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Sovveıtn eırü n dlzcafl=il eıreıtn o e 

r' 
il 

s 
Finlandiya 300 bin 

asker topl3dı 
Moskovadaki teşebbüsü tesir yapmadığı takdirde 

Amerik'i başka 
tedbirler alacak ! 

Helsinki tamamile tahliye edildi, halk 
sokaklarda silah omuzda dolaşıy9r 

Mü.zak:ereler başlad'" 
K._ ~ cCpheye giden bir Fransız bataryan ... 

Pam, 13 (A. A.) - Zannedil
diğine göre Lttn.nya, pek yakın· 

da Almanyadan Klaipedayt (Me
mel) i:stiyecektlr. Litvanyaya 

Sovyetler müzaheret etmektedir. 

Litvanya heyeti döndü 
Paris, 13 - Moskovadaki Llt

vanya muraJıhaslan diln Litvan -~ 'HöTIL,E 
1fiı Çemberlaynın nutku- lngiliz donanmasına 

yaya dönmüşlerdir. 
Yüksek Sovyet meclisi Vilna 

nehrinin ve arazisinin Lttvanyaya 
iadesini ve 10 ~ tarihli 
Sovyet - Litvanya kar§ılıklı yar -
dmı paktım tasdik eylemlştir. 

Sovyet - Lltvanya muahedesi 
ile, Litvanya, yalnız Vilna 5ebrl
ni değil, 57 küçük tıehri. birkaç 

(Devamı 4 tinctide) Na1 er v~ nu kendi tekliflerini red 150 tayyare 
sreddın mahiyetinde görüyor ~irden hücum etmiş st;·~r:;. maksat 
hoca 1 Şımal denizindeki muharebeye ı,gaı aıbna.ı.ı ı.taıı1nı1ım .ı.. 

r,ı.11• H • Almanyada harbe devam için h·t t f ·ı"t . I hlllyo ıı.azm uehmet AIL emn-
~"' · ASAN KUMÇAYI I k t db' I .. .. "ld.. şa ı olanlar a sı a verıyor ar huriye& uıuvvttoeııabmaaa bU-
~--t~Yiarı ne yaparlar~ 8uallne a 1 na C a e 1 r er g 0 r U ŞU U Oslo, 13 (A.A.) _ Aelesundda Tayyareler, duman çıkaran bom fade edenler arasın.ela. lstanbula 

':ııa llocanm: "Kırparlar Londra, 13 - Stokholm ve edilmemiştir. intişar etmekte olan Summeorpos- balarla infilak edici bombalar a • geldi. Kendlslle konuşan bir ar. 
), ~'" ~ da yıldız yaparlar!,, dl· Kopenhagdan gelen haberlere Alman gazeteleri, dünkü nu.. ten gazetesi, pazartesi günü Ni • tıyor ve bu esnada harp gemileri. ~ zabtettfğl sözler bir 
~ ~ • \·erdiği mC§hurdur. ınt- göre, Hitler arka:daşlariyle bera- tuk münasebetile, Çemberlayna kingbank denilen muharebede ha. nin tayyare dafi topları faaliyete ytizelllllğln dönüşte aöylemcs1ııl '1.ı..ıı lareııdin Hoca gibi eski Le- pek tabii gördUğllmüz ı;öZJer; yal· 
~ ~tllarpıp kırpıp yıldız yap· ber, toplanarak Çemberlaynın şiddetli hücumlarda bulunmakta zır bulunmuş olan Kvaloey adm - geçmi~ bulunuyordu. ruz bunun kadar tabii buldoğu-
' Yor S h be 1 ril nutkunu uzun uzadıya tetkik et- Çemberla~ Almanyayı parça daki Norveç balıkçı vapuru mü. Kvaloey, l>ir müddet sonra mu- muz bir nokta da bu aözlerl din· 

._ ~ b.uduorn. a r e en ~T- mic:ler ve bu nu-:kun Alman sulh lamak iatedigmv· i ve harbi en iyı· rettebatmın be'-·anatmı ,,_retmck. harebe sahnesinin tam merkeıine 
--e"IS :s J ·~~ liyenlc.rln mana , ·erme.kteld ser• 

~ı. bla.ııı.n. §arkında Ukrayna- tekliflerinin kat'i v~ açık bir su- hal çaresi olarak tel!kk:i ettiğini tedir. gelmişti. Etrafımıza bombalar dil bestiJCl'ldlr. 
bııı"'1dı:ı;Yaz Rutdann meskfın rette reddi ma~iyetin-de bulun. iddia etmektedir: Bu mürettebat, §(>yle hiklyc e- şüyordu. Muharebeye iştirak eden Mehmet Alinin sözlerini keU. 
'ldt, &ı l;tl 1crlcrt Soyyet Rusya duğu neticesine varmışlar, harbe Garp cepheıindeki hareklt diyorlar: tayyarelerin adedini 150 olarak meler tarafmdan almız: Uo.stafa 
>etı,11 Gs.kova hükfunetl artık bu devam için alınması lazım gelen Paris, 13 (A.A.) _Yan ree- "Balık avlamakta oldulumm tahmin ettik. Muharebe, takriben Kemali AnııdoJuya yollıyan ken· 
ifJ,., geri ,.ermek fikrinde de- tedbirler etrafında müzakereler- -..ı ten J.- In,..;ı;.. harp (DeTIUDJ ' Uncüde) 
~ '<(f O. mt mahafılde, resmf tebliğ hale- ~caua garp ~ ı.uu. 
lı~ ı\İtrıan~b ,.e !'1lmal tan.Oannı de bulunmuılar ve Ren havza· kında bir talmn mütalealar ecn!· eanisinin gelmekte olduğunu gat-
'qt,ıı_1 a doğrudan doğruya smdaki büyük şehirlerin tahli- l dille B ~:1 • ~ .... ~-..ı- b-rta 

"'li ııe lUı edilmektedir. Bu mütalealarda • U gcuwerm u.ı~uuuıı::: ı • 
ak ctmı, bulunuyor. yesine karar vermişlerdir. Bu (Devamı 4 tiııdlde) kını tayyareler cevel~ yapıyordu. 

~ (Devamı ~ üncüde) haber, başka bir membadan teyid 

lct~;ı~ 
k Fra'1sı 
iiaı1 1'ı l istihbarat teşkilatı mensuplarilc Alman istihbarat teş. 

ııe a11z ensup1ar, arasında harp esnasında cereyan etmiş müthiş 
ansıl ·· d ç muca eleyi metızll olarak alan 

ok heyecanlı aşk, macera 

Çarşıda bu sabahki cinayet 

Bir adam eski ortakları olan 
iki' kardeşi vurdu 

Vurulanlardan biri öldü, halk 
katili sokakta dövdü ve casusluk romanı 

N Bu sabah saat onda çarşıda bir 

Y akleden : F E T H l K A R D E Ş cinayet hadisesi olmuş, Hamza 
Hadisenin sebebi paradır. Taf

sil~t şudur: 

"- a rtn H AB ER 'd b 1 isminde biri Garbis ve Yervant i. 
~. . e aş ıyor simlerinde iki kard~i tal>anca..ite 

• Q •. ··-tvurınuştur. 
Garbis ve Yervant isimlerindeki 

ik~~idenberi Mahmutpa. 
. ,, ~•M3:Ü~) "Ole~hur J,omik artist ı~crnandcl'dir.) 
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Valiıt 
A.sım Us. ''Yeni bir Dnlk:ın Birli

ı..ı'' başlıklı makalesinde, I.ehislanın 
:ıkıbelinden ibret dersi almağa muh 
tjc o}anl:ırın başında biıtün Balkan 
mem1ekellerinin buluntlıı~unu k:ıy. 

dediyor. Muharrir, Balk.ııı Anl:ınlı· 

Bnlkıınlara hariçten sclccek h~ r 

türlü tehlikelere knrşı bir ıııüdıır:w 
cephesi haline celnıcmiş ıse bunun 
biricik mes'uhinün Bulg:ırıstan •·l· 
doğunu, bu ıııcnılcktın ı,u bozının · 
culuk h:ırckclinden dol:ı~ı hır sıin 

cihan tarihinin kıırşısın<ln muh:ı · 
keme olnınk gibi bir nıc\'kJc dıı~ · 
mek istemezse Jıeynclmılcl :siyn'ietı· 
n[ olgun bir göruş ile ınnıtın l'lnıc· 

si Te Balkanlı lılr de' Jel olarak ıın· 
tanta, dahil mcmlcketlı:rlc e:birl ?:ı 
etmek icin umumi harckcllcrlnc ;)C· 

ni bir istikamet ''crıııc~ı icap cllı· 

ğini kaydettikten -;onra, l.elıi l:ıııın 

bugünkü fıkıhelllll11 fıklİ7. Olt11ak IS• 

tcyen kurhnğanın iıkıbetine Lıen • 

%cdiğini SÖ;) lu) or ve J.ehlstıının ken 
di hudutları içinde mlJyonhırea 
Uknınyah, hcynz Rus Vt" Alman 
Tarken Tecen mıntakaı;ındnki yiiz 
hin Lehliyi nlmnk lı;:in Almnn)u İ· 

le birleşerek Çckoslo\•akyn iizeı ll't" 

suikast tertip etliğini h:ııırl::ıl:ır:ık 

şöyle diyor: 

ri<.lor meselesı ne ceYirmektcn keıı· 

di~i için hiç bir f:ıyıfa gelmiyc<:l'· 
ğınl t:ıkdir etmez mi?" 
Asım u~. Bulgar de\·Jel adamları • 

nın d:ı, küçüle deYltlltrln i~likliıl • 
lerinl ınuh:ıfou için nncak hirll'~ • 
mtk icap t'rltceğı hakıkııtini artık 

anlamış ı;orıınulıklerıni i~nrl't c • 
dllOr. 

Yeni Sabah 
Jlüı.eyın Cahil Yalçın, "Bitaraf • 

ların Sulhü" hoşlıklı nıııkalt~inde, 

hiıarnrı:ırın, Bcrlının isteğı \'eçhlle 
Alm.111.).ıı1ııı ,uıtı ıcı..lıflcrıııe ger • 
çekten ıns:ıııt ,.e lıiı:ıror hır mülıi • 
lı:ız.ı ılc ıııuz.:ıharel edip cıleınbc • 
l·eklcrıııi ıcıklk eılı~or ve Alın:ıny:ı· 
nın her şc~ den enci ~unu yııpnı:ı-
ını kaydediyor: 
''Alnıony:ı en·eJR namıı~Ju ,.e mii· 

lefekldr vicd:ınl:ırılo onu pek çok 
lrnlı:ıhntli hir me\'kıe sok:ın mantık· 
ı;ızlıklun kendısıııı kurlarrnalı ve 
üzcrlnclcki ithum ı lemizlenıelidir." 

Tan 
M. Zckcri~ :ı Sertel, lngllıı Baş • 

\'c\dllnin dünkü nutkun1ı tetkik e • 
dcrek sulh lcşe!ılıü~lcrinin iıkıın 

kaldığını söylüyor ve sulh vey:ı 

harpten birinin tercihi ~imdi ~·ıı.I· 
ııız Alnıoıı lıüküınellne ait olduğu • 
nu kaydediyor. 

"Aradan hlr sene seçmedi: tarih 
bu ihtirasın cezasını kendisıne suc 
ortağı ol:ın Almnn l'}i ile verdi. 

Bu öyle bir mis:ıldir ki, lıudulla· Cumhuriyet 
n içinde bir milyonu yakın Tiirk Nadir Nııdi, Hillerin sulh ıeşeb -
ııilfusu ol:ın DJlg:ırist:ının bir gü • bCisü \'C dcmokr:ıtlnrın lıunıı ce • 
zil•J Dohrııcny:ı, öbür gö:r.ünü De· mplıırı ıırnsıncln Polon~:ıııın uıiela 
ueağacına dikerek y:ılıancı ellerin unutulmuş gihi göriindüğüı\ii, ~·ün
yardımilc Bıılknnlnrı karıştırmanın kil ı-·ransız Baş\'ekllinin nullrnnd:ı 
kendisi için de ne gibi ukıbellcr Polon,·ııılaıı - beklenilen man:ıda • ı 
getirebileceğini gösterir. bir kc)ıınc ile dahi balı cdilıncıııiş 

Türkire Bulgaric;landa bir milro· oldui;ıınu ıleri sürert!k böyle diişü • 
JJa yakın Türk bulıınm:ısını hoş gö- nenler Jıulunduijunu, holhul..i hu • 
rllyor. Bulgnristnn Dobrucndnki yüz nun doğru !Jir diişünüs olmoclıi(ını, 
bin, yahut yiiz elli hin Bulsnrın çünkü Jngillcrc ''e Fr:msanın nan· 
Romany:ı hudullıırı içinde ynş:ım:ı - zis \C koridor i~·in harbe girmiş 
sını hoş gormck için Tilrkiycden olmndıklitrını, bu scbclıin dolan 
örnek nlnmaz mı? Dcde:ıH:ıçta iktı· 1 b:ırdağn son d:ımla teşkil elliğini 
sad1 bir mnhrec meselesini bir ko; l kaydediyor. 

Galatasaray - Fenerbahçe 
maçı tekrarlanıyor 

Gulnt:ı~ornyln, Fenerb:ılıçe arn.~ın- 1 pun oyun harici olması n yapılan 
dn gecen lı:ırt:ı y:ıpılan lik m:ıcında golün s:ıyılmam:ısı, 
hakem tıırafıııdon, çalınan bir diı· 2 - Nizamsız yapılan bir golden 
dfikten sonra, l"en-erbahccnln yap • sonra, oyunn dt\'nmın nizam~!? :ıd
tığı gol üzerine dki olan itiraz tel- dcdilcceği, 
kik edilmiştir. Mnçın hakemi, ver· 3 - Gayriresml cereyan • eden 
<llğl rapordn golden evvel düdük bir mucın neticesi mutthe~ ~:ıyıln • 
çalmış olduğunu, rııpordn '1ikrelme· ınıyocası için, futbol ka,·:ıirli uıııu· 
si U:ı:crine ortnyn yeni bir hııdise miycsine ııöre macın yeniden y:ıpıJ. 

çıkmı~tır. Hakem raponınu tetkik 
etmek üzere toplanıın hakem ko • 

ınitesi, ·rapor üzerinde uzun lıoylu 
tetkikat yaptıktan sonra şu karar • 
Jarı vermiştir: 

1 - Hakemin golden enel dü • 
ijQk ,çnlmış olması dolayısile, to· 

ınnsı. 

Hakem heyeti, h:ıL:cm raporun • 
d:ıki s:ırahate binaen Galata~arııy -
Fenerb:ılıcc maçının ~;eniden yn -
pılmıısı ile, hakemin bu diHaıs!z -
llijl dolayı~ilc ele L:endisinc hir Ih : 
tar vcrmi' ve bu kararı yilksek ha· 
kem komitesine bildirmi,lir. 

Bu haftaki maçlar 
•Beden Tcrbiyeşi latanbul Böl

gesi. Fatbol ajanLğından: 
'"14. lO. 1939 tarihinde yapı

lacaJC maçlar : 
ŞEREF STADI; 

·'.Pi. Hisar • Altmordu saat ıs. 
Hakem Talip Gürkan. 
'~anhatemi Emin, Cevdet. 

Befiktaş • Fenerbahçe ıaat 15 
de hakem Adnan Alon. 

Yan hakemi Şazr Tezcan, Nec. 

det Gezen. 

SULEYMANlYE STADI: 
Galataspor - Davutpap saat 

11 de. Hakem Necdet Gezen. 

