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Almanya BUralardah .ı 
Gecerek Mısıra 

' Sarkabilir mi? 
~llntrki cevap şu: Tali mak
~~~rla ana kuvvetlerini 
"""Mfl<eye koymasına sebep 
Yoktur. Maksat Mısıra geç
~.ekse Sicilya yolu daha 
llUratli, daha az küttetlidir. 

'<~an: Ahmet Emin YALMAN 

l5S u}garistandan gelen haber
~ ler iç açacak yoldadır. 
Ji~I Boris ve Bulgar~tanın istik
b •e\ltisini temsil eden unsurlar 
~i\inlük tçin olsun davayı ka
tli ~~lar. şahsi ihtiraslara ve bir 
~ 0 uk •beyliğe karşılık memle
~:;:tinin istiklalini Almanlara 

SABAH OAZBTBSİ 
TP m 

Işıkların Karartılması Başlıca 

Müdafaa Vasıtamızdır. 
Yamr. Emeldi Albay Mecit Sakmar 

)'azısı 3 üucii eyfada. 

Yıl: 1-Sayı·: 100 
=1 

Sürgün, Muhtekirler Hakkında 
Amansız Surette Tatbik Olunacak 
Dürüst Vatandaşlara Tam Mülayemet, 

.:.#~ Ag_~ırı Yollarda GidenlereSertMuamele 
..... t ~rfı ıdare komutanı G~n.era~ 1 takip edilen esas, vatandaşın yclere aykırı yollar tutanlara kar

.... Alı Rıza Artunkal Orduevındekı nor.mal hayatına, müebet bir lü- şı en kati ve .sert tedbirler alına· 
karargahını Tophanedeki Top- zum olmadıkça, tahditler koyma- caktır. 
hane .k?şküne nakletmiştir. Dün- mak ve taıhdider koymak icap Mesela iktısadi korun ka-
den ıtıbaren yeni karargahında ederse bunları ·kati ihtiyacın hu- ma 

1 1 
nununun normal kanunların mü· 

me?lgu o mıya 'haşlamıştır. dudu dairesinde bülundurmak-
Orfi idare komutanı, şehrimiz- tır. saa.dcsizliği ve yavaşhğı yüzün· 

ıya hazır olan ihatçıların 

~~atına ot tıkamışlardır. Bul
~l'letandaki !hava değişirken, I 
~et Hariciye nezareti umumi 
~ 1( İnin de Sofyada bulunması 
~al Borisle görü~eai gözden 

Sovyet ~~ti~ ~vekili 8. Molot~ Berline ~ ait relimler tehrimize yeni gelmi,tir. 
Bu nqrethgumz raiınde SoV7« Batvekil ve Hariciye nazmnı 8. Hider ve bir tercümanla bir arada 
görüyorsunuz. Ne konafbdar? Re.im buna ime aöyle.ııiyor. Fakat hidiaeler kafi derecede vuzuh_ 
la söylüyor. B. Molotofan Berlini zİyaıretije .,...yan ve Balpr bafvekilinin Benine gitmemesile 
biten büyük aiyaıi taarruzun tam bir akamete uğrac:lığuu ıöylemek artık caizdir. 

de ilk temasları yaptıktan sonra Örfi idarenin gayelerini be- den fiilen tat:bikına imkan bu
tetkiklerini derinleştirmiş ve örfi nimsiycrck tam ıbir i~ beraberli- lunrnıyan surgun cezası askeri 
idarenin gayesi bakımırK!an ~kri ğini tabii görecek namuslu ve mahkemeler tarafından rnuhte
ele almıştır. dürüst vataooaıa böyle rntilayc· kirler hakikında amansız surettt 

Evvelce <le yazdığımız gihi, met ve saygı gösterilirken, bu ga- tatbik olunacaktır. 

J llmıştır. 

111 
l\ean Balkanlardaki mukave· ;in verdiğ; güzel neticeleri gö-
Or da ~nu dü§iinüyor: Ro· 

~~alılar akılsızlık etmeyip de 
tırı tu zamanile Bulgarlara hakla
Q.] venıelerdi ve Bulgaristan, 
'"-kan birliği içinde tabii yerini 
ltr· Ydı bütün Balkan memleket· 
d ı ne ka<lar manasız sarsınblar
t~" korunmuş olacaklardı, bita
İk~e haıp harici mevkilerinden 
~ tça ne dtadar i)li istifade 

d:Iel"dil 
it Şimdi 'biz.den başka Bulgaris
t 11 Ve Y ugoslavyanın da bir mu· 
~l'ernet cepbesi teşkil ettikleri· 
~ &tet tecrübeeinden muvaffa-

etle geçen Yunan ordusunun r:1_nda serbest kalabileceğine, 
ti ranı'l harp hauından çekilm~
ill laa bir Za.!Jlan meselesi oklu· 
~"- göre, Almanyanın bütün 
...,C~elleri zorla yararak aşağı 
--~sı beklenebilir mi~ 

ii Bir defa Ahnanyanın istiyece
't·· "edir? Balkan kuvvetlerilc ve 
'i~iye ile çarplflp arazi kazan· 
~ :rnı? H_ar'bin netic.esile ala
~ olnuyan böyle bir m.aksat 
~ttl ALmanyanın milyonluk kuv
'~ er ve s~me harp VMıtaları 
~1t?nası hatıra gelemez. Eğer 
~ memleketler tehditle veya 
it t Yaadlcrlc arkasına dii§erlcr
bi) l>ek memnun olur, fakat hem 
f~e tali bir iş için kuvvet sar· 
~ ek, hcım de İngilizlere Ro· 
b llya petrol kuyularının yanı 
~1~a gelmek ve Karadenizde 
~ lıntı durdurmak imkanını 
~ırlama.k hesa'hına gekmez. 

1 ~u takdirde acaba Almanya, 
~~rede kati netke alamadı· 
it ' ıöre, Balıkanları ve bizi zor
~l'ar:rnayı ve Mıeıra varıp İngi-

111 e~in can daımarnn orada kes· 

111 ey, ıni dü§iinecek? Eğer Al· 
~Yanın mabadı M•ra var
~ aa Romanyadan yola c;,lc.arak 
liat~aristan, Türkiye, Suriye, Fi
~ Ilı, Erdün<len muharebe ede 
~ Reçmeyi hatıra getirme5ine 
d fe.p Yoktur. Böyle ya.parsa bir 

111~ a Sovyetlcri, yarınki niyeti 
~ tQbuı, ta.z.c bir kuvvet diye ar· 
~tıda bırakml§ olur. Sonra Bal
b· latdaki nakliye şebekesi geri 
~·ır kbekedir. Daha sonn da bi
~;ttı Ve hatta geçit kom§ularımı
~ Reçit vermeyip dövüşcceği-

de iptidadan malumdur. 

r, E.ier Almanyanın niyeti Mısı-
1llii "8rırnak ise ltalyadaki daha 
d k~mel demiryolu şebekesin· 
b:~ iatifade ederek Sic:ilyaya in.e~, 
d a kuvvetleri aayesınde lngılız 
tı~nrnasını uzakta tutarak de· 
~lı en şimali Afrikaya geçer. 
'ii Yol diğerinden çok kısa, çok 

tB~li.' çok az -külfetlidir. 
lr-j ı~ı ezmek gibi bir tcşebbüı 
t~ tı. milyonluk bir ordunun asıl 
tıı l'e haricinde bir maksat uğu
~~~ feda edilmesi beklenemez. 
l~ lcedc muvaffakıyet elde edi· 
sU~İ bir an için farzedilııe ıbile, 
il) \'ey~ civarındaki çöllerde bek· 
~ erı taze İngiliz kuvvetlerinin 

0~113ına safi bir harp kuvveti 
,,k ancak döküntülerin çık· 
~, 1 gibi muhakkak bir tehlike 
'' l'd\r. Böyle döküntüler nihai 

l'e bakımından neye yarar~ 
~Almanya, Norveçi, Danimar
'11 >'ı, liollandayı, Belçikayı, Fran· 
b:'• Çeki$tanı, Slovakyayı, Le· 
t 

1'nı, Romanyayı, Mac:ar~tanı 
Ilı e geçirdiği zaman ayrı ayrı 
ıj1

11\'affakıyctler e-\dc etmiş sayıl
tıQ·ı·F akat bunların hepsi bloke 
~lrae yüz küsur milyonluk aç, 
~ V-e dıüpnan htr insan küt-

(.ne rw: &.-4 tli- 6~l#-

Bulgaristanda 1 
Mühim Hadi
seler Oluyor 

Bulgar Ajansı, 
HükumefinDevrildiği 

Haberini Yalanlıyor 

Ta le be Döğüştü 
Işıkları Söndürme 

Emri Geri Alındı 
Sofya, 27 (A.A.) - Stefani 

1 
ajaıuı bildiriyor: 

8ulpr ajansı bugün apiıdaki 
tekzibi ne,retmiftir: 1 

Bulgariatanda kanfakhklar çık
bğına, hükiametin devrildiğine 
ve örfi idare ilim olunduğuna 
dair hariçte ve bilbasaa 8ükreı
de ve 8elgradda itaa olunan ha
berler tamamıle uydurmadır. 

Bulgaristanda v.~İyet ll!llDMl

mile sakindir. 
Sofya, 2 7 (A.A.) - Sofyada 

sekiz gün devam etmek üzere 
cuma günü başlıyan ışık maske
leme emri bugünden itibaren İp· 
tal edilmiştir. Bu emrin geri alın· 
masına se!bep, halkın göstermiş 

De\·amı: ısa. 4, su. 2 do "1' =-
Yeni Ticaret Vekili 
Mümtaz Ökmen Dün 

İşe Başladı 
Ankara, 2 7 (Telefonla) 

Yeni Ticaret Vekili Mümtaz Ök
men, ıbu salbah yar.ında ceki V c· 

kil Nazmi Topçuoğlu ile birl.ıtte 
Vekalet ıbinaaına gelerek Veka
letin ileri gelenlerilc tanı§Jllış ve 
ondan eonra tC'brike ııclenleri 
kabul etmiştir. Öğleye kadar dai· 
resinde meşgul olan Vdtil öğle
den sonra Meclis içtimaına git
miştir. 

rAskeriV aziyef-\ 

Yazan: Emekli Albay 

MECIT SAKMAR 

Bugün, ltaıyaıun 28 Birinc.itef
rln 1940 sabahı Yunanistan& teca
''ÜzÜ ba."thyah, tam bir ay olu -
y()r. Yunan • İtalyan harbinin ge
çen bu birinci ayı ı;lındlye kadar 
cereyan eden ve büyük aürprb:· 
terle dola olan vflkmlara benzer 
bir şeklide 11Urprlue geçmiştir. 
Yalnız bu defakl al\rprlz İtalyan 
mu,·affaluyetslzllğl teklinde te . 
l'elli etmllttlr. itimada değer son 
haberlere giıre şimal cephesinden 
paı.artesl gıinündenberl topçu a
teşi ıtiddetlcnmlş ,.e itaıyanların 
bir ınukabll taarruz niyetinde 
bulunduklarını ga.ıteren emareler 
bellrmt,tlr. ttalyan mukabil taar
ruzunun hazırlandığı bildirilen 
l\lokra. Otrl göJUnün 15 kilomet
re kadar gati>lnde cenuptan ıtl
male akqn tşkombl nehrinin yu
karı kısmındaki bir<;ok köylerin 
bulunduğu bir mıntakadır. Bu ,a. 
dinin şarkını ,.,. garbini yüksek 
dajtlur sarıııı" \e cenubunu da 
2050 ml'tre ,iikSf'kllA'tnde Llnya 
\'C J.'odıı~ işte dağları kaı•unuştır. 
El basandan l)t roı:u;) a giden Ş08e 

{Dc~amı: Sa. 4, SU. 1 de) = 

ITALYANLAR 
Yaziyetterini 

Oü zeltemiyorla r 
Mareşal Badoglio 
Arnavutluğa Geldi 

Arnavutluğa Gelen 
Yeni İtalyan 

Kıta/arı da Bozuldu 

Marepl Badoğlio 

Atina, 27 (A.A. • B.B.C.) 
Son gelen hııberlere göre, Arna
vutluk ccphesfnde İtalyanlar mü· 
dafaa hatlarını bir türlü düzclte
miyorlar. 

Mareşal Bodoglionun Arnavut
luğa gittiği öğrenilmektedir. Bun. 
dan başıka Faıist partisinin sek· 
retc!i Muti' nin Arnavutluğa va· 
sıl olduğu ve mal\ım olmıyan bir 
yerde F a§İat parti.si ileri -gelenle· 
rinden olan Starco tarafın<lan İs· 
tikbal edildiği h~eri alınmıştır. 
Cöricede 6 tayyare iğtinam edildi 

Atina, 27 (A.A) - Yunan 
f>aıkumandanlJiının 31 numara· 
lı dün-kü tebliği: 

Arnavutluk arazisinde kıtaatı· 
mızın harekatı muvaffakıyetle de
vam ebmektedir. Görice mınta· 
kasında, terkedihniş olan altı 
düşman :tayyaresi de dahil olmak 
üzere 'birçok harp malzemesi iğ
tinam ettik. 
Düşman hava kuvvetleri cep· 

he üzerinde faaliyette bulunduğu 
gibi, Epirde on kadar köyü, Kor
fu ve Kefalonyada da askeri ol
mıyan bazı !hedefleri 'bombardı
man etmişlerdir. 
İtalyanlar Korfuyu bombarcbman 

ettiler 
Dütman tayyareleri ıbugün Ke

DevaMı: Sa. "· sıı. s te •• 

Amerikanın 
Pat9olası: 

Çabuk oı ·ı 

Sabotaj Yapanlara 
Çok Ağır 

Cezalar Verilecek 

Amerika Sovyet 
Müzakerelerine 

Yeniden Başlanacak 
Nevyork, 27 (A.A.) -Ame

rika ifçi federasyonu reisi William 
Creen dün Novvelle Orleanda 
federuyonun içtimaı münaaebe
tile iÖylediği nutukta demiftir ki: 

«Şimdiye kadar hiçbir zaman 
yapmadığmuz bir tarzda istihsa
Iatunızı arttırmalıyız. Ta ki gön· 
dereceğimiz levazım ile İngiltet'e 
zafori muhakkak surette kazana
bilsin.» 

Bizim parolamız fU olmalıdır: 
Amerika çabuk ol, çabuk ol» 

Vaşington, 27 (AA) - Mil
li müdafaa sanayıi~e veya milli 
müdafaa ~lerind~ kullanılacak 
iptidai maddelerde yapılacak sa
botajlar için fcvkaliı.de ağır ceza· 

(De\'1LD11: Sa. 4, Sü. ı de) * 8 

Mısır Harbiye 
Nazın Ka:p 

Sektesinden Oldü 
Kahire, 2 7 (AA.) - Mısır 

milli müdafaa nazırı Yun~ Salih 
Paşa, bu saıbah Kanireden Gayu
ma giderken trende ıkalh sekte· 
sinden ölmüştür. Salih Paşa, 
Gayumda Kral Faru1c'a mülaki 
olacak ve bazı yeni nafia işleri
nin küşat resminde ıbulunacaktı. 
Birdenbire vefatı, siyasi mahfil· 
!erde büyük bir teessür tevlit et· 
miştir. Zira Salih Paşanın vefatı, 
bundan iki hafta evvel başvekil 
Hasen Saıbri Paşamn ansızın ve· 
fatını pek yakından takip eyle
mektedir. 

