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laıe iileri 
. Ankura, 19 (Telofonlıı.) - iave iıleriıU Gl'I'•· 
~ etmek icin kurulacak olan te~kllat ltakkın· 
~~ son bir ckıfıı daha ınütaleası alınuııtk nzel'e 
"ikadarlara mQı·aeul dilruiştil'. 

Zekô., daima kalbin 
og 11.ncajıtlır. 

llOSTAKIL YEVMi GAZET& 
'1 T91kilit. umuııı m üd\irlük mahiyetini. haiz 
tQ tıp Brıi lı bulunacaktu·. Bu husus-

i İı: hazırla şeklini almıştır. Ya· 
\,;ıııc1a Meclı e ır. J 

Telefon : 2 O 1 2 1 
TeJı. Tuviri.adr htl•W 

La Boclaefoucawl• 

( twW , ... ..a.u. ...... ) 

'-" !21 ~ ·-
ALii! 1&2!22& - ez: _ J 

Işıklar yarın akşamdan 
itibaren karartılacaktır 
flususi meskenlerde tertibat r Mevsim ve' 
lçin dört günlü~ m~~let kondu vaziyeti ha-
\1atandaşların evlerindeki tenviratı nasıl Zlr8 dolayı. 
karartacakları hakkında hazırlanan . I 

lb.ufassalizahnameyi aynen neşrediyoruz sıle tren er 
tahdit edildi 

~ 

~ta11bu/an din 6•ceJe,.beri lamb•••• •al· 
t~Q boılıyan eoluılılarından birinin ••ce 
>t.. "-iti O• yarından İti6ar•11, pırıl pırı I 
~ .,_ Eminöı ıt m•yJ011ı rceim'1e •ör6l· 

IG wibi ıieli ıeceleri" maelteei1tl ~y•ce• 

Q .. 
~.~ı;ı 1,azısı 
Siy~~~ ...... 

faaliyetler 
. yine arttı ! 

Parti Grupu 
dün toplandı 

lşıklurm söntlüriilını!Siııe daiı· olan 
karıırııameniıı yanndaıı itibaren tat 
bık111n bıışlıınucaktır. Ru hususta 
düıı -vil~~·ette biittiıı daıl'c müdürle
rinden müteeekkil bir komisyon top· 
laıımıştıl'. 

Yarın nereleri karanlık 
olacak? 

''ıtli muavini Ahmet Knığın l'iya· 
11etint1c yapılan i~timadll verilcrt kli· 
rıırlar:ı göı·e yarııı akşaın umuıııi 
t envirat yurıi sokak fenerleri, ma • 
ğaza vitrinleri, Teklim 'es ire> gibi 
ı,-klar eöndürülecektiı. Llımba adedi 

(lJcvamı sahıf e ~. siıtı111 S de) 

JAPON 
HARP GEMiLERi 

SAYGON 
ÖNÜNE GELDi 

Japonlar HinJiçinde n 
bazı taleplerde bu· 
lundular 

Japon matbuab 
Ingiltere, Amel'l• 
ka ve Sla mı 
tehdit ediyor 

Hongkong, l!I (A.A.) - ltımadn 

Belgrattan bildiriliyor 

Yunanhlar 
Göriçeyi ı 

zaptettiler 1 

YUNAN TAARRUZU DE· 1 

V AM EDİYOR. MÜHiM 
HARP GANAİMI ALMIY A 
MUVAFFAK OLDULAR 

15 Yunanlı bir ltal
gan adasına mo• 
törlü sandalla bas
kın yaptılar 

Bir ,ayiaya göre Yunan 
harbi yüzünden İtalyan 
kral aileıi ara11nda ihtf. 
lif bat a-öıterdi. 

BelRrat. 19 (A.A.) - Yugos· 
lav-Yunan hududundaki mu ha· 
birlerden gelen ve henüz teeyyüt 
etmiyen haberlere göre, Görice 
~hri bu sa~h saat 1 de Yunan· 
lılar tarafından i'aptedilmiftir. 
Başka tafsilat yoktur. Ve bu ha
berin de resmi kaynaklardan tah· 
kik ve teyidi mümkün olmamıstır. 

Bu hah.!rden evvel alınan en 
son malurnnt Görice akıbetinin 

(Devamı sayfa 3, ~ütun 5 de) . 

Başvekil beyanatta 
d<>ğeı Çin knyıınklııııııdaıı Hoııgkoıı- T bl• 1 
ga geleıı haberlere göre, bir Ç(lk ,Ju. ,_ e 1 g er -
puıı hııqı gı•ınileri ve nakliyt- va • ı r ---
purlıll'J Sayıroıı nehri bıırajlıırı önü- v f b/ •., • 
ne gı•lmlşlerdiı. I Unan e lgl 

Ayni maliımata gÖtl' Japonlar ---

". . 
Dal#ar lrrolı Bori• 

BİTLER - BORIS 

MÜLAKAT! 
Bulıar kralı Almangaga 
Hitlerin hususi toggare• 

sile gitti 
Sof ya, 19 (A.A) - D. N. B. 

nin hususi muhabiri bildiriyor: 
iyi m.ılünıat alan mehafilde be

yan olunduğuna göre, Kral Boris 
Hillerirı hususi tayyaresilc Berch
tesgaden · e gitmiıtir. Krala, Ha-

( Devamı ıayfa S, sütun 1 ele) 

~ •lüın Bertin ıörüşmeleri 
~~aklunda yazılan yazıların, 
~ \il~n mütaleaların henüz mü. 

1 ~1.thı bile kurumadan dün yine 
~ 1"de, daha evvel dedikodusu 
~ '1lrnıyan, yeni buluşmalar ve 
~:~el~r vukubuldujunu öi· 
~oluyoruz. 

· bulundu. Milli. korunma 
kanunu tadil ediliyor. 

h~ 11 buluırnalann, en göze çar· 
l lok.olanı tabii Bulaaristan Kra· Ankara, 19 ( A.A.) - C. H. Partisi .i\Ieclis grupu 
~ ı...~'in ansızın Berline giderek l b n·ı U ~!•tlerle görii§müı olmasıdır. bugün ~;aat 15 de Sey ıan me usu ı mi nmın re-

Hlııtliçiııi Uınmni Vnlisi Amirnl 
llecoux"dan tınıı taleplerde bulun • 
nıuşturdır. Bu talcplcı aıasınıl.ı 
Sıtligona kuvvet ihracı da \•ardır. 
Japı.n talepleri \"ichy'yc bildirilnıiij· 
tir. Vlchy'deıı hı'ııiiı ccvnp gclmerli
ğinılcn Jnponlaı sabırsızlnnn akta • 

Dü,maaın mukabil ta 
arruzu pü•kürtüldü, 
mevziler iıgal edildi l '8akışlarJ 

~iiındarların hariçte yapa· isliğinde toplandı. 
~ &ey~atler! ekseriy_etl~ vu· ı Celsenin açılmasını miiteakıp kürsüye gel<'n Ba-:\'C· 
~dan bırkaç gün, hatta bırkaç kil Dr. Refik Sa dam vaziyeti hazıranuı icap ettirrli-
s;ı_.. evvel mevı:uubahs olmı~.• ği bazı husus hakkmcla Koordinasyon Heyetinin tt -
~ t • takarrür eden seyahat gu· 
~ ~et~lerle itan edilir ve 5eyft· 1..------------ıııııiıı(D_t!_u .. a.m.•.3_ı.1c.ü_•.u.h.if.,.f!.m.ı.%_t! .. )__. 

~'-'e~~~i:::Y~:~!~beli, tant•· I~ıkları karartmak için ne yapmalı >' defa ise, Bulgaristan Kralı 

~
ıı..~• ltaric:iye Nazırı da oldu. 

1 de Berline ıitmif, Alman 
) et Reiıile gÖrÜ§mÜf, hatta 

'\ ~~ da avdet eylemiJtir. Bü· 
' lfleri ise ancak vukuundan 
~ :İ 0 da Sofyanın lutfen ver· 
~duğu kısa bir haberden öğ-
~ bulunuyoruz. 

~tti ~Yahatin en pyam dikkat 
~. f.İ· l<ralın Berline kadar ıidiP. 
;ot) ıtlerle gÖrÜ!.ltükten sonra 
\;. 'Ya da avdet etmesine ka· 
'~en ufak bir haberin bile sız· 
~ 11 0~rnasıdır. 
~~ ~ıtler hususi tayyaresini 
~~dı::taoa ıönderip Kralı aldır
•'"-tt •n hu eararengiz ve ini se· 
~lla erı ne gazetelerin, ne de a· 
t lı\r:t' haberi olabilmi,tir. 
~ııt1iı 8oriıin imi surette Berline 
!;" ~'~~ seyahatin, İtalyan· Yu
K da .h ıle ve bu harbin Balkan· 
.J~ı: d~ı etnıiı olduğu yeni va
~ et •likadar oldutunu tah· 
~ta.. llıelc: güç değildir. Zaten 1 
"i • "'lh tazetelerinin son pnler· 
ı.:. )tlıid Ut Akdeniz yolu meseleai
~latlı en kuvvetle kurc.alamıva 
• ""\ ~e 1t .bulunmaları, BulıarJa.

1 ~ )e ıı~ıl~rine mi;11it ıibi ıörü
~:~ hadiselerden istifade be
~); arttıtına delalet eyle
~~ ~Acaba Bulıar Kralının 
~~,'•tle aicijp yine sür'at· 
t.::"- .._ '• ltir tHrıü pçmek bil
~ ed hev .. in tahakkukunu 
~~it~- ealtabı temin eyle· 

"'de cereyan eJnıiıt olfln 
TASVtRı EPKAR 

l·K•ldırımların aörünebilmHi 
için h•ya~ boyo ucya lıi. eçl• 
w•nit par~alara boyamali 
lôıumJır. Halit. bu eay•d• 

•azeya ufı amas 

3- Sı fm aiti arın lcuha{arınr 

lt•lif~• aytl nlef,,.alt ıarttır • 

A,,neo 

2 - Otomobillerin, otobü .. le· 
rin ç, murlukları. ön luırm· 
ları, beyas boya ile boyanır. 
Fet •rleri dar ince birer delilt 
lcalacak kac ar örtülür. Sür· 
ot'•ri yauaılatılır. 

4 - lıoret memurları, polie· 
ler, Aaftô it.allı Hilm•m•lt, 
hirbirini çiln•m•melt ıfıtt 
eırtıerlft•, lcollcırı,.a, ~öli•· 
/erine 6.,,ült hy.. hsler . . . 

dırlnı. 

Japon gazetelerinin tehdidi 
Tokyo, l!l (A.A.) U.N.R. ujnrı· 

sının husu~i mıılınbiı 1 lıildiriyor: 

f ııgiltcrc ile Amcr!kunırı Sinnılu 
aFkı•ı·i bit pnkt ııkdi uı.,.ıv\ uruıı<ln 
olıluklıırııııı daiı oiaıı ıdılııılııı lınk 
kında tcfsiratin bııluııaıı 'l'okio J\sıı· 
hi ı;;iıııbun f?aZPlcsi, .Jııponysırırn ÇC\· 

( Dovamı sayfll 3. siıtun 2 de) 

~skeri vaziye~-
tngnızı.rıe İtalyan

lar araaınclakl 
çarpıtmalar 

Yaıan: ~ ( Eıkl Ordu KumandantarındH 
Emekli General 

Ali Ihsan Sabi• 
İngiltere ile Almanya aı·nsında 

harp ~iındilık eski vazirotiııde d~
vam etmek«' ve hlı;bir dC'gişiklik 
~cistcımcmcktedir. Her iki taraf 
~ ekdiğcl'ini hava akınları ve de· 
ııiz ablukasile hıı•palamakta de -
van. cdiyoı'. Bu var.iretin kolay • 
!ıkla der:tşmesi dP şimdilik ınuh· 
temel de!ı'ildiı . 

Evvelki yaı:ılaııınızda, bılhnssn 
9 ikiııciteşrin taı ihiııoo t.:ıfııil et~ 
tiğiıııiz 'eçhile Alıııan)'a, Cebe • 
lüttııı ık meselesilc ıııcşguldih·. 
İlk ııclım ol~ak ÜZC'H' Taııcıı şl'h· 
ri kilıııilen l panyol l•'nsınıı veril· 
nıiş ve l''rnnRızlann bumılııl<İ :ı • 
lllkıılıu•ı kestirilnıişlİı". İspanyol. 
lıır 8epte boğnzıııı icabıııılıı ateş 
it! kapıynbihnl!k için burnlaıclu \f 
Septede bazı hazırlıklar yaıımnk
tıı ve İııgillzlerle Aıııcıll.;nlılaı· cl:ı 
hu teşebbüsleri 1ıroteQto ctnıckle· 
diı ler. İ rµ:ın,r"1 H arieiye ?\nzıı ı· 
nııı yıınında askeri ve sf~;mıi mü-

(Oevamı Hyfa 3, ıtitun 1 de) 

Atinn. 1!I (A .A.) - Dün geceki b• 
unan ıebıtt:-i vuı ıarı bildirmekte • Karanhk ır 

dir: 
Epiı H' Görlçt• mıntııkalarında telgraf 

dli•ı şiddetli ımıhal'l.!heler cereyan ct-
rrtişth. Bir <lüşnıan mukalıil taarru- Peyami SAFA 
:r:unıı tanfodeıı Yun:ııı kuvYetleıi mu 
vuff:ıkıyctli hurcketler yaparnk şid
detle ıııfıclafoıı edilmekle olan clilş • 
ımııı ıncvzilel'ini işgal etnılşlerdiı'. 

Kalaınn ırmağının cenup bölge • 
sinde biı kııç giındenbcri faaliyette 

( Devamı sayfa 3. sütun 3 de) .................................... , .......... . 
MiHVERCİLERİH 
SİYASİ FAALİYETi 

Antonesko bu tle/a tla 
Berline ıidigor. Ma· 
caristan Mihverle 
Japonya arasındaki 
üçler paktına giriyor. 
Kont Ciano ile Rib
bentrop da golda ... 

RUS - ALMAN iMONASE
BETLERi İSPANYADA iYİ 

KARŞILANMJIYOR 

Bü!ue , 19 (A.A , Stefanı: 
Bük1eş0in iyi haber alan mah· 

fillerindc söylendiğine göre Ge· 
nemi Antonescu, yakında Berlini 

1 

ziyaret edecektir. Generalin bu a
yııı 22 sinde Almanyaya gitmek 
üzert Bübeşten hareket edeceği 
F.örlenm~ktedir . 

1 Kout Ciano ile Von 
Ribhentrop Viyanada 

Sal/l>urg, i9 (AA) - Al
n arı Hmiciyt: Nazırı Von Ribben· 
trop ile llalya Hariciye Nazın 
Kont Cinno bugün Viyana)'a mu
vasalat edeceklerdir. 

Türkiyeye doğrudan doğru
ya alaka veren iki haber karşı· 
sındayız. Biri Bulgar Kralının 
Berliıı fteynhati, Öteki de yarı 
resmi bir Alman kaynağının 
hakkımızdaki hükümleridir. 

Bulgar kralının, vukuundan 
sonra haber verilen gizli seya· 
hati hakkında hiç birşey bilme· 
diğirniz için, bu hadisenin ma
hi} etini ve sebeb:ni aydınlata
cak haberleri bekliyelim. Fa.kat 
Berlinden bize dair gelen tel
graf üstünde biraz durabiliriz. 

Telgrafın biı inci fıkrası, 
-.:Yeni nizama bütün Avrupa 
devletleri ve Avrupalı olduğu 
güçlükle söylenebilecek olan 
Türkiye gibi diğer birkaç dev·· 
lelin dt' girecej:iini> haber veri· 
yor. Türkiyenin, bizce hala 
mahiyeti meçhul yeni nizama 
girmesi, hükfımetimizle Al
manya arasında kararlaııtırıl
nıış bir şeyse bu haber. büyük 
Lir hadısenin ilam kıymetini a
lır. Fakat Türkiye hesabına 
böyle bir iddiada bulunmaya 
salahiyeti olmıyan yarı reımi 
Alman kaynağının verdiği ha
ber, sadece, haddinden fazla 
büylık bir nefse itimat ifade e· 
den herhangi bir tahminden İ· 
baretsc, telaraftaki cümlenin 
mutll\k edasına fB§mamak el· 
derı gc·lme;tl Çünkü bu cümle• 
ye inananlar için Türkiyenin 
yt'ni nizama cmutlaka-. dahil 
olacağını kabul etmek lazım 
geliyor . .cAvrupalı bir devlol 
olduğu giiçlükle söylenebilecek 
olan Türkiye> tabiri -de ıarip· . ~ 

man.soraır 

Yugoslavya üzerinde 
-------------------V ine 

meçhul 
tayyareler 

POGODRİCA ŞEHRİNE 
BEYANNAMELER ATA
RAK HALKI iSY ANA 
TEŞViK ETTİ 

fi• KaradaA Kralı 
ailesirıden Mişel'in 

tahta çıkarılmasını 
taf.lsige ettiler 

Bir meçhul tayyare dağa 
çarpıp parçalandı, Manas. 
brı f talyanların bomba
ladıtı anlaşıldı . 

Bl'lgrad, 10 (A.A.) - ~ııudi İ)'İ 
bir mcınbııdnn haber alındığmıı gô 
re, hüviyeti tesbit c:dilememiş bu 
tııyyareler liarndag &raziıoi üzeıiı 
den uçarak bu memleketin en bllyuk 
şehri olan Pod~oricıı~ e be} annaıne 
lcı atını lardır. Bu beyannameleıdt 
Karadağ ahalisi cSırp ce.lli\tlarıı u.• 
karşı lsran ctmiyc vr Karadağ tab 
tınn İtal)·n hlnu•yc i nltıııda olaT&k 
bu taht Uzcıinde hak iddia ede,n :Mi 
şeli cıkarnııra davet edilmcktcılir 
.Mişel, Knrndnğ krallık .allcsiniıı U· 

zak ııkraba ındıındır ve ltnlyar•lal' ta 
rafıııdnn himaye edilmektcdh 

Dağa çal'parak pal'~alanan 
"'meçhuln bir tayyare dahn 

Belgrnd, 19 ( A.A.) -- Avala " -
(Oev•mı 11yh 8, sütun 2 de) 

olduğu halde tam bir Avrupalı 
telakki edilen devlet yalnız. biz 
değiliz. Kendi bü\ uk nisbctlcn 
içinde Sovyctler Birliği dl". me
snha bakımından geniş bir As 
ya devleti olduğu halde Avru· 
palıdır \'C hiç kimse onun bu 
vasfını münııknşa edemez. 