Yan hakemi: Şevki, Salih. 
Beyoğluspor • Karagümrük sut 

"Aşıyan,. ı 
belediye alıyor 
Fikretin evi edebiyat 
müzeıi yapılacak 

Robert kollej tarafından on bin 
liraya satmalınmak Uzere olan 

Tovfik Fikretin Bebekteki "Aşi

yan'' ını belediye sıatmalmağa ka 
rıır verrnitıtir. Vali ve belediye 
reisi Lutfl Kırdar diln "Aşiyan·· ı 

gezrn~ ve binanı:ı derhal 1 O bin 

liraya Lcıtimliık olunmasını emret

miştir. A!iiyan gilzcl bir ı::ekildc 

tamir edilecek ve Tevfik Fik • 
retle beraber birçok şairlerin e. 
serleri ve hatıraları buraya ko • 
narak bina bir edebiyat müzesi 

haline konulacaktır. 

Yarın Ramazanın biri.. 
Yarın ramnzandır. Bu geceden 

itibaren iftar ve imsnk vakitleri 

Galat.o. ve Beyazıd kulelerinde ya 
pılnn ışık tertiba'.ilc halka bildi

rilecektir. Rasathaneden verile • 

cek haberlerle Galata kules.i bir 
projekti5r ve Beyı.zıd kulesi de 

liç renkli lA.mba yakacaktır. _ ..... _ 
Ebedi Şefin kabrini 

ziyaret 
Ankara. 12 (A. A.) - Harb 

vaziy~ti dolayu;ile Fransadan dö
nen talebclerin1i::den bir grup 
bugün saat 17 de Atntür;cun Et· 

nografya mUze5indeki muvakkat 

kabrini ziyaret ederek bir ~e

Ienk Jcoymu~lar ve Ebedi Şefin 

manevi huzurundll t:ızim le eğil • 

mişlerdir. 

Gazetecilerin Matbuat 
Umum j\:füdürüne çayı 

lJatbunt umum müdürli Salim. 

dün Basın Birliğini ziyaret ctmi~ 

ve gueteeller tarafmdan kendisi 

ne bit" ~~ f2:1Y:tl'itl vcrllintşl!r. 
Toplar.tıda vali ye belediye reisi 

ile parti mUfelfüi de bulunmun. 

tur. 
-<>--

Dikilide gene zelzele 
oldu 

!zmir, 12 (A. A.) - Dikili 
mmtakasında. evvelki ı;ün ve dün 

yeni zelzeleler ltııydedUmiııtir. 

I:la\'alar ııerinl~tiğt için c:adır -
!arda bulunan baz1 aileler yakm 
mahallere nakletmeğe başlamış -

fardır. 

Tren kazası mes'ulleri 
hniir. 12 (A. A.) - De\'eli _ 

Cumaova11ı istuyonlan arasmd& 

Yukubulan tren kaza.sc hakkmda
lrl ilk talı.kikat neticele~ ve 
haüede kendilerine m°"''uliyet 
teTeccüh ettifi kanu.ti hlsıl o
lan Mkiz memur hakkmda taki
bat yapılma.sma karar vcrihruıı -

tir. Suçun mahiyeti varll'ede dik 

katsfzlik ve ölüme ıebebiyet ver_ 

mektir. 

Erzuruma kar yağdı 
Emırum, 12 (A. A.) - Erzu· 

ı ıs. ıo. 1939 tarihinde yapı· 
Iacak maçlar 

ŞEREF STADI: 
13. hakem Feridun Kılıç. Ya:ı rumn Palandöken dağlarma ilk 

Alemdar - Yıldız saat 11. Ha· 
kem Bahaeddin Uluaöz. Yan ha. 

· kemi Mufahha.m, Kadri. 
'.Altmtuğ - Vera saat 13. Ha· 

hakemi Şevket Yürük, Kenan. kar yağmıştır. Sabah uyanan 

Galatagençler • Anadolu saat halk dağları bembeyu görünce, 
15. Hakem Rıfkı Aksay. Y&n bu sene karm erken yağı~ma hay 

hakemi Şevket, Hilmi. ı rel etmtıılerdir. 

kem Tank özercngin. Yan ha- ·-9J)C~fJJ•]J:ıJ:IWfl!la·l:C'B 
kemi: Ziya Kuyumlu Fikret • . . . 
K 1 

' ~ - hmredınız komıse-r bey burn-
ayra · 1 dayım. 
Silelymaniye • Beykoz saat A z i ı i ıır:ıJarınrl:ı o;apa~ııs~ 

15. Hakem Halid Ezgü. Yan ha· lam ,.e müstehzi gülil~lü lhsan !'\n-
kemi: Sabahaddin Yarman, Ha· I'"-\ Utl L .A """' emin dikilcli_ğini görünce üıperc • 
lit Özbaykal. . 9-( ~il-( ıck 5endclcdı: . 
TAKSIM STADI · - Ah yaşıyo:., ·~ımemı~. Yank· 

• Yazan: Ne:ı:lhe ftlvJılddfo lar olsun h::ına, olduremed!m h:ı ! 
Ortaköy • Kale saat 11 hakem 
Şazi Tezcan, Yan hakemi İsmail, 
Hami. 

EyUp ·Beylerbeyi saat 13. ha
kem Açıköney. Yan hakemi Mu. 
vaffak, Necdet. 

Galatasaray - İstanbul por sa
at 15 hakem Ahmet Adem Gög. 
dün. Yan hakemi Selami Akal, 
Talip Gürkan. 

FENER STADI: 
Topkapt - Hil51 saat 12. Ha. 

keın Rdik Top. Yan hakemi Sa· 

uj ~sal, Ne§Ct Şamıa.n. 

-5-
Zızı bır hıckırıklıı su~ıu: 
Komiser lılha,•le der gibi lı:ışını 

Komi er ıabıt lulan memura: 
- r.:ıyan Zizinin son sözlerini de 

7aplu geçiriniz dedikten sonra lh • 
s:ın :'\aciyc lıitAp ellı: 

snllı)·arak: - Du genç kız size na~ıl ıec:n ii1 
• L eltf? 

- Şimdı orasını bıraL: Ja va..ııyı Er d' r 1 · ı 1• •ıı 
1 

- • en ım, az aca ıçm ~ ım .• , 
an at sen.. b d ... •· d ı ı k b ~ 

1 
ra am an uır ,;ıı ın a s nema ~e)· 

- Ar~ı ~nlatncak ır .~ey ·.a • retmiyc ~elmiıtik. :\falı"ım ya tı:wıı
madı. Şımdı de ı;iı bana soyleyıı'ılı. , lar 'oğul; locada da hlrkac ~·u chım 
Yarası ağır mı'l Öldll ı'nü' ~onyak içtim. '\'anım<l:ıkl t.~raham 

Komiser başını uuıarak a akta vapura yeti~mek için trken çıktı. 
bekleyen polise Se!l!Cndi: Ben iskemlenin üstnndc hafif ter· 

- D:ınıcı:rı sctirlnfz. tip ke5titlyorrlum. Ilirnz sonra ar· 
Bir se~, Zizl nin tnnııllsı lıir ~e.s k:ımdıı bir pıtırdı oldu aldırm:ıdııl'. 

cevaP, Terdi: Rüya görüyorum zanııetUııı, bfübil· 

Balta ile ... 
Karısını öldürmeğc 
teşebbüs eden. adam 

. mahkemede 
Be~·kozda kıınsı Sabahatı bal

uı ile ölJürmcğc lC!iCbbt.ıs eden 

kahveci lzzctın ıııuııakcınt>sıne 

dün ağırcezada devam t:dılmıştır. 

Suçlu sorgusunc!a "er;er öldtir . 
mck isteseydim k:ımnı clıınd<' ııı

lahla arardım. Halbuki bt>ndı·n 

kaynanama kaçtıktan ~nm gıdıp 

güzellikle tı"'k'rar eve getirdını ,. 

demiştir. 

Muhakeme. karar için arın y1r· 
mi beşine kalmı1?tır. 

---<'---

Cumhuriyet bayrar:.ıı . 
mer.:-.sım pro~ı.ımı 

Cumhuriyet bayramı hazırlık • 

larilc meşgul olunmak Uıere dlin 

ak.c;am parU merkezinde bir top
lantı yapılmıştır. Geçen seneki 
pro~rıı.m e'las tutularak yeni bir 

prograrn hazırlnnnııı;tır. Bu b'Ün -
!erde bir topiıınt.ı daha yapıla -
111~ programa ka•'i ~cıkll \'erile. 
ctktir. 

--0-

Moskova ziraat 
serguıne gidecek 

heyetimiz 
Moskovada.ki ziraat ser~ini 

ziyarete davet edilen heyetimiz 

yarm şehrimizden hareket ede -
ccktir. Heyet reisi Ziraat vekili 
Muhlis Erkmenle mebus R~ad 

Nuri Gilntekin, Sadri Ertem ve 
Ahmet Şükrü E6mer bugün An· 
karadan şehrimize hareket ede -
ceklerdir. 

--0--

Beşiktaı fırıncıları 

yola getirilemiyecek mi 
Beşiktaş fırmlarındıı diln ak _ 

şam da .saat 19 dnn EOnra ek -
• m~k İb'b!malf lchBn o1am:un:ı~rr. 

Bunun üzerine kaymakam bU!Un 
frrrn sahihlerini· karakola davet 

etml~. derhal halka ekmek te -
min etmelerini ı.ıöylemiştir. Ft -
rıncrlar J.'mdıklıdan ekmek getire. 
rck haika tevzi etm~lcrdir. 

---<>---
Muhtelif tayinler 

Ankara, 13 - Devlet şürası 

müddeiumumiliğine birinci sıruf 

muavinlerden Ri.z:ı tayin edilmiş
tir. Hatay emniyet mUdUrltiğüne 

Diyarbakır mmtak:ısı emniyet 
mlifetti3lerinden 1brah1m Akm
cz ta:;;n edilmiştir. FAkl orınan 

ve maadin müdürü Tahsin orman 
umum müdürlüğü fen heyeti re
İl!liğine tayfo olunm~tur. 

Sivas maarif müdUrJUğüne A:JJ. 
kara Gazi !israf İngilizce mualli
mi Fevzi tayin edilmiştir. 

--0-

Romanyadan dün gelen 
n'luhacirler 

Samsun vapuru ile dUn Ro

manyadan 204 muhacir gelmiştir. 

Bunlar bugiln Tuzlayıı. çıkanla -
caklardzr. 

---<>---
Belediye iktısat 

müşavirliği 
Eaki lzmit mebusu Ziya bele_ 

diye ikt.ı.'lnt mil.§avirliğinc ta)in 
edllmi~. vazife8ine ba.şla.mlijtır. 

* Hin sı;ı:arak yere )"Uv:ırlamnı~ım. 

)[eğerse cinayet olmuş! Hnhcriın 

yok. Sinema hoşahlıklaıı ı:.oıı ra yr.r· 
lerdel.:i hslık kııbuklarını süııürcıı 
hizmetçi loc::ıyn ı;ıirip beni yerde 
nrkıımdald acık renk ceL:ctıc de hn· 
ramatı görüıırc rcrya<lı b:ısmış. 

- Bu k:ıdnr mı? 
- Ilu knd:ır. 

-Davacı değil misiniz? 
- Bilmem ki, kürek keıni~i:nin 

iislündekl sıyrık .ı-inisinek ıı:ırığı 

karlar bile clcğil. Ama ne olduysa 
bizim cckelle gömleğe ol
du. Onu da ördürü\·cririm olur bi· 
trr .. Mahkemeye gidip gelirken ve· 
rrrcgim tr:ıınvıır parnsilc hu i~i y:ı
panm. 

- Demek davacı değilı;in ~ 
- Hayır, uAra~cak vaklım )'Ok. 

Zizi hlddclle hııykırdı: 
- Komiser bey bu adnm beni 

l:ıhkir NJiyor. 
- Size acıyor, tıclki. 

Haydarpaşada 
bir otomobil 

kazası 
iki doktor yaralandı 
Nı~anta§tnda \'ali konağı cad· 

desinde Bırllk apartnnanında 4 

ııumarada ot'.ıran doktor Halid 

ııya ıle arkadaşlarındıtn doktor 
?ıım,.t dUn otomobille Ü5ktiı:lar -

dan Kad:kı)yilne giderken bir ka. 
zq gE.-Çfnnışlcrdlr. 

Doktor H11lıt Ziya)a ait oto

rnolnl ~la.} du rpal}a 1ntıı.niyc h:ı.s

tancsi önünrlekı virajda ratlnaj 
yapmış ve arıı.b::ınr:ı arkası hasta.· 
ne duvarına ve ön kısmı da tram
vay dir 'ğine çarpmıştır. İki dok. 

tor ıırk<ıdrı.~ yüzlni:1den yaralan

mı(ilar. derhal teda'i cdilmiııler

dfr. Otomobil de. hMara uğra • 

mıı;;tır. 

Erzurum ilk treni 
kar.şı1emn.ğa 
hazırlanıyor 

Erzurum, 12 <A. A.) - En:u· 
rum hattının 20 tc~rinicvvelde 

yapılacak olan açılış töreni için 
burada büyük hazırlıklar yapıl -
maktadır. Bu mUnasebetlc bir 
yandnn eehrln her tarafı t(IZ}1n 
edilirken, diğer taraftan da Er. 
zurumun iman i~iı:ı yapılmakta 

olan işlerin açıhş günUne yetişti
rflmeslrıe çalıstlmaktadır. 

Şehrimize gelen Macar 
artistleri pek çoğaldı 

Son günlerde §ebrimize gelen 

Macar artistleri pek çoğaI~t.ır. 
Beyoğlunun hemen bütUn bqlıca 
bar ve daruı yerlerinde bu art.Jet
lere tesadüf edilmektedir. DUn 
sekiz kişilik bir grup gelmi~ti. 
BugUnkU kon\'arunyonel treni yL 
ne Macar kadm tırti~tleri~en al
tı ld.~lll'k bir gı:up getinnifilr. 

Hepsi de .i'CDÇ ve güzel otan bu 
kııdmlarm balet artisti olduktan 

söyleniyor. 

---0--

y eşil saha yapılacak 
yerler 

Şehırcilik mütchaasısı Prost. 
dlln yanında na.fia vekaleti bııh. 
çeler mütehassısı La.va. olduğu 

baldo Koska - Beyazıt mıntaka

smı dolaşmış ve buralarda yeail 
saha yapılacak yerleri gemılştir. 

Sığınağa elverişli 
binalar 

Belediye bütün ka.ı.alarda aığı. 

n&k yapıl.mağa elverişli binaları 

tetkik ettirmektedir. Buııtar der

hal sı;mak haline konulacaktır. -Iki motör çarpıştı 
Şark motörü ile Alla.h kerim i

simli motör dUn Salrpazarı önün

de çarp~mr11lar, ikisi de lıasara 

uğ'raım§trr. 

Yeni elar~k çe§nİsİ 
Belediye yeni ekmek c;eşinsi -

ne kat'i şeklini vermiş ve 11on o_ 
larak çeşnide bazı tadilat yap -
nuştır. Yeni çeenidc sert buğday 

miktarı yüzde on beştir. Beledi -
ye tarafından bugün Ç<'şnbıin il!· 
nt beklenmektedir. 
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Bugün A vrupadan 
gelenler . 

~· ·l't, 
Bir mliddettcnberi Sofyad• b , laııı 

lunan Istanbul tlcarct odası bi ~ı 
rinci rei~ vekili Ahmet Kara ~ l~tt 
gUnkti somplon cluıprcsilc ~eh ,~Ilı 
mize gelmiştir. ~: 

Karabük demir fabrikalarınô' l.ııııı 
çalışacak olan dört f ngifü: J1\li ) \ 
hcndl:ıl buradan trnnsit olsfll l'ııı • , tı 

memleketlerine gidecek olan cı: c~ 
İranh talebe \'C altı Filistin ~'°" llJ. 
cusu bugUnkU ekspresin yolcıt!S' ~: 
rz arasındadır. hır 

--0-- •t, 

Yugoslavya 
konsolosluğu , 

YugoslaYyanın lstanbul ba~0·~ hıır 
solosluğu pazartesi gününden 1;~ 
haren Beroğlu lstiklfil caddesi'' 
numaralı apartmanın 2 nunıa!~ 
dairesine taşınacaktır. Misk !O 
kağındaki eski konsolosluk daırt· 
si nakil i~leri dolayısile yarın ~J 
palı bulunacaktır. 