Salih Paşa, 11 ıgün evvel mil
li müdafaa nazırı olmuş ve ilk 
defa olarak kaıbineye girmişti. 

Salih Paşanın cenaze merasi
mi yarın yapılacaktır. 

YALNIZ RESiMLERLE 
HITLER'in Bütün Hayatının 

Heyecanlı Romanı 

• 
Amerika.da milyonlarca nüıs

ha 9'ltan Dcwyf meanuaııı, Hit· 
!erin ıhayatını yalnız resimler· 
le göstermek üzere büyük fc· 
da.kari& ve zahmetlerle bir re .. 
sim serisi bir araya getirmiştir. 
Dünkü aayamızda bunu neşre 
'başla·chk. ikinci kısmını üçün· 
cü sayfamızda bulacaksınız. 

• .-lit~ son re.imlerinciaı biri ... . 

İtalyan Filosu 
Tam Yolla İTA~ y ADA 

U z a k 1 aş t 1 Mes uliyete 

Torino Askeri 
Fabrtkalan 

Bombalandı 
. Sahip aranıyor 

lngiliz Filosu-Uzaktan Berfin Hevalisine de 
Taarruz Edildi Ateş Açtı Eski Ati na Sefiri 

Londra, 27 (A.A.) - Arni· 
rallık dairesi tebliğ ediyor: 

Akdeniz.deki donanmamızın 
bug_ün öğleden evvel iki zırhlı ve 
çok kuvvetli kruvazör ve destro· 
reı: teşekkülünden mürekkep bir 
ltalyan filosile teması tesis etti
ğine dair haber gelmiştir. Düş
man, kuvvetlerimizin laklaştığını 
anlar anlamaz derhal istikametini 
tep.dil etmiş ve tam yolla kendi 
üssüne doğru çeki\miştir. Kuvvct. I 
!erimiz, düşmanı t&kiıbe başlamış 
ve azami mesafeden Üzerlerine 
ateş açabilmiftir. Bu temas hak· 
kın.da şimdilik başka bir malu
mat mevcut değildir. Tam tafsilat 
elde edilir edilmez neşredilecek
tir. 

Romanyada 64 
Siyası Mevkuf 
Kursuna Dizildi 

Londra, 27 (A.A.) - Reuter: 
Alman istihbarat ajansına Bük
re§den biklirikliğine göre, Ro
manyalı 64 siyui mevkuf, bu 
sabah saat birde lejyonerler ta
rafından Jilavy askeri hapisha
nesinde kurşuna dizilmiştir. 

Kurşuna -dizilenler arasında es
ki başvekil general Argesianu 
ve eski emniyet nazırı Marinescu 
da vardıt. 

Sovyetlerin Berli~ 
Se'i ri Moskovadan 

Hareket Etti 
Moskova, 27 (AA.) - Ta.ss 

ajansı bildiriyor: 
Hariciye nazır muavini ve Sov

yetler Birliği~in Berlin büyük el
çisi B. Dekanozof 26 teşrinisani· 
de Moslc.~·adan hareket etmiftir. 

B. Dekanozof Cra<la Sovyct
ler Birliği halk komiserleri mec
lisi reis vekili ve hariciye komi
ser muavini B. Viçineki ile harİ· 
ciye erkanı, Almanya btiyük elçi
sj Von Der Schulendburg ve elçi
lik erkanı, İran büyük elçisi, B. 
Saed, Türkiye biiyük elçisi Hay
dar Aktay, Yunan oria elçi.;i 8. 
0iyamal'lopulos, Y Ul'oslav orta 
elçiai B. Cavriloviç, Roma orta 
elçisi B. Gafen«u, Afganietan 
maslaha~üzarı Kayyum Han ve 
Sovyet ve yabancı matbuat mü
mcssaleri tarafından te,yi edrl· 
miştir. 

Weygand Fas Sulta
nını Ziyaret Etti 

Rahat, 27 (AA.) - Havas: 

• Hükumetin Fransız Afrikası umu
mi delegesi General Veygand, 
dün Rabat' da umumi vali Genc-

i 
ral Nogues ile ve muhtelif Fulı 
phsiyetlerle görüp~f. bilaahAre 
Fa. •ltanuıt zi)leret ea111ittix. ı 

Tevkif Edildi 
Dün akşamki radyo ga

zetesinin bildirdiğine gö
re, ltaJya hükümeti eski 
AtiF)a sefiri B. Grcnzi 1yi 
tevkif etmiştir. Tevkife 
sebep, sefirin Yunanis
tanın mukavemet kabili
yeti ve temayülleri hak
kında yanltı malumat ver
miş olmasıdır. 

Tevkif edilen diplomat 
ltalyanın eski matbuat mü
dürü ve faşist partisinin 
itimat ettiği bir adamdır. 
GörüJüyor ki, Jtalyada ef
kar galeya..dadır ve me
suliyetlere sahip aran
maktadır. 

Lellra•'ln 
lln'lleme,e 

Sevki lateaiyer 
Nevyork, 27 (A.A.) - Tass 

.;..ne1Mn m_..abiri bildiriyor: 
~ot'lc Herald T ribune gaze

teeine &!;)re, F ranaız matbuatı, ka
rar vermekte aciz gösterdiği ve 
H;ap eden fea)iyetlerdc bulunma· 
dıiı İçin sabık cürnhurreisi Leb· 
rtsn'ün ali maftkemeye aevıkini ta
lep etmektedir. 

Londra, 27 (A.A.) - Ha:ra Ncza· 
retinln tebliği: 

İngiliz hava kuvvetlerine mensup 
ağır bombardıman tayyareleri, salı· 
yı çarşambaya bağlıyan gece Torir.o 
askeri fnbrikalarma hücum etmiş • 
lerdlr. 

Torino askeri :fabrikalarına bun
dan dört gece evvel de bir htlcum 
yapılmtŞtır. Bu ikinci hUcum, hasar· 
lan mühim miktarda fazlal~ırmı 
tır. 

Bombardıman tayyarelerimiz, To· 
rlno Uzcrlnden birbirini suratle tak p 
eden dalgalar hallnde geçmlşlerdır. 

Tayyarelerimiz, hedeflerini pek ça· 
buk surette tesbit etmişler ve bom· 
balanm atmıya başlamışlardır. 

Hava Uzerine ilk tayyare, Grecn
vich saati ile saat 22 den bıraz ev· 
vel varmış ve yüksek lnfıl~k bomb • 
ları ne yangın bombalanm atm~tıı 
Bu bombnlar, derhal yangınlar c;ı· 

karmıştır. 

Bu ilk tayyareyi takip eden tav' 
relerin plloUnrı, fabrikanın en bUJ ı:< 

binalarından 200 metre uzunluğunda 
elli metre genişliğinde bir binanın a
J<ıvlcr içinde yandığını gf>rmUşlcrdl " 
Bu binadan alevler çılqaıada, dığer 

taraftan da alevlerin ateşlediği pat
layıcı maddeleri dolayısile şiddetıı in 
fi!Aklar işitHmekte idi. Bir çok yeni 
yangınlar daha çrkanlmıştır. Yanın 
saat sonra bombardıman tayyareleri· 
miz Alpklra \"a~J \ 'e şehir Uzerlr.
de hi9bfr lngDlz Ayyaresi kalmadığı 
zaman rasitıer, birçok infılAklann 

htia. d&vam etmekte olduğunu gor· 
rntıı,lerdlr. 

fnsilfd~r Berline yine hücum 
ettiler 

Londra, 27 (A.A.) - B. B. C. DUn 

(Denmı: Sa. 4, U. ı de)C 

~~ 
KARA CÖMLEKLILER KONUŞUYOR 

Büyüklerimiz ilerisini iyi gören insanlarmıJ. .. 
- N«eclen anladın? 
- Seneıerce evvel bug!..inkü iııkıbetimizi ıöriiP bize ~ 
~ giydrdiltır! 
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Beşiktaşta Bir 
Cinayet I şlendi ... Şehirve Memleket.Haberleri 

. . . . Işı klan Maskeleme 1 

68 Y aşındakı Zengın lhtıyar Evınde . Hakkında Yeni 
Gırtlağı Kesilmiş Bir Halde Bulundu . . 

Beıiktaşta bir cinayet işlenmiş, duğu evin kapnını çalan Kemal K a r a r 1 a r ve r ı I d 1 
zengin bir ihtiyar, evinde gırtla- içeriden cevap alamamış, komşu
ğı bıçakla parçalanmak suretile la rdan sormuş, bunlar da üç gün. 
öldürülmüştür. Öldürülen Beşi.k- -denberi görmediklerint söylemiş· 
taıta Yıldız caddesinde 1 7 nu· !erdir. 
maralı evde oturan 68 yaşında 
lndbolulu Mehmet Tellidir. 

Endişeye dü~en Kemal Hisar· 
da oturan hemşiresinin evinden 
ve başka yerlerden babasını ara· 
mış, bulamayınca da Beşiktaş 
polis merkezine giderek haber 

Mehmet Telli Tophanede, Ca
latada ve Yalovada birçok akar
ları .. olan çok zengin bir adamdır. 

Uç og ... lu ve bir kızı vardır. vennıştır. Bu ihbar üzerine Meh· 
Oğullarından Fahri ile Kemal met Tellinin evine gitmişler ve 
Mısırça~ısında mobilyecilik yap· T . 1 il k ak 
makta, diğer oğlu Salih Yalova· ~ı ~U: v~-slı 8~ . e apıyı açar 
da oturmaktadır. ıçerı gırmış er ır. l 

ı · · 1 r şya a 1 O sene evvel karısını kaybe- çerı gıren memur a ' e • 
den Mehmet Ihlamur sırtlarında ı rın karmakanşık bir vaziyette 
yıldız caddesindeki dört katlı bulunduğunu gönnüşler, fakat 
büyük bir evde yalnız başına Meıltmedi bula'°;"mışlardır. Evın 

t kt d zemın katına ınen m~urlar. 
o urma a ır. . . 1 ., b k 

Mehmet komşularile hiç temas Mehmet Tellının gırt agı ıça -

tm. kl ·ı d~ c · k la parçalanmış bir halde taşlıkta 
e ıyen. ç.ocu arı e ö.nl pc ld .. ·· ·· 1 d' 

k ·· ·· b' d J yatmakta o ugunu gormuş er ır. seyre gorl!§en ır a arnuır. ..d ... 
Cinayet nasıl meydana çıktı? E.nniyet ikinc; şube mu ürlügu 

M h t T 11. .. ve nöbetçi Müddeıumuml muae me e ı geçen cuma gu· . . 
nü Mısırçarşısına giderek küçük vini hadiseden hlllherdar edılmı§ 
oğlu Kamale bazı kiracıların ve tahkikata başlanmıştır. 
kontrat yapmak istemediklerini Dün birçok kimseler isticvap 
onlarla ba.,a çıkmadığını söy- edilmiJtir. Mehmet Tellinin evin
lemiştir. Baba oğul bir gün son· de bulunduğu söylenen mühim 
ra buluşarak bu işi beraber hal- miktardaki pata ile mücevhera· 
]etmeyi sözleşerek a(Yfılmışlardır. tın katil veya katiller tarafından 
Kemal evvelki güne kadar baba- götürüldüğü anlaşılmaktadır. 
aını beklemİJ, gelmediğini görün- Tahkikata ehemmiyetle de-
ce eve gitımiştir. Babasının otur· vam edilmektedir. 

Beyoğ'.u Çikolata 
Kralicesinin Katili 

1 

Kimya Enstitüsünü 
Yakmak istemiş ... 

Işıkları maokeleme tat'bikatı 
üzerinde tetkikler yapılarak bir 
çok noksanlar görülmüı ve bun
ların da temini için kaymakam
lıklara bir tamim yapılmıştır. 

Bu tetkikler neticesinde görü· 
len noksanları aşağıya sıralıyo· 
rU'Z. 

1 - Ticarethane er ve sıne
malar, camlı vitrin ve camekin· 
larını üst taraflarını ıkapıyarak 
ampullerini ıboyamak suretile 
guya maskelemektedirler. 

2 - Birçok esnafın cameki.n.
ları açık ve harice ışık verecek 
a.mpu] ıkullanmaktadırlar. içeri
deki lô.mıbaların kapılar açılınca 
dr.şarıya ı§•k vermemesi için mas
kelenmesi 13.znnıdır. 

3 - Pazar yerlerindeki esna· 
fın fenerlerinin tamamen maske-
lenmesi. 

4 - Birçok kahvelerin cam
ları beyaz veya açtk renklerle 
maskelenmektedir. M.,.kelemek. 
ten maksat harice ziya ıızdırım.a· 
maktır. 

5 - Sinema antrelerindeki 
lAmıbaların da harice ziya vermi· 
yecek şekilde maskelenmesi. 

6 - Maskeleme işinde siyah 
veya koyu mavi kalın bez veya 
kağıt kullanılması. 

7 - Apartınıanların kat ara-
lanndaki pencerelerin de iyice 
maskelenmesi ve boyanması. 

8 - Seyyar satıcıların li.m.ba .. 
\arının maskelendikten sonra kul
landırılmaıı .. 

9-Motörlü nakil vasıtaların· 
da da karartma işlerinin temini. 

1 O - Şoförlerin gözden ka
çan sokaklarda projektörlerini 

Cenubi Amerika ile Ticari 
Münasebetimiz Artıyor 

Brezilya hükumeti istediğimiz kadar 
kahveyi vermeğe amade bulunuyor 

Cenubi Amerika büdc\ımetleri
le son günlerde ticaret münaıe· 
r..,atmıız inkıtaa uğramış gibi idi. 
r-akat Basra yolunun açılması bu 
memleketlerle ticaretimiz için ye. 
ni iım.kB.n~ar temin etmiştir. 

Brezilya ve Arjantin hüku
metleri. buradaki ticaret mümes· 
silleri vasıtasile hükUmetimize 
müracaatle lbu yolun çok emni ... 
yetli bir yol olarak kabul olundu
ğunu ve her türlü rizikoları ken· 
di üz.erlerine alacaklarını bildie 
rerek yeniden mal mübadeleaine 

Piyasa Vaziyeti : 

geçilmesini i!ltemişletclir. 
Bu iki memleket buradan ala

cakları aerbe.t döviz mukabili 
mallara ık.arşı yine son anlaşmap 
lar dairesiru:le se~est dövizle 
mal göndereceklerdir. Brezilya 
hükiimeti iatediğimiz ka<lar kah· 
veyi tcmin.e imade olduğunu bil
dirmiştir. 

Yakında temaalara ba,Ianacak 
ve memleketUnizin !büyük bir ih· 
tiyaç maddesi olan kahvenin ya· 
kında memleketimize ithali te
min olunacaktır. 

Dış Ticaretimiz 
!avlçreye verilmekte olan lisans

lar tahdit edilmiştir. Bundan böyle 
!sviçrcye yalnız uzum. incir ve tütün 
ihracı için lisans verilecektir. Bu 
tedbir son aylarda lsvtçreye normal 
zamanlardan fazla Türk malı ithal 
edilmesinden ve mukabilinde tıviç

reden saatten başka memleketlmize 
getirtilecek mal olmama.'!lındandrr. 

lsviçreye halı göndermek lstiyenler 
ancak takaslı ihracat yapabilecek • 

re de değişmektedir. Bulgaristan ve 
Yunanistan& takas veya k.lirtn,"·t 
gönderJlen mallar Filistine serbest 
dövizle, Slovakya ve ~1acarıstana kli
rlng ile gönderilen tUtünlerimiz Fi
listin ve ~fısıra serbest dövizle gön· 
dertllyor. Japonyaya serb~t döviz
le civa, antimuvan, krom, ~'!usul ve 
Bağdada ayni suretle kestane, fın

dık ve zeytin satılmı ştır. 

