
~ihvercilerin 
8alkan Planı 
Suya Düştü 

Almanlar, Bulgaristan ve Yugos
?avyada siyaseten muvaffak ola
hıaı:larsa, askeri bir müdahaleye 
cesaret edebilirler ml? Bütün ha
diseler, bu suale verilecek cevabın 
:menfi olduğunu göstermektedir . 
.Almanya Balkanlarda, kı~ baııın
da nskcrJ bir harekete glrişmiye 
ınateınayil görünmemektedir. Mlh
'V"ercllerin asker! ve siyasi sahada 
tığrııdJkları bu mağlüblyet, Bal
kanların mukadderatına yeni bir 
! Ukamet verecek derecede büyük 
bir ehemmiyeti haizdir. 

Romanya 
Vaziyeti 
Karışıyor 

Demir Muhafızlar, Eski ı 

Şefleri Vilayetlerde 

de Takip Ediyorlar 
. 

Ana Kraliçe Kaçtı 

M. Zekeriya SERTEL Bazı Binalar Mu haf aza 
ttf ihvcr devletleri iki ccph.J Altinda, Alman Sefiri 

den Balkanları istilaya te. K t ~ .. 1 A k 1. H ·ı· B""k . · d"ld· -· d 1 E · hbus" etmıslcrdi. İtalya, Yun~- aç ıgı so>· enen na ra ı~c c (•n, u rc~tc ıstıkbnl c ı ıgı sıra a Ber İne Hareket ttı 
~tanı 1şgal edecekti, Almanya · ı . 
~~~oas~~~~ m~~~e~~~~~~:.~· çv~~ 1s1 K LA R 1 KARART 1 N 1 z 1 ı~~t~ı~fi' e~t-C:::·~~ s:n~~~rı~~~~ ~ l'diktcn sonra. tazyık cdccektı. rıhınde sabık nazırlardan Vırgıl 

U suretle Balkanlar, kan dôkı.iL ! Madgcaru meçhul eşhas tarafın. 
d eksizin mihvercilerin kucağına . dan evinden kaldırılmıı;hr Aynı 
UŞnıüş olacaktı. J gün saat 15,30 da ~escdi Biikrc. 

rl.i F'akat bu plan tahakkuk etme. B G d 1. t • b civarında Snagov mevldınde bu-
tq" Yunanista~ teslim olm~dık- U e C e e ft 1 a re ft lunmuş ve vücud~n~~e ~ti~~lvcr 
b·ll maada, Italyanlan muthiş kurşunu yaraları gorulmuştur. 27 
ır- hezimete uğrattı. Bulgaristan H • b • B • d H • Sonteşrin akşamı profesör Nicola 
-ıhvcrc girmiye cesaret edeme- il! ır ına an arıce Yorga Sinaya'daki evinde!'l kal. 
~· Yugoslavyaya da tazyik yap- '3' dırılmışur. Hükumet tarafındsn 

1
.Ya ımkan kalmadı. 1 k s kt sabık Başvekili bulmak ve kur· 

~'Su ~uretle mihvercilerin B.~l. C 1 1 z m 1 yaca 1 r tarmak için aynı gece ittihaz e· 
?l planları tamamen suya duş.. ~ dilmiş olan seri tedbirler netice-
Uş oldu. Işıklan karartma etrafındaki şekilde maskelenmesi :cap et- siz kalmıştır. 28 Sontc~rin saba-* * çalışmalar dün tamamc 1 bitmi'.:- mektedir. Vilayet maskelenme işi hı Prahova jandarmalan Yorga. 8 erlir. bu mağlubiyeti ka. tir. Maskesiz yanan lamb'.llar bu- etrafında halk için çok faydalı nın ruhsuz cesedini Streshnit? kö· 

llıa ba! etmek istemiyor. Al- gı.in saat 16,30 da c;öndi.ırülccck. olacak bazı tavsiyelerde bulun- yünde altı rüvelver kurşunile öl-
nlar, Transoseanik ismiyle i- bir daha da yakılrn.ıyaccktır Bu maktadır. dürülmüş olarak bulmuşlardır. 

t ettikleri yeni bir ajans vası. geceden itibaren şehir tamamen VİLAYETİN TA VSiYELERI Hükumet, mücrimleri aranı ak. 
Siyle. ortaya huzur ve emniye. zifiri karanlıkta kala~aktır. Bir Işıklann söndüriılınesı husu- tadır. Kanuna tebean şiddetli ce-
bozucu rivayetler çıkarıyor. takını yol kazalarına mani olmak sunda evlerde yapıluc:ık hazırlık. zalar tatbik edilecektir. 

r. için caddelerde kaldırrm kenar- lar şunlardır: VAZİYET HALA KARIŞIK 
eu ajunsa ,göre: 1 ""h' "t l . d "Al 1 B Ik 1 d k. f arı, mu ım geçı yer erı veca - 1 - Her ev, pencere, terasa, Bükreş, 29 (A.A.) - D. N . B. 

,1• man arın a an ar 8 1 a. delerin en artalan ~ey.sıza boyan- balkon. kapı gibi bil(ımum men- bildiriyor: Memleket içinde vazi. 
'Yeti durmamıştır. Pakta ilti- tır f llk edecek memleketler serisi. mış · ezleri siyah bez ve yahut kıigıtla yctteki gerginlik hafiflemektedir. 

