :ıı t~ .A 
çUnkU SovyeUeriıı bun• iŞ&Jlruııı;r;r 
mesi, TQrklyenln barı> b ,.rD' ~ 
arttırmıa olmo.sı ve ıınıayet ti !>il .il 
lukta ltalyanlann mağtOb!Yertl' f' 
ticeyi t.vllt etugtnl nycSede J 
dlyor: ~,.,ı' 

''Demek lstlyonız ki subf~;. 
dlin oldutu ılbt bugOrl ete ııd .t'oJI 
FBknt bu bitaraflık, bıJk ~C&J 
•un'1 bJr blto.ratlıl<tır ki ff~ 
tabtH ile de irade f'dtıebfllt~~ :..ti 
Jerln lcbım Ue kendini ı:or t getdl~ 
prfstanm mllMlt bir ı~ .... d fi' 
bWunettlft cün tekrJl.f __..- · 

ıtreoeıı &ablldlr ... 

Tan ~ 
K. ZekeriyYa Sertel dOaut&~ 

makale41nde BaUtantar.:13 tedlt iJısl'. 
nm vıuiyeUni teUdk etııı~e,-ts J-f 
harrlr, Balkanlarm ınuka ~il 
garlarm kararına baJlı 01 p 
d.ederek diyor ki: ~ l 

P]lohtelU CCTCyanlal' IJll _.tf 

ttıkoyu mubnfazaıJaD ~bit ~.İ 
dUşUnmlyen, t:ı.kat tarlhl ~J 
vermek vaıtyeUudo bOl~,. ~ı' 
btikCmetı nazik b1r mev--~ ~ 
JlDkQr.ıctlnlD tu nadk ,.aıJ tdl tı ~ 
eclcbllN)Cğl cıüphelldlr. Çl~tıı" r;,ı! 
metlD lstlnatphı ~ bif J.- ,J 
onaleyb bugünlerde SOIY'1cı::ır •:/ 
met tcOOddlllUDil blldlreJl 
p11no c.~ıdır." 



cmditi 

i aı ltındakl 

Fransa da 
hadiseler 
aı-tıyor 

Almanlar, vahim 
nümayişlerin tekerrü
ründen korkuyorlar 

Loııdra, fB ( A.A.) - Müs
takil Fran.c;ı?. aja.ruıı l:.ildiriyor: 

!Kanlı bir tenkil il" biten Pa
risli talebenin nlifnayişlerinden 
sonra, işgal altındaki mıntaka
da hadiseler artmaktadır. 

Paris"n hallerinde ve mezba
halarında polis nezareti kuvvcL 
lendirilmiAtir. Buna sebep va
him nümayişleı in tekerrürüne 
mani olmaktır. 

Normandianm diğer bir kıs _ 
mmdn. da daha önce olduğu gi
bi, C:ıen'dn bir Alman avcı tay. 
yaresi t:ırafmdan düoürülen bir 
lııgiliz t~yyarecisinin me1.arı 
bütün bir haf ta ~içeklerle süs
lenmistir. 

Sinema.hırda, Jngiliz hava 
kuvvetlPririn Alm:my da yap. 
tıkhırı tıı hribatı gösteren film. 
ler alkış tufanı ile ve "baştan,. 
av?zelerı ilt- karaılanmaktadır. 

Gayri m 0 c.-gul denilen arrızide 
de gerginlik artrnaktrıdır. Ge,. 
~enlerde Livond!l Doriot'nun bir 
taraftarı Yrı hudileı·in ttl<'yhinde 
bcynn..ııameler dağ;:tmıştır. Bu 
beyanoo.me!er su cümle ile biti_ 
yordu: Ya~asm Doriot, yaşasın 
Peten. ya~~sm Hitler. Böylece 
maresalin Pdının Bitlerle bera
ber getirilmesi öyle bir infial u. 
yandırmrştır ki, beyanname 
yırtılmLS ve dağıtan da fena 
hnlde hırpalanmıştır. 

Binlerce mayn 
f'.ırtına ile lsveç 

sahillerine sürüklendi 
Stok1v.>lr.'1. f8 {A.. A.) - Ste_ 

fani: Müthiş bir fırtlna, binler
ce mayru lsvcı;in cenu}>u gnr.bt 
sahillerine doğnı scvketmekte. 
dir. 

Dilzinelerle mayn patlamış, 
hnsarata sebebiyet l.·ermiştir. Bu 
maynlardan birini pathıtmş,k te
şebbüsünde bulunan 4 baiikgı 
telef olmJ.J tur. 

Hindiçinide tevkif 
edilen Amerikalılar 
Va§ingto11, f8 ( A. A.) - Ja

ponlar tarafından Hnnoide tev _ 
kü edilmiş olan .Amerikan kon. 
solosu Rinden iJe Amerikalı ga_ 
z.eteci Jacoby'n.in tevkifleri 
ilıakkında. Birleşik Amerika, Ja
ponya ve Fransız Hin<liı;inisi 
makamatı nezdinde te~büsat
ta !bulunmuştur. Haifungda b:r 
askeri kampın fotograf ım a.l. 
makla itham edilen bu iki zat, 
bilahare se~st bırakılmışlar. 
dır. 

Görünmiyen Harp: 
BEŞi Ci KOL 

l'az.an: . 

VLAD IR SABAT 
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- Şimdi anladınız, zıınnedcrim, 

dedi, sizin korkunç düşmanınıza 

Valeskadan evvel kimlerin hizmet 

etmekte oJdu~nu !,. 
Hakilmtcn de yüzba~ının fcvka. 

19.de bir meharet olarak söylemek 
istediği şeyi nneak o vakit lıavra

mışt,nn. 

Yüzb!J§ı l}amat, Polonynnm 

şilpbcsiz güzide hir istihbarat su· 
bayı olduğu halde aYJti zam nda, 

snhte olarak, Almanlara da hlz • 

met eder görUnmektc olduğunu 

f;iöylemek istiyordu. 

Bunu da harikulade bjr muvaf· 
fakıyct addetmekteydi. 

Filhakika böyle bir variyet te -

min edebilmiş olmak, bir Polonya 

istihbarat .subarı jçin pek mühim 

H A B E R - Akşam Postası 

Bir İsviçre gazetesine 
göre 

Anadolu üzerinden 
Mısırı istila 

projesı terkedildi 
Buna sebep Moskovanın 

muhalefetidir 

~ürlh, '!8 (A.A.) - Rö~tcr: 

NevzUrher Zeitung gazetesi, son 
günlerde cereyan eden Alman -
Yugoslav görüşmeleri hakkında 
muhabirlennden biri tarafından 
çekilen telgrafr ncRl"elmektedir. 
Boğazlardan ve kliı;ük As~·adnn 

geçerek lı'ilıstin ve Mısırı istila iı;in 
lJir proje ıne\•cııt iıfüıc bu proje 
Sovyctlcr Birliğinin muhalefeti ti~ 
zerine tcrltedil1JlİJJl..ir. 

Her türlü sµitefehlıümün önü· 
ne gf'çmck kin Sovyetler Birliği 
hükı)meti Molotof'un biuat Al· 
man hüküınctiyle görü mesine lta· 
ra•· vemıişUr ve > npılan konuşma
lar Sovyctlcr Bir}iği ile Almanyayı 
doğı udan doğnı}'a alfilmdnr eden 
mesela le re hnsredilmi. tir. • fos· 
kovn, mihveri kepdisiyle anl~ma 
yapılacak bir te{lekkül olarak ta· 
nımaktnn imtina etmekte(Jir. Bina
enaleyh Sov~ etler Birliği hilkUıne-
ti nazikane fakat azimkarnnc bir 
surette Bcrliıı konuşmalanna ltal· 
yanın iştirak ettirilmesi firkirlnl 
reddetmiştir. 

Molotof ~ovyetlcr BirliğWn 
l~aradcniz ve Boğazlarla alakadl}r 
olduğunu ihsas etnµ~tir. Bu iki 
•nmtakada da SovyeUer Birliği sta
tiikonun muhnfazasını !iiddetle is • 
tcmektedir. 

İtunal edilir kaynaklardan öğ
renildığine göre, Sovyetlcr l3irliği· 
nin boğazlar hakkındaki hattt ha· 
reketi HiUer tarafından anlaşıla -
cak ve tasvip edilecektir. 

~Tııııloıı. 28 (A.A.J - Havıuı: :Mas· 
sılla \' ı- uru, devlet bahnycsly!e denlı 
tıc a t fı1<ı ı..no. mensup SOOO ne!erl 
1n 1J. e 1 :ı Fransny{l Ç'rtjrınl/ıtiı'. 

A ""' t nler, bahriyeliler \"e ı.ıeh!r 
hnlkı t r .nc.ım hararetle istikbal e· 

"' t 1 rmont • l~errarul1 28 (A.A.) -
Hin· : Le •ı Blum kabinesinde mUs· 
le arlık ı; az f ı gonnli§ olan :ırllz}lafı 

1 ·; :-not. 6 ilkkflnıında 13 Uncu mm· 
tnka askeri mahkeme.! huzururuı çı

kacaktır. Vicnnot \az!feslnl terk \'C 

dU,man onlinden !lrar ııuçuylı:L maz· 
nµn bulunmaktadır. 

• Nmıyork1 28 (A.A.) - Tasa: 
Amerikan matbuatının verdiği hıı. • 

bere göre Fransız zir114t ve ia§C nazı· 

rı Cazlot. l§gaı altındil bulunan ara· 
zidcn serbest araziye 50.000 \'agon 
buğday getirmek için mUtan:kc ko· 
~onundan mU .. ruıdc istemiştir. 

• l>ııbllıı, ;.?8 (A.A.) - :Wlll mü· 
dafaoya ı:arleıJilmck üzere Irlanda 
pnrlAmentosuna Uç milyon stcrlJnllk 
munzam tahsisat talep eden bir tak· 
rir te\·di edilmiştir. Bu suretle Irlan· 
danm mllll müdafaa masraflarmtı alt 
tahsisatı 6.~IH.601 sterlini bulmak· 
tadır. 

Hindiçini ile 
• 

A...Z z9am 
atasında 

muharebe 
'J'ol•yo, 28 ( A. A.) - Bang. 

kongda milli müdafaa nezareti 
tarnfmdnn n"srt'Clilen bir tebh. 
ğe göre, frıınsız Hındıcin~ine 
mensup tayyarelerin bu sabah 
cafakla beraber yaptığı bombar
dımanlar Siyamın doğu hududu 
bölgesinde devriye gezen bir 
kaç Siyam askert: in yaralanma
sına 5€-'bep olmuştur. 

Siyam tayyareleri mutaarTız. 
hırı defetmişlerdir. 

!PRANSJZ TEBLIGl 

Vi.şi, 28 (A. A.) - }.füc;tcmle,. 
kc nezareti tebliğ ediyor: 

HanQi'den gelen mall'ımata 
göre, 24 _ 25 ikjnciteşrin ge~si 

1:3 at 23 dt'. SiyaM nskerleri1 hu. 
dut PoYJ.Jndaki c~n~tung ırmağı 
Qzerinde bir köpM.iyü berhava 
ederek Cambodge'de bulun n 
J>oipetfctis köyijne girmeğe te
ı>el:fJüs ctmişlerdjr. 

Siynmhlar tarn.fmdan mitr~l. 
yöı Ateşle rile yapılan ü~ hücum 
lc§Cbbüsü lp hudut muh.ıı.f ızı 
tıırEJ,fmdan to.rdedilmiştir. Fr.nn .. 
0ızlar tarafmdan hiç kimse ya_ 
rn.lanmamı.ştır. Saat 5 de Siyam. 
Jılar t.ckrar .otomatik silŞ.h atcs. 
lcrfae başlamışlardır. 

---O'---
Zagı~ep Üni
versitesinde 

bir dövüş 
Be/gwd, 28 ( A. A.) - Avala 

ajıınsı bıldıriyor: 
Müfritl<>rc mensup Oniyersitc 

talebesi grupunun dün ZıığNp 
iıni:versitesinde Hırı·at köylü 
partisine mensup bir lak:. ... gru_ 
pu ile kavga çıkarını~ olduklarını 
bild":·meğe Avni. ajansı ımezun. 
dur. Bu lravgn esnasında bir ta
kbo rovclvcr kurşuniyl yara
lanmıştır. 

Polis müdahale ederek sUki'inu 
iade etmiş ve bj.r kaç kişiyi tev. 
kif cylemi§tir. 

r~n c u reis 
s ifa etti 

lldı.iııki, 28 (A.A.) - Pöıt seneye 
yakın bir .:nmandanberl reisicumhur 
olıın Katlio lllhhl vaztyeli sebcblle fa· 
ttfasmı verml§Ur. 

HUkOmet bugilnkU toplantıaırula bu 
istian. 1 :vıızlyet dola.yıalyle parltimcn· 
toya yeni reiı;lcumhurun aeçflmcsı 
Jınkkmd.ı. bir kanun lfıyibası tevdiin_e 
karar vennışlir. I.Ayihada. 1936 da 
tnUiıaP edilen "Reisicumhur seçinı 
koUeji,, m.llddetlııin uzatılması vo ay· 
nı s çlcllcre yeni bir reisicumhur scc.;· 
mek üzere toplar.maları lçln salt\h!· 
yet vcnlmesi teklif edilmektedir. 

