
Perşembe 

28 
' sı 

SONTEŞRIN 

a~l 940 

E y 

5 IC U R U $ 
etP' ~--------------------------.... -------

GONLOK 

~ PASiF KORUNMA DENEMESi 
lstanbuldaki 

enemede 11.066 
Kisi caf ısacak 

" hidiselert;I lsık Karartma Kontrolü 
dınlattığı 

kikatler 
'- Berlinde Molotofla Hitler a

ch Balkanlıırn ait bir anla~
husuıe gelmcml&tlr. 

' Sovyet Rusya Balkanlarla o
alcikasını muhafaza etmekte-

'I'ürkiycnin azimklır hattı ha
"---"•tı ve Yunantstanın kahir ga

etı Balkanlarda istikrann dc-
ltn: temine hizmet etmiştir, 

Mihver de\•letlerinin Balknn
aıtı siyasi taarruzu şimdilik 
bura veya akamete uğrnmı~Llr. 

il. Zekeriya SERTEL 

ovyet Halk Komiserleri 
Şurası reisi ve Hariciye 
ri Molotof Berlinden ay
~n sonra Mosk.:>va ve Ber
lleşredilen tebliğlerde, Al
a ile Sovyct Rusyanın iki 
ketı alakadar eden butün 
•erde anlaştıklan bil.diril-

lnüphem tebliğ bir çok fa
~lerc yol açtı. Almanya &L 

ela bir siyasi taaı·ruza baş.. 
. Berlin müıiıkatmı müto
lacaristan ve Romanyanın 

~re girmesi o kadar mü
bır hadise değildi. Fakat 
Kralının ani surette Ber-

ijYareti, Yugoslavyanın bir 
l' içine alınmak istenmesi 

ıı anlasmasının Balkanlara 
~il olduğu zehabını uyan
Sovyctler Bulgaristan, ve 
lavya ile alakadar görüniı

l'd.ı. Belgratla siyasi ve iktı-
tkıünasebetlerini arttırmıştı. 

Bulgaristanda halle ara
ausyaya karşı mevcut sem-
4 istifade etmekten hali 

. Hatta Moskova ile Var
Sofya arasında bir hava 

~ lcsis etti. Demek ki Sovyet
h~8aristanla alakadar idiler. 
iJ<le Bulgar Kralının Berll-

1:rek Hitler'le görüşmesini 
~ah etmeli? Sovyetler Ber
,Qalkanlarda açık kart mı 
lerdi? 

* * ınuammanın çözülmesi 
uzun sürmedi. 

etler, Macaristanın mih
h~~akına muvafakat eWk
ı~da çıkan hır rivayeti 
t! ettiler. Bu tekzip, Berlin
~vyet - Alman anlaşması
ı. .... anl.ığını yırtan ilk ışık ol
"~skova bu tekziple evvela 

. an köylü ve işçisine ken
Almanyaya satmadığını 

~ ak istiyordu. Aynı zaman. 
b-.,,€oslavya ve Bulgaristana 
.:'Ql\>ere iltihakları hususunda 
r!&nm muvafakati bulun

'.1.ı ~Ilı ihsas etmiş oluyordu. 
tekzipten sonra Sovyet 

~ ~n Sofyada doğrudan doğ
~&aliyete geçtiğini gösteren 
er gelmeye başladı. Sov

Sofya sefiri Bulgar Baş
\>e Hariciye Nazın ile gö-

1>1ı auıgar parlamentosunda 
~Şer lehinde yapılan teza

la ass ajansı tarafından mu
~ı}ı il bütun dünyaya yaylldı. 
~ı·~~et Sovyet Hariciye Ko
~1Rı umumi katibi ve Tuna
:~"Yct heyeti reisi B. Sobolef 
{ kralı Boris tarafından 
~dildi. Demek ki Moskova, 

:"ll~anın Balkanlardaki siyasi 
~Una muvafakat etmedik
lq ada, buna karşı cephe al
~ tı bile çekinmiyordu. 
ıı halde Molotof, Berlinde 
\>Yaya Balkanlar için açık 
Ortniş değildi. 

h * * Q ~lgar hükiımcti Almanya 
~taraftarıdır. Almanya ta

n yapılan tazyıka bir ara 
~~er gibi oldu. Hatta Bet. 

daveti üzerine. Bulı?ar Ba*
(Sonu; Sa: 2; Sü: 2) 

, 
Ayın Birinde Başlıyor 

Öniimiizdeki ayın ikinci haf
tası zarfında şehrimizde yapıl
ması k:ırarlaşurılan biiyiik hava 
denemesi için hazırlıklara baş.. 
lanmıştır. Bu denemede 11 ,066 
kisi vazife alacaktır. Gaz arama 
ve temizlemede 2567. enkaz kal
dırmada 2785. teknik onarmada 
985, sıhhiyccle 957 kişi çalışacak, 
aynca 1511 yardımcı polis. 1612 
yardımcı itfaiye '\"e 611 ev hem-

• şirı:>si vazife göreceklerdir. 

Işık karartma malzemesi satışı 

Bul9aristanda 
Karışıklık 

Haberi Asllsız 

Işıkları Maskeleme 

Kararı iptal Edildi 
Sofya, 27 (A.A.) - "Stefani., 

Bul~ar Ajansı bugün aşa~ıdaki 
tekzibi neşretmiştir: BulgariS
tanda karışıklıklar çıktığına, hiL 
kumetlıı devrildiğine ve örfi i
dare ilin olunduğuna dair hariç
te ve bilhassa Bükreşte ve BcL 
gratta i~aa olunan haberler ta. 
manıile uydurmadır. Bulgaris. 
tanda vaziyet tamamile sakindir. 

BALKA.."IJLAR VAZİYETİ 
Londra, 27 (A.A.) - Reuter'in 

diplomatik muharriri yazıyor: 
"Berlin ve Romadan gelen tel

graflara bakılırsa, Bulgaristanın 
yeni Avrupa ve Asya nizamları
m iyi karşılayacağına ve üçlü 
pakta iltihak ederek Nazi idare-

(Sonu; Sa: 2; Sü: 1) 

· Deneme. ayın yedisi ile on be
şi arasında ve gayri muayyen 
günlerde yapılacaktır. Evvelce 
ilan edilen tavsiyelere riayet et. 
miyenler, pasif korunma nizam
namesının cezai hükümlerine 
göre tecziye edileceklerdir. 
VİLA YETiN TAVSİYELERİ 
Zabıta ve kontrol memurları. 

ay başından itibaren bütün şe
hirde kontrollere başlıyacaklar 
ve ışıkları söndürme ve karart
ma nizamnamesine aykırı hare
ket ederek. nfı1rd11~lar1 hlnRlar

(Sonu; Sa; 2 Sii 5) 

Lebrun'ün de 
Muhakemesi 

• • 
lstenıyor 

Belçika kongosu ltalya 

İle Harp Halindedir 
Nevyork, 27 (A.A.) - "'l'ass,, 

"Nev-York Herald Trıl>une,. ga
zetesine göre, Fransız matbuatı, 
karar vermekte aciz gosterdiğı ve 
icap eden faaliyetlerde bulunma
dığı için sabık Cümburreisi Leb
run'ün ali mahkemeye sevkini ta
lep etmektedir. 

Fransız hükumeti küçük bir 
profesyonel ordu teşkil etmek 
üzere 18 ile 20 yaş arasındaki 
gençlerin muayenesine başlamış
tır. 

BELÇiKA KONGOSU 
Elisabethville, 27 {A.A.) -

Belçika Kongosu umumi valisi, 
Belçika Kongosunun İtalya ile 
harp halinde bulunduğunu bugün 
iliı.n etmiştir. '" ,,. 

Zelzele FelCiketzedeleri İçin 

Y apzlan Yardım/ar 
Y ekUnu, 5325870 

Lira Tutuyor 

• Mecliste beyanatta bulunan 
Hilmi Uran 

Anksra 27 (A.A.) - Meclis 
bu~iin toplanm1ştır. J\Iilli var
dım komitesi namına söz alan 
Hilm! Uran, geçen seneki büyük 
zelzeleyi miiteakıp feliıketzede
lere yap· Jncak :'>ardım icin yapı
ln n cahşmalar ile milli vardım 
komitesinin faalivet tarzının bir 
tarihcesini ynptıktan sonra. !-'ÖZ

lerine sıı suretle devam etmistir: 
·•- N~kdi teberruatın vekunu 

beş mi:yon 325 bin 870 lira 44 
kuruştur. Bunun 1.420.727 lira 
47 kurusu muhtelif ecnebi mem-
leketlerden ~ön d eri len ve 
3.!J05. H2 lira 97 kuruşu dahil
den vukubulan teberrunttir. Bu 
sonuncu yek1inun 1.528 7:>!'i lira 
49 kuruşu vilayet mP.rkezlerin_ 
den, 1.6(17.705 lira 89 kuruşu ka
za ve nahiye merkezlerinden ve 

1768.681 lira 59 kuruşu do~dan 
(Sonu; Sa: 2; Sü: 3) 

SiYASi HALK 

Dekanozof 
Vazifesine 
Başlıyor 

Alman Aiansı "Türkiye 

Derhal Halli İcabeden 

Bir Meseledir11 Diyor 

Ve İleve Ediyor : 

Bulgaristan, Moskova

Berlin Dostluğunun 

Delilini Görecektir 
Moskova, 27 (A.A.) - Harıci

ye Nazır muavinı ve Sovyetler 
Birliginin Berlin büyük elçisı 
Dekanozof 26 Teşrınısanide Mos
ko\•adan hareket etmiştir. 

GAZET.ESI 

1 

Cadde ve Sokaklardaki Umumi 
lambalann Söndürüleceği Saatler 

Bazı cadd.e ve so1caklarda maskesiz olarak :vakJlmakta olar 
50 amwnt elektrik timbaıı. bu akpm saat 17.30 da söndiirlile
celctir. Bıı limbal&r, :vann gece uat 17 de ve Camartcai günü de 1 
16,30 da söndürülecek. ondan sonra hle valnlmryacaktır. -

Ut illi 22 , LE 

llERLt·iN TEFSİl:LERi 
Berlin, 27 (A.A.) - Tronso

cean Ajansı bildiriyo!': Dekano
zof, dün akşam Berıine hareket 
etmiştir. Stnlinin hemşerisi, ar
kadaşı vt adanıı olan Dekazanof. 
yeni vazifesine baş.lamıya hazır. 
!anıyor. Dekanozof, Alınan hü
kumet merkezine geldiği ilk .ı::un 
lcrden itibaren geniş olacağına 
şüphe etmediğimiz bütün faali
yetlerinde takip etmek muvafık 
olur: 

\.kden.izde geniş harekatta bulu nan iugili:ı donannıa'.'\ına mensup 3 snffıhnrp gemisi cyir halinde 

Yetişmiş adamlara o kadar 
muhtaç c;lan bir milletin gövde. 
sinderı Dckazanof ayarındaki bir 
zat müsUıcel bir lüzum ve kuv
Yetli bir sebep olmaksızın ayrı
lamaz 

Alman - Rus dostluğu -madem
ki Nnzi - Sovyct :fost.ıuğundJn 
bahsedemiyeceğiz- büyüktür, kuv 
vctlidir. Çünki.ı Hitle.r'ın Alman
ynsı ile ancak büyük ve kuvvcUi 
dostluklar mümkündür. 

Ve işte bu husustaJ bazı hayal.. 
ellerin daha şimdiden nifak to. 
bumu olarak telakki ettjkJeri 
Bulgaristan, Berlin - Mqskova 
dostluğunun büyüklüğü ve ımğ
lamlığırun delilini görmekte ge
cikmiyecektir. En :yisi Balkan 
meselesine, hadiseler vuku bu
luncıya ve sarih bir şeyler yaz
mamıza imkan oluncıya kadar 
şimdililı. temas f'tmrmektir. 

Akdcnizin şarkında ve garbın
da iki millet bekliyor. O iki mil
let ki, tarihi sırlarını hiç kımse 

(Sonu; Sa; 2 Sü 5) 

Attlee'nin 
Beyanatı 
"İngiltere, 4 Ay 

Önceye Nazaran Daha 
İyi Vaziyettedir,, 

ATTLEE 

Londrü, 27 {A.A.) - Attlee, 
beyanatta bulunarak demiştir ki: 
"- İngiltere bugün, dört ay 

evvelkine nazaran hudutsuz de. 
recc>dc iyı bir vaziye.ttcdir. Dört 
ay evYel, Alman ve Int!iliz hava 
kuvvetleri arasındaki muvazene 
bir meçhul teşkil etmekte idi. 
Bundan böyle tayyarecilerimizin 
itiraz J!Ötürmez üstünlükl~ri ve 
malzememizin kıymeti sabit ol
mu~ bir vakıadır. Sınai istihsa. 
!atımıza karşı yapılan hücumlar 
işçilerimizi istihsale devamdan 
mer.'e muvaffak olamamıstır. 

İŞte bunun içindir ki istikbali 
emniyetle derpiş ediyorum. Bu 
körkörtiııe bir nikbinlik değildir. 
Zira önümüzde bir kav müşkül 
devre daha olacaktır. Bununla 

(Sonu; Sa; 2 Sü 4) 

Akdenizde Harp 

İT AL YAN 
Donanması 
Yine Kaçtı 
Mareşal Badoglio da 

Arnavutluğa Gelmiş, 

Ergiri Düşmek Üzere 
Londra1 27 (A.A.) - Amirallık 

dairesi teblig ediyor: Akdtfüi1.de
ki donnr.mamızın 'Jugun ôğledc.n 
evvel iki zırhlı ve .;ok kuvvetli 
kruvaı:or ve destroyer teşekkü. 
liınden mürekkep bir Itulyan fi
losile temnsı tesis ettiğine dair 
haber gelmiştir. Diı:jnıa tı, kuv
vetlerimizin yaklaştığını ar.!ar 
anlamaz derhal istikametini teb
dil etmiş ve tam yolla kendi üs
süne doğru çekilmiştir. Kuvvet
lerimiz. düşmanı takibe başlamış 
ve azami mesafeden üzerlcriı1e 1 
ateş açabilmiştir. Bu temas h:ık
kında tafsilat elde edilir edilmez 
neşredilecektir. 