\ill yeniden belirmesinden evvel Bu geceyarısından sonra evle- gayet sıkı olarak ve hiç bir ara- Fakat vaziyet hala endişe ver-
~ meselelerin halli ve bazı rin de dışarıya ışık vermiyecek (Sonu: ~a: 2 Sü 5 J (Sonu; ısa; 2 Sü SJ 

tııleketlcri alakadar eden işle. 
ıı" görtilmesi lazım gelmeldHir. 
~""iin Bulgaristanla Yugoslav. 
~ ilk planda gelmcktetir.,, 
lıesmi dcğ:Ise, yarı resmi ma. 
"eti haiz olan bir Alman ajan

ı~~ın bu sözleri ancak şu suretle 
~h edilebilir: 
~''Biz, Bulgaristanı cepheden 
Ilı ıanamndıksa, içinden fethet. 

ingiltereye 
Şiddetli Hava 
Hücumları 

Reisicümhur 
Yo.n Papen'i 
Kabul Etti 

e ini de biliriz. Yugoslavya 
~elesini de halletmekten \·az Manc.ta da Alman 

fıt!. erıniş değilizdir. Yalnız bu iki 3' Mülakatta Saracoğlu 

da Hazır Bulundu 
~eselenin hallinden evvel, bu iş. 
li tle alakadar bazı memleketle. 

" .-" de <rı~lchi ihtimal Sovyetle. 
ti.: d~) muvafakatini almak lazım· .,, 

t-. ~vvetlerin yeni Bertin Sefiri 
~kanazof'un Bcrlinde ehemmı
t E!tle beklenmesi de ancak bu su.. 
etıe izah olunabilir. 

* * f: akat, dün de izah ettiğimiz 
til gibi, Almanlann Bulgaris.. 
""~ı içinden fethetmeleri ihti. 
··~li azalmıştır. Yugoslavyayı ise 
k~:lheden fethetmelerinin im
ııf1tsız olduğu artık anlaşılmış 
~a ~erektir. Yunan zaferinden, 
~etlerin Balkanlarla allikala_ 
\' ın sabit olmasından sonra, 
, lıl{os1avyada efkarı umumiye 
~k tamamen mihverin aleyhi.

dönmüştür. 
~ .\lınarıJar. Bulgaristan ve Yu. 
tı~lavyada siyaseten muvaffak 
ı~~?Xıazlarsa. askeri bir müdaha. 
~e cesaret edebilirler mi? 
ı-,113ütün hadiseler bu suale ve

ecek cevabın menfi olduğunu 
~terınektcdir. Almanya. Bal. 
~tılarda, kış başında askeri bir 
~{i l'~kete girişmiye mütemay~l 
tıı·tunmemektedir. Kış mevsı. 

1llde Balkanlarda bir yıldırım 
l\.~t'bi yapmak mümkün qeğildir. 
~tnan erkiınıharbiyesi. It.alyan. 
l'i n Yunnnistandaki tecrübele. 
ı;;ı her halde tekrar etmek iste

l'ecektir. • • l • ihvercilerin askerlik ve 
~ ... diplomasi sahasında BaL 
~!:ılarda u~radıklan bu mağlü. 
l\ret, Cenubu Şarki Avrupanın 
Ukadderatma yeni bir istika. 

1-ıet verecek derecede büyük bir 
~llırniveti h .. izdir. 

Deniz Kuvvetleri İle 

Bir Çarpışma Oldu Ankara, 29 (A.A.) - Reisı. 
cümhur İsmet İnönü bugün sa· 
at 16 da Alinanya Büyük El. 
çisi Von Papen'i kabul etmiş
tir. 

Bır ::.aatten fazla süren bu 
mülakatta Hariciye Vekilı Şük· 
rü Saraçoğlu da hazır bulun 
muştur. 

Londra, 29 (A.A.) - Bahriye 
Nezaretinin tebliği: Bu sabah ilk 
saatlerde Manş denizinde hafif 
kuvvetleri.ırJzle dıişman kuvveL 
ler: arasında temas tesis edilmiş
tir. Dii.:man j:{emilcri büyük bir 
süratlc Brest'e doğru Gekilmiş. 
!erdir Kuvvetlerimiz düşmanı ~ 

takip etmiştir. Gemilerimizden Karabükte Araba Tekerlegı""" 
birınde hasar vukua ~cldiği öğ. 
renilmiştir. Düşmana zarar ve. Demiıi de Yapılacak 
rildiğı hakkında bir rapor alın- Ankara, 29 (A.A.) - At nalı de· 
mıssa da, zararın ehemmiyeti miri ile rırabaların tekel'lcklcri için 
hakkınd<: alınan malumat beya. lüzumlu olan 6ina. dc~1lrlcriıtl yapa-

h l 1 asın müsaı"t cak tesisat Karabuk acınır ve çelik 
natta U unu m . a . . 0 - !abrlkal:ırma gelmiş ve bu tesisatın 
la_cak derecede katı ~e~ıldı~. İm.. I süratle kurulması için lazım gelen 
kan olur olmaz. yenı tafsi~!lt ve- tedbirler alınmış bulUnmnktadır. 

(Sonu; Sa; 2 Su 7) 

Hür Fransa 
Kuvvetleri 
Çoğallyor 

De Gaulle 'ün 35 Bin 

Askeri, 20 Gemisi ve 

Bin T ayyarecisi Var 
Londra, 29 (A.A.) - De 

Gaulle'ün emrinde halen 35 bın 
asker, 1000 tayyareci, 20 harp 
gemisi ve ceman 550,000 ton hac
minde 60 ticaret vaouru mevcut
tur. Bu kuvvet mütemadiyen 
artmaktadır. 