Yeni reisicumhurun \'azl!e müddeti, 
istifa cd~ reisicumhur KalliımUJl 
mllddctl ile mnhdu: ve mukayyet ola· 
caktır. • 

bir muvnffnkıyet sayılabilirdi. Bu· tcessUriimü muvaffakıyet ve zafe· 
na ştlphe yok. rlnc atfeder.ek ı>Qnnm içinde adeta 

Ancak, d<>mindenberi Gamaltan geçit resmi yapar gilıi f,iahııne bir 
dinlediğim samimi kanaatleri alda; yilnıyli§le bir a.sağı l.ıir yuknr:ı )ii· 
tılanın hangi taraf olduğu hakkın· rümeye başladı. 
do. bana kafi derecede ncı ve müt· Bir müddet zihnimde bu derece 

hiş bir fikir vermiş bulunuyordu. derin bir gafletin ihaiıetten 
Biçare istihbarat yüzbmıısı, bel· farksız olacağını, her tnmftan u· 

Jd .ı\lman nj;uılannı veya istihbarot )uşturucu enjeksiyonlarla Udetn 

şeflerini sahte müdafaa plinlariy· dondurulmnye. b~lamış olan QİWC 
le aldattığını zannetmekte ve bu Polonyanın gözli bağlı bir hal.de na· 

sureti(' onların emniyetlerini ım· sıl karanlık tehlikelerin uçurumu· 

zandığına inanmakta, veyahut ha· ııa sUı1\klenmekt~ olduğunu düşii· 
kikatcn de buna muvnffak olmakta ncrek lirpermcler hissettim. 
idi. f'~kat, ne yuık 1-i l'D cok aı · Sonra birdenbire yüıi.iyüp yUzba· 

datılmı§ olan kendisiydi. Zira. ken· ının ônüne gittim. Elimi uzattıın: 
disi idi kl Almanları en iyi tnıııdrğı· - Aziz ~üzbaşrm ! .. Bu muvaffa· 

nı znnnettiği halde onlaı 1 bC'lkl l'n ltıyetinizi maalesef hentiz tebrik 
fena tanıyan bir adam vnzlyctln<> cd miyeceğim ! .. Bundttn dolayı be· 

düşmiiş veya düşürülmiiştü. nl affetmenizi dilerim!.. Bilnkis, 

YilzbMr ~ıımet, nmhııkl;ak ki, •"z . b' r gün, bizzat keJJdi tuzağınr 
be inci kolun harikulfıde kumuz· 
casma., fakat Polonya için korkunç 

olan tuzaklarma düsmil.~ bir a<J m· 

dı. hem de ~cndisi tuza~ a dU Urül 
düğijnde ?.erre kadar şüphe hile et· 

:miyorlardı. 

Benim c:ınımdan vunılmuıı gibi 

acı hir yeiş ve tePssilrle sükfıt et 

tiğimI görl'Jı yüzlnuıı ise hu r!erin 

o acağımı umuvonım ! 
C::"mdilik m ·s adeni.?.i rica c4erim ! .. 

.zinl" bu şrkilde görü,.müs olma· 

rr.ızıo vazifemi her ZB.IJlanld ar.im 

1 \e k tivetlc yapmnl:ta dc\•am et

meme h'" bir ııurctta mani olmıya· 
•~na emin olunuz!,. 
Yüzbaııı p ırosunu <luıiakhrının 

... 
Uçlü Pakta 

Dair 
U
• • ÇJJÜ ı>a.ktm WUerl .a.rnlen· 
~ ıra ile, f.J&carlstnn, Ro· 

Gır.nya \e Slov~'B~'r o.ldılar. \'a· 
kmdn Mn.rıçuko da ı.rlroC',eknıl •• lüm 
girerse gln>in, palitm numarası Uç· 
ten ~W;.ar.ıya ~ımıcak. Zira mUı· 
'er 1)3.}..-iında tnm ıı:ıun~ .S tür. 

J'ukta girell son ~ de\ lrt, yal· 
mz iU• " t Ur deı letle ~5tilar. 
Sµ ht ııb:ı ı:öre, ıtWSt'Jiı Rom&11)"a, 

l 
Mnc:ıri •aııl:ı, \'e)·a l.\la<:aristan ·ıo· 

'ul•) ıı ile filqt d tf'lcl'ilir, Pnkt o.r
k:ı.ıh.;lıırr, ilk üı· akit del let do

l la) ısi)·letlir. Yahut ııalct l.Jd tilJlıf • 
zerine kunılmııstur: lmtlyıulr sınıf, 
imtiyaz ız smıf ... 

H ınt;ı:, ;;e~ll'.JJ gün, büf.ün !iC" 

birlerde \C kasnbatuda )al· 
nız bir tiıı ekmek ~rb'"ardwas' ım

rnrb tı"mı ~:ızdıktan sonra bu )C" 

ni tiıı el,meğin ilır.de SG randıman· 

lı olacağınJ iliH rdi) orlardı.. 
l ıı n· el.meli işinde ronclıına.n -

bUirsiuiz hl - bıığd:ı.r tanl'leri ö· 
ğijtiilrlül>l~n t;onra ''Jcmliği \"llldt 
çılta.rılan ı.eğc ;;öre ıleğişir: Ne 
kadar f'ok l<epc'k çıknrıhrsa. nındı

mnn o 1 ndnr nı., fakat un o kndıır 
bC'ya,. olur. 

Buğday tanC'Jcrinde kuru madde· 
Jer ı iiz.d 86 11lduğuna göre ~eni tip 
t'lınıel<fo o uuıddclerin hepsi bulu· 

n~k demektir • • imdiye lnıdnr ye
"; ·dmi7. rlınıl'Mer 89 yahut 86 nı.n· 

' lıınıınlı oldub'llntlan yeni ekmckhm 
dol;ı)·ı btıb-d l el n ehcmmiyf'1Ure 
ıılsbctt«> t snrrnf olunaca1dır. Şim· 
diye kad r ) <>nllen cimıelderln u· 
nundan ~ıknnlnn kepl'f_-in tl'rldbin

do yfüdc 13 den 7.lyn.de 5zot, ü~ 
yul<uı ·y. ': \'t' linnlyc yakın ~r 

!acılı roarld 0 J bulnıulnğundan -
•)'l'nl ekmek daha fa'Zlıı ke~

dcn do!Ayı biraz daha esmer olınal.

hı. bernber - 17Uphel)iz daha ziyade 
gıdalı olacaldır. 

fosa.nlnnn (Jn. sadece kepek ye· 
ıneleri milml..'iin olsa~·dı, beslemek 
bakımmdan değilse de, vitsrnlnler 
ha'lmnmdau en iyi gıda kep.el< olur 
du. Yeni tip ekıneL.-te bimz dalın 
fazla l<epck lml:ıcnğqıdruı yeni ek· 
mck litıınıJn cllıetinden önceki e)i· 
mcldcrden - hl'lc francaladıın -
ü t liıı olııoal.1.ır. 

Beı;lemek ib:ıkımından yeni eleme· 
tfn unund;w, > ü1.dc J 2 azot, l.4 
ynğ ,.c 69 sulu karbon, r 1 15Ckcr 
olacak maddt'Jcr bnlunııcakt:ır. Bun· 
lann \'Cretıep 1-.itlori nıJlrtan 887 
kadar hıiae3ı"lnılıı.o ~·eni ekmeğin 
yijz gramı,, an<'.a.k 184 kalori ,·c:rebt· 
len )"iiz ~ etten fazla ı.-c, en 
!;Ok gıdalı yc.mcklerden sayılan mer 
clmeğin ~iiz gnımına tam mundil 
obc:ıl< d"ınelctir. 

\'eni t>luncP.n büyük bir fozlleti, 
l"cpcği bir (lah:ı fada. olm mdaıı 

3 

• • QLC tı bnrolnmakfun dü· 
nen Romanya hariciye n:ı.zr 

n Proııs Sturdza., Bön>cn &ytun~ 
nzf'J ine 'erdiği b yanntta de

ml5 ki: 
·•- • • • J~cncbi diyardan g!'len 

dlre!rtiflerle d.:ıhlli ,.e IUlrM h-n· 
ctJn1 idare cdC'n htç bir meml ket 

f('I h bulalll!lZ." 
n11. bir ıl"rt ~ nnmn mrdrr, >ok

sa PNms 1\ azır, \lma.nyuyı e<1nebi 
diyar ymı~or mu? 

U do\I t r henliz pal,tn gir 
mcmf, lcrrUr: L\ik emburg 

du'knlıgı, Hoboda, lleldka n:uıı· 
N 

, 
mıu'kn, or\c-ç, General GnH:rnc· 
man ı>olon) ıı.&ı, Çek) ıı., 1 uro lıııa!:ı 
ıne\Zm.ı hl: Flaman df"\ leti, Ar 
na\ı.ttluk.. 

Fakat ~alib:ı. Arna' utluğu ı u· 
nanlılnr b im sel Jo ısoliacuklar. 

KL"l\"T 

dolayı, \ii uda g len ck~ğfn da.· 
ha nz olmasıdır. Be3 z clane· 
ğiıı )n.lıut frant'.alanm verdiği ek~· 

lik 7.5 dcrcoodC' oldoi;'ll halde )·e· 
ni eknıt'k bunun ~ mm )'alan 

4.08 derer d t ·.61llk Yerecelrlfr. 
:Yediğfmb. şe;vlerln \'Ücudıı ,·erdik" .. 
len ~ltsillğl """'arşıbynn uıuvlanmrz 
lıllh:ıss:ı böbreklerle akciğerler oJ· 
dui:,"Wldaıı franea.la. yiyenlere nb

bctle yeni clanekten ~iycnlerin böb 
re ki eri d u) onılaeak 'e nPfes
lerl daha mhat olncal..'1ır. 

M .. denlerl b:ıkımmıbn 86 rnndr 
man]J elmwJ-, buğcl y tohumu~ la 
it ~ .tir. So m en ızengin unlu g,· 
dadır. Yüzde 4 miligram çelik ile 
S ıniHı;r:ım man anez madenleri 
bajlaı. hiç bir okmc'kt"' buJunam:."~ 
l'ilıd nisbeU)l \c mlligııll11 he a· 
biyl<', cilde lruw<-t \erecek 180 kü 
kürt, hamın llizumlu 55 klör, kana 
ku\'"\·et lerc 20 J.ıom, ,·iu:ndl'n 
ctJtrfnl lm\'\ctlrodirr.n 460 pofoo; 
yonı, }'Ücuduıı ııc itlerine •e.zmc.b 
'şığı getiren 140 ınanycz> om, l'.r 
kolderl b:ıbıı eden 3 cleııı 8,5 n l.o 
d:ı.r rlnko bey:ı:ı: ekıneJctc· bu una
IDAZ. l:"nlmz, gUı. !il•,' rren i)·ot ma· 
dcnl(llr. l'enl ekmek fr:ın :ıl nm 
yansı Jmdnr, l iizde 0,003 rnili"'nım 
'erir .•• Bir de fosforlı kireç arasın· 
dald nl<ıbet )eni <'lunektc nncal 
0,15 olt'ın ndan bu iki mademl('ı• 
istifade nn k o nisbctte olacaktır 
Znten eknıcldcrln hiç bir tUrlü iı 

ı;orukl nn l emikJ rlııi dillel!ccel• 
gıdn dire hrct nlmamı br. Aksi 
ne bir Cknıekle b len n !:()Cuklar 
r-:ırpuk kemikli olurlar ••• 

Y Inız, mdi)e knd r sadtte 
fmn a )iy.rnlcrln ~eni clanckten 
eynı dorcooclc isttfıulc edeceldcri 
blnız ~iipbell knlır, ı:UnkU fmncaJıı.
nm \erdiği gıdrufan yüzde 95 1 ka· 
IL<ı karı5tii;'1 halde ~·eni ekmekten 
nncruc 8G ni betinde kan~· 
c:ılrtır. 11\lmt bu !mdar 7.nrarn 
~ılrk, f yfycnlerin büyült 
00.nı:ıldarnula ancak yüzde 4,5 Jml· 
dığr hnldc yenl tianeğlı} yüzde 12,2 
ni IK'ti lmln.oa1.tır; fi&dcce fnuıcal:ı 
yemekt-On ileri gelen peklik kaybo 
lacnğmdıın, yeni ekmek francala 
)iyel)lcrln amyıp da bnlamacJıkJan 
deuı. yerine gc~ocictlr. - G. A. 

arasına sıkıştırarak soğµk bir ta· ı :rek, karanlıkta. sıktlmıE; meÇijul 

ınrla elimi sıkarken, hfı.lıl muzaffe· kurşunlarla kur'b;ın edilen albay 
rıuıo gülüyor: 

- Yine aldananın ben olduğu· 

mu bana kar§ı isbat etmenizi ben 

de bilhassa rica ederim? .. diyordu. 

Beraber çalışmamıza gelince, fikir 
aynlrğına mğmt>n, tam bir asker 

gibi daiına beraber çalışmamızda 

hiç bir mahzur görmediğime de o· 

min olunuz! .. 