400 bin Ur:ılık thra<"at - Bugün 
lerdlr. Bu yüzden son hatta içinde muhtelif memleketlere 400,000 lıra-
tsviçreye ihracat azalmıştır. 

Filistin, Japonya gibi aramızda ti
caret anlaşması bulunmıyan mem
leketlere serbest dövizle mal gönde
rU.mektedir. İhraç eerbesttsl maddl!:
ye göre değiştiği gibi memlekete gö-

tık ihracat yapılmıştır. 

Bu arada Almanya.ya 150,000 lira· 

tık tütün, Romanyaya da ilk mahsul 
portakallardan ikinci parti gönderil-

miştir. 

Hususi Otomob:ıler 
işlemekten 

Mened:ldi 
Husust otomobUler dUn gece saat 

24 ten itibaren işlemekten menedtl
miştir. Bundan sonra doktorlara alt 
ve (Dr) işaretini ve bir numara ta
fıyan husust otomoblıter çalışabile

cekttr. Bu sabah saat altıdan ltlba
ren tek rakamlı taksiler işlemiye ba.f 
lamr9lardır. Bundan sonra bir gUn 
tek bir gün çift rakamlı taksiler 
çalışacaklardır. 

Almanyanın Mubayaa 
Edeceği Maddeler 

Almanya ile son anla~a muctbin 
ce bu memleketten yakında gelmesi 
beklenen vagonlar ve lokomotifler 
yola çıkmak üzeredir. Almanlar bu 
cUmleden olmak Uzere memleketimiz 
den mühim miktarda mal mUbayaa 
etmektedirler. Bunlar ara.sında tU -
tun baş:ta gelmektedir. TUccarlarım z 
Almanyaya gönderllecek diğer ihraç 
maddelerimizin de yakında ihraç ed -
lcceğini !löylemektedirler. 

Almanlar bundan balJlk&, son gün -
lerde Ege mıntakasından mUbayaa 
ettikleri incir UzUmden ba.şka yen -
den kuru y~mt1 mUbayaatında bulun
muşlardır. 

Almanlar E-Ungercilerlmize de talip 
olmaktadırlar. Geçenlerde sevkolu -
nan 100 bin liralık süngerden başka 
yakmda JJ<inci bir sünger partısı da
ha sevkolunacaktır. 

Haseki Hastanesine 
15 Yatak 

İlave E-'iliyor 
Haseki hastanesindeki yats.kıar 

Elli beşlik Tarabyalı nakkaş 
lstelyo çikolata kraliçesi şöhreti
ni taşıyan Bcyoğlunun en güzel 
kızı Evrenyayı K_eçcn sene Yük· 
sekkaldırımda bir kurşunla yere 
sermiş ve zavallı kız biraz sonra 
kaldırıldığı hastahanede can ver· 
mjşti. Birinci ağır ceza mahkc· 
mcai dün bu kanlı facianın muha
sebe•ini bitirdi. Yaşlı katili ida
ma mahkUrn etti. Facianın kararı 
verileceğini haber alan meraklı
lar, salonu hıncahınç doldurmuş
lardı. iki jandarma lstelyoyu suç. 
lulann bölmesine geçirdiler. Ren
gi balmumu gibi sararmıştı. Mü
dafaasını yapan avukatı: 

Üniversite kimya enstitüsünü 
birkaç defa yakmıya teşebbüs 
eden ve üç dört defa yangın baş
lanıgıcı yapan ve nihayet kimya 
latboratuvarının ·birkaç odasını 
yakan laboratuvar memurların
dan Ahmet oilu Mehmedln dün 
birinci ağır ceza mahkemesinde 

duru~ası bitirildi. Duruşma es
nasın.da Mehmet hala Üniversi· 
tede memur oLciuğunu söylediği 
ıçm mahkeme rektörlükten sor
muftu. Gelen cevap okundu. 

maskesiz kullandıklarından bu ============================= 
har.eketin önlenmesi ve bu suret .. 

ihtiyaca kA!i gelmemektedir. Şimd -
ki halde 15 yatak daha lla.vesine ka
rar verilmiştir. 

- Seven bir adam sevdiğini 
öldürmez, okşar, öper. Müeklci
IHn de Evrenyayı çılgınca sevi .. 
yordu. Evlerrmek istiyordu. Red 
cevabı alınca onu başkalarına 
gitmekten menetmek için taıban
casını havaya sıktı. Fakat sense· 
ri kurşun onun omuzuna dokun
du. Hastahanenin dikkatsizliği 
onun ölümüne sebep oldu, di· 
yordu. 

Reis Bürhaneddin kararın oku
nacağını söyleyince salonu doldu ... 
ran dinleyiciler ayağa kalktılar. 
Sonra reis hazırlanan kararı biz
zat okudu. Kararda harlise bütün 
teferruatile teshir ediliyordu. Sı· 
ra hüküm fıkralarına gelmişti. 
e:Ölüm cezasını> anlatan cümle 
biter bitmez İstelyo gayriihtiyari 
sallandı. Bir çam gibi devrilmek 
üzere idi. Kendisini zorla topar· 
ladı ve nefes almıyormuş _Bibi 
dimdik durdu. Reis kararı bitir
dikten sonra bir şeyler söylemek 
istiyordu. Cümleler hançeresinde 
düğümlendi. Ağzından yalnız 
köpüklü, müphem ve boğuk bir 
sada çıkarabildi. 

İki jandarma koluna girdi. 
Onu koridora çıkardılar. İhtiyar 
kardeşi yanına sokuldu: 

- Korkma İstelyo. Kendine 
gel bire!.. Sana hapis cezası ver• 
diler, diyordu. Jandarmalar da 
bunu teyit ettiler: 

- Evet 30 oene hapiate yata

c.aksın. 

Filhakika mahkeme lstelyoyu 
idama mahkUın ediyor fakat 
Tıbbı Adli müessese•i suçu ifle
dik.ten sonra duyduğu vicdan 
azabile ceza~ını hafifleten lıir 
hastalığa tutulduğunu raporunda 
bildirdiği için cezasını 30 ıene 
hapse indiriyordu. 

İstelyo bütün bunları teselli sa

nıyordu. Onu mahkUm otom°'i

line bindirdiler. Yüzünden hala 
balmumu rengi silinmemişti. 

Abone tl'crett 
Türkiye dahilinde: 

benellk 6 aylık S aylık 

U-00 7i50 tOO 150 kuruş 

Hariç memleketlet: 

l;enellk 8 aylık 3 aylık 

2700 Hl O 800 Kr. yoktur 
-

5 / 1 / 940 da Üniversiteye alın
dığı ve şu halinden dolayı 8/ 6/ 
940 tarihin.de loovulduğu anlaşı

lıyıordu. Bundan sonra reis ha
zırlanan kararı ıbizzat okudu. 

Kararda Mchmedin yaptıkları 

büıtün tafsilatile gözıclen geçirili

yordu. Enstitüde sık sık yangın 

çıktığı nazarı dikkati celbetmiş 
ve Mehmede yol verillT' · ı r. 

Üç gün sonra Enstl, .. .::ie bir 
yangın daha çıkmış, memur Ce
malin odasile daha birkaç salon 
yand.k.tan sonra itfaiye yeti,mit 
ve söndürmü~tür. 

Ünüversite beikçisi Ahmet, ha
disoden üç saat evvel Mehmedi 
liıboratuvar civarıru:la gördüğü
nü söylemiş ve hemen yakalan· 

mıştır. Melı.medin cebinde labo
ratuvarın anahtarları bulunmuş 
ve 90nra da kendisi hakikati iti· 
raf etmiştir. Mehmet memuriye
tinden çıkarıldığından müteessir 
olmuş, kendinde bulunan anah
tarla laboratuvarı açmış ve tutu· 
şan maddelere ateş verdikten 
oonra kaçmıştır. Mahkeme Meh
med e beş sene hapis cezası ver
di. Yaşı küçük okluğu için ceza
sı 4 sene 2 aya indirilmiştir. 

le maskeleme işinde her türlü ted
birin alınması istenmiş.tir. 

Mekteplerde alınan tedbirler 
Işıkları .söndürme kararının 

tat!bikinden sonra şehrimizdeki 
mevcut bütün mekteplerin takip 
edeceği ders programlarının ala· 
cağı şekil h .. kkında Vekaletle te· 
mas etmek üzere Ankaraya giden 
Maarif müdürü Tevfik Kut ls
tanb11la gelmiştir. 

Orta mektep ve liselerde bi· 
rinc.ikanunun ikisinden itibaren 
dentlere yeni saatle, saat dokuz· 
da başlanacak, öğle teneffüsü 1 5 
dakika yapılarak 3,45 de nihayet 
verilecek.tir. Çifte tedrisat yapan 
ilk mektepler sa.balı saat 8 de tek 
tedri<ıaı yapanlar da 8,45 de 
denrlere başlanacaktır. Bu vazi
yet da~ilinde ders programların· 
da da tadilat yapılması muhte-
mel görü\m.ekted.,...:ir.:.· __ _ 

Adliyede: 
Baro heyeti toplanıyor - Baro u

mumt heyeti birlnclkA.nunun yedinci 
gUnU toplanacaktır. Bu toplantıda 

yeni reis ile beş Aza seçilecektir. Ay 
rıca baro idare heyetinin raporları 

tetkik edilecek ve ruznameye alına· 
cak lfler de görUştilecektir. 

---o-

Müteferrik : 
Memleketlerine dönen Yunanblar

Şehrimizde bulunan Yunanhlar, ka

fileler halinde Yunanistana gitmek
te devam etmektedirler. Bugün 150 
kadar Yunanlı muameleleri ikmal o
lunduğu takdirde akşam.ki trenle Yu 
nanistana hareket edeceklerdir. 

Açılacak Hamam
larda Halk 

Bedava Yıkanacak 

C. H. P. sinin Yüksek 
Tahsil 

Talebesine Yardımı 
Ankara, 27 (Telefonla) - Dahili~ CUmhuriyet Halk Partisi tarafın-

ye VekAletl tartht ve inşat kıymeti dan yüksek tahsil talebesine esaslı 

haiz olan yurttaki bUtün hamamla- surette yardım yapılmakta.dır. 
nn belediyelerce satın alınmasına ka HAien yUz ellisi kız tktyüz elli.el de 
rar vermı11tır. erkek olmak üzere 400 talebeye yar-

Evlerinde hamamı otmıyan halkı· dım edilmektedir. 
mızın bu hamamlarda yıkanmak ih
tiyacını gözönUnde bulunduran vekA
lct satın alınacak hamamlara bUtUn 
sıhht ve fenni llAvelerln de yapılma· 
sını alAkadarlara bildirmlflltir. tca
bmda bu hamamlarda fakir halk be
dava olarak ta yıka.nabllecektir. 

Belediyede: 
Belediye Mecllııl dün içtim• etti -

Belediye Meclisi dün saat 13 de Fa
ruk Derelinin başkanlığı altında top 
lanarak ruznamedeki meseleler Uze· 
rinde mUzakereler yapmıştır. 

Şehir armonisi kadrosu ve ta
limatnamesi ile Defterdarlık takdiri 
kıymet komisyonuna tayin olunan 

A.zalar hakkındaki riyaset divanı tek 
lifi kabul edilerek yarın saat 13 te 
tekrar toplanılmak Uzere içtlmaa ni· 
hayet verilmıştir. 

Tek ekmek tipi - Yurdun her ta

rafında ayni tipte ekmek yapılması 

için verilen karar üzerine !atanbul 

belecllyes!nln vekAlet<ı gönderdiği tıp 
tçln henüz vllAyete bir cevap gelme

miştir. 

Askerlerlmlza 
Yardım 

Askerlerimize kll}lrk hediye yardı

mı devam etmektedir. DUne kadar 

Beyoğlu ve Şişli kazalarmın yardımı 

38 bin parçayı bulmuştur. 

Kadıköy, EminönU, Bakırköy kaza 

Iarındaki yardım da buna yakındır. 
Dün komisyon toplanarak sevk ha· 

zırlıklarını ikmal etmiş ve sevkiyat 

Poliste: 
Çarpı~ma - Şoför Eyllblln ldare

sondekl 493 numaralı kamyon ile 
Haydarın yUk t"rabaqr Haydarda çar 
pışmışlardır. Çarpr~a esr - -!:-"':" 
yaralanan arabacı Haydar hastane
ye kaldırılmıştır. 

Tramvaya blnf'rken - Beşlktaşta 

Mescit çıkmazında oturan Hatiçe 
Gültekin Beşiktaşta tramvaya biner· 
ken düşere)( başından yaralanmı~ • 
tır. 

Denizde: 
Rötarla gelen vapurlar - Karade

nizde devam etmekte olan fırtına 

yUzünden Antalya vapuru dün, bir 
gün rötarla limanımıza gelmiştir 

Yine fırtına. yUzünden Güneysu va 
puru Samsun limanına sığınmıştır 

Gllneysu İstanbul& bir gün rötarla 
gelecektir. 

980 muhacir Celdl - Karantina 
için Tuzlaya gitmiş olan Balçık vapu 
ru limanımıza gelmiş ve 980 muha
clrJ tahliyeye başlamıştır. 

Dün limanda beş tane Rumen ge
misi demirli idi. 

Şirketi Hayr!yenln kışlık tarifesi
Bu sabahtan itibaren Şirketi Hayri
ye seferlerinde kışlık tarifenin tatbi· 
kine baf!anmıştır. Vaziyet dolayısile, 
ve memurların ÇJkıŞ saatlerinin de ... 
fifmesi üzerine yeni tarıtede yukarı 
boğazdan, Rumeli ve Anadolu yaka
larından kalkan Uk ve köprüden kal 
kan son vapurlar kaldırılmıştır. A· 
'raba vapurları seferleri de bu esasa 
göre değiştirilm!ştır. 

--0--

Üniversite.ı'e: 
lngll!z Filoloji kUrsllsll - Edebi· 

yat CakU!tesinde bir İngiliz filolojisi 
kUrsUsU ihdas ed!lm!ştlr. Bu kllrsU 
için İngiltereden ya.kında bir profe
sör getirtilecektir. 
Kayıt mUddetl - Onlversltede fa· 

kUlteden rakU!teye kayit müddeti 
11.12.940 tarihine kadar devam ede
cektir. 

-- --- ve gaddanrnız pa.şam, dedi. 