GENERAL CATROUX KAJIJ
REDE KARARGAH KURDU 

Kahire, 29 ( A.A.) - GeneraJ 
Catroux'nün Yakın Şarkla Bal· 
kanlar ve Kızıldeniz mıntakala. 
rında hür Yransızlarm umumi 
murahhası olarak tayin edilmesi 
Kahircde büyük bir memnuni
yetle karşılanmıştır. General 
Catroux umumi karargah olarak 
Kahireyi intihap ettiğinden, Mı
sır, hür Fransızlar davasın:ı yar. 
dım i~ln geniş bir para. insan ve 
teşkilat merkezi olacaktır. Bu 
merkeze yalnız Balknnlar. Yuna
nistan. Türkiye ve Afrikad3n de
ğil, Avustralyadan da yardım e
dilecektir. General Wavell'in em
rinde bulunan hür Fraıısız ordu
suna gönüllü yazılmak üzere de
vamlı bir surette gelenlerden ma. 
ada tanınnuş Fransız ~anayici
leri Mısıra gelerek Generaı de 
Gaulle teşkilatı hizınetıne gir
mişlerdir. Hür Fransızların Ya
kın Şark teşklıatını trınz:m icin 

'"Londra ile sıkı bir temas vapıl
maktadır. Suriye halen ikiye ay. 
rılnustır. 

Ja~n Delegelerini 

Taşıyan Treni 

1 Çinliler imha Etti 

Şehir Tiyatrosunun İlave Matineleri 
Tepebaımda Dram Kısmında bugün saat 16 da ve Pazar 

sabahı saat ı 1 de 

AYAK TAKIMI ARASINDA 
Komedi Tiyatrosunda Pazar ~babı saat 11 de 

D A D 1 
temsil edilecektir. 

ltalyan filosuna kar;:ı muvaffakiyctli harekatta bulunan lngıli7 harp gemilerinden . 
Akd~nizdeki Harekat r A ,. 

skerı Vaziyet 
Yunanistan 

Son Deniz 
Harbinin 
BilCinçosu 

İngilizler, 7 italyan 

Harp Gemisini Ciddi 

Hasar..a Uğrattı 
Londra, 29 (A.A.) - Aıniral

lrk dairesi geçen çariamba guniı 
.'\kdenizdc Italyan dou.,nmasilc 
yapılan deniz muharebc~i hal:
kında şu tebliği neşrctmiştır: 

İT AL YANLARIN 
YENİ MUKABİL 

TAARRUZLARI 
Bir kaç gundür, nisbi bır sukQ

net arzeden Yunan - İtalyan harp 
cephesi, yavaş yavaş yeni bir kı
mılclanma canlılığını gostcrmiye 
başlamıştır. Bu miiddet :zarfında 
Yunanlıların Goricenin Şın1ali Gar-
bisindeki yeni mcvzilcrinı oldukça 
tahkım ctmiye vakıt buldukları an
ıa..ımaktadll'. Çüa)N, '°oriee dar
besi, İtalyanları pek gerilere çekıl-
miye mecbur etmiş \"e ba sureti~ 
mukabil taarruzlarla Yunanlr\arı 
iz'aç etmek imkanından mahrum 

(Sonu; Sa: 2 Sii 4 J 
..) 

Bu Gece Saatlerinizi 

Bir Saat ileri Ahnaz 

Son italy 
Hücumla 

Püskürtül 
İtalyanlar, Elbasan 

T epedelen Arasın 

Yeni Hatta Çek~· 
Atina, 29 (A.A.) - 33 .a: 

ralı resmi tebliğ: 

"Çarşamba günü saat 10 dan 
az sonra Sardinya .ıdasmm garp 
tarafında hareket haiinde bulu
nan kuvvetlerimiz. J;:eşif tayya
relerimizden. iki zırhlı ve bir çok 
kruvazör ve destroyeı-den müte
şekkil düşman kuvvetleriniıı de- Yarından itibaren Türkiyenin 
nizdc ve 75 mil kadar şimali şar· bcr yerinde hayat yeni kabul e. 
kide bulunduğuna dair bir rapor dilen sarıt sistemine uydurulmuş 
almışlardır. Kuvvetlerımi? der- olacnktır. Bu sistem. saatlerin 
hal süratlerinı azami dereceye our:tünkii saatt- nisbetle bir ~at 
çıkarmışlar ve :luşmanr harbe ileri alınmnsınd~. ı~arettH işini_ 
mecbur edebilmek icin istikamet- ~ı. ve hareketınızı şaşırmamak 
!erini ona doğru ç~v!rmişlcrdir. 1 ı~ın bu ~ec~ yatarken saatinızi 
Bir kaç dakika sonra 4 düşman bır saat ılerı alınız. 