Telgrafın ikinci fıkra8J, bı7.İ, 
Molotov' un Berlin ziyaretin· 
den sonra, Avrupanın politika
sını idare eden devletlere yak
la~mıya davet ediyo1. ibare 
karanlıktır. Bu milletler Al· 
manya ile ltalyadan mı ibaret> 
Yoksa Molotov Yoldaşın Ber
lin ziyaretinden sonra Sovyet
ler Birliği de Avrupanın mıh 
verci direktörleri arasına mı 
katılmıştır? Bu davetin altında 
büyük dostumuz Sovyetlerin 
İJllzaaı olup olmadığı anlaşılmı
yor. 

Telgrafın uçuncü fıkrası. 
Mihver devletlerinin Türkiye 
ile iyi müna ebetler idame et· 
mek istediklerini ve Avrupa 
muvazenesi için Tiirk istiklali
nin şart olduğunu ilan edi}or 
Türk milletinin hakkını olduğu 
kadar kuvvetini de anlamıs ol
manın tanı şuuruna benziyen 
bu iyi hükmün peşinden Bo
ğazlara ve Basra körfezine da
ir karnnlık bazı mütalealar ae
liyor. Tasrih edilmedikçe üs
tünde hiçbir fikir beyan etmek
te isabet olmayan bu satırları 
da geçelim. 

Telgrafın son fıknm. Türki· 
renin ltalyan - Yunan harbinin 
dışında kalmasını iııtedi~ine i
ıaret ediyor: fakat bizim bu ar
zumuzun Bulaariıtana ait bazı 
eıulı tartlara bağlı olduğunu. 
ilave etmiyor. 

Metnini dolduran karanlık
lari~ bu telgraf, en kötÜ ve ell 

iyi tdairlere müsait ıörünü
yor. Beklediğimiz vuzuha ka
VUfUncıya kadar biz her iki 11@• 

vi tefalrin de mutlak bir luyme-

r 

ı 



:::::s Sahife: 2 TASV~lEFKAR ·~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~- ~nd~~rin • 

Işıklar yann akşamdan i!NMmad 
itibaren karartılacaktır Ba•r• kek'fdİ 

•' Arluuhııımız Trabzonda: 19 .................................................................... (Birbtef ıdi/Mlttt denm) 

.plan mucibince muayyen bir hadde 
indir~ cibl yerlerinde bıraltt • 
iardar da malWtnmiş olaC'aklaıdrr. 
' Şehirde mn•cut rliınbala.rdan yedl 
lıin tan~I yerlenn~n ~k\11erek c~ 
reyandan tecrit edilccekleı-diı-. 

I~lediti gunlerde 7lnl An'karadan 
cuma, pazartesi, çarşamba gllntcti 

at 12.•5 ek n Adanadiın cama, 
rımt', ça1~ ;iinlen saat 19~ 
da ha~Jtet eden mllhtelit katarlar 
da 22111/HO pııiiııden idbaren ae -
ferden kalflırıtacırltlardır. 

Eski ve yeni 
Trabzon 

Bv qaklan masbleneeek 
E.ten alt tu.tn.t ite &J"ln ltirl• : 

11t kadar nretl bti1"e maablen • 
1ni1 olacaktır. Umumi v. hlll\111 bü
tiln binalarda dıı tennratı 7uında 

ilik icl •zırla• 
illll• 

• ·~nlcara, 19 (A.A.) - Dahili
ye Vekil~ti, ttıkl:ınn söndürülme
si ve kararttlma11 hakkında qa
ğıdaki inhnameyi tamim etmek
tedir: 

lllıı edilecek tGnilb alqamından iti· 
s.ıa.lhrrl...r.. __,,ı""'.,.,.,• •rr • 6 z • a, lıanrı yauk eillecektir. Her ne ee-

~· kilde olursa olıun hari~ lfllt Tere-
Trd~e'llltıl.nntlır1 • termıesile eli ~lı, 'Wi . cek llmbalann dıpnda yakılması 
t.6e11e•lı derebeıD wlö/mntilerirtill 11telcilc '91m· memnudur. Buıust ve uınumt bina· 

:r tarda tenViratın muftlenmei müm 
ılrıl• %11tH1llı lirw6ze11, şimdi pılıtrz 'fÖulen kün ohnadıtı takdirde mavı ııık ve
tleiil, lta-'len tle .ilin-;r bir i~.1.-- ,..~~ır. nm baftf nthk aınpullet tullanıla· 

Y-'- .,,...., °""" _,..., blltr. Yıllnıs bu ısıtın dışarı~·· ak-

Tıpltı yirmi se-1 ı ııda. pazarda, ma· setmemesi 1çin penr.<:reler, kapıl~r, 
ne evvellı:ı glb\, Yazan : halle aratannda ~mlbarh. lcorldorlıar. mmdfe:!~~aM>~ç~· 
Tnıbzona yine bir d 1 k • t t{s, a çeye. av uya ve ı,. J • 

yr:.ğmurfu havada v_ H -'- u~ _._ k:na::~. enOrt~~~:. ilan bti~u~~ kapılar ışık geçıneı tertı· 
ciı'(fım Otobüsiin ~ . d 1 h ı batla urtulecektlr. Sınema, mağaza, 
amlnı.:.nı k nıcılı. .,:ı un~~ 1'.U~a :;: hamam, lokanta, fabnk~ cıbi çok gl-

"' ..... en ır ·ı kılan umumı tıınalarda iki ya k11mçılı.va bulnnıfınp peııleliycn 1 sahasında sanıyor. rı ıp çı . d ılmama ı 
sıı, sağı solu glinncmize mini oldu- • . kapının aynı Uf!l&n a aç s 

ı · 1. ,_ • d Ve yıne bu beplcdır kı; Trab - ı~ın buralarda blr bekı;ı tıulunduru· 
gu ~nd~~clm:nt.iı 1 

ma .... ucbi~ vdarrdıp a uınlunun ~imdıki halde, ~hrı teın lat"ak ~a otomatik blr tertıple bu 
)~re ın >t> z zaman r u um, ilk ·st-"'T..: d •-- d - ı G k l 
etı-tıf şö ;t 1 " ·ı old d l L-u•ti• teY; en&M: ogıu açıl - ı~ temın edıleet'kt r . cı-e umum 

ı ) e • ıcı goı.ı e Y a ım. mak. ferahlamaktır. ,:'e gerekse hu~st binaların methal-
Aaaa ! ... Oeıin bir hayal kınldığı . . , lerind~ nstivt>r ve sahanlık verleri 

duy k · k" ı B k" Pakat yazık kı, bu yold:ıkı ılk te- " J mıımn ım an ııc ı. en, se ıı on mevcut olmıyanlnrda dışarıya ışık 
11cııelik ayrılıktan dönüşte vardığım ,ebbüs bile- bugün lçın -yarıJı: Slsdtrma& terttbat )'apılııt"aktır. Ev 
kasabaları b~le d~ğişn~ir. _ycpyenl bir kalmıf gibidir. vey .. lokantaların methallerı uç ki -
çehreye bürunmüş goı,nıye alıştık - - Ah htnnbıı1 nh ... O 'Sebep oldu ~ıltkten fazla geniş olmıyacalttır. Bu 
tan nra Trab%ona, bOYfe bıraktı - bizim bu yarı yolda katışımızal .. dl- methaller fabrikalarda e.n büyük i -
ğım gibi, eski tıamlm est.; tas mı yorlar. nııılat parçalarının geçlnlmesıne im· 
bulacaktım? kan verecek tekilde olacaktır. - A1lab AUab .•• Neden? l\lcydan o meydan, binalar o bına· 
lar ... Hatta cbir ıcvk sahibi Beledı· 
ye ı<e1 ı çıksa da şu gadubet yapıyı 
ortadan lcaldırıvel'se ... > diyip durdu· 
ğuıııuz iııemıı, yine yerinde... Ve 
lıattil yağının·, sanki yırml yıldan
beı i hiç dinmemiş gibi, öyle soluk 
almadan, ,göı açtu·m::ıdıtn, bardaktan 
boş:ınırcasmn yağıp durmada. 

iliıç için olsun, bir venilık?.. Ne 
~r... . 

Ah pardon .. buldum, buldum: Bü· 
tun o eski kahvelerin, aşçıların, o -
tellerin, dükkıinlann sırasında - yine 
eski yapılanlan biri ama - ~ınıcfi ~tel 
olmuş! Hem de şehrin en büyük o -
teli. Adı da; Ycşilyurd. 

- Malüm ya denize doğru inmek Mutfak ve imalathane 
tçln istimtik ister. 'istimlik ıçln para bacalan örtülecek 
ıster, para içln i~'tı'kraz ıstcr .. Bı · Alevleri gözle görülen ve ıeık gös· 
zım Bclcdıye de böyle duşüııdil. •e teren mutfak, fırın ve 1sıtma c::ıhaz. 
çalı~1. çabaladı, gıttı ~ldı, nıhayct larınııı bulunduklnrı yeTlerde ve du
•\nkuadakı IBeledlycleı Bankaun · maıı çı!rnran b:ıc:ılardn en ufak bir 
dan ~I~ mılyon lıra tıoı·ç ,11.lrr.anın ı ışık huımesınin dışanya çıkmıyacak 
foımulunil bııld~ . Eh, bır m!.Jyon IJ. suttttc ma~keleumeltri prttır. Ha. 
ra, Tra~zon g1bı bir oehu ıçın aı ı vagıııı V'! ana.den döküm fobrıkala · 
pa_~ dcgı1dır. Bete ,tmdikı Beledıye: rılc <diJ;-er 9anayı müesseselerinde 
re:sımt~ gıbı, ne ~·aptığını. m! yap:ı- ' herhangı bir ımal hnscbile hıasıl o· 
cagını ıyı bilen tıır iş adamı elınde, I . , - - . 
b. ok k la b it h lan ışıklar. ZI) anın ıııuıııkun meıte-
ır ç • ·apı rı açan ır a ın ana · • k' ld 

tard A ı "kl 1 · L bl dı!larıyn sızmıyaCDgı şe ı e m:ıs 
ır. ma ve a n, ge gor 11.ı; • 

tam o sırada, sizın Bcledıye rclsJ 1 kelenecektn. 
Lütfı Kırdar, Bclcdıyelcr .Banktıınn· Nakil \"aSıtaları ı~ıksız 
dan bir çırpıda, lstnnbul ıçln beş <>lacak 
milyon lira birden çekıvcrmee .. . 
Anladınız ya, bire. arpacı kumru .. u 
gibl duşünmek dilştd! ••• 

••• 

Nakli vasıtalarının bütün ışıkları 
d!l ı:önılürillcccktir. Işıksız knlın11ları 
ınünıkiın olmıyan bnıı vasıtaların ıç 
tenvıratı kar11rnamcyı:: uygun şekli· 

Kararname: 
Apğıdaki .karamame ile cHa

va taarruzlarına kartı ıııkların 
söndürülmesi ve karartılması> ni
zamnamesinin tatbik.ına. baılanıl
mtttır: 

t - 21/1l/194'0 tarihinden 
itibaren bilumum ,ehir ve kasa
balarda ve ayrıca iaimleri tesbit 
olunacak nahiye merkezlerinde 
ve mıntakalarda, cHava taarruz
larına karşı ışıkların söndürülme
sı ve karartılması nizamnamesi• 
nin cUmumi tenYirat• ve clç ve 
dış ışıkları> ve cAc;ıkta inşaah 
bahislerine taalluk eden madde· 
leriyf e nakil vasıtalarına müteal
lik maddeleri mucibince ve işbu 
nizamnan.ede gösterilen usul dai
resmde, ışık eöndürme ve karart
ma işine başlanacalttır. Yalnız so
kakların umumi tenviratının mas
kelenmesi işinin lüzumlu tedbirle
rin ikmal; için l /12 /1940 tarihi
ne kadar ua:atılmaaı caızdir. 

Hususi meskenler 
2 - Hususi me9kenlerin iç ı

sıklarının karartılma ve maske
lenme hal!'.Jrlıldarı l / l 2 / 1940 ta
rihine kadar ikmal edilmiş olacak 
ve karartılmanın başlayacağı tarih 
ayrıca ilan edilecektir. 

3 - ifbu kararname netn tiil
rihinden iribaren meridir. 

Halkımızrn bu f-ıus~ata bileceği 
ve yapacağı işler aşai'lda izah &· 

lunmuştur: 
Hususi tenvirat: 
l .:_ Hususi ve umumi bütün 

binalarda dış tenviratı ve bu me
yanda vitrin tenviratı, ıtıklı rek
lamlar, cephe tenviratı ve bına 
numaralarının ışıklandırılması 

(Devamı sahife 4. ılitun ı de) 

Jyi hoş, :f11lcat, bu adı kim bulmuş, 
kim seçmiş? Ucn Trabzonu bilmez: 
miyim: Bir başladı mı dinmek bil
mlycn şakır şakır yağmuru, hiç ku· 
nımak rıiye'tinde olmıyan pis, cıvık 
cıvık çamuru... Sonı-a; yabancıdan 
urkcıı, kaçan, hoşlanııııyıııı .ncayiı> 
ııııınıılı:ınle bu Trab1.0n, o ferah, iç 
açıcı, serin ve şuh ren~i nasıl be • 
niınsiyebilir, ona cYeşilyurıJ> nasıl 
denebilirdi? 

Trabzonun bu vazıyette denıze de maskt'lencmcdığı ttı.kılin!e burnla· 
doğru açılmak ınescl<:>sı bır mudtlel-1 ra h~fif mnv~. ~mp.ul!crv konacaktır. 
çik olsun gecikecek ı:ılıl görımllyorsa Uer cıns moloılu n.ı~ıl asıtıılarının 
ıl:ı, öteki ve asıl su nıcseJesı alınış dı:;; ışıkları ve nı kn hımbala~ı kılıfla 
yüı uvoı·. • ve:,-ııhut ko~·u mavi v~ _knlın ıkı cnın- s h s 1 

. la vcyn mnvı kalın kııgıtlıı ma"kelen ar os aray 1 
Atatlirklln -son 1.ıyaretindc · gö · mtş bulunacaktır. Mnskelcnmı~ olan 

YAZAN: Eski Ordu Kumandanlarından 
Emekli Genual 

All ihsan sAala 

Fransızlar harbettiler, kanlı mıMarei.
ler yaptılar, fakat Fransız efkarı umu
migni mUli iman oe duggu ile kafi 

INpıcan gösterinefli 

A 1İn'1Dya Garbi Aı;; ile 
Alcdt-niz ~h:riNtt L--~ 
~ bari&ı.itt• ..... .:.111 
cilıi flW'kb Ulö Swt~ ~ 
ile ..... . lamn_.._""""" 
w l bkii..._4k ~mi us#~~ ....... ~ f .• ~ 
CIW. t.,aa;utlıiıut lıiıibta . t/IJf" 
mıntaluı•u a.-ri i~r:ane~ .uı-· 
ahp be,nelmil.I icla...,.. ltlf' ıiPIJll 
yet verdikten tonn ~ .... Jjjl· 
meczilli tople.r lioyanis ""'° 
tarılı: Boiazınm Atlas O~. 
metlııaliai aeddimıek iste ~f· 

İmparatorluk orduları Sedan 1 Vaktaki çarpışma tıaati çaldı: den. İqiltere buaa 111~~~~ c· 
ve Metz' de te.lim olmak feli- silih başına sadaları uyuşmuı miyeceiimi ve aıala 111_.,-
:ketine diitlnce. Fransa artık ruhları uyandııdı; küllenen mu- deceiini t.ildinnifli. . ...,,. 
harbi kaybetmi4ti; fakat o za- harebe ateşi parladı. Aldıkları e- lapa.aya bundan ~ ıtr'"' 
man henüz 32 yaşında bulunan mir mucil:5ince Bclçikayu yıldırım kelini tesbit için Hari~iy.e ~_;-.,., 
Patiı Mebutıu Avukat Leon Gam- gibi koşan Fran!ftZ fırk.aları gayri Almanyaya gönclermitb- ri'iY' 
betta'nın irşadile ve önayak ol- müsait ~artlar içinde kuvvetli dü ·- Hariciye Nazırı, italya J-!ıı oeı· 
maaile kurulan Milli Müdafaa hü- mania muharebeye tutu~tular. Bu, Nazırınm iıtirakiJe, Hitle1'1~1r. 
kameti düımana mukavemet et- çok büyük bir hata idi. Bu muha- dinde mm.kereler Y~11'jer· 
miş ve Parise giren düşmanı Cüm- rebeleıde kahramanca dövüşen Sovyet Başvekili Molotov o;' ,ele" 
huriyet orduları epeyce uğraştır- Fransız askerleri, gün geçtikçe linde yaplıjı müzake.ı;~ eoııt' 
mıttı. Cerçi bu hal Farnaayı mağ- kendi teknik vasıtalarının azlığını iOnra Bulıaristan Jool...,.• (ili#' 
lubiyetten kurlaramamıftı; fakat 1 ve tesirsizliğini de gördüler. O za- baılamıttır. Bulpr matbu-';,_rit· 
azçok şerefli bir sulh akdine mu- mana kadar kulaktan kulağa fısıl- baları ve orta mecralar! B:gısl•" 
vaffakıyet hasıl olmuştu. tı halinde gden ve noksanları, tanda bulunan nehirlerırı ,_ır 

kuıurları, ihmalleri anlatan sesle- b d 1 ti · elinde ~ O zaman bütün hatalar İmpa- ya ancı ev e ertn • ..... ...... 
rin ifade etmek istedikleri haki- - ·ı· t "ııttr -de-ratorluk re1"iminin fena idareleri- mıyacagmı ı an e m · i• 
kati, Fransız askerleri muharebe t 1 · C b" T akyanırı ..ıı· ne, istibdadına ve baştaki ada- gaze e erı ar ı r . tt r 

mın despotluğuna hamledilmişti. meydanlarında görüp anlamıya si talebine muadil bu ne4~ _,ıı· 
F ramıada bir daha böyle bir rejim baıladılar. Harbin idaresin~eki parken BuJgaristanın si clıır'ıı 
kurulmamak ıçin adeta Fransa ta- kusurları ve kumandanların ıktı- kadderabnı elinde bulUl'ltdf" 
rihi kısmen inkar edilmiye kadar danıızlıklarım büyüklerden ziya• 1 Kral Bori:ı Fübrerin hus~İ f>ı"'. 
varılmış, imparator veya Napole- de küçiikler daha çabuk sezerler! resile geçen pazar, gi:ıJıce, poP'?f 

ve daha çabuk hükümlerini verir- berinde Hariciye Nazırı --M'c on sözlerini ağza almak bir cürüm etr':'-..:ı 
addedilecek kadar şiddetli ted- ler. Min~n idam hükmünü ver- bulunduiu halde Berebt~:t..ti'· 
b . I I h c-· h . dikleri kumandanların emirleri .ıiderek Mitlerle ~ ,, 
ır er a ındmı~ vek e~şe~d uml .u~ı- §evk ve heyecanla yapılmaz ve ilk Almanya Sovyetler Bir)Crelt. -· .,. 