- Efendim, takdJm ettiğim karta da yazdım ya, -

Yazan: Nahid Sırrı 

peder!nlzln pek eokl bir ark~. KendJsUe lldeta be
raber bilylldük. Esaaen büyük pederiniz Hüseyin Hüsnü 
P&f& Ue pederim Hacı Arır Bey merhum arasında ela u
huvvet dettıeesinde bir dostluk mevcuttu. Bu itibarla 
bir amcanız sayllabfilrlm ve üzerbnde bir amca vazlte
Ierl var. 28 

odasında henUz yüzünün çok ince ve itinalı makyajile meş· 
guldü. Kendisini 1\-IUzeyyen Hanımla. tanı,tı.rmut olan l\la
dam Şahap llayrl bugün her Udslnl de Harbiyedeki apar
tımanında öğle yemeğine davet etmişti. Daha ba...'ka davet 
itler de bulunacağı itin Enise Hanım bUyUk bir dikkatle 
slislenmlye ba'}lamı,tı. l\lakya.jı biterek tam sıra gtylnml
ye geldlji esnada Katin& kapıya vurdu ve «&1-r» mllsaad&
slnl daha duymadan açarak bir kart de vtzlt uzattı. Bu 
kartta Mahmut Oelllletttn 'e albncla ŞOra:rl Devlet Tan
zimat dairesi az.asından kelJmelert matbudu. Şfırayl Dev
let Azasından kelhnelerJnln bir kenarına küçücük bir sa· 
bık konmuş ve bunun altına. cJ\.lerhwn pederiniz Hayret· 
tın paşuun arkadaşlarından» diye yazılmıştı. Katına e· 
hemmiyetll bir eda Ue: 

On dakika sonra bazırla111D881 bltml' ve ısalon& flrm(ft!. Enise Hanım artık müsterih d!nllyordu. Amca vazıro
lerlnden bahseden blr adam yeğeninden herhalde borç is· 
temezdl. Şu lıalde bu heybetli paşanın amca vazlrelerlnl 
eda etmek için bahsedeceği fl}Cyler neler olabWrdi !' Ali 
Muhsin Beyin havale etmı, oldulu bir müzakereye ihti
mal vermedi. Muırh 1\-IUzeyyen Hanıma kız vermenin bir 
hata olacağını oöylemlye, birtakım ikazlarda btılunımya 
reım1, olabll!rdl. 

- Pasa ımı,. Ahmet Cevdet Paıı:a. sizi gormek Jsttyor 
de dedi, sözlerini na.ve etti. 

Enise Uanun hAfızasını zorladı ve babasının &rkadaşla-
rından bir Ahmet Cevdet paşa hatırbyamadı. Eski devir· 
Jerden kaJan bazı rleaUn tekaüt maa.,,larlle, mA.zuliyet ma
aşlarlle geçlnemedJklerJ, bir kısmı ise siyasi suçlar sebe
bl1e her a.ylıktan mahrum kaldıkları için her &ün bir kaç 
saatlerini ziyaretlere tahsis ettiklerini, bu ziyaretleri borç 
ismi altında sadaka verebilecek kimselere yaparak kJml
stnden istiskal ve batın hakattt göneler blle bazılarından 
yardın1 elde ettlkJerinl Enlse ilanım duymuştu. Bu J\.lah· 
mut CelAlettln Pa.,a da belki aynı tarula yardım, sadaka 
a.v1na çıkmış bir adam olabilirdi. Fakat Katına sersemllk 
etmiş, apartımanda. bulunduğunu söylemı,t1. Enlcıe ilanım 

ilk ihtiyat olarak sordu: - Bu adamın üJtu ba.,ı n&!d? 
- Pek kibar, pek "ık. Pa1t-Ot1onun içi kürk. Sırhnda bon

jur. Ayakkabularl rugen. Salonda. aldım. 

Enise ilanım bu kadar şık bir paşanın dilenci olm.uı lh
tJmallnl çok zayıf gördU ve manzaruındakt heybete hür
met eden Katlna.nın kendiliğinden salona soktuğu bu za. 
ta bir de kahve 19marlryarak ve beı, daklka beklemC1lnl 
rica ettirerek tuvaletine devam etti. 

İhtiyar - oturdu.ıtu koltuktan tehallikle, bir genç adam 
çevlkllğlle ayap kalktı ve çok nazik bir tavrrla eğilerek 
el sıkarken Jçertye giren 1-Uzel kadının fevkallde gllzelll
f!nl takdir etmiş oklııfwıu ıııssettlrmeyt de llunal etmedi. 
Katin& hiç te mllballlga etmemişti. Bu haklka~n ıpk ve 
kibar, dekoratif bir paşa kil. Uzun boylu, uzun beyaz bı
yıklı, iri kara göı:lil, vaktlle çok yakışıklı oldotu muh&k· 
kak ve allmış beşte yetml. 8.1'88mda bir ihtiyardı. Şı>btn 

cagumı andıran bir bumu, lıAIA lormr.ı.ı ''e kaim dudak· 
ları, krrlaşmıya başlıyan kalın çatık kaşları vardı, Bllyük 
bir nıeraslme gidecekmiş gibi itina ile giyinmiş, katı beyaz 
yaka, kolalı beyaz gömlek gtymı,ıı. 

- llannnerendlm!z, aizl gördllğllm zaman henüz erkek· 
ten kaçmam", çarlf&fa g!nnemlt olan ktlçllcllk bir kız

dınız. Beylerbeyindeki yalıda, merhum pederlnlzln Viya· 
naya tayinlerinden, gldlşlerlnden evveldi. 

Kalın, davudt dedikleri bir seele ve serbest t.avll'larla 
konufuyordu. Enise Hanım gelmeden oturmuş olduğu 

koltuğa rahat bir tavırla yerlef}tl ve 80nra Enlseyl baştan 
ayağa kadar tetkik ve muayene eden bir nazaT1& bir JUh:r.e 
içinde sararak kıymet~lnu bir eda ile IJA.ve etti: 

- Büyüyünce bir hüsün harikası olacafınızı o zaman
dan keşfetmiştim. Ne kadar dotru tahmJn etmiş olduğu
mu da görtlyorum. Yaşım böyle konuşmıya maal~sel 

mllsalt! 
Enise Hanım yav-a batını eğdi: 
- Bana kaı1• Ca.zl& nazik kendlnİze kartı da çok sert 

- Zatı sentyealz uun yıllardanberJ A.-rupada yaşıyor

sunuz. Bu cihetle adını bile bdkJ duymamıtlJuıızdır. Fil· 

hal en meııııur zenglnhnlz oaytlan zat Hayrehade Talıaln 
Beydir. Ancak kırk ~ilk, yakı9ıklı bir zattır. Uç sene 
evvel haremini kaybettL EvlUı ise zaten olnıadr. Taksim
de oar&y gibi konağında yapyalnız )'&IJar ! 

Enise Hanım ses çıkarmadı. Şakaklarında damarları Jıa.. 
flfçe vuruyordu. Borç lst.eınlyen bu mub~rem -.. Yoksa 
bir takon mahrem hJzmetıer teklif edip komlAyon nıu 

talep edecekti ! Pa..,a blran sustuktan sonra devam etti: 
- Kendisi dediğim gibi muır.zzam bir servet aahlb!dlr. 
Bunlar Karadeniz tarafmdan Glresunnn ailece zengtnlerJ. 
Fa-kat Tahsin Bey asd servettnı harbi umumıde yaptL 
Ancak bazı sersemler gibi altından girip tbtllnden çıka
rak mütarekeden bir yıl sonra JÖrmemJşe dönenlerden 
de değildir. Aklı başında, sırasına göre su gibi para har
camakla beraber icabında d& tutumlu bir e.dam. Serveti· 
nln sarstlması lhttmaıt yoktur. Esasen de !}imdi elindeki 

(Arkası var) 
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Haberler ve 
Tekzipler 

Yazan: Vahdet GOLTEKIN 
iN.. vrupa siyasetin.de bjrbirl 
~ . tak' d . ret ko nı ıp e en zıya • 

nuşma ve ınüzaker.elerden 1~ 
ra, timdi birbiri ıukuına t 
zipler neşrediliyor. 

Dün, Bulgar hükumeti n•":~ 
na Alman hükumeti ile tem~ 
bulunmak üzere lıiçhir şabs>Yj 
tin Berlindc beklenilınekte : r 
madığı bil<lirilrnişti. B~ bB j 
!bizzat Berlin.den verilmış, ~'r 
garistanda Almanya ile ıııkı ı! 
a;yasi birlik aleyhine ayanın;. 
olan cereyan ve bu huSUdı 
Sobranyadaki münakafalar dir 
T ass ajansı tarafından neıre 
!erek, bir Sovyet - Bulsa~. ';! 
ıkınlaşmasının tezahürleri ıı<>' 
miye başlamıştı. . 

Bir lngHiz kaynağından ~rı 
len diğer bir haber de, Aıner~•n 
nın Moskova elçisinin Sofya • 
geçerken, Kral Boris tar~-~: 
kabul edikliğini bildirlY0 it 
Bu haber D. N. B. (.Alın•P a 
tilibarat dairesi) nin Mosk0~ 
muhabirinin bir telgrafı ile ıe 
zip edilmektedir. 

Bütün bu haber ve tekzipl•; 
de dikkate çarpan bir "°11' 
varsa o da şudur ki, bir mefll: 
kete ait olan lıııher bizzat 01 

.. ,.. ajıı.rt 
nın reamı veya yarı resmı ·ıe 
aı tarafın.dan .değil, o mesele~ 
alakadar lbir memleketin ,.ı ·p 
bara! kaynağı tarafından ~ıı 
edilmektedir. 

Bu itibarla bu tekzipler, l 
0 

meselelerin yalan veya yaP 
1 

olarak ortaya çtkarılmıt okn' 
!arından ziyade, mukabil t•:~ 
fın o işte kendisince büyük 
ehemmiyet gördüğünü gô5 tef 

mektedir. 
Netice olarak şu kanaate j 

rahiliriz: Bugün, ortada bir B 
nl• 

gar meselesi vardır ki bunu 
bir taraftan Alnı~nyarun, dii~ 
taraftan Sovyctler Birliiin"' 
alakadar olduğu mu:lıakk•kur 
ve bunda Berlin kendi Jehin' 
bir inkişaf görmek ümidini bel' 

liyemiyecek bir vaziyette bıılu• 
maktadır. 

ltalyanların 
ÇEvirdigi Gemi 

5 teşr!n!evvelde Amerlkadan rrı.ıP 
leket!mlz !ç!n otomobil ıastıği, . ':! 
yo, otomobil yedek aksamı glblrrı'1' 
gün için !ht!yacıru Jtissettığ!mlZ ,ı 
ları yükliyerek hareket eden Atııeft • 
vapurunun İtalyanlar tarafınclaJl ı"O 
kalanarak Mesinaya götUrUJdUP 
yazm"tık. 

Haber aldığnnıza göre hUkOıneO ' 
miz Roma ateşeml.z vasıta.sile tttl • 

.ı· yan hllkQmetıne müraca&tla bu rrı ıl 

!arın hiçbir suretle harp kaçat'1 fil 
ı•· added!lmiyeceğin!, bildirerek ın•1 

rin serbest bırakılmasını ıst:emiŞtit 
fi 

Bu malların yakında memıeıte 

getirilmesi kuvvetle muhtemeldir• 

Romanyadan 
Kağıt Geliyor 

Türk - Rumen anla~maeına g8r' 
Romanyadan basın !stlml!k kOOP'" 

ra.tifi hesabına 50 bin dolar kıytllt 
tinde kllğıt gelmektedir. -LlmanımıZda bulunan Uç Rufll ~ 
vapuru eVYelce Romanyaya satılrı' J' 
olan bin be9 yüz ton tiftik yü!derrı' 
tedlrler.ö ---C:elil Sabir ıllbllesl 

Garp tekniğinin ilk eserler!nl of" 

ret sahnemize getiren Cemal ~ 
yirmi beşine! ylldönUmU mOnıısel>" 

~· Ule bir jübile hazırlanmiştır. J!ll> 
blrinclk!nunun tlçllncU salı aJt.~ 
dokuZcla Fransız tiyatrosunda ytf 

lacaktır. Mtlz!kll zengin prograııı61 
Naş!t ve arkadaıılarmı görecek, 'f" 
laku.şu ve Çardaş operetlerinden ptl' 

çalıır d!nllyeceks!niz. 

T&B.VJll 
28 1KINC1TEŞR1N l!ltO 

PERŞEMBE 

YIL: 1940 ·AY: 11 • GUN: ~ 
RUMi : 1856 - 2 lndt.e,rln: JI 
HlCRl: 1359 - ŞEVVAL : zll 
VA.KİT VASATI E~l 

GÜNEŞ: 
öCLE 
İKİNDİ: 
AKŞAM: 
YATSI : 
İMSAK: 

7,02 
12,01 
14,29 
16,43 
18,20 

5,18 

---2,19 
7,19 
9,46 

22.oO 
1,31 

12,s.' 
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Kulağımıza _ ı 

Çarpa::J 

-V ATAN -----·------------------------------

l 
G(JNID~N 

GtUNE 

Tarihin En Büyük Aşk Romam Lliılııiııııııiliıliıııiıllii• 

Yazanı MILLA KUB 

Metaksas Hattı 
Kaça Mal Oldu 
Bugünkü haritamız üzerinde gös-

- 48 - terilen «Metaksas hattı,. 6 milyar 

Altın Ç Ç 1 
500 milyon drahmiye, yani iki mll-

aD a ınıyor, yar tranga maı oımuştur. 
Yunan ordularının merkez cep-

Dı• VaD Kuruluyor besinde Pindus dağları vardır. Te
peleri 1300 - ı iOO meb·e yUksckllğin 

E.rt • b h Cih k dedir. Bu dağlarda ve eteklerınde bü 
de ı;eı sa a angir er en- içeriye gidince kuma .. larımı atına yU n d d d 'S k askert harekat yapmak imkO.m 
... ~ ıvan o asına in i ve bütün yükledi ve savu,.tu, gı'tti. 
""il d 1 · 1 ·ı .. Mih · V . '" yoktur. 
h-....