TORİNO'YA HÜCU:i\1 
Londra, 27 (A.A.) - H"va 

Nezaretinin tebliği: lngılİl: hava 
kuvvetlerine mensup ağır bom
bardıman tayyareleri. dün gece 
Torino askeri fabrikalarına hü 
cum etmişlerdir. Tayyarelerir.ıız 
şehir üzerine birbirini takir P.· 

den dalgalar halinde gelmişler 
dir. İlk tayyareyi takıp eden tay
yarelerin pilotları, faorikanın en 
büvülı Mrıalarından 200 metrP u. 
zunluğunda ve elli m':?tre gcniş
liğ1nde bir binanın alevler i('indc 
yandığını görmiişler.iir D•~er 
taraftan da alevleri:l :;tcşlediği 
patlayıcı maddeleri dolayısile 
şiddetli infilaklar işitı:m:~;r 
ALMANVADAKİ ımm·::r;'f,F.R 

Londrb. 27 (A,A.) - Bu r.kşam 
Hı:•rn l\·ezııreti asaitıdak! cbliğl neş
retmistir- Salı - Çarşamba ı::ccesf 
bon~b:ı,.dıman taarruzumuzun asıl 
kuvveti Kolonyada bir silah fabrika
sına ,.e diğer hecicaerc tevcih edil
miştir: 

D 1gr.r bombardıman tcse-'l(ülleri
miz de Bt'rlln demi~ ollarını. Rott(!J'
dam, Fle.«ingue. Anvcrs. Calais ve 
Boıılogne'de bulunan doklara ve ıte
mller" taarru1 etmtslerdlr Sahil tay
ya!'ı fılolıırıınız Loricnt deniz üssO
ne, Gon pııtrol depolnnna taarruz 
etm•şl.?T' !şgal alt nda bulunan arazl
ıteı i dil.şmnn tayyare meydanlannı 
bo:nbalarr..ışlar. Hobnda sahili acık
l:i.rında gemilere hücumlar yapmış-

(Sonu; Sa; :? Sü 4) 

lngiltereden Üzüm 

Ve incir Mukabilinde 

Manifatura Alıyoruz 
İzmir, 27 (TAN) - .Ankarada 

Ti~ret Vekaletile Türle . 1n(iliz 
ticaret mümessili arasında vaoı. 
lan müzakereler neticesinde İn
~litere~ beş yüz bin f n~1iz lL 
rabk üzüm ve incir satılması mu 
kabilinde manifatura es:vası a
lınması hususunda mutabakat 
hasıl olınustur. 

Ticaret Vekaleti anlaşmanın 
beş milyon liralık mal sat'ışına 
ibla~ı içjn müzakerelere devam 
etmektcclir. ' 

r-
Askeri Vaziyet 

CEPHENİN SIKLET 

~AERKEZİ EPIR'E 

i NTi KAL ETTİ 
Son iki gün zarfında alman ha

berlerin tetkik ve mukaycscs;ndcn 
'lnlaşıld~ına göre, Pogrndec; -
Moskopol h:mına kadar ilerlemiş 
olan Yunan sol cenahının. Epır 
cephesindeki harek~tın inkişafına 
intizaren, §imdilik oradaki mevzi
lerini ınuhafaza etmekle iktifa edc
ccfi söylenebilir. Geçen giin izah 
ettiğimiz sebepler yüzünden Po.:
radeç istikametinden Elbasana 
doğru bir ilc:rlcme ,hareketinin ya
pılmasına imkan yoktur. Bu mev
kiin zaptı açık bir yayla şehri olar 
Oöric:enirı muhafaza ve ınildafaası 
balammdarı elzemdi. Bundan maa-

(Sonu; .Sa: :? Sü i) 

Romanyada 64 

Siyasi Mahkum 

ö:d:irüfdü 

..) 

Londrn. 27 (A.A.) - Reuter: 
Alman istihbarat ajansına BUk
re~ten bıldirildiğıne gorc, Ro 
manyalı 64 siyasi mevkı;f bu sa· 
bah ::.aat birde lejy~>nerler tara
fından Jilavy askeri hapisanesir.
de kurşuna dizilmiştir. Kurşuna 
dızilenler arasında eskı Başvekıl 
General Argesianu ve csk Em
nıyet Nazırı Marincscu da var. 
dır. 

SÖRÜ~f ER: . .......... _ ....................... -

Yunanistanda Harp 

Yunanlıl r 
Sahilde de 
İlerliyor 

lngilizler, T orino'daki 

Askeri Hedeflere 

Bir Hücum Yaptı 
Atina, 27 (A.A.) - Yunan baş

kumandanlığının tebligı: Arna
vutluk arazisınde kıtaatımwn 
barekliU muvaffakiyetle devam 
etmektedir. Görice muıtakasıoda, 
terkedilmiş olan altı düşman tay. 
yarcsı de dahil olmak üzere hır 
çok harp malzemesi ığtınam e\.
tilc. 
Düşman hava kuvvetleri cephe 

üzerinde faaliyette bulwıduğu 
gibi, Epir'de on kadar köyü. Kor
fu ve Kefalonya'da ia ıu:keri ol· 
mıyan bazı hedefleri bombardı
man etmişlerdir. 
İTALYAN TEBLİCİNE GÖRE 

Roma, 27 (A.A.) - 173 numa.. 
ralı tebliğ: Yunan cephesınde, 
normal keşif ve karaıtol faalıyetı 
olmu~ur. 

Tayyare kuvvetlerimiz, düş
man tes-;.atına ve kıtaıanna kar
şı mütemadi harekiıtt-9 bulun· 
muştur Ayrıca düşman yolları 
da şiddetli hücumlara ncdef teş-

fSonu. Sa: ? Sü 6) 

Bir Kanun Üzerinde 
Yapılan Kanunsuzluk 

YAZAN: SABiHA SERTEL 

Miihendls Mektebinden B . Giingör isminde bir kari bana bir 
mektup, bir de dört sayfalık bir kanun broşürü gönderdi. 

Kari mektubunda diyor ki: 
"Size gönderdiğim bu kanunun dört sayfasiyle, üzerine ko. 

nan 10 kuruş fiyatta ihtikar kokusu duyuyorum. Bu işlerden an
lamam. Size ızönderiyorum. Eğer bu işte ihtikar varsa, lutfen ala
kadarların dikkat nazannı celbcdiniz ... 

Kariin bu nıektubu yalnız bana bir vazife tahmil etmekle 
kalmıyor, bütün vatandaşlan dikkat ve vazifeye davet ediyor. 
Son günlerde devletin aldığı fevkalade tedbirlerden istifade et. 
meyi düşünen bir çok vicdansızlann fiyatlar üzerinde bir anarşi 
yaptıklan göz önündedir. Bükamctin kovdu~ narhtan bile hiçe 
sayrp. narh üzerinden mal satmıyan, Koordina!!yon Heyetinin 
koyduğu fiyattan aşarak miistehfikler zaranna bilyük karlar te. 
mlnine (ahşan ticaret erbabı sanki meydan boşmuş gibi at ko 
turnuya basladılar. 

Memleketteki ildısadi muvazeneyi bozmamak için htllrômc. 
tin aldığı tedbirlere vatandaşlar yardım etmezse. bu tedbirler 
birer gölge halinde kalır. Hamiyet. vatanperverlik. keı.elerl dol. 
durup. bo<> dei?irmene basma kalıp tabirlerle su akıtmak demek 
değildir. Bu vatandaşlar hakikaten memleketlerini sevi:vnrlarsa. 
hu sevgilerin) memleketin iktisadi muvazenesini bozmamak SOTt>

tiyle göstermelidirler. Fakr içinde bulunan müstehlik kütlelerini 
ıstismar ederek. ceplerini doMunnak endişesiyle hareket edenle" 
vatnn1'P1"VP?' ıf.-P.H ltf-rer hai"ıffr1er. 

İ(inde bolundofumuz devir ne ticaret, ne 'klr, ne de servf't 
cahibl olma devri delildir. Terazinin cöziine koydufumuz hayat 
ve istiklalfmh·dir. Bunu Ü(' b~ kunt$ klra feda edenleT. eeplıe. 
nin içini bozanlar. halk ensmda hoınutsozluk yaratnnlaT. mo. 
vakkat bir kira hütfin bir sermayeyi, iç cephe tesanüdüııU feda 
ettiklerlni hilmelidirler. 

Karlin bana gönderdiği bu mektup yalnız bana bir vazife 
tahmil etmiyor, yalnız al!kadarların dikkat nazannı çekmiyor 
bütün vatandaşlan dikkat ve vazifeye davet ediyor. 
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maksada erişmek için, <'kalli

cri cllerlııe aldıbr, bunlara Ver
lles soı:ıu verilen haklarla, Alman
'lln temin edeceği haklar arasın-

1 fıı.rklnr gostcrlldi, Almanyanm 
un1a.rı, y~adıkları tazyikten kurta-

c- ğı. toprak sahibi .suu.fın bu ekal
tlere ~ yaptığı adaletsizliğin 

ıne geçeceği vaadedildi, Ekalliyet.
için bunlann doğru olup obnadığı 
tel derecede bir mesele idi. Vfiki 
rok bugün bu ekalliyetler isteme
leri bir bükQmeUn tazyiki albnda 
•yor, yerli toprak sahiplerinin ta
:kümu altında kıvranıyorlardı. Al
nyanın vaatleri yal.an dahi olsa, 
defa bu muvazenenin bozulması 

llllt:;f5zırndı, bundan öteye haklannı te
ıçln daha müsait :fırsatlar bula

i.!nnı ümit ediyorlardı. 80 mil u
ta yerli toprak sahiplcrlnln rea

gibi yaşıyan bir köylüye, bu a
ctsWlğln son kurbanı oldllt'Unu, 
ndan öteye kurtulu~ geleceğinJ 

lcmek. onu ümide düşürmek için 
'ı idi, Bir tarafa karşı duyduğu 
ku, i5teki tarafa kar§l duyduğu 
pati, onun hoşnutsuzluğunu art
eak, kuvvetli bir fı.mildi, Bundan 
.ı artık, bu ekalliyet köylilsü, bir 
ı tale!>csl olmuş demekti, Bu su

lc- Gestapo. bu ayunla işe başlndı, 
t!i bu tclklnlcr Bükrcste bile bü

bir muvaffakıyetle ilerledi. Bu 
da Romanya hükOmeUne, Alman

ıını, yalnız Almnnyanın Bulgar, 
car, Rus toprak hırslarını i5nliye-

1<, buna meydan vermiyccek bir 
·wct olduğu propagandası ortaya 

dı. Bu cereyan kuvvetle llerll-
~du. Küçük antant dağıldıktan son-

Macaristanda ve Bulgaristanda 
bır hareket görülmemesi de Ro
nya hükftmctine itimat verdi Fran 
bol bol para vermlyor, Romanya 

esc!crini ıslah içln hiçbir teşkl
vııpmıyor, onlııra emniyet verecek 

r kuvvet, kudret göstermiyordu. 
manya ise, onlara iktısacll yardım -

r yaptıgı gibi, içeriye soktuğu teş-
t VIlSltasile Romanya hUktlmetini, 
lliyetlcri ve birçok cnhil halkı e
alıyordu. 

,,.. 1(.. 

VE DEl\llRMUHA-

193:: ten bugnne ıtaaar ı::ıemtr Mlğ-
• !~ ismıylc Alman ! ı t !ırkası
yordımile oçık :faalıyetlcre geçen 

iYust tahrikut, zahiren Gestapodan 
mamen ayndır :faknt gizli olarak 

111> tuafınd n idare edilmek
. .Rom-~·wıın siyasi islerine !a

t müdahale 1 o kadar kuvvetli ve 
adar moe<>..sirdi ki, de\1et odam

ı bile: bunu hissctbremiyccek bir 
Zlycttc ıdUer. 1934 te eski Başve

doktor Jon Duca'nm Gestapo ta-
dan öldürüldüğü hııldc, Roman

hfikOmctl Almanyayı gücendirme
için ses çıkarmamı~ bu suretle 

lınatl faaliyetlerine serbest bir ze
bırakmıştı, 

Gete:ıı sonbaharda ö1dQrlllen diğer 

Bulaaristanda 
(Başı 1 incide) 

tereddütsüzce kabul eyliye· 
eğine mihver devletleri pek o 
adar itimat etmemektedir. Ne 
ulgar Başvekili, ne de Bulgar 
arictye Nazın Bertin seyahati
Çikmamıştır. 

Gözüken nnıeli neticeleri itiba
c, Molotof'un ve İspanya Harı-
ye :Nazırı Sunner'in Berline 
apmış oldukları seyahatler ya
ıbııasaydı da olurdu. Filhakika, 
man propaganda makamları 

u seyahatlerden artık bahset
z oldular. 

Keza Molotof'un tren inde bu
unan mütehassısların telkin ede
ileceği tarzda, Rus - Alman tt
ret münasebetlerinde de her

gi bir inkişaf alametleri yok-

Öyleye benziyor ki, Bulgarista
bugimkü hattı hareketinde 

r taraftan Romanyanın misali 
diğer taraftan Yunan\stanın 

isali müessir olmuştur. 
Romanyanın mihvere muta~a

tı bu memleketin istikliıllne ve 
ilen toprnklannın yarısına mal 
!muştur. 

Yunanistan, gösterdiği muka
emetle yalnız dünyanın hayran
guu kazanmakla kalmamış, ay. 

zamanda hayatı hayat yapan 
urriyetin bütün nimetlerini ıie 
uhafaza eylemiştir. Italyaya da 
ıhverin şimdiye kada'L yediği 
rbclerin en ağırını indirmiş o
caktır. 

Butim bunlnrdcJı başka, k.:ımşu 
let olan Türkiye istikrar ctti

ı bir tesir yapaca?. vaziyet at
tır. 

JŞIKLAC 
KELE .. l\IIYI::CEK 

f> , 27 (A.A.) - Sofyada sekiz 
dev m etmek üzere Cuma çUnü 
an ı~ık maskemele emri bug{iı:ı
ıbaren iptal edilmiıtir. Bu cmrln 

ı alınmıısına sebep. h:ılkm c6stcr-
ol dugu dısıplin. aklıselim ve ha

b lıyetıdır D.uı Sofya Uni
c ın • Faşıs• talebe ile ıol ce

t 1 h rasında br dö-
o $ ve r mudahale ederek 

• eb yı t vkif etmlvtır. Bu ha-
y n'1 'l Ünivc te iki gun 

bir devlet adamının öldürülmesi, De
mir Mfgfcrlilcrin açık faallyetlerlne 
ka~ müsamaha gösterilmesi, bu ze
hirli ~kılutın y yılm~na ı:cbep ol
muştur, Almon hllekfırlığı b:ıslt yn
L-ınlnrla kanlı clnııyeUcrc v-...rnn mü
dahnlcler, sarfedilen büyük paralar 
bu fanliyetin gelişi güzel serpilmesi
ne meydan vermiştir. 

1934 ttı bir komünist nüvesinde ça
lış;ın birkaç emele casusluk suçu ile 
tevkif cd!ldikleri halde, Gestapo Tran 
sllvanyada, Dobrucada. hiçbir hükQ
met mUdahalesine uğramadan açık a
çık faaliyetlerine devam etmiş, hattfı. 
bir dereceye kadar Bilkreş ... e Kös
tencedcld Gestapo şubeleri Demir 
Miğferlllerlt. teskmUarını açıka açık 
idareye başlamışlardı. 

Rorr.nnyada Uıtbik edilen usullerin 
başlıcaları. ekalliyetlerin bir tehlike 
haline geldiği korkusunu salmak, Mn 
csrlnnn ve Bulgarların Romanynya 
kar~ı besledikleri istila hırslarına 
knr§ı Almnnyanın hima.ycsini \•a.ndet
mck, Demir Miğ!erUicre karşı göste
rilecek tazyiklere karşı Almnnyıının 
intikam alacağı propagandasını ya
yarak korkutmak, ŞnrkI A vruphların 
bilhııss:ı köylülerin bu nevi siyas1 si
ltıhlardnn korkusunu istismar etmek
ti. Bu usuller Gestaponun usUı i çi
ler! tnrafından tatbik edilince, bun
lnnn netict: vermemesi mümkün de
ğildi. 
Almanların iktısnden Romanyaya 

dühullerl, Fransız ve İngilizlerin ik
tı.sadi dühulünden çolt kuvvetliydi, 

(DEV AMl VAR) 

Spor: 

Yazan: Naci Sadullah 

ugün maalesef, dünkü mev-
zuumu bir bnşka bnkımdan 

tckrnrlnmnk mecburiyetinde kn
lıyorum. Fnl·at bu tekrnrunın o
lanca giinnhı, bnna "tavzih,, na
nıilc garip bir mektup gönderen 
İnhisarlar Umum Müdlirliiğünc 
aittir. Ev~·eüı, vakıayı hulnsa e
deyim: Dünkfi yazımı hatırhynn. 
lann bildikleri gibi, Türk tütün. 
cülcr birliği, siJ?nra haline soku. 
lup, orduya hediye olunmak ü
zere tam yiiz bin kilo tiitün top
famış. Ve Vali Lfıtfi Kırdar va. 
sıtosivle inhisarlar Umum l\fü_ 
dür1ül:>iine baş vunıp, bu tütün. 
terden • igara ynpılmnsım iste
miş. Faknt İnhisarlnr Umum 
l\Iiidürlliğü, kendi ti'ıbiriyle, 
"mevzuatın bnhşettiği imknn. 
lnr,. ın, bu ricayı yerine getir. 
m~sinc müsait olmadığını bildir. 
mıs. 