Cephede cereyan eden 
muharebeler lehimize ne 
nuştir. Hava kuvvettlerimız 
atımızı setir maksadile keşif 
devriye uçuşları yapmı 
Cereyan eden hava muhare 
esnasında mühim miktarda 
man tayyaresi düşürülm 
Düşman tayyareleri Epir K 
Kefalonya ve garbi Pelopon 
bazı şehir ve köyleri bom 
man etmiştir. Sivil halk ar 
çok az zayiat vardır. Maddi'. 
sar az.dır Duşman torpito 
ripleri Korfu'nun şin)al 
ne bir kaç obüs atm~larsa 

CSonu: Sa: 2: Sil: 

kruvazörünün süratten teknderi -·--------------~--------~ 
tamamen dalgalarla örtüJmüş bır G Ö R Ü Ş L E R : 
halde ufukta seyretmekte olduk. 
lan görülmüştür. ileri mevzide 
bulunan hafif cüzütamlanmız sa
at 12 yi 21 geçe ateş açmışlar· 

bizden yalnız iktısadi y 
istiyor. Buna mukabil de 
mülki tamamivetimizi 
faza edeceğini temin ed 
Demir Muhafızlann fa · 
ne Almanyaya dostlu~ 
isbat için serbesti veri 
Biz ln}!iltcreden maddi ya 
bckliyemeyiz. İşte Polonya 
sali ortada. Sovyetlere ise 
zümüzü cevirdi~imiz ı;niD 
veli Besarabya gider. o 
sonra da Komünizm bir 

dır. 
.. Dütmaıı kravuörlcri buna muka • 

bele etml,lerse de ilk ate,Je.rini müte
alr.rp b'ir duman tabakası husule ecti
rerek büyük yolla Şimali Şarki istika
metinde çelfümişlerdir. Saat 12 yi 50 
geçt kruvazörlerle birlikte hareket e
den iki d~$man zırhlısı görülmüştür. 
Zırhlılardan birin;n "Littorio, sınıfrı
dan, diferinin "Cavour,. sınıfınıfan ol-

(Sonu; Sa; 2 Sü 5J 

Zakkum Ekilen 
Gül Yerde, 

Biter mi? 
Sabiha SERTEL 

iki sene evvel Romanyada halinde burava yayılır. 
Matbuat Müdürü ile -- Ama Faşizm geliyor. 

göriişüyordum. Roman\·anın lacı mahiyetini. müten"" 
siyasi vaziyetini koousuyor. rakte-rini isbat etll\IS bir Sobranyada duk. Btllla o günkü Romanya.. izm 2f'liyor. istiklaliııb 
nın vaziyetini şöyle hulasa likededir. 

1 
etti: flıc tereddüt etmeden ngiliz Teklifi - "Balkan Antantına sadı.. verdi: • 
kız. Bütün devletlerle dostuz. - Komünizm ıtelecd;ne 

Go•• ru••şu••ıdu•• Kraiın etrafında bir tesanüt şizm e:elsin. Bu tehlikeyi 
bloku teşkil ettik. Faşizmin se tiRimiz ~ün kapılan 
Romanvay'a ~elmesine imkan miz acar. Alman ordu 
yol:tur Cünkü Rumen halkı içerive sokanz. 

Bu T ekl"f B 1 1 Demokrat ve Fransa taraftarı- Romanya hiıkikaten hu 
I in U gar ara dır. Komünizm için de Roman. buat l\füdürünün dediiiDI 

Y . e· ş T . yada ver yoktur. Bunlar çok tı. Kendi elleri:vle aettktan 
8MI lf ey emın zayıf bir kuvvettir. Biz iktısa. pılardan giı:en Fasizm 

den Almanyaya bağlıyız. siya. Romanyanın mülki tam 
Etmediği Söylendi setimiz İnJliltereye mütevec. tine riayet etm~ i~in 

clhtir. Her tarafı okşıy-ıa. cayı, Transllvanyayr. 
Sofya. 29 (A.A.) - Hükumet rak, statükoyu muhafaza ede. yayı .sahiplerine iade ettf. 

Parfüinin nafiz azalarından Ya. ceğiz. ra yine bu kapıdan ıtren 
nef son giinlerde İngiliz hükum<> - Demir Muh&fızlann gün. i<:erdekilerle sarmas dolas 
ti tarafından Bulaari !an hakkın. den gfüJe faallyetlerii>.I arttır. lejyonerJer Rumen istikl 
da ya,:nlan b~yanata temas ede. dığı bugflnle'rde Fasizmi'n RO- eff'ndUerfne zafer hedlyeel 
rek Kraliyet nutku etrafında ce. manyaya srelmiyeceitne nasıl r&k verdikten sonra. srece 

~unanlılal'. İtalyayı Arnavut. 
~ tan c1karabilirlersc. Vu~os
'1 "\rsrım arka ı emuivet altına 
\> tırınş olacaktır Balkanlardn 
llllanıstan ve Yııaoc;lavvanm 

t'eyan eden müıakerevı kapat. bu kadar kuvvetle kanaftt e. s1 evlerinden kaldırdıkJan 
Nankin, 29 (A.A.) - ''D.N.IL. 'lııştır. Yanef. fnıriliz Parlamento Uyonnnuz? Dedim tktı~aden fesör YorR'a De beraber IS 

Van-Şing-Vei bu -;ab:ıh Çin Re. ~unun Bul.ızarist.anla mes.S?ul ot '1manyaya hn kadar baf'an. men siyasisini lm1'$111U1 > ~erek kuvveti. ve Tiirkive}"Iİ 
k ""ıkar si\•aS<?ti. Bulgariı; . 