ıx 

ımvAuf row ·YA! 
l'mumi harpten evvel Polonya 

edcbiratmı hemen bUtiın dünyayn 

tanıtnmı olnn. Hanri Siyen~iyeviı;in 

(Kovadisı nereye gidiyorn1Jn?} i. 
simli <'seri olmuştu. 

Si} enkiyeviç bu cserind Romn. 

d ilk hrıstiyanln.nı yapılan tily

icr ürpertici mezalimi unutulmaz 

sahnelerle ~re bUylik bir kudretle 
bı.8\•ir etmiş, mazlfımlam karın 

hPlki btit\in diln) nyı bir defn daha 

nğlatmu tı. 

:Mar.lnm Polonyanm bu seferki 

harptC' (Kovad
0

s} feryadını, mu • 

hnkknk ki, tik beffi.ncl kol tarafın· 
dan ml'l'un bir tuzağa düııUrUle • 

Samerovlç oJmu§tur. 
Kahraman Sa.meroviçin • Brum

bcrgdeki v111fı mda., odnsmın dört 
bir tarafına dönüp de ya.ralr bir 
aslan göğr yi..qie tekrar tekrar 

haykırdığı: 

- Kovadis Polo~a ? .. 
l<'cryadı hit'.bir zaman kulakla

rnndnn kufl>olmam:ı;stır. 
Sık sık, her yeni v<ı elim bir ha

kikate alnını çarptıkça albay Sa. 
mcroyi~in yUT.il, sanki hctbahl 

Polonyanuı havari Paul'ü o imiş 
gibi, gôziımUn önüne gdiyor ve 
bir ölünfin kireç kesilmiş dudrık· 

laı iyle Polonyanın ufuklarına doğ· 

ru: 
- Kovadis Polonya? .. rov'3.dls 

Polonya? .. 

Diye mmldıındığmı işitir gibi o· 

Juyorum. 

Zavallı Polonya senelerce lsUk-
1\1 ic;in vunuıtu ve dirildi. &>nra 

nasıl oldu d 8 gtinlUk bir harp i
c n verdi? .. 

Bundaki a.ktllı!.r durdurucu mn. 

ciZ'", mucizclerln <'n denis\..iil'. 

(Devamı var) 
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Feroe adaları 
İngiliz kıtaları 

tarafından işgal edildi 

Lonilra, 28 ( A. A.) - Avam 
kamarasında. sorulan bir suale 
cevap veren hariciye müsteşarı 
Butler, ezcümle şunları söyle. 
miştit: 
"- Feroe adaları (!skoçyanın 

~imalinde) Ingiliz kıta.atı tara. 
fmdan i§gal edilmiştir. Danı. 
marka. ile olan bütün irtiba t ke
silmiştir. Bu adalar Dtınimnr1;:a
nm malı kalmakta berdevam o. 
lup Danimarka hUkflıneti ile ma 
halli parlamento tarafından ida. 
re edilmektedir.,, 

a ıaz a e e 
Dün Beyoğlunda 27 

talebe yakalandı 

Ortn tedrisat muallimleri i
le polis tarafından §Chrin muh 
telif semtlerinde yapılan kon
trolla.r neticesinde kahveler ve 
sinemıılara giden talebeler ya-
kalanmaktadır. •. 

Dün Beyoğlu semtindeki ta
rnmada 27 talebe bulunmuş, <li
ğer semtlerde uyğunsuz yerlcr
lerde görülen bir kaç talebe top 
lanmıştır. 

Talebelerin i imleri ile bu. 
iundukları vaziyetleri tesbit e
den raporlar bugün maarif mii
dürlilğüne verilecek ve hakların 
da bu raporlara göre muamele 
yapıla.c:ı.kbr. 

Bu sabah s:ıat 6 d:ı.n itibaren de 
çift numaralı taksiler ı:.aıı,. maya batı· 
ıamr§larclır. 

Dün ıınalıın olma.dıi:"I hnlde çnlıısan 
4 çi!t nuınaralı Uıksl ilo bir husus1 o· 
tomobll ve iki motosiklet yakalanmış· 
trr. 

Bugün öğleye kadar tek numıı.ralı 

taksllerde çalıısan görUiınem~tir. 
Diğer ta.rnftan cmnlyct nltmcı §Ube 

mUdUrlUğünfln tesbit cttığl ııokilde o
toınoblllerlnt ma.tıkclcınlyen b;ızı §O' 

:törler yakalanmıotrr. 
Bunlar hrıkkmda pasif korwıma 

kanununa göre 25 liraya kadar para 
cezası \'erilceektır. 

:Vekiller Heyeti 
toplandı 

Ankara; 28 (a. a.) - İr.ra ve· 
killeri heyeti bugün öğleden 
E>onra başveka.Iet dairesinde 
b~vekil Dr. Refik Saydamın ri
yaseti altında haftalık toplnntı
mnı yapmış ve ruznamesine da 
hil meseleler üzerinde görü§
mü§tilr. 

(Baş farnfı 1 ine.ide) 
mak için Türklerle Bulgarlar 
arasında mazide cereyan ctmi!] 
muhasamatın hatırasına. ve Bul 
garistanda bir Türk ekalliyeti 
mevcut bulunmasın~ güyenen 
propagandacılar için bu hakika 
tın ne ehemmiyeti ,var? 

İngiliz beyanatı bu kabi pro
pagandalan susdurmuş olmalı
dır. Bu arada kral Boris ve mii 
§avirleri mihverin Uç taraflı pak 
tına iltihak teklifini kabul için 
hiç bir §evk ve müsareat gös
termemişlerdir. Bu mihver tek
lüi, cazip bir teklif değildir ve 
kabillU l:Iitler general Antones 
koyu biraz teS'1k ve teşçie Ja
yik gördüğü gün Bulgaristanın 1 
Dobrucayı Romenlerle indt!sine 
mani olacak bir garanti de teş
kil etmemektedir. 

reşte 
Bü.krc~. 29 ( A.° A.) - B.B.C. 

Bükreşte askeri kıtalariyle lc-j
yoner teşekkülleri arasında 
mUsademeler vukuu her an 
muhtemeldir. Şehirde büyük bir 
nsa:biyet hüküm sürmektedir. 
Romanyada çok sevilen profe. 
sör Yorga'nm da kurbanlar a. 
ra.sında bulunması, Romen hal
kının lejyonerlere karşı infialini 
arttırmıştır. 

General Antonesko dün ordu 
komutanla.riyle uzun uzadıya gö 
rüşmUŞtür. Hükiımet şefinin 
kmnandanlurdan yardnn istedi. 
ği, ordu kum<>ndanlarınm da 
katillerin şiddetle tecziyesini is. 
tedik1cri sanılıyor. • 

Romanya.da istisnai hal vazi
yeti ilan edilmiştir. 

Bil'k"reş, 138 (A. A.) - Başve. 
kalet tebliğ ediyor: 

26 • 27 sonteşrin gecesi Jula
na. hapishanesindeki kemiklerin 
mezardan çıkarılması münasebc
tile orada çalışmakta olan lejyo. 
nerlere karşı yapılmLs olan ci
nayetlerin baı;lıca. failleri 
addedilen siyasi mevkuflardıuı 
bir kısmını kurşllna dizmi!'lerdir 

General Antoncsko, hükiımet 
ve lejyoner hareketi bu fili tak
bih etmektedirler. General An· 
tonesko daha bidayette iken yeni 
rejime esas olarak kanun ve a
dalet mefhumlarını vazetmiş ve 
lejyoner hareketi ise nizam ve 
kanun kadrosu içerisine kendi!•. 
ğin.den girmiştir. 

Şi,ddetli cezalar tatbik edile. 
cclttir. 

Lejyoner h:ı.reketi bütün azn
sım hükfunetin çiroiği niz::ım 
çerçevesi İrJ?risine koyınağa ve 
bu nizam ve kamına mu ha ~:f 
harekette bu1una.nlar1 şiddetle 
tecziye etmeğe karar vermiştir. 

ALINAN TIJDBIRLERE 
RAGMEN 

Ilrrlin, 28 (A.A.) - D.N.B. a
jansı Bükreşten bildiriyor: 

Profesör Yorga dün lejyonerler 
tarafından evinden kaldırılmıştır. 
Pı-ofesörün cesedi Ploesti y:ıkının· 
da yol Uzerinde rovelver kurşunu 
ile delik deşik bir halde bulunmuş
tur._. 

1931 de Romen Baııvekilliği et
mlş olan profesör 69 y~mda ve bir 
kaı; haftadanbcri Sinnyada ikamet 
etmekte idi. 

Lejyonerler Yorga~'l. <'!emir mu· 
'haftzla.rm şefi olan KodrcanunWl 
katlinden ''manen mesul,, ~ddedi· 
yorlardı. Yorga, Kodreanuyu bir 
makalesinde kendisini tahkir et· 
mekle ittiham eylemiş ve Korde
anu aleyhinde altı ay hapis cczasi
le neticelenen bir dava açm!Jitı. 
BUKREŞTE l\1UHliM BlNA-

LAil ASKER! lŞGAL 
AL TL'\ "DA 

lfükres. 28 (A.A.) - D. N. B. A· 
j1nsı b!ldlrlyor: 
Çarşamba · Perşenlbc gecesi Gene· 

ral Antonesko, bazı taha!f'uzl nskerl 
tedbirler nlmqıtrr. I'.iltUn ı;cce mühim 
asJ,erI kıtaat hareketleri nazarı dik· 
kati cclbetmişUr. En rnUhlm blnalar 
ve bu meyanda. po..<ıta binası Ye tele· 
fon santralı ordu tarafından işgal e· 
dilm~ ve gece yarısmd::uı !Ub:ıren bQ. 
lUn telefon muhabemtı kesilmiştir. 
Sabah s:ıat 10 a:ın itibaren ecnebi 
memleketlerle muhab<'re lmka.nı bu· 
lunam!lmıştır. diğer taraftan lejyoner 
hareketi do kendi cOzUtamlıırrnı el al· 
tında tutmaktadır. Şet>Jrdc nsablyct 
hU'<Umfcrlnad.ır. 

Di.lnkU gUn yapılmış olan ve şlimu
IU üerecesı şu d:ı.klkada bile tamamen 
tayın eC.lcmiyen muhtelif hareketler 
lejyoner polisi tarafınds.n dcğll, vak· 
t j 'e IJ:ı,-vekll Kalıneskoyu da. vurmu, 
olım "Dağınık kollar,. teşekl<lllU tn· 
rafındcın yapılın~ tır. Bu teşekkUIUn 
efr:ıdı Jıla\'a askeri hapishanesine 

lrmek için Il'lzımg<'lcn mUsaadeyi ıs. 
Uhsal etmi~ler ve geçen gece içeri 
girmek sureUylo Kodreanu'nun lntı. 
kamını almışlardır. Bu mtlteşebblslc· 
rin isimleri mnınm değildir. Bllkreş 
polis rclsl Miralay Gavlanu bu "Da· 
~ılt tcşekktlller., ilo mUnasebctte 
'bulunduğu için Yalzfeslnden azledil
miş ve ycrJncı profesör Pnlanjeanu ge· 
tirilmlştir. Du zat kral Ml.şelln esld 
hocala.rmd:m biridir. Lejyoner haN· 
ltetlnl terviç ettiği için vıızl!~lndc.n 
nzledllmlştır. Eıı!tl rejim tarafmdan 
bilbas~:ı n"fret cdllen bazı l!lyasl ze
\•at, elycvm idareten mahpus bulun· 
mal:ta.!ır. Bu~n kim hapishanededir 
ve kim serbesttir. bu hususu doğru 
ol:l rıılt tevsik ka.b!l değildir. 

t~~ 
~ 
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Bugünden itibaren S l sinemasında 
2 NCt HAFI'A BAŞLIYOR 

Sınnsl:ır: l.SO - S.30 - 5.80. Sü:ıro ta.m 8 dıı 

Deniz mubarebesı 
• (Ila.'J tamı ~ incide) 

bUyük gemileri kruvaz!lrlerlmlz Uze· 
1 
rine ateş açmı~larclır. 

Kruvazörler dtlgman toplıırmın pek 
bUyük olmasındıın dolayı çekllmlşler· 
ae de blrknç dakika sonra bizzat dD;r 
mnn zırhlılıırmın d:ı. çekJlmekte ol · 
dukları görUlmU, ve kru\·aztırlerim!Z 

derhal ltalyan lcruvnztırlcrlnln takibi· 
ne dü..,"lllU.5tUr. SUr'atı az olan cUzü· 
tamlarımız geride kalmı~larsa da Vls 
Amiral Pams SommervUJ'in b:ı.yrağ"mt 
taşımakta olan "Renovn" zırhlısı bU· 
yUk dUşman gemllerinl harbe mecbur 
etmek i<;in elinden geleni yapmış, fa· 
kat ltalyan gemilerinin bUyük sUr'at· 
lerl nelleestnde muvaffak olamamur 
ur. 