vet ve emo raıı ı are ennın b k h · 
'f . d b .. k fırsatta unu yere vurma evesı anlapnakssan Bulaar ~· 
eyzm en ve ser est muna aşa- • I b ı h b ·• 

d b ,_1 . H • F uyanır. ıte u suret e mu are e Hülnlınetile Balkan .-ı 
sın an er. enmı~tı. atta rarısız d I d k cı· 1 · _ __._-'l~.-!-.:.ıı- bal-• b 1 . . s·. . N ı · . mey an arın .l en 1 tayyare crı· 11nm m~ ~ ~ .,.. 
za • •t en ıçınh ıkrınlcl 1 

• ~po leo~ udn nin, kendi tanklarının, kendi top- devletle bundan ac:~-lıı'· 
resım veya ey e erını ev erın e I d d .. . d'k • - e 
b 1 d k b·ı k d"I • t. çu arının mey an a gorunme ı - zıyet bak'landa m .__... .-ı· 

u un urma ı e ya!'4a e ı mış ı. I .. d.. b. · l __ __._ --~.:a ı..: O--.-!laf 
erını, uşmana ır teaır yapma- Uftın.&Uı • .-U111Uar •• • r~ 

Üzerine bu kadar titrenen cüm- dıklarını görerek, baun pireyi de vel Bulpristan. Bafvekiti, ~· 
huriyet idarer.i ve ordulan 19 1 4- deve yaparak. ye· se ve teeaürf' Hitlerte rör iiferek Cenab' ;· 
1918 senelerinde Cihan Harbini düştüler. Müttefiklerinin yardım- ruc:aya ait talebini talt~ 
nck büyük bir kahramanlıkla tarının geciktiğini görünce harbin mitti. -• .:aae 
yapmı!ilardı. Fransa 18 70 mağlu- bütün eikletile kendileri üzerine Almanyanm Sovyetler ısıır-de. 
biyctinin intikamını da almıştı. yüklendiğine kani olarak menfi yalnız SW.aıiatan hekkt~ ~" 

Geçen cihan harbinde vazife- bir heyecana kapıldılar. ğil, atelmnu:n Yakın ve~.,... 
sinı bu kadar büyük bir kudretle • t · ·• • d dah" --1--ıt ~, Harp hazırlıklarını layıkile yap- tf en 1.ııenn o ı aıu91J·-. ..-
basarmış olan Fransanın· bu defa mamı§, kendilerini bu fena vaıi- lun~ufu Ber.l~d~ ':'İnlf'd"'1~r. 
1940 senesinde. birkaç hafta için- yette harbe: sürüklemiş olnnlara tebhtle bilduılmıştir. Bob:.. ~ 
de perişan olarak diişmandan h kk d T A 0 " " 

lanet ederek ve iyı kumanda edil- .a ın a an. _. JADSD •• 11• "'ı....ıırı.· ı;ulh talebine mecbur kalması, el- d - ~ ,.. .... 
mediklerini sanarak fazla muka- zıp netretme ıgıne g?r }'t9olo 

bette, pek mühim ve p::k dikkate . yanın nı·mr"'sm·ı neş"'"'atı ..:.1.~· 
k b vemetten yavaş yavaş va2geçtı- '" •• , d ,..-1 layı se eple:re, hatalara müste· ş d 1 l tovla yapıl•n go··ru··şmeler e ..Alı 
1 ler. iın i on ar, geride süngü e- .. .,...., 

nıt o ınak lazımdır. dana geJen ... fatmayt .k• ·~ ,:Jc. necek vatan hainlerini dü,ünmiye -... ,,-
Fransa:un bu harpte silah pat- başladılar. yahu! hamilen ifade ettiğı•e 

!atmadan dağıldığını iddia eden- metmcl< icap ediyor. l e fr1' 
b l d Ruhi halet bu dereceye gelml· e c 

Bı tcsi gunü ııçan ha va, uçuncü 
gunu bir şiire döndü. Uu şiir ıçinde 
hıç tanımadığım, gonnedi~lm, bilmc
dılo\,m blı- Trabzon buldum. 

ıürıe çarpan Trnbıonun ııusuıtuğu, feneı-lerle araba lambalarının kulla- - --·-
yınc onun, o znnınn vcrllmlş olan nılmnsı ,·nsnktır. • 
bir emrile hnllolunmuştur. Deb'lrmcn Duvar üstünde arap ıçen 

leı u un uysa da hakikat hiç te Bu teblig" e nazaran, ev" 1ef• 
1 d · ·ıd F ye başlayınca ötesi paniktir. Hnr- ı. 11 lı 

böy e f'ı;:"I ır. · ransız orduları gilizler tarafmdan, bi.rço,. ı.,p• 
b · 1 d" bın bu felsefesini harp yapmamış ,. 

har etmış e r ır. vtı.tanl:ınnm -ş - tahrnin edildig·i veçhı.le_, ulıı"ı,ııı· 
deıede ıo metre derinlikten cıkarı - Sanayi müessc ·clcri kuvvei ihtiyar kadm düşerek 
fan her bakıntdAn iyi ve bol Sll, fkJ ffiUharrikclerini temin '."ftf&landı 

Ona Yeşil '"Urd mu demişler? .. Aı, · k d T b ı b ·' u 
J uç ayn a :ır rn zon ev crını aş- edecelder h 

ç k az, Bu koskoca zümnıt ı;ibi bah· tan başa berckctıle sulamış olacak· Dün Beşiktaşta ıhtıyar ve snr oş 
çcyı, bu her yanı, her köşesi, buca- tır. Bundan başkıı büyük ana~·i mü • bir kadın lçkı lctıgı dtıvnrdıın dOşe. 
b"I, her aı alığı yeşllin zaferim tcren· ı esı:esclcri ve değlrmcnler luıumun- rck ıki aya ını kımııştır. 
num eden bitmez tukennıcz güzelliğı Trnbz:ınu, ıcfanosundnn ço.mlekçı· tin ku\·veı muharrıkC' olaıak kullan· Saraylı 1''ikriyP ismıle mııruf 48 
ifade için ()eşil), sade (yeş:l) sözü sine, soguk suyundan i'<kelesıne ka· flıkları elcktriğı keııdllcrı temin çele- vnşındakı bu kadın. dün akşam ııe. 
ne kad r taylf, nciz ve sönük. .. daı boy boy. bucak lıuc::ak ıretıp do- lııJınclerı içın şınıdlılen yedl'k nıotör- nizc bakıın bııhçcsıııın duvıırıııa çık. 

Fakat ben, yirmi yı! evvel, bunca ]aştıktan sonrn, onılnıı ıln gıizcl .Ri- IPr bulunılunıcııklurdıı. mış ve şarap ıçmiye başlnmıştır. Bu 
zaman içlndc ynşndıf:ım bu n·crnlc . zeyi, ondan da ııırın lıiıtun olıiir kı- l\ıl" hl t d .. t ·· . suretle S<-rnıest olan lhtıyaı kadın 
keti, nnsıl olmuş ta böyle görmemiş, yılıın düşündüm, cllıtiıııılUnı de, kcn· ı u e or gun, yapmı)ian· muvazene ını kaybederek :ı metre 
ooyle göremcnıi:ıtim? ıll kendime: cpcki ama, ıledlm, bu Jara ceza var yük<=eklığın<feki rluvırnları diışııuiş -

o zaman böyle değil miydi yoksa? cerınct gibi kıyıların gı.irbiız ve dınç Riitün bu tcnvirntın mnskelennılş tür Bu •uretle lkı ayağı da kırılan 
_ Hayır ... dedılcr. 0 ·zaman da çocuklan, neden burnlnrda v~rleşıp bir hale gelmesi içın dörl ı:\inliik hiı Snrnylı. Beyoğlu ha!'tnne'.'!ıne kalch· 

Trabıon bu idi. Fakat vıığmur mcv- çalışmazlar, ynn gclıp Ellfn s~rnı?z- rnudclct konulmuştur nu. kayıtlııra _ı_ıl_m_ış.:..:t~ır:..:·----------
ıimlydi. Şimdi ise sonbahar. Trab- l~r de, kıılkar akın nkın, kafıle ka- riayet et.mıyenler o~ beş ı.?!ıııılcn altı I Adli 
zonun en ır.ur günleri başlıyor fıle İstanbullara, Enurunılarn ~ ve ayn kadar ve he~ lııııdan fiO llrayıı yede : 

l · ek cı k F kimseler kolayca takdir edemez- b •· 
ref erıne P · aüş Ün ransız ınıl denizlerden ba .. ka sahıh . e 

1
·,.e· ·· F ler. Barıs zamanının yaldızlı hap- r f ıJ1 letinın evıaıları olan rnnsız as- • yan Rusyoya Bası·a kör et: .... ııı 

k l B 1 k d Fi lan. herkesi kolayca aldatır ve but'""' ı. 
·er erı, e çi :ı a, andres· de. rek H:nt Okyanusu ve 1,~•" - yanıltır. Çll'w· 
I· ransadakı biribirini mütenkıp bütün açık Okyanuslar~ I sc"· 
verilen kanlı meydan muhnrebele İşte Fransa Ye Fransız ordusu imkanı göateriJmif, ibtırt111 (•~ııt 

Ellnıdc olmadan 1;0rdum: 
- Ya insaıılaı-ı? .. Bu guler yiizlü 

sıcak bakışlı. açık kalbli insanlar, 
bunlar o zaman neredeydiler~ 

daha uzaklara, dnha uzaklara goç e- kadar para c::cıasıle ceıalaııdınlacak-
derlcr? I .ndır. 

fstanbuldaki kayıkçıya, Erzincan- Trenler tahdit ediliyor 

rinde caııl ı bir suretle dövüşmüş- bu halde ~ulh devrini geçirdi; bu yetler Birliği de buna nıu~"ıııırı~ 
lcr : lüzumund<ı ölümden kaçma- nrtlar içinde harbe girdı ve harp etmİ§tİr. Bu ı.ebepten Bog•rrıi>'etı 
mışlardır. Bu kanlı muhart-b<"lerı yaptı. Münevverlerin bılip te e- Sovyetler Birliği için eberrr_ı·r1'if": 
yapan orduların yfü:de doksanın· hcmmiyet vermedikleri şeyleri azalmqtır. Binaenaleyh . ~ gibi 
dan fo,dasını F ransı7 askerlerı teş- harp esnasında halk kütlesi, milli nin kat'i siy"setinin eskıs•. pi 

kıl ediyordu. İngilizlerin bu ara · ordu efradı görüp anladı. Bundan Boğazlar etrafında dönrıız:rıı•": 
da muharebe eden a!ikerleri, an- dolayı mnğlüp oldu, yoksa Fransa Sovyetler Birliği, ne de edil' 
cak on f ırkaydı. Bu kuvvet F ran- harp etmedı değil. Bu sebepleri ya için bir meıele tetkil elrtl t.'1-1· 
sızların, yüzden fazla fırkaları ya- ve bu hataları imkan ni:11betınde neticeai çıkarılmak isterı~ro~· ed~ 
nında ehemmiyetsiz kalmaktadır. ı ılmi ve harp yapmı~ bir asker ka- manya ve İtalyanın Taark '1._ el,. 
Onun için F rımsızlar harp et- fasile arıyar:ak, ele g~çen nıcnıba. herhangi bir talepleri yokturk-rt· 
rııedi demek, doğru değildir. ların müsaadesi nisbetinde, hiç ye nimreuni tebliie kon~n ... !aiJll 

Bir kızı zorla kaçırmak F~ l h b ı k d k d r ı>V' ransız ar ar ettiler: kanlı mu- o mazsa ·ıs men mey ana çı ar- lar :fa bundan mülhem '..;itle',. 
istediler hare beler yaptılar. Fakat harbi mıya çabalamak, bu hatalardan bu nqrlyat, Molotov iJe ~ bU~ 

Sordum ııma, cevap nlm:ıdan dn 
bılınJştim ... E·.et. bilmiştim ki; Trnb 
zoıı, ıniıtıır·eke günlerinin o müthic; 
ağrları, sııncıları, ıztıraplaı ı içinde 
kendine gebeymiş! ::ıokaklarında, 
mcydanl•rındr, cTrabıon Tı·abzonlu -
!arındır!> tcıııncsile eli kamçılı, beli 

dukı kahveciye, Erz.urumdakl otetci
ye. Samsund ki komi yoncuya ve 
dııha bilmem neredeki bılmcm nccı
ye .. nihayet l'ıtoskovndaki fırıncıya: 
ncrelhün? diye sorun. Tıı ( Tarbıon· 
luyum ), ya ( Hızcliyim l, yn (Hopa. 
lıyım), ya (lleınşinlıyim) cevabını 

verecektir. 

tabanr.alı dPı·ebey clokıirıtülcrinin ıııe Bilmem Anaılolııila, bu kadar fazla 
kik dokuduğu zavallı Trabzon, şinı- insan ıhı-aç eden bir başka ınıntnka 
dı yalnız göılerılen değil, hayalden ı var mıdır? Hele bu derecE' gutel ol-
dc slllıııniş bir köhne rüyadır. duğu halde? . .• 

Trabz:onun İstanbula pek bcnıdyeıı Peki nedir ı,unun sebebi! Bu yeşil 
bır tarafı var : J.:teklcri dıılgnlarla yurdun çocukları neden hep gurbet 
öpüşen, şirin bir sahil şehri olduğu yollarına dü,crler? 

halde, denizden uıak! - Neden nıl? .. Neden mi? .. Trab-
lstnnbuldn oldultu gibi Tı-abıonun zonlunun en yııman derdini dt!~tln . .. 

içinde de denize knr~ı oturacak bir Dinle oyleysc •.. 
l.ahve, denizi seyreden lki lokma yi-
yecek blr lokanta, d ııizle başbaşa Ve anlattılar, anlattılar, anlattı -
kalıırak dinlenecek bir bahçe, hak lar ••. 
getire! Ve buntlan dolayıdır ki çar- KANDEJIJJR 

Ankara Hl (A A.l - Bııe veri
Jen resmi mah1mııta nazaran. mev • 
sını ve vaııydl hnzı rıı ılolııyısilc ba
zı mıntaknlaı·da ynlcu tr<'nlerinın 
tahdldınc lüzum gciı ülmüş olduğun -
dan Ankarac'lan !Iaydarpıışayıı her 
gün ~aat 17 ıle ve ı;ıılı. çıırşaıııba. 
Haydarpıwadan A nknı-aya heı gün 
cııma. pazar günleri saat 8.20 ılıı 
saat 14.25 de ve salı, pC'rşenıh<', cu
martes i, pazar günleri sal'lt !l dn hn
rcket cd~n trenlerle, hııftanın ıki 
güııünıle İ stanbul vnpurlıırılı• Rıın -
dırınada lıuluşmıyan vı> Bandırnııı -
dan salı. cumartes i !!Ünlrrı snnt 6.30 
do ve İzmı rdcn nynl gilnler ııaııt 
10,05 de hareket eden yolcu trenleri 
23 / 11 / !140 tnrihindcn itibar<'n işliye· 
miyecı.>klerdir. 

Bundan başkn Ankaranın Adnııa 
ıle mıitekabll müııaıııebntı haftada 
fıç gün Toros sürat kataı larıle teının 
erlilmlı olduğundan bu katorlıırın 

Raskoyde oturan Abdullah adında mucip olan sebepleri, milli ve va- ibret dersleri çıkarmak emelimiz- rasındaki göriifmelerde. "e ...Jiıı1 
bır genç, bıı· ınüddettenberı utaktan tani telakki etmiyen Fransa ef- dir. tak:ıddüm eden HitJer. - ~~~· 
sevmekte olduğu J 7 ynşınıJıı Rcfıka k • k ıtı ır _ı 

d arı umumiyesi kiıfi heyecan gös- , • mülal:atl:ınnda, Tör ıyerı ""• "'.· a ında bır kııı kaçırmııyı kurmuş d 2 -, Ge~en cıhan harbinden baP 
ve dün tanıdığı Emine adınrla bir terme İ: harbi duymadı ve hi~set- lill ve tamamiyeti mevzu __ ı, ;.tı• 
kadınla 'kııı dışnrı çııgırttıktan son· medi. Milli iman ve duygu zorla sonraki siyaset hataları madıit zihabın1 uyandırrıı-
ı a kucaklamış, 7.otla koçırıııak iste - tahrik edilemez. Seferberliğin mu öteden beri ileri sürdüğümüz yor. İf,t 
mlştır. cip olduğu ilk heyecanlar Magi- kaıde: Harp, harp esnasında de- Fakat Türkiyenin taıtı•fl11ıc<• 

Kızın feryadını işıtenlf~ r yctışmiş- not hattı gerisinde uzun müddet ğil. ancak barış senelerindeki ha- ve İsti.t..li.line dokunul01••1 eılil• 
leı ve kcndisinı Alıdullnhııı eliııılı'n d · k b ld B 1 h · b" 1 ~s ıırma ııetıcesi ay o. u. u dur- zırlıklarla kazanıl.ı.r. H._arbin _o. ı ta - angı .•r surete mev. zu .ı,·ı~. kııı-tnnnışlaıdır. _ t f!" _ 
............... ···•••···· ............. ......... . nıa ve bekleme septık ruhlarda, dan kalkmaııı mumkun degıldır. meme:;ı ve bunlara rıaye. cıı~ 
~ 941 Y hbaşı Piyan'SOSU kolayca İnanmayıp herşeyin gi.di Bunun sebeplerini burada teşrih ği anlatılmı' olması Türkı>'.e elfl"' 

l\{ il • p· f f • b 1 • h 1 k k L • I h • • • • ' • t lf1lltl !Al' ı ı ı ıyango dnrecın n tertıp et· se ep Nıııı ev -~m a . arışı uıı 1 ve tafsil etmek lüzumsuzdur. Kı- urı~e:ını~ ~yasetını a "" .,, .. 
tığı çeşitli v~ Zl'ngin ikrcımtyelı 1!J.t1 surette arı yan muter_eddıt kafalar-

1 

t'aca izah etmeh icap ederse deni- ye k~ı mı?_•~ 7 Buna,~111'1 10 .:::ı.et, 
uılbnşı ıııyango:,u bu sene .. ehrımıı- da ( b ) 1 ltt B 1 b"l" k" . 1 d k l bl - J k t ve ıtı"""t··· " " nca a arı çoga ı. u mc- • e ı ır :. ın~an ar !lrasın a i resmı e ıgı e a ı aılf 
de Tnkıam BC'ledlyc gazıno~unda ÇC· d r: · .1. d I ı .. l . kt ,.,e cer ...ııd 
kil k 0 lb f" Yıtn ;ı nrııısız ve Ingı ız or u arı- kavgalar ofke er çekeınemezlık-ıcevap verememe e ~. 