--0-

Niasen ve Fon Mize$ 
Universiteden aynldıJşf 

Arnerikaya gitn'li:. o:an Ur.httr 
site profesörlerinden NisseJ1 1 

• 
1 

beraber hukuk tarihi ordinaO°' ~b 
profesörü Honik ''e fen fakült~ b~ 
riyaziye ordüna11ı.ıs p~ ı 
Fon Miıes vazifelerinden istifa 11 
mişlerdir. 

.Kapanan seyahat . 
acenteleri 

Son va.zlyetler yllzünden. şeb~ 
rimizdeld bazı aeya.hat acent•ıe: 
faaliyetlerini tatli ebnişlcrdir. 

·---<r- ... Jı 
Trabzonda dolu yag"' 

~· Trabzon, 12 (A. A.) - , 
gilndenberi fa.aılalr yağan Y"~ 
mur dün akşam ~iddetini art • 
mış, bu arada fındık bUyükl,, 

de dolu düşmli§tür. Şehrin 1116', 

hat yerlerinde seller h~b- ~~ 
muş, ban evleri de su ~ 

tır. İnsanca za)iat yoktur. 

Askerliğe davet ,e' 
Seliıniye Tümen Askerlik ])Ol 

ainrlen: ttf' 
J - Mutat olduğu üıere 939 ~ 

rin celbine askerliklerini ~·ap~'ıJr 
jandarma ''e bir bucuk senelt~ 1' 
mele tAhi olanlardan ~ııyri sı1:.,J1 
men~up 316, 331 (dahil) dol'JI"; 
erat hizmeti muvazıafalannı ~ 
mak üzere celp n sevkedilcce 
dir. ~ 

. -'erv 
2 - Deniz eratı için şnbı;1 ~· 

toplanma günü H -J0-93g ~ 
Bedeli nnkdi 13-10-!l:l~ aı.ş• 
na kadar alınacaktır. tııl 

• 3 - A~kerliklerini yııptn3)-ıı~ı11t' 
gibi mükeltcner cezayll çıırP1 ııet' 
mak için tayin edilen günde "~dır 
tik ~ubelerinc mürnc:ınl eıınel 

R .'· l ıN ··"E!D E·B 1 
ler. ~ 

ll;l•J,11!431 . 
- Bu11dnn büyük tahkir olur 

mu? Ben onun merh3metinc muh -
tn ç el ellili nı. 

- Mutlaka mahkeıneye mi ıit • 
mck isliyorsunuı'! 

- E\'ct! Hitkiınlerin hmmnındn 
malıkôm cllirec-cğim. Yoı.sa elim • 
den kurlaranıazsınız onu. nu ser-:r 
mutlnka ölıliirürüm ! 

- Hic üzUlmc)'in. Zı.ıten ben hu· 
kuku umumiye nıımına yarın sizi 
malıkeıncyc teslim edcreğinı. 

r.ili komisere yalvardı. 

- Ilırakınız komiser be)'. Sinfr· 
leri bozulmuş affedin. Zaten çtlgın. 

7.izi nrkacl:ışına hidMIJe cıkı~:ı • 
rak ~özünü kesti: 

- Sen ne karışı ycır!un '! Ben öy• 
le istiyorum. 

- Sus zevzek ~en de .• Aklın sı· 
ra hAlıi !'i&nitmantal romıında kah. 
rnnı:ınlık mı ı:ı~l:ıyonun ~ nen im 
uykum gt'ldi artık. 

l\oıni~er nrniyetine k:ıtl bir rmir 

verdi: ~· 
- Suı:lulıırı ~abalı ohıncaY11 ., f 

dar küciil.: od:ııl:ı ınııiıaCoın ~d· 11' 

J.ili bu söı üzerine ,·aıirr.1 1 11.~ı ' 
haınelini tam:ıınile :ınl:ır:ırııl: > 
vsnna~:ı ha~!arlı: rf-' 

- Demek beni de hapseıli~0 ~~ . .. , ~ . 
nuı? Benim ne sucum var ,.ı re'' 
yapmayınız! Sonra Ziıi)e dÖ;.ıe 

1
( 

- Gördün mü benim bhŞl~.J'<I 
tığın feliıkeli'l Hay o m:ıdn:tı ·til,f 
dö Marcş:ılln mrkleblnde ı:ın'~" 
olayrlık ... 

:"** ;)' 
Zc:'ı'ncplc Eli mektep :ıı:~~~tı'f' 

rlılar. Zevnebi n bah:ı!>t ouıııı$ , 11iJ1 
Jik sapına kadar SO(U \'C }t~:"\11,JJj 
Veysi u~ın. KarakôrUıı iç. "'"ij!i ı~ 
rınd:ı dükkitn haline ııetırd ııoıl' 
od:ılı eski C\'lnin ta~ t>oJf'll111 <' • ·:.ı 1 
kendi eli:rle yonttuğu ıatuı1> 11c!J 
nalln. süpürıtl!, fnra~. ip ve 

111~ıı1 
salarnk se,incn lılr :ıdn:uca ) 

(De\ llLIJ\I , .• f 
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lstanbul muhafızı Cemal (paşa) 

üdafaaya çekildi tevkif ettirmek istem i şt i beni 
"- İttihat ve Terakki aley- Rahmi bey: 

btşı\lttnı\. 
i(. • 

• neru 
~l't, Gen ilden haber "erilı'liğine 
~11İte cij~~ Gunther, hiy!lneU va
k lıııirnr unuen dola), idam e • 
llı~ttuıına'!( ~U~ther, mahkllm.iyetten 

1 ~llılckeı ıcın 1937 de ecnebi bir 
ead e sıg~ 

llıa dıt ~e ınmış, Almanyaya mü 
ı. il <>rq hhaUer yapmış ve Al -
ııı% usu hakkında haberler lop 
i(. • 

tı l'\.ınel'ik 
ll 11da so b' ada Chrysler fabrikala-
<ı llııa ao ın işçi grev yapmıştır. 
tıılaıı kont <'YIÜJde müddeti münk:ızi 
Chlhır, S raıo.nun tecdidi sebep ol
L rhler e~lıka, umumi grev için 
ı/r llıücıcı lııuesse.sesine beş günlük 
ır et Vere ~· . b"ld" k · cegını ı ırme ·te-
li p 

taıl. orıeki .. . . 
~- a, lioı z hul.'.umetı, Frama, 1-
b Uba, lJ~da, İrlanda, Danimarka 
.. ~rg "" l Uay, İzlanda, Lükseın -
·ı~ l " eh· 
& 

teri ıstan ile konsolosluk 
ı~d tısııı ~ .. 

e anı unun kaldırılması hah-
' Par· aşın.ıştır. 

da 't ısteki ~ .. 
'd e ~l . . ..,ılı sefareti, Fransa-
ı~1atırıdaCıka~a. neşredilen n .Şili 
~ ahitte rı. .~ırınin yabancı Lalı -
ııı ile cı~/e us vazifesi görebi!eee • 

~it lckzi olan haıı haberleri res -
Ilı Sor:v il etmektedir. 
t~~ • llu~da Yapılmakla olan Al • 
~ ıJijl\ gar ekonomik görüşmele-
ar.l neticcı . . 
~ ' tl) enmış ve mevcut tı-tJ..., l.tahe·ıe . . . . 
ı,_··•ıa.... • u sı ıle Jdıruıg muka -
"'f"' •cıesın· . '"alar . ı ıtmam eden bazı an-
lthif· .\!rn~~a.nmıştır. 
~· Uğ il tı. lslıhbarat ajansı, bir 
hi~l'ilıc llr~retnıişlir. Bu tebliğde 
ı/!1 i'1.l ıtaı:ı:v:ı.nın Polonyaya ıe • 
ti~nbı h:r "'l'lrl4 ve A1maıı asker 
b "'11 he , 8a.ılarıa illi! edilmiş ol-
atbı ~an , .. 'Im-'·t di 1 u· d }c n 'lj .,... e r. ng ıı 

ıı t~ czareti, bu iddiaları red • 
li~1~aıra "~- İngiltere tarafından 
it~ -tiyen. %elı.Uli gaz; Te :. 

~r • oldtığunu tasrih eylemek -

İqJ lııiilt 
~ ~ llıa ~rede aayrimeşru temel-
1\ıı ~bir -t1 olmak mak.sadile hüku
)ı~ hllfl ıtnun neşretmiştir. Bu ka· 
~i~l ı~a z.ahire ve emtianın fi
let lııa h e~ıt etmektedir. Kanun ! t~1:reket edenler, ağır ceıa· 
, 1 Uç ı:ı:ı a~aklardır. 
~·lanı Olorlü bir ltalyan tayyare
~ı· ·~ h" ııı ı hk ır manevra nclice~inde 
%1', \' ın~nda düşerek parçalan -
'C- h Cd1 kı'ş· ~} - .. 

~ti ~010 . · ı o muştur. 
bııııı l~tı;h hariciye nazırı Zalski 

'dilrn. tada Kral tar:ıfından ka
ı. 1 lo ırnr. 
-.~ lldra 
lııı ındak· ı:ıın Ed\'are-Roode mın-
~Uıun 1 l>osta kutularında yan
lıııı ıııd:ıJı:~cn_ 200 Ye Yicloria mın· 

lı .ha.sara h~r kuludn. da 33 mek
ıı~ <ısıa. l.:ut l.lımunıştır. 
ııJ bat Ularında ) ll\'llrlak am -
~cl'L l:nları b . 

ha.ıı:ı •ı ~crlr . ulunnıuştur. Bınae-
~h 1tla. d 

1 
lerıo posta kutularına 

\'ar tııın ° u_ nrnpul atmış oldukları 
la~ tl1a. bıı e_dıl~ekledir. Scotland 
OJq ıt~ orcıu~Şlerın cumhuriyetçi lr -

~811 lah · ~ tarafından yapılmış 
n.ıın edi)mektedir. 

l\ 
~ are:rnürıelde iki 

k _ 
1
S>'zan yakalandı 

h -~attı·· 
~lesi~ lltseJ.de Tabakhane ma -
i~·kir Vee 227 numarada oturan 
, 

1 ki~j ~Muhiddin isimlerinde 
~t t1ar 

1 
Ve on liralık sahte ka. 

t<aJ <1 ar · 
a~,1 ırnaı. etmek suçile ya • 

~arı ardır. Bunlar yaptıkları 
llıı~at Çarşıda sürerken yakalan. 
bıu \•e .. . 

' Uzerlennde birçok para ran U~tur b 
il a. Çoğ • .ou paralan fotoğ -
ad ~l~ı:bnak suretile yaptrkla. 

lıy~i.. ış \"e "Uçlular Istanbul 
•ıe tesr . . 

un edılmışlerdir. 

~dıJc iLAN 
~lr~, öy Caıe--.v G" l"b h 
ııı'"<tlt 44 n ~a 1uneş ı a çe 
h 0 oğıu l\ UrnaraJı evde Abdullah 
\>~ı>: b.1ehnıet, benim namıma 
~}..;_':il ırk. h· "'<lQJ:ı.... 1rnsede.n para alacak 
)~ b' "'Jltlt t-.L ·ı 

lha ır s 1.<1JıSı tdecek olu~a 
:~· 1• Uretıe h~-- .... la U ıYet ka '"GU.UlJöClığınu ve 

rı Arı bul etrnı~· . . 
ı. '"etin. mu ı • 
~Cld •••• 

re ıkoy. c 
ltto~Ok<ık ~4 af nağa ~libah-

. numarada Abdullah 

f Almanlar bütün· Beserabya 
meselesi cephede geniş 

harekata başladılar O rtaya 
ahlacakmış lsviçre muhtemel bir hücuma 

tam 
yaptı 

karşı memlekette Moskova, 12 (A.A.) - Ha· 

seferberlik 
vas: Rusyarun, Finlandiya ile o-

lan meseleleri hallettikten sonra 

Faris, 13 - Garp cephesinde 
Alma.nların faaliyeti artmakta de 
vam ediyor. Alman kuvvetlerinin 
faaliyeti şimdi Rhin ile Mozel a
rasında bütün cepheyi kaplamış
tır. Bu mıntakadaki ufak taarruz. 
lar yerine §İmdi hücumlar yapıl

maktadır. En büyük hücum Mo_ 
zclin şark sahilini çevreliyen 
yayladaki Fransız karakoluna 
karşı vukubulmuş, topçu hareke
ti ve kuşatma ateşleri yapılmış

tır. 

Fakat, harekat, bir tek esir bi
le alamıyan Almanların ağır za
yiatı ve tam hezimeti ile netice
lenmiştir. 

Cephenin diğer kısımlannıda 

hücumlardan başka keşif kolları
nın faaliyeti, topçu yıpratma 

e.ndahtları olmuştur. Fakat Fran
sız topçusu da boş durmayıp ileri 
hatlar tarafından talep edildikçe 
ateşler yapmaktadır. 

Faaliyet, Viaemburg çıkıntı

sına ve Rhin mecrasına kadar bü 
tün cephe üzerinde cereyan et
mekle beraber, heyeti umumiysi 
itibariyle fasılahdır. 

Hava vaziyeti ve gayri müsait 
bulutlar tayyare faaliyetini azalt 
mış ve bugün hiçbir Alman keşif 
tayyaresi havalanmamıştır. 

bir kısmının satışı serbest hıra -
kılmıştı. 

Bir Alman \' apuru 
zaptedildi 
Londra, 12 (A.A.) - Presse 

Assıcoiation, Almanların 13,615 
tonluk Capnorte vapuru Pernam 
buktan gelirken, cenub Atlas de
nizinde esir edilmiştir. 

Batır>lacağı bildirilen 
Amerikan vapuru 
Nevyork, 12 (A.A.) - İroku

va vapuru dün akşam saat 19 da 

iki destroyer ve beş deniz tay_ 
yaresi refakatinıdc limana girmiş· 
tir .. Vapurda Avrupadan kaçan 
584 Amerikalı mevcuttur. 

Besarabya meselesiyle meşgul O

lacağını gösteren bazı ala.metler 

belirmiştir. 

Filhakika, Ukrynaya bağlı 

muhtar Moldavya cumhuriyeti
nin on beşinci yıldönümü müna-

sebetiyle gazeteler, yazdıkları 

yazdarda son zamanlarda kurta

rılan ırkdaşlanru hatırlatmakta 

ve Dinieper nehrinin Rusya tara

fındaki Moldavyalıların iyi vaıi
yetile bu nehrin öte tarafrndakile 
rin yani Besarahyadakilerin acı 

ve ıztıraplannı mukayese et -

mektedir . 

Çember/ayn Bitle
re cevap verdi 

Biz hakiki bir sulh istiyoruz;. 
mütareke değil ! 

Anlaşılan bir hakikat bugünkü Alman 
m etimn teminatsız sözlerine İnanmağa 

bulunmadığıdır. 

hüku
imkan 

le beraber bizim de istediğimiz 

hakiki sulhtür. Yoksa tehditlerle, 

tehlikelerle dolu bir mütareke 
değil...,, 

hinde çalışan zabit ve sivil arka
daşlarımrzdan bir kısmı tevkif e

dilmi~. Fakat serbest kalıınların 

arasında bizimle temas etmek 
isteyenler var. Doktor, sen bun
lar ile git, konuş. Çünkü mezkur 
zatlar tarassut altmdıı bulun· 
duklarr için buraya gelemiyor
lar." 

Prens Sabahattin beyin teklifi 
benim mizacıma, ahlakıma göre 
bir iş değildi. Keııdisinr. şu ceva· 
br verdim: 

"- Sizinle ta Abdülhamit II 
zamarundanberi, biliyorsunuz. ça

lışıyorum. Bugüne kadar hic; bir 
arzunuzu da reddetmedim. Fakat, 
ben komiteci değilim. Onun için, 
mezkur zatlar ile temas etmekte 
mazurum." 