Bana gelince, bu viikın karşı. 
sındn çok tnbil bir isyan duydu
ğum için şu satırlan yazmı tım: 

"- Farzı.muhal olarak, kıınunları
mızdn, cephelere gönderilecek bcdi
yclerın yolum. kcsebileoe.lt bir şuur
suz madde mevcut ise, milll duygu
ları, id:ırl ~gü.zarlıklnrından üstün 
bir vatandaşa düşen vaz.lfe, - en 
korkun~ mcsuliyetleri göze almak pa
hasına da olsa - onu hiç tereddütsüz 
çığncmektlı. Zira unutulmasın ki. in-
hisarlar İdarcs!nin bir knnun mı:ddc
sinJ ileri sürerek, reddettiği vnzifc. 

cara 0 
husu ı m rla.lı sigaralarla yfıranına 

G mıy r gösıcrı., yapmak ıstıy n cakacı bir 
kalııntorun sipari~ del;lldir. Ve o sJ-

Kfınunucvvel nihııyetlndc şehrimiz- gaınların dumanı, cephede vatanı 
de b~ maç yapmayı kabul etmiş olan bc'~llyen ru:l.erln yuvosına duyduğu 
Macaristanın Uyp~t takımı vaziycU 

1 
hasreti dclğıt.acaktır!,, 

hazıra dolayısile, gelemi ' , · el- • . • • 
grafla blldirmi5tir yecc.,,.nı t Şımdı inhısarlnr ldaresı, bana 
. MEKTEPLİLER. MAÇI _Mektep-! ~?nderdiği .sözde tavziht7 .o tü. 

llle:- futbol şampiyonasına cumartesi tımlcrd('n sıgara vapmnk ıcın ev_ 
gunu başlan::ıt'aktır. Mektepler kır- 1 vclcc ileri sürdüğü artlan tek. 
mız ve beyaz olmak üzere fki kllme- rarhvor. Ve bunu yaparken hu
ye a:vrılmı~. lll. '1nhisarlnr mevzuatının hnh-
BO~~ ANTRENÖRÜ - Galatnsn- şctti;!i imkanlar daire inde,, dav

ray kl.ubQ bir b?ks ııntrenöru angaje rnnabilcceğini söyliiyor. 
etmiştir. Antrenör Romanyıılıdır 

HAKEM KURSU - Güreş Fede- İnhisarfor Umum Müdürü be.. 
rasyonu Ankara, İzmir ve 1stn.nbulda ni mazur görsiln: Çünkü cephe
blrcr hakem kursu oçınıyo karar 1'cr- lerde vurdlm namu unu bekli. 
mi~tir. yen askerlere hediye göndermek 

BUGUNKU 
;:uo-Prouam 
8,03 •nııt (PL) 

a.ıs Haberler 
8,SO Mlldlc (PL) 
S.45 Yemek Ustnl 

• 12,ao Procram 
U,U Saı: 
12.50 Haberl:r 

U,OS Saz 
U,20 :MU:lk (Pl.) 

• 1&,00 Proı:ra.c 

18,03 Orkestra 
ı&,40 Su 
ısı IS Mllzlk (Pi.) 
ıo.so Habcrıe1 

ı 0,45 Şarkılar 

20, IS Radyo cu:•tnl 
20,45 Falım aarkılın 
21,00 lstcklcr 
21,ao Konıı•ma 
~ 1,4 S Orkcıtr11 
:ız.so Habcrleı 

22 45 Dans mG.ı:ifl 
U,U Kap:ını! 

on a ~selernn 
Ay 

işinde, Tiirkiye Cümhuriycti İn
hisarlar Veka1ctinin her hnngi 
bir müc scsesine ldiçiik veya bü. 
yük bir yardım şerefi liıtfolu. 
nursn, ben bunun her hangi bir 
bahane ile reddedilmesinin mü. 
nakaşasını, "İnh; arlar mevzun
tmm hahşcylcdiği imkanlar dai
resinde,, yapamam. Zira edanın 
da, cc\•ahuı da, hatt..i telfıkkinin 
de 7crre kndar değişmemesinden 
anlıyonun ld, "lnhic;arlar mev
zuatuun bahşeylediği imkanlann 
dairc.-ıi .. bu haclisenin manasını 
i tiap edcmiyccek derecede dar. 
dır. 

elze e e eti , 
ı Başı 1 incide) 

doi'{ruya umumi merkeze yapılan 
teberrulnrı teşkil eder. 

Dahilde yapılan nyni teberru
atı, yiyecek. giyecek ve kullanı-

(Bn~ı 1 incide) hıcrtk maddeler olmak üzere üçe 
. ayı!'mak mümkündür. Bunla.r-

vekıl v~ !Iariciye Nnzınnın Hit- dan yiyecek m ... ddeleri 2.177.140 
~c:r~e ~oru::-miye gıdc..>cckleri biL I kilo, 97.617 adet, 12005 paket ve 
ırıldı. 53 ı kutu. giyecek maddeleri 
Fakat bu arada İtalyanların 907.133 ~det, 1::17.384 çift, 39.468 

~unan cephesinde buyuk bir he-1 takım , e kullıınılncak maddeleri 
zunete uğramaları, 'J.'ürkiyenin ise 84 378 adet. 27.554 k'lo, 3435 
Balknnlnrda, hele Bulgaristan parça , c 1306 çile olarak tesbit 
tnrafındsn ihdas edilecek, karı- edilmiştir 
şıklıklara lmtiyen müsaade etıni_ Hariçten vuku bulan ayni teberrua
yeceğinin anlaşılmış bulunması, ta gelince, bunlardan yiyecek mndde
Bulgar hükumetini müşkül va. teri 54988 kilo. 40465 sandık, 9086 çu
ziyete düşürmüştü. Bunun üze- val, 221 fıçı, 17~ kutn ve 11 paket, gl-
rine Sovyetlerin -d h 1 . yccek mııddelcrı 307316 adet. 8340 ta-

, . . mu a a esı ve kan, 52335 c;ift, 28372 pa.rça 141 paket 
Bulg~r milletınin, hükCımetin sL 22575 metre, 1943 grosi ve ayrıcıı 22 
yasetıne muhalif bir vaziyet al. kilogram ve kullanılacak maddeler ise 
ması, Bulgar hükumetini bütün 246360 o.det. 390 çilt', 60 paket. 6000 
bütiın aşırttı. Berlin ziyareti SU- yarda, 475 l.-utu, 1)000 metre, 137 un· 
yn düştü. Bu suretle Alınan anın dık, 36 vagon, 3642 ton, 533 metre mi
Balknnl.ardaki taarruzu mls et- kabı: 835 torba ve 1100 top olarak 
t . V ih .1 . dili"k M teshit olunmuştur. 
ı. e m vcrc.ı er şun n d b" ük · t R Sl ak - Hariçten gelen c3ya arasın a uy 

car1s nn, omanya ve ~v . ya- bir kt5llll da tıbbi cezadır ki, kemiyet 
yı aralanna almakla iktifaya ve keyfiyet itibariyle çok mühimdir. 
mecbur kaldılar. Binaenaleyh bu, butün b"r insanlık ti-

u hadiselerin aydınlattıj;11 

hakikatler şunlardır: 
1 - Berlindc Molotofla Hit

ler arasında Bı:ılkanlann istik-
bnline ait bir anlasma husule 
gclmemist ir. 

2 - Sovyet Rusy:ı, Balkanlar_ 
1n olan alakasını muhafaza et
mektedir. 

3 - Türkiyenin azimkfır ha.. 
rcket hattı ve Yunanistanın ka
hir galibiyeti, Balkanlarda istik_ 
rarın dcvrunıru temine hizmet 
etmiştir. 

4 - Mihver devletlerinin 
Balkanlardaki siyasi taarruzu 
şimdilik teahhura veya akamete 
uj?ranuştır. Ve Bulgaristanm 
mihvere gimıiyeceği anlıışılııuş.. 
tır. 

lcmnin Turkün milli felaketine candan 
al5.kasmı esirgcmedi~ini gösterir. Bu 
itibarla bu cşyalan cönderenlere ko
mite namına huzurunuzda teşekkürü 
bir vecibe bilirim. (Bravo, istirak e
deriz sealeri.) 

Teberruat artık nihayete ermiıs sa
yılabilir ve bundan sonra yapılacak u
fak tefek tcberruat ta Kızılay vasıta
siylc olabilir. Binaenaleyh Meclisin 
karariyle kurulan komitemizin faali
yetine nihayet verilmesini talep etmek 
maksadiyle komite namına b·r tnl:rir 
Vt•iyorum. Bu takrir kabul cdilmiı.ıtir 

BAŞVEKİLİN TEŞEKKÜRÜ 

~unun üzerine söz alan Başvekil 
Rcfık Saydam, Milli Yardım Komite· 
binin maddi ve maı :'Vi büyilk yardım
l~nna te~ckkur ettikten sonra. demiş
tır ki: 

"- Bu vesile fle dost, yakın, uzak 
bQtün mcdent dUnyaclnn, ismi ısıtn
miyccek kadar uzak dO.rıya k~şelerln
den Türk milletinin bu fclAketU d
nındc. yapılan loymefil ynrdımlannı 
bur da, huzurunuzda, §ilkranla anma-

kapah kalacaktxr. yı blr borç blJinrn. Bu, hakikaten 0 
Sovyct Hariciye Komiserliği Umaıni 

1 

kadar bOytik 'C' ~lem ümuı b1r ınn
Katibi Sobolev dıin yeniden Bulgar h yet arz tml ' r. D l n :ıyın rka
Hariciye Nazırı Poporla goruşmıiş- d ım H mı U n'ın da ı~::ı~t bu
tur yurdu~ bl bu, T ır m ı Nine kar-
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fsoğazic;i Vapurlarının 

Seferleri de Azaltıldı 
enem d 1 .066 Bugün Tek Numaral 

T aks il er Çahşaca~ • 
l 

(Başı 1 1ncidc) 

Mektep'erdc ders ve miltal!ıa saat- 1 
leri değiştirilml;;;tir. Kftnunucvvclin 
Jkfsfaden itibaren ortaokullarla lise 
ve mcsle :i tedrtiat mekteplerinde 
derı:ler ~nat 9 da b~lıy.ııcnktır. Ders 
aıalarındnki 15 da~ikıılık tene!fiısler, dmı harice ışık sızdıranlar hak-
10 dakik:ı 3 ilncu dersten sonraki kında ceza zaptı tutacaklardır. 
y:ırım saatlik teneffüs, 15 dokika o- Işıklar maskelenirken, gözden 
l<ıC'.1ktır. Srı.bnhlcyln b şlıyan ders kaçan bazı mühim noktalar vi
mcsaisi 13,30 d?._ bıtccektlı·. ~3,30 dan j ıayctçu tcsbit edilmiştir. Bu tav-
14,45 c kadar oglc tcne!CUs~ yapıla- siycleri, ikinci sayfamızda çerçe. 
cak ve bir b1;1çul~ sanUik mutaıaa da ve içinde bulacaksınız. 
bir saat<! iı:dırilccekllr. 

Cift tedrisat yapan ilkokullarda 
dersler saot 8,30 da b<ışbyacaktır. Di
{:er ilkokulların derse ba~lama vakti, 
ikı gün sourn tcsbit edilecektir 

BO(;AZIÇİ SEFEltLERİ 
Şirket. Hayriye, §ciırln yeni bayıı

tınıı göre vapur seferlerinde taclilllt 
yapmıştır. Bütün son vııpurlar ve 
gcc-e seferleri knldırılmıstır. 

Bugllnden itıbaren tatbikine geçi
lecek olar. yeni tarifeye göre, köprü
dc.-ı Üsküdarn son vapur 20,30 da, 
Rumeli sahiline son vapur 19,45 te, 
Anudoıu sııhillne son v..ıpur 10,40 Uı 

kalkacak ur. 
Boğazdan köprüye ilk vnpur s:ıat 

5,40 tu knlkacaktır. Vaniköyünden 
5,.W de kallı:nn vapur kaldınlmıştır. 

Araba vapuru son seferleri de Üs
küdnrdan Kabatasa 19,30 ve Knba
taştan Osküdara 20 de yapılmak ü
zere degiştlrilmistir. 

Taksim ile Yenimahalle nrnsında 
tsı~yen otobüsler de bugUn.den ttiba
rcn saat 17 de paydos yapacaklnrdır. 
Ad alnı, Kadıköy vapur sclcrlerinde 
hıçbir değiııiklik yapılıma def:ild.ir. 

BEr 1 tiya~. Evi1tde 
Öldürülmüş 

Ol rak Bulundu 
Beşiktaşta Yıldız caddesinde ı 7 nu

maralı evde yalnız olarak oturan 68 
yaşmda Mehmet dün sabah evin alt 
katındaki bir odada ıöğsündcn bıçak
lanmış ve öldüriilmüş olarak bulun
muştur. 

Mchmedin Kemal ve Fahri isminde 
iki yetişmi3 oğlu da vardır. Fakat 
kcndsi ço'k titiz ve hasis bir adam ol
duğundan çocukları ile geçinememiş 
ve onun için yapayalnız oturmayı ter
cih etmi5tir. Cinayetin ihtiyarın para
sı l~ iglendiğine ihtimal verilmekte, 
tahkikata devam olunmaktadır. 

Eniştesini Öldürdü 
tmır, 27 (TAN) - Bcrgnmada Ö

mer oğlu Hasan cni3tesl Zekeriyayı 
öldürdü ve h~iresini yaraladı. Suç
lu yakalandı. 

Yeni Bir Demir Cevheri 
b.mir, 27 (TAN) - İzmlrde Narlı

dere koyu clvanndn demir madcnl 
bulwımuş ve cevherin tahlil edilınc
slne karar verilmiştir. 

Alınan bir karara göre, vazife 
gören seyrüsefer memurları be
yaz muşamba giyecekler ve şap_ 
ka lanna beyaz kılıf geçirecekler_ 
dir. İşaret kulelerine de kırmlZJ 
ve yeşil lambalar konulacak. na.. 
kil vasıtaları bunlara bakıp, yo. 
lun kapal. veya açık olduğunu 
nnlıyacaklardır. 

Ana seyrüsefer yollan ile di
ğer mühim caddelerde piyade 
kaldırımlarının bordürleri beya_ 
za boyanacak, gidiş geliş yolları.. 
nın birbirinden tefriki için, cad
delerin ortasma boya ile beyaz 
işaretler çekilecektir. Bütün so
knk köpekleri toplanacaktır. 