Düşm:ın gemilerinin takibi, 
düşman sahillerine bir kaç mil 
vanncaya kadar yapıldıktan 
sonra 13.20 de durdurulmuştur. 
Bu dakikada düşman dağılmış 
ve bizden çok uzak noktalara. 
çekilerek aramızı duman perde 
!erile kapamış olduğundan ge
gemilerinin bir zarara uğrayıp 
uğramadığı tesbit edilememiş
tir. Fakat keşif tayyarelerimiz 
düşman s~hile varmadan ve si
yah perdeler arkasına saklan
madan evvel top ateşimiz al
tında çok mühim hasarata uğ
radığını bıldirmişlcrdir. Bu me
yanda 8 pusluk toplarla -~~~ic.~h 
hez bir ltalvan kruvazorunun 
arka tarafından şiddetle yan
makta olduğu, OrC;gqle sınıfın
fmdan bir torpido muhribinin 
yana yatmış olduğu Ye bir di
ğerinin de hafif tertip yan tar::ı. 
fa eğilmiş bulunduğu görülmüş 
tür. 

Deniz havacılığına mensup 
tayyarelerimiz Ark Royal tay
yare gemisinden yükselerek ta
kip esnasında ve onu müteakip 
müeaddit hücumlarda bulun
muşlardır. Svordfiş modelinden 
bir tayyare grubumuz düşman 
zırhlılarına torpillerle saldınnı~ 
ve atılan torpillerden birinin 
veni \'e muazzam L.ittorio sını
fından bir zırhlıya tam isabet 
ettiği görülmüştür. Diğer b!r 
Svordfiş grubumuz da. 8 pus 
toplarla mücehhez üç dü§marr 
kruvazöründen mürekkep blı: 
cüzütama taarruz etmiştir. Atı
lan torpillerden bir tanesinin en 
gcriıle giden on bin tonlıık Zano 
Bolzaııo sınıfından bir kruvazö
re isabet ettiği muhakkak gibi
dir. Yine bu lıücum esnasında 
başta giden İtalyan Krı.1v:ızörU
nün de derhal süratini indirdiği 
gör.ülmüştür. 

Skua modeli tayyarelerimiz 
pike y:ı[f:ııı:ık Kon<lotticri sınıfın 
dan 6 pusluk toplarla mücehhez 
üç kruvazörden mürekkep diğer 
bir teşekküle hücum etmişler
dir. Pek yakm iki bombanın 
patlaması üzerine düşman kra
vazörlerinden birinin kazan !ık 
samında hasarat yapıldığı göıiil 
mi.iştür. Bütün tayyarelerimiz 
salimen dönmüşlerdir. Uğradığı 
mız yegane zarar Berviç gemi
mize vuku bulan iki isabetten 
ibarettir. Fakat hasarat hafif ol 
auğundan bu gemi de ycııiden 
hizmete amade bulunmaktadır. 
İsabet neticesinde bir zabit. G 
nefer ölmüş, 2 nefer ağır surette 
7 nefer lıafif surette yaralan
mıştır. Ailelerine kabil olduğu 
derecede süraUe malumat veti· 
lecektir. · 

Saat 14. U M ı;e~ kuvvetlerimiz 
nvcılar himayesinde gelen 10 cıu.~· 

mıın bombardıman tayyaresinin hll· 
cumuna m a r u z kalmışsa da, 
donanma tayyarecll,crfm!z!n a \"Cıl.t\rı 
derhal hnreJ{ete geçmi§ ve gemllcrlml· 
zo h!ç bir hasar yapılamamıştır. 

Saat 16.40 da kuvvct!er!miz yeni· 
den dil§man tayyareelrlnln hUeumu· 
na manız kalml§trr. Bu ae!er taarruz 
l~ İtalyan tnyyaresimlen terekl<Up"e· 
d:m Uç dalga h:ıllnde yapılm~tır. De· 
nl.z avcılr.nmız derhal dilşmanı karşı· 
la.ıruşlarsa da bunlardan bir imam ta· 
arruzlarını yapmaya muvaffak olmuş· 
!ardır. Bunun neticesi olarak bir a· 
ral•k Arc Royal gemisi etrafına ve 
çok yaltmm:ı. ~en 30 kadar bomba· 
n n havaya ç;kardıg-t su şelAleler!yle 
gözden tamnmlyle kaybolmuştur. Fa· 
kat az sonra Arc Royal tekrar görUn· 
mU:ı ve bUtUn toplarlyle dll§m:ı.nı mUt· 
hllJ bir ateş altına aldığı vo kend!sl· 
nln do ne h~r ne de zaylııta uğra· 
matlığı anlaıJılmıştrr. Bu harektıt es· 
nnsmda 'i.!5()6 tipinde Uç motörlU bir 
denlz tayyaresi ile R0-13 Uplnde dl· 
t';er bir deniz tayyaresi dUşUrülmUştUr 
DU,."1ll:ı.n tayyarelerine karşı (:ıkmış o· 
lan bir tnyyaremlz avdet etmemı,ur. 

Da taarruzlar es:ıaaındakl hatif uı.· 
r:ırlar!n Ber:ick kruvazörümUzUn uğ· 
radığı hasar mUstuna olarak kuvvet· 
leriml.z hl<: bir zıya ve hıısara uğra· 

mc.mışlard.ır. 

İTA.LYA..ı.~LARA GÖRE ... 
nom:ı, 28 (A. A.) - 174 nu

maralr ltalyan tebliğinden: 
DUn, Sardonyanm cenubunda do-

Londradaki so 
' elçisi 

r • ire 
..., İngiliz fları~rti~ı~ 
Müsteşarile go 

) -~ Londra 2S (4._A. nd~ 

Vlliyetla bagiia 
aeşr•ttlğl 

beyaaaame siya.si muhar~ırı ~'den 
t Jahiyetli mahfıllerın ~ 

/ (Ila.s tarafı 1 inddc)" kapı kapalı bulunmalı ve birin- ~ yor ki sovyct!er 1\{Jİ: 
ile gayet sıkı olarak ve hiç bir ci kapı kapandı~'! 7.atnan ikinci Londrn. büyiik clçıs! \·c ı: 
aralıktan ışık sızmayacak şe- kapı açılmalıdır. öğleden sonra. nnr;fcri 
kilde kapamalıdır. 4 - Ampullerin üzerine mah. tinde müste§ar Bu 

2 - Kırmızı, sarı, ye.5il gibi telif renk kağıt yap~tırma.k su. etmiştir. v ıı. g· 
renk veren örtülerle maskele. retiyle maskelemek yasaktır. Halıcr aJındıg!11 .gıi} 
mek yasaktır. 5 - Bilumum dükkanlarda: konuşmalar, siyası ·~i ~ 

3 - Apartmanlarda bilhassa. her ne şekilde olursa olsun dışa_ mumi tetkikine ve 1,,riıı 
merdiven pencereleriyle hava a . rıya aydınlık verecek lamba. laka.dar eden mcds:f ::;t/· 
ralıklarma tesadüf eden mutfak yakmaları memnudur. keresine tahsis c 1 • 

gibi pencerelerin de tamamen HALKIN RIAYET EDECEGt 
maskelenmesi lazımdır. HUSUSAT 

4 - Apartman, otel, gazino, 1 - Halkın kullanacağı el 
han gibi binaların kapılarında fenerleri de maYi ampül veya 
ve antrelerinde yanan lfı.mbala- boya ile maskelen.rnclidir. Açık 
rın koyumavi renkte ve üreri kullananların lambaları alına. 
maskelenmiş olarak ı:okağa ay. caktır. 
dınlık vermiyecek şekilde mas. 2 - Karanlıkla halkın yolun 
kelenmesi lazımdır. sağını takip etmesi selametle 

Dl1KKAN, MAGAZA VE yürümek noktasından lüzumlu-
EMSAL! YERLERDE dur. 
YAPILACAK lŞLER, 3 - Elektrik fenerlerinin ve. 

1 - Sokak, cephe, numara, saite karşı tutulması ve bilhas. 
reklam gibi bilumum tcnviratm sn. gelen otomobillere karşı tut
her ne şekilde olursa olsun ya- malan ka.z:ıya sebebiyet verece. 

•. g.ıtıll 
Alman PropaC te 

N r\'eç 
Nazırı o y, 

Oslo, f8 (A. A.) #' 
propaganda na~ re f>ıl • 
kaç giin kalma.k u:r.e 
Osloya gelmişti!, tlJlleti ~ 
Garda Alınan hu~ ,cçtt 
ri Terbo\·en \'e 1'\0J'\ ıı.JJl 
man kıtaa.tınJn ba1~0r.;t 
general Fon Falken r 
fmdan karşılanınıştı · 

kılması memnudur. ğinclen bu cihetten halkın sakını- 11J 
2 - Dükkan ve mağazaların maları lfı.zımrdr. Yanan ıısraf 

vitrinleri tamamen maskelcnc. ·1 - Bu ma.~kelcmenin niha.. l ıııcl> 
cektir. yet 1/ 12/ 1940 gününe kadar (Bas ta~fı "} 

3 - Sinema, tiyatro, bar ve ikmal edilmiş olması lazımdır. ~ ör6 , 
mümasili gi'bi umumi yerlerin: O gece yapılacak teftişte mas. Son haberle'l"e g ~ıc~ı; 
aralarına. yine maskelenmiş ko. ) 11Cclenmemiş ışık görülürse emre Ergiriye giden yol u.de~ 
vu mavi lamba. ile sokagav, aydm- riayet etmiycnlcr hakkında ka- muvaffakıyetler ~~e "i 
J •• , Bu şehir istikamotill. 
lık sızmayacak ~kilde olmalıdır. nuni takibat yapılacaktır. tedit 
Veyahut dışarıya vermemc>.si i. Gereg-i için kazalara ve malü. leyişi genişlemek . ırıt 

·ı·n•· ' . çin iç içe iki kapr olmalıdır. Bi. / maten emniyet müdürlüğüne ya- n XAN '.l '• J3. 
rinci kapı a"ıldırrr zaman ikinci zdmıştır. .At' ·~n ( .. .ı\.) .,.. 

'> b' ın:ı, ~" .~. ' 

Alman gazeteleri 
• • 
ısvıçreye 

hüctJma 
başladı 

Mihver taraftarı grupu 
dağıtmak suçmuş 

Bcrlin, !3 (,\,,\ .) - Transoceıı.n a· 
janst bildiriyor: 

Alman gazeteleri ve ezcllmle ParU· 
ııJn organı olan Völkıııcber Beobahter, 
son gtlnlerılo lın:lçrenln Avrupa" mll· 
ıeUerini ımrsao b:ıgilnkU tıtınada ma.· 
sun bir ad:ı. olup oimadJğı ıneselcslnl 
tetkik ctmektedır. 

Gazetelerin bu ne,rıyatmda hareket 
noktası ts\'fı;:re hUkil.ınetl tarafından 

''Milll İsviçre hnrt!kell., nin ılgnsınıı. 

karar verilmiş olmasıdır. 
Alman gazeteleri şöyle tllyorlnr: 
"İsviçre hUkümetl, yeni zamanla· 

rın Hklrlcrine mUzaharet eden bir 
grupu dagrtm:ıkla, lsvlçrenin Avrupa· 
da cereyan eden siyasi ve içtimai ta· 
havvtıJUn dı~rnda kalabileeegi.nl zan· 
netmektedir.'' 

ı 
'ıo;ımnkla olan bir filomuz garptan 
gelen ve bir kaç snfıharp zırhlısı, 
bir tayyare gemisi ve bir çok kru· 
vazörü ihtiva eden bir lngiliz filo
su ile temasa gelmiııtir. GcmHeri
mlz muharebeye tutuşmuş ve mu· 
hakkak olarak Kent tipinden bir 
kruvazörle Birmlngam tipinde bir 
kruvazöre isabet olmuş ve hnsara 
uğratılmıştır. Bir düşman obüsü 
kruvazörlerimizden birine Fiume 
kruvazörüne isabet etmişse de o· 
büs patlamamıştır. Destroyerleri -
mizden biri, Danelere dt'Stroyeri 
ağır hasara uğramrş ve üssüne ka· 
dar yedekte götilriilmüştür. 

Harp gemilerimi7.in ha,·a daii 
bataryaları iki düşman tayyaresi
ni dü.ııilrmüştilr. 
Düşman filosu alc§i keserek sil

ratle cenubu şarki istikametinde 
uzakla.~trkcn, S:'l'rd.enyadan iki yüz 

kilometre kadar mesafede avcı 
tayyarelerinin refakatinde uçan 
bazı "S. 79" bombard.mıan t<'şek. 
küll<'rimiz tarafından tekrar vu · 
rulmu.ştur. Bir tayyare gemishıe, 
bir saffıharp zırhlısına Ve bir knı· 
va.zöre ağır çapta bombalar isabet 
eylemi§tir. Bilii.hare yapılan keşif 
uçıışund:ı. snffıharp zırhlısının tc
\'nltkuf ett~i \'C jçinde yangın 
çı ... tığı teı5bitlo1Wlmuştur. 

Tayyare g mi"inden kalk:ı:ı dlıı::
man avcı tayyarcieriyle hizirn av. 
cılarımız arasında ce,.ev:ın eden 
şiddetli ha,·a muhrrcbelcrinde oc:, 
düşman tayyar"si dtişürillrr.li§lür. 
Tayyarelerhnizden biri ve diğer 
bl:- k~!.f tay-yaren.iz Uslerlne dön· 
memişt.U. 