~tldamamaı::ını tı>mine ka 
0~ t?1'dirde mihverc'le~ t ~lroanva ne yapşcai~) 

~talya, Almanyadan ya~m. • 
tniye cesaret edemiyor.. i1n- • 

isicümhuru sıfatile yemin etmiş. iu~nu ıtönneklt- bahtivar oldu- iıktan ı.oma fntriltn~ mflte- l~r. lıiai1tf're yardıma trP.1 
tir. {!unu sövlemis fakat "bövle vaid. veccih slvasetten ne Mk11vor. Sovyet Rusya başıDJ bUe 

Yann Nankin hüktimetile Do. "erin Bulızaristana esasen elindr ~unuz? Df'mfr Muhaf1zhınn bu virmedL Şimdi kendi •Ile 
Au Asyanın tensikı hakkında bir ,ulunan sevlerl bah$Ctti~ini., ili.. kadar 11erbe5t faa1ivet1ntf•n, Fasfzme teslim ettikleri 
anlaşma iJoza.lanacak ve bu mü- ve etraistir. , Gestaponun fçlnlzd• kurdntu kadderat bu hüJanü veıı!'bılılllll 
nuebetle Vanı-Çing-Vei'n riyli- Yanef, B~ll?f - Yu$toslav örümcek ağmdan korkmu!W sue kimdedir? 

!!!1!!!1!!!1!!!1!!!1!!!1~1111!!!!!!!!!=::::!!=:=::=:=::::!!!::::::::_J..w!ti,ı.:ıd.etki...!illanltl!L....hi
0

il" a·l.mıe.t.iı'~'lı:ı.l_ı:u:otı:.lcı:ılu~CL-ilc.i..1.ZDIU:Dlalı~..az:a..ıl-:mııam.au:~~L....:...::.,__ ~~~--=-..Z..lkll:umekllen~~rd·~· 



bOkGmett-
• Jaelktmet 
bırakan u-
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ollırM ........ ... ......... 

mllllllll . ..,, ..... 

f GONON ~ESELESI 
Bir Yatandasm 

bal 8'mılan melnleketin hudut mu- A~ık Suali 1 
bafazuuun ne modem ne de ku vvet

teaıiil olmad!IJ, ordu t.eçfrlzabnm, 
batmm mebrdıe metDere ~
tı bildirilmiftt. llom8D7a ale7bine ..... ,~~ H int kumaşı kadar kıymete 

-• binen matalarUa birisi l'ria.ch 
---- ;rçalaıı p1blm. ~ tlblda 

mtc .. 111•.,--. ...... 
batım llfl"';-,. 

--: de otomobil ıa.tlfWir. Banan ı. 

DOQau "1••• ftAJrLD: _....,.,. 
J>üW mftnelraJe ba 88blpl., ......... 
~ oldulla llbl. dllrbtJe 
-ltJm•• Urlt.Jan chllmlftl. 

dildir ki, otomobil 119tiil utan 
acentelerin kapıluuaü aibet 
beldlyen vatan...._.. uym . 

Po- lfln Petikce blru .... utmak. 
tMJıo. Ba lndanma aemnı anla= ta ulat. 'bitiremiy• Tekirdağlı 

...,.. llbl Bama Dlln bmlD m0m1rw ...mıanm. mflteahhit AluMtt bua yazdığı j 
...._.,. blc lılr aa- pco1 1a17a1mm b1tılk br dlkka&le me.ktuvta .. ,. ki: .....,. ••. Bulma• .. laldp ~ Bu dlkbUn balb!- "- B....._ bir mtiddet evvel. 

l'r.-a ve tn,m. aım- ca 88bebl. N klvuJannı dellJ. icap bir affllfeye ... vurarak lastik 
.......-mi ...._ bir ettlll ıaluUrde, mOn•lr•le vautaıanm istettik. Aeente, 1releeek 1htik1e

Bcımmpıılmll .... ...:; lroJIQ'lllda lmba etmek lçtndl. MOna- rin taliplerini uraya koydu. Mil. 
bir _. Jlal ııır- 1raJe ~ == ao- nnat AJ'IUDIU «öre hepimize hl. 
bir meı++Mla pıle =='17lata'dı. ~ a.n•IMI:':; NI' numara verdi. ~u aeentenin 
Jmlllıl oldalD tıclD laa1alarda ;rapalacü ~· da ..._ U.tesbadekl 88 talibın 3Z nmna-

a.u .... dalla mavafılE 111 olalıWrJerdl. ..... beninı. 
zu.m pllw ba pi&- ~ ale,'rtdne ,.- .. Gftnti11 birinde. Mmtaka Tlea-

tophmelr bla7lb. art pllaJar tmnamJanchll ......... VOD Nt Mfld8rlili0 bize. aeeatenin 
~ bıp ,.. l'ıtt.cb. lWch budatla1'mdaD 1'ra9'a llekledlfi 400 llstJiin celdlfini 
-::-~ .. -:; :.S:. ;ı:,,:,::tu_ = ıaljüledi ~ittahi hiltlll talio-

99'1Mk IUieUle J'IUUD tam INlllO~ ac ............ aeentenın kap111Da tlsitstftk. 
pllmn DeUc9llDl al• da ........ , ._... 11&1. Bu mallO- Ve Dlf'VUt haJrkıımıu istedik. A. 