Otomobil projektörlerinin alt 
kısmında 8 santim yüksekliğin
de ve 5 milimetre ,genişliğinde 
bir cizgi bırakılacak, bütün oto
mobiller ay basına kadar proiek
törlerin i bu şekilde hazırlıya.. 
caklnrdır. 

Karanlık bahanesi ile yakın 
yerlere l!itmek istemiyen, 24 ten 
önce f!ece zammı istiyen şoför
ler. tecziye edilecektir. Bu ııibi 
haller. $!iindüzleri 42154, 2cccle. 
ri de 42170 numaraya telefonla 
bildirilmelidir. 

Zabıta. evvelki gece 6 soför 
hakkında zabıt tutmuştur. Bun.. 
lar. pasif korunma nizamnamesL 
ne aykırı hareket etmişlerdir. 
Suçlular. vilayet idare heyeti 
karan ile para cezası ödiyecek
lcrdir. 

KARAR™A MALZEMESİ 
Işık karatma işinde kullanıl

mak üzere, İzmit fabrikasındn 
imal edilen 20 ton yerli malı kti
ğıdın 10 tonu dün şehrimize S?eL 
mis ve resmi devaire tevzi edil
miştir. D'ğer 10 ton da ay so
nunda sehrimize aelccek ve Ye
mişte Sellüloz müessesesi satış 
bürosunda halka ucuz fiyatla sıı
tılacnktır. 

Pivasada cep fenerleri icin pil 
kalmamıştır. Yerli pil fabrikala
rı. geceli gündüzlü çalışarak ta. 
lepleri karsılamıya gayret et
mektedir. Bir fabrikatör, yakın-

Attlee'nin Beyanatı Dekanozof Berlinde 
(Başı 1 incide) 

beraber 1940 ynz ve sonbaharla
rının buhranlarını kaı·şılıyabil
miş olmaklığımız bizim için 1941 
de vuku bulacak hadiseleri de 
karşılıyabileceğimizi gostcren bir 
garantidir.,, 

l>enl:. Ticaret Nazın Cross da bir 
nut-.ık söyllyerek, Amerlkaya yen! 
ticaret vı:purlarının ~parirı edilmek 
!izere olduğunu kaydetmlfl ve ~yle 
demiştir: 

"Teslimat gelecek sene içinde ya
pıl!lcakur. l:'akııt bu kafi değildir, 
Dah::ı çok vapurumuz olmalıdır. Hıı
yatımız v~ ona müteferri meseleler 
kfıfl mlktardn vapurumuz olmasma, 
o kadaı ehemmiyeUe bağlıdır ki, ka
ti zaferi istihsal etmeden evvel ge
çccP.k aylar ve seneler zarfında deniz 
ticarcü vaziyetimizi temin için her 
Ulrlil tedbiri almaklığımız elzemdir.,. 
"ABLUKA KALDIIULAl\IAZ,, 

Londra, 27 (A.A.) - "Müttefiklere 
yardım yolu ile Amerikayı müdafaa 
etmek,, komitesi reisi tarafından ne~· 
redilcn bir beyannamede §Öyle denili
yor: 

"Aç ve sart hastalıklar tehlikesine 
maruz bulunan Avrupanm istırapla
rmdan Naziler mesul bulunmaktadır. 
Emniyetimizi tehlikeye koymak için 
cebir altında bulunan milletlerin gıda
larını temin edemeyiz. Gönderecc@
miz her gıda maddesinin her gramı, 
Almanya üzerine yapılan tazyiki ha
fifleteceği gibi, işgal altında bulunan 
milletleri harp malzemesi imal etmek 
üzere celbctmek için Almanyaya ko
laylıklar da bahşetmiş bulunacaktır ... 

Akdenizde Harp 
(Başı 1 incide) 

tardır Beş tnyyarem1z knybolmustur 
BlR İTALYAN İDDİASI . 

Roma, 28 (A.A.) - İtalyan tcbli
finde deniliyor ki: 

"İtimat olunur haberlere göre. 19 
Teşrinisanide hava filolarımız tarafın 
dan büyük çapta bombalarla İskcnde
riye limanma yapılan bombnrdmıanda. 
altı harp gemisine, düı;man filosu ta
rııf mdan l:ullarulan Kanal Şirketi ta
mir fabrikasına ve Hcluan ve Abusiı 
tayyare meydanla.nna ağır ;sabetler 

(Başı 1 incide) 

nsla keşfedememiştir. Şarktaki 
milletin, Türkıyenin derh:ı.l halli 
lôzım gelen mesele olduğunu her 
şey göstenyor. Şimdilik susmak 
ve bakmak icap ediyor. Dekaza
nof Berlinde süratle hareket e. 
decektir. Bazan bizim tecessilsü
müz fazla bakmaya iıılıisar eder. 

AVAM l{AMARASINDA 
Londra, 27 (A.A.) - Avam Kama

rasında bir suale cevııp veren Butler, 
Sovyetlcr Birliğiniı:ı İngiliz teklifleri
ne hlilll cevap vermemiş olduğunu bil
dirmiştir. Butler, <li~er bir suale ceva
ben de, Hariciye Nazırı Lord Halifak
sm. Berlinde vukua gelen Sovyct -
Alman görüşmelerinin mahiyeti ve 
neticeleri hakkında resmi bir beyanat
ta bulunmak istemediğini söylemiştir. 

Butlcr, İngiltercnin Madrid Büyük 
Elçisi ile İspanya Hariciye Nazırı ara
:sında Tanca h'lkkmda bir fikir teatisi 
vuku bulduğunu bildirmiş ve dcmiııtir 
ki: 

"İIIJ;iliz hükfimetl, vaziyeti çok ya
kından takip etmektedir ve halen mcri 
enternasyonal muahedelerin kifil bu
lunduğu hukuk ve menfaatleri tehdit 
edebilecek bütün meseleleri İspanyol 
hükt'lnıetine bildirecektir.,, 

Al\IERİKA - SOVl:'ET RUSYA 

Ncvyork, 27 (A.A.) - Rcuter: 
Associated Prcss'in Vaşington 
muhabiri, Sovyetlcr Birliği bu
yük elçisi Umanski'nin bu hafta 
Iiariciye müsteşarı Weıle-;'le tek
rar müzakerelere başuyacagı 
hakkındaki haberleri zikdernk 
dıyor ki: 

"Müzakerelere yenidc:l başln
nılması bazı Vnşington mahfille
rinde Sovyetler BirliP,inın mih. 
vere iltihak etmlyet:eğine bir altı
met telii.kki'olunmaktadır. Müza
kerelerden şimdiye kadar az bir 
netice alınmışsa da, iki memleke
tir bunlardan daha miisbet neti
celer istihsal etmek ıimidinde ol
duğu r.ı.nnedı1mektedir . ., 

• 
olmu5tur. Abusfr'de 4 tayyare yakll- Bükreş, 27 (A.A.) - ''D.N.B .. , 
mtG ve tahrip edilm~tir. Tuna üzerinde seyrüsefere ait 

.,, büt"- b.ir ed 1 cih ~ nizamnamenin tesbiti için topla-,,.. ....., m en anın gC1Ster- __ ,_ 1 nf B .. k 
mfş olduğu büyük bir yakınlık ve nalA.U\. t?. eransın yarın u ~reş-
dos.Uuk eseridir Bunu d·ı bilhassa tc mesaısme başlıyacağı teman e
huzunınuıda tebarüz ctt.l~ek ve bu ı dilmcl..-tedir. Sovyctler Birlıği 
kil:-sile.n kerıdlkrine tcş kkilr etmek rr.urahhası Sobolcf dun Bukrcşe 

trı im ı Rrn a .,..,.J,.ri ollr 1 r \ rlönmüstür. 

k 

I<ıkl;ın karartırken dikkat edi
lecek noktalar hakkında Vilayetin 
tavs;yclcri şunlardır: 

1 - Ticarethaı:ıc, lokanta, mağa· 
za, kahveh:ıne, sinema, bar, ve bG
tun dukkiın sahiplerinin vitrın ve 
camckıinlarmm üst taraflarını ka
pamak suretiyle yaptıkları maske
leme hntalıdır. Ampulleı gazete 
kağıdı veya kırmızı, mavi ve siyah 
kii{:rt asmal: suretile maskelenrni
vecektir. 

2 - Hrrice ışık verecek vaziyet· 
tc mavi ampul kullanılmamalıdır 

3 - Binılarda kapılar açıldı(:ı 
ZJman dışarıya aydınlık vurmıya
cak tertıbat alınmalıdır. 

4 - Pazar yerlerindeki esnafın 
l:ultanaca •ı fenerler koyu mavi ı151k 
\·erecek ve havaya karşı maskcle
nccektir. 

5 - Kahveler muhaklı::a.k surette 
kaim, siyah veya knlın koyu mavi 

bezlerle maskelcnmeldir. 
6 - Sinemaların antrelerinde 

bulunan lfimbalann da camları ko
yu renkli bez)crle dahi kapa.nsa. 
içerideki lilmba.lar harice ışık sız
dırmıyacak şekilde maskelenme
lidir. 

7 - Siyah veya çok koyu mavi 
kiğıtlardan başka kfığıtlarla mııs
kelenme işi yapılmamalıdır. 

8 - Apartımanlann, hanların a
ra yerlerinde bulunan hnva ve ay
dınlık için bırakılmııı boşluklar da 
maskelenecektir. 

9 - Seyyar saucılann limbaln
rı ya yanmıyacak, yahut tamamen 
maskclencccktir. 

10 - Motörlil nakil vasıtalıın 
yeknesnlı: bir eekilde maskclcne
cektir. 

1 l - Bütün vesaiti nakliye ha
vaya kaqı maskelenecek, ic; sokak
larda asla projektör kullanılmıya
caktır. 

1 Dün &ece yarısından itıb ren# ~ 
I plaka taşıyan otomobiller ]{o:,, ~ 

1 

yon Heyetinin benzin tahdıd ..,.. 
rncsıne tevfıkan seferden ıncncd f'l 
leı dir. Bu sabah scıat 6 dan yat 
bah sa.at 6 ya kadar cLı tek nıı , 

1 

taksiler çalı acak ç:ft num r ııtı 
rajlnrında ve bclc:llycce tıı1in V. 
muiıtelif durak yerlerinde kala' ~ 
bir surette çalış:ımıyacakl rdır· ~ 
da çift num ralı taksiler çal~'.' 
numaralılar ı ten menedilecekt1' 

Doktorların hasta.! rını ı:n b 
ıçin kullandıkları hususi otonı1° kırk tanedir bunların on fenı:r 
~· R. harfleri yazdmıa olacnk.!ıl 
bırcr sıra num.ırası taşıyaCZ t 
Mikta.-ları p k mahdut ol n k P 
tı!ar i ten mcncdilmiycc klcrıl r. 

Şehrimize celecek tur.stler rrı~ 
nakil vasıtalarını yalnız 15 giııı t 
nabilccclclerdir. Resmi plaka t~ 
deniz motorlcrinden ba k.ı h" Ç b ~ 
niz motüni but;unden itibaren ıı 
mıy;ıcaktır T Iotorlc mut rrık 
deniz ve kara vasıtası işletn1e 
na riayet etmiycnler Milli J\0 d 
Kanununa muhalefet suçu ile P. 
ye verilccc~lcrdir. 

Bunbr ilk defa 25 l"rad:ın 500ed 
ya kadar para cczasr.uı mahk(iıl1 ~ 
ccklerdir. Suç tekerrür etti@ ~ 
motosiklet, otomobil veya deni' 
töriı, 'musadcrc edilecek para c 

5 
ilave olarak aynca altı aycbn ~ıc. 
ye kadar siircun eczası verilcce5"" ----------- " 

Örfi İdare Komutanbğl 
İçin Eski Tophane 
Kasn Hazırlanıyor 

Yakında İstnnbulda, 
lede ve Çorluda birer bJ 
mahkeme teşkil edileceği ~ 
verilmektedir. Halen garb1 oı ~ 
Ordı.:evinde çalışmaktn olııil '1' e 
idare komutanlığı yakındıı 
hanede esl-iden Bojtnzlar J{ot, 
vonunun i~gal ettil!i k°:~.:1.i! 
nat'aktır. Bu binanın ~ 
tefrisine başlanmıstır. 

;,& 

ö L Ü 
1 htanbulda manilaturı ıQccartart"~ 
rıhlmudc Cay hhakm bllyllk bl"cl'ııı 
Abdlllkadlr lbrıhlmıade mfiptell o•d~ 
talılı:tan kurtulaııuyarak vefat euııh ; 

.._.._ ____ ,....,) Cenucal buE<ln kaldmLırak ~· 11r 
namazını m!ltcaktp Uıkildar Do!S"'ıc~ 

da i asa a bol miktarda pil Çl• mlindc kıb11dıktaD sonra i{aracaabı'lJC1 
p ~ Y , . .• . • 1 m:!kberc&lne defnedilecektir. 

kara ?ıleceğını soy lem ıştır. All•b rahmet c71c11n. 

İZ MİRDE 

lzmir, 27 (TAN) - Şehre avrılan 
104 lSmbanın arttırılmasına lüzum go
riılmüştür. Kazalara mfl.ni olmak için 
Kordona duvar çekilecektir. Bu yapı
hncıya kadar belediye bazı otobüs se
ıcılerinl lafvetmiştir. Kar§ıyakaya lş
liyen gece vapurlarının da kaldırılma
sı duşUnUlmcktedir. 

Yunanista1tda Harp 
(Bn~ı 1 incide) 

kil etmiştir. Düşman tayyarelerı 
Avlonyayı bombardıman etmi~ 
lerdir. Telefat ve hasar yoktur. 

CEPHELERDE \TAZll:E'l' 
Atina, 27 lA.A.) - Havanın 

fena olmasına ve dağlara knr 
yağmasına rağmen, Yunan ilerı 
hareketi devam etmektedir. Ye
m gönderilen İtalyan kıtalan Yu 
nanlılnrla temasa gelir gelmez 
bozulmaktadırlnr. Bır çok İtal
yan askerleri açlık yüzunden or
manlardan çıkarak teslim olmak
tadır. Göricede polis te~kiJfıtı yn· 
pılmış, nafıa ve ticaret memurla· 
rı gönderilmiştir. Çok ihtiyatJı 
davranan Yunan başkumandanlı
ğı, Ergcrinin zaptı ve Elbasanın 
tahliyesine mütedair çıkan ha. 
bcrleri hoş görmemoktcdir. Yu
nanlılar Görice ve 'foskopolis'le 
yollarda İtalyanların terkettiği 
malzemeyi toplamakla mesgul
dür. Arnavutluğun c~nup bolge
sinde ani bir ihraç :ımeliyeslni 
yapmış olan Yunan kolunun, J. 
tal •anlar tarafından çe,rrildiğı 
hakkındaki iddialar, Yunan ma
kamatınca tekzip edilmektedir 

EUGERi İSTİKAMETİNUE 
r..ondm, 27 (A.A.) - Yunan topçu 

kuvveUcri Ergerlyc giden yolıı h:ık•m 
noktalarc!ar:: İtalyanları atmıştır. De
niz cephesinde Snrandos'a giden yo
lun tclakı noktasına htıkim tepeler 
de Yunanlılaı tarafından işgııl edil
miştir Avam Kamarasında beyonııt
lıı bulur.al" Hava MOstcsan Bacfour. 
tnsıliz hava kuvveUerinln bugüne 
karlar Yunan cephesinde 20 İtalyan 
tayyarcsirıi dO:;ürd!iğilnQ söylcmıstir. 
TimPS'in Balkan muhabiri, Kalibakl 
bölgeslndn soı:ı bes gün uır!ında Yu
ruıtıhların gilnde vnsntJ 5 kilometre 
ilerlediklerini bildirmektedir.Cephenin 
heyeti umumlyesinde Yunan ileri ha
reket. şımdJ nisbeten ağırlaşmıştır 
Cünkil Yunanlılar. ovalara atılmadan 
evvcl mptettikleri mevziler! birer bl· 
rer takviye etmek mecburiyetindedir
ler. 