Lakin, Prens Sabahattin bey, 
bu adamların fedakarlık yaparak 
ortaya atrldrklaru.ı. bize dostça 
el uzattıklarını, ihtirazın doğru 

olmadığını anlattı ve: 
"- Mutlaka git, konuş!" 

Diye ısrar etti. 
Vakıa, bu telakiyi gönlfun bir 

türlü iste~iyordu. Ne mevzubahs 
zabi~ler, ne de sivil arkadaşları 

ile zaten hiç bir muarifem de 
yoktu. Nitekim, İttihat ve Terak
ki hükümeti evvelce iktidar mev· 
künden iskat edildiği zaman yine 
Pari.$te idim. O vakıt ta Halas
kar zabitan grupu tarafından icra 
mevkiine konan bu hareketin 
amillerini ve rüesasmı tanıyamaz
dım. Bıla.hare İstanbula geldiğim 

zaman da kendilerile yine te-
mas etmemiştim. 

Fakat, liderimizi kırmak iste
mediğim için, Prens "sabahattin 
beye muvafakat cevabrnı verdim. 

Halaskar zabitan grupu men
suplarından Rahmi bey, §İmdi is

mini hatırlam~dığnn diğer bir ar
kadaşı ve bir de Fethi bey adlı 

sivil bir zat ile konuştum. 
Bir kere Eminönünde, ]:lir mu. 

hallebici dükkanında buluştuk. 
Bir kere de Rahmi beyin Sir -

kecide, Demirkaprdaki 
gündüz toplandık. uzun 
mubahasede bulunduk. 

evinde 
boylu 

Dün bir tayyare Fransız sal
lan üzerine düşürülmüştür. Bir 
kaç Fransız tayyaresi, sükunet -
ten bilistifade üslerine dönmÜŞ

ler ve bir takrm dökuman fotog~ 
rafları getirmişlerdir. Düşmanın 

mütearız vaziyeti ve fena hava 
dolayısiyle Fransız kıtaları mü. 
dafaa vaziyetin-de beklemektedir
ler. 

Londra, 13 - İngiliz başveki

li Çemberlayn dün Avam Kama
rasmda bir nutuk söyliyerek Hit
lerin Rayiştağ nutkuna cevap 
vermiştir. 

İngiliz başvekili ezcümle şun. 
Iarı söylemiştir: 

Çarşıda bu sabahki cinayet 

Fransız ileri karakollarının 

Sar mmtakasına doğru sürül
düklerine dair yabancı memleket 
lerde işae edilen haberler kat'i 
surette tekzip edilmektedir. 

lsviçrede tam seferberlik 
Cenevre, 12 (A .A.) - İsviçre 

hudutlarına muhtemel bir hücu. 
muna karşı icapeıden tedbirleri 
almış bulunuyor. İsviçre ordusu 
bugün bütün kuvvetlerini silah 
altında bulundurmaktadır. 

".__ Hitlcrin nutku ve sulh 
teklifi Polonyanm fethini tanıt -
tırmak esasına dayanıyor. Böyle 
bir teklifi kabul etmek için §ere_ 
fimizi feda etmek, kuvvet isti
mali yerine hür müzakere esası
nı tanımak gerektir. Bu ise bizim 
için hiçbir veçhilc mümkün de
ğildir. 

Anlaşılan bir hakikat, bugün
kü Alman hükumetinin teminat. 
sız sözlerin-c inanmıya imkan 
bulunamadığıdır. Onun için baş

ladığımız harbe sonuna kadar 
devam edeceğiz.,, 

Bu hususta büyük bir ketumi- Biz fiili teminat is~iyoruz. Bu 
yet gösterilmekle bera.bcr bu teminat en sarih ve en esaslı şe
kuvvetlerin altı yüz bin kişiye. kilde verilmedikçe İngiltere ve 
vardığı ve bunların günlük mas_ Fransanın takip ettikleri yol:lan 
raflar~nm beş milyon franga ba- dönmelerine imkan yoktur. Bu 
liğ olduğu bildirilmekteıdir. , iki şıktan birisini seçmek Alman-

Sınai tedbirler de alınmış bu- · · · Al ·11 d yaya aıttır. man mı eti de a_ 
lunuyor. Ordu için çalrşan Al- hil olduğu halde, bütün milletler 
man İsviçresindeki bütün fabri_ 
kalar Fransız 1sviçresine naklet- Kuvarshan bakırı 
mcleri için emir almışlardır. ihracına başladık 

İsviçre efkarıumurniyesi muh- Hopa, 12 (A. A.) _Dün lima-
teme] bir Alman hücumuna kar nınuzdan hareket eden Ctunhuri-
Şt memleketi müdafaa hususun
da müttehiddir. Halkın iaşesi 

meselesi de muntazam seyrini 
takip etmektedir: Yiyecek ve içe_ 
cek maddelerinin herkese ayni 
miktarda ve muntazaman satü -
rnası için hazırlanan gıda kartla
rı bu ay içinde halka tevzi edile
cek ve gelecek aydan itibaren 
bu kartlarda tesbit edilen mik. 
tar dahilinde herkes ihtiyacını 

temin edeedrtir. Şimdiye kadar 
· ccek ve · ccck maddelerinden 

yet vapuru Amerikavıı gönderil
mek üzere Kuvar1'han bakır ma. 
deninin üç aylık i.<>tih..,.alatt olan 
480 ton külçe bakır yüklPnmiştir. 

Kuvarshan madP.ninin munla -
zam faaliyete geçmesi Vfl ,.\ıfurgul 

madeninin de inşa.sına başlanmış 

olm~m.m muhitimizde büyük lk
trsadi va.rlrk yarattığına şüphe 

yoktur. Mmtaka.mızıd:ı. :reni iki 
mtihlm bakır cevheri daha keş -
fecüldiğine göre, Çoruh ınmtaka._ 

SI baka:i1J lıalint almJlt:ır, 

Bir adam eski ortakları olan 
iki kardeşi vurdu 

Vurulanlardan biri 
katili sokakta 

öldü, 
dövdü 

halk 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
şada !anıla ve tuhafiye eşyası 

satan bir dükkan işletmektedirler. 
Hamza da oldukça paralı birisidir. 

Bundan bir müddet ewel üçü 
ortak olmuslar ve para kazanmak 
için Anadoluya çıkmağa karar ver 
mişlcrdir. Hamza iki kardeşten 

daha çok para rermiş \'e üçü bir. 
den seyyar olarak Anadolunun bir 
çok şehirlerini dolaşarak mal sat. 
mışlardır. Fakat işler pek iyi git
memiş ve bundan bir müddet ev -

ve! Istanbula dönmüşlerdir. Bura_ 
ı a gclınce, ıkı karde) Hamza ile 
ortaklığı devam ellırmcğı Heme. 
mı~ler ve kcndılerı bırkaç gtin ev -
vel çarşının l\:lahmutpa~a ai!"zın • 
da lG numaralı Jükkanı kirala . 
mı~lardır. Bunu haber alan ll<!m. 

za çok kızmış \'C ıkı kardeşe mu · 
racaı e<!erek ı\nad<ıl uda birçok 
paralarının ~arrohın<luğunu -oy.c:_ 

mi:;;. he~ap yaparak kadar ::ı!ıı. 

caklı ı::.e bu paraları &jemelerinı 

de bildirmiştir. iki kardeş hu tek. 
lifi ne red. ne de kabul ~tmişler \. 
Ilam.z.ayı her gelişinde atlatmı~!J.r 
dır. 

Nihayet bu sabah saat onda 

Hamza, bırdenbire ı!·\İ kard ·~ı.ı 
açmak için hazırladıkları dükka • 
na gırmiş ve cebinden çıkardığı 

otomatik tabancayı uzerlerine ateş 
!emeğe başlamıştır. Dükkanda bu. 
lunan birkaç kişi kendilerini dışa_ 
rı atmı:-;-lardır. Hamza. üstüste 
7 - 8 el ateş etmiş \'e sonra taban. 
cada kurşunların bitti~ini görerek 
kaçmak istemiştir. Fakat silah ~'· 
!erine reti~en bekçiler Hamzayı 

yakalamışlardır. 

Kurşun yaj;",rnıuruna tutulan ıkı 

kardeşten küçi:· "i Yervant karnı. 
i1a, k;ı,ıkl:mr~a ~ıre:ı birçok kur. 
~unlarla kanlar içinde :;e:·c yu · 
,·arlanmı~. Garb;~ j,e yalnız b:ı . 

.:aklarından aldı(tı yaralarla hadı. 
eyı olduKça tehlıkc"ız ~eçırm!~tı r 

iki yaralı ırndat otomo':>ıllerıle h:! 
:aneye kalc!:rılmı~tır. \"ervant b•-
cız :;onra ha.;taned<' o!mi.i~tür 

Hadi...eden -sonra .i karak-ı:u 

1a ~ütün.ilen ,;uç'.unun -orgu .. una 
1a-;lanmı~tır. 

Bekçıler katili yakaladıkları '-I -

:aı:la halk üzerine hücum · etmi~ 
,.c kendini lincetmek istemi;tir. 
Ilamza bekçi!~-=., yardımile bir 
hayli dayak yedikten ve başı gözü 

"- Siz.inle görüşmekten mak
sadım. bilhassa cereyan edecek 
olan va.kalan haber vermek i~in
dlr, dedi. 

1ttilıat ve Tera.klô namına öne 
atılanlar, fırkanın iktidar mevki• 
ini ele almak hu.<>usunda rol oy
nayanlar mahdut k.im.selerdir .• 
Bunlan ekarte ettiğimiz takdir 
de, geri kalanlar çil yavru.su gibi 

dağılırlar. Onun için, bh on kişi
lik bir liste yaptık. Bunlan teV" 

ki! ederek hü.kümet darbesini ta.
lıakkuk ettireceğiz!'' 

Rahmi beyin li.'ltesinde, şimdi 

hatırımda kaldığına göre şu. 

zatlar vardı: Talat (Paşa), En.. 
ver (Paşa), Cema.l (Paşa), Na .. 
zım, Cavit, Azmi ve Ilahaettin 
Şakir beyler. 

Profesör Doktor Nihat Reşat 

Belger güldü: 
- Halbuki benim.le temas eden 

Rahmi bey ile Fethi bey, o za
man 1stanbul mWıafızı olan Ce 
mal (paşa) beye "arzı hizmet'' 
etmişler! Para mukabilinde, her 
şeyi bildiriyorlarmış ! 

Hatta, Cemal tey, Rahmi be .. 
yin e\.ine diğer bir hafiye daha. 
yollayormuş ! Bız, Rahmi beyle 
görüşürken, bu zat ta bulunduğu. 
muz odanm içindeki dolaba gire• 
rek .aramızda cereyan eden mü
kalcmeleri güzelce elinle yormuş! 
Madalyanın bu ters tarafından 

başka, işin daha parlak olan bir 
ciheti vardı ki o da şu idi: 

Cemal bey, Talat beye demiş 
ki: 

"- Sen, Doktor :ıe teşriki 
mesai için müzakereler yapıyor. 
sun ama, Q, biç ... yanci~n da bizi 
öldürtmek için Halaskar zabitan 
grupu ile anlaşıyor!"' 

Talat bey, hayretle: 
"- Zannetmem!" 
Cevabını vermiş. 

Fakat, Cemal bey 
ısrar ederek: 

ifad~indo 

"- İstediğin kadar zannetme, 
demiş! Doktorun gizli faaliyetle
rini isbat etmekten kolay ne var? 
Bizim tarafımıza geçen Rahminin 
evine adam koyuyorum! İstersen 
bu memuru çağırayım, doktorun 
söylediklerini sana da birer birer 
anlat.sın?" 

Talat bey, İstanbul muhafızr

nm sözlerine yine inaru:ı:ıa.mış! 

( Dwamı var) 

Istanbul Defterdar • 
lığından: 

Dolm:ı.hahçede :\fali:re kırtasiye 
,.c rvr:ıkı malbu:ı anbarının buluıı

ıluğu binanın biıyük kıırıısının üze
rinclrki çatı kısmının yıktırılması 
i~i '.!.iO lira muh:ımmcıı bedelle acık 
<'k~ilfın!'ye konulmuştur. İhale 16-
1()-!J:rn tarihine mü~adif pazartesi 
~ıiıııiılür. Taliplerin yiizde 7,5 pey 
.ıkı;c[crirıi v::ıktı rııuayyeninden ev -
,·el )alırıp mezkür ~ün ve ıaatl! 

•left<'rdrırlık milli eınliik müdürlü • 
!:iiinılc nıiil<'~ekkil eksiltme komis .. 
yrınurııı nıür:ıcaalları. (7i60) 

Lale 
Dün gece ısaJonlanndan 

yüksek hall<a 

Hayvanlaşan insan 
lo'ilıninl ;östcrmeklo 
ZOLA'nın harikalar 

kaleminJ 
yara.tan 

.JF..\S GAB1N • SDlo::\·E st. 

MO~'un şaheserler ha.ırrlıyaıı 

kudretini bfr kere daha hütün 
ı!Unyaya ilin t'diyor. 

ll;heten: HETRO .JrR~AL 

Son harb ,·aJmJ..a.n ,.e renkli 
\ftJ\t 

kana&ıktan ;;onra karakola göt:6 • 

;-ulebi~miştir. 

Yakanın tahkikatına müddein • 
mumi muavini Kemal Tan elkoy. 
muş, tahkikata -ba§laml§tır. 



Perapalas otelindeki 
garip hadise 

Yemenli tüccar, elli 
kaldığı iddiaıını 

Bir kaç gün evvel işsizlik yü
zünden faaliyetini tatile mecbur 
kalan Perapalas otelinde garip 
bir hadise cereyan etmiştir. 

Hadise şöyle olmuştur: 
üç ay kadar ev:vel bir gün ote· 

le yanında üç kadın bulunan Ga
lib Afgani adı:ıda Yemenli bir 

seyyah müracaat etmiş ve bir 
daire kiralamak istediğini bildır. 
mıştir. 

Otelde kendisine en mükell~f 

dairelerden biri tahsis edilmiştir. 
Seyyah bu arac?a para taşımadı
ğını söyliyerek cüzdanından bin 
İngiliz liralık bir kredi mektubu 
çıkarmış otel müdürüne göster
mis otel miidürü de mektubu al
ma~ğa lüzum görmemiş ve kendi. 
sine ihtiyacı olan parayı bile ver
mistir. 

Bundan sonra yanındaki üç 
kadınla beraber mükellef dairesi
ne yerle~en seyyah, eğlencesine 

dalmı1 ve otelce ziyafetler biri. 

birini takip etmeğe başlamıştır. 
Ilu suretle g~:nler geçmiş ve 

Yemenlin".n hes.,plan 80 zarf 
i5inde toplanan fişlerle 4 500 lira
yı bulmuştur. 

Vaziyetin bu şekilde devam et. 
mesin<len nihayet ŞÜMelenen o· 
tel mü·lüriyeti hesapların temiz
lenmesini )ı:endisine bildirmiştir. 

Bu teklifi gayet tabii karşıla • 
yan Galib Afg.ani ise bunları tet
kik ed0ce~ini söylemiştir. 

Ya"'ın -'.,ki )<adınlarla beraber 
otelC::e sc.n Qlarak güzel bir ye
}llek yedikt.en sonra kendisine pa. 
ra istemege gelen metrdotelin 
iddinsma göre, yenen yemeğin 

parasını vermemiş.. cebinden bir 
elli kuru~luk çıkararak metrdo -
tele uzatmış~ır. 

Bu hadiseyi öğrenen otel mü
dürünün müracaati üzerine iş ad. 

liyeey intikal etmiştir. 
Yemenli seyyahın muhakemesi 

yarın yapılacaktır. Kendisi otel 1 
hesaplan1da yanlışlık olduğunu 
id~ia ctmekteC:ir. Yanındaki üç 
ka:Ln Meksikalıdır. 