KrzıldC'ni::de, 26 P.ontcşri.'1 saba· 

• Resmi tebliğ: rc.'1 d 
Beş düşman dest~~~rlf.e~ 

funun şimııl salı~ d 
mermi atmı~tır. l~ııSı İngilizlerin 

Almanya da 
bombardımanları 

Lonılrn, 28 (,\. A.) - Hava ne_ 
zarctinln tebliği: 

DUn geco lngiliz bombardıman 
tayy:ırelednin başlıca gayreti !{o • 
lonya flPlırine ve bu l}ehrin etra· 
fındnkl muhtelit hedefle .. fizeri.ne 
te~if t?dilmlştir. Buralara ı;iddetl~ 
ve muvaffakıyetli taarruzlar ya -
pılmışlrr. 

Başka bombardıman tayyarele -
ri de Anvcrs, Le Havre ve;:; Ilou
logne istila limanlarını ve k~ za 
milteaddit dü.şmarı tayyzre mey _ 
danlarını bombalumışlardır. 

Tayyarelerimizden biri kayıp • 
tır. 

Sümer bank 
fabrıkalarında ham 

madde stokları 
Sümer Bank fabrikalarında 

daha geniş ham madde stokları 
bulundurmağa karar vermiştir. 
Bunun için fabrikalarda yeni 
d~polnr inşa. olunacaktır. 

hı, lü denizaltı gemimiz Galileo 
Ferr.ıris, kuvvetli bir muhafaza 
altında giden bir dü~man kafile • 
sinden üç vnpura iiı,: torpil atmııı -
trr. Üç vapur tam isabetle torpil 
Yem!s ve lıatmıştrr. 

yareleı inin ynkl uıııııJI r 
destroyerler sun'I dit~• 
nnm himayesinde ç~)~ 

Cephe<le kUçilk ııt~ 
muharebeler Yunnll <' 
netkelcnm!ştlr. ..ı l<e;I! 

Yunan tayyarcleı- ııı~· 
rlye uçuşları yap!Xlış fll~ 
mUteaddit Jtnıyan tıı) 
rtilmüştUr. ri ~ 

Dllşman tayyarclc 1 L'°'~ 
§ehlr ve kasabnl~c ).ş.; • 

m:ı.n etmiştir. oıe11 rni)-c~ , 
vardır. H:ı.5ar c}ıeı:tı j.Sllııct 
bir askeri hedefe :O 
nuı.ınrştır. oGJJ) 

MAREŞAi, fır\O 
r.o:uAV,\ ı;. 

\ ) ........ 'fi 
I..omlra, 2!> ( A. ' • rıu--ı 
Mareşal Badoğlif° ıuı c 

bulıınduğu ve 1~ ~ ııııtıeı 
yeniden tanzime .~ı"· 
Romada tekzip .:<1'j\tJ.ıll' (~ 

Unite.d Press ın 1- ıt 
mareşal BadoğliY0~.~rt' 
raporunu yermek U:t&i'" 
döndüğünil bilcli~ck 

tııJ' Madalll 1. ıııl. 
o fi ı L,,( 

(Bıı.Ş t:;:-ı. ıınV'' 
faaliyete giri&tigt~d:ı. tı:: 
ve sıkı bir turass ııtl 
tır. pJif\ 

Nihayet l\fn~:ı.fl'l ~e;ı~ 
Istiklal caddesın~~t oııv@ 
hanının 2 nuınarvucrd~ 
diğeri de SıraSC g1' b 1 
maradn evde ol~iği t~l'ı) 
randevu evi işlet ı1cr 1" 

/ miş ve evvelki gece pif çt\ 
yapılan ar:una?ıı $Scııct5 f 
ve erkekleri nıUn ı;_rdıf'd' 
yeUerde yakaJıınıı;; ı:ırtl5ıtı 
lamın kadınların rııdı:ıdJl°~ 
de heniiz 14 yn.Ş~hurte ~:& 

«. !fo 

"-- - -J,onılnı, 28 (A.A.) - Daily 
Telegrafın deniz mulıarriri, Akde· 
nizdeki İngiliz - İtalyan çarpış
ması hakkında -ki bu çarpl§mada 
İtalyan harp gemileri yollnrmı de· 
ğişlirerek süratle kaçmışlardır
İngilterc bahriye nezaı;eti tarafın
dan dün neşredilen tebliği mevzuu 
bahis ederek dlvor ki: 

Kaçan 1taly~ filosunun 11 son
teşrinde Trantoya ka!1lı bahriye 
tayyareleri tarafından yapılan 

tahripkar taarruzdan sonra denize 
açılabilecek gemileri ihtiva ettiği 
tahmin edilmektedir. Bu taarruz -
dan kurtulan sekiz kruvazör ile 27 
destroyer bundan bir kaç gUn ev· 
\"el ha.cıara uğrıyan limandan çık
mış olan bu filoya dahil bulunu· 
yordu. Bu filonun harekeli pazar· 
tesl gUnU haber alınmış ve da.ha 
emin bir yer olan Napoli veya Spe
zJa'ya varmadan yolunun kesilme
si için İngiliz kuvvetleri tarafından 
sUratle tedbirle'?" ittihaz edilmiş ol· 
duğu anla.cılıyor. Mezkur İtalyan 
filoeunun yalnız iki zırhlıyı ihtiva { 
ettiği göz önUndc tutulursa dördil·1 
niln Tarantoda kaldığı anla.şılır. 

Diln İngiliz filosu tarafından gö· 
rillen iki zırhlıdan biri Llttarlo tl
pindcn 35.000 tonluk ve diğeri de 
Kawr tipinden 23.600 tonluktu. 
Bıml.'.1.rın aUrati 30 ve 27 mildir. 

Her iki ev 111 sC' 
dml~r muayene.Ye A 
!erdir. i)c ) -~ 

Madam Atin~ de 111. 

Katin:ı ve cvıerın gi1'1 ô 
ve mutavns:~.1~\ııdl~.
kullanıl:ın iki u~ udnrl~ 
~ emniyet ın yııPı 
tirilmiş, soi-gııl:ırı '( 

t 
d. de.ıı ti 

Finlan ı:YD- 1 ge 
milyonluk J1la ~ 

ıcııfll ' 
Resmi bir nın f!l!l e~ 

malUmata. . nıız;etjti~lJ!f 
memleketiJllızc urıı1J1' ~ 

b ' milyon ~ıml• .<1 re ır ıkarıv.:J ı' 
partisi yola. • çe ı;ı.P.•" ~ 
lecek ilk pıı rtid t\illll' 
vn Sellüloz, kU 
ko'ntrplak '\'a,rdlrci#~ 

Bu mallar g ~ıı ~ 
Finlandiya ile ~ d~~c~ 
ring he.ablarl rkedil rl' 
Finlandiya.ya 8?' si91\ 
re mühim tutun 
lınnu.c:tır. 



' •82· 
" ~ lııllZafterane haykırdı: 
~ Celincıe be.n beyaz ka. 
~ 8.catnn, beyaz kndmı 

ı ~ Heın onu, hem de 

J'n ıeberteceğim. •• 
~ ara'ea~Unnı gcmierinJ kısa 

~ ı' ;nden t1triyerek, sul· 
~dar bu aureue dinleml.§tl 
ht Öfkelendi ki bir san1 • 

~uı llıttyatklrlığı elhı-

~ llıaıunUzhyarak bağırdı: 
ıı;, teJıciler, orada ne yn· 
~ · Cevap vel"l5enize! 

der ~erhaı ayağa kalktılar. 
~ Çnırya hnzırla.nıyorlnr. 
~·ak llstu, k'misi dört 

e llerdeYBe firar ede' 

Jan· 
~ Yalnız olduğunu 

\ ~;21'duıar lııin bir f§areU u -
~~. 

de '" 
1 

kadar zenci vardı. 
~~rinde, fkJ kadem bo' 

' baı:n.bu oraldnn tu -
bıı 

>trıtı;:ııYeı kllr§ısında der-
~c! deliliği anlamı§tı, 

~'t'dt.a ne Ulfenk, ne de 

•'e'td )'ilı\erino dlkbt tt!: 
~ aıe e korkunç ve vahııi 

,,\1 Ynmyo:cdu. 

, "e Goı:urnı" nin gözleri" 
1~, bu gözlerde ani bir 

~ ""'1ııı beJJrcıığını gllr 

' ~ ~bile rc.Wn1n oğlu, 
0 ~e bakbğı znman, 

'., lı &aıı öldü.ren korkung 
~ .-.ııoıı tU Orada görmeınişti. 
~)dtıı 'dalarında beyazlannm 
~ ~ l!Jı: e~el riayete mecbur 
~ l'nadde ~udur: 
\'hl~ bir 8uretle zend' 

korkaklık pt.erm.e· 

'bitınfyor değildi: Bü· 
'1; et cöst.ererek yaptığı 
btr "bn4·e karar verdi. 
~e· aa • 

to:ıııYorum, ey unclter! 
ı ~ >'lıı...... llr, çok e6ylllyorsu• 

"'lil)cı.rauııuı, .Anlaaıhyor 

~-.. 
~~ ttrıda, 1m1lca, bir 

~ ~ Jannı etl-afmda yet· 
tb:ıı, ~ cllğer zenciler 

''lltr ed.eıı aynı harekeU 
de • 
~ ttıttultıan orakların va· 

l '~~tlan pek BŞkA.r o· 
~, :l}>otdn. 

ltnırane bir seslo gill"' 

btıı Co lt't blc;ln, durmayın! 
~ Yhıe nynı tarzd& 
~ atb. 
~ .a te?ıcnerte arasındaki 
~ n ~le bir g5z tahmini ya• 

~· "e anladı ki tmkı\nı 
~~ ba~ıe bir hnrekette bu• 

~ll§alı gibi biçileceği 
ı: nıbere gelince, o 

Yazan: Cek ıoadoa 
dn gittikçe darla§Jyordu. 

Bu anlarda genç mm kalbinde· 
ki endi e ve ıstın.bı tarJ! etmek 
çok gllç olur. 

Jan etrafını l&Z'&D yamyamların 

çirkin çehrelerine baktıkça onlan 
dimağına. Adeta nak§ediyordu. 

Zencilerin lçlpde bir, Uıtlya.r var 
dı ki kulak memeleri, ıiynetlerin 
ağırlığı altında yırtılmış ve tlı glSğ" 
sUniln hizasına kadar sarkmıft:J, 
Diğer blrlsinin bumu tıpla bir 

Afrikalının burnu gibi geni§ ve 
ynssı idi; çatık, kalın lıft.!larmm al· 
tında fersiz glSzlerlnln sade nkı bet· 

U olu)·ordu. 
Bir UçUncUsllnün ise harlkuliıde 

kaim dudaklan ve kıvnk kıaa blr 
sakalı vnrdt. 

Goguml'ye gelince .... - Jan §lın" 
diye kadar bunu hiç fnrketmemi§" 
ti - onda bir yırtıcı hayvanın 

mağrur gUzclliği göze t.arrıyordu. 
Kabile reisinin o~lu olmak iti· 

barlyle, fabsmda bir nC\i artstok· 
rnsl mevcuttu; \'C bu mUmtwyet 
onu diğer zencilerden ayırıyordu. 

YUzUnUn hututu daha dilzgUn, 1· 
yfce yağlanmış vUcudu daha temiz· 
dJ: çıbanlardan eser görllnmüyol"' 
du. GöğsUne kada:r sarkan, domuz 
balığı dişlerinden ya.pılını§ ger· 

danlığtn orta.smdn, ııllt renkli ıadef• 

ten kocaman bir hiltıl asılmışb. 

Alnında dn m1ni mini sade.f kabuk· . 
lanndan yapılmış bir taç ve saçta· 
rmm arasına ııokulmnş bir tek u· 
zun tlly. 

Fazla ota.ra.k baldrrtarmdan blrl· 
nln ll.!t kısmında çorap bağı maka· 
mmda tesbih gibi dlzllmlj beyaz 
hububat tanelerinden bir kordon 
duruyordu. 

BUtUn bn dynetlelin heyeti umu· 
mlyesl insanda fevkalAde zarif ve 
bo bir te8ir bırakıyordu. 

Kalçalarını örten ketenden ma· 
mul da.r bir lntmal parçası iae bil· 
tiln bu ziynetleri tamamlamaktay 

dL 
Janm naıan dlkbtJne, bu ara· 

lık bir ihtiyar zenci d&ba ~tı. 
Bu ibUyann deri& mueznu1a gibi 
buruıuktu: ve geno twn br§ısm· 
da behimt btr lehveUe zangır zan· 
gır titriyordu. 

Jan,Gogu.mlye,bafırdı: 

- Bambulan biçmi~·c b&f l&mar 
san kafanı kıracağmı. 

0

Kabile re'.slnlıı oğlu bu a8:ılerc ce· 
vap vermedi. YU.ZU de dnha derin 
blı istihkarla öylece durdu. Sonra 
snğa rota bakarak genç kızın et· 
rnfında glttlk!Je darla§a.n çemberi 
sUzdli. Dü~anm tamame.n ısıırıldr 
~ı gl!rUnce memnun oldu: ve bir 
adını daha Derledi. 

.Tanın vnziyetl berbattı. Kendiai 
de bunu nnlarnakta mUşkUlAt çet· 
miyordu. 