11
• ev et ış erı .. e Ugra.§. .tı. .. - _ erıg·ı· memuru tüccarı baştan ı - .. q Jcça _ talyanlar, garpten ve şarktan iler 

t'P ısa aç eoylemışti: Boyle ap.gı euzdü ve taakaretle güldü. !emek istediler. Garptcn Yanyaya 
ta..~ıyacak olursa akşamları ka· Şu ceva:bı verdi: ''""<&Jt k d' ·1 b ı _ı~ ı ve Tepante'a, şarktan Sellniğe doğ· 

C. • en ııı e .u unrnıyac111K"Il0 - Bu adamın masalına Şah 
"ıı ?.Yas Bey İtmrad-ud-Devle 1 hazretleri elbette inanımıyacak- ru ... ~ ~a ·ı Fakat, bu iki cephede <Metaksns 
liııe nı e başvezir yapılmıı, ha- !ardır. Ona bakarsanız sizin bir hattı> na çarptılar. Bu hat, 1939 da 
ili! nazırlığına Asaf Han unva- , memurunuz e~ıyadan başka yapılmıştır. Birçok hafif beton is _ 

duİ Mfurünniıamn kardeşi Ab- birşey deiildir. Hasan getirilmi"t' K tihklimlardan ibarettir. Ve ciddi as- O şıkların söndürttım~l veya ka- Bazı ~irlerin geceleyin bulunma- ettikleri hakkındaki haberleri sövle-

liar ..ı el 
1 

h..., ı. ld k afesin ar.kasından Matrünni- kert bir mlinindır. J dı ı. cmue e ıs a at yapı ı, a. . f ki d rartı .• no.sı hava hücumlarına 81 çok kolaydır. Taymls Nehri Lon- mck kifayet eder. 
4t llae.rdan çoğu çırak çıkarılarak sanın seeı ısı a ı: lsviçrede Kuma~, Sabun karşı pasif korunmanın zarurl kıldı- drayı. Karadeniz boğazı ile Haliç İs- Karanlık gecelerde paraşUUU ten-
"" "<l~klc,i ile evlendi<ildi. Mib· - Hem de öyle adi bi< eflaya T 10 bl< todblnll<. ohommlyot; hoplmlz tan bulu '" vmr. M•htapl< havala< vl< bombalannm atdmM• bu nı.an 
d' nıaanın eihirli gül kokusu, Hin- ki ••• Kum&§ları çalıp kaçarken ve Ayakkabı için mBşterek bir müdafaa vasıtası· ışık söndürme tt-dblrlerinln tealrlerl- hazırlığ'ının yapılmasını temin için-
~:-nda-ki Türk imparatorluğu- al bir şal atın ayaklarına dolandı. S l y k E dır. ni ortadan kaldırır. Karanlık gece- dir. Dunun da düşman av tayyarele-
•. ,...,, kokusu oldu. Bütün Hayvan , ... y.k.ld •• ve<gi me- a 1 ş 1 asa d i 1 d i GilndilZ yaptl~ hova hUcumla<" lttd• bile tayy'"''" ........ Uil t<nvl< rilo. tayyare d•fi topçu!annm dik· traıs: _ _ı n.. k-L f · h il ı t el ı bombalarlle hedeflerini aydınlatmak katini Uzerlne çekmek glbı' zorlukla-
llil:.. '-'•ı.ue 11.1u ~u etra a aer- muru güç a e ayağa kaldırıldı. sviçre, harbe girmediği halde har av ayyar er ve tayyare deli al!Ah-...yord B .. 1 k d h 1 ·1 d'"' U lmklinını bulurlar. rı ve mahzurları vardır. 

u. u soz er o a ar afif bir ses- bin zahmetlerini çekiyor. Hariçten arı ı e ıber m dafaa tertipleri sa· ~.Côhangi< ba<ualannda diyo< le eöyknmioti ki yaln>Z Cibangi< g•llidlğl iptidai madde!,... hup do- Y"'lnd• •""" hileumıarındon doha Gece bomı...d.....,mm Bu tafoi!Ab vcrmekton ka..ı=" ı.,; <B?nun bi, tek damla .. bütün du,,.!u. Miluünni..mn sesini bin· ıa,...11• gelmlyo<. g•lm<dlğt ıçın d• iyi vo vorlmll bi• ta'7.da defodll•bl· mrluldan şudu" Şch<ln cnğn<fl v"'iyctl ne ka ~1daıreyi kokutuyor. Kuvveti l len:~ kilometre uzaktan duyabilir- İsviçre sanayii güç!Uk çekiyor. Hı·. Halbuki gece karanlığı bu sllAh- Bunlara rağmen derhal hatırlamak dar kolaylık arzcderse etsin, hedefe 
ı,. •n kalble<e can v.dyo<. Ruh· dL I,ittiği eözle<i hiç dü,ünme· t'vıç"ııı'" ne nlın n• nım .. diy• Jum "h<l• av tayymle<lnln foall· IA= .. ıı, kl. gecol•yln umum!yeUa "4bot lcln bombru-d=ano.ıann nı,..n 
,. •Yeni ruh ka,.yo<.> Bu koku· den aynile ıokm .tti' bi.-çnk ,.yı., sabn al'YO<lu. atnk yetino. yani düşman tayya<clo<lnl ve hcle tayym He U)TU'"" ,,,.,. h8'tthkla<m• gtJçloştlnnek anoak ı.ı.. kcıfeden kaynanası Haşmet - Sen hem de adi bir eşkıya- yapıyorlar. görmelerine mfl.nl olur. Londraya ya- dur. Scyrlisefer liletlerlni dikkatle ışıkların söndUrUlmcslle mUmkUn -
• ••ma bU- :.Ci g"danı.k h«li· .... Bü•han Han .•• s.ni gö<enle< Bu yttzd•n bU-çnk .. yl•rln fiyaUn· p.ımakl• olan Alman giladilz hllcum takip elm•k ... , .... lnhl<nflarm• tas· dik. Bu dhell• bunun <hemmlyetlnl J. •tıi. Salime bu kada< k<ymet va" Kwna,laio çabp kaça,ken " yUk,.llyn< vo bl.-çnk ıuzumlu ,.y. ıannm onk tayym zlyama <ağmen hlh etmek. ufak bi< Jahı.-af hntn•.• •"'lcrmek için ne OOylonsc nzdn", 
Qı n 4'okuya cıtrı ciha~iri> adı- al bir şal atın ayaklarına dolan- !er ortadan kalkıyor. tesirleri nisbeten azdr. Gece hava hU· yUzilndcn hedefin kilometrelerce nçı- Karartma işindeki müfküller 
~tı. mış. Hayvan yere yıkrlmı~. zorla tsvtçre hUkOmeti, bunun önUne geç cumları iııe tUrlU tUrlU mUdafaa sis ğına dlişmek ihtimallerini dllşlinmck Karartma işinde halka dUşen vazl-

1.~<adan b1'az zaman geçince kaldum•t"n. Buna ne diy0<ek· m•k için koton. yUn ve pamuklu ku· t.mlminln f,.lly•tlno <ağmen , . ., •• lr.ap cd.,. fe!" baolt olmakla ""ab" ihmale 
..... • taba kalan. Miluünni..nm •in> maşhmn ,.,.,.n, kill!lyon yasak ot· ti nı..,.ak •"•d• bl< tayym kaybet- Goce bnmbanbm~ mifdorlnde mU'8lt değildi<. Fakat llmmo hlzm .. 
~"' mk ,.k f,..ldMmya baılad•. Bü,han Han aamd., ooldu. mlştl<. tlrlyô'. buna k....,. moddt hann a· tam muvaffakzy.t talim ve te<bly"l Uno alt işi" daha ''" ve daha ot • 
ile ngirin tımta geçtiği zaman T~ keeildi. Ağzını açamadı. Tüc- ~ Sabun, ayakkabı satı~ı da yasak- ğırlaştırıyor ve insan zayiatını ço- mükemmel ve tecrUbel! tayyarccllere ı raflıdır. Bir ev sahibi pencere ve ka
~ ~eresine astığı çanı çalan ol- car da hayretten dondu. E.vet, al 1 tır. Stok yapanlar, bunları derhal la- ğalllyor. nasıp olur. Böyle olmakla beraber pılarmı dışarıya ziya sızmryacak su 
.ı. ""'"· Bu çan •on zamanla<da ,.1 çahnm ... •. fakat bunun abn do etmek mocburlyeUndcdlrl.,.. Ak· G<C<nln ka<~hğ< tayya,.nln oey· hazan hava ,...uan yine hataıua vo rette kapama ve hariçten d• knnl<ol 
l.il..ı, çahnm>Y• baolad•. Acabo.1 ayaklanna doland•ii•n• Şah n«•· " takdlnl• "'" eezaı .... ça<P'1ocak· ,.,,rc.ıorlnl vo milhlm h<d<flori '°' nAhnş vazlyeU"e "bep clabllll-. "'"'' vn'"'''lnl ifn etm .. olu<. ı...; m buna ce•0<et etmesi. yeni den gfümüotü> Bu alhn çanda ıanltt. melorlnl güçleştl<diğ! gibi bomba<- Bomba "' g•lı,J güUI değil. dik· Fakat mahall! hilkOmet vo bel<dl· 
di) ll'n sultanın tesinle değil miy- acaıba tılsım mı vardı~ S ., K b ki dıman nişan a.letlerile nişan almıya katle yapılan hesaplar ve usullerle yeler için iş bu kadar sade ve kolay 

. Bütün diva.n heyeti Bürhan Ogan a U arının da ımkdn vermez. tşte bu sebepler- ve ntşan a.ıetıerlle nişan alındıktan değildir. 
_.llcM·ihrünnisa ıbir sabah şafak Hana karıı gazaba gelmiş ve Şa- lnceli"ginden Sevinenler den dolayıdır ki, ışıklar söndürülür. sonra atılır. Bomba hedefin UstUne Sulh zamanındaki tenvir sistemi-
.... lı altm ~run ~ile •. ".'and•~• hm bilgisine ve ~alotine de hay- H!çbl< .ıyamn horlçtM vo havadan g•ldlktM •=•değil. tayymnin l<- nln h"'P '''""' ol•temlne .,,.al ç~ 
yna~ kendi kenı:lıne gulumıe<l.ı. ran kamıştı. Burhan Hana ağır Fıkramızın serlcvhasından bir şey görUlmemesi esastır. Tayyarelerin tlfama ve sUratlne göre daha ileride rllmesl için teknik ve mali zaruret· 
~ 'tagındnn kıalktı, pe~ereye cezalBr verildi. Tüccar da hem a~lamamış olsanız gerek ... Filhakika 

1 

gı:ce seyrUse!erlerinl zorlaştınmık ki bir mesafeden bırakılır. MeselA Jer b~gösterlr. Plı'ın dahilinde hazır-
4ttı.tt•. Cihanııfr gözünü aÇ•P etyuma kavuttu, hem ib""l" b'.' şey anla!'lma" da milmkiln d• l"n alman bu todbi< yaln" ba« ,.. 0000 m.ı" yUks•kllğlnd• uçan ve .ıı hkla<a ,.

0 ,~kite ihtiyaç ...,, n!u« 
' aevıgilisini yanında bulmayın- aldı. Saraydan çıkarken kendi 
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ğıldlr. Bunu slıo:lere izah edeyim. hirlere kalmaz, bUyUk bir mıntaka- ratl saatte 360 kilometre olan bir Meseli\ sokaklarda havagazı fe _ 
~Çocuk gibi 'l!ğladı. kendiıeine dedi ki: Mal~m olduğu U7:ere mağ!Op ol - ya ve ekseriyetle bütün bir memle - tayyarenin vurmak islediği hedetln nerlerl varsa bunlar derhal söndlirU-
ıı_~ihrünnisa pencereden gülerek _ O genç, güzel hocaya uyup ~~ktan. sonra Frn.nsa Adeta kıtlık ket f;nhe.sına şa.mn bulunur. En hüc- 3200 metre ilerisinde bir noktada ıemez ve bunun ziya.si maskeye de 
tırdı: da altın çanı çaklığıma ne iyi et- ı ıçındcdır. Ve bir zamanlar dünyanın ra çiftliklerden dağ başlarındaki ko- bombalarını salıvermesi iktlzıı eder. mUsatt değildir. Bu tenv!ratm tama-
":- Se~lim, bee buradayım. miıtiml \en zengin memleketi olan ve mebzu- yun ağıllarına kadar tatbik edilmesi Bu noktaya gelmezden yani bomba- men ortadan kaldırılması lü.zımge-

~lrrıe ( ""-'- ) l len her şeyi bulunan Fransa bugün ve blitiln memleketin karnnlık içinde sını bırakmazdan evvel de nişan al- lir. 
d~;- Oh, çok şükür ... Fakat bir acınacak. bir vaziyettedir. Ne yiye- bulundurulması icap eder. Işıkların ma hulrlığ'ını yapar; tayyaresini rUz Şehirlerdeki mUnako.lenin tramvay ··· ~ası Vlll' ~bunu yapma ••• Elimden lta. cek, ne gıyecek, ne yakacak var... karartılması yalnız hava hUcumları gAr yatağında ayni irtifa ve sUratto !arla yapılması, elektrik santralının 
~loıın diye içimıcle tıeıp üzüntü Bu vaziyet karşısında Fransızlar zamanına mahsus bıflunmaz. Harbin tutarak nişan flletilP bombayı bıra- tahribi halinde bUtUn şehrin hizme _ 
"'r r- ~- tl ı_. •• • • _ı 8 U L il A C A her .(leyden istifadeye teşebbUs eyle- devamı mUddetincc buna riayet edl· kacağt noktayı görerek yapılan bu tini, faaliyeti ve lhtlyacmm tedarlkl-
"<lif'- _ .J v d'' mektedırler. Geçenlerde bir ziraat lir. Pasif korunmanın bUtUn tedbir· hazalık iyi yetişmiş bombardımancı- nl felce uğratabilir. Otobüslerle mU-
ı.... • '-'uya ta ı >1.1ır ruya ıçıncıe . 
... ..u, uyanuıgnn zaman unya- ı ı ı •ı boş lb l cakm 'b• }' mUtehaaeıst halka şu müjdeyi vermiş leri gibi bu da bir milletin medeni ar ç n en az (30) saniye devam e- ne.kalenin yapılması en emin bir tarz 

- s·u ad h l§lm ~I 'ge ıydor. tir. <Müjde! Soğan kabukları bu se· ve sosyal sevlyeelnln bir ölçUsU te - der. Işıkl8nn kar:ırtılmas: i~te bu olarak görUlür. Fakat bu da hazır -

..._ ır a a scnın yanın an ı k 1 , K h , ı h ı ki ı ·,,.rılrn v H d kik ne ço nce. ış a.ır geçecek ... > l~ki olunur. n şan azır ı arının yapı masma en lığa lUzum gösterir. 
llirıle bıyacagb ım. erk •B a~L ~h- Bu haberden llmltlenen llmltlene· Karartma hükmUne tlibi bUyUk gel olur. Nişan Aletlerinin de mIDıim .ı era er geçecc . u sava . . 1 il ' 1 t k ak ırı Karanldtta emniyet tedbirleri 
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t •en· \.e b ib l ... Al ne, sevmen sevmene, şimdi birkaç bir sahada tedbirlerde kusur eden ro er,n oraya oyrn ~·n Amerl- Karanlık, kalabalık şehltleı\,1 ka-
111\ Ça~n l ~a O ge:~~b • ı Fransız gazetesinde bu ziraat milte· ı tek bir şehir veya bir ev bUtUn ted- knlıların şimdiye kadar gizli tuttuk· ranlıkta emniyet tcdbirl••rl hırsızları 
d,tı b' ~ ın dl. emd ) ı. e. an- haıuıuıının keşti tetkik edilmekte ve birlerin krymetini düşilrmiye sebep !arı ve kimseye satmadıkları nişan için de nıtikemmel bir fırsat o.rzeder. 

E~lı'p ıbrı ~~ en. a ake.t- ~tıy~~~ 1 bunun do~hığu bildırllmektedlr. olur. ı'ıletini tnglllzlere verm.lye muvafakat •• 
.... u ... aenm "' ·~·. = co.-" Sa. •• Sil •• teJ 

RIESDMLIE ~ arkasından seyrederim. 
'ltı ihangirin, penceresoine utıiı 
t11ıı" Çanın o saıbah çalınması, bü
~ ·&arayı altüst etmİ§ti. Makam 
~ ll>leri, merakla divan odasın
~ltı toplandılar. Mihriinnisa, Şa
·~l"alcınındaki bir kafesin arita-

:Y-erlqti. 
bitDavacı, ipekli kumaşlar satan 
~ adamdı. Ortaya çıktı. Cihan

r kendisine sordu: 
dit°) Sana haksızlık eden kim· 

h'ıı- Agra vergi memuru Bür-
B ·~andn, Şahım. 

bir Urhan Han çağırıldı. Kibirli 
d, tavırla divan odasına girdi ve 
ç:~acıyı hiç görımcdiğini söyledi. 

angir sordu: 
- Hiç mi tanımıyoreun? 