bbttılll DIUc •nele ..,.,.u.tn diler NDte. 211 taıiesl resini datTeler 

* * 
Jmunlan ........, ,. ......... etmlf· t.nlmdan alım ba la.tiklerin 
u. aı talmdD de ddill8 idi. UcOncO nri lralanluuu. tueli 115 lira
tahmlD• de Alman Urilllll'l ve eev- dan hm •tmlya meeb1mhL BaJ_ 
~ ile Bamm petral kQulan- lndd, Kaortlfnayon R~ln 

~ ...,.._ 1n J'tdl sOD tçlDde Alma antroıo karan )'lslbulea, himen ha ıa.. 
DiMQB a.nne JllPtl- atıma alımblJeeell merlrer1'1's.,dl, tikı.ria tanesine ris altmq hes ...,... bai.,.. o.. fü8l lıu daha tmtlbeaa cek"'"mlt- u ...... fula ... lltlyemlyen a 

aUma ....-u. u ~ ~ ~btfetlJlln ......., ........ 1rt thtinma .ı.ı.ıe. 
..-~ _,._ncla ~ 11e ~ tlai taJlltfn .. llalna hetlalth. 

.....a.e ..,_ Oaıılıl ~ llked ltld a- yor ve •lialeld mali. h flftb1t 

..... , tlllda e- nllDl1a ldbbD bir tıırk ;roktQ. a.- Hd. hattA belld le tir mlsHne sa. 
almak --' lrıD- taPo bil ._u ~ bGtQn tahfleeeibd ~ok fvf 'hiliırordu. VP 

:RomanJada seyahat •- pl.Anlan ve elde edilen adamların Ua- bunu rok ivi bildiiH it'indiT ki. 
ve BomaQa Wcearla· testnl 70kHk kumancla bep&ane ver- elindf'ki lhtllrleri tesblt olunan 

de bQtün kanuni taz7fk- mflU. • f" t .. • d b' d v tmı Rumen le)inl yilbek (DEVAMI VAR) ıva u7.enn en ,.,e agı ya 
itmenin ne kadar kolq e hir tilrlfl la:vanuyotdu. 

Bilkı'elte bO)'Qk bir aundlft eonre 0 .... .,...... Ya· Bu vüzden, mnhte11f baha~ 
• vardı ki bunlardan .,.ıavyada naaeı plıftt6ını batı •· 1er1e viin1eree aflahldık. On eiin-

bclla" illerini tan• deoet den fatı1a sii1"f'lt W" ovalanıltdan 
tıdlrdl. 8l7ah lıoaı'8 ız. tı0nra tlııt, elleritMle """""'• bu· 
7imle '°• ~ 115 (1) General P'rlteoh, RoManyanın 1unan 6~ vwtan"'":" lastik yeri. 

1ıılr para haline &llTIPllll ...,.. ve tehdltle, ka• d6klllMClen "e şu eenhı ftN11er: 
.--111111 lıa ~ lıu alın111aı ........... Ronaanp yedi "- 1..Utik 1ralma4b!,, 

Dıno edilen = 1111 zarfında ltarp effl'ek dejll, Acaba. şimdi bizim, o lidik-
~ ~ •ot- Relell'a llttlmıt llDkOIMl ada•larının ferin. k~u pıaratlan ve ldmlere 

• ~ baika, eliyle Ot wıt itinde teallM edlldl. satıldliım llOl'JBIY9 halrlmmw J'Ok 
• :r.lltede çok mu?,. 

ıı. ve bava serv1a1eri Tekirdağlı nıüteahhit Ahmet, • Ga_.0 119 ellDe mektubunun bu sütuna girmesi. 
tarafından teekflldlndl- atJGtDIKO PllOGMll le. istediii suali alenen sonnlq 

•ıııraam v..ıu ~ 1,oe ....,_ ıa.ıo ıu elnor. Kendileriae amnua -
,_.. ~ftf ve munta- t.ta Klllk <PL> ,,.,. ~ verfldilini, yoksa nınnara mı YL 

ı:-.:. ı:: ::!! ='9~PL> ıt,4ı lufı.ıJa, ,ıldıiım ancak. suaHftin cevabı-
ar 

___ .. _ ee- t,u Yemô U.teal zo.ll Mlalk <PL) nı aldilı g'Ü1l 8n1ıya'hftecert. Bana 
•DJeJlre&llerl llDUIUA e 2o.1o Xoaupaa e:ıelinc~. cerevan eden ticari vu. 

. ,Aım-lwrm bu Ilı.de u.aı .... .,.. 20
•41 larkılar kuata bir misal o1arak anlattı-

ıııı IDdek1 roJilDi1 ıa- ıı.aa.. tı,u Xoaupıa 
ıuo llôirler 21,30 1o1oıar tım bu vakıayı ve benzeTlerini 

M•• ~pıJan bir tet- u,., la u.oo Tuıaolar daha fazla incelemeyi. alAkadar. 
_ ... ..._ --- u.ıe °"""8 lanna bırakıyorum: Ruşrtin ya11-....-.. _,, • auo Ha .. ıu 

.-celmi de aWen 11.11 ...__ 21,oe Dam •biil tıihm u.t.-ce, la41tı"k isinin de 
. a.taPo Boman- 11,oı Orbatra aı,as ıtapuıı hayli lastikli oldutana kOC!aman 

llqladlkt8D 80Dr& der· bir mim koymaktan ibarettir! 

'I' AN 

r Mehmetçiğe j Bu Geceden İtibaren 
Kış Hediyesi Hiçbir Binadan Harice 

ASKERİ 
MEMURLARI 

AZIYETLER 
1ıuna Ait Liyihı 

Meclise Verildi 

Askerlerimiz için kışlık gı.re- Işık Sızmıyacaktır cek hedıyesi devam etmektedir. 