Galib Afgani, bu hadise üzeri
ne Perapalastan ayrılmış ve Bris
tol oteline yerleşmiştir. 

Yemenli seyyah, bu sabah ken 
disiyle görüşen bir muharririmi. 
ze, hakkın<Ja bir gazetenin yaz
dıkları de ğru olmadığrm ileri 
sürerek şu:ılan söylemiştir: 

"-Buraya Par~sten geldim. 
Evvela Tarabyada Tokatliyan 
otelinde 24 gün kaMım Sonra 
Perapalasın sahibi Mısbah ile 
görüştüm. Kendi.si, ayni millet
ten olduğumuzu söyliyerek Pe. 

rapalasta kalmamı teklif etti. 
Tokatliyana günde 20 lira ver· 

diğim halde Mısbahla 35 liraya 
anlaştık. Fakat aradaki farkı ka
patmak için İngiliz lirasını bura. 
daki fiyattan uç H;a f"".;ıla olarak 
otuz liradan hesaplayacağım ve 
bu parayı Mısırda kendisinin gös 
tereceği bir adama vermekliğimi 
bildirmişti. Bütün diğer ihtiyaç
larım için otel haricinde sarfede. 
ceğim paralan Mıı.tbah verecek
ti. 64 gün otc;linde kaldım. Mı. 

sırda kendisine borcumu ödeye
bilmek iı;in bir fatura istedim. 

Çünkü faturasız buradan gi. 
oersem pasafr"Ortumda yazılı olan 
paranın harcanmamış olması r-~

zan dikkati celbe!::lecekti. Fatura 
vermeyince aramızda ihtilclf çık_ 
tr. Eğer böyl~ bir anlaşma olma
sa ve benim raram olduğuna ı:. 

min bulunmasaydı böyle hesabı 
biriktirmez ve her hafta para is
teyebilirdi. 

Ben Yemende mevki sahibi bü· 

yük bir tacirim. Tokatliyana bor
cum olan 6Ui 1irayı ödedim. Bris 

tol oteline §İmdiye kadar 531 

kuruşla otel de 
reddediyor 

UÇ ay 

lira 69 kurul verdim. Bana Mıs. 
bah hesap göstermiyor ki borcu
mu ödeyim. 

Ilatta Beyoğlu kay,makamlrğı 

va'3ıtasiyle üç defa müracaat et

tiğim halde bir cevap alamadım. 
Nihayet beni mu'.ıakemeyc ver

diğini öğr.endim.,, 

HABER, bir bitaraf vaziyette, 
gerek Perapalas ctclinin i<ldıa. 

larını gerek tacirin bu iddialara 
vediği cevapları kaydettik. EL 
bette mahkeme lı;in hakikatini or 

taya çıkaracaktır. 

Hitler, Çember· 
laynın nutkunu 

fetkık tfti 
(BaJ tarafı 1 incide) 

Mozelin şarkında Almanların 

şiddetli bir bombardıman yap. 
mış oldukları ve Almanların bu 
tarafta esir almak için fevkalade 
gayret sarfetmiş oldul:larr, fa

kat bütün gayretlerinin boşa git
miş olduğu ve püskürtüldükleri 
beyan edilmektedir. ilk defa ola
rak Alman topçuları, baraj sis. 
temini tatbik etmişlerdir. Bu sis
tem, üç ateş hattı tesis etmekten 
ibaret olup bu hatlardan geride 
olanı taarruz edilen mevzilerde 
bulunanlarm ricat etmelerine 
mani olmaktadır. 

Küçük Vosgeslerden Vissen
bourg çıkıntısına kadar Lauter 
nehri boyun-ca birçok hücumlar 

yapıJmıitır. Fakat -~u ~ücumla
rın hepsi <le hafif olmuştur. 
Almanların bu hücumları yap. 

maktan maksatları, Fransız mev
zileri hakkında malumat elde et· 
mek üzere esir almak olduğu 

Acuvvetle tşhmin edilmektedir. 

(Muharebe vaziyetine dair we
len diğer telgraflar ve Çer.ıher. 

laynın nutku 3 uncu sayfamız

dadır.) 

Hadiselerin 

tefsiri 
i 2 ... 

(Ba.J tarafı 1 incüle) 
Bu yerler de artık .Cüyıik Alman-

ya huduUarr iQjnde kalacak. 
llitlerin proj~hae 'öre Alman

lar doğrudan doğruya kendileri. 
ne ilhak etmedlkJeri yorlori fit i
kiye ayırmak anm~undadır: Bir 
kL-.mc N>ki Lehl~tan yerine ı;em

bolik bir de\'let ola.ra.k mubafaz& 
edilecek, ikinci kUimr da. Leh ve 
Alnıa.n ya.Juıdlleıiue )'urd ya.pıla

calonış. Lehistanda. olan yahudi -
ıerlc Almauyada. buluııa.n iki 

milyon ya.badi hep bu yurd l~in.. 

de toplıuı~kmı~. 

Görülüyor ki eski J,ebll'Jan o 
zaman, dört mu!ıt~llf yıldız hali

ne girmi' bolu~k. Acaba. hıgi
Jiı Ba'f\ "kili Çcr.1ber~yn buna 
ne di:r~lıı:? 

11...\ı;;AN KC:iJÇ4 l'I 

Sovyet Rusya 
lngiltere ile ~·eni tic:ıret 
anlaşmaları yapacak 

Belgrad, 13 - Uoskovadaı• gr.

lcn haberlere göre İngiltere ile 
Sovyet Rusya arasında ev\'clki 
gün Londrada imzalanan ticaret 
itilafı, sipari.şatı \'e müba~ aatı 

arttrrac:ı)t, Sovyet limanlarile 
seyrüseferleri temin edecek yPni 
anlaşmaların akdi takip edecek
tir. 

So,·y~t nusy::ı.. P.us ~ercstrlc
rini almak için ljimal Ru~ liman
larına gidecek olan İr.giliz vapur_ 
farına. buz kıran vapurlarile yol 
açmağı vaadetmi.stir. 

Litvanya Memeli 
Almanyadan istiyor 

(Baş tarafı ı uıl'id(IJ f kümetırun mll.za.bereWı.i ricK tıt· 

yüz kasabayı, 220 mil df>miryolu miştir. Amerj.ka bunun üzerine 
nu ve 425 mil muıabbaı ormanı Moskov~ neZıClinde bir teşebbüste 
muhtevi .bütim Vilna arazisini al
maktaQır, 

Vilna bölg~sinin Litvanyaya 
devri. paktın tası)ikmdan sonra 
altı günltik bır rniıddet zarf:nda 
yapılacaktır. 

Duna mukabil Sovyet kıtaatı 

Litvanyanın Kelme, Vilka Visch· 

ki, ve Kaıdchıadoris na.hty"lerini 
ışgat tdeec:ktır. Bu kıt'alMın cem 
an 20 hın kişiye baliğ olacağı 

sörlenmektedir. 

Fın;.ar.cJıya meselesi 
va.,inrr•on, 13 c A. A.) - S::ıla

hiyNtar bir menbadan bildirildi
ğine göre Amerika hlikumeti 
SOY) et ,hiikumeti e "Sovyetlcr 
bırliği ile Finlandiy:ı arasındaki 

muslihane münasebetler üzerin • 
de zararlı tesirler bıra,kahilecek 

b!r şey yapılmıyacağrnı halisane 
ilmid etli,;ini,, bildirmiştir. 

Amerikanın bu teş€'bbiisü şim· 

diki halde. on gün evvel Polonya
nm zaptını tanımaktan imtina e _ 
den Amerj#a hariciye nazın Hul
lün bu hare,lcetine benzeyen ma
nevi bir cephe alma mahiyetin_ 
dedir. 

Bu teşebbüsler tahmin edildiği 

gibi Sovyetler birliği üzerinde bir 
tesir yapmadığı takdirde Ameri
ka ba~ka tedbirler alacaktrr. 

Müz'lkPre başlarfı 
Londra, 13 Moskovada Fin-

landiya mur§.hhaslarile Sovyetler 
arasrnda müzakerelere başlanmrş_ 
tTr. ilk temas Molotofla yapılmış 
ve iki saat sür:müştiir. Bu müla
katta Stalin de bulunmuştur. Mü

zakereler halckmda hiçbir tebli~ 
ncşrolunmamıştır. İlk müış.kere -
!erden bir netice almmadığı anla
şrlmaktadır. 

Stokholmde matbuatm aldrıb 

haberlere göre, Rusya Finlandiya 
dan şu mütalebatta bulunacak -
tır: 

1 - Kronştadt civarmdaki kil
çük adaların terki. 

2 - Bir karşılıklı yardım pak
tı teatisi. 

3 - Bir ekonomik yardnn pak 
tı teatisi. 

4 - Fiıılaııdiyada yerleşmifj 

Almanların tahliyesi. 

Fin!andıyada seferberlik 
Seferberlik ve büyük şehirle -

rin tahliyesi bütün Finlandiyada 
devam etmektedir. 

Haber thndığµıa göre Alman 
hUkümeti, Berlindcki Finlandiya 
elçisine verdiği bir notada Sov
yet Rus:ranm 1914 hudutlarmr 
meşru olarak istiyebilece~ni bil
dirmiştir. 

Binaenaleyh Fin gı:ı.zetelerl ar -
tık Almanyanrn muhtemel yardı
mından değil, Skandinav memle
ketlerinin müzaheretind<'n ve A

merikanrn sempatisinden bahsey
lemektedir. 

Hotvolk i!ıimli Hollanda gaze -
tesi. Finlandiyada, silkfınet ve in
ti7..am idnd~ tedbirler almdığrnı 
kaydf"tm<'ktPdir. 

Hel.sinkide, evlerin damlım ilı
tüne hava dafi t()pları yerle§tiril
mif!. kıymetli sanat e-şyuı ve al
tın ihtiyatlar, daha emin yerlere 
nakl~dlbliştir. flütün hu tedbir -
ler, vaziyetin, 
kadar \'ahim 

göstermektedir. 

Finlandiyadll nr 

telakki euildiğini 

Firı hükfımeti. Helsinkiden baş
ka hir ııe~rl' nııkletmcğe karar 
yC"rnıİ!'lt ır. Hı-kt ebler kapatılmış -
trr. Şehirlerde brlerli~·rler sığınak
l~r kı>zrl·rr,ıkt:ınır. Ticarf't ,.a -
purlarının Finalndi.\ anm garp li· 
ııı::ınl:ırrna p:itmeleri hükiimetcrı 

m"nedilnıic::tir. Dün 20 ~OV\'et 

t :wya re!'li Fin lanc'lh·ll körfezi üze

rinde uc;muı;tur 300 bin ki-•i'ik 
bir Finlanci,r:ı ordusu hududda -
rhr. 

Amerikav~ ri<'a 
Di~er t:nafüın Finlıındiyanın 

Vaıcıingtond:ıki elçisi Amerika hU-

buJunwuştur. 

Amerikanın Moskova elçisi bu
gün öğleden sonra Molotofla gö
rüı<müştür. 

Danimarlca, Norveç ve tsve~in 
Moı;kova elçileri de dun Sovyet 
lıukumetıne bir deklarasyon tev
di ederek şimal memleketlerinin 
&ıv} et Rusya ile Finlandiya ara
sındaki mtizakereleri dikkatle ta
kip ettiklel"ini bildirmişler ve mü

zakerelerin Sovyet - Finlandiya 
' do'3tluğunu tcyid edeceği ümidini 

izhar eylPmlşlcrdir. 

fsveç sulh müdafii 
Hto~holm, 12 ( A. A.) - lsveç 

milli müdafaa nazırı Shoeld söy
lediği bir nutukta demiştir ki: 
"- İsveç dahi sulhil ve hi:rri

yeti müdafaaya hazırlanmalıdır. 

İsYeç. silratle seferber edilebile
cek olan iyi ordJsu ile ve 1914 
den daha ku\'vet:i bulunan ve bir 

çok destı·oyerler ve denizaltılarına 
malik bulunan donanmasıyla bu -
na hazırdır. 

Norveç donaomasını 
takvıye 
Stokholm, 13 (A. A.) - Afton 

Bladet gazetesinin salihiyettar 
bir meµ,badan öğrendiğine göre 
lngilte,re Norveçe. bu memleket 
tarafından harbden evvel ııipari.ş 

t9ilmiıs olan 12 torpitoyu ya.km • 
da teslim edecektir. 

ii~ivetler -temenniler 

Güı;el Sanatlar 
Akademisinde 

Mimari şubesi 
geniştetil mel id.ir 
Girmeğe muvaffak 
olamıyan gençler 
şikayet ediyorlar 

Dün matbaamızı, adetleri bir 
:ıayliyi tutan ge:1çıer ziyaret ede. 
rek IJır dcrtleı 111de.1 bahsettiler ve 
bu dertlerini l\ laarıf V ekfiletine de 
bır teıgraııa bu<.ıırdiklerini söyle • 
dılcr. 

Bunlar, Güzel Sanatlar okulu 
mimari şubesinin imtihanlarına 

girerek muvaffak olamadıkları işa. 
retile m:.iteellim olan gençlerdi. Iç
ıerinde bır imtihana ikı s,enedir gı. 
denler ve rine böyle mu\'affak o~a. 
madıkları i"aretile birer senesini 
uoş geçirdikt,'!;ı sonra yeniden baş 
vuranlar içinde aynı l)Cticeylc kar. 

jıla~aniarm bulunduğu. kendıleri

nin mimar olmak düşüncesile ç~r
pındıkları halde, ve mimari ,,ulx>. 
::ıiniıı yep geniş, memlekete. da!ıa 
fazla mimar yetiştirme3i im!ianla. 
npı haiz o)plası için tedbir alın -
ma"ı pek mümkünken bu yapıl. 
madığı içın Ye mahdut miktarda 

talebe alrnması kararı karşısında 
kendilerinin bundan mahrum kal. 
dıklarını sörJemekt~ydiler. 

l\timari şubesi.nt ka}11t için ya. 
pılan imti11anı eli11<len resim ge -
len, liseyi eıı kötü şerait içinde 
bitirmiş bir talebenin bile başara. 
maması ihtimali m:?ycut d~ğilken 
kendilerinin bundan mahrum kal. 
ma~ını sırf 1.Ju mahdut ta!ebe ka}. 
dıne yoran gençler, emellerine ka
YU~abilm~k için kadronun geniş':?
tilme:;i nden başka &"are olmaciıi;;mı 
söylemekte \'e Maarif Vekaletin _ 
den bunun temini çarelerini rica 
rtmektedirler. ki bunun yapılma_ 
sı ~li phe rok ki imara muhtaç 
memleket•miıe mimar vetiştiril -
mi~ buluııma.;;ını temin edeceği ı. 
~j., i ... tcne<.>ek hir ~~·dir. 

faerir VeUlet;rcierı. \'ekilimi .. 
Jla::;a!'l Ali Yiirelcien bu derde bir 
dc,·a bekli yehiliriz 

SON OAKiKA 

Finlandiyada halk sil 
omuzda dolaşıyo 

Stokholm, 13 (A. A.) - Fınlandıyada,n alman hJ.r habll 

re Helsinkinin tahliyesi bugün hitam bulmaktadır. 120.000 , 
... 

şehri t.erketmektedir. Şehirde hiçbir çocuk kalmamıştır. " 
heyecanlı sahneler görülmektedir. Memleket dahilin~ki ı>llt 
lar her türlü nakil vasıtaları ile doludur. İstasyonlarda ballı 
li'~ın izdltıamı görülmektcdır. Trenler, tamamile dulu ola 

reket etnıektedır. 