~;- Yüzünü müphem surette 
r tılı:y-orum. Ne zaman. nerede 
oltl .. w 

D Ugiimü bilmiyorum. 
avacı aöze atıldı: 

Soldan Sata: 1 - Mevsim 2 -
Tartı - HUkt\mdarlann evi 3 - Ba
na ait bir yer - Bulunmasına çalışı
lan 4 - A teşllyen - Değnek 5 - Be
yaz - Ziyan - Sanat 6 - Donuk · 
Tenvir !ileti 7 - Ecdat - YUrUdüğU· 
müz yerde kalan - Perl 8 - Bir ka
za merkezi - Suyunu çıkarır 9 - Teş 
vik edatı - Doğurmıya yardım eden 
10 - Ytiz - A ita benin son iki harfi -
Nida 11 - Yapma - Dinlenme. 
Yukarıdan Aşaı\'ı: 1 - DuymMına 

imkAn olmıyan - Nota 2 - Sadık ol
mak • Ah!Ak 3 - JtJkln biçer • Bayat 
de~il 4 - lbadet · Kaymakamlık 
5 - Abes 6 - Değnek - Zemberek -
Çiğne, yut 7 - Sonu dervişlerin -
Tazyik et 8 - İki şeyin ortası - Er
kek ismi 9 - Güzel - Portakal yeti· 
ten bir yer 10 - Kanun - lstlfham 
edatı - Bir emir 11 - Sarhoş bağır
ması - Kurtuluş. 
EVVELKİ BUUIACA'SIS HAJ.l,t 

1 - Ramazan - Şal 2 - AlAyiş -
Kısa 3 - - Ma!Ol - Kımız 4 - Ayuk
Hila.1 :1 - Zil - Kabil 6 - Aş - Ha -
Aç - Ma 7 - Kibar - Bar 8 - Kılıç
Caka 9 - Şimal - Balam 10 - Asil
Makara 11 - Laz - Karaman. 

ADOLF H~TLER'in Hayatı 

5 Bitler (ok ifaretli çocuk) on yatında ... 
Lambach kasabasının mektebinde dör· 

düncü sanıf talebesi. •. Sonra diğer bir mek
tepte aJmanca, franaızca, hesap. stenografi o
kuyor. En muvaffak olduğu ders jimnastik .•. 

6 Httlerln elde lııahuııaa m .at 
imı.a&ı ... Bu imzayı 10 haziran 

1904 tarihinde arkad8.1flarlle bera-
ber dağa tırmamrken kö~tkllk dağ 
otelinin hatıra dertert~ atm"tır. 

7 Hitler 15 Yatında iken Leoncfing adm-
da bir kuabada yqayordu. Bu kilisenin 

avlusunda (İneitizlere karşı Boerler) adh bir 
esir almaca oyunu oynıyan çocuklar onu lider 
diye kabul etmiflerdi. 

MEL EK Sinemasında Yeni Bir Büyük Film: f/ / R S / Z K O M Ş U 
SALTANAT KURBANLAR 1 Pencereden Girerek Mücevherleri Aşırdı 

'1 ._ Dün akıam gördü. Dükki
~ a gekli. En ai!r sırmalı ku
bU'lardan lbir ~t yükü aıır?ı· 
ı-~ 'k~&nıma geklıgi zaman benım 
~tt~gılerimi ödemediğimi iddia 
~n makbuzları aramak için 

~ransızcaeözlU; Baş Rollerde: EDV/GE FEU/LLERE-}QHN LODGE Keşki üçüncü kattan y~-1 ler, gece yansından sonra Nesim 'birer cambaz gibi pervaza yapıta-
Seanslar: 1,30 - 3,30 - l'),30 ve 8 dedir. varla_naydım da b~ ha~ düfJ'l\ı· dördüncü katta ohmluğu odanın rak Rafkanın evine geçmi,Ier. 

Suarelerde 1PEK Sinemasından da bilet alıp MEl,EK Sinemasına geçcbllirsinlz. , yeydını. Ah Nesım başıma bu 
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penceresini .açarak: Küçük süt, ça,y takımları altın ~~~~~~--~~~~~-~-~~~~~~~~~-~~~~-~--~-~~~~~~~ hallerigefuenhep~Minl ~Buredanpenc~epe"a~a- urflar ve 1500 l~a k~m~~de 

Bir Felaket 
Akşamı 

Yazan: OÇ YILDIZ 
lt!!!:!!!.. on gelen Fransız mecmtt
;;;;;D alarmdan !birinde Fransız 

hükumetinin memle'koti Alman
lara nasıl teslim ettiğine dair 
tüyler ürpertici bir sahne var: 

Reyno kabinesi nazırlarının 
otomobilleri !bir gece yarısı da
ğınık bir kervan halinde Paris
ten çıkıyorlar; düşman bomba
ları altmda cenuba akın eden 
muhacir kafileleı:.ini yara yara 
ertesi gün öğleye doğru Tur 
şehrine varıyorlar ve içlerinde
ki yan ölü insanları - lıicfoir fCY 
hazır olmadığı için • rastgele 
öteye beriye bosaltıyorla.r. 

Asıl ~tmek .istediğimiz 
sahne o akşam IOf'takk kararu
ken lbu şatonun karanlık bir sa
lıonunda kurulan nazırlar mec· 
llsidir. Cümbttrııeisi Löbrön 
elektrik clüğ.mekrinin yerini bu
lamıyan bir hademeye cçsk dı
§&rı> diye bağınyor "V'C celac 
başlıyor. Söz başkam.andan 
Veygandın<lır. O hulasası fU 
olan aözleri söylüyor: cOıdu 
bana teslim edildiği zaman iş 
İ.§ten geçmişti. Bu birkaç yerin
den kırılıp delmtniş olan biçare 
makineyi tamire ve akını dur
dunnrya çalıştım, fakat muvaf
fak olamadım; bir ikinoi t«rii
-be yaptım. Wne olmadı. Diiş
man insan -ve silah sa'YJlll itiba
rile bize üstündür. Binaenaleyh 
filen, hükmen, manhbtn mağ
lubuz. Yapılacak son bir lee.J'Ü· 
be cordu ve beynğın şerefi> 
namına yapılm~ beyhude bir 
feıda~rhktan ~a bİl'fCY ol
mıyacMttır.> 

Dil&at ecMim: Y-apılacak 
aon tecrübenin ondu ve !bayrak 

şerefini kurtarmaktan başka bir 
şeye yaramıyac:ağını söyleyen 
lbaşkumandan yani bir milletin 

ve bin senelik bir tarihm huku

kunu müdafaa vaziyetinde olan 

adamdır. 

Meclisin ikmci büyüğü mq
hur Verdün kahramanı Marqal 
Pctendir. cD~n asker ve si
lah saym itibarile galiptir. Bi
naenaleyh biz mağlU'buz. Yapı
lacak eon bir tecrübe oRlu ve 
lb~rak şerefinden başka §eye 
yaramıyacaktır> diyen lbatku
marıdana o da hak veri}'or ve 
teslim medburiyetini kabul edi-
yıor. ' 

tki büyük asker böyle konu
§Unca akar sular durmaz mı? 
Mamafih mecliste lbu zalim 
mantığa karşı ufak tefek parla
malar oluyıor. Fakat bunlar ka
fa ve viodanlar gibi salonu da 
ba an akşam karanlığı içinde 
yanmalarile sönmeleri bir olan 
saman alevleridir. Bir memle
keti henüz ayakta ve dipdiri iki 
bu.çuk milyonluk oT.dusile esa
rete scvkeden karar işte böyle 
bir sahne neticesinde verilmiş

tir. 
Mareşal Petenin bir kere da· 

ha 19 l 8 de bu mantığa uyarak 

yine Almanlarla bir anlaşma 
teklifiıKle bulund~undan ve 

Klomansonun onu şiddetle azar

ladığından bahsederler. 
Öyle görünü,>or ki Fransanın 

asıl felaketine sebep bu nazik 
dakikada Vey~andın açık man
tığını, pürüzsüz hesabını idrak 
kabiliyetinden mahrum bir şe
fe malik olmamasından ileri 
gelmiştir. Bu düğmeleri buluna
mıyan elek.tiriklerle beraber 
kafalar ve viodanlann da kor
kunç bir karanlığa gömüldüğü 
felaket akşamında coKlu ve 
bayrağın ~efi için yapılacak 
hiÇbir feıdaı'karb1c çok değildir. 
Mantığı bırakalnn. Milletin ka
nınduki gizV. şuur ve kudrete 
güv~nelim> diyecek bir ses 
Fransayı belci bösbiitiin boıfka 
mu~ ,.ollanna ~dwtİ§ 
oı.cacn. 

IŞIKLARIN SÖNMESİ. .. SOKAKLARIN llARANLIÖI SlZt KORKUTMASIN ••••ıııı.. . ~u. sözleri Sultana~met sulh rına tutunarak komşunun odasına mücevherat çalmışlar. Yine birıbınnc:ı ceza mahkeme.ınde tev- 1 geçeceğiz. Orada yükte hafif ba· birini urganla sarkıtarak çıktıkları 
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kif edile~ Rafeel Yanmu, ıuç ar- hada ağır~ bulursak bizim oda- odaya dönmüşler •.• Çaldıklannı B•IJl*I Pl'olJl'am 

BU Akşam LALE sa:onları kadnşı Nesime ~~~eme salo- ya aktarma edeceğiz, demiş. pay,Jllfnlıtlar. Rafka evine dönün 8 Program, &.03 Hafif müzik (Pi.} 
nunda~ çıkarken ıoyluyordu. Rafael bu teklifi ~aka sandığı ce hedise polise abetmi§. Polis 8,l5 Ajans haberleri, S.30 Hafif mtı-

1 v Neıun Galataıda ~muz soka· için gülmüş: Uci kafadarı yekalamtt ve dün ~~n~;v:.ı (Pl.), S,Mi E\• kadım -

DİCK POWELL - ROSEMARY LANE - PR1SC1LLA LANE'in ya
rattığı meşhur FRED WARİNG PEN~SYLVANlANS cazının hayo.t 
verdiği dUnyayı yerinden oynatan şarkıların neş'e aşıladığı, Hollvud 
dilberlerinin ateş kattığı, Brodvay ihtlfamının azametlendlrdlğl 

Kollejliler RevOsD 
FilmlnJn göz kama.ştıran ebedi nurlle pırıl pırıl yanıyor. 

DİKKAT: Şimal denizinde ilk btlyUk hava taarruzu en son gelen Türk
çe Paramunt Jurnalda 

Numaralı yerlerinizi JQtfen c:Welden kapatınız. Suare saat 8 de Telefon: 43595 

gı·n·d·~·Bnyan Rafka nın evinin ~· - Nesim, demiş. Ben kedi de- hakimin önüne çJcannıftır. Bun- 12,30 Program, 12,33 Fıı.sıl heyeti, 
bı~ı§ı~ın.~e ?t~,.r~~~rm~. Rafka gıHm .. on beş metreden aşağı yu. !ar kendilerini müdafaa ederler- 12,50 Ajans babel'lerl, 18,05 Fasıl be-
mısafırlıge gıttıgı ıçın evı boımuı. varlanırsak tuzla buz oluruz. ken: yeti progra1D1nın devamı, 18,20 Ka-N · b' · R f 1 y rışık program (Pi.). 

esnn ır gi.ın a ae anmaza: - Ben ıenin beline urgan bağ- - Fakirdik, aç kaldık t • 18 Program, 18,03 Radyo en .. , or-

lk
. . d . . ·1_,: • d l • şey a ..,, - ımız e ıosız. ııamız e arun. Ayağın kayarsa, yukarıya na uyduk, bu işi yaptık. Madam kestrası, 18.40 h\cesaz, 19,15 Masikı 

açız. Bu gece bize gel kl§ı 'harlar- çekerim. Rafka 30 senelik kom"U zd Kaleydoskop'u. (Pl.}, :ıb,30 A.Ja.ns ha· 
d · k k d b' · · "' mu ur. berlerl, 19.45 Seçllm~ ınuntelif şar-
~ g~ır~~e . a ar. 121 kze~ın - Sen geçmiyecek misin? Kendisinden af dileriz, diyorlar- kılar, 20.ıs Radyo gazete.si, 20,45 Se 

e ~.ce ır. l§e ıena orta e- - Ben de geçeceğim. dı. Hakim ıbuıomüdafaayı kabul çllmlş film şarkıları (Pl.}, 21 Müzik 
cegım, demış. - Evvela sen geçi etmediği için ikisini de tevkif etti Dinleyici istekleri, 21.iO l'ODUf!Da, 

Rafael iki gün evvel Nesime - Hayır sen geçi Şahitlerin r .. <;...ıJması ;..in du ~ 21,45 Radyo orkectrası, 22,80 .A;ıans, 
l 

· b - L -- • l · · ''-;..; .l- ,..._. .,. ruş haberleri, 22 ~ Dans ...iW.M {Pi.) 
ge mlf, erm>e.ı" Yemlf er. IÇllUf- Deııken anla§Dl!§lar. IA;- oc ma talik~ 1 %3,415 ~- ._. ' 
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Amerikanın 
Parolası: 

Posta Beyiye 
Şubeleri Açılacak 

·Tayyare Gece IAlmanya Buralardan r: 
Hücumlarına Karşı Gecerek Mısıra Berk ... 

TA 
bllhaua ç.ocuklar tarafmdan almması gay•t 

Çabuk Ol! Emniye\. teşkilı\tı kuvvetl~ ve dik • 

' Sarkabilir mi? 
Ba.<;ı l incide-* • kath olmakla beraber a<merlf'r gibi 

ıar derpiş eden kanun layihası. Açılacak Şubeler Tercı'han Askeri gece vazıfeler·ne ..ıışmış v• gec• m•l 
(Baı,ı ı lndde) * Ayan meclisi tarafından ittifakla zemesi1e teçhiz edihniş bulUfınlllk ltt· lesİ'lli yumruk alttnda tutmak 1çın 

kabul edilmiştir. Mümessiller M } ~il } ş h A } } v k zumu karşısında kalırlar. Ve hatta her tarafa kuvvet dağıtmak icap 
meclisince de kabul edilmi~ olan a U er e e İt İ e erine erilece daha cezri tedbirler alarak bu gibi ettiği, ayrıca da taze Sovyet kuv-
bu 13.yiha, B. Rooseveltin tasvi- muzir insanları memleket dahiline vetlerinin ve İngilterede beş, altı 
bine arzedilecektir. Layihada Ankara, 2 7 (Telefonla) - ı heleri olmıyan köy ve nahiyek- dağıtarak nezaret altında ve icap e- milyonluk hır ordunun fırsat bek-
derpiş olunan işlerde sabotaj yap- Posta I elgraf umum mudürlüğu, rımızdekı muhabere ısı temın edi-ı derse toplu halde kamplarda muha- lediğı, Amerikanın on iki milyon
mış olmakla maznun kimseler on luzum gorulen yerlerde Adi ve [ lecek ve memur maaşlarından faza etme zaruretleri gorUlebillr. luk ordusunun talim vıe hazırlık 
sene hapis cezasına veyahut 1 O taa-hhutlu mura.selit ıkabul etmek tasarruf edilecektir. Mahpusları çok olan ceza evlerinin halinde bukınduğu görülür. 
bin dolar para cezasına mahküm uzere bır"r Posta beyiye şubesi Ask.eri malUller. şehıtlerin aıle ayni suretle bıraz memleket dahili- A _ ~ ıbö' I ti vrupaoa y e vazıye er 
edileceklerdir. açmıyicl karar verm~ştir. J ve 90cukları, mütekaitler v"e ya- ne dağıtılması dUşUnillecek bir mev- varken. A·merikanın, Kanadanın, 