Arbk tek bir çare kalmqtı: Zen· 
cJleri yanp geçmek. 

Birdenbire lınmçuımı kntdırdt ve 

atuıı eiddetle mahmuzlıyarnk Go· 
gumlıılıı üstüne atlndı. 

(Devamı var) 

bu • 12 • 
• };' S0Zden de §{ipheye gibi sakin, halim bir insan olma· 
ıı illtat, hadıseleri silkO· dığmı isbata çalışıyordu. 
ıı ttnı~ten ve bek!e:nek· Onun gösterdiği bu şiddet ve 
ıe ~·apıJabilirdi? faaliyet, Osmanlı devletini mah· 
~ ki'un olduğu inkırazdan kurtarma· 

~·~~t Yeniçerileri:ı mü· ğa vesile oimu~tu. 
ı.. "ll\ır tiden ve Ba~dadm Lah Veziri~m Recep pa~: 
r~. eclilen kumandan'ar - Padi~ah. kabuğundan çıkan 
'?'ctsizliğinden levka· kestane gibi, hakikt ~chresir.i gös· 

\.~~ r olmuştu. Yaşı kc tenneğe başladı. 
~~e b; ve devlet işlenne Diyerek, meraka düşmüş ft e] 

~aYınca, 0 gtil"e ka· albndan yalnız yeniçerileri değil, 
~hi1· da tlt nııyet kisvesin· bu sefer lstanbuldaki nımlan 
~ hakikf cephesini ayaklandırmağa ve nım patriğine 
~ §tı. bir takım imtiyazlar vaade~ğe 

lltat hiç de göründüğü ba~. 
I 

I 

Hava kurum 
Genel markez heyeti dün toplanarak 

aiti ayhk faaliyeti tetkik etti 
Bava karama iki yıl içinde binlerce 

geırç tayyareci yetlşttrmlştlr 
Ankara, Z8 (A.A.) - Tllrk Hava 

Kurumu Genel Merkez JleyıeU bugUn 
El!zığ meb'uau Sabit Sllgtroğlunun 
rclBUğinde toplanarak kurumun altı 
aylık çallJ!llı:ı. dcvre.ruıe alt raporu ile 
murakıplar raporun& rtuıa peyda et· 
m.I§ ve kurumun bllAııço vı hesapla
rını tasdik eylcmt§Ur. 

Genel Merkez heyetlnln bu toplan· 
tı.sındıı okunıııı rapora nazaran, bava 
kurumunun aon altJ aylık devre için 
faalJyeU bir yandan gelir kaynakla· 
rmm \•er1mlnl arttıracak ycnl tedbir· 
lerl bulup tatbik etmcğc çalı§mak, 
di~er yandan da. mllll havacılığımızı 
taıı:e ctemanlnrla kuvvetlendirmek yo· 
lunJakl mcsııJ.slne hız vermekle reç· 
mıour.• 

1940 yılmm ilk aylımnda gelirinin 
dlkltaltnl çekecek derecede b1r dU· 
§UklUk göstermiş olmc.sı doluyıslyle 
kurum, teşkflAtmm faal!yettnJ nrtbr 
mak çarelerine baş vurmUJ olmakla 
bcrnb<ır yedinci kurultny.n dlleklerlnl 
knbul etmek surctlyle ba3\'oklliınlz1D 
göatcmıl§ olduğu kıymetli ynrdım ve 
müzaheret sayesinde Aza s:ı.yı61Dm 
ynrım ı:ıllyonclan 816.959 za çıkar 
mıştır. Muhtelif mıntal:&lıırda 4JAka,. 
darlarla yapılnn temaıılar, hııva ku· 
ruınu fılolnrınm turneleri genç ka· 
nı:ı.tlanmı:::la lınlk:mı.z arnsmd:ı.ld acv· 
gl ve bağlılığın artmumda mUc.!Sir 
olmuı;tur. 

ı~urum gelirini arttırmak için çalı· 
~ırken, knh\'c ve çay tUcca.rlermd:ın 
atınmı11 olan muamele vergisi wı nh· 
t1m rc.,mlnden mUtevellid 70.000 llra· 
ya yakm blr pnranm iade edilmesi.ne 
devlet aOrasmc:a karar verilme.ı:I U:ı:e· 
rlne aUkadarların muvafakaU elde 
edilerek bµ paranm kuruma tcmllld 
do teınln edilml§Ur. 

Bu ı;nlışmalar sayesinde eıcı. e4Den 
altı &j'lık devreye alt gcllnı nazaran 
Kurum, 19i0/1941 bUtçcainde tahmin 
edUınlf olan gellrln yıl eonuna kadar 
elde edUcc:eg1nJ tımld etmektedir. 

Raporda, hlc bir te§ebbUa wkubul· 
mada.n tıır çok vatan~&§lannuzm kty
molll allc b:ıtrralaruu, evle:ıme yf)· 
:ı:WclerlnJ kuruma terk etmek .ureWe 
kurumun gıı.yesınt aile yuyumm 
kudııtyeU kadar muhterem ıutmuı o
lan nt.andatlara lıJUıa4A llftlcJcUr 
edtımektedfr. 

Son aylarm han.eıbk ~ıpalan 
ile Genel Kurmay Ba§knnı Mare§nl 
Fevzi Çakmak ve Bqvckll Doktor 
Refik Baydaın'm tt'şckkürterl ne bir· 

ilkte kunıma tebut eyledikleri tak· 
dirlerlnl kaza.nacak b1r canlılık göa· 
tormı, olan Tilrk ha\·& kurumu ra~ 
runda. ''Hava G&dlkll ba:ı:ı:rlııma JU• 

Pııra§ilt kıtalannın oynadığı 
rol dolayısiyle paraşı.itçliluk 
hakkında halkımızı tenvir için 
yurdwı muhtelif yerlerinde ya
pılmış olan paraşllt atlama gös. 
terilerinden ve bu maksatla ve. 
rilmiş olan konferanslardan te. 
sirli neticeler alındığını ve para. 
§Ütçillüğo verdiği ehemmiyetle 
mütenazır olarak ta.kip etmekte 
olduğu çalışmalarınm ana hat
larını raporwıda izaJı etmekte o
lan TUrk Hıı.Ya Kuııımu model. 
cilik hususunda da iyi neticeler 
ahndıjttnı bilhassa kn.ydeylo. 
mekte ve rapor fU cilmlelcrle 
sona ermektedir. 

Dilııya buhranı, göklerde çar. 
pl§an kanatln.r ve göklerden ~·a. 
gan bombalardan ibaret bir bale 
gelmiştir. Milletlerin ba§ clU§lln-
ces.t artık. bir an evvel blr ka. 
n:ıtJı yeni nesil Uretebllmektfr. 
l\lemleketinln mukadderatını bu 
neslin ellerine emanet etmeden 
hiçbir millet, hayat, hürriyet ve 
istiklalinden emin olmıyacaktır. 
Türk Milleti de bu hakikata l. 
nanmıştır ve bUtUn gayretleri 
bu inandan ilham s.lmaktndır. 
Kolundaki bileziği Türk havası. 
nm seldmeti yolunda teberU e. 
den genç kız.. son nefesinde ge· 
ride bıraktığı her şeyini tayya
reye vasiyet eden aksaçlı nine, 
bir tayyare modeli üzerine eğit. 
miş, saatlerce göz nunı döken 
nıinimfnI, bulutlar arasında biç 
benzemeden saatlerce kanat çır. 
pan tunç yUıJU delikanlı, hep bu 
haJdkata f nanmı§ olan bUyUk 
milletin fertlerfdir. Tilrk Hava 
kurumu, yannkl mesaisinde de 
bu §Uurla ve uyanık kitleye ve 
muhterem heyetinizin tevecclih 
ve itlmntlnruıa. istinat edecektir. 

Berllnde ,eni 
Sovyet eıçı si 

vaaı.. nm Ud yıl lClnde blnlen.-e uçucu Berlln, 23 (A.A.) - Bovyetler Blr
)'e~Urerek bava kuvveUerlmlzl vcr llğbıln yeni bUytlk elçlai Vladlmtr 
dl.ğlnt, hava kurumu kamplannda Delaınnof bugün Bcrllne muvcsalat 

etml§ ve garda hariciye na.zm Von 
tayyaredllk 6ğmımfı 1t.eıı rençle!'- IU'benlrop namına ml1ate§ar Vörman 
den yüzlerce ıeııcı.n ;yedek bava su· Ue protokol mUdUr muavlnl Von Ha.
bayı olarak bAva kuYVeUerlmlzde hlı· ı ıem, Sovyet maslahatgtWın ve scfı· 
met almq bulunduklsr:nı rakamlara retln diğer erkAnı tarat:ındıuı fsUkbııl 
dayanaralc fahr Ue lraydey1emelctedlr. edilmlfUr. 

HA8ER'in bulmacası SOLDAN SAGA: 

S7 numaralı lmJmıacamu.m ı - Atmz araba. 2 - Blr tıtıy1lk 
balledlloılt tokll Türk hWcQmdan, Saha. a - Bir ııe-

l - Tlm&rhane. 2 - .Eeer, tnama. v1 çalgt, Erkek adı. 4 - Uı:ak (esltt 
3 - P.ızık, Arif. ' - Ara, Ankara. turkçe), Kıyak. 5 - Ellnl sokan, lle 
O - Zıt, T, A, T. 8 - Ik, Şer, Se. 
T - Derece, K. 8 - Edeblyatcı. O b leğl.D bqı. 6 - Renk, ıamı, Atrlkv.ıla 
Ttreıı, it.-. 10 - Inek, Arena. bir Ulke. 7 - Hint prenat. 8 - KU· 

pile mc§hur, Çarpık değil. 9 - Pey 
[!!' , • 'l .!_ ı. ~ .... (, 1 8 9 •O gamber adı, lçllnıez w. 

; ~B-t--.----
l ~ 

Rum patriği (Kirilos) cahil bir 
adamdı. Recep paşanın sözlerine 
kapı1arak, Fener patrikhanesinde 
pazar ~yini münasehetile toplana· 
rak Rumlara: 

- Yeniçerilere yardım ediniz_ 
Memleket onların idartsindedir. 
Bize ancak onlardan fayda var. eli' 
yordu. 

Sultan Murada bun!an Direr bi· 
rer haber veriyorlardı. Dördüncü 
Murat sık sık, hatta son gQntcr.:!e 

hemen her gec.e kıyafetini değişti 
rerek, yanına celiAtla beraber bir 
ka~ muhafız alıp se.-nt semt dola· 
şır ve ortah~ı kanştırmağa talı" 
§an zorbaları birer birer itH\f et 
tirirdl. 

Sultan Murat bir g~ geçtiği 
~tten ertesi gece geçmez, biı 
gittiği yere ertesi ger.e gitmezdi. 
Padisahın ha{lgi gece nereden ıe 
çcceğini kim5e bi.lmeıdL 

~p paşs ite herıQn, blraı 

yUKARIDAN AŞACJYA 

ı - Kurablyeııl olur. 2 - Otunı· 

lan yer, Peygamber adı. 8 - Bir Bal· 
kan payitahtı, O :memleketin yemini. 

' - :MllmkUn, Şöhret. 3 - lla§anın 
yarısı. Bir yernl§. G - l§arct, Gökte, 

Frenk kadmı. 7 -- Istanbuldl\ blr 
emt, Kıııa. boylu. 8 - Bllgl, Erkek 

adı. 9 - Nota, Uktn, Nota. ıo -
Bir nevi kokulu su. 

daha kendini gösteren ve varlığr 
ru hissettiren padişahın ayaklan· 
na kapanır : 

- Şcvket!Qm, bu memleketi an· 
cak siz sükQnet ve refaha kavuş 
turalıilirsiniz! derdi. 

Sultan Murat hergün yüzündeki 
örtüyü birer birer yırtıp atıyo: ve 
etrafındaki vezir ve kumandanla· 
rın hakiki çehrelerini me}daruı çı· 
kardıkça, memleketin dört k~esin 
de ba~göst ren isyanlar yavaş ya 
vaş yatışnağa başlıyordu. 

Sultan Murat bir gün, Recep 
paşaya: 

- Herkese hakkını \rereceğim 
Aciz ve §eref siz kumandan1ara bun 
dan sonra bir ordu değil, bir bölük 
bile teslim etnıiyeceğun. Vergi 
tahsili işlerinde namuslu memyr 
!ar kullanacağım. 

Recep pa~: 
- Ç.Ok isabet edersiniz. Memle 

ketin de buna ihtiyaa vardır; ce 
'v"8bmı verdi. 
Padi~ ıslahata g~i. 

5 

ua ıayi bekle e 
Taksimde tramvay d~~dn., 

saat nltmda buluşacaktık. Bu, 
Mualla ile ilk randevumdu. 