Pcc,1:~~~· halolaec"1.Y' anşıunşc~:k~~.-~,nın bi.çok noksanları hakkında fı- ler, J.in ~e garezler, menfaat dü- Basra körfezine çıkmak .~rık·~ııİI' 
.}R "'· p )nngo ~ it 1 w ld o·· • b ·-· kd' d İUJ' lr,Jı şıne ·saat 2:l 30 cin başlanacak ve sı ı . ar çoga ı. uşman propa- şunceleri, rekabetler baki kaldık- ız ar cttıgı ta ır e . tal'"". 
yeni s t>nc.ye girnken tıını saat 24 te 1 g~ndası da ~u~.a inzımam. e~ince ça. ins~nlardan mürekkep oları t~kınaca~ı vaziyeti taY!" Sıı"~ 
100.000 lıralık büyilk ıkrmmyc ~ckı· duşnıanla dovuşmek ve ıntıkam mılletlcr ve devletler arasında dn luımgelır» demektedır. 'fiti 
!erek piyangoya nihayet verilecek • j almak heyecanları, ateşleri kül- l'lvni htr'.'llar, kavgalar eksik ol mı- mi.nası ((Almanya ve ital)'~~·· 
tır. lendi. yacaktır. (Devamı var) kiyenin istiklalini Avru~•. ol'-

•·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ zene~nin es3danndan b~• ~ 
Dediğim gıbı işte, meseli, öyle bir şey olsa çalışam z ... \'fıkın sen ça· telakki ederler» demekle • .fC 
l•şırnn !!vlAdım ıımn ... Ömrünün sonuna kadar bu sıkıntıya kntlıtnır Bügük milli roman : ~~~u br~~~~~~. e~~~~~;~l~ ister, kentlisini ona unutturmak i~ter. Seyfı de yenin tatmin edilmiyece~ıı;ııt'ıı~ 
mısın? lyi düeün, bak .. . Bir go1fınün oııüne getir .•• 1ki koltuk değne- _ Ne zoı ~ey! muvazenenin icabı ve oruU- ..Jl 
ğ.ıııe yaıılanmış yarım govdtı.. . Ilütün omrüncle seni•ı eline bnkıvor sa- z ve ... nfı mı.ilet olusunun ~ Md 
na ınlıhta N• kib' ı· k f • ' - oı-, çok tor! Seyfi lı •sntıına hii,•ük bır fedaklhlık '· Fakftt tıııka· - y ti"''_ ç. .. e ır ı çocu ·tur ::,ey i, bilirsin. Buna o nasıl taham- ı .. " afı d• P 
mü! ~dcı • sen nasıl tahamnıul edcr~in ..• Değıl• mi, kızım? Ama yine sen ıııı, i;isl de u~utab~lect>k mi'' ~ıık, Şclkat sana cevap vertımcdl. Nıçin kudrete istinaden etr :ı rtt1f' 
b~lıı~sı~. Dnha ortada bir şey yok. ınşııllah S-::yficik daha i)•l döner. sustu · TeredıJut edıyorsa Seyl ının hakkı var. Biriblrlerini gÖrmemelerı biten şeylere bigane k .. •1ıeft~ 
'elııkın insan şimdiden her şeyi dfı~ünmell. Merak ettim de sordum. ılnha ıyi çok aR'ır buacak söziinU .-.ıeri"'" 

Şcfkııt ~cvnp vermedi. Ann oi;;'11!, bir rr.iid-Jtt, onun s6yliycceği eeyi Yazan : Server BED/ = ~~~~.dur bakalım, bir ıkı gun geçsin, anlarız. koyacağını Mihver devi~ 
bekledik_: Rıçı Başını önüne ci!'miş, yü:ı:flnde, içinden bir dua okuyanla- s d k de bildiklerini ifade eder. GAY, 
nn l!Ükunlle. hareketsiz duruyordu. o 1 • .ırnan kendi kendime: •Gallba - en .c yat artı·, oğlum. JOınbilır ne kadar yorgunsun. TO r• 
&yfinl!1 hakkı vnr, dedim, böyle blr lhtimai kızı da düşündüru,•or. Ko- yabancısıyız .•. Hiç bizim yanımızda birlnci geceden açılır mı? .• Sabret - Yorgunum ama hiı; !.lyl:um yok. Yatarsam bclkı gelir. :Muharrem Feyzi 
ı d - 1 h k k t ~ biraz... - Gelir. gelir. haydı yavrum. Oılnna gidelim. Kar ıamandır ora-ay cgı , ıt ·ı a en ... Bütün bir ömür ... > il ı ı di ~ 

- em sen hun arın ev Pnmelcrinl doğru bulur musun! Blrlbirlc- sını görme n Bırnktığın gıbı duruyor. 
Bu son dü~undüğüm ıı:nyriihUrari a~mdan da çıkıvermişti: rini unutsalar daha iyi de •il mi! Herblrl kendisine dahn tfıyık ve daha s h"d b k r. bl d 
- Bütün bir ömür .• diye mırıldandım. uygun bir hayam girerler... . a ı en ıra tı&ım gı uruyordu. Kapıdan içeri girer girııı~ tit-
0 sırada Fatma odadan İ'"eriye ofrdl·. .1 rcılım. Yarabbi! Sanki b}J oılnda çocukluğumdaki ve ilk gençliğimdeki 

• ... - Bı mcm oğlum ... Saşırılını, gitti... Bılmem, birlbiı'lerınl unuts:ılııı· ruhumun kokusu vardı. içeri l:ll"Cr girnıeı. duvRrlarda, çocukluğumdan. 
- Hanımın yamğını misafir odasına >·nptım, dedi, buruı·sunlar. .. nıı dahı:ı iyi, evlenseler mi! Se\·lyor lıu kıı onu, çok seviyor... Fakat beri lıcrhiri hayatımın bir wfhaııı:ıı ıık ettııl.'n fotoğrafl:u·a bakmadan, 
Arınem Fntmaya döndü: Seyfinin o halini görürse, gönül bu, acaba nefret mi eder'! 2ihnlmde uzak bir maziy~ doğı u hatıra yolları ııçılrlığıııı hissettim. An· 
- Peki, seıı çık biraz ... dedi. - Hay'!i bug(in için netıet ctnıcz diyelim ... Pnkat evleııiliklt•n '<on· nı·m linıbayı yRZı mal!amııı ti~tıiııe koyuyordu. Etrafıma bir .harika 
Şefkatin cevap ver · ı ı b" ....... b ra, sevdanın ilk ate•i kl\lmaz .. . Ht'nı de asıl nwsclc Sc•.·flnı·ıı •·alı11,abll- , ~d hl b kt ve ld d mesı ç n ıraı namı ekledık. Annem, ümidınl "' 3 • ı<e) ı·,. er gı a ım mırı an ı ın : 

kesince : mesi... O vatlyette ne iş yapar! _ Hey gidı giınler hey! 
- Haydi kızım, ııen istersen yat, dı>df, çok yorgunsun! - A ... Ne iş yapar ne c•enıck! Scyfı vatman değildi ya, oğlunı?.. Annenı benı dıılğınlığımdan uyandırdı: 
Ve ayağa kalktı. Şefkat de kalktı . Beni ~ellmladı . Çıktılar. Bac:.kları böyle olmıısoydı ne yapncaktı? 
Ben annemi bekledim. Son derece yorgundum. Fakat ona ve evime - Avukatlık edecekti, anne ... O da hukuk meıunu, benim gibi .. 

kav~manın hey~canı içinde slnirler!m o kadar gerllmıştı ki yatmak, Şimdi ona bir yaıı~ane işi lııılrnnlı ... Bulunur da ... Fakat çocu!:"lln İ•· 
hatta oturmak bıle istemiyordum. Sıl?'ara elimde, gcı nlyoıdum. tlkbali ne olacak? .• işte hep bunları rlü~ünüyorum; sonra, efondiın, kC'ıı• 

Annem gelince dedim ki: dı!li de kııa gorünmek istcınl\·or. 
• - İşte buna da aklım er;ııiycır. - Nasıl! Gordün ya ... Galiba Scyfinln hakkı nr... Kız cevap G""ld.. d d k" 

.,ermedi. kine hir tereddüt ıreldi ... Kolay 1111 anne... u um ve e ım ı: 
AnMm flk fikrinde ısrar etmiyoıda ama - Anneciğim·· Bu SC\'dıı işleri 

vflce çıksa üzillllr, aev~ilisın~ çirkin 

- Oğlum, dedı, Falına şimdı sana lengeı-le sıcak su getirir; ben de 
çamatır getireyim. Biraz bekle. 

Rirnı sonra yıkandım . Hcmerı uyuyuvernıl,lm. 

ı)efkat hiç uyuyaınnımş. Kahvaltıda yiizü bembeyazdı. }'akllt eıoluk 
dudakları ve dalgın gozlcrile ~1ne ı;üıcldi. Uyuynmadıjını itiraf edince 
annem sordu : 

- Niciıı kn:ını? Yatağın ıııı ı-ahatıoı:ıdı7 
- :ıayıı efendim. 

Bır ek ı l 
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Zekiı. daima lıalvıfl dıd 

cotıaır. la Bochefooc• 
bfttı 

Çllııkü en akıllı ins:ı~l~~ tt5I· 
fa rkıııda olmadan biısleruı ıce' 'i 
'ri altında düşünür ve har:itl~ 
derleı·. f nsıın ruhuntU'l en , ,er· 
kuvveti 1andığ-ıın12 akıl v tJllr;ıı
bilc kalbin, yfıııi hiı~erlıı oldıırı: 
dedir. Eicr bunun b~y.le _.r1 . 
nu bilirsek, hlsleriınızın •• st 
tinden kurtulmıya ça!ı~ır .ı-t .... 
kimızı mOmlcıin olduJ'U k• 
tiklll• kuu hannd· 



1-.wzıerle İtalyanlar 
'raaındaki çarpıımalar 
h (t ltıol Mhifeden fen~) 
t::~r bulundutu halde eneli Pa
ı.L. 1'll son.ra .Berlint gltıncsi bu m .. 
-...:ttrJe alakadardır. 
le~ındım:: ne Almanya lnglltereye 
ıeı·'~ de f nglltere Almanyaya brşı 
tı ırtı bir harekette lnıhmamadıkla
~~an Pl·k tabii olarak bütün elik· 
~a :\hnnnyanın yaı·dıığı olan İtal -
~ .«zerine toplanmaktadır. İnrilte -
~ın artık inisiyııtivi ele almak ıta
fey rıı ırelnıiştlı-. Almanyaya ltaqı bir 
t Ynrulamıyorsa hlç olmazıı:a ltal
~:a karşı bir şeyler yapılamaz raı! 
lad il herkesin . zihnini kurcalamak -

ır. 

~~İtrıdl İtalyanl~ı"ln Yunaııistana 
'Us aız tecavüzü, Ingiltcreye bu hu
lf la .bir . çok inıkinl:ır vemıişUr. 
~ llsusıle Italvanların bu tecavüz!! 
~e ,?amanını kendileri intihap etb'k
tırı halde 28 birinclteşrin gece yart
> lldan sonra Yuman Başvekilim u
' andırarak verdikleri ültimatumun, 
t ZBınaııdnnberi, hilil arkasını wıti
~~ltıcd~k~eri İngilız Te Yunıııı teşe~· 
t Slennı çok kolaylaştırmıştır. itaı
~an ?iploınasisi bu ültiınatoıı.11 ııc · 
• edıp 28 hirinciteşıin gece ynrı,,ııı
~ •rı sonra ve a sııatlik mühletle 'e
~kı yen! bir ay sonra daha iyi 
~I 1~lanıp verseydi, kendi heı;abın.-. 
b kı daha doğı"U yapmış olurdu. 
~koınanına üç naUik mühleti lıile 
\ı güren İtalyanın kenditlne bh· uy 
Ilı ıı!ıı ti münasip g\lı mesi, tehd!öını 
Ilı 11 için daha. ziyade imkan hasıl et-
lf n?un111. Iyi düşünülüp huuianijuv plünlaı· silısllesinc ltııly•ıı ıar 
en bir nıiıınl daha iliı ve dliler. 

til Yunan harbi dolayısile, aıt1k İn· 
\ııltrenin halyaya yüklenmesi da~:ı 
~ lay bir hale gelmiştir. Evvelce Is
~ e?!deriye ve ctvurhınnda olıın İngi-
1 ı deniz ve hava üsleri, buıalnrdan 
llıtalyaya akın yapmak ıçln pek çok 
~ esare katebniy mecbur oluyorlnr
il.ı. ır1 albuki Girit a.ılası, !skenderire 
e t&lyan çizmesinin taban "<e ök

taı arasındaki mesafenin yaıum • 
t. dır. Girit adasını, Hnnyayı ve 
QUd · " a limanını işgal eden lngllizler, 
l'lıl ı\i A\tdenizde tamamen ha'k\n, bir 
ltıiıs o:vnıynhilmck lçin, son den.oe~ 
ıt..4ait vaziyete girmişlerdir. Bunı
ta'--~rek Yunanistana ve gerek l
~"lllda, Tiirldyeyc yardım pek ko
ro.) Y'e seridlr. Bu vru:iyetin ilk 
) ere.si, Taranto limanında uyuklı 
n~11 İtalyan donanmasına vurulan 
l' hava dnrbesile nlınmıştn. Bu 
t •rantoyu, daha ~arkta Otrant bo -
atındaki Otxanto limanile kaı-ıştır
~ltı.ahdır. Otraııto büsbütün başka 
Ilı 8adece kilçuk bir ticaret limanı -
hır. llu civarlarda, belki, denizaltı 
ıııo"aları, mnyn tnrlıılnrı ve bunları 
f'ıtd daran tertib:ıtı vardır •. Fakat tc-
11.ı en inme yumruk yiyen İtalyan 
ld~n.nması, Turaııto harp limanındıı 
, · ltnıyıınlann bu derece gafletine, 
ı. kadar güY<'nclikleıi bava kuvvct
~e lıö)le bir has·p limanını ve bu 
~anda bulunan harp filosunu ta -

UZdan masun tutnmamnlarınn 
~ııınak kabil degild ir. Şınıdiye 
1't ar ne Almanlal', horp lim nln
lııl:ıda duı an 1ngiliz iilolaı ınn ve ne 
~l:ılizler Alman harp gemilerine 
it l'le hlr haw ttıornızu ~ apnman1ış
t l"ılır. Çünku mudafaa tertibatı u
, 11klaınamıştır. Tnrantoya hava ta-
~Uzunu yapanların son deıel.'e ~t 
1
1 rt varmış. Bu muvnffakiyet in· 

d: lılerc yapılacak işi gö termekte • 
l.a.r. Var kuvvetle Itnlyıınlara 'her 
• taftan taıınuz. Bir tarııftırn deniz 

Q h . 1 t ava kuvvctll'l·ile ita yuya ve 
~!Yan deniz kuvvetlerine taarı·uzla 
11 taber, diğer taraftan Yunan or • 
~3Unu kora kuv -etlerlle takviye e
dt;ek Arnavutluktıııı kovm~k Hiz~n~
ıı · ~Yni t.amanda Adrlyutık denıt.ı· 
t ıı girerek 1ta1ya ile A rnnvutluk a
ı.~lındaki muvasalıı~ı kut'i surett~ 
~ek Jcnp eder. Üç zırhlı ,.e ik~ 
.,"2"azörün İtalyan deniz kuvveUerı 
11 t\ıından harp haricine çıkmaları 

l'tlJc bu inıkanlan .,-ermiştir. 
) İtıgi]ız kuru ve hava ikuvvctlerinin 
'tı 'l'dıırıue Arnavutluktan halyanla· 
, 1

11 lnrtıedilmeleri, Balkan yan~ada-
ll.ın Btiklınunıı Ye Mısırın mudafn-

1 1ıı.a çok hizmet edecektir. ltalyan
~t tarafından bu vozlyel scı.ildi~i 
d 11 :Mareşal Kdtel ile . fareşal Bıı
ı~l!o•nun g!irllşmeleri icap etmiştir. 
"ta. aııe;i taraf erken davranırsa o ta· 

fta sabah olncnktn. 
t&lü Ordu Kumal'danlanndan 

Emekli General 

'--- Ali ihsan SA sis 
1

1tn!MO 
~ BUGÜNKÜ PROGRAM 
~o Müzik 18.45 Çocuk 

R.ı 5 Haberler 19.16 Çocuk müz. 
•~s O Müzik 19.SO Haberler 

Yemek liste i Hl . .C5 Musiki, fac;ıl 
12_a * 20.16 Gazete 
12 t O Şarkı, türkü 20.45 ::\fıısiki (caz) 
ı;ı·0 O Hııberler 21.10 Konuemu 
ı;ı·~5 Şarkı, türku 21.25 Musiki 

..;0 Orkestra 21.45 Ot'kestrA 
lg 

0 
* 22.30 Hnbe .. ,borsa 

ıa~O Muzık, cons. 22.45 Müzik (caz) 
'••,,O Politika 23.25 Son. 't· .......... , ............................... . 

ltler - Borla millika tı 
lıt• (1 inci .. hlfeılen devam) 
ıı~Yc Naz.ırı Popof ve Almanya
tı:f Sofya Elçisi Von Richthofen" 

Qklt etmişlerdir. 
~o .u.lıar efkarı umumiycsi Kral 
~t tıs i.n yaptığı bu 7.iyaretin e
fıi~lllıyetini kaydetmekte mütte
tı11~t. Berchteq;aden konuşmala-
11~ ne ıribi meselelerin girüşül
ltt bi1inn1iyona da başlıca dev
'111\ •damları aruındaki temaslar 
tiat llcak büyük kararların Bulıa
~~r'tı menfaarl•ine olduiu ka
lıt Almanyanın da menfaatleri
ı:ıı~,~~n olac:aimın bir garantisi 

l) .... teliltki edilmektedir. 
-._ 'llcr taraftan. Reuter Aiansı

~erdiji bir habere aöre, Kral 

'l'ASVW EFKAK Sahife: 3 

Piyasada yeni· bir 
ihtikar hareketi 

Siyasi 
faaliyetler 

yine arttı! 