BADOGLIO ARNAVUTLUKTA 

Atina, 27 (A.A.) - Mareşal Ba
doglio'nun Arnavutlu~a gittiği öfrcnil 
mcktedir. Bundan baoka Faşıst Parti
s~nin Sekreteri Muti'nin Arnavutluğa 
var.ti olduğu ve maJQm olmıyan bir 
::1crde Faşi t Partis3 ileri gelenlerinden 
olan Starace tarafından istikbal edil
diı:ı haberi alınmıştır. 

Ö L Ü "" 
Cnıar ailesinin en bQyllfQ, mertr-z:ııl"ıI 

haD Ecyln ır.on erlı:ck •Vltdı B. y#':J 
nar ,·cfat cımlgtlr. Cenaırcsl, b.ull' ~İ 
lundalı:I evinden kaldınlaralı: Karac•\~ 
aile lıabrl11arunı dcfncdile~ktlr. '{• 
baııaft dıler, acılarını ııaslaıın:ı. 

İSVİÇREDE: ~ l 
Berre, 27 (A.A.) - f S'ffçre •" 

mlinlst partlıılnln ıaovına Karar 
rllmiı;tlr. 

l\llSIRDA: • .ıl 
ır ""_... e Kahire, 27 (A.A.) - Mı• pı•. 

il M üaafaa Nazırı Yunus Salih tr' 1 
Krala mül kl olmak U.ıcırc t<ah ,e~-tf 
Cayum'a giderken trende kalb 11 O 
clndo. !>lmUıtur. Salih Pat•• ııt' 
evvc. ilk def& olarak Nazır olrTI 
yeni kabinede yer almı;tı. 

Askeri Vaziyet 
·efe) 

(Başı 1 ine• ı,i' 

da G .. • • s· 1 ş· __ ıı oar , orıcenın ıma ve ıllJJ'"' 

ı;mdekı Moskopol ve Opari dd1,ı? l'!'ltnnin yaylaya hikim tcPe (jO(I 

'i unanlılar tarafından ı~gali de• •p ' 
cenin müdafaa emnıyetıni tetııl 
takviye maksadiyle yapılmqtır· rfs!l 

Diğer taraftan, son hafta ıı Ct' 
Italyanların yeni takviye kıtııatıf f 
bcttıkleri anlaşılmaktadır. Jiat~ıill:, 
ordusuna mensup General Vet' sı. P

nun cephede vıızife almış olı:ııJI oıfııP 
ordu k.uantınm bir kısounın rtf 
Dalmaı;ya sahilleri ve adaları ~, .. c 
anki oisbeten emin yollarcbn pı A 
belki de Senk!n Jimaninrınd311 . s 
vutluğa nakil ve ihraç edildılrletl 
ıım vermektedir 

Maamaifr. İtnlyımlarm yun~ 
<'l'nıthın.. karşı Gorıccntn ı.J 
heaclı Ut.o cbemmıyetlı bır ıll~ 
t.ıurruz:t geçme 'ten L<) de, lnll 
der, .tırknlnrın takviJ ... eder I> 
de.,.fls.. Epıı C'ephe ını tu cyJ • 
şac.aklarm zannedıyoruz. çunl< ıı. 
pu- cepht! iııll ço mc ı, tıal1 ı> 
yalnız Elbasan merkczınde det:11• 
dana r.ıilnin olan Avlonya lJ.lll~ 
da t.chı!ıccJ.ı biı rnztyctc düşilr ıJ 
Ciln.k:l.ı, Avlon)a'nın sukutu, ;.rıı 
luittaki bütür.. İtalyan ccpnesıııJll 
tun baııc. sukutu ve ~~:ı.ıh nın t>L> ı 
c!lrde alaC'ağı seklE: göre, bilt~, , 
ya:ı müdatnsmın Dıraç l.ım nı ~ 
ıdlmcsı vı;ı neU.Ct ıUbarUc j\rll3 

Qun tahllycsı demektir, ıJ1 

Oç b'Undcııben ceptıenin sı!C~ , 
k:ezı eı-u bölgesıne ınuıtaı et 
Burı.da glrişUcn mllhtm narci<A ot 
ltişat. için blr Uo gün dııllP 
mel'. ltızımdır. Yunar, Ba ıcuı11~ ı 
Lıcının Gönccdc muv Ua.iUY 
bık ettiı,:1 ecn h stratcjı ını, 

da tcıtbil ederek, :-, V y " 
den veyahut ta duıu: k rJ 
bir çevlımt hareket,ini .nk 
c:c ıni zıı edı~ oru~. 
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BEDELi 
Ecnebi 

BU HARBiN 

.. ~-·---

' EN BÜYÜK DRAMI i _ _} 

Fransız Hükllmetinin 1 sene 2800 l(r 

e Ay t!SOO • 
1 Ay 800 • 
1 Ay 300 • - 1 ™ ............ 

UGlSN~I Mütarekeden Önceki 
15 Günü Nasıl Geçti? anlarda 

an Geçiyor 
p aristc 8 Haziran... İkinci 

laattenbcri gelen haberl~e gö- • Alman taarruzu başlaya· 
bugün.kıl vaziyet ~dur: ılı dört gün olmuştur. Somrr.e 

..... Bulgari.standa vazıyet istik- cephesi, bu taarruzun ikinci gu-
dog~ gidl~or. nünde düşmüştür. Aisne cephesi 

' İngilizler, Italyanlan deniz- ise bozulmak üzeredir. Dun. 
Ve havadan sıkıştırıyorlar. kcrque faciasından artakalan bi.i. 

'R manyada Almanlar faali- .. . . . . 
ge~lerdir tun Fransız kuvvetlerınt te~ıcıl 

· eden 55 fırka, Alman ilerleyişini 

11lgaristanda vaziyet istik
rara gidiyor. 
ar Kralı, Sovyet mümes· 
görüşti.ikten sonra kara

l'el'rniş gibidir. Bulgaristan 
tre girmiyccektir. Bilakis 
hlvya ve Türkiye ile dost-

lbünasebetlerini takviyeye 
iil etmi§tir. 

· tanın Berlin sefiri Dra· 
Sotyaya döndü. Berlin rad. 
Bulgar sefirinin beraberin
a edilmek üzere bir proto. 

lötürdüğünü, ve bu suretle 
lıiıkümetinin mihvere il· 

edeceğini bildirdi. Fakat, 
sefiri Belgrattan geçer

tıolitika gazetesine beyanat
Unarak bu rivayeti tekzip 

de Sofyadan ııclen haber-
11lgar:stanın mihvere girme. 
karar verdiğini teyit et
ir. Hatta Bulgaristanın 

na ted"birlcrini arttırmaya 
\'ermesinin bu hadise ile 

olduğu tahmin eclilmek-

halde bu~ün anlasılnn şu. 
iti, Bulgaristan muhtefü te. 
altında Alman tazyikına 
aını tır ve Balkanlarda 

~ir ihtilata meydan vermek
tkmuştur. 
ltere hükfunetinin, bugfin· 
araf vaziyetini muhafaza 
takdirde, ileride Bulgar 
etinin hugiinkü hudntlan. 

dafaa edeceği hakkındaki 
· de bu bakımdan ha~·U mü
l', Yani lngiltere, Dobru
İllıakı cmrivakHnl kabule 
dir. Yalnız Bulı:raristanın 
'e ~ arın bir ihtdata mey· 

~ermemesi şartilc. 

* * 

llgiJtere İtalyanların Arna
"1.ıtluktaki hezimctiru ta. 
llınak için her tarafta faall-
teçmis bulunuyor. 
İliz tayyareleri Amavut
ihraç iskelelerini, ltalyan 

l!.nun arkalarını dövmekle 
)'or, iki üç gündür Bari, 
o, ve Brendizi limanlarını 
rdıman ediyor. 

durdurmaktan acizdir. Çünkü 
Fransa, üce karşı bir nisbetıııe 
inmiş bir kuvvetle dögı.işmekte
dir. 

Paris muztarip bir haldedir. 
Askeri vaziyetin katiyetle bılıne
memesine rağmen, gazetelerde 
intişar eden havadisler ve teb
liğler, hazin bir ricati kafi dere
cede belirtmektedir. Payitahta 
kadar gerilemiş olan askerlerin 
anlattıkları, yüreklere cndı~e 
serpmektedir. Civara sığınmaya 
gelen muh1:&cirler, gittikçe daha 
uzak yerlerden göçmt:ktedir. 

Bütün bunlar, hemiz vukuuna 
inanılmamış olan bir hezımetin 
yaklaşmasına deill sayılmaktadır. 
tfona rağmen, hak.ikı bır umıtsız. 
lik veya panik mevcut değıldır. 
Tehlike karjısında J?arıs, sakın ve 
vakurdur. Kabuğuna çekilmış 
bulunan hükıimet, ketumdur. 
Reynaud, biıtün bu hadıs~ler 
karşısında kabinesini değıştirip 
takvıye etmiştir. Bu ::.w·etıe ka1>1-
nenın teknik .kabiliyeti de artu
nlınıştır. Chichery nin kabineye 
girmesi, Daladier'ye, radikalle· 
rın itimadını kanzandırmt§tır. 
Bouthillier Maliye, ve Prouvost 
istihbarat nezaretini deruhte et. 
mişlerdir. Ve daha bir gün evvel 
miralay olan General de Gaıılle, 
harp kabinesinde ikinci kitip va
zifesini deruhte etm.ıştir. Saat 18 
de, Elysee'de bir nazırlar toplan
tısı yapılacağı ilim olurunu§tur. 
Ondan evvel, saat 17 ,45 te, dev
let reisi, usulen, yeni nazrrlarJ 
Cümhurreisine takdL-n etmişt.ir. 

Lebrun, General de Gaulle'le a
lakadar olmaktadır. O, de Gaulle. 
den, zırhlı arabalara mütealJik 
sualler sormaktadır. Süratli ter. 
fiinden . mütevellit hassasiyeti 
çok barız olan de Gaulle ise, mo
dern harpte zırhlı arabalanıı ov
nadığı başlıca rolü, büyük bir 
dikkatle anlatmakta, ve Cümhur
reisi tarafından derin bir alaka 
ile dinlenmektedir. 

Saat tam on sekizde toplantı 
açılıyor. Nazırlar, cepheden ge. 
len yeni havadisleri öğrenmek 
arzusile sabırsızdırlar. Fakat şu. 
rası §ayanı dikkattir ki, içtimaın 
devamı müddetince askeri vazi
yete dair, tek kelime söyleruni
yor. Ve sadece, sair mesai! etra· 
fında konuşularak, teatii efkarın 
ertesi güne talik olunmasile ildi. 
fa ediliyor. 

•• D oku~ H~an, sakin, fakat 
agır bır yaz günün;) mu .. 

sadiftir. 

müdafaa olunan Elbeuf'i, An
delys'i, Douviers yi, Hassc-Leine'i 
aldı lal'. 

n.ı;ım yedinci ordumuz ise, 
Oısc gerısinde, ve Chantilly ile 
Compicgne arasında mevzi al
mıştı. l<~akat bu ordu. Oise'i çok 
mtiskül şerait ic:inde geçerek ri
cal etmistı. 

Sagda, 6 ıncı ordu, Chateau
Thierry·dc, Marne üz~rine çekll
misti. 

Aisne ile Rethel'i tutan dör
düncü ordu da. Reims sırtlarına 
ricat ctmh;ti. 

Arlık harbetmek imkansızdı. 
V c du~man, tazyikuu gittikçe 

• arttırı~ ordu. 

P • hük. h • 1 kT I Saat tam on buçukta, Louisına· 
arıs umetın n <;on Basve 1 ı rin'den, Chautemps'den, HariC'i-

Paul Reynaud 'ye Nazırı Baudouin'den, Abluka 
Vakıa o, mtu'ıarebe •ıaziyeti hak- Nazırı Monnet'den, Dahiliye Na
kında izahat vermedi. ~"'akat mu- zırı Mandel'den, ve Mareşal Pe
hataplan, vahim akıbeti, hiç bir tain~en.mütcşekkil bulunan harp 
sual sormaya lüzum görmeden, ka~ınesı, Paul Reynaucl'nun riya
onun edasından ve sesinden an- setınde toplandı. 
!adılar: Hem de kafi derecede vu- O anda Paris, kaybolduğunu 
~hla! bilmiyor, fakat tehlikenin kapı-

Derhal, bir ricat planı tesbit l~ına ge~.ış ~~un~u~unu hısse
olundu. Göç, iki seferde yapıla- dıy~rd.~" Çünku Parıslıler, §afak 
caktı. Pariste bulunmaları zaruıi sessızhgınde, uzaklarda gürleyen 
olmıyan nazırlar ilk partide gi- topla~ın, bu tehlikeyi ikaz ed~n 
deceklerdi. Fakat harbin idaresi seslerile uyanmışlar:iı. Ve şehrın 
vazifesile mükdlef bulunanlar sokakları, uzaklardan perişan bir 
son dakikaya kadar, Paul Rey~ halde hicret etmiş Fra.nsızlarl:a 
naud ile birlikte Pariste kalacak- doluydu. Veygand, Erkamhıu·bı
lardı. yei Umumiye karargahmdan, efe 

Fakat bu karar itiraza uğradı. Ga~lle. ise .Londradan .. ~elmişti. 
Delbos, • ki ilk parti ile hareket Ge.tı~dıklerı haberler, unut sarsı. 

t . 1• 1. d cı ıdı. e mesı azını ge ıyor u - nazırla. D G ull 
" ,,_ k 1 · e a e: 

rın, ÇOA cesur, ço e zem,, , ve " M'. r·kl . . 
"az cesur, az lazım,, diye iki smı.. - . u~t~ ı erunız, av tayya-
f~ aynlamayacaklannı ileri sür- reler~ru hı~ hesabımıza harca
dü, ve UAve etti: mak ıstemıyorlar. Fakat, Fransız 

"- Hükılmet ikiye ayrılmama- topçu~an t~afından himaye edil. 
lıdır. ittihat lmmdır. Gidilın · melerı temın olunduğu takdirde, 

esı ask ·· d kJ · d · lazımsa hep beraber gi~elim, ka. . er gon. erece 
1 
er~ne aır te-

lınması lazımsa hep beraber ka- mınat verıyorlar.,, dıyordu. 
lalım!,, De Gaulle'den sonra sözü Vey. 
Münakaşa çok uzun sürdü. Ve g~d al~. o. bedbindi. Ve endi

neticede içtima müsbet kati hiç şesmi gızlemıyordu: 
bir karar veril~en dağıldı. ":-.Alman ilerley~şi k~rşısın-

da, ikı Fransız, ve bır İngıliz fır-* * kasının Havre'den irkabmı müm

Q n Haziranda AlmanJar, 
beş Haziranda başladık

ları umumi taarruzu, denizden 
Chiteau Thierry'nin cenubuna 
kadar vardırmışlardı. 

