
sor~ imi A V A . O ı S L E R 

-~ :.,.,. -~··· - - . ·. ' ~ ..... 
'. '. 1' "· • ...... ".:-.: • ··~~ 

~ 

~dare Tel. 24370 Sene 9 - SAYI: 3154 ~ BlRII"Cm:ANUN - 1940 S A L I 

~aAşa~ 
Taks em 
Daır 

lıl~ekctin wnumı menfaati na· 
~ına ittihaz edi'.en bu tedbir yü· 

nden birtakım vatandaşlar za: 
r r ö hiç g rilyorlar, bU'takımlan da 

ita yanlar 
Bütün CPphe 

boyunca 

Ricat 
edivor 

Sahil mıntakasında 

Yunanhlar . 
Ergiri yolunda 

p ,t.:rı bir kira nail oluyorlar. 
aı.corlan ötedenbert hiz· Dalv · noya kadar 

ilerledil-er 

DUn ~ fnhrlka Jar yanarkf>n~· 
nı • 

·lerinae bulunan yardımcı 
: ı.:ı lerc izin vermekten menet· 

"idir. Karanhk istanbulda ilk vanaınlar 

Ya 
2 
an : \ ttalyanların bir kolordu 

- ile yaptıkları taarruz 
a lD Cablt Yalçıa muvaffak olamadı 

L · J AUııa a (A.A.) - n.n.c. 
( l !-.Jt ttıdblr, bllh~ sa b::ıı lanı.,'lç· Atlna rad}·osu ltalyanlann bUtUn 

a 11 ce iç 
yan ıa çıktı 

111.eyd ta, mutlaka bazı §İkiyetlcrc cephe boyuncn rlcat ettiklerlnl ve 
l'oı an Verir; bazı kurnazlıklara. mlıstahkcm mevkilerini tahliye eylc
lııdtr~r. Çalışan t:ıksJJerin yanya dlklerinl blldirml tir. 
'-'lııı llıelcrt de bunun son bir mt· C~nup mıntııkasında İtalyanlar, 
ttı1.;~ktl etti. Müşterilerin bil>· Ayasa.raııdanm i mil şimalinde Del· 

fdt~ti b~ı mahzurlar ,.ar, şo· vtno §ehrlndcki tepelere kadar rlcat 
lfletd de ~yotlcrl 'ar. Milşte· etml,şlcrdlr: Daha §imale doğru dJğcr 
~ d etı bahsetmeden cnc-1, şoför blr mıntakada Yunanlılar birçok mu· 

Yeşııd;rekte üç fabrika ve 
Sarı1·erde b·r ev yandı 

'1 11 üneUm: vaffaklyetler elde etmişler ve dUşma 
l'fııe11~~-~ bir lusmından: öylelf>· nı ı;UngU hUcunıJarile mevkilerinden 
bQ. ı;~Üf cllcrsiıılz ki, ı;lze şimdi tardeylemlı;lerdir. 
'tlee~~e 1 n7.andıkları panunn ev- YUNA"S TEBLtGt 
~'- <ı\I &Um.le ellerine g~endcn Atma, s (A.A.) - (B.B.C.) DUn ge 
~ 0 1 luğunu söyliycrek ha.Jleri· ce ne§redilen Yunan teblig1dlr: Ar· 

"
11l<tcttikl rlnl ~ ·· ·· U navuUuk cephcıılnde ilcrllyen Yunan \ e ~orunun z. 

11110 •ııYetten şikiyet~l olan bir kıtalan AyMaranda • Erg1r1 yolu 
~ bu memn:mlyetten bahset· (Demmı 4 tin<"üde) 
~~)" >:.aına.n, size söyle izahat N / 
sor: "Onlar, dıyor, ta'k"ilfıre 0 f Ve Ç e 
~ 0lan şoförlerdJr. Fakat, ıılz, " '° ıar hesabına. çıılııııan •• rc;rıe· A im a n 
~ "-tsmıız, haU•·rinin ne kadar 
l n olduğuna anlar.mu:ır .. " 

,~~i. ltlernk ediyorsunuz 'e i~ Q le y h da r l alı1tfmm: fotofraf ... 