S O N . H A B E R L· __ E '. . . . 

Siyah ve kogu .mavi kağıt4a 

(BaıJMk&letı.n 411ctıcım) 

müzakerelerin ve •«İl• karar1a
nn ne oldufunu bifrnft tabii im-

Fran•ız - :Alman 
nllrii ••ya c1iift6 

ilıracı ·iki m~ınlelut arc
aıtlla •f*lda/c upı~ıNı 

kio Uiic~de olmelda beraber, Loaclra, 19 ( A.A.) _ Newe 
Storluk kuma-~ bulunamıyor Bulpr komtulannnzm her ,eye Zardau z~~ aazetesini.? V~ 

>" ~ ~-~.~ <:hy muhabm tarafından gonderı-
1 ıkı k ı • h kk daki kar .. • • ettiklen hasıretlı ve ihtiyatla aıya- len l>ir telgrafa ıöre Lonaine-
Ş arın mas c enmesı a ın ar uzerıne pıya- .......: _:-....ıı: lllİr4eııiLire tertı ile ken- _. f 

1 
·L • v· L •1 d b• 'ht"k" h k t• b J .. ..f...- n•• "' ] d k• -~ ..,._ Geft ranınz ann lnTaCl ICnY 1 e sa a ır ı ı ar are e ı a~ am~~· un magaza ar a ı cfiluini alete atacaklarım zannet- Al _ _. ..:. L · "-'-"'' __ ı.._t-

. h k · k" - t luk L l rtada . . ul bük" manya arasııKHl&ı nıunaııeıK: 
. sıya ve oyu mavı agı ve stor a.umaş ar o n mek ıstemlyoruz. B ıar um- lerde soğukluk YUkuuna sebebi-

kaldırılmış ve saklanmı~tır. d~n! ı~diy~ k~dar m~~i yet nrıı\iftir. 
i b 1 ı da b 1 biyük lrir. durhm. lik. -.e. iticl • ı- Filhak.ilta flID-di resmen anlaııl-Siyah ve koyu mnv oya ar da \ lardır. Tek tük mağaza IU' u 11 - _,. et L- itia li d 

ayni su\'etle piya~adan yok olmuş • nan ve esasen pek az miktarda o - uat"e • mq, U'U a sar~ .e. dıima göre, Pan. müzak.ercleri 
tur. VC'killer Heyeti tarafından çı - lan ~şitler de fiyatına bakılmadan meMla DoLnaca muelesma, lııiç- aulb akdini iııtaç edemiyecelttir. 
karılan kararname ynı"Jn tatbik ıne• kapışılmıştır. bir daid-ia ~1?• h~~!i Hat~ harp sürdüğü müddetçe 
kiine girmekte olduğundan dün bir Soysuz bazı c::atıcılar da ellerind(;- RumanyalJ.an da gucendırme9'M- böyle bir ıulh imkansız bulun
çok kimseler evlerinin pencerelerini ki mallan bir cfin evvclk.i 1iyauna zin halletmek İmllinlnı temin •Y· maktadır 
maskelemek için kigıt ve perdelik göre iki, üe misli umla satmı1a baş leıniştir. M 

1
· p • ,. Am 'k 

tedarikine çıknıışlaı·, fakat piyasada lamıilardır. t t tad d.. ait hu Mal are§a etaın ın erı an 
bu lüzumlu iki maddl'yi bulamamış- :\Iubtekirler takip edllmektrılir. old!;. Ol'için~, a~ B.....,......m milletine mesajı 
===-=====--= kendilerini bu defa da bir ma- New-York, f9 (AA) - Ma-

l" k J •b K M •ı y k•ı• • ceraya kaptırmaktan korumaları reşal Petain, Nevyork Evrensel ur arı urumu aan e ı ınıı ihtima1i e1'an mevcut oldui811a Sergisinin kapanışı münasebetile. 
hükmediyoruz. Amerikan milletine cönderdiği 

r•ıyaseı·ınde ·ıık toplantısını yaptı Bu1gar milleti de, bizim gibi bir mesajda, Fransanın iki mem-
Harbi Umumi tecrübesini yapmıf leketin mirasını teşkil eden asil i-
ve onun acısını çekmİf bir millet- d:al_ler: daima sadık kalac~ğını 
tir. O tecrübe, büyük dnletles-in bıldırrı:ış ve _Fransı~ - Amenhn 
ayaklan arasında dolapralr: bü- d~stlugunun ıd~rnı:_sıle yakınd~n 
yük işlere bulaşmanın, bir küçük ala.kadar bulundugun~u teba~u.z 
milleti ne sonu arkası gelmez fe- ettırerek, Fransanın haJen tarıhı
li.ketl:re uğrattığını Rulcarların nin en tnjik devresini ve en mü
unutmuf olmasını akıl kabul ede- ~im i~~ılabını . g~çirmekte oldu-

Ank ra, 19 (A.A.) - Türk Tıırih mek suretile Kurumun çalışınalarım 
Kurumu Umumi Heyeti 1 ve 19 i - te.ş\'İk buyurduklarını ifade etmiş -
kincitcşrinde Anknrnda biri Mııarif tir. Bundan sonra kendit:lne siiz Ye
Vekili Hasan Ali Yücelin, diğeri rllen Kurum Genel Sekreteri, llilli 
Kurum Başkanı llnsan Oemil Çam- Şefimizin kıymetli direktiflerini 11 -

belin başkanhkhırı altında iki top- rnıımi heyet iiyelcrine izah etmiş ve 
Jantı yapmıljtır. milli varlığın en mühim ilci mesnedi 

olan ınilli tarih ve dil çnlışmahırına 
Ruznameye gecilmedcn evvcl )lan- bir kat daha hıı verilerek milsbet 

rif Vekili, Tarih Kurumunn Jfılfen 
-k~ h" el · l 1 'ınr neticelere varılması lilxumuııu :t.eba-

yu . . !may erı~e-a _mış o an , ı _ ı rliı ettirmlştir. 
Şcfımız ismet lııonuııün son hafta U • H K h kk d • rk · l mumı eyet, urum a ·ın a 
zarfında Kurum mc czın şerefleıı- ı _ d'kl . -k k ı·k d a-• . . 1 goster ı erı yu !!<' a ıı a an uıa· 
dl.rdlk.lerı ııün Kurumun ştmrlıye k.a- yı Milli Şefimize ROnsuı şükran v~ 
Jar faaliyetile yakından alakadar ol- ı saygılarınm iblağını ittifakla kabul 
dııklarını ve kıymetli direktifle!' ver- t•tıniştir. 

mez. EYet, tahmin ediyorm, Yu- ~~.~~.!~~-~:-! .':.~~.1~.t.•.r.· ......•.•....•.••••.. 
naniatanm buciia batın• açılmış 
oıan pile, Bulprlann tamahları
nı tahrik etmemek kabil değildir. 
Keza bu şerait içinde uyanan hir 
tamaı teskin etmenin çok ıüç ol· 
duğunu da takdir etmiyor değiliz. 

Yunanltlar 
Göriçeyi 

zaptettiler 
Fakat Bulgarları uzlanmıya tah- (1 inci sahifeden devam) 

Dünkü ıatkuı 
akisleri 

Londra, 15> (A.A.) - İaeiUa 
matbuatı Mussolininin nııtkunda 
emniyetsiıllk SJkıntısının ba.riz o
larak göriildtlJ;i!ntı bydet.mclde
dir. Dai17 Te!"l"l"tll'h pı~i 
clln.olinl ~lt nnllıea 111ueret
ler serdetnı .. tin de~ktedir. 

Dail7 Mail cnetıui, dlaaoli
n.i kendi vataııdaflartndan emi• 
deiildir> fi.k.riıu ilı:d aiirmekt&
dir. 

Tlrnca eaıetesi lııe <itibarını 
ltııybe1miş hh diktator> lıaşlığı 
altında şunları yazmaktadır: 

San Qç haftam nkayli ~tün 
dünya1a azılntmıt cıılduiu gibi 
İtal:ran haltına da. mecnunane 
bir hırs neticesi olarak Mussoli
ninin İhllynyı ne kadnr feci bir 
vaziyete düşürmü:; olduğunu şüp
hesiz anlatmıştır. Bu nutuk, ken 
di başına, stittikçe arlan bir <11 • 

kıntının urib bir delilidir. Mus
sollni hesaplarında şaşırmtfbr. 

Amerikada 
N"evyork, 19 (A.A.) - Nevyork 

~'imes gar.et.esi, b:ışmalllesinde 
~lussollıılnin nutku hakkında şu 
tefsh·att.ıı bulunımı.ktadır: 

Nutkun İngilizlere karşı inti
kam temenni ve hıı-;:ından daha 
manidar olnn ciheti Hltlere hı -
Uıp ve telnıihindeki edasıdır. Bu 
eda daha zirade Führerln Mas -
:ısollniye hiddetlendiği ihnkkındald 
şay.iaların doğru oldui'u intıbaını 

\. vermekt<'diı·. _ J 

Amerikada 
Alman ve ltalyan 
teşkilatlarında 

araştırmalar oldu 
.......... ··············· ....................................................................... . 

Japon harp 
gemileri Saygon 
önüne geldiler 

lfıklan karartmak 
için ne yapmalı? 

rik edea bütiin bu sebepler kartı· hala kau.raız olduğunu, fakat 
sına, dediğimiz gibi evveli geçen ıehrin her taraftan muhasara edil- Bi k • _u .kal 
harbin acıklı lecriihelen Ye sonra mit ve ltalyan\anu ricatına açık rçO ilM.a yeat ar 

(1 inci sahifeden dev•ın) t 
rilmeslni istlhdaf eılen bu ııliından 
bahsetmektedir. 

Gazete diyoı· ki: 

da ak111elimin ve durbinliiirı İ· olan yegane volun da Yunan top- ele geçirildi 
caplan çıkmaktadır. Bulamk su- !arının çapraz ateıi altında bulun- Şikago, l9 (A.A.) _ Ecnebi 
da ulanmın kalkqanlarm balık duğu me•kezindeydi. Buna bina- f 1. t" • kontrole memur ko-

L.I G .. · · d .. -v- .. b"ld' aa ıye ını 
tutmıya muvaffak oldukları. ae.ee ehnb ~rıcenu:ık ~ştug~?u ı ıdrı;1n misyonun Reisi Martin Diez Al-
ka:r.ara tuttukları baliğ\ rahat ra- a erın gecı mıyecegı zanne ı - 1 manya, İtalya, Japonya ve Sov-

lngiliz deniz 
kayvetleri 

ltclpı11 Sonttıl&indelci 
e.bri lwHle/lui citldi. 

ÜMN sfraHılfl1' 
Londra. 19 (A.A.) - lna;iliz 

Amiraliik Dairesinin dün akşamki 
tebliği: 

Hafif lng;lit: derıiz ku...-etleri 
yeftİ hıuekit yaparak İtalyan So
mali9inde bulanan Oante mevltii
ni bombardıman etmi~lerdir. 
Bombardımanlar petrol depolan, 
sahil l:.atuyalan '\'e ha'\'a dafi ba
taryaları üzerine te•cih edilmiştir. 
Bütün hedefler ciddi hasara uğ
ranııştır. Tarafımızda hasar ve in
sanca zayiat 'kaydedilmemiştir. 

Alman endüstri ·inin zayiatı 
İngilizlerinkine nazaran 

50 mili fada 
Londra, 19 (A.A.) - Devlet 

Bakanı Greenwood bugün Coln
hester' :le söyledii;i bir nutukta 
Alman endüstri inin İngiliz en
düstrİ!ind~n 5 O misli fazla zarar 
gördüğünü beyan etmiştir. 

İngiltercde, kıta üzerinde 
taarruza geçecek bir ordu 

hazırlanıyor 
Londra. 19 (A.A.) - Ordu i

le müştereken hareket edece.k o
lan biı tngiliz hava kuvvetleri ku
mandanlığının tesisi, burada ln
gilterenin kıt" a üzerinde taarruza 
geçmdc için bir ordu hazırladıiı
na delalet eder gibi telakki olun
maktadır. 

Daily Sketch gazetesinin hava
cılık muhabiri, devasa tayyareler 
imal ederek düsman tayyare mey 
danlarına kadar piyade kıtaatının 
naklini faydalı görmektedir. A}•ni 
muhabir, lngilterenin büyük mik
tarlarda pike tayyareleri imal et
mesini ve 19 4 2 senesi seferini At
man milletinin artık harpten usa
nacağı ve tam hava faikiyetine 
malik olacak İngilizlerin Alman
yayı istila iç.in müsait tarih olarak 
telakki etmektedir. 

imdi, Japonya, Siamla Savgon 
!bölgesinin cenubi Pnsiftkte bu İngi
liz - Amerikan ıııüdafun b(ilgı•siııt> 
JJ:irınesiııi atıl bir Slll'l'I le bekliyccek 
<leğildir. 

bat yeyip te humettikleri, 1aemen mektedir. ı yet Rusyanm, İngiltereye yapılan 
hiçbir vakit görülmemiftir, d~r~ek Belgrada gelen haberlere na- harp maJzcrne~i teslimatını dur
mübalagaJı bir söz söyle~iğımıze z.aran. 1 39 tank Manastırda ve durmıya çalıştıklarını beyan et-
hükmolwıamaz zannederız. ,Yugoslav· Arnavutluk hududuna mic::tir. Memle~ctin muhtelif yer- Sovyet denİzalfı 

Bu baı:ı't olan meoıe!in fakat ancak 200 metr.e mesafede bulu- • d h ı k Al _ !erin e ta arriyat yapı ma ta, - f •ı 
Siam ılikkat etmelidir. 7.irn lıu 

ııı<>ınlpket için münıküıı yegane ı;iya
sct bir Asyn ittihudı h:ıy:ıti sıılıası 
içln teşriki mcsnı etmektir. 
Diğer taı·aftaıı havn başl.unıaıırla

nı Mıırcşal Brooke I'ophaın'm Uı.a'k
şnrk İngiliz kuvvetleri kumandanlı -
ğına tayini, milit.ıırist gazetelt•rdcn 
Kokumin Şinıbuıı tarafıııdaıı c: Asya
mn yeni ııiznmınu kar ı İngillr. - A
merikan tıınrruzunun ~eni bir saf
hası> 3uretinde t:nvsif cılilmckl<!dir. 

Gazete, Japon hukıimetiııdeıı bu 
ta rruzu ezmesini ısl emektedir. 
Hindiçini ve Siam müfreze

leri yine çarpıştılar 
Tok~·o, 19 (A.A.) Ilnnoiclcn ' 

Domei ajansına gt>lcn bir hab.,re JJ:Ö· 
re, Hindiı:iııi milfrczelerile Siam 
nıiifrczelt>ri arasıııda hudut Ur.erin -
de bfr çarpışma vukubulmuşluı. 

Avni habere göre, Sianı tııyynrcle
ri Hindiçıııi üzerine uçmaktndırlıır. 
Vientiannc ve Savıınnnkel civarın -
nnda da çarpışnınlar vukubulmak -
tadır. 