Halkın ı:ıüküncti yerindedir. Hş.va ve de11ız aefrrleri ae 
iki mıı;!ine çıkarılm.ıştır. l<'inlundiya hukuıne.tı, He!~uıkı, VfPll 
Kokta limanlarını kapatmıştır. Gemilerin ekserisı Obn)'l& gi 
dir. Köprülerin ekseriı<ıne lağımlar konulmuştur. 

Berhn, l3 ( 11adyo) - Finlandiyanın Helsmki 1'efl.ri!l 
gün içind~ 150 bın ki!ii tahli) c edilmiştir. Bi,itün m~mle)tetŞ 

bir korku ve heyecan vardır. B:ınkalar;ıQ önunde hajk beJcLC 
dir. Yatırıle.rı paralarıııı çekmek istıyor. lakin bankalar 
bin Fin koronu !cnciar bır para ödemektedir. 

Köylü tarladakı i~lcrinı bırakarak ormanlar;ı kaçınal\tadır 
!erdeki ::;İ\'İl halk sokaklara dükulmüş bir omu1.<la tuft•k ~-:L•ın 
dolaşmaktadır. Ilcrkesın } üzündc büyük bir lıt'}'t.'<.::.tıı \ ~ tec~sllr 
maktadır. 

Avam kamarasıntn gizli içti 
Paris, 13 (lfo..;w .. i) - Londradan hı! lın di~ıne ~öı e > .ıık• 

vam Kam;ı.rasrnda giılı bir cehe akde:Jılme~i kuwı.·lle muJıttı 

Axam l\:an14ra::-mın bu tuplantı:;ında mlihım kararlaı almacağı 
verilmektedir. 

Bir işten maksat 
(Ba§ tarafı 1 inci.de) 

diJerldir; hatta bin lira yol harç-
lığı veren de kendi~i ... 

Milli mücadf'lemi1.in . mukaddes 
kitabı Mastn.fa Kemalin .\na.dolu
ya ne şartlar altında \C ı .. tanbul 
hökiin~tlndnrı hangi ~ıfah .,.~ me
muriyeti alarak geçtiğini biı" bir 
tarih knt'iyetile bildirir. Bö)·ie 
bir memuriyeUc> ı;ıidt•n bir \a:tifc 

sahibine bir hükfımet makamını 

işgal ('den Mr el para da \ ernıJ~ 

olabilir. FaJm.t... eski l.İüiiei 

ldilliyeyi hatırlayını7. : Bir işten 

maksat neyso büküm ona. göre. 
dir. 

Mütareke hükumeti Mustafa 
KemaJden acaba. ne yapmasını Is· 
tiyordur 

Mustafa KP.lnalin kendi cliJe 
150 lik olarak damgaJa.dığı kim
s.eleır bugün milli mücadeleye hi:r.
met iddia.sın.da d.eğiJ, imasında bi
Je buluıunaktan uzak durmalıdır, 

ti ki af kanununun örttiiği_i perde 
~ılmum. 

Tiyatrolar 
~ETTiR TİYATROSU 

Bu akşam 20.30 dı.ı 

Tı•pehaşı Dram kısmı: 
HmJEO - JÜLYET 

~ 

Koıııed i R ı smı: 
1Kt KF.RE lKl? 

RAŞİT RlZA E. SADİ TEK 
TİYATROSU Bu gece Gedikpaşa 
Aza.k: Sincma111ında ÜVEY BABA 
Vodvil 3 Perde. 

150 Tayyare 
hücumu 
(Baş tq.rafı 1 jıı 

bır buçuk ~aat de~am etti· 
harp gemilerı, tam yolla 
edıyor \e mutemadıyen ıı 

} apıyorlardı . Nıhay<'t bu 
garp i..;tikametındı: gozde 
ooldular, ıarayreler de !'3f 

rn uçtular. Tahmınimize g 
bir harp ~emısıne w hi~bi~ 
reye isabet vakı olmuş d 

·Muharebenın bir amnd 
tahlisiye -:andallarımıza )' 
üzere şahsi e~yamızı paı.et 
tık. zira etr.afımızda harp 
ri vardı ve her an bir 
gemimize isabet etmesini 
duk. Palamanmızı kestik ~ 
giderek kendimizi kurtar 
.::ebbüs ettik. Fakat 111ıı :. . 
garp istikametinde de iııkJ 
meğe başladı. lngiliz harP 
rinin garp istikametinde g 
lerinden biraz sonra 1110 

infilak sesi duyduk ve a~'111 

mette dumanların yül( 
gördük. Nihayet büyük bif 
zı tavare, muharebenin şi 
reYa~ etmekte olduğu ::-:ılı8 
de birçok. daireler çizdi \e 
o da göıdep kayboldu. 

Almanyada gi:ı:li 
radyo daha .. · 

Londra, 13 Almanyada 
muhalefet eden ve ",Alrrı311 

yeti" bminde bir grupa 
olduğunu bildiren gizli pif 
istasyonu vardır. Gc~tapO 
tı, şimdiye kadar bu r~dY~ 
yonunu keşfetmeğe mu\'af 
mamı,.tır. Halbuki dün g f 
ci bir radyo istao::.yonu .. 
başlamı~tır. Bu radyo, 
Alman radyosu" olduğuılll 
me~tedir. 

Beherinin ııııılıaııırııcn hedt•li 3!l:i Kr~. ol;ın 5000 adet çıı~ı 
direği l 11 / 19!)9 Ç,ır!iUJHUU f!İlllÜ ~AJI l:i,30 ua kap:ılı z.ıd u~ıılll 
kıır:ııla lılrırt• lıin:ı~ııııhı ~:ılın rı]ınar·ıklır. 

1 
Hu i>(' gil'llı~k ısıı.~.·.ıl.:rın H31.'.l~ı l~rr~lık ınu).'.ılı:knt ıemi.ıı; 

ııunun t:ı~ ın l'll!g , ,·ı•-;ıl-.ıları ,.,. teklıflcrıııı :ıynı ııun s:ı:ıl 1 t.3 
l\oıniwoı1 Bt·i~ l;'iiıw verın<'kri l:"tıırnılır. . . ,ıe 

Şartıı:ınıı·J•r pşr:ı•ı7 ol;!l'lık .\ııkıırada .\foJzenıe l1aırcsırı8,11 
ıl:ırp:ı~:ııJ.ı Te!>elliirıı ,.I! Se' f, Şl'fliginden tl:ığılıl:ıcaklır. < " 

~ ~ * . n 
Muhamm"n brdrli l 'lQO lırrı olon 2:1.00:J adet sap'\ıı çalı 1

11
, 

lö. JO. rn:rn pımırtesı '"' ti ~:ı;ıt ttO,:llll on hn;ukıa H:ıydarP~ş611 
lıınıı~ı ıhıhılinıkkı koıııısyon lar:ırıııılnn açık ek'iillme usuıııe 
·araktır. ~ 

Bıı i~e ginnrl, istı•re11lerirı 7:'ı liralık muvakkat ltrniıınl ~e ·n 
·anıı et•ıi'f• vr~~ihlr lıirlikte l'k'>İllmc Riinü saatine lı;aclur ı.omıs) 
nıcaaıJ.ırı lıııııııılır. ~ 

Du İ)e ait )artnanıcler koınisyoııd;ın p;ır:ısız olarnk dajtıtılr~) 
,(78~ ' 
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b b gemisinden bu sırada 

· iı andraCit indirilmiş, yerine 
Iİleb·bandrası te.'cilmişti. su,·a. 

01~· hayret ,.e deh~ete dliş· 
tayfalanna megafonla 

ı: 

....... l'esı· 
..... un olun! Amirleriniz be· 
'"Slrt .... ..ı· 
~·•tYtr •. Beş dakika ıarfm· 

anrzı ındirip teslim ol· 
'l' ~ &erninizi batıracağan. 
attnrı ol~uğunuz takdirde ha· 

lld ~nıyettedir. üsera karar
'niıi 3 ırntiyaılı muamele göre· 
iti~ <ie teınin ederim. 
. ~ıktan b' . . 
lliı ınnı süratle tercih 
ls;-a~ 

etınesine liUum kalmadı. 
ı~ikahk mühlet tamamile 

·llden ı~tı ki .Nordstemin dire-
;,. Nor\',.,. ba ~ . a· . 
~ l'etin ~~ }7agmm ın ırı· 

toruı; .. tngtliz bandra$ı çekildi· 
l'ilh u. 

'ndi:telbahir süvari~i, tekrar ses· 

....... aravoı ş· . 
lnız. ~ · ıındı Aberdene rota 
U Peşi • rı.ı gitmeğe bakın. Çün.. 
·~ nıuıeyiz, Rota: Cenup • ce 
" garb·ı s·· . v ak.~ ... urat: 15 mıl. 

arda N<urı, karanlık bastığı 5ıra
• 71' <>rd tem §ilcbi, ?C§inde 

b.t~dt~~telbahiri olduğu halde 
.~ aı 1rnanına girdi. Telsizle 
\a!trfo l'l:lr~ olan Hamp:iliire ve 
~<1ı. ~ rd knt\>azörleri bekliyor • 
"'liva«> on, Salzmanıa diğer esirler 

?--\ r ere nakled.ldil ha t>ı'dste • ı er. 
h.l.ına tcs ~ §ılebi Ingiliz miirette-
"l.l(l.i raıı lırn <?dilince Cey:ms No. 
~ D.ı"tlt bir nefes aldı. Mahna
~~llı ~run h:uırlachtr şeytani 
ıııll\-arrak U§, onu mağlQp etmeğe 
tak • olrnu§tu. 

~'lJa .... ~t Va;:jf~i henüz bitmi~ sa. 
ı.ıh;~· Şundi SiM Fein ile 1· .... a ı 
\a~ lazıınch. Ihtilruciter, 
• 'atdırıı n kendilerine \'aadcttiği 
'ltn İS}~ getrnesini bile bcklcme-
t l)ubı· 11 baYrağmt ka1dınn15lar 
~dı. •in adliye sarayını yakmış. 
ı. ~rtts· 
~ ~ Ccyms Nobodi Ir -
~ llis ?lıe:-kezinc gitti. 
~i ~n 1~16 gecesi, Sinn Fcin 
, t e \'e ;~tesi, bir rey ekseri. 
~alt ~ rtUr Badman, O'Rabilli 
~ ra?1 gi~i §eflerin mllhalcfe_ 
'lllcn, ısyanın ertesi günü 

~ ta~at ~na karar vermişlerdi. 
r'"':ı bütü S}~an §eflcrinin gözlerini 
: ~la·dı ~Ü§tü. Hakikati göremi • 
' tk ·. :.ilerindeki iki bin ki~i
~ ~rıyer 

<ıldu~ ın kendilerine aleyb. 

t ~'lı'ls ~u düstınmüyorlardı. 
,J1tı tarar 0bodi işe karıştı. o • 

•n ı....... 'll<lan alelacele çağmlmı~ 
teL "1!4ilar . " 
<t ~er\lld • §lddctli sokak muha-
lç tarfrnden tıônra, yirmi dört sa-

. a Vaziyete ha.kim oldu. 
s~~ıı 
~ ~li~ ~nra bütün Irlanda.. 
1--~~letj leının edilmişti. 
~lllar ~ 0 tdusu imha edildi. Sağ 
~ı~~ıldıiar. Başlıca ~fler 

13~ kaııJ "<lf'da öldürüldüler. 
tu <>i<:ı 1

• ~ranın f ed bl!nço. 
:l:,... \1, 

ı~ ôlu'" 45() • 
~ ~talı. 

d Ct~~on frank zarar ... 
~ to 0bodi, isyan bastını -
L-.: ıc.tiy tlra, lc<iip ve tecrid işle
~t''iatn alakadar olmaksmn 
~ ;ıtaa ciö~~ ve imparatorluk 
~ tı " llleclısı huzurunda ikmal 
~i. azife i etrafında izahat 

ttb_~e1-iı , 
~a>'ın:.. Nobodi izahatını ta. 
'Ço·-: 
~ "'t k güıeı d di ı..:. • a· b' 
'" tı~İni • c . vım ı ıze 
tİca h~tn~ la~·areci Fon Balı. 

De ~İt ızahat vermenizi 
~ııı ~lif. 

~ ltıUka~nldar bir gülümse _ 
t' ~1.1 ~ıc etti: 