Kııdm,ların snat hakkmclakı ga. 
rip fikirlerini, ve saatlerinin 
hiçbir vakıt doğru olmadığını 
bildiğim için, her ihtimale karşı 
randevuya biraz erken gideyim, 
dedim. Saat henüz beşi çeyrek 
geçiyordu. Altıya kndar Muaıırı 
gözükmedi. Gııyct tabii, değil 
mi? Altıdan sonra yüreğim 
§iddetle çarpmaya. başlamı§tı. 
Saadetim yakla.şıyordu. Oynk. 
la.şırken kalbimin böyle çn.rp. 
makta. hakkı yolt muydu. Saat 
altıdıın itibarc..'1, önUmden dnl. 
galar halinde ge"lt l\.."'Smi yapan 
kadınlara., duraklayan tram\·ay
lara, köşe ba..~larınn, koı;nn trJ>. 
silerc dikkat ediyor, Mmıllarun 
tıllOetinl görUr s:-örme.z, onu der
hal karşılamak Uzcre hazır bu_ 
lunuyorduın. Ve i§te, bekledi. 
ğim müddetin bilfuıçosu: 

Sarı.t 18,15. - Galiba şu köşe 
başmdan s61rlln eden kadın ola· 
cak; boyu, endamı, stili ile tıp .. 
kı ona benziyor. Ha, tramvay 
durağına doğru gidiyor! Hayır, 
o deJilmi§, yanlış! 

18,25. - Daha göztikmedl. 
Mııma.afih dedik ya, kadın saat. 
leri daima vaktini §aşmr. 

18,35. - l{abul edelim kf sa.. 
ati doğru değil ... Ama bu kadıır 
da fark eder mi? Sonra, başka 
bir saate de bakabilirdi. 

18,45. - Yani yediye çeyrek 
kala. Hüla gelmedi. Buna rnğ. 
men merak etmiyorum. Zira 
kndınlar rande\'ulara ve bahu
sus birinci randevuya daima geç 
gelirler. Erkekleri, kendilerine 
geç gelen saadetin kıymetini 
dalıa evi idrak etmeleri için sa.at 
!erce bcklctmel:ten zevk duyar. 
Jnr. Belki de ben burada işken.. 
celere katlanarak beklcrhen 
Muallti, yukarda bahsettiğim 
ze\'kini tatmin için tblr köşede 
g!=!e"l~!} beni tarassut ediyor. 

18 55. - GBriln."Yledi. Bwıunla 
be,.aber, içimden bir ses, beş 
yüze kndzr snymnpıı, geleceğini 
söylüyor. Bir, iki, üç ..... 

19. - Üçyilza.ltı, üçyüz yedi, 
üçyilz sekiz ... 

lP ,5. - Beşyfuı. Gene gel
medL 

10,10. - 19,15 e kadar ge!. 
meı.se gidccc~1m. Ka.r.w.lık tn 

bastı, benJ görebilecek mi? Bon 
onu görobileook miyim, acaba? 
O! ~Unhesiz görlirüm ... 

19,15. - Normal olarak, ken. 
dlıne verdiğim mtihlete göre 
gitmem icap ediyor. Fakat sö. 
zürnü tutmazsam ne olur? Niha
yet beş dakika fazla beklf'..rsem 
ne ziyan ederim?... Nasıl olsa 
mühim bir i!'}im yok. Şlındf, boş 
durmalttar.sa ikiyl\ze kadar sayn 
durayrm. Bana öyle gelivor ki, 
yUeyinniye varmadan Mualla 
gelecek. Hatta geciktiği için 
benden af dileyecek. Mazeretini 
nıemnuniydlC' k::ıbul ede(.'eğim. 
Yalnız bu clcfıı ynvnş ynva.'i ve 
dikkatli savmalıyrm. Be!;yüze 
ke.dnr sa.vdıihm zaman znnne. 
derc'...er birkaç s:ı.yı atladım ; 
fakat ncaba. bundan J)lI gelmedi, 
dersiniz! 

19.25. - YUz doksan yedi, 
yUz dok0 nn yedi buçuk, yüz 

Muradın birdenbire idari ve as· 
keri ıS:ahata ba:ıiaması ve icraa 
tında şiddet gö~tcrmesi, yabancı 
de,·Iet elçilerinin de dikkatini çek· 
mişti. 

Bu devletlerin ba~nda sinyor 
Greçyonun adını t.ırnıak Hlzırndı. 
Zira, Greçyo, Osmanlı devletinin 
dördüncü Muratla beraber tarih,. 
karışacağına ve tam manasile in· 
kıraz. bukıcağına inanmıştı. 

RECEP PAŞA IDAM: MJ 
EDILDI? 

Valde sultan, padi~ha sordu: 
- Recep pa~anm asi erle tem~~ 

\•armış, diyorlar .. doW.U mu" 
Dördüncü Murat anasının yilzil 

ne hiddetle baktı: 
- Teması vanmş dernek de ıaı 

mı? O, astleri bizzat fakat el altırı 
dan idare eden adamdır. Onun 
boynunu vurdurmadan bu millet 
ve memleket kavgadan, aürültü 
001 kurtulamaı.. 

Nakleden 16. lb. 
doksan sekiz b:.ı~k... B-.ızıı va 
kadar kafi. tl ttarafıııt bira.r. 
sonra sayarım. 

19,30. - Yüz dok.san doJ:uz 
yUz doksan dokuz buçuk... !ki 
yUz! Ama o da çok oldu &.rtık : .. 
Gitmeliyim. Lllkin mühim };lir 
sebepten dolayı geç kalmudı!h 
ne malüm? Ve sonra, bır bu~k 
santin sözü mu olur? • 

Allah aşl.mn! Şu ooka.ğni ba. 
şma kadar gide>im b:ı..ri ; \'akit 
te geçer. Oraya varmadan koşa 
kosa gelecek ..• 

19,40. - IKÖfle ıb :na kadar 
Uç tur yaptım. O hatli gelme. 
mekte ısrar ediyor 

19.45. - Sekir.e kad~. bekl&
rfm. Bu artı.da ı;clip ~ n k_ 
liye va.sıttı.l nnı sayrnaltlt> mc~. 
l?tll oJunm. Bir hfS'rl ka 'eh'U.. 
ku, vUz na.kil vnsıtnsı sa cnVR 
kndn.r geleceğini haber \' rıyor. 

20. - Yi.1% tane saydnn. Fnkat 
qltmlyeceğim. Çiln..Jrtl bel'L rıık. 
llye vasıtalarına tnımva· . bi""ik
let ve motoolklet'erl de lm tnn. 
Normal halde, yatnn otomdı il· 
lcri !nvmalıvnn. Bastım ba.c:lıyo. 
nım. Bu defa yilz oldu rtıu gl. 
de~m ... Kararım karar. 

20,25. - Tamam, yUz tane. 
Fakat gene gitmiyecefün ! Ca. 
nmı, gitmemek te nihayet be. 
nim hakkm, sal!hivctlm değil 
mi? Oh. birader! ~klertek kin 
de vem vermiyoruz yat Kaldı-

(I.At/en Bayfmıı ccvıriniz) 

Aiansfaı:m difi 
Yanan barbl 
Ve Eu!gar!staa 

(Bnf; l:u'nfı S Uncilde) 
tecavüzüne ve Büyük Britanya 
tarafından yapılan muavenetle-
tin npnçık bir surette beUi ot 
mıısma illi. veten BulgariE:tarun 
knrnn üzerine mUc!Sir olan di. 
ğer bir amil de şüphesiz Tilrkiy<' 
taraf mdnn yapılmış olan ihtar 
olmuştur. Geçen gece Berlin si. 
yasi mabafili Bulgaristan baş
vekili Filof ile hariciye nazın 
Popof'un neden dolayı Berlin'e 
gelmiyeceği rorulduğu vakrt, bu 
ziyaret daha evvelden muta.d a. 
lüyiş ile ilan edilmiş old~~ için, 
ce,·np vermekte hayli sıkıntı 
çekmişlerdir. Bu rnahafilin ver. 
dikleri cevap ise Bulgar devlet 
adamlannın zlyn.rcU keyfiyeti. 
nin resmen değil, bılakis ecnebi 
mcn!>a!ar tarafından ilan edilmiş 
olduğunu söylemekten ibaret 
lcrJmrftır. 

Hnddizatmcla Bulgarista.nm 
verdiği ret ccvab, Bitlerin ol. 
duk~ canını sıksa gerektir. 
Çünidi Mu.;ollııhı... ynrdnn et. 
mek için t.S~;:crf mtidr.lı:ıle t~-..b. 
bJ~Unde bulunursa hem bilhı:.ssa 
ehemmiyet verdiği Balkan iktı. 
sadiyatmın i~letllme ini tehli.. 
lteyc koymuş oln.cal• hem de 
şn:ıdiye kndnr bılhnssa içtinap 
ettiği şark ve ga.'jl cepheler"nde 
nynı zanınnda harbe sUrüklen. 
miıJ olacaktır." 

Sekreter 

Kösem sultan ha} retim gizliye 

medi: 
- Ne diyorsun, o~ul? Veziri~ 

ıaının boynunu vurdurmayı m; 

dQşünUyorsun? 

- Hayır .. sndece düşlinmüytr 
rum. Ayru zamanda da buna kara .. 
verdim. 

Mahpeyker sultan, Recep pa~ 
nın Y'I :çerileri tahrik ettiğini bil· 

miyor değildi. Oğlunun sozlerin 
den :onra, Recep pa~nın vazıyeti 
tehlikeye düştüğünü gonir.ce: 

• - Bu i~te suçlu olan ~·alruı Re· 
cep paşa değildır, oğul! dedi. Bey
lerden, reislerden, de beş on ki~ 
vardı. Eğt-r mcırJcJ...c.ti hu zorb:ıl · 
nn elinden kurtannak istiyorsan, 
on tan da cezalandırrna~ı~ ! 

- Mera!, etme, anne! Bunu da 
dtl~Dndüm.. Onilrnc hiç kimse çı· 
kamaz. Yarın sabah günes do~ 
dan neler olacığmı duyar ve g~· 

rürıiün. 
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Avrupanın en iyi sağ açığı 

90 G U Aü TA 99 
Meziyet ·~·.. oyun tarzı ve busaslyeOerl (lier bıaklu w..ıuwıcur> 

• Dünya fntbottınnn en 18l!hJyet j yıtc!ız etema.nr tarife b:uılıyalım. 
lclılbl adamr mUtevefCa Mayzel'in Boyu epeyce kısadır. Vucut a
"A vrupıınm en iyi sağ açığı,. dc· ı damalullı tıknaz ve tip bizim Be· 
tHğl te. aslen Arj:ınUnlid.lr. O §lktqlt HııkkıyB mUsabihtir. E8 • 

d&j ar.kadası Orsl gibi cenubi A - ı mer bır yUz, kaim fakat mevzun 
ıncrlkalı ve bir nçrk oyuncu oldu- bacaklar ve pGk adali bir bünye .. 
ğu gibl A vrupaya da gelip fi(>hret :Milli kadroda sağda oynamakla 

damın da ''en 1y! sağ açrk" de • 
mesi pek boııuna olmasa gerek. 

Pek kısa bir don giyen Guaita. 
nm dizlik birinci dUemanidır. 

YARIN AKŞAMDAN 

Galatasaray GABDBN {eski Parizyana) Salon~armda 
SES .. 

Kraliçesi H A M 1 Y E T Y U G E S E S 
~ 

BestekAr SALA TI.N PINAR, Kemani NECATI TOKYA 'f, 
Tel!-bu~i Pıyanıst ASLANGıl ve arkadaşlan musiki seven 
FcYZı sayın haıkımııa 

BORSA 
28 1K1NCİ'ı'E;,;RlN - 1940 

1."llpanı, 

1 Sterlin 524 
132.20 

ıoo Frc. 
tOO Liret 
JOO tsvıçre f'rc. :ro.6S75 1 
ıoo Flori o 

tOO Ra)1şmark 

100 Be)ga 
100 Drahmı 0.997~ 

110 Leva J.62~ 

ıoo Çek kronu 
100 Peçe ta ı.J.90 

100 Zloti 
100 Penı;ıö :l•J.53?"ı 

100 Li!Y 0625 
100 Dinar :uo;ıı 

100 Yen 31.1875 
100 1sveç ltronıı 31.0011 
ıoo Ruble 

E6ham •e TahvilAt 

MeTkez Banltaıot 10:1.25 

Galata,, KUrekçtler 3!S•8T 

•rel: 40~34 

ZAYi 

ı 

8inema ve Tiyatroler 

Sehir Tiyatrosu 
f<'pebaşı Dram k!!'mmda 
Akşam Saat 20.30 da 
,\ yıık Takımı Arumda 

*« * 
l tı.. ıııJdN>I Komedi kı•mımlıt 

Ak:ınm 20 SO da: DAJ>J 

tık O(l('ret San'atkfınmıl 

Cemal Sahir J übilesi 
3 Bir!ncikô.nım Salı, Şehir Tiyatro· 

r;u komedi kısmmdıı, Ş('hır Tiyatrosu 
artistleri, San'atk!Lr N~it. Prlma 
Donta, Novart • trma Toto, ÇARDAŞ 
TARLA KUŞU O~retlcrl. 