çok hakimane olan hükmünü Bul- 1 nan Zvetinaum' da Yugoslav ma- ınan ve İtalyan teşkilatlarının ve- l OSU 
gar 1<omfularlmız şimdiye kadar ) kamlarına teslim edilmi§tir. saikine el konmaktadır. Moskovn, l!J (A.A . ) - hvesüyu 
layıkile takdir etmiştiler. Binae~- Kez~. l.~00 ~-a~~f mitralyözle «Amerika mevcudiyetinin gazetesi, Sovyctlcr HirliJ;-"inln deniz 
ale•h pek esrarengiz ve ini bır 400 agır mıtralyozun _de Yu. go,_s-. b ··k b h altı filosu hakkında n retınia oldu<ru 

3 k 1 ı d td en üv. u u ranını .., ., surette vukubulnıası itibaril.e çok jl~v ~n.a aman.na tes ım e 1 ıgı bir makalede, Sovy••tler Blrliginde 
cazibeli cörünen Berlin şeyaha- bıldırılmektcdır. geçiriyor» inşa edllen ilk denizaltının rlenize in-
t.inden sonra da, komşularımızın Ytman taarruzu de,·am Yeni Orleans, 19 (A.A. ) dlrileli nncak on sene geçtiği halde. 

l
kendi!erini derhal fAfırarak bir ediyor Amerika Harbiye Nazırı Stirnson, \seri halinde inşaııtın ~büyük bi r m'!-
sakarhğa kalkışmıyacaklarmdan A · l 9 (AA) _ 5 \Ah·- ı söylediği bir nutukta Amerikaya vaffakıye~lc bıışarı1dıgını ~~ k ısa bır 

• • .. v d v • 1 tına , · · a a ı ki kt l t hl'k · im zamıın lçıııdc Pa 1f:ik denızınde kuv-
~·H_,,.,. · Ü?1ıdı kesmek he.~~z dogru egı • yettar makamlardan hnber alındı- Y? aş~a • a 0 an e 1 ·e~ın - vcUl bir deıılzalb filosu me~dana 

j dır. Esasen~ mülaI:atta. Al~a1!- ğına göre, Yunanlılar biitün cep- dı.?elkı de >•akın bu~u?dugunu ve geldil{ini ve bu fılonun kıymet ve 
yanın Bulganstanı, uansız bır sı- helerde taarruz hareketlerini ida- mudafaa p~ogrnmı v~çı.n ~alkta~ keyfiyet itibJırile durmadan arttıl..rı.-

1 
yasete ~ahrik ye~~~e~ bilakis itid~- I me ettirmekte ve İtalyan muka- ı fedakarlık _ ı~tenece&:ın~ . soylcmış 

1 
nı razmakt.~ ~·c n etice ltibıırlle oy-

le t .. •vık etmedıgını un eylemı- · · k kt d ve şunları ılave etmıştır. le dcrncktcdır. 
"1' vemetını ırma a ır. . . 

ye ve binaenaleyh bedbin olmıya 1 c ·· · · , d b"r kö ·de igv _ Amerıka, 150 senelık mevcu- Den1znltılaı n alt bütün teçhizat 
1 orıce cı"arın a ı )i d ' • • b .... k h h S f b "k 1 d . 1 d"l -•· "imdilik bir sebep te göremiyo- . d"I l d ıvctının en uyu u ranma ovyct n rı a ıınn a ımn e ı mı.:A-.. tınam e ı en ma zeme meyanın a · . · Il · · ı k · d' . • .. .. ·k d şimdi göğüs germektedır. Öyle tcd ı r. >Unun ııetıcesı o nra şım ı 

1 O bın battanıye, buyuk mı tar a b' d k k d b Sovy<'tlcr Birliği en büyük rlen\z.altı 
TASViRt EFKAR gıda maddeleri, 1 O top, 33 tank 

1 
•r mey ank~ buyuş larşısınb. a u- fılosuna mıılik huhınmaktadır. Son 

S-LômbaFora mavi kalıt ıa- 1 f"" 15 h unuyoruz ı u yanız ıze ve 1 d 1 • - b 1 ••••••••••••••••••••u•••••••••••••••••••••••••• < a 11 topu ve avan topu mev- .. .. . d v·ı . zaman ar n ynıu an re:sm1 tccru e e-
rılclrktan •onra kenar/a,,na • ti y· c- . . d t _ muesseselcrımıze karşı egı , aynı rlıı de isbat etti~! ,...ibi So'"'ctler de-k b I it p t cu ur. ıne orıce cıvarın a ay d b " .. .. ld _ t; ., ~ ·~ 
oyu mUfClm '! •arı ır, lfr ar 1 grupu yaye(erle mukabil taarruza geçen ... aman a ır CU~U O ugumuz 1 nit.altılan dünyada yapılan en son 

yalnı% ufak. bır •ahay ay- ı·t I 1 9 t . d ...... 1 1 dünya medenıyetıne karşı yapı\- model dcniuıltıları dc.recesinde mü-
Jmlatır, hauculan ~öriinme~. d•• t 1 d ~- yt~n arın ayyaresı uşuru - ınaktadır. kcmmelclir. 

Un Op an l mıış ur. __ .. ,,, ... •• v- - - -

ruz. 

EBLIGLER 15 Y wıanlı. bir İta~yan ada- ı malan t~hlikesi izale edilmiş o- Lo.ıdra, J 9 ( A.~. ~ - 4.0~il! T ıBiri'ııcf r.ılıif~tn .Ü••am) sana fedakarane hır baskın lur. Telegraph> g:ızetesının muhabırı-
y 1 lınmnsına lüzum gönlül;rü kanırlnr yaptılar M fh k • "tehassıs- ne göre Yunanistan harbi dolayı-

UgOS avya (1 inci nhifed•n d..vam) llilli Korunma kanunundan bar.ı At'ına. 19 (A.A.) -- 12 ada l'ar şauac~ıhaeıt·ı'daes kearyı demtmuektedir: siled, lt:ıklyn.d. a, Fhnşit P.a.rtishinin dı-
bulunnn İtnlyıın müfrezelerinin kaf- maddelerin tadiline lüı:uın g!istcrir 1 • l Üzerinde yine fesi ırmağın ştmaline kadar tarde • mahiyette olduğundan bahisle bu ahalisinden 15 Yunanlı, bu ada- Görice'ııin zaptı ltnlyanlar için a- ,.ınkta. aHıye.n Kıırpl ıç·ıın . e!~cdan 
11 işu· - -k .. 1.11 ,.. 1 b" . k h · · v b' d b t ·-'· ·ı tın ı.ı b )'O ur. attu ra aı esı ıçın e 

h 1 t c 1 m_ r. . bapta Huyu - " ı et .... ('C]islne takdim ardan ırıne artı ayret verıcı gır ır ıır e l"-i'Aı e eııue era- 'h . • ~ . . 
meç u a yyare Duşman toprak.~81'ına derı.n ~'kın- edilecek kan1;1n projesinin CVYl'lC - ı bir akın yapmıştır. İtalyan garni- ı ber Yunc.nlıların ileri hareketini 1 itilaflar olduguna daır bazı §ayı-

(1 inoi Mhif.-len devem> !ar yapan bazı mufrezeleıiıııız Erse· mirde Grup idare Heyetinre l<!şkil . t - t 1 k k teshil etmİ'-·ecektir Elbasana a ar dolagmaktndır. k . B "'h' t v iaşe . . . _ zonu zayıa a ugra ı mış ve a ın- pe _, • · • 
jansı aşağıdaki tebliği m·~retıniye maad~~lcr~r~:;e>l:~ı~ı 17.~~n et;işler- f ~ikc~ bır komısyonda tezt•l-:kur C: cıl;r beraberlerinde üç esir gö- doğru ve şimali sark ıstikametin- Arnavut Adlıye Nazırı 
mezundur: . 1 dılıııesı hususunu muvafık tellkkı 1 r· .. ·l d' r d .d •n vollar varsa da arazi pek 1 ed .. ld '" 

Diin salıah saut 4 de iki motörllı ılır. etmekte olduğunu bildirmiş ve .'.\!illi urmus er ır. ı e gı c · G .. · d l l I ce.p 1 e O U 
Blenhl'lnı tipindıı bir tıı\"\·aı-o Zcta ı Korunma kanununun tanzinıiııde -01- Pazartesi gecesi saat 24 / 30 da 1 ~r~zalıdır. ?~ıce .:• .. ta yan arın Tiran, 19 (A.A.) - Stefani: 
vi)ayetlı11le D:ıııilovgrad. - civıırınıla Mih vercilerin duğu gibi, böyle bir komisyonun ü•- ki.içük bir kano otomobil bir Yu- ıslah ~tme~ ı~ın . b.uyuk gayretler Vazifesi icabı harekat sahasına 
bl·r da<•a rarılnıış, infilfık etnıi" ve şckkiilCinc Grup Umumi Hevetinin nan limanından çıkarak 12 ada- rnrfettıklerı lm sıvı! hava meyda- "t · 1 A ti k :\dl' " ' " • "" f ı• t• ·ı · . gı mıı o an rnavu u t ıye ateş almıştır. Şimdiye kudur d,irt Siyası aa ıye 1 muvafakntiııi isteıniştiı ·. Grup Umu- lıırdaıı birine doğru yol almış ve nı vardır. Askerı hava mevdanı Naz rı r--gf 1 · d "· ttıv • · • k" . · • ı ....a er pı, uşmanın a gı 
reset çıkarılmış ve bunların ikisi (1 inci sahifeden devam) nıı lleyctı Başve ıliıı hıı tcklıfıııı 15 kişilik akıncı kuvvet, ltıılyan da ço!t muhtemel olarak ikmal e- b' b b 'l · · ı .. .. 

1 t B. 1 il b ~ t• .. f 'k ı tasvı"p etmlet ı· k k .. d"I . . ır om a ı e o muştur. teşhis o unmuş ur. ır il ot sıı ay . • . • • mu "" 1 ·aı .., r. ate ine ra v men karaya çı ara uç ı mıştır. C f · • 1 • i 
BenetCarporıl ve diğt•ri mitrnlyozcü .i\lacar Basvckılı ve llane1ye Bundan sonra :ruzıınmede mevcut ş g . .. .. .. .. B h ng er lpı, Arnavut ugun tal-

~ • . . . ltalyan neferı oldurmuştur. a • u 1 hl A · t b ~I ı. Savage Fı·edcrir'clir. Nazın da Vıvana "l takrırlcr okunmuştur. [.u takrırlcr- . . . - . ı unan ı rnecru ara tına - yan acına ag anmasına .. arar 
Tayyarenin sukutu csnnsında biri . • • < den biri, son dc:fa mcriyct ın vkiinc rıyelı sılahcndaı:lar garnızonun veren Müessesan Meclisinin reisi 

müstesna olmnk üzere bütün bomba- gıdıyorlar gir<'.n muomele vergisi kanununun yardımına gclmi~lersc de. Yunan- da yapılan tezahürat idi. 
!ar patlamıştır. Beri in, 19 (AA.) - Macar küçük büyuk her nevi tabak Mmnfı- lılar bunlara hiç ehcmmıyet ver- Atin , 19 (A.A.) - Reuterin • 

i\lanastırı bombahyan başvekili Kont T eleki ve l lariciye nı ~ümulür:e almakta olriui:'1ındnn '\'tl meksizin tabancalarla hücum et- hu usi muhabiri bildiriyor: Yunanıst~n .acele tayyare 
İtalvan tavvareleridir Nazırı Kont Csaky, Alman Hü- lıu halin bilhassa murunclesi ba it mişlerdir. Esir alıp bir kaç İtalyan Binlerce kişi bayraklar sallıya- ıstıyor 

Belgrad, 
19 

(A.A.) _ A\•aln 11 _ kumetinin daveti üzerine 20 leş- ve kazancı mahdut ola!ı esnnfn .ız~ı- siliı.hendazı öldürdükten sonra rnk ve hurra diye bağırarak Atina Ati na, 19 (A.A.) - Yunan Mat-
jansı aşağıdaki tebliği neşı·e mezun- rinisanide Viyanaya muvas~lat e- ı~p .veıtıck~e tb~l~n~gıın~~n ~biıb~- Yunanlıhır motörlerine nvdet et- sokaklarında amılanmışlar ve buat Nazırı Nikoludls, Yunanistan& 

decelderdir. ~ 1 • hSnhlUP t'..rtaka~a 11 an a n , c nıişlcrdir. Bu sabah erkenden li- harp ~ahneıündeki Görice cephe- acele tayyare gönderilmesi lehinde 
dur: b 1' . • •• ıw cc en rıre CC'\'BP veraı un- d"" ak ) . . · J h b bir hıtabe irad etmiştir 

5 soııteşrindc ;\fanııstırın bom ·~- JYlacarıstan uçler paktına Iİl'C Vekili Fuat Al:'Tah bu vaziyc- manlarma onen ıncı ar ıstıc- sinde yapılan §iddet i mu are e- • 
dımanı hadisesini tetkık cd.en ta~kık l ırıyor tin hükılmetço de nar.ara alındıgını vap edilmek üzere eairlerini Yu- ler neticesinde mecruh düşerek . Nlkolııclls, ndedi 400 e baliğ olan 
komisyonu, l\fıınnstır üzeıınc duş~? Hudaııeşle, ~9 (A.A.) _ lll'lltcr: ve bu kabil esnafın vergid n muaf nan makamatına teslim etmişler- At.ina)'a JOevkolunan 300 kadar Italyan tayyarelerinin Göriçe cephc-
bombalarııı İtalyan havn kuvvetleıı-1 Öğı-eııilıliğin1> öre Kont Tclekt tutulnınsı hakkında uınzim eclilen dir Akına vasıta olan· kano oto- Yunnr.lı merruhu istikbal etmiş- sinin ınuhtelif noktalarında Yunan 
ne nıensup_tayyarcleı.· tarnf.ınd.nıı a· ,.~ l{ont Csak''• g l\J"ıh' , ... , ,.10 Jıııloıı\•a konun F'ı}·ihasının l\Iecll c takdim e- ·b ' l 'l"h h • b~ t- A l d k . . ordusuna hücnm ettiğini bildirmiş, 

" J • " < • • mo ı sı a sız ve ususı ır mo or ]erdir. :-a arın a e ·serısı geçen 
tılıKı.ıış 1 ~l·dtughu!.nk~ tets~ıbt etıı.11ş1ti1ı2• ~·ııı- aı:asınılaki iirlü paktn )iaı:aristnı;lll dllrl iğiııi bildlrınb•tir. .d. d . f k k I bu nevınldanc bombardımana rağ • 

u "il " ~ ll!r,,,den• amelesı· ı ı. hafta sonun a tü e urşun ara ve men Yunanlıların ilerlemekte oldu-ra ı~e 1 ume 1 
J • imzasını koyacaklnrılır ınu 1 l 

de tnhkikııt neticesini iınlyan hilku- · • • Göriçcnin sevkulcey~i hambara ara yaralanmıştır. ('tunu kaycleylenıiştir. 
metine bildirmiş ve bu hususta kcn- Suner Madı-ide dönüyor l\laden şirketlerinde çalışan ame - B 1 1 b b · Nazır demiştir ki: 
dl. taı·afındon da tahkiknt yaıulma- .::: I b 19 (A A ) . lenin iş esnasında iş yüzünden gilr- ehemmiyeti un ar a e~a er ve aynı tren-

..,a z urg, · · - lspan- d ;ı;. rl ta · · A Uıl d 100 k d it 1 h d 
Bılıı rica eylemistlr. H . N S 1 Üt;il zara arın :anını ve n ya- L d 19 (ı\ A.) - Arna- ı e ·a ar ayan mecru u a 

. ·· d ya aricıye azın unner span- da çalışan lıir maden şirketinden u- l 0 ,? ra, b .... k.ıehr"ı olan c-
0 

gel mi ve kendi.lerine doktorlar 
Italyan hükumeti 16 sonteşrin e yaya dönmek üzere Salzburgdım zunw bir müddet iicrctlcrini nlanıa- vut ugun en uyu • f d · "h · 1 b ı.~ı 

cevap vererek filhakika bir yanlışlık 1 . • strat .. iik ehemmİ'-·etini tam m an aynı ı tımam a a.ıu -
d l't.al t.a 1 . 1 l\1 a•·rılmı~tır. mnktn <Oldukları anlaşılan nme e hu- rıcenın ..... J F k h .. 1.. .. · 

yüzün en yan yyarc eıın n a J • _ bahseden mütehassıslarca mı tır. a at er tur u numayııe 
nasbı·• bombaı-Jıman et.tiklerini hil- R Al a mu··na 1 t kukunun hiikümctçc sıyaneti ınzu - ınt." .. u . 1 k .. . 1 

US • m n •sem mm mu hakkındaki iki takrlıe de fktısat işaret «dildiği veçhile bu şehir manı 0 ma uzere it~ yan mec-
dirmlş ve bu hususta tees:ı;ürlerini s•klaşmas·ı İspan.vada fona l ı . hl h t h . b saat sonra bevan etmiştir. • \'ekili Hüsnü Çakır tara m• an u:ap Yunanistana doğru -giden iki yo- ru arı asa aneye ır 

Tariht mm:affcriyetlerlmizc, dava
mız hakkında besledi~inıiz sarsılmas 
imana rağmen, müttefik ve bitaraf 
efkarıumumiyeye bütün kuvvetimiz
le hıtap ederek henüz vakitken der
hal ve tereddlit edilmeden Yunanis
tan& tan•are yardımı yapılmasmı 
istiyoruz. italyan hükuft.ıeti ayni zamanda, karşılandı eılt>n izahat verilmi~ ve \'t>ki,ıctçe lun iltisak noktasında bulundu- nakledilmişleTdir. 