So eti 
· Mih iltih" -'- Bu hususta bir talimatname hancı dil bilenler Beyiye •ubeleri zu olabilir. Trenler ve tramvaylar vy enn vere ... ' Avustralyanın, kısmen Hindi~ta-

etmediği sanılıyor hazıı·lanmlflır. Bu talimatnameye açmak ıstedilcleri takdirde teroib kendilerine has tedbirlere lüzum göe nın bütün mem!baları İngilizlerin 
R göre, açılacak şuıbelerle p09ta şu- edilecdderdır. terir. Yollarda seyrüseferi kolayta~-

Nevyork, 2 7 (A.A.) - eu- tıracak ve tehlikelerin önUnU alacak hesabına çalışırken, Almanya, 
ter: t8.li bir sahaya ve üslerinden bin· 

1 
tedbirlerin evvelden dU,ŞUnUlerek ya· 

Associated Presiin Vaşington B ı • t d t 1 1 lerce kilometre uza·k yerlere ken-
muhabiri, iyi ha•her alan memba· di esas kuvvetlerıni sevkedcbilir u O a r 1 S a n a a Y a n a r pılması 11.zrmgeHr. Feıemenkte ytlz· 

den fazla insanın boğulması ve blr 
ların verdiğı ve Sovyetler Birli· M'u' h'ı m yerde bir otobüsön denize yuvarlan- mi} Bunu tasavvur etmek güç-

ği büyük elç~i Umanski'ntn bu Vazı'yetlerı'n'ı muı karanlık yüzUnden; fakat ted- tür. 
hafta Hariciye musteşan B. Wel- bir noksanından ileri gelmiş Mdise- O ftalde Ahnanyanın bugünkü 
les'le tekrar müzakerelere başlı- H" d' 

1 
o 
1 

Jerdir. Vakttle infa edildikleri zaman hesabı nedir? Ôy]e görünüyor ki 
yacağı hakkındakı haıbeTlerı zık· a 183 er uy o r Ou"zeitemı'yo rlar tayysre devrinin gettp çatm•• oldu- teli mak~atlar için ancak Mihve-
redcr( .yor kı: ~unu hiç düşünmeden tavanlarını ve re kattığı memleketlerin kuvvet· 

cMüzak~relere yeniden ba•la- .....,ı ı ioolde* - t tır 1 · · h - '- bt t ft d Y --r Ba,ı ı tnclde* * araaJannı şeffaf olarak yap an ertnı arcamA&. r ara an a 
nılmuı. bazı Vaşı.rıgton mahfil· ld d h _LI ı· h mil ı ı ı ı ı ak t d ka etr•lı yıldımnak ~ '1'le nu"luz sa· o uğu i.••.P n, .~ .se un ve a· falonyad•kı· Lıkurı ıle Epı.rde bı·r eıı>sese f'r ~er n sa ma an - ~ _,.01 
lerinde Sovyetler Birliğinin Ma-.- ... t d kl ~ h · 1 tm' • '-zırlılc kabıhyetıdır. ı kaç köyü bombardıman etmıoı:- r11.r mayı temin e zorlu ara u,..~ar- asını genıt e ry_e ugra~a«: .•• 
vere iltihak etmiycceğıne bır ala- D d f y !ar Mantığın, bilhaasa Arnavutluk 
met telakki olunmaktadır Mü- iın Sofya ünıversıtesın e a- tır. Hasar yoksa da sivil ahali . d • şıst talebe ile sol cenaba mensup arasında .--k az ölen ve yarala- Otel, sinen1a, fırın .-e vapur lske· hadiselerinden sonra göstef igi 
zakerelerden şimdiye kadar az I b d b d · · I ,...., manzara budur. Bu ara.<la yılgın· 

d 
~ı. ta e e arasın a İT ovuşme o - nan vardır. 1elerinin kazalara ve vakalara sebe· 

bir netice a lınmı!',!la a. i...i mem· d h 1 i· '- -'- · k d '·•ı' muş ve pohs mü a a e ederek Korfu da bombardıman edil- biyel vermlyecek surette karartma "" ..,.-.;;....,,esı o a ar gevşem-s- r 
leketin bunlardan daha müsbet ..ı, k'f · [ · ki Yugoslavya ihhyatı bırakarak 
netl

'celer 
1
. tı'hsal etmek u"midınde bazL tal eyı tev ı etmıştir. mıştir Düşman tayyareleri mit· iı,ine düzen vermeleri husust tedbır· F !ere liiz .. t · a•ıst '-kilatını a..a edıy' or "" 

Oldug
·u zannedı'lmektedı·r. Sofya üniversitesi iki gu-·n ralyöz de kullanmışlar.sa da •ım- um gos erır. v .. "'

9 
""1S v dünyanın en Pbti.yatlı insanları 

kapalı kalacak diye kadar mailim olan cdıet ba- Hava hücumlarının maddi ha.sar-
B . Roosevelt Harbiye ve Bahriye olan İsvıçreliler Nazi parti t.,,ki-

soı:..a, 27 (A.A.) _ Stelanı' zı kiliselerle bınalara ısabet vaki !ara ve tnsanca zayiata sebep olduğu nazırlarile görüo1.tü ı·y t k · • ed t h 18.tının kanuna uymadıg"'" ını bir· 
r olduğu ve ıbu 'bınalann haH.ra ar ı ınkar edilemez bir b ahe a-

va·ı·ngton, 27 (A.A.) - Rei. ajansından: ıı ı den'bire ke•lederek bunları orta-' N il L~ 1 uğradığıdır. n atmıştır. Ancak atalar sözümil • y 

.1
.cu··mhur B. Roosevelt bugün eui Y muartCC1enamesinı.n yı- 1 U dan kalıclırıyorlar. Bulgaristan1n ' d · .. ·· ·ı · d · · talyanlara, ikinci bir müdafaa z n cAt~ olsa cimri kadar yer ya-

Harbl
.ye ve Bahrı'ye nazırı Stim-: önlimunun arı esın e ünıversı- aklı bA.o.ına gelWoT. Vtchy Fr~n· 

vuk 1 b 
hattı tesis flnatı bvakılmadı kar• dediği gibi bu cirmi paslf koru· -Y u_.. 

.on. bahriye naziri Knox. bacı.- tede ua ge en azı hadiseler adak h it sası bile gaflet uvkll5'Undan kunıl· 
't Atina, ~>7 lA.A.) - Havanın fena m ı i ma erle büyütmemek ve _.. 

mu"deıumum'ı Jaokson ve milli do1ayt.8ile üniversite, iki gün ka· b l da~ıyor. olmasına ve birçok muharebelerin u zarar ara vatand~ların birbirine .,. 
müdafaa komisyonunda işçilerın palı kalacak.tır. Zilc.ri geçen mua- cereyan etmf'kte olduğu en yUksek J bilmiyerek yapacakları ziyanları da Mantığa rağmen harp olmaz 

1 B H·ıı -k hedenam.enın rmzası tarıhının yıl· 1 L d mümessilı 
0 

an . ı man ı dağlara kar yağmasına rağmen, son katmR.m="k vatani bir borçtur. Ko - mı i Acaba müşkü i.t ıK.arşısın a , 
dönümü, bugi.ındür. k görü~müştür. 24 saat 1.arfında Yunan ilerleyişi runma tedbirlerimiZden mak0ıt.t bu gözleri döMrek deliıee bir uma· 

Bu görü~melerde milli müda· Sovyet Hariciye umumi ki.tibi muntazaman devam etmektedir. İle- ccirmi:t ktiçüttnliye çal~aktrr ra atılam.azlar mı'? İşte ıbiz de 
faa için çalışan endüstrilerdeki Popofla tekrar göriif,tü ri hareketi birkaç gündür devamlı bunu nazari bir ihtimal diye ol-

s fy 2 7 (A A B B C ) bir surette inki•af etmi• ve İtalyan· aun mümlcün dıy' e telakki ettiği-
grevler bahis mevzuu olmu~tur. 0 a, ' · • · · · - ' v j 1 Y ' B 

-0 Sovyet Hariciye komiserliği umu- tara ikinci bir müdafaa hattı tesisi· I apon ar enl İr miz içindir ki iptida.dan türlü tür-

T 
• A k ""' ne fırsat brrakmıştır. İtalyanların lü ihtiyat tecl"birleri alıyoruz. 

Orlno S eri mi katibi B. Sobolev dün yenı- T 
' Alamr adVelrlhtlnulga gönderdıklerl yeni kıta- aarruza Geçtı' ler Bununla beraber işin ameli ta· 

den Bul-gar hariciye nazırı B. Po- CE"pheye gönderilmekte, rafı şu ki at alan ü.k.üdan geç· 

Fabri,ka'.ar pofla görüşmüştür. fakat Yunanlılarla her temasa gel Tokyo, 27 (A.A.) _ Neşrolunan miı§tir. Alıman kuvvetleri he!lüz 
Mihverciler Bulgariatandan dikleıindP bozutmaktadırtar Keyfi • resmi btr Japon tebliği, 1şang'ln şi • şurada burada bol bol ölüm sa· 

ümidi kestiler yet, pek seyrek istirahate sevkolu • mal şarklslnde 250 kilometrelik lrir çalbilecek haldedir. Fakat ltalya• 

B Om balan d 1 Londra, ı7 (A.A.} Reuter A- nan Yunan ileri kıta.atının son dere- cephf' üzerinde yeni bir Japon ta • yı arak boğulmaktan lcurtara
jansının dıplomatık muharrıri yazı· ce yorgun olmalarına ra.ğmen bu su- arruzunun başladığını btldirmektedfr. mazlar ve son neticeyi değiştire· 
yor: retle lf'("Plli etmekte-dir. Cüzütamla- Bu res 1 tebl"ğ . J k ta mezler. Bütün mesele bu haki· 

rından ayrılarak riaA"flmış olan bir t y m 1 e göre apon ı a·: 
;ı-ece logiliz hava kuv"\·et.:ıerinc men· Berlin ve Roma.dan gelen telgraf· çok İtalyan askf>r grupları, bilhassa ı ~ngt.'ie nt>hrtnln kolu olan Han kaderin Almanlera ne zame.n gö-

(8&!1• ı inekle) • 
sup bombardıman tayyareleri Ber • ıara bakılırsa, Bulgaristanın yenl Görice mıntaka.cıında. açlık vU7.ünden Çırmak,..ının .1ı1ki. s~hill boyunca, büyük ııünür bir hale geleceğindedir. 
lin havalisine taarruz etmişlerdir • Avrupa ve Asya nizamlarını iyı kar · ,, ın U\'Ve erını mağlüp ettikten A hmet Emin YALMAN 

t ormanlardaıı çıkarak tt>slim olm. ak - .1 kt d ı o. N. B. Ajansı bir miktar ngi- şıhyacağına ve UçlU pakta iltihak e- sonra ı E"rlt>me e tr. Bu suretle -
tı"' tadır Bnzı yf'rlf'rdl-' ftı:ıılyanlar A.nu- . 1 k . . ç· ı·ı · ö 

liz tayyaresinin Brrhnr yaklaı:ı rı;ını derek Nazi idaresini tert'ddUtsüzce dane muk"'·"m"t go 'ı'rınektf'dır 
1 
şangı ~erı ama ıçın ın ı erın g ~· 

fakat havR dı\fi bataryalarının att"~i kabul E"yliyffeıtlne nlihver de,•Jeller terd i!<h·rı harekPl akim kalmı!'ltır. V AT A N' IN 
KOÇUK ILANLARI 

tarafından geri pilskürttildü~ü sôy • I pek 0 kadar itimat etmemektedir. İtalyanların, ~ .. rnavutlukta 
lt>mi1;1tir. D. !'l. B. Ajansı Berlinin Ne Bulgar Bıı..şvcktli ne de Bulgar tu tunabilmeleri m ütküllefiyor 
clvarında hR\'a muhart:>bt>leri vuku - Hariciye Nazırı B<-rlin :ııl'yahaline Umumiyetle Umit edildiğine göre Kartal Sulh HiklmUğlnden: 

Pendlkte Nktn lken ölen Gttıtzarm. huJdıı~unu lt>~lim etm1 ·tir c;ıkmamıftır. BOyle bir gpyahat mu- birkaç güne kadar Yunanlılar. yeni 
mühim stratejik noktalar işgaline mahkeırneee tesbit edilen ve tereke. 
muvaffak olacaklardır. Bu mevziler sin.in tastlye81 için satılm88ına karat' lngiliz tayyarelerinin faaliy'eti arttı tat olarak lam mutavaatı tazammun 

Pder 

İŞ ARIYANLAR: 

tş arıyo".'111D - üniversiteye devam 
etmek şarttle öğleden sonra veya 
gece saat 24 e kadar çalışmak üzere 
iş arıyorum. Vatan'da J!'. T. rUm.u
zuna mUracaat. 

t.ondr.R., 27 tA .• '\ ,) Bu ak~am 

ha,·a neVlr<'ti R-ı;ıatıdaki tebhğl ne.-,- Alınan propagandacıları Molotof, 
retmi~tir Sunfter ziyaretinden bahsetmez 

Sah - Çarşamba gKesi bombardı· oldular 
m . :ı taarruzumuzun a~nl kuvveti Ko- Gözükür amelt neticeleri itibarile, 
ıo ıyada bir !;ilah fabrikasına ve di- B. Molotof un ve fsp::1.nya hariciye 
ğf hedeflere tevcih edilmi,tir. nazırı B. ~unnerln Berline yapmt1' 

Diğer bombardıman teşekkUlleri - oldukları !leyahatler yapılmasa idi 
miz de Berlin demiryolllarını, Torino df' olurdu. Filhakika, Alman propa· 
!ıllA..h fabrikasını, Rotterdam, Flesin· / ganda mn.kamları bu seyahatlerden 
gue, Anvers. f'-alais ve Boulngne de bahsetmez oldular. 
bulunan doklara ve grmilerC' taarruz Öyleye benziyor ki, Bulgaristanın 
rtmişlerdir. bugünkü hattı hareketinde bir taraf 

Sahil tayyare filolarımız Lorient tan Romanyann mi~ali ve diğer ta -
deniz üssüne, Gand petrol depolarına raftan Yunanistanın misali müessir 

olmuştur. 

zapteditdiği t&kdirde. J.talyan kıtaa

tınm Arnavutluktaki vaziyetlt'rı ve 
bilhaRsa tutunabilmeleri daha zıyade 
müşk Ullf'~e-cektir. 

Eiri heniiz zaptolunmadı 
Çok ıhtlyallı davranan Yunan ma

kamatı. çok lyl nt}·etıerle dahi ol· 
sa, Ergiri'nin zaptedildlğine ve Elba-
san'ın tahlıyesınf' mütE'dair 
haberlerı ho..5 gc>rmemf'ktedir 

c;ıkan 

Yunanlılar, ganimet toplamıya 
yetİ§Cmİyorlar 

Yunanlılar terkediJmiş ola11 harp 
malzemelerini toplamakla meşgul· 

dürler. En son iğtinam edilen malze· 
me, GöricedE"n rical eden bir İtalyan 
fırkasının Moskopolis'in garbında ter 

l, arıyonun - Sabahtan akşama 
hatta gece yarısına kadar çalıç :.bl 
lirim. Valan'da işçi rumuzuna mUra· 
caat. 