~ lıllrettc an la:nak istlyorsu· 
~t i\ldığınız 17.ahattan ~ıkan ha· h ~ J • / 
~ t il.dur: Bazı şoförler l§lettik" a l s e er 
~ ~ltıınerın sahibiıllrlf'r. Ewetee J 
.~t it )>atronlar yirmi dört saat çog"" a ıgor 
~ t:ıllısırlanh ,.e )imıi dört 
~'tın btr f;Oför istthdam ederler, İngilizlere haber veren 
'b~rf dinlenirlerdi. Şimdi, esa· • ı· l · · l 
' lr gün çalışıp bir gün dinlen· gız ı te sız ıstasyon arı 
'il~Ceburt hale girdiği için, tak· , bulundu 

Mısır ltalyayı 
protesto etti 

İtalyan 
bombardımanlarile 

sivil halktan 150 kişi 
1-ı; !Jor •Ynı zamanda patron1an o· 1 oıııo, 3 (A.A.) - Stefani: 
'el'lııı 

1
6rler yardımcı şoförlere izin Polls tarafından yapılan blr araştır Kahitt, s (A.A.) - (R.B.C.) Mısır 

~<le~ erdir, Arabaları i'lemedlğt ına neticesinde Norveçln garp ııa.hlliıı· başvekili HUseyin Sırrı p:ı.§a Mısır 
~. "dlnJonlyortar, lşk'diğl g\inde de birçok verici radyo Aletleri bulun· hUkt:ımctinın, Amerika sc!ıiretl vasıta· 

öldü 

t .rorıar 
'I~ • muştur. Bunlarla 1ngiltereye aııkeri aile 1talyayp. bir protestoname verdi· 

lıt,. '"ııbundan dolayıdır ki fiÖylc mahiyette malQmat verilmekte idi. tını dUn mecliste söylemiştir. Mısır 
ı.,fl bir ~et ha..'tll olmuştur: Şoför o· İngiliz tayyareleri bu malQmat saye- hükfımeti bunda Mısır şehlrlcrlnln 1· 
1ılt""r 1Pııtronun yanında g.alışan ~- ııinde ııon zamanlarda bazı hedefleri talyan tayyareleri tarafından bombar-
tıı)ıltrı si~ kalmı~lardır. Ç-0luk ~o- bombardıman etml§lerdir. dunan edilmesini §iddeUe protesto et· 
~ ~·le bcra~r sıkmtr, dah:ı Bırçok kimııeler tevkif edilmiştir. mektedir. B.:>mbnrdıma:ı neticesinde 
~~1-t sefalet içındo b:ılunmııkta· (Bu menua dair s tıncll ııayfamn; ıimdiycı kadar sivil halk arasında 150 
~ ı~ ~~ türlU arabalann patron· da da bir tt-Jgraf vardır.) ölU, 425 yarau vardır. 
t~ \ Ot<Jdenbcrf yardımcı §Oför -------...;..• ----------------------

~!:ı~:~l~ll:~e:~~~' t::ı~e~~ K u m a r y u· · ~ u· · n d e n ı· k i 
~ b ltlcnfaati namına ittihaz e· 
'"ıı: tedbir yüzünden birtakım 
~I lar z.arar göriiyorlar, hlr kan l ı kavga o 1 d u '"'3 Or~ll da. hiçten bir kira. naJl 