Bir taraf&an Balkevleırtn. hedIJ• 
götürülmekte, diğer taraftan U- (Bqa t iacidel 
nJversftede ve mekteplerde de 
harekete geçilmış bulunulmakta- lıktan ışık sızmıyacak şekilde 
dır. kapamalıdır. 

Unfvarsite FaltOltelert tarafın- 2 - Kırmızı. san, yeşil gibi 
dan verilen mutat çay ziyafeUe- renk veren örtül.erle maskele-
rinin bası.latı da bu iie taıısıs e- mek yasaktır • 

' 

1.nmiş .ve Emlnönü Halkevine \•e- 1 a - Apartımanlarda bilhassa 
-ılmlştır. merdiven pencerelerile hava a!"a-

YPni nesil mektebinin küeük J 1.L1---- t düf" ed mutfak gL. 
talebeleri de aralarında paı-a top- .uuanua esa. en 
!:yarak. gazetemiz vasıtasne 4 bi pencerelerın tamamen maake-
takım hediye etmişlerdir. Bun- lenmesi lizımdır. . 
ıardar. Nilgün de ayrıca 3 çirt 4 - Apartunan, otel. gazıno, 
<'ora:r,. hediye etmiştir. ban gibi, binalann kapılannd:ı ve 

Gazetemiz vasıtasile yapılan antrelerinde yanan Jimbalann 
teberruat Halkevine teslim edil- koyu mavi renkte ve üzeri mae-
miştir. Bad~ma vaki olaeak te- kelenmtı olarak sokağa aydınlık 
t.emıatm d~~?.an d?~ruy~ Hal- rmj--IP fekild ask lenme-
kevlerjne goturulmes.ını rıca e- ve a ,,__ e m e 
deriz si Lzmvhr. 

. TAN'ın Llste'>i 1 D'OKKAN, MAÖAZA VE EM. 
ao.11.940 SAIJ YERLERDE YAPILA-

TAKIM CAK İŞLER 

26. 11 .1940 tarihli liste-
mizden devam 192 
Hikmet Atlamaz, Eczacı, 
Eyüp 
Bayan Mebrure Sami 
Koray 
Yeni Nesil tıkmektebl 
yavruları f 
Oamu; Nete& Deriş J4) 
Rahmi Pekman, Büyükdere 1 
Cemil Adam, Emekli Bin
bap, Te,vlldye ı -218 -lt1tfiwerı -22.11.lMO tarihli 79kQn 19 

CöiAP 

L
Yenl Nesil 11Jcmeldebln-

-den NlllüD ' ) 

Askeri Mahkemeler 

lıe Baılamak Uzere 

ı - SoJrak, Cephe, Jılamara, Rek
llm sibi bU8mum temrin.tın ber ne 
telDlde ol~ o111Ul pln1ma11 mem
nudur. 

2 - Dilkkln ve maiaa:alann vitrin
leri tımamea mukeleaecektir. 

3 - Sm.,..a, Tiptro, Bar ve mü
muili sibi amuml :Jel"lerin antreleri 
yine maskelemDİI ko111 mavi limba ile 
sobia aydınlık aızmı:yacak tekilde ol
malıdır, vephut cb .. n:ya a:ydmhk ver· 
maea için iç içe iki kapı olmahdır 
Birinci kapı açıldıiı zaman Ddllci ka
pı kapalı ba1unmalı ve birinci bpı ka
pandıp amaa ikiıid kapı çbnalıdır. 

4 - Ampullerin üzerine muhtelif 
renk kliıt :yapqtırmak suretiyle mas
kelemek yasaktır. 

S - BiUumuııı dOJdEAnJarcfa her ne 
ıekllde olarsa olSllll dıf8nya &7dndık 
,·erecek llmba yalanalan memnadur. 
HALKIN RİAYET EDECEöt 

BUstJSAT 
1 - Halkm kullanacaiı el fenerler 

de mavi ampul veya boya ile maake
lendirilmelidir. Açık kullaanlarm 
ıimbaları alınacaktır. 

örfi İdare KomutanhiJnın 2 - Karanlıkta balkm yolun salım 
·r~-ı...: .. e Kurma nakli '-in ba. takip etmesi eelimetle 7iiriiıPek aok· 
~ ..., wmdan liinmludur. 

zırbklar yapJlm .. tadır. Kuman- s - Elektrik feaerlerinfa v ... ıte 
danlık emrinde teec*kü1 edecek kartı tutuln;lu1 ve bflh••• plea oto
olan askeri mahkemelerin yakın. mobillere kup tutmaları kasan se
da faaliyete geçeceji anlqıl- bebl7et ........... ba dJaetteD bal
maktadır. Emniyet Müdürlülü, km alnnmalan lbmıdır 
devletin emniyetini iblll .tecek 4 - B;,a mukeleaıeain nihayet 
mahiyette suç işliyenleıe ait talı.. 1112/940 eün6ae bdar ikmal edi1mia 
kikat dosy&İ8rını askeri mabke. olmuı lizımchr. 

ek - hazırlA k O cece ppıJaak. teftiıte mukelen-
meye verm uzercm• memit ıpk Pinllline ·emre tiQ"et et-
tad&r • ma:raler ba"""'a bani taldbat J'•-
~ ~ iJAnn1dan aaterl pdacakm. 