~~·i ;;;~n kim olduğunu öğ. 
tu.... l'abit... 1:tiy~:sıınuz demek? 
~~~tacıa Çunku kayboluşunWl 
~hl0r tok gürUitij yaptığı 
...... ~ . 
~a Utan A 
~~<la leess··lrnanra değil, ama 

d1~, :nı11ı.~rden ağırları bıçak 
"'A<lkkak! 

Nakleden: Fethi KARDEŞ 
- Neden bilhassa sarayda? 
- "Mua:.ır Almanyada meshur 

adamlann tercümei hali'' kitabını 
okudunuz mu? 
Başvekil, hayretle mukabele et • 

ti: 
- Hayır. Fon Bahmandan ora. 

da bahis mi var? 
-Ondan değil, fakat ecdadm • 

dan bahis Yar. Bu ailenin malum 
olan en eski ferdi on üçüncü asırda 
yaşryordu. Ismi Skar Fon Bah. 
mandı. Fakat "Kızıl Oskar" laka. 
bile maruftu. 1203 de oğ u Gunter 
tarafından katledildi. 

Hakiki bir kartal yuva:;ı olan 
satoları Stargervalde kaindi. O za
manki derebeylerinin bir kısmı gL 
bi bu ailenin de geçim vasıtası eş. 
kıya!ıktı. Civar halk onların isim. 
krini korkarak anarlardı. 
Kızıl Oskarm ahfadı, 1870 Fran. 

sız • Alman harbinde ölen \'ilfrid 
Fon Bahmana gelinceye kadar, 
Almanyadan başka yerde işlense 

failini idam sehpasına götürecek 
maceralarla ~hret buldular. 

Vilfrid Fon Bahman öldüğü za • 
man Hilda isminde bir kız bırak. 
mıştı. Bu kıı, ~orveç sahille
rinde bir gezinti esnasında esra • 
rengiz bir şekilde ortadan kaybol. 
tuncaya kadar imparatoriçe O. 
güstanm nedime.sıydi. 

Hilda Fon Bahman yalnızca 

kaybolmamıştı. Yanında, aile is -
minin kendisinden sonra inkıraz 
bulmaması için e\'lad olarak aldığı 
bir çocuk da vardı. 

1887 de doğan, yani kaybolduğu 
1902 senesinde on beş ya§lannda 
olan bu çocuk ~yam hayret dere. 
c:cde annesine benzemekteydi. O za 
man Almanyada dedikodu aldı yü 
rüdü. Çünkü Kayser bu çocuğa 
prenslik unYanını bile vermit5i. Bu 
nun üzerine de Fon Bahmanm, 
Kayserin Hildadan gayrimeşru 

çocuğu olduğuna kimsenin ~üphc. 
si kalmamıştr. 

Ceyms Nobodinin 1Uı nereye 
getireceğini anlayan Loid Corç 
hayretle söylendi: 

- Ne diyorsl}nuz? Hakikat mi 
bunlar? Emin misiniz? 

Nobodi cevap yerdi: 
- Eminir:ı. Dublinde \'e A1man 

rada esaslı tahkikat yaptun. 
1902 de, imparatoriçe Ogiistanm 

hiddetini yatıştırmak için, deniı 

kazası komedisi oynanmı~lt. Haki 
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flinıli~tonda düny:ının en e~ki ins:ınlorı arasında 
- 21 - l'a:nn: 1 •• Busc:fı 

35 yılını \:.ıhşiler orasmlla geçirmiş bir Alman seyyahı 

Sihirbaz çiçeğe istiridye değil, 
.... 

parmagını 

Hintli sihirbazın Bahur:ıng~ de· 
diği bu ağaçtan dağılan kokurı.un 
insanda şiddetli cinsi bir lezzet \'e 
arzu uyandıran bir koku olrlu~u· 
na ~üphe yoktu. 

Acaba Hintli sihirbazın telkini 
altında mıydım? Yoksa hakikaten 
bu ağaç, istirid}'C yediğini gömü· 
ğüm bu ağaç erkeğe şiddetli cinsi 
heyecanı veren bir kadın ağacı· 

mıydı? 

Yoksa kokusunu bir nevi haş
haş kokusuna benzettiğim bu ağaç 
kokain neyinden bir nevi keyif ve
rici madde neşreden çiçeklerden mi 
ibaretti? .. 

Muhakememi berrak bir surette 
kullanamıyordum. Beyaz çiçekli 
dalları ellerile aralık etmiş, iri ve 
garip bir güvercin ha~ı gibi, isti· 
ridycyi emmekte olan çiçeğe hfila 
fı.mfila~mı~ gı bi donuk gözlerle ve 
beyazlaşmış yüzüyle bakmakta o· 
lan Buha • Hutiyi, garip ağacın 
kar kümeleri gibi sarkan çiçekleri· 
nı, bu çiçekler üzerine erimiş bir 
gümti~ gibi dökülen mehtabr du· 
man içinde, hayal meyal görmek· 
tey<lim .. 

katte llilda ile Kayserden olan 
gayrir.ıe~ru ç.ocuğu Dublinc gitmiş 
ler ye orada Kayserin ~ahsi dostu 
Lord Harri Makstretin nezdine il
tica etmişlerdi. 

Fon Bahn~an orada üniversiteye 
devam etti. Hatta bir aralık evle. 
niyordu. Fakat lam bu sırada harp 
patladı. 

Sonra Lord 1\lakstret ile evlen • 
miş olan annesinin ısrar ve rica· 
lanna rağmen, askerlik vazifesini 
yapmak üzere Almanyaya gitti. 
Tayyareciliğe ayrıldı, bi bir pilot 
oldu. 

Bundan sonrasını biliyorsunuz. 
Kolayca tahmin edileceği veç • 

hile bu if~aat bazının üzerinde 
çok büyük bir tesir yaptı. Meclis 
azası büyük detektifi har~etle 

tebrik etti. 
Loid Corç ayağa kalkarak No. 

badiye hitaben: 
- Sizi bir kere daha tebrik e

derim, dedi. Vataıı sizin gibi ev • 
latlarile ne kadar iftihar etse ye· 
ridir. 

-SON-
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emdirmişti 
Btıha - Ruti burnunun kanatları 

açılıp kapanarak, bembeyaz ke
silmiş yüzünde gözleri donmuş 

gibi sabit bir halde, eliyle dallan· 
nı tuttuğu ağacı koklamaktaydı. 

Sonra tuttuğu beyaz çiçekli dal· 
lan yava~ ya\'aş kapadı. 

Çiçekleri öptü. 
Sonra al:-racm ü~ne tekrar in· 

cecik hasırı çekip iyice sardı. 

Hintli sihirbaz bütün bu hareket· 
!erini adeta rüya halinde gibi yap· 
maktaydr. 

Sonra, orada, garip ağacm ba~m 
da, gözleri ona dikilmiş bir halde, 
bir müddet dalgın dalgın durdu. 
Kalın dudaklarındaki tebessüm 

yavaş yavaş söndü .. 
Benim orada olduğumu unut· 

mu, gibi ağır ağır geri çekilerek 
yürümeye ba~ladr. Başım ağrrlaş
mış, kulaklarım vmlryordu. 

Sersem, dalgın, düşüncesiz ve 
şaşkın bir halde gayriihtiyari 
Hintli sihirbazı tak.ip ettim. 

Kendisinin yanma yaklaşıp eli· 
mi dokundurduğum zaman Buha
Ruli bir rüyadan uyanır gibi tit· 
redi. 

- Kim? •. Oh? .• Sen misin? dedi. 
- Evet. BUha - Ruti ı galiba bt 

nim yanında olduğumu unuttun? 
Buha • Ruti güldU. Fakat hit 

cevap vermedi. 
Ben derin hayretimden yeni ye

ni ayılarak: 
- Buha - Ruti dedim. Bahuran 

ga dediğin ağacı gördüm.. Ona 
verdiğin neydi? istiridye mi? 

Buha - Ruti gayet yorgun, bit· 
kin bir halde cevap verdi: 

- Hayır! 
- Hayır mı? tştiridye yemedi· 

mi? 
- Hayır! 

- Sen ona yemek için bir ~Y 
vermedin mi? 

Buha - Ruti hayretle yüzüme ba 
kryordu: 

- Hayır .. 
' O vakit adeta afallamış bir hal· 
de Buha • Rutinin yüzüne baka· 
kaldım. · 

- Fakat, nasıl olur Buha • Ru· 
ti. Benim gözümün önünde sen 
onun ağıma bir şey verdin! O da 
incecik, ip gibi diliyle emdi! 

( Deuamı var) 

. . -lstanbul Komutanlığı l\urmayhğıntran~ 
Fatih knymakaınlı!;ınca tedariki vesniti nakli)«: ı.om i syo:rn m:ırlfe• 

tile salın alınan ve Topkapı JILqr<.Jibi :\o. l-16 da otu rnn Tııh~in o~in 
Jluhhinin 75 lira. kıymetli bir lrn~v anına aid lıulun:ı n ıııozh:ıt:ı ,.e 57387 
~ayı ve 9-9-939 günlemeçli ,·eteriner arniy:ıt makbuzu zuyi olmuştur. 
1Jan olunur. (8208) 

1 Qeniz Levazım satınalma komısyonu ılilnları 1 
1 - Tahmin edilen bedeli (195511) lira olıın (70.000) kilo toz şeke;, 

2/lkincitcşrın/9;$9 tarihine raı.t}ayan perşembe günü s:ıat 11 de knp:ıh 
zarfla alınacaktır. 

:.? - llk teminatı (U66) lira (85) kuruş olup ~arlnnmesi her ;;üıı 

komı:.yonda. parasız olarak. alın:ıi>ilir. 
3 - 1sıeklilerin 2490 sayıh konunun l:ırHatı dahilinde ıanzinı cdc-

cekleri kap:ıh teklif mektuplarını en geç belli gün ve s:ı:ıllen bir snal el'· 
veline kadar l\asıınpaşada bulunan komhyon başkanlığına makbuT. r.ıu· 
kabilinde vermeleri. (8249) 

f ıst. Komu,an.ıgı Satınaıma Komısyonu ııanları f 
Ayaıağada :>uvarı .bınıcıhk o~uıundıı şernıt Ye lı>.cşıı cclvcllcruıe gore 

kapalı manej yeri yaptırılac:ığından kapalı zarfla ihalesi 21 birinciteşrin 
939 cumartesi günü saat 10 da yapılacaklır. Muhammen keşif bedeli 30283 
lira 90 kuru~tur. Jlk tcmınatı 2271 lira 29 kuruştur. Şerait ve keşif cetvel
leri bedeli nıukahılinde ait olduğu şu beden Yerilebilir.isteklilerinin ihnleı 
gününden en az sekiz gün evvel vilayet Nafia fen müdürlüklerinden ola_. 
cakları \·esikalarilc beraber belli gün n saatten bir saat en-eline kotlar: 
teklif mektuplarını Fındıklıda komutanlık satıııalına komisyonuna \"erme
leri. (7930) 

.. * • 
~erait \'C e\"saCı dahilinde 33,333 kilo galvaniı;i saç ile 15000 kil 

nıuhteıır ebatta çivi salm alınacaaından ihalesi oçık eksiltme ile 23 blrirı· 
eilctrin 939 pazarlc!Iİ günü saat U tc yapılaı:Dktır. Her ikisinin de lıiı-dcıa 
muhammen bedeli 12999 lira 90kuruşlur. llk teminatı 975 liradır. Isı~ 
lilcriııin ilk temınat ıunlı;buz yeya mektuplarilc 2490 sayılı kanunda l'&%1• 

lı vesikalarlle beraber 
0

lbale günü ihale saatinde Fındıklıda Ist:ınbul ko,.. 
rnutanlığı satınalnıa komisyonuna gelmeleri. (7982) 

* ~ * ı'' 
\ 

'İhale ııünü talibi çıkmayan deflerdarda 1 Xo. lu dikiıueviniıı · .-r• 
name ve keşif cetveline söre pazarlıkla tamiri 24/Birlnclteşrln/93D ali 
günü saat 10 da ihale edilecektir. Muhammen bedeli 248Ş lira 60 lı.~• 
tur. Şartnamesi ve keşif cetveli her aün komisyonda görülebilir. lstctoe 
lilerin ilk teminat makbuz veya mekluplarlle 2'90 sayılı kanunun 2 TC 3 
maddelcrfnde yazılı ve v ilAyct nafıa fen müdürlüklerinden a}acak.Juı 
veslkaJarile beraber belU ıüq ve saatte Fındıklıda Komutanlık satınalmt 
Komisyonuna gelmeler!. (8372) 

*il:* 
lbale günil talibi çıkmayan Ertuğrul kışlasının keşif cet\'eli ,.e şart• 

na111esine aöro tamfrl )'8PılacaAından pazarlıkla ih:ılesi 2/2 inciteşrinlı 
939 peqcmbe günn saat 10 da yapılacaktır. Muhammen keşif be<.leli 1988' 
lira 9f kuru,tur. tik teminatı 1491 lira 38 lc,uruştur. Şarln:ıme \'e kc~f 
cetveli her aün komisyonda görillebllir. lsteklilerinln ilk teminat mü" 
buru \'e~·a roektupJarile 2490 sa)'lb kanonun 2 Te 8 maddelerinde yaıdl 
Ycsiknl:ırilu ihnlc gününden en az sckb gün evveline kadar \'i}ayel nafıa 
!en müdürlüklerinden alaeaklan vesik.alarile beraber beHi IÜJl ve santte 
Fındıklıda Komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri • .(8373), • .•. 

lh:1Je ıünü talibi çıkmayan Sellmiye kışlasının şerait ve keşif cch·eli 
nıueib!nce tamJrl yapılacaktır. lha.1esl pazarlıkla 2lklnciteşrln 939 pcr
~embe günü sut 11 de yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli (0.000 lırı.
dır. İlk teminatı 3.000 liradır. Şartname ve keşif cetveli inşaat şubzs!nsc 
bedeli mukabilinde verilir. İsteklilerin ilk teminat makbuzu veya nıe1"· 
ıuplnrile ve kanunt ''esikalarile ihale gününden sekiz güıı evvel , iliiyet 
nafıa fen müdürlüklerinden alacaktan vesikalarlle beraber belli gün ve 
saatle 'Fındıklıda ko(tlulanlık satın alma komisyonuna gelmeJeri. ,(8370; 

• • * 
İhale i(lnli talibi çıkmayan Catalcada bir top hangarı ile bir tavla 

yaptırılocalından pazarlıkla ihalesi 2 lldnciteşrin 939 perşembe gilnQ ı 
at H de yapılacaktır. Şorlnamesl, keşif cetveli \'e planları her gün komi 
u de yapılacaktır. Şartnamesi, keşif cetveli ve plılnları her siln komls
yond:ı görülebilir. ~luhammen kqJf bedeli 20285 lira 9 kuruştur. İlk te· 
minatı 1S21 lira 38 ı.uru:>tur.1stek1ileriıı ilk tcmin:ıt makbuzu nyn mek
tuplarile \'e kanuni ,·e~ikatnrile beraber ihale gününden sekiz gilıı evvel 
\'ilhet nafıa fen ınüclürJüklcrindcn alacakları , ·esiknlorilc beraber belli 
gün Ye ~aatte Fındıklııfa Komutanlık ~atın alın:ı komisl'onun:ı ~elmclcrl. 

"8375" 
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Gen~ kızrn kırmızılısı gitti!;
çe artıyordu. 

duğunu dü~üncrek, ilk defa gör. 
düğü kimseler tarafından teklif 
edilen yemeğe el silrmek isteme -
di.. 

Sendeni% manastrrına uğrayaca. 

ğmı haber alır almaz, Vers!lya 
hususi bir memur yollayarak o 
gün büyük bir araba dolusu dan· 
tel!lar, mücevherat ve mefrnş:ıt 

getirtmişti. 

gorunuyor, ya biraz geç kalmış 
yahut bir ye~Je durup beklemek 
mecouriyetine, dolaşıp gezmeii 
tercih etmiş olan yüz binlerce 
halk i§güzar ve saiışkan karınca· 
l~r gibi Sendeniz meydanına gi· 
den yolun iki tarafındaki ağaçla· 

ra tırmanarak dalları üzerine 
çıkmış ve bu suretle yolun iki 
taraf ıru insanlardan müteşek~<il 

yüksek duvarlar haline getirmİ§" 
lerdi. 

Hizmetkar kadın: 
- Pek yorgun görünüyor, 

halbuki bir §CY de getirmemiJ. 
Hala: 

- Te.nbel olmalı. 
Ailenin en yqlı kadını ise, 

Pari.alilere m~sus alaycı bir şi. 

v~ ile Jilbere sordu: 

- Acaba kralın arabaları da· 
ha çok uzakta mı? 

Jilber dönüp baktı, bu 5ıulin 
kendine hitap etmekte olduğu

nu anlayınca selam veridi. 
Valide: 
- İ§te pek nazik bir genç. 

Dedi. 
Genç kız kırmtzı basmaya clön 

dü. 
Jilber: 
- Bilemem madam, yalnız: ya

rım kilometrelik bir mesafede 
tozların göründüğünü haber al. 
dım, diye cevap verdi. 

Peder: 
- Mösyö liitfen yakına tetrif 

ediniz, eğer iştahınız varsa. 
Bir eliyle de çimenler üzerine 

· konmu! olan iştah verici yemek· 
leri göstredi. 

Jilber yaklaştt, karnı aç ve 
gösterilen yemekler pe kgüzel ol
makla beraber cebinde bulunan 

- Teşekkür ederim mösyö, 
karnım tok ... 

Anne olduğu anlaşılan kaldın 

dedi ki: 
- Sizin ihtiyatlı bir adam ol

duğunuzu görüyo~ , fakat bu· 
rada kalırsanız bir §CY görmiye. 
ceksiniz .. 

- Fakat siz de burada bulunu· 