Sekiz Haziranda Bray'dan 
Rouen'e bir yol açmış olan Al
man zırhlı kıtalan, denizle Ver
non arasındaki hududu tutan o
nuncu orduyu iki parçaya ayır
mışlardı. Bu suretle, iki Fransız 
ve bir İngiliz fıTkasmdan mütc~ 
şekki! bulunan dokuzuncu kolor
du tamamen irtibattan mahrum 
bırakılmış oluyordu. Saint. Va
lery'de aynı ordunun bir kısmı 
esir olmuştu. Şarkta kalan kısJm 
ise, Oise"de bulunan, ve Vernon
dan Oise'e kadar olan sahayı tu
tan Paris ordusile irtibat tesis 
edebilmişti. 

On Haziranda, Almanlar, val
nız mahalli anasır ta rafu{dan 

kün kılmak müşküldür!,, diyor, 
ve ilave ediyordu: 
"- Bu harbin başında, Alınan. 

lann ihtiyat kuvvetlel'i 80 fırka
dan müteşekkildi. Biziın ise, ge
rek muharip gerek ihtiyat kuv. 
vetlerimlz, yalmz 65 fırkadan 
ibaretti!,. 

Nihayet, suallere cevap verdt: 
" - Biz. bir ricat harbi yapma

ya mecburuz. Fakat ben, Britan
ya istikametinde manevra yapa
mam. Çünkü bazılanouı gü,•en
diklerl sıkı teşriki mesai, bence 
artık bir fanteziden ibarettir!,, 

Bu vaziyet karşısında, hükı'.2.
metin hareket şeklinin daha faz
la münakaşa olunmasma lüzum 
kalmadı. Ve herkes, sürati müın. 
kine ile Parisi terk1?tmek husu
sunda müttefik davrandı! 

(ikinci yazıyı cuma günkü 
nüshamızda okuy:ıcaksıuızJ 

il de İn~iliz donanması 1tal-
0nanmasını Akdenizde ya
'rak kovalamış, fakat ltal
tiıoıarı son süratle üslerine 

rr için muharebe vuku 
anı.ıştır. Fakat bu hadise. 

~şılan şudur ki, lnrıiliz do- Paris, sabırsızlık ve intizar ·:-:::=:============================ 
ası Akdenizde faaliyette

\>e ltalyan donanmasını ya
aya çalış~aktadır. 

* * 

llınenler mihvere geçer grç. 
mez Almanlar Roman. 

'-aliyete geçtiler. Bu faali
llk eseri olarak vaktile Ro
•da Demlrmulıafızlar ve 

§cfi Kordeanu'y:ı karşı 
,:ı_ tedbir alan 60 kadar Ru
"'1\'let adamı idam edilmi~ 

içindedir. Ortalıkta .ıcı rivayı:t· 
ler, ve fena havadisler dolaşmak
tadır. Fakat halk teli§lı değildir. 
Yollarda sessiz sessiz dolaşanlar, 
ne neşeli, ne de meyustur. 

Heyeti Vekile içtimaının saat 
15 te olacağı söylenilmiştir. 1'.,a
kat ~nradan, bu içtima teahhu
ra ugruyor, ve akşama kalıyor. 

Acaba, Alman tazyikının Fran
sız müdafaasını yıktığı su sıra
larda, kabine, vahameti;i müd· 
rik bulunduğu vaziyete dair kati 
bir karar verebilecek mi? 
~aul Rey?aud evvehl, siyasi 

vazıyete daır uzun bir kor..ferans 
veriyor. İtalyanın ·şayaıu dikkat 
vaziyeti mevzuu bahsoiuyor. Ve 

tlJıı kaynaklarmdnn verilen :i~y:;~:n~~;iuR~::'ff e b~er!;~~ .t:r habere göre de Alınan- eden müzakereler etrafında şu 
ınanyanın !khsadi kal- izahatı da veriyor: 
işi ile meşgul olacaktır. "- Anlaşmak için her çareyi 

~e demek olduğu malum denedik. Her kapıyı açtık. Fakat 
ıçin, bu haberin manasını. bütün bunlara rağmen, nihayet 

güç değildir. François-Poncet ile yaptığı son 
anya mihvere iltihak eden konuşmada, Kont CJano, maske. 
. in akıbetini gösteren en sini indirdi, baklayı ağzından çı. 

0rnck olmakta devanı et· kardı, bize: 
'r. Bulgaristaııı mihvore "- Şayet, dedi, bana, bütün 

\t itten uzaklaştıran se~pler· Tunusu vermeyi teklif c.tseniz 
~.:hin de bu olduğuna şüp. dahi, fa1danzdır. Ok yaydan çık-

tur. nuştır. ltalya harbe girecektir!,, 
J1.. Bund3.1;1 da anla§Ilıyordu ki, 

~===ıı:::::ıı===== Fransa nıhayet, korktuğuna uğ-
wıa.~w.... ramıştı. 

Bu içtimaın sonunda, Reynaud 
Fransız hiikümetine, Parisi ter
ketmck için derhal hazırlanmaya 
başlamak lüzumunu da bildirdi. 

IDRARI NASIL TOPLAMALI? 
Bund~n önceki yazıda kendisini se- , lır ve pamuk ıslanmı~ olursa pamuğu 

limladıgımız sayın okuyucumuz ba- bir kap üzerine sıkarak çocuğun idra
yan Fe~iyenin mektubunda, hararet rını arttırmak kolay olur. Islanmış 
d.ere~esı bahsinden başka ikin- pamuğun yerine yenisini koymayı u
cı bır sual vardır. Bu saym bayan ııutmaınak ııartiyle ... 
mektubunda kaç yaşında olduğunu .. 
yazmadığından nerenin fethinde doğ- Boyle !apılmca .?er defada çıkan id-
muş olduğu anlaıılamıyoraa da 'i>ek rarm mı~ta~ını olçmekte de kolaylık 
hayırlı tarihte doimuş iyı bir çocuk \•ardı.r:. Bır ıdrar kabının ?arasmı a

annesi olduğu suallerinden belli olu
yor. Bunlar kendisinden ha~ka çocuk 
annelerine de alaka verecek şeyler ol
dulundan bayanın ikinci sualine de 
bugün cevap yazmıya çalışacağım. 

İkinci sualin neye dair olduğunu bu 
yazının başlığından tabii anlamışsı
nızdır. Fakat sayın bayanın suali bil
hassa kundaktaki küçiı"k çocukların id
ran nasıl toplanacair üzerinedir. Bü
yülı: yahut büyücek çocuk --gece ya
tatını ıslatmıyoraa- onun idrarı da 
çocuk olmryanlannki gibi toplanaca
imı herkes bilir: Yirmi dört saatte 
~ıkan idrar bir araya getirilecek ve 
lıepıini göndermek istemezseniz bile 
miktarını ölçtükten sonra bir kısmı 
tahlile gönderilecek. .• 

Fakat kundaktaki çoeatuıı idrarını 
na.ad toplamalı? 

Onlara da bir kolaylık vardır: İdran 
toplanılmak istenilen hasta çocuk her 
vakitki gibi kuııdaima sarılır. Fakat 
çocuk kundaklanmadan önce iki baca
ğının arasına büyücek bir paket ecza
hane pamuğu sıkıştırwr. Küçük ço
cuklar meme emdikten on, nihayet 
yirmi dakika sonra idrar çıkarırlar. 
Bu kaideye göre çocuk emzirildikten 
münasip bir zaman ~onra kundak açı-

lır gıbı, pamuk daha temız ve kuru 
ikeıı terazide tartılır, bir de ıslandık
tan sonra. İkinci miktardan biriciyi 
tarlıedince •.. 

Her emzirmeden sonra çıkan idrar
larm hepsini bir araya getirerek yir
mi dört ıaat sonra tahlile göndermek 
mümkündür. Fakat her defa çıkanı ay
rı ayrı saklar ve onları birer birer 
tahlil ettirirseniz tahlil tam fence o
lur. Çünkü yirmi dört saatlik idrar bir 
ınaamn bir ründe vasati idrandır. Va
sati sayıların hepsi gibi o da büYiik 
bir oe:v ifade etmez... Pek büyük bir 
hekimin alay ederek anlattığı ~bi 
meraklı bir kimya hocası, Avrupada 
büyijk ve içinden her milletten lnsan
larm ıeçtiii bir ıimendifer istasyo
nnnıın heltsmdan toplınrak tablil e
der ve Avrupanm vasati idran diJ'e 
herkese bildirir! Bir inaanm yirmi 
dlSrt saatlik idran büsbfitihı onaa gibi 
d~ğilse de o da nihayet bir vasati ıe:v
dır ve vuatf olan beroe:v gıöi." 

İdrardaı:ı tam dofru mlna çıkarabil
mek için onun terkibindeki tabii olan 
ve olmıyan maddeler ne vakit ve ne 
miktarda çıkmıt. onları bilmek !A
zım. Bumı bilmek pek ciiç olduiu için 
vasati sayılarla kanaat ~etirilir. 

s 

Yazan: Sevim SERTEL 

insanın Eceli Gelmeyince ! • Cenubi 

Habeşistanda Müthiş Bir Macera 

Yc1renimin 

Başına Gelenıer 

Y arenimin kim olduğunu .. 
ladınız değil mi? H 

sürati kaplumbağayı geçmed 
halde, memurlarının kaske • 
iki tane kartal kanadını alam 
diye koyan ve gazetelere sütu 
sütun nıakale, karikatüristle 
bol bol mevzu ilham eyliyen 
tobüsler ... Dün bunlardan (311 
nnmaralısına Taksimden bindi 
Biitün ~·erler dolmuş. Oh! Ne 
la!. Artık şu arabaların tam s 
ratin; anlıvacağım ... Fakat m .. 
kün mü?. Kapı mutat üzere 
açık. Bilctcinin a:vağı hasam 
ta. boyuna miişteri dolduruy 
Eminöniine kadar ayakta d 
cak yer yok. Virajlarda be 
birbiriuc sarılıyor, çocuklar 
lıyorlar, kadınlar haykınyor 
ihtiyarlar homurdanıvorlar, 

111· nsanın eceli gelmedikçe, 
başına ne geli<se gelsin 

dünyada ölmez!,, 
Bu sözleri söyleyen adam 50 

yaşlannda Green isminde bir İn
gilizdir. Bu zat, harp ilan edildiği 
gün etrafındakilere: 

- Siz demiştir, tehlikeden u
zak kalabilmek için ne çarelere 
isterseniz başvurun. Ben hiç bir 
yana kaçmak niyetinde değilim. 
Benim henüz ecelim gelmedi. Ba
na hiç bir şey olmaz.,, 

Tabii o zaman arkadaşları ona 
gülmüşler ve saçmaladığını söy
lemişlerdir. Aradan bir seneye 
yakın bir zaman geçmiş; Londra 
bir çok defalar bombalanmış ve 
bu hücumların hic biri esnas1nda 
sığınağa girmediği halde Green'e 
hiç bir şey olmamıştır. 

En nihayet geçen gece Mister 
Green'in evine sabah saat birde 
bir bomba isabet etmi:;ıtir. Ev he
men ateşler içinde yanarak yıkıl
mış, fakat garip, hem çok garip 
bir tesadüf eseri olarak bu esnada 
resimde görülen karyolasında 

yatmakta ol-an Mister Green'e 
gene hiç bir şey olmamı~tır. 

Bu büyük kazadan mucize ka
bilinden kurtulan İngiliz şimdi 
daha büyük bir imanla: 

- Ben size demedim mi? Be
nim henüz ecelim gelmedi. 

Diye kendi kehanetlle iftihar 
etmektedir. 

* * Cenubi Habeşistanda 

Müthiş Bir Macera: 

Bu va:ka Habeşistanda AS
mado şehri üzerinde bir 

bombardıman tayyaresile keşif 
uçuşuna çıkan üç İngiliz tayya. 
recisinin başından geçmi9tir. 

Bunlar bu esnada tayyare dtıfi 
topları tarafından açılan ateşln 
arasına düşmüşler ve 180 kılo
metre kadar uçtuktan sonra mec-
buren yere inmişlerdir. ı 

Bulunduklan yer büyük bir 
koruluğun önündeki meydandır. 
Tabii ilk işleri hemen yanmakta , 

1 ııklaruı sönmesi ..• 
Sokakların karanlığı 

Sizi korkutmcunn 

BU AKŞAM 

LALE 
Salonları 

DICK POWELL • R08EMARV 
LANE' - PRISCILLA LAME'ln 
yarattığı Meşhur FRED WA· 
RiNG PENNSYLVANIAN8 ca
zının hayat verdiği Dünyayı ye
rinden oynatan şarkıların ne3'e 
aşıladıgı, Holivud dilberlerinin 
ateş kattığı, Brodvay ihtışamırun 

azameUendirdigi 

Kolleililer 
REVUSU 

Filminin Göz Kamaştıran ebedi 
nurfü. pırıl pırıl yanıyor. DiK· 
KAT : Şimal denizinde ilk bü
yük bava taarruzu en son gelen 

Türltçe Paramunt Jurnal'de 
Numaralı yerlerinizl lQtfen ev

velden kapatınız. 
Suare saat 8 de Telefon: 41595 

1 , 

olan tayyareden uzaklaşıp koru
luğun içine dalmak olmuştur. Pi
lot koru ve ormanlarda yiL-ü. 
mekte ustadır. O İngiliz toprak
larına doğru yol göstermeyi üze
rine alıyor. Diğer iki arkadaşı, 
fotoğrafçısı ve henüz büyük bir 
ameliyattan çı!·mıs olan tüfekçisi 
de onu takip ediyorlar. 

Fakat, bu kolay bir iş değildir. 
Aradan bir hafta geçtigi halde 
hala ormanların icinde doh:smak
tadırlar. Suları, "yiyecekle;i ve 
hepsinden kötüsü mühimmatları 
bitmiştir. 

Önlerinden atlıyarak gelip ge
çer. geyiklere bile imrenerek ba
kıyor, fakat vuramıyorlar. Niha
yet aclıktan ve susuzluktan yü
rüyemez bir hale geliyorlar. Tü
fek<'i mütemadiyen ıs,.ar cdiy0r; 
fotoğrafçıya: 

- Ben zaten hiç bir i~e yara
mıyorum, beni öldürün de, kar
nınızı doyurun, diye, yalvarıyor. 

Fotoğrafçı bu sözlere aldırış 
etmiyor ve son üç gün zavallı tü
fekçiyi hemen hemen omuzların
da taşıyorlar. 

Diğer bir hafta geçtiği zaman 
yan deli bir haldedirler ve hüs
ranla ve ümitsizliKle artık pusu. 
lalarını parçalıyarak onun için
deki bir damla suyu içmeye kal
kıyorlar. 

En nihayet bir ileri keşifkolu 
tarafından kurtanlclıklan zaman 
üç adam da ölüm halindedirler. 

.~ __________ ...... ___ ......_,. 