maıw.m ılıı rlD tet*Jail edıı> fa. KA&Alft'llA IMLZBlll:SI 
allyeW ba-1am•'•rma kadar .._ it*- .....- od llill -6arlrit 
çen zaman içinde işlenea suçlarm blmaı11 .U.Sdlr. Bactba de Yemiı'te 
muhakemeleri yine adliye malı- b:mit Kiiıt FabribsJ Sat .. Şubesinde 
kemeleriııde yapılacak ve askeri halka ai)>ah kAiıt saupna batl•nacak
mabkemelerin talebi vuku bulur: trr. YtrU llallar Puarmda bitin ta
sa bu auçlaı'a ~ ~ ukerl lobi kaqıbyac:ak miktarda •i"'! bez 
mahkeine19 ~na~. satılımtmdlr JI". .. ·- .. 
EMNİYET MUpURO - ,Emniyet Zabıta tarafından evvelki ,nn top.. 

1140düril _..,_ .Apblt, dan ak- lanıın ve taXat hiçbJr Udımetdb ıös
pmki ekspreile Arikara)'a lltmııur,' teremi'9Q 15 tadar •'"lrah, din Tak 

simde Belediye insaatında çalıştınl
mış ve bunların 7evmi;veleri veril
ıniı;Ur. Bunlar, l'Celeri, Jamaesizlcs 
Yurdundıı barınacaklardır. 

Mtitef errik : 

Pasif Korunma 
Aidat. Alınacak 

Dün toplanan Seblr ~. Dl'llh
taç asker ailelerine yapılacak ilk 
yar•iım hakkında 40 bin liralık mü· 
nakale 111pıhnasına karar ftl'ıniştir. 
Ha .'8 taarruzuna karp koranma ka
nurıuna müsteniden tanzim olunan 
n\zanmameye göre, mahalle ekipleri
nin giyindirme masraflan olarak 
ıayri menk.ıl sahiplerinden bina ver-

Et ~klyatmcla 
Bir Aksalchk yok 
Evvelki gün bir akp:m 

~hJrde e! naklb'atının akllldl• 
birçok kasapların gfiniln bf:rçoJı: 
terinde etsiz kaldığını :yannıfbt. 
saplar Cem~eıi wnuml kAUlll 
KC>Ç ve idare he.Jeti Azasından 
Güçbel, bu haberi tekzip eıaalfW 
iU mali\mat. vermt,lerdir: 

.. _Evvelce ıevziaıa ıec:e H te 
!anıyor, sabah dokuıa kadar 
ediyordu, Yeni vazf7ete iııt.tba1' 
ruretiyle §imdi tevziat& sabah f 
ba§lanmakta, 14 e kadar taaııaın~ 
n :ı~ıadır. Buna ra men tevziat 
tincie yapılmaktadır. Hlçblr 
d&kkinı ~ delildir, 

gisi n1sbetinde munzam b1r restm •- -..vc::.!UT 8 n. .. Trfrn 
lmması ıcararıaetınlmıetır Nlzım be- .l'I~ 1A ~.L 
saplara kaydedilecek oıaıi paraların -bum dokıor Hl•ll ... _. ~ 
'--- ,_,.. ıet J>aıairıollan 4olnu11J1Ca "'9ı.e 
~ıt ve sarfı . bakkuıdald teıu.u te mll .. •lri Mllmtu Bllı:e'nia an Nermi., 
müzakere edi1mii ve yekünu 320 bin ile Emn~t Birinci ıabe mlldlr _. 
Ura tutıuı bu paranın tahsiline karar bakı Sad11ııaıı Yetin oaıu. Iktıeat Fak 
verfünıstir. · -nnlanndan Dllndar Yeli•'ta mlıldeti 
M~ OSMAN CEKILDJ - metli aııra .. w 4o1tlampn •llkaM 

Bakırköy Ernrazıakllye hastanesi ıer- X.4llk6y E•ı-tirme ı1aır..uı.. awı-HO: 
tnbJbi doktor 114azhar Osman, istifa ribinde icra lulınmıttır 
etmtı, yerine dOktor RütıQ &ecep ta- Tarafe•ne Madet1er dlleıis. 

7tD eclilıDlftlr 

"
14 

... " 
11 TBŞEKKKCB ~ Tedrisat Ya~ Çblı •Yııili waa.aıDı& AIOlu -vıua ur. 

Mt!ktepler İçin Bir Karar Cemal S11da'Nn vefan doıa.wde 
, 1 dcrınuzc ;ıcralr telsraf ve ,_.. ... 

ç,fte tedrisat yapan mekteplerde taaboet IOtfımcı.ı lnıhınaıı •e CetlUe 

kız talebenin knyıtm.z ve f&nsıl ola- miM Msaat lttlrall eden ......._ • 
ral: .-tiah t9drlsata ou:aıuaa ve erkek _... _...ıJanııa -" arn ....... 
talebeden mektep civarında oturanla- r11ı - mlni ol4ulundaa .. Will 
rın muUcka akpm ırupuna ayrıl- ranlanmıyn Atıttma aQıA ........... 
mıuan Maarif VeklletlndeD alika- a11t11a11 rica eclerı.. 
dıı.t mekteplere bllc!lrDmfştll'. kıııt•rı· Atıfet .\ada. ~ 

Mlhvercilerin Bale 
Pla.R Suya 