Jl ar, 

~~~rş;:: ::.°;a~~ın::~:: 9 kumar baz bıçak.lar la 
"tr --ıl ki i.kar ııalıiplerinl kira-

.. 

~ -~. b ~~-rı~~se~::cı:~:ı; irib.rine girdi, 3 kişi yarah 
r~t::Oı~ ıt0förlcrt, ötedenberl (\'azısı 4 üncü~e) 
11:~ ,.&Ude bulunan ya.rdmıcı ıt0• 

llıt: 't iıtn vermekten menetmeU· 
._t ~ta. hıra.kılmış olanlar telr 
~t)~ tıı etıerıne alınmalıdır. Bu su· 
ı..ltıı~( taraftan istihkak kesbc· 
~~ d ş bir sefaletin önlinc J:l'~ı-
~~ ~icr taraftan ltitihk&k kt''>" 

~ıt .... _;_llılı;ı bir kira meydan 'l'ril· 
"'""\'"tir 
"'liı • 

~ı ~!~lerin şY.<iyetine gl'Jin<'e: 
~ey6 Orler derhal fırsattan isti· 
~1tlcallıi<aı1rtııar. Bunlar mii~tcrilc· 
'ı l1 bo !:ok nazlı ,Jav:ra.nıy-0rlar. 
~ l~lr !5 olduğu halde bayra~dan· t! clt,..,:;<'k r.ıüşterf~i reddeder ı;-

•t.11 'Yorlar ve ancak fazla p:ı· 
t 'ı ~l'sa nıü ~rl kabul edJyo.Jar 
~1 o1ın ..rı durup beklemiye kati yen 
t~ ulıii 11Yortar. Şof.örU bir dük· 

1 •!"ti lldo on dakika beklcnılye 
ııı ı ~iş nıH~terilerln ı-ikiyct· 

~l·ııl<a hn. 

11 ıtıl:"1 ha"ısızhğı tnmlr cdcccl< 
\ı bl!: !{ bu ~·olsuz lıarelcetlerl me
~ ~ t l«ibirlcr tle alırsıı. u :reni 

.. , Jbnine ~ok zalımet çekme· .... ,~~ 
'Z. 

Orla Şarktaki 
İtalyan kuvvetleri 

Teslim olmağa veya 
esir düşmeğe 

mahkumdur 

Çünkü muvasala 
hatları yakında 

kesilecektir 
Kahin', 8 (A.A.) - tnglll7: umu· 

nıi kanı.rphınm dUıı akljamkl tebll· 
ğl: 

Sudanda 30 te§rlnlsani gecesi Kıuı· 
sala bölgesinde devrlyelerlmi.zden biri 

bir dU~man gnıpunu tuzağa düşürme
ye muvaffak olmuş, bir İtalyan auba
yilo 9 asker esir edllmi§tir. 

Gallnbatm doğusunda dU§ma.n grup· 
J,art topçumuz tarafından muva!!ald
yetle bombardrmnn cdllmi§tir. 

Dlğ'cr cephelerde: 
Vaziyette değişiklik yoktur. 

Kuhire, S (A.A.) - Röytcr' ajan.sı 
bildiriyor: 
Mısırın lngiltercye olan itimadı 

(DC\-amı ..ı üncüde) 

Mnıra 11evkedllen Rüyük Brltanya kuvvetlerinden blrkafl!e kanıya cıkarken". 

Yazı işleri Tel. 23872 Fiyatı 5 KURUŞ 

iÇ iŞi LARIN MASKEUNMESi 
TEKEMMÜL EDIYO 

Yarınc'an itibaren kitap ve 
kırtasiyec ler perd 1 k 

siyah kağıt sataca ıar 
Fenerlerini iyi maskelemiyen ve sokak aralarında 
projektör kullanan şolörler cezalandırılıyor 

Şehir, dün gece de zifiri karan: giderilmesine; ihtar neticesinde 
lıkta kalmıştır. Fakat, umumıyl't derhal bnşlamışlardd'. Diln geceki 
itibariyle, dün gece yapılan tefıiş· teftiş esnasında da hiç kimseye cc 
lcr esnasında l.stanbullulann, ge· za. kesilmemiştir. Fa.kat, bu gece. 
çen ıgecelerinde tecrübelerinden is· bütün ihtarlara rağmen evlerinde 
tifadc edrrek bir kat da.ha muvaf· ışık görülenler tecziye edilecek· 
!alt oldu.klan görülmüşse de tek lerdir. 
tU.k bazı binalardan ışık sızdığı da ŞOFÖRLER 
müşahede edilmiştir. Teftiş ekip· CEZALANDIBILAOAK 
leri, bu gibi ev sahiplerine son ın- lşlk maskeleme işinde ba.z:ı ıw 
tarlarda bulunmuştur. Esas itiba· förlerin de IAUbali hareket ettll:leri 
riyle bu ısık swna keyfiyeti, ba.zI göHllınüştür. Beyazrt, Sirkeci, Ga· 
ev sahiplerinin mutfak, heli vesair 1 lata, Beyoğlu, Taka.im gibi seyri se· 