\ ) D 1 alındığı anlaşılan tedbirler Grup U- d y ...ııı1••mİ••••••••••••••••••••••,1ıtı. bombardımandan tevellüt eden ha - Londra. 19 ( A.t . - ai y mumi he,•etince taııv:ip e.lilmtşttr. ğun an onun unanlılar tarafın- r 
sarlann tazminini esns itibarile ka- Telegraph gazetesinin diplomatik Ruznamcde başktl ııuıdde bulun • dan zaptı Yunanistanın müdafaa- il U .,00 00 
hul etmiştir. muharrı"rı", ı·spanya 1 lariciye Na- h bll . ·- el sını ehemmı"yetlı" surette takv·"ıye M E L E K n /I , o kişiden 

Bu suretle de İtalya ile Yugo«lav- :Lırı Sunnerin evvela Pariste F ran- ~:.~ı~a~;a n~~=ye~ v:ı~~:ş7i~. c seye edecek ve İtalyanların Selaniğe I~ . _JI 
ya arasındaki dostluk nıilıınsebctlcri 1 s d rr=- /azla alkışladıg" l 
savesinde bu hadiseye kapanmış na- sa Başvekil Muavini Lava! ile mü- doğru ilerleyişi durdurulacaktır. 1 ınemasın a ıı 
za;·ile bakmak Jazıındır. lakatından sonra Berlini ziyaretini atmalarından korkuyorlar. Velev ki İtalya Yugoslavyanın 
~~~~~~~-~....,.....,.......,...,...,.._'!:' mevzubahs ederek diyor ki: Bundan başka Madrit haberleri bitaraflığını ihlal etmeyi göze alıp 
Sofyadan pazar günü hareket et- Bazı alametlere bakılırsa, kal- göstt"Tİyor ki Molotov'un Berlini Yunanİ!ıtana Manastır yolile gir
miş ve pazartesi günü dönmüştür. kınmakta olan İspanyanın hakiki ziyaretinden sonra Rus - Alman miye teşebbüs etsin. Diğer bir ih
Gayet gizli tutulan bu mülakat, şefleri o!an ordu erkanı, Hariciye münasebetlerinin sık1l1\şması Is- timnle nazaran, Görice Yunanlı
Sofyada büyük bir heyecan uyan-, Nazırı Sunner'in etrafını alan bazı oanya•!a fena bir tt''.'!iT hasıl ctmiır- !arın clhıde kaldıkça İtalyanların 
dırmııbr. haıis kimselerin lspanyııvı harbe tir. Yanya yolile bir istilada bulun-

BALALAYKA 
4 üncü ve •on haftasına bugünden itibaren 

bafhyor 

r 

ı 



-- Sahife ; 4 !E s :z 

Işıklar yarın akşamdan 
itibaren karartılacaktır 

<it.--tnci •ııhifecm c.lcvam) r' Nakil v~ıasıtahtrı 
)'aııaktır. cNizamname mad. 10.1) Motörlü nasi) vasıtaları, ke-
- 2 - Hususi · yo umumi bütün şumlu veya ·sair arabalar, bisik

hinaların içinde horhangi bir ıı;ı- Jetler, vapurlar, trenler ve diier 
ğın dııarıya sızmasını men ede- her nevi nakil vasıtaları 01as ola-
cek tedbir alınmadıkça ne ıekil- rak ışık yakmazlar. -
de olurıa olsun l!lk yakmak ve Büsbütün J§ıksız kalmak müm
kullanmak yasaktır. cNizamname kün değilse o halde motörlü nakil 
madde 14» vasıtaları ve bisikletlerin ışıkl arını 

1\fnskelenccek yerler ve arka .Jambal~rını kılıfla ve ko-
3 - JşıKın dışarıya aksedebile- yu mavı renklı can:ıla maskele

ceği bütün pencereler, kapılar, mek veya koyumavı ampul kul
cam teraslar. camekanlı koridor- Ianmak ve koşumlu \'asıtalarda 
lar vo diğer bu gibi bütün menfez da ışığı ayni veçhile örtmek icap 
ve açıklıklar dikkatle örtülür . • E- eder. • • . 
ğer bu suretle ışığın harice sız- Şehnn umumı tcnvıratı 
ması tamamen menedilmezse, o Şehrin umumi tenviratında; 
halde lambalar maskelenir veya pa"Sif korunma ihtiyaçlarından 
koyu mavi lambalar kullanılır. fazla olan lambalar yakılmaz. 
«Nizamname madde: 15 ve 16.> Pa.sif korunmada ışık söndürme 

4 - Hususi binalar ve evlerle ve .lcar11rtma planı mucibinct• her 
bütün kiraya verilmiş mahallere zaman yaıırnnsı icap eden mühim 
ait karartma işlerini, o binaları yol kavu§malnrını, tehlike yerleri
İşgal edenler yaparlar. Kiraya ve- ni, sığınakları, polis merkezlerini 
rilen apartmanlarda veya birkaç ve sıhhi yaı dım merkezlerini ve 
ailenin bulunduğu evlerde korİ· benzerlerini gösteren yerlere en 
dor. merdiven, bodrum. tavana- az adette o!mak üzere ınaskclen
rası ve çamaşırlık gioı müşterek miş işaret lambaları konur. 
kullanılan kısımların karartılma l~arct lambalarının ışıklarının 
tertibatı, bina sahibi tarafından nyıf olması ve tayyareden doğ
yapılır. cNizamnC1mc madde: 41 » rudan doğruya veya etrafa akset-

S - Açıkta yapılacak inşaat mele suretile görülınemesi şarttır. 
ve diğer işler ancak havaya karşı Bu maksatla ışıklar üstıeıı ve yan
maskclcnmi ve karartılmış zayıf !ardan o suretle maskelenir ki, 
ışıklı fenerler ve cep liımbalarilt" havaya ve etrnftı.ki duvarlara ve 
yapılır. Kuvvetli ışığa lüzum gö- ağaçlara ışık aksetmesin ve yalnız 
rüliirsc kullanılacak lambalar ha- tenviri lazım len yer aydınlan
rice ışık sızdırmıyacnk şekilde ça- sın. 

dır vesair örtüler altıııa alınır ve liımbaldnn ışığı yere ve asfalt 
tamamen maskelenir. veya hetonlu 1..addelere aksetmek ı 

Pencere ve mcnf ezlerin .suretiyle parlaklık yapıyorsa, bu-j 
ralara kum veya kömür tozu ıer-

kapatılması usulü pilmek suretiyle parlaklık gideri· 
a - Pencere ve menfe2ler, stor- lir. 

1 ASKERLiKI 
Fatllr Aslı:erlifc Şııbeat,.&en: 

1 - iinıdlyu kadar biç aıı1.:erlik 
etnıemıı 316 - ass doğumlu istihkfım 
ve nakliye sınıfına nıenşup eı·at u -
keı e sevkedlleceklerdir. 

2 - Şubede içtima cünü 26/11/ 
940 puaı-t~i sabah sut 9 dur. 

3 - Mükelleflerin o ırüıı nüfus 
cüıdanlarile ıubcde hazıı· bulunma• 
farı ilan olunur. • 

lst. Lv. mirliği Satın 
~ima kom is onu ilan 1 arı I 
3500 adet tc\•iıit seme~i i kcleUı 

alınacaktıı·. Pua.rlıkla eksiltmesi 
2Ull/940 cuma günü ııat. 14.30 da 
Tophancrie İst. L\·. Amiıllğl S:ıtınal
ma Komisyonunda yapılacaktır. Tah 
min bed1ıli 18,..175 lira, ilk tcınıııatı 
1378 lira 12 kuruştur. t\ümuııcı;i 
Komisyondu görülüı. jsteklilıc>rin 
belli !aattc Komisyona gelmf'lel'i. 

(621-10864) 
1'11• 

Kar gi.izliiğu, hnrita çantası, nıat· 
ra alınacaktıı". 'l'allplcrin teklıf ve 
n!lnıunelerile beıaber 21/11/940 per· 
~Pnıbe gii!_lü s~ıat 14 ıle Trıphaııecle 
lst. Lv. Amirliği Sııtııınlınıı l\oınis-
yonuııa gıc>lnıelcd. (623-10866) 

••• 
303 ndct yangın 11öndürnıe alet.ı a

lınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesJ 21/ 
111940 perşembe günü saat 15 de 
Tophııned.: Lv. Amirliği Satınalınn 
Komisyonunda yapılacaktır. Nümu -
nesi Komisyondn görülür. İstcklilc • 
ıın temlnatlarlle belli sııatte Komis-
yona gelmeleri. (628-10890) 

"'•"' Kilo 

4/16 Keteıı iplii{i 
17~ 3/18 
i.164 312G 
25~ SJGO > > 

301 9 kııtlı keten iplııfl. 

- - TASVtllt EFKAR 

Kazanılır? Para Nasıl 

insan Nasıl Mes'ut Oİur ? · 
Yazan: Herkrt N. CASSON 

fıı..,ar. tıu~·atta meıt'ut olıuak için, vasıta olan p:ınıyı nasıl klluınıı.a
lıdu·:' Casron'uıı çok kıymetli fikirlerini bu kitnpı..a imlncakınnı~. 

138 Sahife Fiyatı: SO kuruıtur 
N"'ş,.eden: lstanbul, INKILAP KIT ABEV/ 

Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
S2 No. hı ilan: - Gerek Rumeli ve gcıek Anadolu oduniarının artı

larında fiyat fnrkt gözctilml'den hcı· ne cinsten olursa olsun kuru me
şenin toptan satış fiyatınııı üzami olnrnk (330) kuruş ve perak~ndc rı-
y:ıtının iluımi ( 435) kuı'Uş olduğu ilan olunur. (11032) 

'l'~ııtlzll k işleri lınyvn_ıılarnıa koşunı takımı yapılmak iiıMe alınacak 1 
GOO kılcı beyaz ı:uıbuulu koselıı ve 200 kilo beyaz yağ<11z vaketc açık ek
siltmeye koı.ulmu~tur . .:'llccmuunıııı tnhnıin bedeli 4100 lira ve ilk tcıni
nııtı ~l07 lira 50 kuruştur. Şaı-tııuıne Zabıt ve :\1uamclat Müdürliiğfi kıı
kınıııdc göıiılecekliı. İhale 27/11/!1.JO çurşııınbn giinı.i ııııat 14 dt• Daimi 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 

VAKiT, NAKiTTiR! .. 
5 porsiyonluk bir kompri m 
hariçten hiçbir madde ili v 
15 kuruı mukabilinde 15 ' 
manda zengin ve iştihalı hır 
Maruf ve mei;hur lokantalarımı 

bir corbayı her Zan" ~-

(Su ve ateiten ~arr; 
e i dü!lünmeksıılJI 

i kısa bir . ~
· ı · 111•• ırlıyabı ırs fis 

u derece ne 
ısınız. 

Encumentlc yupılucııktır. Tuliplerin ılk tcmlnat makbuz veya mektup- Büyiik yarılım ve fnylla!\ı ft~lkiı.l' olnıı ço1·bul 11< sebze 
t"O J n it T kcınıpriııı•·lt•rinıiziıı ııen!')ercc nefaset ve tazcl ii.!iııi nıu-ları ve ·"' :rı ı a ıı icııtt't Odası vusıkıılaı-ile ihale gürııı muayyen 

· · "' halaza cttiğiııc şa hlt olacııkıırnız. saatte Dnıını r.ncıınıeııde lıulunmııları. ( 1071)7) 

lstanbul Li;anı- Sahil ÇAPA MARKA 
Sıhhiye Merkezi Satınalma MERCİMEK. BEZELYA, NOHUT \csair ~ıububat. 

Komisyonundan : ı;ebze , .e çorbalık komprimclerini kilcrinizcle bulllP 
Mcıkezııniz nakil '"nsıtaları için (6:-1) knleı• işlt•tıne, tamir, mutcf Pı'- durmayı ihmal etmeyiniz. . 

ıika v('sair malzeme açık ckıılltme ile sntırı alıııııcaktıı". y d lı k .Y. f d;I • t aiJ>I• 
Tnhnıııı bedeli c449l lira 50 ku ruştuı .> 

1 

e c erza : ·a asarru ıe 1 mış aerve !!I> 

A - Şartnameler merkeıınıtz 1 cvııımııınduıı parıı. 17. alınır. dir. Bilhaaaa dar ve •ıkışık b ir zaıuandil 
B - Ek ilt'.n~ 4i l2/940 yaı·şıımh:ı girnii !<ıtııl 14 dl' GBluLıı "ıırıı· k • d h k kd• d'J' 

ınustıı(apaşa sol.ngında mezku r nıel'kez s:ıtınıılıııa komısycıııuııda yapılu-ı ıymetı a a ço ta ır e 1 r. . rle 
<·aktır. Aılcler icin olduib kadar volcu 1 ıır ve Sı.>Ol'cllhır ıçın 

C - .Wuvakkat tcnııııat parıısı :ı3H lira 8tô kurıı~.ıuı· ' d k 1: k · · kabıldıl'· 
1 her zaman ve her yC'r e sı Ccl )il' ycınte tl!mını 

11
• 

U -- Ek~ı tmı•y, gi receklerhı t!l 40 \\cıwsi Tica l'ct Oda,..ı \'ı-sıkıı la rıııı Bakkalların ızdaıı 50 "raınlı k lıir kom prime !l, l 00 J!rat 
riistermeleri sıırttır. (IO!Hl:n "" 

1 

la, tahta veya madeni kapakla 
kapatılır. 

Stor ve perdeler, koyumavi ve
ya siyah yünlü kumaştan veya 
ayni renkte muşambadan, bunlar 
yoksa diğer koyu renkli kalın ku
ma§lnrda!J olur. Ou da yoksa, ica
bında battaniye, yorgan gibi örtü
lerle de kapamak caizdir. Perde 
aralıklarından 'Ve kenarlarından 
dııarıya asla ışık sızmamalıdır. 

• YııkarHlıt yazılı l 58!ı kilo kC'tcn 
ihtiyat teclhiri iplığı alınacaktll'. Paznrlıkln r.ksil~ 

Elektıikle tenvirat yapılmadığı me"ı 22/11/940 cu~a gflnli Rant ili 

_ -~ _ hk bir komprim~yi 15 ku nıştan alalılirsinız. 
5 iV Kor Komutanlıtından: Beşikta~: ÇAPAi\lARKA Tarihi te~isi: t9l~ 

. . • * a• "*'™ a::::::;;,;;.D' 

En iyİı;İ geceleyin perde veya 
kapaklar kapandıktan ıonra b ir 
defa dışarıdan muayene ederek ı
ıık sızan aralıklar varsa bunları 
ıılah etmelidir. 

Perde yerine ııiyah kalın amba-

zamanlar. aydııılatılması lrızımge-ı de Toph~nedc Lv. Amidiğl Satınnl
len yerlerin tenviri için Pt"lrol m:ı Kvmısyonuııda yapılacaktır~ Nil
lambaları, mum ve diğer tenvir ~unelen l\0nıLy~nda gıi_ıülür. Istek-

t 1 t d "k h f lıleı ın tcmınııtlıırıle bellı sııntte Ko-
vası a arı e arı ve mu a aza o- misyona gl'lıneleri. 

ı;i~i i pi YAN G o ı 1400 ton •••• :~::~::~:.~., ••• ı 
tır. Pazarlıkla eksıltıııesi 22/11/!MIJ 1 
cunın günu saat 15.40 da Tophıınedc 

4. Üncü Tertip Lv. Aıııirllği Sutınıılınu Koımsyo 
nunda yapılııı·:ııktırt Tahmin tıl'delı 

2 • • k•ı• 120,760 lira, ılk k>minatı 8287 lira 
• IDCI Çe 1 lf: ı;o kuruştur. Şaı tıuı.nıcııi Kcımisyoıı-
7 Bfriacikinan dıı ,göl'iilllr. f!llLeklıluriıı kıuıuni vc.1-

lkı yuz on üç glyım lıeygil' ve on iki glyım ester ııalı ile bin ııltnıış , . . . • . PLARIN ~ 
altı adet hap·aıı mıhıııııı iV. Koı ambarından nlındıgııın daiı Kor. nak-1 DıŞ CIKARILOIKTAN SONRA ,OıŞ APSELERıNDE,AKIL OıŞI ıLTıHA 1r 1 
Iİl'C taburunca tunz.inı edılcıı 14/10 /940 giiıı \•(• 42~•!>5fi sayılı aynıynt R in· - Dl~ s SOY~ J 
tesellüm makbuzu kaybolmuştur H n akbuzuıı bu"·k n"ı' J ı 1 "'ı il n ~ uıH cnfR 

. u l -
1 1 

o 
1 uıc ı,; ll NUN iLiK OLARAK GARGARASl,BU ILTiHAPLARIN ~lfASIN_l lE!!,.- ~~ oluııur. (11004) ~-

- - - - -----------
Beykoz Askeri Satınalma 

Komisyonundan : 
lllikta ı ı İlk fe11ıi1wı, 

Cm si 1'o.ı Lira PoZ4ı,.fıl: gi•ıı rr. 1<cHıti 

SAHTA __ ... ,." 
Un 100 lfiUO 2/12/940 giinü saat 14 ıfo 
Aı-pıı 200 l/iOll 2/12/0·IO giinll .s:ıat 1 fi <le kaladlf' belli &al\tte Konıısyonu gel-

ıııelerı ( 631-10955) laj kağıdı ve)'a mukavva germek BUyük İkramiye 
suretiy le de pencereleri kapamak .,._.,,. 

Yulaf 84 760 2/12/!140 günıi ı;aat lfi dl' 
Yukandıı cins ve mıktnrlaı ı ve hlzal:ı1·ıııda J!Ö<:tt!nleıı ılk teminatlı 

üç kıılem erzak 2/l2/fl40 da Beykoz Askeri Sntııııı lm:ı l\onıiı;yoıııııııla 
. pıızıı ı !ıkla nyrı a~ ı ı satın olıııncaktıı. 

Herkea, bUha•aa çocuklar tarafındall 
abnma•ı gayet kolay ve müe•air 

bir müatahzArdır 

BARSAK SOLUCANLARINA caib~iPencere ve menfezler örtül- ! ( 40.000) LiradH • 
mek surelile ı~ıklar harice karşı 
tamamen maıkelenmezse o hal- Plan şudur: 
de, lambanın üstünü ve etrafını 
ıiyah veya koyu lacivert kağıt ve
ra bez.le Örterek ışığın pencere ve 