\.~rilt>n konı.,ol, saat, yatak, yorgan, 
karyola ,.e gramofon "" plil.kları dl· 
ki~ makJnMı kaz.an \'e sair bakır ta
krmln.rlle dl~er hane e'yası 8/12/940 
t&rl.hine mi.i"8dif pazar günü saat 
10 da Pendik pazannda açık artırma 
8Uretile satı lflA'.'a.ğından talip olanların 
ye"--ml meızkO.rda rnahalJlndt>- hazır bu 
lunacak sulh hakimine müracaatları l\tUTEFERRtK: 

uan olunur. 

ZA vt - Edirne Al\kerlik şubesin
den aldığım ihtiyat kUtUk numarası 
(96) olan terhis tezkeremi kaybet -
tim yenisıni alacağnndan eskisinin 
hUkmU yoktur. 

Mu.tara oğlu Ahmet Şadi 

De~ veriyor - Orta mektep t.aıe
oelerine E>hven ~erllar1a, riyaziye, fi
.~~ k. kimya. tabiiye dersleri verebill· 
ı im. İ!:>tiyenler Vatan'da G. ö. rümu· 
zuna mektupla mUraeae.t edebilir. 

Pansiyon arıyorum - ... .,,tanbul ci· 
hetindP tE>miz bir aile yanında panBi· 
yoner oturmak istiyorum. 1stiyenle
rln Vatan'da Z. M . rUmuzuna istedik 
leri fiyatla müracaatları. 

taarruz t>tmlşler. iı:;gal altında bulu
nan arazıdekl dU .man tayyare mey -
danlarını bon1balamıı:ılar, Hollanda 
sahili açıklarında gemilere hilcumlar 

Türkiye azimkir bir vaziyet 
almııtır 

Bulgaristanın komşu.su olan Türki
ye istikrar ettirici bir tesir yapacak 
vaziyet almıştır. 

ketmif olduğu malzemedır Bu mal· ================ =============== 
ŞEHiR TİYATROSU 

TEPE BAŞINDA 1 TEMSiLLE R İ 
İSTİKLAL CADDESİNDE 

KOMEDi KISMI 
yapmu~lard1r. 

BUtUn hareketlerde beş tayyaremiz 
kaybolmuştur. 

Bugün Frise adaları açıklarında 

bir dU.":lman iaşe gemisi sahil tayya· 
relerimiztn hücumuna uğramış ve ba
tar vaziyette bırakılmıştır. 

Askeri Vaziyet 
(Ba!,ı 1 !Dclde) = 

bu "fıdlyl ortasından garpten 
l'ilarka kat4'<1er. ŞoSf'ı<len ayrılan 
birkaç dat yolu bu -vadiyi tırma· 
narak "·e cenubundakl dakhırı a
ı,arak Bc>vol \·Adl'ılne atlar. Bu 
dağ tep€'lerl Yunanhların elinde 
ı~" taarruz ~ok gli( inkişaf eder. 
Delil..,t datı1 onu müteakip bir sı· 
ra tt.>ı•cler müdafaayı yine kolay
laştırır. Bundan dolayı blldlrJlen 
bu taarru'Z. hareketinin umami 
mahiyette olmayıp ~lokra bava· 
U!'llne l-"unanhların hAkJm olma -
nıaJarı h;in yenJ bir mlidafaa cep
hesl t~klllne ve ya.hut Yunan sağ 
<'enahından merkez mıntaka•una 
ku,·vet ayrılmama.slna matuf bir 
hareket teldkkl etmek daha doğru 
olur, Eplr eeph~lnde İtalyan ha
\·a kUV\"f'tlf'rinln bombardıman et
tlklerl mf'\ kiler Kallbakl, Oe.h·I -
na.ki, A)'a...-.aranda yolu üzerinde
ki ve ,.h.-arındaki noktalar oldu
~n& göre, YunanhlBnn bu yola. 
ya.kla,tıktarına ve sahU mıntaka· 
"''"a çıkardan ku"·-vetlerle de taz. 
:ylkln arttırıldığına del31ct etmek· 
tedlr. 

Erglrl Uz.erine yapılacak hareı ... 
kAt bu :rotun zaptından ~onra ln
k l!118.f f'debllocektlr. Her iki taraf 
ha~·a kuv,·etıerl cephede (alı,mak 
ta "·e cephe geri.sinde İtalyanlar 
Korfo ve KefaJonya adalarındakl 
Yunan hazırlıkları na \'f' lngillz 
tayyareleri de A\·Jonya. cı,·arında· 
ki -vapurlara kar.jı faaliyettedir
ı ... 

Belcika İtalya ile 
( 

Harp Haline Geçti 
Elizabethvllle, 27 (A.A.) - DUn 

aı,ağıdak.i resm1 tebhğ n~dilrniş • 
tir: 

Belçika ile harp halinde bulunma· 
yı arzu etmediğini her zaman beyan 
etmiş: olmasına rağmen İtalya Bel
çikalılara k8.l"fı son zamanlarda bir 
çok hasmane hareketlerde bulunmuş 
tur. Bu meyanda Fransız 1'ı:ezlmettn
den sonra şimali Atrikada bulunan 
Belçika ticaret tayyarelerine vaziyet 
edilmiştir. İtalyan dentzalttJarr Ka
sal ismindeki Belçikalılara ait şilebi 
de mitralyöz ate,,ine tutmuştur. İtal· 
yanların Belçikada bir tayyare Us&U 
tesis ederek İngiltereyi bombardı -
man etmek için buradan havalandık 
larına ait del111er şJ.mdi Belçika hü· 
kQmelinln elinde bulunmak.tadır. 

Bu tecavUzlerl gözönUnde bulun • 
duran Belçika bUkQmeti bu hareket
lere karşıJık yapmıya karar vermiş
tir. Belçika kendisini İtalya ile hali 
harpte addetmektedir. 

Belçika Kong oau d a l ta lyaya 
harp ili n etti 

Elizabethv!Ue, 27 (A.A.) - Belçl· 
ka kongosu umumt valisi, Belçika 

zeme, Göricenin sükutundan sonra İ· 
Wyan ricatmın mahiyetini gOster -
mektedir. 

Maliki gölü civarında da birçok 
malzeme terkedilmiştlr. Arnavutlu ~ 

ğun cenup bölgesine ant bir ihraç a· 
meUyeei yapmıf olan Yunan kolunun, 
İtalyanlar tarafından irtibatının ke
sildiğine dair iddialar Yunan maka
mabnca tekz.ıp edilmektedir 

ltaiyanlar, m ukabil taanuza mı 
geçiyor ? 

Londra, 27 (A.A.) - Reuter Ajan
sının Yunan - YugOBlav Aududunda
ki husus1 muhabiri bildiriyor: 

İtalyan kıtaatı Yugoslav hududu 
yakinlndeld bölgeye topçu kuvvetleri 
celbetmekte ve hUmmah bir faaıtyet 
göstermektedtrler. Bu Nil 1taıyanla

r1J1 Pogrsdeç ve Moekopolls'tekt Yu
nan sat cenahına karşı mukabil bir 
taarruza girişmek niyetinde oldukla· 
n intibamı vermektedir. Hazırbida -
rm merkezi Ohri göt6 CİVBl'ında ve 
Pogradeç'le daha cenupta:ki Şera.na· 
nm 9 kilometre kadar •hnalinde l<Aln 
Mokara ~t ve havalisidir. 

Yugoslav hududu civarında cephe 
sakindir. Fakat pazartesi butün gUn 
topçu dilellosu yapılmıştır. Dün g'.!n 
düz 32 İtalyan eri Yugoslav makam· 
larına teslim olmuşlardır. Bunların 

28 t Arnavut, diğerleri İtalyanchr. 

Bombay Asamblesi 
Reisi Tevkif Olundu 

kongoounun ltalya ile harp halinde Ahmedabat, 2 7 (A.A.) -
bulunduğunu bugün• ilAn etmiştir Bombay Asamblesi reısı Mav· 
ŞUphelt tel~kki edilen b•ltun İtalyan· ı lankar, milli müdafaa nizamatı 
lar Leopoldville ve Etizabethvllle de hükümleri= göre tevkif edi.lmit-
tevkif Pdılmlştir. tir. 

D RA" KIS~ll ~ıi 
BU AKŞAM \I' 

Saat 20,30 da ' il 
AYAK TAKIMI ~ASINDA ! ll 

BU AKŞAM 
Saat 20,30 da 

D A D I 

#A----Her Şey Taklit Edilebilir Aw----... 
Bir buçuk. asırdanberi tek 

rakibi çıkmayan meşhur 

Hl 
Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
1 - UeklkBrda Altunlzade ınahallesiırin Koşuyolu caddesinde Mki •& 

yeni 58, 60, 62 kapı sayılı ve bermuclbt. senet 41at;5 metre murabba ara· 
zi içinde mebzul çam ve ~ıca kestane, saire agaçları muhtevi ve KU
çUk Çamlıca caddesi ile lroş<ıyoilı caddelerine gen;, cepheleri bulunan 
korunun mttiklyeti satılmak Uzıere 9098 lira 10 kuru:ş muhammen bedel· 
le kapalı zarf wıullle müzayedeye çıkarılmıı;ıtır. İhalesi 9.12.940 pazar
test gllnU .... t 14 de Kadıköy Vakıflar mtidUr!Ut;ünde icra kılınacaktır. 

2 - Arttırma.ya girmek isteyenler 682 lira 36 kurUf teminatı mu· 
v&kkate akçesini Kadıköy Vakıfta.r Mtidürtüğü vezneBifıe teeUm etmeli· 
dlr. 

3 - Teklif mektupları 1 inci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar arttırma komisyonuna verilmiş olacaktır. 

4: - Posta ile gönderilen mektuplarm da aynı saate kadar komisyona 
gelmi~ olması şart olup gecikmeden Vakıflar idaresi mM'ul olmıyacakb:r 

5 - DIŞ zartıarın mühür mumile iyice kapatılmış olması lA.zrmdır. 
(11100) 

Salılbl ve N eşrlyat MUdUrU: Ahmet Emlo YALMAN 
Basıldığı Yer: VATAN MATBAASI 

kolay •e mttesslr bir mtistahz.ardır. 

BARSAK SOLUCANLARINA 
Karşı gayet te8lrltdir. Barsak solucanlarıntn büyüklerde ~e 
küçilkJerde sebep olacağ"ı t.ehJlkeler göz önüne alınarak .. oıu
ean hastalıklarında bunu kullanmaları faydalıdır. 

Heklmlulmlze ve halkımı7A tav·Stye edilen bu mü:stabı.&J' her 
• ecza.hanede bulunur. 

Kutusu 25 Kuruştur. 

Devlet Demiryolları İlan lan 
Muhammen bedeli (5691) lira (50) kuruş olan 1100 kilo muhtelif 

eb'atta ambalaj sicimi, soo yumak bilet sicimi, 650 kilo muhtelif eb'at~ 
ta İngiliz sichnl ile 1500 kilo kalafat tpl (12 112/ 1940) per~embe gtınO 
saat (15) on beııtte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komiSYOn ta~ 
rafından kapalı zar! usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (426) lira (87) kuruşluk muvakkat te
minat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekltnerlnl muhtevi zartı•rını 
aynı gUn saat (14) on dörde kadar komisyon Reisliğine vermeleri JA· 
zımdır. 

Bu 
tadır. 

1 ak· 
~ ait şartnameler komisyondan para.sız atarak dağ;ıtılJYI 
(11153) 

Maliye Vekaleti ve Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankasından : 

28/5 ve 15/ 12/1934 tarih ve 2463 - 2614 numaralı kanunlar 111'1" 
cibince ihracına salA.htyet verilen ve geliri tamam.en Sıva.e: - ErZUJ"UXl1 
demiryolunun inşasına tahsis olunan % 7 geltrU Sıvas • ErzurUDl .19" 
tikrazının 20 senede itfası me~rut 5,5 milyon liralık yedinci terttbtDb1 
kayıt muamelesi 5/12/1940 akşamı niha1et bulmak ttzere 20;11,ıll(O 
sabahından itibaren bafla.mışbr. 

TahviUer h&.miline muharrer olup beheri 20 ve 500 hra itibe.11 kl1"" 
mette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre a.yrılnuftır. 

Bu tahviller ıunumı ve mülhak bütçelerle idare olunan cıaıre .,e 
mUC!'Beselerce vilAyet husust idareleri ve belediyelerce yapılacak ın& 
zayede ve mönakasa ve mukaveıeıerde teminat olarak ve hazinece aa· 
tılmıç ve sab:lacak olan milli ernJA.k bedellerinin tediyeshlde b~ 
kabul olunacakları rlbi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de ~ 
villerin tamamen it.tasma kadar her türlü vergi ve res±mden rnuJ. 
buhınacaklardtr. 

TahvilleTin ihraç fiyatı % 95 olarak tesb!t edlhn1'tlr. Yarıl 2(1 
liralık b!rHk t.ah?ll boclell 19 ve 500 liralık tıthvll bedell de 475 ıır-· 
dır. 

Kayıt muameh!sl Ttlrkiye Climhuriyet Mer!<ez, Türkiye cttrnınıri• 
yeti Ziraat, Ttlrkiye İ,, EınlAk ve Eytam, Halk, Türk Ticaret, ııeıedl· 
yeler banka.lan ne Sümer, Eti Banklar ta.rafından icra edilmektedit· 
Diğer bankalar vasrtasile de tahvil almu temin olunabilir. 

Sermaye ve t:ua.rrutla.rmı en emin ve en çok geJir getiren saJl8-• 
!anla işletmek isteyenlere lrnyftyet il6.n ve 15 günlük suskripsiY"" 
mUddeti zar!mda bankalara mttracaatıarmm kendi menfaatleri ikti· 
zasmdan bulunduğu işaret olunur. (10999) 

1et Llra1ık Lira 

1 2000 - 2000. 

s lOM - Soot.-

z 7150 - ıııoo. -

' 600 - 2000.-

8 :ıııo - 2-000.-

S5 100 - -·-80 ııo - 4000.-

300 20 - 6000.-

fürkiye İt Benlıum• para yatırmakla yalnız 
riktirmit olmaz, aynı zamanda talihinizi de 

olursunuz . 

para bi
denemiş 

Keşkleler: ' Şubat, 2 Maym, 
l Ağ1tatoe, 3 :tıdncıu,rııı ta

r lltlerln.de yapılır ~ 
Kumbaralı ve km::.baraaız be 
aaplannda en az elli llraaı bu· 
lwtanlar kuraya dahil edilirler 

İstanbul Nafıa Müdürlü.ğünden : 
10.12.940 Salı günü saat 15 do İstanbulda Nafıa mUdUrlUğUnde eW 

siltme komisyonu odasında (4412) Ura keşif bedelli Ayazağa Kö.,kil W 
miralı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muka.vele, Eksiltme, Ba.ymdrrlık İşleri Genel hususi ve fenn1 ,artn•' 
meler! proje ke<ılf hUlllaasi,ll)e buna mUteferri diğer evrak dairesinde gır 
rlllecektlr. 

Muvakkat teminat (331) liradır. 
tstekiilerin en az bir tealıhUtte ( 3000) liralık bu işe benzer 19 yaptl' 

t;ma dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul ' 1' 
ıa.yetıne müracaatla eksiltme tarihinden tatil gUnleri hariç (3) g0• 

..ı· 
evwl alınmış elıllyet ve ~ yılma alt '!!icar•' ""'""' W81kalaci)lle ... 
nıoelerl- (llO&i) 