Solun ufa: 1 - Latife • aarboı :venıofi 
2 - Oenlılilı: - batlama 9datı • kallJ. a -
Nota • Rus KralL 4 - mukavele, ahit. ş _ 
Asli. 6 - Renk • aanat. 7 - Bir devlet mer
kezi • horozda buhınur, 8 - Elr iç denla • 
yapt§tmr, zamk. 9 - Bir ırk - beraber. 

Yu cnndan aıatı: 1 - Reis • yaralama a· 
leli. 2 - Valide • istemeksi in olan. 3 -
Memenin yarısı • diken. 4 - Bir hn•f deli 
ıirae çim olur • bir u:vı. 5 - F.t satar. 6 -
Terekeye kalan • bir aayı. 7 ·- Baflımı 
edatı • mebzul. a - Sabıa • •1' bıırr. g -
Ezmekten emir • üste ıı;17ilir. 

Evvelki bulmacı • ıoldan aafa: J - Ma· 
raı • •f. 2 - Jtol • ara. 3 - Gırp • ekip 
4 - Eli - al 5 - Anane - şey. 6 - Si • 
mu. 7 - Aı • rize. 8 - Mllrıdo. g - A J. 
rea • üç. 

ler bağrışıyorlar. Fakat b 0 

hala miişteri topluyor. Müın 
QJsa tramvayda olduğu gibi, 
tün koltukları kaldırarak, 
cuları bir salamura intizaml 
üsfüste istif edecek. 

Eminönüne geldik. Biletçi 
ıa: 

- Buyurun Baylar, b 
Bayanlar .. Beyazıt ... Carşambat 

Önden şoförün acıklı sesi; 
- Şükrü efendi! Ne yapı 

sun yahu! Komiseri gönnü 
musun? Herkesi indir. Mah 
duk! 

Biraz sonra kapının yanm 
asayiş zabitinin müşekkel ,
si belirdi. 

- İceride kaç kişi var? 
Tükürüğü kuruyan ırırtla 

harlıaraya benzer bir sikavet: 
- Efl'ndim, binmeyin cliv 

~ine binh·orlar. Ne yapalım? 
de saşırdık. 

Ufak bir kırtasiye muam 
sinden sonra yine yola çıktık. 

BilPfri dert yanıyor: 
- İki kişi fazla al. A vuc 

lu~u ceza ver! 
Davanamadım: 
- Bari fazla miisteri alma 
- Olmuyor, Bavım. Ah 

nasıl darıltalım? ffp-rlcestn 
bini nasıl kıralım? Sonra bö 
havır vapmasak. bu araba 
mii? Bizi kazasız. betasız 
ten yolculann duası! .. 

Okuyum DiJekJeri 

Kinin bulamamış 
Ayvalıkta Altınova caddesinde 33 n 

da oturan demirci HQseylo ı\zay yuııror 
"A:vvalıkta bır ec.raneden bir ıi'e lıilıla 

mak istedim, "yok,, dediler. 10ora t.-lıi9• 
:ıeıııin ve hatırlı eanaftan olri belli• 
m;a, fakat kendi ııanuna aynı ecuneelft 
ılıe irinin istedi. ona .erdiler, .,.D de lıo 
yede ıhtiyııcım olan kinini tedank "llab 

onra ec:ra~a nlcin bana "ermedilinl 
dum. cevap ••rmedl.,, 

BUGÜN 

~ürk artistlerinin Türk halkına gülmek, neş'e
lenmek ve mes'ut olmak için sunduklan 

iLK TÜRK SÜPER FiLMi 

AKASYA PALAS 
HAZIM - VASFİ RIZA - CAHİDE - PERİHAN 

SAİT - NECDET • NELİ • REFİK 
KEMAL • KARAKAŞ ve S. 

yrıca: Jurnal film ve zengin uaveler. 

'9a ! İzdihama mini olmak için bu filme mahsus matineler 1 
•. _________ s_a_a_t_ı_-_._!_·-~__.-.... 6_.::.::::~_!·M:__t~~~-------md'• 

-----Bugün matinelerden itibaren ___ _ 

Sinemasında TÜRKÇE SÖZL iPEK 
DEM i R KAP 1 

Herkesi heyecandan titretecek 
muazzam Ye müthiş bir şaheser 
Amerikada Gangsterlerin ha
yatı. Heyecanlı maceraları, 

Müthit filo.betleri. 

Baş Rolde : CHARLES BOYER 
Bugün seanslar saat: 1.30 - 3.30 • 5.30 ve 8 de 

il M E L E K Sineması~d:a Yeni bir büyük Fi!m: 

SALTANAT KURBANLARI 
Fransızca sözlü; Baı Rollerde: EDVİGE FEULLERE JOHN LODGR 

Seanslar: 1,30 - 3,30 - 5,30 "" 8 dedir. 

~-••• Suarelerde 1 P E K Sinemasından da bilet alıp M E L E K Smemasma geçebilirsiniz. 
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~ ................................ . 
VAKİT, NAKİTTİR ! •• 

5 porsıyonluk hir komprime ile (Su ve ateşten gayri hariçten hiçbir 
madde ı~"·e etmeyi düşOnmekslz.in) 15 kuru;i mukabilinde 15 dakika 
gibı kısa b r zamanda zengin Vll'! işühalı bir sofra hazırlıyabillrsiniz. 

.Ma.1'1!1 ve mc:hur lokantalarımızda dahi bu derece nefis bir çorbayı 
her zaman bulamazsınız. 

!!Qy{lk y rdım ''f' fa yda ı Lşik~r ol .. :ı çorbalık sebze kompnmelerl

mızın senelere nefa et \ e tazelıgı 

ÇAPA 
MERCiMEK, BEZEl.YA, NOHUT vcsair hububat sebze ve çorbal11 

kompnmelerloı kılerinızde bulur.durmayı ihmal ctmeyıruz 

Yedek el'7..ak: Tasarruf edilmiş servet gibidir. 
Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda loymeti 
.,.,..,_.... daha çok takdir edilir. 

Afiele:- içln <ılduıu kadar yolcular ve sporcular için de her zamnn ve 
her yerde sıcak bir yernek teminJ k bildir Bakkallarınızdan 50 gram· 
Jık bl..ı· komprime 9.100 gramlık blı komprimeyi 15 kuruştan 

alabı l•rslniz. 

BEŞİKTAŞ : ÇAPAMARKA Tarihi tarı! : t916 

----lm!lll----------~ 
Satdık Köknar Tomruğu 

De\ let Orman İşletmesi Bolu .Revir Amirliğinden: 
ı - Bolu Karacasu deposwıda istifte mevcut 1955 adet muadili 

933/304 M3 mikap köknar tomrugu açık arttırma ile satılacaktır. 
2 - Tomruklarm ayrıca baş kc5me payları mevcut ve kabukları so

yulmuş olup hacım bbuksuz orta kutur iızerinden hesaplanmıştır. 
3 - Tomruklara ait aatış şarmamesi Ankara Orman Umum Mu

durliığunde ve İstanbul. Ankara, Botu, çevirge miıdürlüklerinde ve Boluda 
devlet omı"n ışletmesi revir imirlığinde görülebilir 

4 - Tomrukların beher metre mikabmın muhammen berlelı 111 lira 
56 kuruştur. 

5 - İsteklilerin %7,S muvakkat pey akçesi ite 2.12.940 günü saat ıs 
de Boludaki revir ~irl~.ne müracaatları. (11159) 

Satıhk Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden : 
1 - Bolu Karacasu deposunda isrifte mevcut 1566 adet .SOS/544 M3 ko"k

a.r- tomruklan açık arttırma ile eatılacnktır. 
2 - Tomrukların aynca batı kcmıe paylan mevcut ve kabukları ıoyııl

lhus olap hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplanmıştır. 
3 - Tomruklara ait satış oartnamesi Ankara Ormnn Umıım Müdurlü

fiinde ve Ankara, İstanbul. Bolu Çevirgc Müdürlüklerinde ve Bolu Devlet 
Onııan İşletmesi Revir Amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 11 lira 56 kuruştur. 
S - İsteklilerin % 7,S mııvakkat pey akçesi ile 5/12/ 940 Perşc."tıbe ~ü-

.ııii saat ıs de Boludaki Revir Amirlifine müracaaUarL "1ı186,. 

Devlet Limanları İş)etme Umum Müdürlüğünden : 
Mefsuh 1stanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo Şirketi tahvilatınm 69 No. Ju 

faiz kupon bedelleri beheri "4-i" kuruş hesabile 2/12/940 tarihinden itibaren 
ödenecektir. 

Kupon hamillerinin Pazartesi, Çan:nmba, Perşembe sünlcri saat 13 ten 
16 ya kadar Umum Muhasebe Şubemize müracaatları ilan olunur. "11261., 

Lira 

1 2000 - 2000.-

3 1000 - 3000.-

2 750 - 1500.-

4 500 - 2006.-

8 250 - 2000.-

35 100 - 3500.-

80 50 - 4000.-

300 20 - ıôôOO.-

' 

Türkiye İş Bankasına para 
yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni za

manda taliinizi de denemiş olursunuz. 

Kefldeler : ' Subıt, 2 M•· ıı 
yıa 1 AOuıtoa S hdnc~e .. 

rln tarihlerinde yapılır 

• 

t<umberah ve ıcumbırnrı 
hesaplarında en u eııt il• 
raıı bulunanlar kurııyı 

dıhll edllll'ler. 

Çanakkale C. 1 
Müddeiumuıniliğinden: 

l - Kap:ılı zarf usulile eksiltme
ye konulan iş (38387) otuz sekiz bin 
Oç yüz seksen yedi lira 1 kuruş ke- ı 
~iflı Çannkkale vlltıyetı dahilinde 
Ealıkesir - Çanakkale şosesi üzerin
de jandarma ltıslalan yaranda yapı
laı:ak ecza ve tevkif evi inşaatıdır. 

1 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A) Plfın, 

B) Ekslltme şartnamesi, 
C) Yapı isleri urnumı, fenni şart

namesi, 
D) Bayındırlık işleri genel §artna-

mesi, 
E) Mukavele projesi 
F) Keşif hUUısası, 
G) Metraj 
H) Husus! ve fenni şartname, 
3 - İhale 9.12.940 pazartesi gilnO 

saat 15 te Çnnakknle ndllye binasın
da C. Milddeiumumiliğl dairesinde 
:oplanacak komisyon huzurunda ya
pılaC'aktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
t:ıliplcrin (2880) iki bin sekiz yilz 
sek!'cn liralık muvakkat teminat ver
meleri ve ihale günilnden tatil günle
n llariç olmak üzere üç gün evvel 
Çanakkale vilayetine m!lracantla ala
cakları ehliyet vesikaları ile 1940 yı
l: Ticare! Odasına muknyyet bulun
dııkiann dair v~lkalarını komisyo
"D venneleri lazımdır. 

5 - İıışaat müddetı mukavele ta
rfhindcı. itibaren on aydır. 

6 - Taliplerin bu işe ait evrakı 
' k~fiyeyi bedelsiz olarak Çanakkale 

C. MüddeiumumllJğlnde görebilirler. 
7 - Teklif mekb.ıplarının ihale 

ı:unil saat 14 de kadar komisyona 
makbuz mukabilinde verilmesi ve 
posta u~ gönderilecr..k: mektupların 
ihıı:t· gilnü saat 14 de kadar komisyo
na gelmilj olması şarttır. 

P1Jstadaki gecikmeler kabul edil-
mez. Cl0978) 

--------------
Gemlik Belediyesinden: 
Kapalı zarfla eksiltmeye konulan 

'lie talibi çıkmıyan Gemlik belediye
sınin Sungipek fabrikasından alacağı 
elektrik cereyanına muktazi tcslsat 
mnlzemcs' 2/12/1940 pazartesi günü 
saat 15 te Gemlik belediye dairesin
de belediye encümeninde pazarlıkla 
intaç edilecektir. 

Talip olanlann meı.kftr gün ve sa
atte pazarlığa iştirnk etmek üzere 
Gemlik belediye encümeninde hazır 
bulıınmalan il~n olunur. 

Istanbul Birinci ~oterliğine 

Fcriköyde Bozkurt caddeslnoe 94 
sayılı apı-rtınınnm 2 sayllı dairesin
de bulunan müfredatı mazbut ev eş
yası satlş dairenlzce tasdik olunan 
27/11/1940 tarih ve 13851 sayılı va
raka ile yapıldığı cihetle keyfiyetin 
usulen !Uınuu dilerim. - Bebekte E· 
dip bakkalda 12 sayılı evde oturan 
(FOTi NİKOt.AiDIS). 

· Askeri Fabrikalar· &atınalma 

TAN 

Her yaş için 
Kuvvet 1 acı 

c:.n kansız düşmü~ hastaların az ~·l!'~n 
zarfında iktisabi kuvvet ctmelen ıçı~ 
her ycmckdcn aonra bir Likör kadchı 
QUlNlUM LABARRAQUE. - a\mal.an 
kafidir. En muannit sıtma nobet\crınc 
karşı dahi gayet müessirdir. Zayıf has· 
talıkdan sonra kuvvetsiz, fa:ıla çalışma· 
dan yorgun düşenlerin ve pek çabuk 
neşvünema bulmuş gençlerin, zahmetle 
inkişaf eden genç kızların Lohusalıkdan 
kalkan kadınların, ihtiyarlar, ve k~nsız· 

ların dahi tesirı mu· · 
cerrep ve Paris Tıp 
akademisi tarafından ~. 
kabul edilen • u 

Sarabını ıçmtlıdırler. 
~ 

Deposu: Galata, 

Gümruk sok. No. 36 

Her Ecu.nede atılır• 

İstanbul Asliye 4 üncü Ticaret Mahkemesinden : 
Devlet Deniz Yollan işletmesine mensup Güneysu vapurunun 29.10.9~0 

tarihine müsadif 9 uncu seferinde Giresun limanmdan hamule alarak Sam
sun'a müteveccihen hareket ettikten bir kaç saat sonra 2 No. lıı ambardan 
duman çıkuğl görülmesi üzerine derhal ambar açılarak lAzmı gelen tertibat 
alınmış ve yangın söndürülmüştür. Deniz Ticareti K. 1065 inci maddesi hük
münce deniz raporunun almması talep edildiğinden 2.12.940 Pazartesi günü 
saat 10,30 da gemi adamlarının dinleneceği ve aynı gün saat 14 te de rapor 
al::na günü tayin edilmiş olduğundan bu isle alkalı berkesin mezk\ir gün ve 
saatlerde mahkemede bulunmaları veya vekillerini bulundurmaları için key-
fiyet ilan olunur. (11274) 

Yüksek Öğretmen Okulu Eksiltme Komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Tahmin Fiyab İlk Teminat 

Urfa 11adcyağt 3.000 Kilo 1S7,50 354,38 
Yüksek Öğretmen Okulunun Mayıs 1941 sonuna kadar ihtiyacı olan yu

karda mikdarı, beher kilo tahmin bedeli ve ilk teminatı yazılı Urfa aadeya
f-ın 29.XI.1940 Cuma günü ı;aat 10 d3 açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme İstanbul Erkek Lisesi yanında Yüksek Mektepler Muhasebc
ciliğınde toplanan Okul Komisyonunca yapılacaktır. 

isteklilerin Ticaret Odasınm yeni yıl vesikası ve ilk teminat makbuzu 
ile birlikte belli gü· ve ı;aatte sözü geçen komisyonda bulun'lUlları. 