ikinci dere<:ede kullanılan yerleı-1 fer memurlaruun mütekbil bu 
den sızan ışıklara ehemmiyet ver lunduğu yerlerde maskeli lfı.mbala· 
meyişlerinden ileri gı-ldiği anlaşıl· ı nnı kullaııan şoförler. bu semtleri 
mıştır. Her ne kadar bu ışıklar, ao· geçince, bilhassa. ikinci Rmıf cad· 
kaktan görülmüyorsa de havadan delere geçince projektörleri aça· 
yapılan herhangi bir kontrol neti· rnk alabildiğine gitmektedirler. 
cesinde pckall mU.sahede edilebi· Bunların. arka lambalan maskeli 
lirler. Ev sahipleri, bıı mahzurun (De\'3mt 4 tinclldc) 

Manifatura mağazalan lüks 
bir hale sokuluyoı ! 

Banan sebebi, marakabe komlıyo11aman 
u llllı mağazalar., için Jlzde 25 1.izla 

l&Ar llablll -et•uldlr 
Bfrinci Ye ikinei ellerin kt.r nilbet· 

lerl Ticaret Vekt.letincc teabit olunan 
yeni gelen manifatura cıyaamda. pcra· 
kendcdlere ''erilecek kln tesb!t eder 
ken murakabe komisyonunun ortaya 
attığı "lUks mağazalar.. i§i gittikçe 
gen~lemek üıtidadmı gösteren bir 
me.aele haline gelml§tir. Fiyat mura
kabe kom11yonu perakendeci manifa
turacılar içln yüzde, 25 kAr niııbeti 

kabul ederken lUka mağazaların halk· 
tan yUzde elli kA.r almalarına mllaaa· 
de etml§tlr. LUlu mağa.zaJarm halk
tan normal diye ortaya konulan yUzde 
yirmi beşten !azla olarak bir ytlzde 
25 daha alabileceğini gO.Slercn bu ka
rar, bazr fırsat dti§kUnlerini harekete 
gctlrnıiştir. 

KomLsyon bu kararı verdikten 800.· 

ra hangi mağualann lUk.9 olabilecc· 
ğini nıanl!ıı.turacılar blrllğlııden aor
mu§tur. Fakat blltUn nuı.nl!atura eıı· 
yur aatan mağazalar yüzde lO mas· 
rat yaparak m&gazalarmr lUka ( !) 
bale sokup llat ta.ratmı ceplerine at· 
mak için !aaltyeu geçml§lerdir. 

Komi.iyon azasından bazıları ne bir 
muharririmizin yaptıgı tenwıl&ra 

göre, Beyoğlunda birkaç ınag-aza var
dır ki gQya Avrupa ku.rnaaJan ve ma· 
nifatura eoyuı satar; hu.ııuat de.ten 
alparif verir ve Beyoğlunda herke&Çe 
maJCun olduğ\ı gibi, yerli kuın&flan 
ecnebi diye ırilrer ve flhi§ fiyatlar tat 
bil< eder. 

______ .._. _______ .._. ________ ,,,,,. ____ 

te "s ci --
ilkbahar 
H -~rekailna 
H 1zirhk dJvresj 
Yazan: HASAN KUMÇA 1ı 
'Jiı/.ll lI1''ER d<•\ l~tlcrir.in rlillcrine 
L C rı, ılolnılılda rı •'V <"nl nbaın" 
ıı~:-c-' .. ·11 bir h:ıkı~ güre ln~'lterı•· 
~ <lcvnm e.lc:ı h~rbt• rnh>m<'n .h · 
ı'U,a ınlllC'tlcrj arn..,ııııla hlr ""' i 
m r.. kl..nt sulh rejimi kurmak hay 

ret:! ıribl r,öriinüyor. Fakat umum: 
':l l:, r.~ c!:ıh:.ı diklmt:!i bir <;ureU 
g"lıı:d<'n geı;lrllincc bu görllnUsü· 
s:ı.•ıü , . .c aldatıcı oldu~no da far 
k etn1"mck mümkiin olmuyor. 

Hakikat WcJe "Jml ıdluı" Ar 

:Alikadar manJCııtUracrtann kanaa 
tine göre, :plyııaayı tanzim, halkı 

aldanmaktan vikaye vtıUfeııile müke1 
le! olan komlııyonun lükıı mağaza na 
nıı altında mnğe.zalnr kabul ctmC)ei 
gayeııinln taml\Jilile aksine olmakta· 
dır. 

Bir 
kız 

Amerikah 
Fransada 
idama 

mahkum oldu 
Suçu yabancı radyoları 

dinlemek ve İngiliz 
propagandası yapmak .. 