duvarlara aksetmesine mani ol
mak ve yalnız. İş yerini zayıf bir 
ıurelte aydınlatmak icap eder. 
Veya koyumavi lamba kullanılır 
ki. bu halde lambayı maskelemi
ye lüzum kalma:t. 

c - Binalarda ışıkları yukarıya 
doğru al:settiren camlı örtüler ve 
teraıılar, ışıkları harice verıniye
cek şekıldc tadil olunur veya yu

İl.."'>·amiyo İkranııye İkt<mııye 
ad(?dt lif iktıırı Tt• tan 

Lira t.ıra 
~-,-----------~~ 

l 
2 
6 

lU 
90 

lliO 
:lOO 
GOll 

3.000 
60.000 

.f0.000 
ıo.ouo 
6.000 
2.000 
ı.ouo 

500 
100 
60 
10 
s 

40.000 
20.000 
25.000 
20.000 
90.000 
76.000 
30.flOO 
::o.oua 
30.000 

180.000 
karda söylenen usullerle veya Teselli 
başka münasip bir usulle harice mükafatı 47 80 3.7GO 

ışık sızdırmıyacak şekilde maske
lenir. 51,:J.760 - -

d - Alc\'i görünen ve ışık gös- Bu çekilişte tum bilN (3) liındır. 
teren diğer her nevi lamba, mum Yarım b!l('t biı buçuk llradır. 
veııair ten~İr vasıtalariyıe ııoba, 
fırın ve diğcı ısıtma ve pişirme ci
hazlarının ışıkla·ı d., dış:ırdan gö
rünmiyecek şekilde tanzim olu
nur ve maskelenır. 

1kmmly,kı hem miktatcı:ı, hem 
ndetçc fıııdalaştırılınış, ayrıca oı tn 
bfiyüklLAi-ıteki ilmımiycleı çogult ıl -
nııştır. 

8000 kılo kadar A\'ı upıı peııçC"lik 
kösele alınat•11ktı r. Pımırlıkla cksilt
nıe0ı 22/ ll /940 cuma günü 6llat 
l5'80 dıı. 'rophaned.. Lv. Amirliği 
Satınalınn K..,mfqyonunda ynpılaeuk
tlr. Tahmin bedeli 27.200 lira, kat'i 
teminatı 4080 liradır. lslcklilrrın 
l>!:lli santte Komısyoııa gelmelel'İ . 

Şaı'lııamc ve evsafı mezkiiı Komll!~ondn lJPı gun gorıılelıilır. 

( 11005) il fjk• 
kııı .ı ı,;:ı~<'t tcshlidıı. Bursak Solucmılaıııun lıu~1iklerdc •!' k ç 

(634-lO!l58) 

Beykoz Tümen Sattnalma 
Komisyonundan : 

ıııı· lı:.ı'<ll· sc!ıcı) olacağı tehlikclcı giiıöııuııc alınauık Sulucıuı h•ı;tıı 

laı ıııcln bunu kullnnmalrırı fuydalıdıl'. 

lfckimlurımlzc ve halkımızn tavsı~c l'llilen bu ınüst.ahzar hCf 

l'c•zancdc lıuluııul'. l{ul.usu 25 lrnruştuı·. ••• J - 50 toıı arıııı 22/ l l /!140 cu ııuı (."Ünü ı<aat 1 ı de Beykozdıı. 'l'fı • 
uıı.:rı Satınnlına Konıiııyonunda ıııııa ılıkla Rntın alıııacaktıı. 

- - - -- - - -----------
ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 

Adet :.! -- Pazarlık neticesi takaı-ı Ur edecek fıyat uzeı ıııchm s, 1 fi temi -

8il00 
1500 

Soba borusu 
Alafran~n dlrı:ek 

11at alıııııcaktıı·. ( ı o:ı73) 

900 Soba nrkıı ıllrscgi. 
Yeni /+{eşrigat: 

Yukıırıdn yazılı iiç kalem boru ve VARLIK MECMUASI 
dirsek 21/ 11/940 perşembe güııiı sa· I .. ı 77 nci, sayısını ~ıkannıştır. ~.u 
at lfi.30 dn Topluınl'de Lv. Aınırllı.:-ı nu,.hıııla R m:ntkuln?il: hakkında !I U
Satıııalma Komisyonunda ııuzaı-lıkln SEYİN N,\MIK OHKON'urı bir tet
satın alınacaktır. lsteklilcl'in nümu- kıkı: çok ııeı:li nııısiki hakkında 
ne ve tcminı:ıtlıırlle belli suat.t.-0 Ko- MAHl'ıIUT KÖS.1-J:\JiHAL'iıı kıym<;~-
m! ~oıııı gelmeleri. (639- 10984) ıi tetkikinin devamı, MI~J(l\IE1' SU-

••• LEY!\IAN PAÇİÇ'in Bosıwscıray 

Adet 

25 Büyük lıakır kazuıı ıııaakııpı.ık 
25 Kııçıik bukır kazım nınııkıtpnk 
25 Buyuk kapaklı helvııhaııu ... 
25 Kuçuk kapaklı helvahane. 

işçi erıyanlar 1- -------· ~ 
-.--Jlf•R•,,-fT-Jl- - • B• ü- r•o •iş•i.•:\•fo•aş•4-0 1 AKA GÜNDÜZ'ün 1 8 O R S J\ 
llm, kndııı vı•sa erkek. Aııkııı·a pos· aon Detrolunan: 
ta kutuı.u 214 e murac:ıat. Tank -Tango 19-11.940 d3 mu•m~ıe ıö' .. 

+ Mf:.llllR- LlRc veya kolej me· parala• 
zıınu. f ngiliu·e bilir. Ü<·ı·f'\ 70 lıra. Milli . Edehi - içtimai 4 2' 
a, ay. 1ç1n. Aııkııl'a .'1aaı if \'ı•kılligl t• Londra l Sterlin t!J2:

1
'ZOS' 

~e.,rı~·at l\Jüdurlüğune nıüıacaal Romanı Reaim uıy Nnyork 100 Dolar !O • 
• Matbaaaında 7' kuru- Cene"'. ıoo ı., .. Pr. ,; 997 + _,.ı,.: ın •tt Üuct dO, 7fi vt !l2 ;;1 Atına ıoo Drahmı "' ,ı! 

lira. lıııtilımı, ort.aıııektep ve lı ~(' mc- 1 şa satılmaktadır ·; Sofya 100 Leva ı. 90 
zunları araı>ıİıılıı 25/11 /940 du. • .; Madrlt JOO Peçe'- ı3• 3' 
l!~ 11/940 a kııdıır A nknı n Bı·l<'ılı"t' Budapq. 100 Peaı:i 2'- ~ı, 

~ . 1'"" L o. " -ııiııe ıııuı·ucant. + ZA l ' l ıtı2f>- 26 dere )'Ilı Is- Bükrf't vu ey 3- 11-' 

Işık sızdırmayan bölmeler 
Umumi yerlerde ve evlerde 

Devamlı blletleı· hnrkıııde dı.;vam
sız bilotleı tio autıfa çıkaı ılmı,tıı'. 
Bunlar da aynı fiyatlııru :ıtılırın1'
tarlıı. 

Yukarıda yıızılı lliht kalem bakn 
knı:ııı \'C helvahane ııazarlıkl11 sııtııı 
alınacaktır. İlııılesı 2:Ul l /!140 ı·unın 
guıııı saııt Ia.30 du Toııhnııeılt• I.v. 
Amıılığl Satınalnıa lfomı yonunıln 
yapılııcııktır. Hep<ıinlıı ı.nhmin bc•de· 
li G100 lıra, ilk ıeınlnntı 457 liıa 50 
kuruştur.. ~ümunell'l'l l\onıı yoııda 
gori.ilür. Ist.cklllel"in belli snattP Ko-

nıüusi hakkında bir maknle~ı vnı
dı ı . Bılhassa hu nınknle ıısıı 1111 la 
Osııııırılı ıınpal'atorhığıınun bir vilıı · 
Y<'ll (llıııak kalmış buluııun llo~nrı a
rıt) ılıı bızden k!ılııın cscrlcı in ıııuzc 
kütuıılııııwsınin şark s:ılomıııdn toıı
lnıınıı:;o ublıındııguııu Öğl'ctiyoı. ...... + :ııuu,ı.-;r.JtFJCİ l!sul ı ıııuza l ııınlıul Fen Fakıiltcsiııılt•ıı ultlığım ~:~;h~. ~gg ~~':.** 31. ~~ 

at'eılcrı ıınlaı. Yoıg:ııl Bı·leıliyı•sı ıı,;ııı ı nı:.rlikııaıııcı ıı l zn:\ i ~ttiııı.: ~·un isini .Stok hol. 100 lıvet krsı. __,,, 
+ , 111 ı1- 1'.:rrı's .\il ·, ı l'İ\'f,İ<:I -ı :ılııı ıı~ıaıırl:ı•ı e~kı~'.'ıı? hukmü l'ıık- ~ ~ 

ORTA OKULDA TÜRKİYE .\laaş :ırı lira. l ktısaı V<'kftl .. ıı 'l't•I. Lııı. nıt Osmcıu '------=======:11 methal ve dı§ kapılar açıldığı za
man içcrden harice ışık aksetme
mok için ısık sızdırmaz bölmeler 
yapılır. Bu bölmeler iki kapılı bir 
aıı.lıktan jbaret olup burada ışık 
yakı•naı:. Dı§ kapı açılırken, bu 
bölmeyi eve bağlıyan diğer kapı 
kapalı bulunur. 

Devamlı bıletin fayda"'· bıı b lct
tekı numaranın bfr plilı la üç defa 
tccriıhc edilmesine imkii ı veı mestdir. 

De,amlı blletlcıin her a)rı ın 2 rıci 
gunü nkşnmınu kadar, mcsclli bu se
fer Birincikiinunuıı 2 ncl gfinCl tik -
şamına kndnı dcğıştiı llmcsl liizım -

nıl<ıyona gelmclcıi. (640- 109 v ı ... 

Oı trı okul okunııı kitııplarıııda ııdı tış JTeyctı HC'h•lı~inc>. 2::111/!'40 '' ı 1 ESHAM VE TAHV~ 
gc~·cn ş:ııı· .,,.,, muhıııriıiıı h:ıyııtını kaılııl' milnwaa lıııtihıın L'. 12/!llH. 1 + ZA ı·j - Yalnız eytaın ınaaeı· 1,,:ı vı] ..ı·c~ıınlcriııi ha,•ı olan vı• ~lu:ıı if + FE/\ ,J! 1~ lif· f((" Ucn t ı::r. 1 na ıııahsus müuüı Jcri kaybettik. Bu 1938 rUııde S İkr1'mlyeU t9~i0 
\'ı knlt'!ınin neşrettiği yeııl Ttirk lira. Elckt ı ik fıılırika 11111. Nı:tıp r:" muhı.it'leı le hicbir 11ıuamelemız ol - Erıanl 7ı) ..... 
grıınıeı-ıııe gorc ~ı:ııneı ılı'ı"Slı ıınl lcdlye~iıw ııııııııcuııt. nıadıj:-ını ilan rdeı·iz. Sıva• . Enurıua 2 ,o.!! 
sınıflarn gun. oıııcklerile iı:ıılı <>ucıı + ılJAJ.i.İı\ r; Mffllf.',\ fJISI \la· /aımt Deııuloı•tm " ~ S 2f·~ 
bu kıtap . orta okul tıılebelel'i içiıı kiıw' yedek parçalaıı iıııaliitı nıudur- Vilıffln B,,lo " " 5 ıf· ! 
faydalı bır ~seı·dı ı · Okuyuculııı ıııııl"..n lüO.üııc, Aııkaı a, Yen ise, hır l~ı doi•.rn TU • • 't 17'' 
tavı:;lye cdcrız. j ııokol, No. lli/lS. ., ................................................ , rk borcu l pef a 
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, ..... 

Tasviri Efkar 
1 

t, Bankuı aıUeaıt• 40,,. + TON\'ACI- Vcııııı· fnlııikolaıı AısadoluDemlryolulve!I p•t1~ ........ 

Evlerde küçük vestiyerler ve 
dış kapı aralıkları kolayca ışık 
sız.dırmaz bölme hC11ine ltonabilir. 
Bölmenin iç kapı ı yerine kalın ve 
iyice örtülen bir perde de kulla

dır. Bu tarihten •onrıı lıiletlcı baş- 175 adet ultlı ve lıııtlu <lcınlı kıtı'
kasınıı satılabilir. O takdirde cııki yolıı alınncnktıı Pazıırlıkln e.ksllt
b11etlnlı:iıı şansını artık lh· defo da· ınesı 22/ 11/040 cumn gün[l saat JG 
ha dcncycmeı:siniz. ıla Tophancdl I,\', Amil'liğı Satın- Samsundn, Suittıey mahnllcslı1<lc 

Sab lılc dükkan içın. Aııkıııa Oım:ııı Çifthği llcnıir Nüsha!Jt (5) Kuruftur. Merkeıı Baaka11 ti• 
fabrikasına muı acaat. 

• alma Komisyonunda yapıl11caktır. tütün mcrkczinılc bir boıı ınuğazıı * L'Lr.:ı\·uti 1\ J1ı·1u f.,',\' Dısı - Ab Şeraiti 1 Tilrkıy. H-'t IFoB f' ti 
nılabilir. 

Çok girilip çıkılan umumi ver
lerde ı;tık sırdırmaz bölmede bir 

Biletlcrıııizl degiştırmckk• vc•\·a Tnlın~ln bedeli 7350 liın, ilk teınınatı 2!!/l l /940 t:ırihlnde a~·ık arttırıııa 
· b"l t 1 k• . ,1 ,. . · • J :ısı fıra 25 kuruştur. Nllnrunc j J\o- ile ı:ıntılıH·aktıı-. Talıp olıuılıu ııı Sıını· 

i\lcıslı~ T.- A. eirkt>tine ıııilıııt:aııı. Seneli:ne ............ 140;:1-. 27~'0'Kr. ı ı~orsa harici altm f L~ır• jC~ 
yenı ı c a ma ~ acc c euıııız. . I ~ T' 1 

1 
I k k .l\1 h 

'l'nlih siı:l bekliyor. ınısyonı ~ ~oı tı ur. stck ıh;tlıı belli sun 1 u ·u - n kemesi ızalei ştiya 
eaatt" hoııııııyona gelınclcı·ı . il s;ıtış nıeınarn baş kfttilJiııc nıüıac·ıı-

+ l\.A/'ICI, !WRl'C'll ;\laaş ....-
10 liıa. Rah~ıvaıılıktaıı ıınlıyanl ııı· Altı aylık 760 > 1460 > j ~ §I 

(li41-1J019ı atı. 
Jcapıcı bu işi idare eder. 20111/9-10 11 kadııı 1opkoııı surnyı Ü~· ııylık ............ 400 > 800 > Ret•dty• 2 §1 

mfize~ıne ııııi racaatlcd. Bir aylık ............ 150 > yoktur. ,/ ~~:: B:l~~l•~~:., ~ 
- '&UyöJır Laaua Romam 

SUSUN 
YERiN KULA~I VAR 

Clll Mill 
Bir tancsınde eo ibareler vardı: 
«Maglııot hattının •imal kısmı heııuz Hmıal c

dılenıamiştir. Almanlanıı Bolçika ü;ı;cı-iııdmı yapn
caklaıı bh hareket bızl r;raıırtabilir... O tarafta 
lruınandanlarn hır bo.luğu dolıluı'lnRk ve ornl:ıı ı 
tahkinı ctınok için omü verilmiştir.> 

B11şJm biı lriiğıtt:ın : 

cSedan coph~ı zayıftn'. ( ...... ) l,;olo,.duııur. bu 
ccplı~·yl tahkim etnıcsi gerektiği 'hald va~ifcaini 
VMl\llndo ba:;arnmaınış olması nazarı dikkati celbct-
nıiştir.> • 

Ba,ı.a 

sıııcln rığır topçu yu?.bıışısı ı Cnmille Bouı g} ın ca
susluk ettiği tialıit olnıuştuı._ .l\lngiııut'nun dııhili 
plnnlıll'lnı, Jııginot mıi<lıı:fua komutanı Tunıgcrıcl'al 
( ...... ı fıı masasının giizündeıı ı:ıılarnk, lılı cı surcı 
çıkııı tıı •ııı. ve bu eurcUPrl de Alnıaıı ııjnııınıı tevdi 
cd• rkcn ynknlnndığıııı hildiıiılııı. İçirııiıe karlar so
kulan cıı .. usJı.ıra kuışı fevkalade dikkatli \C tı:rllıirli 
olmak vnfaııpcı·vcı· Frausızhırııı \·azifcııidlr. Koınu
tıırllirın, eılcl' Ve.! ilıt;i~·nt ımbitlet·il0 nıüııfc-ı·ideıı 
rnt;;ıı.;al olnıalııı mı tıı' !!ıye edcrun.> 

Korgcııl'rııl ı ..... ) 

lnıın (A. 1.ı (L. 21, (F. 421. (SS. 4\ nıc,·kılcılne (<;vıakı karıştırıııakta devam ettim. Elime bir 
· yerleştirılmeleri lıakkındn Geııclkuı ınarılnn gelen c-- kı t•kı geçti... Dikkatle baktım, hır şey anlıyanıa - lkinciteşrin Çarşa111b• 
miı' n"ıığ'ıya yazılnu~tır. <:erckınııı yapılması.., rJıın. Ren Mugfııol rııu tnlıkcın mcvkiini ılışarıılaıı US' H. 

20 
1'jt

1 Hıitun bu oku:luklaı ınıı not defterlıue hu,,u~i Letkık etnıi~c mıwııffıık nlaıııunııı;ol.ını. Oıııın i<;in Rıılll ıııı 
b r <:teııogıafi va ıta"U" kıı~dC'dı~oıdunı. ınünhnnili kroki ılk ağııdıı bana hir şey öğretmedı. le;~•l ,clt~tr 

F.ıl,at ne olur.ı:a olsun, onu da deı·hnl not defteıime ·1' 
Bu vukaı·ıki atıı lıı r nrıısındn da l ınııze \o - G ~· S . ı: •''~ 

• çekmek lüzıındı. Bu İş lwJki beş dnkik:ı dı'vaııı ede- Un: :,J. ~ ~ 
rıyan hayli şeyler çıkı~·ordu. Bır ca us olnrnk mal- bihrdi. Hıılbııkl kapıdaki nııbctçideıı dl' korkuyoı· -
zcnıeyi topluyOl"dum. Hunlann bi ı lbı l'lcrınc tlıı ve"ı ıhını 

le hayli malumat çıkıyordu. T• uknt ııt·· olutı:;a ol;ıuıı .. Hıı ışi bafa"ıııak 1fı -
Fakat en zıyadc 1111.zıırı dıkkııtınıl tdh<1leıı, zınıdı .. Dl.'rhnl nil'C•ngi ııoktııl11rı111 tl'sbit etüın 

yuıb:ı<ı111111 cnoıusJuğu Vl' bu munn ctıetlc konıul:ın - Uzcriııdekl işm C'tlı•ı i ıı) ncıı ·ılılıın. Rıı kroki \lu-
lnı ın ıııtkl'r Yl" llıti~•nt zubitleıilı mtıııfl'ı i<leıı ali'ıku ~ınot toplnrıııııı mevki ,.ı ol· 
dıır olrıınlcıı ı knydoluııuyıııdu. ııı::ılıydı ... \1 Oııhııııileı lı top 

iı:ıtın.vu işHn•tlı•ı ine Hulbuki l>ütiin or lıırdu 1)11 ı:ı hoyle ~·aı)ılmı-
yort!u. Askerle topl T:u is de lıfı t 
Yt.'tlc tebligat yapı ıdu. D<!mck yiikst>k konnıtıın çıktıı 
lık a"keı·leı'İne gihr"1Jmiyor, herlıangl bil' niiııı:.ı~·iı;;e 
mani olınuk için, }wµ inin bir ııı:ıdn topl:ınınnsıııa 
ınfııımıde. ctmlyoıllu ... 1>oğı'lı u Pmnsız milktlııc n
cıyordum. Umun .Ha.rlıi vatanpo vcıJiklcı-ilt 1A'lt

0cH' 
tılnstıran lıir mi bu kaılnr teıl'ddi}e u ı ın•· irıı 
al<ıl •lmıyordu. 

Valritla 

GUıaet 

Öilo 
iki adi 