yorsunuz, demek ki siz de göre· 
miyeccksiniz .• 

- Biz başka, bizim hassa ata. 
yında çavuş bir yeğenimiz var. 

Genç kız bu defa menekşe ren. 
gine girdi. 

Valde: 
- Bu sabah yeğenimlı Paon

blö önün·de duracak, yeri orası .• 
- Bu Paonblö nerede?. 
.- Tam manasttnn önünde ... 

Bizi kendi bölüğünün arkasına 

yerleştirmeği vaad etti. Orada 
durup kral ve prensesi arabadan 
inerken mükemmelen seyr~deriz. 

Bu defa Jilberin rengi kızardı. 
Bu konu~tuğu adamlarla yemek 
yeme~i istemediği halde onlarla 
berab:r alayı seyre gitmeği §id
dctle arzu ediyordu. 

yirmi altr suluk ser,-eti sayesinde Fakat filozofluğu,. daha dof. 
böyle bir Y.emek yemek kabil ol- rusu Rusonun terkini ~idldctle 

Bu eşya altı yUz bin frank kıy

metindeydi. 
İstikbal merasiminin pek muh. 

teıem ve parlak olacağı havadisi 
Pariıte duyulur ıduyulmaz, Pa
rislilerin o kadar şiddetli ve oka· 
dar mütbİJ olan tecessüs hisleri 
uyanmıştr. Ufak cemiyetlerden 
ibaret olan bu halk toplantıları 

gülünç olmaktan ba§ka bir §eye 
yaramryan kimselerdi. 

Şafak ile beraber istikbal me
rasiminin programı neşredildi • 
ğinden Pariı halkı onar, onar, 
yüzer yüzer, biner biner Sende
niz kasabaıına toplanmağa .baş· 

lamı§lardı. 

Scrvdenizdcki saray askerleri. 
İsviçre alayları, süvari bölükleri 
sabah olur olmaz silah batına 
ederek gittikçe kalabalıklaşan bu 
bu ahali dal~alarr.ıın daha fazla 
tecavüzünü men için dizilmişler
di! Kalabalığın en büvilk ktımı 

manastır civarmda olup ıduvarla. 
rın, kapıların Üzerlerine kadar 
çıkıyorlardr. Her yerde binlerce 
ba,ıar, duvarların, saçakların ü. 
zerimie bir çok çocuklar, evlerin 
P.,cncerelerindc erkek ve kadınlar;: 

Kompiıı ka-::·,_ :; n 'o bulunan

ların orta halli olanları, kralın 

hareketini takip edebilmek için 
günde bir kaç !defa hayvan de
ğiştirmek imkansızhğına maruz 
kaldıkları için orad<:n doğruca 

Parise avdet etmiş Yc b!r gün 
hanelerinde istirahat ettikten 
sonra arabalarına binerek "Sen 

Deniz,, de tekrar alaya karış· 

mak üzere ycla ~ıknuştılar. O 
zamanda saray halkmdan ba~ka 
parlman, rr.aliye ricali, büyük 
tüccarlar, mo~ada bulunan ka· 
dınlar, opera oyuncuları gibi at 
ve araba eshabr, kira arabalarile 
beheri on beş yirmi ki~i alan 
ve süratte piyı:ıde gidenlerden 
oek geri kalan omnibuıılar Pari~ 
ile ''Sen deniz,, arasrndaki cad. 

deyi ba§tan ba,a doldumn~ 

idiler. ' 
Bu söylediklerimizi dü,ünen

ler Paristen çıkıP, "Sendeniz,, ~ 
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idaresinden: 

• 
1 - Milli Piyango Biletleri 11 -10 -1939 

çıkarılmışbr. 
tarihinden itibaren ]'. C. Ziraat Bankası Şube ve Ajanlannın bulunduğu mahallerde sabşa 

2 - Perakende olarak aatmağa meebur oldukları 
kararla§bnlmıfbr. 

intikal plim biletleri için her bayie seyyanen yüzde 10 komisyon verilm~i 

3 - Milli Piyango Bayii olmak için şeraiti anlamak 
adreslerini ve seyyar bayilik istiyenlerin ise hüviyet 
Ziraat Bankası Şube ve Ajanslarma müracaat etmeleri. 

ve Bayilik ruhsatnamesi almak 
ve ikametgah adreslerini gösterir bir 

iatiyenler in hüviyetlerile sar ih t icarethane 
dilekçe ve iki fotoğraf ile birlikte T. C. 
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Fiatlanmızı tetkik etmeden mübayaatta bulunmamanız menfaatiniz iktizasıdır. 

~soV.ERBANK YERLi MALLAR PAZARLARI ~OESSESESi: Istanbul, Ankara, Izmir, Adana, l\fersin, 
Mektupla sipariş kabul olunur. 

Beyoğlu, Kadıköy.~ .-, 

.................... 
Ağaran 
Saçlara 

t' 
Tam bir kiUtül" n san'at Jl1 

ı: 
muan okumak isterseniz lııl 

başından itibaren yepyeni ~t~ 
de inti,ara b:ışl:ıy:ın: 

Yeni Tür~ 
" " mecmuasını alınız. 64 büyu ·, 

ı<ilühzn ekmeqİ.Gczvreqİ Cbnkolleı) Makarnası. Stıhrİycısİ. Pirinci. fİyonqosu. Kuskusu , . . . . . 
' ŞEICERLILEAIM ve FAZLA ŞIŞtlANLIK JSTIDADI OLANLAAIN GIDASIDIA . 

TAMIMHI$ ECZAHANE ECZA DEPOLARI İLE BÜYÜK BAKkALİYELEADE SATILIR. 

hifelik milnderecatı içindt.
1 

1 
clo]gun makaleleri ve en F~. 
yazıları göreceksiniz. l:' E • 1 
T Ü R K yegAne kiiltür ve ~~fi 

1 mecmua~ıdır. ~ 

• :Wı 
Buruşuklukları 

UMUMi, oe~o.: iKGILiZ KANZUK ECZANESİ BEYOGLU-JSTANauL ' 
-IZMlA Acantemaa TOrk Ecza deposuClur 

1 Askeri Fabrikalar umum MUdUrlUğU ilAnları 11 i·· 
LOOO metre mlkllııl eetk tıamniu almaeaktır. 

Nezle,=-Griır, Romatizma, 

Tahmin edilen bedeli 3i.OOO lira olan 10.000 metre mikabı ceTiz tom 
ru#u Askerl f:ıbrikalar merkez salınalm~komisyonunc:ı 16·10-939 p:ızar
tesi günü sııat 13,30 da pazarlıkla ihile~ecektir. Şartnamesi 185 kuruş 
mukab1linde komisyondan ..-erilir. IstSlilerin 2775 lira ilk teminatı ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü mıİd~Jerindeki Yesaikle ve komisyoncu 
olmadıklarına n bu işle alAkadar tü ccardan olduklarına dair ticaret oda 
sı·~esaiki ite meılt~r gün Te saatte komisyona müracaatları. (8185) 

Kapah eksiltme ilanı 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılanmzı derhal 

keser. İcabmda gijnde 3 kaşe alınabilir 

rmklerlnl iade eder. Ter ve 
yıbnma.kla ~ dalma 
sabit kalır. Kumnl Te ~ 

renkli sıhhi saç boya!anc'hr. 

Kocaeli C. H. Partisi Başkanllğmdan : 
Her yerde pullu kutulan israrla isteyiniz. .... .... 

:::: llllJ!l!I -:::: - tNotı.ız KANZUK EULANI'.. 

Sİ BEYOGLU - tSTANBUL 2(·10.939 cuma günü saat U te Kocaeli Halk partisi lıaşk:ınhiı ek
siltme komisyonu od:ısında 40957 lira 27 kuruş keşif bedelli I:ı:mit h:ıll.:evi 
ikmaUJ.ın,.atı kapalı zarf usulile eksillmeye konulmuştur. l\Iulı:anle, ek

. sUtiiıe,fJ>ayındırhk işleri genel, husust ve fennt şartnameleri, proje keşiC 
btılbasile buna müteferrl diğer evrak Nafia müdiirlüğünde görülebilir. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 
1 - Talibi çıkmıyan 500.000 metro çift nakilli JAstikli bronz tel pa

zarlıkla alınacaktır. Halk Opereti 

Muvakkat teminat 3521 lira 79 kuruştur. isteklilerin ll'klif ıncklupl;ırı 
Te Nafiadan almış olduğu vesikalara istin:ıden, yüksek mühendis yeya mi
mar kullanacağına dair Yesika, 939 yılına ait Ticaret odası vesikal:ırı ve 
mm•akkat teminat mektupl:ırı ile birlikle 24-10_!139 cuma günil s:ıat 14 de 
k:ıdar Jzmit halk partisi ihale komisyonuna vermeleri lazımdır. (8083) 

2 - Muhammen bedel (50.000), munkkat tem.inat (3750) lira olup 
paz:ırhk 27 birinciteşrin 939 cum:ı günü saat 16 da A.nkarada P .T.T. u
mum müdürlük binasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Dıı akşam 9 da 
(Bu hesapta yok
hı). Son temsili 
Cumartesi akşamı 3 - Taliplerin şartları ö~renmek Ciıere hergün ve paı:ırhğa iştirak 

etmek için 27 birinciteşrin 939 t:ırihinde mezkO.r gün ve saatte o komis· 
lOO:I müraraalları (5123) (8156) 

(Zır dcJiler), 
\'azan: Yusuf SÜRURi 
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giden, orada manastırın cıvann· 
da toplanan, yer bulamryarak 
daha ilerilerde caddenin kenar
larında yer tutan milyonfarca 
halktan mürekkep garip şekilli 

ve garip hareketli büyük orduyu 
tasavvur edebilirler. İşte böyle 
bir kalabalıkta, Parislilerin bile 
ürktüğü böyle bir izdihamda kil· 
çük yalnız, müteredJ:iit, yol ve 
mahallin cahili, bir şeyi sormağa 
tenezzül etmiyecek derecelerde 
mağrur, bu zamana kadar yüz 
kişiyi toplu halde görmemiş ol. 
duğu halde Parisli görümnek ar
ztssu besliyen Jilberi düşününüz. 

Jitber Paristen çıkar r•k'T!aZ 
yol üzerinde büyük kalabalığa 

tesadüf etmemi'.} ise ·de "Şapel., 

crv<rrına geldiği vakrt kalabalık 
artmı'?. "Sen deniz,, e geldiği za 
man ise insanları geniş bir tarla.. 
cl.:ıki buğday başakları gibi sık 

bir haMe, görmüştü. 

JiJb,.~ kalabalık arasında kay
bolarak etrafında hiç bir şey gö
remez olmuştu. N ercye gittiğini 

bilmiyerek kalabalıkla beraber 
gidiyordu, düşünüyor, her h;tlde 
ne yapacağını bilmeğe lüzum gö 
rüyorliu. Bir takmı çoeu1clarm 
iri Mr afaea tırmandıklarını gör
clii . cakctini crkarrp onlar gibi 
dallara ç&mak arzusuna düşttt 

Fakat utandığuıda.n. bu fikrinden 

vazgeçerek ağacm dibine geldi. 
Jilber gibi bulunduğu yeri bil. 
miyen ve gideceği yeri kaybet
miş binlerce halk, birbirinin 
ayağına basarak dolaşmakta idi
ler, bunlaıidan bazılarının ağaca 

çıkan çocuklardan sormak hatı· 
rına geldi. Bu malUmattan ma. 
nastırla hassa askeri arasında 

boş bir mahal olduğunu haber 
aldılar. 

Jilber bu birinci s.uale cevap· 
tan cesaret alarak yolda araba
ların gorunup göri.'rımediğini 

sordu. Arabaların henüz görün
mediğini fakat yarım kilometre 
kadar ileride yol üzerinde tozla.. 
rın kalktığını öğrendi. 

Jilberin ide istediği bu rnalU· 
mat idi. 

Henüz arabalar gelmemişti. 

şimdi bunların ne tarc.ftan gele
ceklerini. anlamak icap ediyordu. 

Pariste bir kalabalıkta gezip 
te kimse ile konuşmıyan adam 
ya İngilizdir yahut dilsizdir. 
Jilbc• bu kalabalrktan kurtul
mak için gayret sarfederek biraz 
geri çekilebildiği zaman kendi. 
sini yolun kenarında bir hende
ğin yanml::Ja buldu. Orada hir 
aile efradı oturmuş yemek yi· 
yorlardı. Bu aile uzun boylu, 
kumral sa~lı. mavi gözHi, !'acle 
P'iyinmi~. korkak tavırlı bir krz 
ile şişman, kısa boylu, beyaz diş· 

ti, taze çehreli velidesinden .an
cak Pazar günleri dolaptan çık

tığı haHe bugün istikbal mera.. 
6İmine hürmeten müstesna ola· 
rak çıkarılan yeni ve geniş bir el 
biseyi giymiş olup zevcesiyle 
kerimesinden ziyade paltosunu 
:muhafaza ile meşgul bulunan 
bir pederden ,uzun boylu, zarif 
kuru, çok söyler bir haladan, 
hiç durmadan gülen bir hizmet. 
çi kadın-dan ibaret idi. 

Bu hizmetçi kadın iri bir se
pet için:ie oraya kadar mükem
mel bir yemek getirmiş idi. 3u 
ağır yükün altında olduğu halde 
bile gülmek ve şarkı söylemek
ten geri dunnıyan hızmetkarı 

aile reisi daima cesaretlendirmiş, 
• ve arasıra sepeti alarak bir iki 

dakika yükten kurtarmıştı. O 
zamanlarda bir hizmetçi bir aile 
efradından saytlırl:lr. Hanelerde 
beslenilen köpeklerle onların 

arasın'Cla ciddt bir bcnzeyiŞ 
vardı. Filvaki hazan dayak yer. 
]erse de kat'iyen koğulmaz, ölün 
ceye kadar o aile meyanında 

kalırlardı. 

güzel bilirse de bu gibi aile haya 
tın1 hiç görmemişti. 

Maddi ihtiyacın kullanılışın· 

da bir felsefe eseri görüyordu. 
Llzrm olan herşeyi beraber gö_ 
türmüşler, onlardan mümKün 
olduğu kadar h:tifade etmekte 
bulunmuşlardı. Yani kendilerine 
göre hazırlam.ı~ oldukları mü· 
kemmel yemekleri yemeğe ha
zırlanıyorlardı. 

Jilber bir küçük meşe ağacı

nın altında kendisine bir yer :.,_ 
tihap ederek otları mer.l:lili ile 
silkip süpürdükten sonra mendili 
yayarak oturdu. Ve şapkasınt 
çıkardı. Jilber komşularına hiç 
dikkat etmiyordu. Halbuki aile 
Jilberln yaptığı şeyled görerek 
ona dikkat etmişlerdi. 

Valid!: 
- İşte temizliğe riayet eden 

bir genç. Dedi. 
Genç Krz kıpkırmızı o)du. Her 

ne zaman kendi önünde bir r;cnç 
adamdan babs.olunsa kızarmak 

adeti idi. B" 1"t7.ı~ h:ı:. ebP.vevni· 
ni fevkalade memnun ediyordu. 

Valide "İşte temizliğe riavet 
eden bir genç .. demisti. filhaki-

Jilbcr ken<lisi için pek yeni ka Parhin orta halli ailclerinlde 
olan lbu hayata gözünün ucuyle cm evvel nazari dikkat ya bir 
bakıyordu. J:>o.ğu~undan b"'n kusura veya bir fazilete çevrilir. 
"Tavemi,, şa~ ·unda kapalr ka- Peder başını çevirip bakarak: 
tarak sinyor ile tebaasını ve on- - Ve çok güzel bir çoc•ı.!'~ 

lann yckdiğerc karşı halini pc".t _ Diye ilave etti. 

Nv8:eSıl 
Temizlemeli 1 

* 

1 
Bu yeni ve . .. 
cazıp gu-
zellik reçe
tesini tec-
rübe edi-. 
~ıız . 

Cild hilce~·,r 
relerinde11 <' 
karılmış ~'~ 
genç ~c . r: 
l:ım bir 

rl-1 
din unsıı ~Jıi) 
nna ınil~ ı.ı' 
yeni ,-e ııt' 

· cc( 
meth ·ıe' • ed• 

lııılrts:ısı: DIOCEL" tabır tS • 
ve Viy:ına Üniversitesinin f!1 < 

bur bir prof~örü tarafındııll ı:~;; 
,·el ve genç haYTanln.rdan g:ı . ~ı 

nalı bir tanda istihsal cdiJcl1 C' 

kıymetli cevher, cildin unsıı~,r 
lan pembe renkteki Tok:ıJoll ~ı 
mi terkibine kanştırıımıştır• t<" 

kremi her akş:ım yatm:ıı:dıın rıl' 
vcl kull:ınınız. Siz uyıırkC11 • 0(-

• fil 
diniz bu kıymetli cevher• &~ ,. rııı 
s<.'dcr. Her sabah uyanılıti 1 

1t ıo 
cildinizin daha açık, dııtı:I c1'' 

~re" Ye daha genç olduğunu go .,ı 
. . G" d" 1 . d "'< sız 11r~I , sını7.. un U7. erı e y:ıı;: • pı 

renkteki Tok:ı)on krcıııı11 1 • ,,-

"' . lanınız. Du kolay !:ırzı teda oııl1' 
yesinde her bdm 10 yıış ılf 

:::~i~:r;;~:i::ı:·;il:t';c~·:c:ıe;I 
ceği şayanı hıyret bir cild 10• 
bir tene malik olabiJirsinit· t • 

. . _ • etir j 
knlon kremmın mu~mır 11 , 

~rri ı.mrantidir. --