(Xa,hlln Nıı.-rod•Jin Hoeuııı) 
Gi§C her gün ft!)Jk 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün: A'k Fırtmları, \.'a ülU 

Ya dfrf. 
Her ak am 8 dıo vıı~lrı \llrytte 

(GREGOlt OA7.l 

r----&•-• 
l,;<ICUIC Hl'klmı 

Ahmet A l<koyun lu 
l'ak.llm, rallmban• Pıtlu No • 
Pazıuı1ıuı muôa beu:ıır, ıuı11t ı~ 

ten eonr• ı ı-ırt••r •"l 'l? 'i•-----R • --

'\.O~ Bant 
proı;-ranı 

8.trs Ajar.5 
8 80 Pro·r~·um 

devamı 
8.45 l!.\ •• 4 ı. lJ 

l~.88 Saı: hık· 
lllmlı>!'İ 

l%.M A)3M 
ıs.o.~ Şarıc.br 
13.l!O Karı,ık 

progNm 
IA.Oll Ra~fO 

kuat"t.etı 
1 ) Fa<M! he~ ti 
ı 9.30 i\jamı 
19.45 Gec.;lt lıali.n· 

de ~rk•l"r 
%0.15 R:tdro 

z~tt·-ı 

20.45 Tem~ıı 
%1.30 Konuşma 
2l.4ı5 Rady.ı cı:ılrm 

O!'k~trtaftl 
U.!O Ajan! 
:!.?.43 &?ad. o 

orkr~· ııt.,r 
C.O .;:n:band 

1 SAf!iLAM DIŞLERveAÖIZ BAKiMi MU~" 

1 iLE TEMINEDl~sr!?n!~HA~!lsı:~ 
~EnERiNENDERINYERlfRiNEGIREREK~ ~ 

Bronşitlere KATRAN HAKKI~ . 

·--· SANTA~ 
yapın~ bir kimsedir. beraber klüp ta.kımmda sol açık 

İtalya.ya. gelip ter;ehhüt mlktan oynıyacak kadar her iki ayağına 
kalma.sma rağmen derhal millf ta. ayni kudretle hiıklm. En esaslı 

kmıda ~ Uste ·er alacak kadaı me7Jyetleri: Müthiş silnitli oluşu, 
~llibMlı bir futbol oyn.ıyan bu topa yıldımn gibi yeti§ip, kurşun-

Bir röportajmda. "bir futbolcü • 
ye randnnanınrn yarıdan fazlasını 
kaybettiren dizliktir,. demiş oldu· 
ğunu hattrltyorum. 

Beşiktq nüfus memurluğundan 
Ortalayışlan, komerlerl, a)'tlğr 

aldığım hüviyet cüzda.nnm kaybet. 

Herkes. bilhassa çocuklar tarafından •!.cıır· 

BARSAIC SöLUCANLARi~~ 
nmlan dn sökmüyorum ! 

20,35. - Nafii"! Ha. bır şey 
aklıma geldi. Kaldırımın kenar_ 
larmdan, taşlarm ort.a.ia.nna 
basmak şartile yürilyecebir.ı. 
Böyle sihirli §eyier b3zan arzu 
edilen neticeyi verir. 

20,45. - ı~ine ncl'::_: Şimdi 
aksini tatb k edeyim: yani taş_ 
lan biribirine birleştiren hatla. 
ra basarak yürüye eğim. Belki 
bu defa gelir. 

21. - Evet ,saat dokuz. Yani 
u~ saattir burada bekliyonım. 
Fr.kat in!lan k tiyen ümidini de 
kesmemeli Yoksa Muallii. bana 
dokı,ızda demişti df' ben mi yan. 
hş n.nladrm? Olur, olur! Dokuz 
rakamı altının tersi, altı da do
lnıırun tersi. l3u dil tjıce ile ce. 
saret buldum. 

22. - Gelmedi. Saat ta ona 
vardı. Kalabaİık gitik~e ıızalı. 
yor, tramvay ve otomobiller da. 
ha seyrek geçiyor. Normal hal. 
de gitmeliyim. Fakat bekleme. 
me kimse mani oluyor mu? Dört 
saat bekledim, biraz; dah& dur
um ne olur? Kfmbilir Muall! 
ne mUşkü?Rtla. karşılaşmıştır da 
~ knlm1ştır. Belki de, gelebil_ 
mek içm nile~inin yatmasını 
bekliyor. 

24. - Gece ya.rıs1. Hala gö. 
rünmilyor. Tenha. meydanda bir 
ben, bi.r de pol.ü5 memuru bekli. 
yoruz. Arada ıradn po1is bana 
ya:rı v. n bakıyor. 

2! 30. - Acab randevumuz 
aa.bn 'ı alt· da mrvdr? PckAIA. o_ 
la.bilir. ·v..Jrtfv~. rand"'''lllarmı 

dan şiltler oturtması vr. bilhassa 
resimde görtileccği gibi aman ver-

mez çahmlandır. Fotoğrafa dik • 
katle bakılacak olursa görtililr ki 
bu yanıtın futbolcU tamam be§ ra
kip oyı.. cusunu teker teker ktvr 
np aUatmDJ ve nihayet topa hA: 
kim de olmuŞtur. 

Bir takanm y:rrısıru çalıma diz. 
mel. olan bu vaziyet Uzerine artık 
kaıııı · tarafın no hs.le geleceğini 
varın siz hosap edin! Hem karşr· 
sma çıkanlar da coluk çocuk de • 
ğil, milli kUmede yer almm birin-
ci smrf elemanlar. 

En parlak oyununu dünya. ku • 
pasında oyruyan ve umumi ten • 
kltle.rde ''sahanın en bi futbolcil -
sil'' denen Guaitanm aşağr yukarı 
bUtUn maçları . onunda yıızrlanlan 
§Öyle bir gözden tekrar geçtrdim 

de her defasında bu futbolcu için 
"en iyi oynryan,. diye işaret edil· 
miş. Evet! Ben de şu kanaate var 
dnn ki Guaita p.ek ziyade fakat 
nadiren gözU kam~tıran yıldızlar. 

dan olmayıp, dalına ayni tempo ve 
kudrette c.;ahı:ıan, devamlı muva! -
fak olan, her zaman takıma fay· 
dair olan istikrarlı bir futbolcu ... 
Doğrusu böyle bir meziyeti her 
~eye tercih edeDlerdenim. 

Ziı:ıck, Yunek, Ma.rkoş gibi a· 
çıkları görmU§ Mayzel gibi bir a. 

ilm içiyle fakat 5Utleri dı~ ka.çıın 
üstlerledir. Ayrıca fevkalade stop· 
lan, vUcut çalnnlan ve bir santr
forvert gibi hücum hattını idaresi 
calibi dikkattir. 

Bu kadıır yüksek bir futbolcu • 
nun hem de her maçında büyilk 
muvaffakr)etler göstermesine rağ 
men pek çabuk Arjantine dönme • 

sinin esrarı hilf& meçhuldilr. 
MU\'8kkar Ekrem TALU 

Atletlerin kış çalışma 
programı 1 

Beden Terbiyeııl İstanbul bölge&I 
Atletizm Ajantıtmdan: 

Atletlerin ça.l.ı§ma. gUn ve saatleri 
a,şağıda gösterildiği veçlılle teabıt e· 
dllm!ftlr. 

tim. Yenishıi alacağımdan akisi-
nin hükmü yoktuı·. 

Oraköy Oa\ lt ağa mabnllest 9 
numar&da Ramaza n lfü:a km 

Neriman 

Yeni çıktı 

Bir otelde 
7 kişi 

\'au.a : 

Kenan Baltsı 

karsı gayet tesirlidir. Barsak Soluca~l~~~ 
büyüklerde ve kü~üklerde sebep olacağı ıııd' 
keler oöz önüne alınarak Solucen ha.5ttl 

rında bunu kullanmaları faidel~ 
Hek1m.lertmıze \"e b&Jkmıım tavsiye edll'!'ll bu ın 

her ecr.ahanede bulunur. 

Kutusu 25 kurustur. 

1 
ıstanbuı Levazım amirllğmden verı ıe11 

harıcı asker; k!taatl ııAn lar• 4.' 
Beyoğlu Halkevl salon ldmanlan: 23 ayrı melJ•uda 

Ça~gamba ve cumn gUnlerl saat 19 ., 

Göııtertlecek yerde 31,615 lira 29 kuru§luk bina. in§a.Sl t :ı5 6..., sal\ .,,,, 
ekl!liltmcye konmU§tur. İhalesi 16/12/940 pazartesi g\lrlU ııııı.U • rıfl 
Lv. Amirliği ıatm alma k•)mlsyonunda yapılac .tır. Ilk tanı ısteıtl"~ 
drr. Şartname ve pl!nları 1118 kunıga komill)Ood ı aıı.nır. ~t ' 
nunl vcsikıılariyle tekli! mektuplannı ihale saatinden blı' 

dan 20.so a kadar. biribirinden güzel 
EmlntlnU Halkevl salon idmanları: 23 h • k A 

Pazartesi ve cuma günleri saat 17 den 
1
.,. _____ ı_a_y_e ___ __ misyona vermelen. (1566 - 11327) 

ıs.ao a. kadar. 
• Kır ko~usu idmanları: Salı ve pcr
ıembe günleTI saat 16 dan itibaren ve 
pazar günleri sabah saat 8 den ltıba· 
ren Şl§ll likör fabrikası önünde ba.§" 
lıyacaktır. Buradaki idmanların ml!lt 
atlet Rım Maksut lşman yaptıra· 

caktır. 

Boksörleri davet 
İfiıtanbul Boks Ajanhf m dan: 
15 Blrlnclkllnun 194.0 pazar günO 

yapılacak boks müsabakaları hak· 
kında. ı;örüşmok Uzrre bütün bokBar· 
!erin 2 BlrinclkAnun pazartesi gUnti 
5:ıat 17 de bölge merkezinde bulun· 
malan rica olunur. 

~ ~ .y. e't~ 
aaıterl ~ 

.Apğıda yazılı mevadın paznrlıkla ekslltmeleri hizalarında yar:ılı gUn, sa.at ve mahallerde ıduğ\I >'$' 
komlsyonlannda yapılacaktır. Taliplerin kanuni veslkalan ve tenılnatlariyle belli vakitlerde ait 0 

165s "" 
gelmeleri. Şartnameleri komi.iyonlannda görü!Ur. ( 
C insi Mllo;tan Tutan Teminatı Dıalcnln yapılacafı tarih aaat ve nınb•111 

Er kundurası 
Zeytinyağı 

sadeyağı 

Yün ~onıp 
Domates Mlçuı 
Sadeyağı 

Sadeyağı 

Buğday 

Pirinç 
Nohud 
Kuru !aaul;tv 
Pirine; 
saman 
Ot 

Lira Lira 
1200 Çift 9.600 1440 
3000 Kilo 2.100 315 

.9000 14.fOO 2160 
5.000 750 

... 2000 
15.CıOO .. :?3.2ü0 487,50 
5.000 .. 1130 

100.000 .. 1500 
l00.000 

" 
35.000 52:>0 

160.000 .. 
200.000 .. 

40.000 .. H.000 1050 

' .. ... 
" .... 
5 .. 
2 .. 
2 .. 
ft .. 

6 .. 
6 .. 

19 .. 

.. .. .. .. .. .. .. 

.. 
" 
" 

10 
11 
t ıs 

11 

11 
115,30 
1:1 

H 
115 
H 
15 

Çanakkale. t O· 
Edirne eski ın~ı.rlye .. .. .. .. .. .. .. .. 

n .. '' dlı-
Edime aaıı&)'İ ki§~ 
Çorlu. 
Çorlu. 
Erzurum. 
GeUbolud& Bolayir. 
Gcllboluda Bolayır., 
Niğde. 

ba leyin veren .,. ~lin1 de 

1 11'1J'(!:. F.MAt • . bir iııbttrede 
*: ~.ı. 112\. bımtıl! ne ehem· 
nıfyett var! 

6. - Sabt.h l')ldı.ı &n vil'V" 
·ekliyonW-... r?.-.s raket cr~rn 
f~lm. Artılc !hn!dlnı :kslmtıdr. 

VA KIT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

qeniden 
açmıştıı 

~:~~~:~: :: !~:: ::: ~~ :: :: l: : ;?:~ 
.{ il-** _..et4 

A~ğıda yar.ılı mevaddın puarM<la e\:8fltmeleri hl.Mlarmda yazılı gUn. '"Aat ve ın&h!lllet"lleld ~ti 
komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte alt olduğu komisyona gelmeleri. şıırtnaJll 
rında görülllr. (1536) (11239) 

Cin!lll miktarı tutan t:eminatr ihalenin yapılacağı 

8.~. - Gt-dlV'C'lnm\. Belki 
Ku!.!ll 'Jene. ha aft..•m ıçm tıöy. 
lemiı:"Jr ,. Tll?ll~ a.nhmı~ımdn. 

11.111 - ıı~~ bekkmfye baş_ 
, dım l~<M ''s:ıeleedc., b.naatı 
lll'&r. 

Kitap, mecmua, ga zete basar. 
Tabiler namına dizii İ$leri alır. 

San •bunlu kösele 
Çift 1' tlı na kliye arabuı 

takımı 

Un 
YumUJak bugdey 
~rl~Y 

kilo 
10.000 

kl')2üm 

500 
!00.000 
300.000 
200.000 

lira 11"8. mahal 
•0.000 1)000 Ankara Lv. lmirJlği 

40.000 3001) tzmlr ı.v. Amlrli,1 

H.000 (j~OQ Gehbolu 

33 000 wso G<-llbolu 

2%.000 • 'VI() Gelibolu 