İlk teminat yatırmak ve şartnameyi görmek istiyenicrin Yüksek Öiret-
men Okulu idaresine müracaatları. (1078S) 

a• -m·11ı•ı+ Her şey taklid edilebilir amma 

ir buçu!< asırdanberi tek 
rakibi Ç!kmayan meşhur 

I' ( 

11--
Herkes, bflhassa ~uklar tarafından alınması gayet 

kolay Te miiessir bir miistah7.ardır. 

BARSAK SOLUCANLARIN~ 
Karşı ıayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyfiklerde 
küçüklerde sebep olacağı tehlikeler ıröz önüne alınarak soltl 
hnstalıklannda bunu kullanmaları faidclidir. Hekimleri 

ve halkımıza tavsiye edilen bu müstahzar her 
eczahanedc bulunur. ,, 

Kutusu 25 Kuruştur. 

' 1 

PIRLA.NTALJ ve ELMASJ...l çeşıtlen gelmıştir, 
SON YENl MODELLE~ ÇOK ZARlFTIR. 

1'1,.otJan fevkallde uygundur. Bir defa görmeniz menfaatini.% 

Z. SAATMAN 
İstanbul, Sultanhamam, Camcıbaşı han, ARLON de~ 

SATI$ YERLERİ: İstanbul, Bahçekapı Uç Kardeşler Saat 1'İ 
reth:ınesi Basri Tümer, Yeni Valde Han. Ankarada: Anafartalıır Ca 
No. 25 A. Güngenci, lzmirde Balcılar Cad 225. U. Fevzi KAŞLI. 

Çocuk • • • Ansıklopedısı 
2 Büyük Cilt 

Mekteplerde öğretmenlerin ve çocukların lia 
bilgisine yardımcı olarak kullanabilecekleri mükeıtl 
mel ve biricik eserdir. Sınıfında muvaffak 
Çocuk Ansiklopedisini okuyanlardır. 

MUTLAKA BiR TAKIM ALiNiZ. 

50 Adet Kontrplak 2DOX125X.S 
250 .. Kalıp tahtası 400X2SX1 
500 .. Lambalı tahta 400Xl2X2,S 
300 ., Fab. tahtası 400X25X2,S 
100 ., Çıralı batıl 400X26X6 

1300 Metre Bakır boru 6 iç 7 dış yahut 6 iç 8 dış da 
Yukarda cins ve mikdarı yazılı yedi kalem malzemenin 29.ıt.940 

iiinü saat 11 de Kasmıpaşada bulunan Deniz Levamız Satmalma ~ 
yonııııda adi pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. İsteklilerin belli p ve 
atte mezkiır komisyona müracaatları ilfm ohınur. "11266., • • 390 adet fırça ":ı.pteshane için,. 

280 ,. ,, Tahta için 
620 " ., Buranda için . ) .. . . : 

. Komisyonu llanlari·· · 
, ___ _ 

Mamulatı müstesna -----11ıl 
140 ,. .. Yağ yuvarlak No. 5 
190 .. .. .. .. .. 8 

53 Ton Petrol Alınacak 
Tahmin edilen bedeli (11856) 11.rn 

(50) kuru5 olan 53 ton petrol Atkerı 
Faorfkalnt Umum MOdürlilğu r:ıer
kı:ız sııtınalma komisyonunca 9.12. 
1940 paznrtesi günü saat 16 da kapalı 
zarfla ıhr.lc edilecektir. Şartname pa
rası7 ol:ırak komisyondan verilir. Ta
liplerin ı:ıuvakkat teminat olan {419) 
lira (44) kuruşu havi teklif mektup
larını mczkftr günde saat 15 şe ka
dar komisyona vermeleri ve kendile
rinin dl 2490 numaralı kanunun 2 
ve 2 maddelerindeki vesaikle komfs
yo~cu olmadıklanna ve bu işle alO
kadıır tüccardan olduklarına dair Tl
raret Oc.osı veslkaslle mezki'lr gün ve 
saatte komlFyona m!lrncaaUarı. 

(11008) 

• 
2000 M3 Ceviz 

Tomruğu Alınacak 

Açık Eksiltme Usulile inşaat ilanı 
Sıhhat ve İçtimai l\luavcnet Vekaletinden : 
1 - Ankarada Hamam önünde yapılmakta olan Tıp Fakültesi müştemi

latından "959094.95., dokuz yüz elli dokuz bin doksan dört lira doksan betı 
kuruş kcşii bedelli doğum ve nisaiye kliniği inşaatının ikmali açık eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltme S Birinciklinun 1940 Perşembe &ünü saat 15 de Ankarada 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinde tet;kil olunacak hususi komisyonca 
yapılacaktır. 

3 - İstiyenler eksiltme şartnamesi, Genel ve Fenni şartnameler, mu
kavı:le projesi, fiyat tahl:Ii, ket;if ve Hususi şartlar cetveli ve 19 parça avan
projc planlarını 47 lira 95 1.-uruş bedel mııkabilinde Sıhhat Vekfilcti İçtimai 
Muavenet Dairesinden alabilecekleri gibi inşaat muktazi ve bir kısmı hazır
lar.mış olan tatbikat projelerini de tetkik edebilirler. 

4 - Muvakkat teminat miktarı "42113.80,. kırk iki bin yüz on üç lira 
seksen kuru:ıtur. 

5 - Talipler aşağıdaki vesikaları teminat makbuzları ile beraber ko
misyona tevdi etmege mecburdurlar. 

A - Cari seneye ait Ticaret Odası vesikası "Talipler şirket olursa 2490 
sayılı kanunun üçüncü maddesinin A ve B fıkralarmda yazılı vesikaları.,. 

B - 250,000 liradan aAa.ğı olmamak üzere yaptığı bina işlerini iyi ba
şardıcCla dair iş sahiplerinden alınmış vesikalar. 

6 - Tem.inat olarak nakit ve uakit mahıyetindeki evrnk komisyonca 
kabul edilemiyececi için bu kabil teminat vermek istiyenlerin daha evvel 
Vekalete müracaatla bunları alakalı mal sandıklarına yatırmaları ve ko-
misyona m;ılı:buzlarmı tevdi etmeleri lazımdır. "10880., 

32 ., •• ., dOz ., 11 
30 .. ., .. uzun saplı ,. 12 

3200 ,. ,. Tel 
3430 .. Çamasır için 

510 ,. .. Eye ., 
16 .. .. '.l.'oz •• 

1800 ,. ., Uzun kıllı 
5000 ., Güverte için 

80 " ., Saatçi kalın 
4 " ., Tüp temizlemek --

410 .. ,, Toz mayn için Nn. gi\. ~ 
Yukarda miktarları yazılı 16 kalem frrçanm 29/11 /940 Cuma p·-

11.30 da Kasımpaşada bulunan deniz levazun satın alma komisyon~ 
zarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. "11262., • • 3SO Kilo Asit Sülfrik "adi., 

120 .. .. "aaf,. 
S2 ,. Asit finik 
68 ., Lehim için nipd.ır 
62 ,, ., toz 

890 ., .. .. kalıp halinde 
1 - İhtiyacımız olan yukarda cim; ve milrtarlan yazdı 6 bleftl 

1 ınenin tahmin edilen bedeli "3382.20., liradır. İşba malzemenin 29/~ 
tarihine rastlayan Cuma günü saat ıs te Kasımpapda bulunan Dc:Oi$ 
vazım Satmalma Komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı "2S3.67,. lira olup şartnamesi hergün iş saati 
de mezktir komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesaikle birlikte adi 
komisyona müracaatları iJ.an olunur. "11265,. 

1 - Tclımin e:~ bedeli (1225) ı----------

"ahmır. edilen bedeli (74.000) llra 
ol:ıl:' 200C metre mlldibı ceviz tom
rıığıı 11skert fabriknlnr merkez satın 

alma komlsyonunc~ 9/12/940 pazar
tP.SI gUnl saat 15,30 da kapalı zarfla 
!hale edilecektir. Şartname (3) lira 
(70) kuru~ mukabilinde komisyon
dan verilir Tnliplerin muvakkat te-
minat olan (4950) lirnyı bsvi teklif r, 1LBE&38111m!lllAD? mı!BIB•DBlllilillmlllilml•rm•ttB•••••••ı~.:' 
mt>ktuplorını mezkftr gilnde sanı 

1.ırJ olan 5000 kilo 50/80 karpitin 1 
29 tl1/94f. cuma günü saat 14,30 da ı 
K~p:ı5ada bulunan deniz levazım , 
satın alma komisyonunda pazarlıkla 
eksiltm~ yapılacaktır. 1'J,30 .ııı kadar komisyona vermeleri M 

ve !tcndilerinir. de 2400 numarnlı kn· 1 i ARA IYOR 2 - İlk teminatı (91.88) lira olup 
şartnamesi her gün iş saaU dahilinde 
mezkt'.ır komisyondan bedelsiz alına
bılır. 

Tayyare 
Otomobiı 

Kıımyon 

.Motör 

nur un 2 ve 3. mnddelcrindeki ve
sejkle komisyoncu olmndıklanna vf 
bu tııl" alfıkadar tüccıırdan oldukla
rına dn!1 Ticaret Od:ısı vesikasfle 
rne.Lkür gür. ve saatte komisyona mO-
rac:.r. ıla:r •. ( 11007l 

• Tahmin edilen bedC'll (4095) lira 
olan (39000) kilo ekme": Tophane 
Salıpazan askeri fabriknlar yollama
sındaki satın alma komisyonunca 10/ 
12/940 snlı gunU sant 14 tc açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Taliplerin 
ilk teminatı olan (307) lira (13) ku
ruşu her hangi bir mal müa!lrlü~ilne 
yatırarak :ı.lncakları makbuzla birlik
te komisyonda bulurunıılıı.rı Şartna
mesi her gün komisyonda · görülebi-
lir. (11105) • Bir adet pres dökOm tcıtsatı alınııcak 

Tnhmin edilen bedeli "25.000" Ura 
olan bir adet pres döküm tesisatı as
keri fabrikalar umum müdUrlUgO 
Merkez satın alma komısyonunca 13. 
12.040 c:um:ı günü saat 15 tc knpalı. 
zarfla ihcle edile :tir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Ta
llplcriD muvakkat teminat olan "1875" 
liravı havi teklif mektuplarını mez
kfu-0 günde saat 14 e kadar koml.syo
na vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numarab kanunun 2 ve 3 mad
delerlndcll. veshlkle komisyoncu ol
ma~klarma ve bu işle nlAkadar Ulc
cardan olduklan.'la dair ticaret oClası 
vesika.sile mezkUr gün ve saatte ko
misyona :nüracaatlan, (11113) 

laıup ve Ncr,rİYllt Mlldth1l: &niD U.t:MAtı 
Gaıcıccllit TC Ncıriyat T.L.Ş. •TAN Matbnuo 

Eti Bank Divriki Demir Madenleri İşletmesi; Motörlü nakil vasıta
ları için bir makinist aramaktadır. Taliplerin ıstedikleri azami ücreti. 
kısa hal tercümesi, B~nservis suretleri, bir vesika fotoğrafı ve İbUf:lls 
sahibi oldukları markaların vasıflarmı bildiren el yazılarile yazılmış 

Mektuplannı "Eti - Demir, Divn1ti" adresine ı;öndc.rmclerL 

~ .... a.mmm;ıı1zm11Dmmmaa1 .. llr!lam~: .. ımııa ........ aal 

Bulvadin Belediye Riyasetinden : 
On bin nüfuslu elektrik:i olan kasabamız belediyesinin eczacılığı açık

tır. Ackcrliktcn müecceliycti de vardır. 940 yılı bOtı;esinde elli lir~ !1ylık 
yardım konulmuştur. Bunu üç sene müddetle venneğj Belediye Mechsı ka
bul etmiştir. Belediye altındaki eczahane ittihaz olunacak binayı meccanen 
verecektir. Taliplilerin hemen müracaatları. "11191,. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı knnu
nun istcdlğl vcsalkle birlikte adı ge
çen komslyona mıiracantıan IUm olu-
nur. (11263) 

ve 
bllıünum 
mııklnalnr 
da İsviçre 
mamfilfitl 

S R O 

~-- Aka Gündüz'ün491\ 1:ı.ı:;::;:ıı:ı. 
Son 11.e§l'olunan : Janmız.. 

Deposu: Galata Karak01 tıl 
Tank ·• T anno hanı karşısında 84 No. 1 sFc" ,.~ 

":I TAŞÇIOGl.U ve ORTAı<""ıco 
Milli. İçtimai. Edebi P K 1039 Teı 11r1t : TA6, 

ROMANI 
9 

#' ••'ll'.'Jlll•••ll'lnm ... ~n'T!lll'l!ftllm~"'"~~'- RESi M ı.I AY MATBAASINDA , j ır.ıın.ı~rttH•t.ifüiD~fttMflEiiwır:ljh·w ~ 76 kuruşa satılmaktadır. ~ 1 B~ ~G~İZ ~ 
••-·-.,-· c .. ------ • ~ • .- Taksım ile Tunel arasında 

bilyalı 3 odalı ve kabıı.e , 
ı _ Nümune ve şartnamesi mucibince "2,, adet mayse pompa sehpası KAYIP: İstanbul Emniyet müdür- , . ko:ı1oru bavi bir Apart.ıınaO tıl' 

pazarlıkla satın alınac<ıktır. lüğündcn aldığım 31/5466 numnralı nyor. İstanbul 579 Posta JcU 
Il _ Muhammen bedeli .. 850,, lira muvakkat teminatı "63.75 .. liradır. ikamet tezkeresi ile Ankara.ya gidip 

1

, ndresine yazılması. 
III _ Pazarlık 5/XIIı94o Perşembe günü saat ıs te Kabataşta leva- gelme 27 /11/940 tarihinden itibarlı - ~ 

zmı ve mübayaat şubesindeki alım komısyonunda yapt!~caktır. ikinci mevki bir adet tren bileti kay- PTof Dr ~ 
IV _ Şartname sözli geçen şubeden parasız alınabilir. bolmustur Yenileri nlınacağındnn. 9r • • 

v _İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güven- hükümler: kalmamışbr. Beyoğlu Ba- ı Kemal CenOP 
me paralariyle birlikte mez:kilr komisyona müracaatları. "11298., lıkı:a.uır. Kameriye sokağı No. 11 t-

taıvan tebaasından Pollkarpo Palla· Veni Adr• : d 
m.arl r>ntu Palas 2. La.martlıı C' • l · ' • raksim Telef0t> : 

1 1 
v d ı<AYIP: Mektebi Mlllkiyeden 1312 ... _...,_ O~ Bran Bac: onso 05 unun an: senesinde alınış olduğum aliyüllA.lA i TEPEBAŞI ORAM t<IS,....~ 

3' '":I derecedeki şahadetnamemi kaybettim. : Akşam saat 20.30 d• ,. 

1 D!ğt.r bir nfishasını nlacağırndan, es- : AYAi< TAKiMi ARA611110 
1stanbııl ve Civarında mukim ran Devleti Sahinsahisi teb'asındao kisinin hükmü kalmamıştır. _ Ba- : 

olup himil olduklan Pasaportu kaybedenler 3 gün r:arfmda Başkonsolos- kırköyOnde Zeytinlikte Ekrembey ıo· i... KOMEDi KISMINO,. ,_oı 
• ı · Akşa_m._saat _20.30 daY--. luğa müracaattan ilin olunur. '4 .- , kak No. 26 REFi K. -~ 