Londra. 3 ( A-.\.) - Londra.nın u • 
lAhiyettar mahflllerlnde haber alındı· 
ğma göre, yabancı radyolarını dinle· 
mek ve İngiltereôe ııöylenen nutukla· 
n teksir ederek dı!.ğıtmakla itham e· 
dilerek Almanl&r tarafından Fransada 
ölüme mahkı)m edilmiş olan lııliss 

Vinfred Harlo'nin cezuuu tah!l! ve 
imkA.n olduğu takdlrde affını temin 
etmek Sçln Blrle§lk Amerika malca· 
matı ltlf&bbtlsatt& bulunmaktadır. 

rupa mllletlerl arasmda karşılı'ldı 
menfa.at emsali hukul• şartlan dal· 
resinde hlr anlaşmaya doi:'Tu git 
mck değildir. Birinl'I Mrcccde 
mlh, er clr' lc>tlcıinln idame dmek 
i-.te<Ulcleri harbin kendilerine leni 
yardımcı kun·etı~r bulmnlrur. ikin· 
<·I dcroc.ede ise ilr:linıüzd<'J.1 ilkba· 
lı:ın!n tekrar oon ~ıuacu~·te başlr 
l ,ıcal• harıl hnrcl•etleri için bir tuı· 
:ı:ırlıl · de\ ı·e,.,i d<'mck olnıı hu kış 
rnr•n,imlnde mlh,·er '""mll'ketl<'rl 
c-f cinumunıiy~lnl O) alıunaktır. 

J\ı me\l•lmt bö~ )P blı'! ~.ım ha· 
~·ati • uı:ı projeleriyle ;;; ;:•f!·ten 
sonrıı lil.b:ıhar m .n"&imi ,;irince t<'k 
rar mütJ>I-. harp lıe 'lllfüo1mm hf'r ta· 
:-af' l n ,!lblldJ~-lnc slcl<letlC'ndlj\i 'e 
?> 0 H 1 • !mdll 1 huc?utlanııı bllı> ı•eni • 
lcttlji ~iiriil<'<'cktir. 1940 • 4l kıM 
lçindc- A' .'!Up::ı tıarbilı!n hlr snüın 

\"Imnası lhtir.ıallr:I ıHitil.inenlc:-, ~-
iden alcl..ııdıh::ı.nm bütün ıı.ctl•ğı;>~ 

'.!ı. nnlı~orlnr. llnrp i~inde olanhlr 
•dbl hDfll lıarfd mernl<'iwt?C'r de 
harbin daha ıteneleroe sti~ni 
j6se almalıdarlar. 

JIA&\N KUMÇA ''l 



105 Yazan : :Kadicaın-
ıtemcn hemen bUtl!n geceyi dtı· veya on ka.uın da bet on &dnn arka· 

§1ln:ıckle (;c~:.rx.; onl:uı asıl §üphe smdıın gelirdi. 
ed:m bl:l ı.; .. 1.sc. lıo.:illye naz.uı ve· H cı ?Jurat gezint.llerdo etrah 
1a ~ d:t;n, l • w-..ıı Voronııofuıı kolaQa.ıı edJyor; (Bata • Şbnııl) da 
kCncli:ıi o!.!.ıı, l ... l~ır.etti. Sonra Zs.ltatalldcn Dalto dağın. aşmak ve 
bU r;!lrhı:yi ~ n ... mı.11Illnk fçlıı .Avann nohrln.ln k&ynaklarnın geç· 
no.rkaç glln ıı:ıbr~tm ye k rar ver 1 ınek için blr plAn ta4a.rlryordu; lf.· 
ııı.. kin lmam Şamilden gelen adamla.r 

Oç gtııı b5ylc g ... 11tl oruı hep eeflerJ.niıı: 

D6rdUncU eUn b rzr.eıan~ıın d:ı' - Ruslan daha ço ~tınm, 

-. u sert, hattiı. yuı::::u;.u• ve uy· eğ::r ıstedllileriml kabnl ettL·emez 
al b1r e.dam tnvrını ~ındı; b:ı..:;· se IJ4tlln al! :ıJt'l mat 1~1~?'!Dı. t'a· 
.ıtuma.ndnnı ziyaret etti. Evvelce l:o· za kadıır bitlrilmc~iği ..a •. d!..•·ck ılll 

nu.sulıınlımn h1ç birinden lıal13ct · 11 ol:uak bUyılk oğlunun güzJerlııl 
aıekııf.zln Gun!an eöylcdi: oyduraca~ım! 

- Pren., ArgoU:ıstld gec.J.k'yor; Dediğini baher veriyorlardı. 
daha epeyce z:unan gelemfyece~ine Hacı M'ur.tt b!ın~an NuhQ(Jakl 
gare vaktim bo~ Y"re geçecek. Ru.s .kumandanına bild!riyor; o da 
Halbuki buradn Oa.ğmtanda!rl • • Prens Voron.oofa yauyordu; lüin 
damlarımrn gelip de benlm1e gll:tır- hattalar geçtiği halde blr netlce alr 
melen ,;6yle dursun, haber yolla.· namıyordu. 

malan bile çok J;U; ... Hele İmam Nban golmJ§tJ; TitJlstcn gelen 
~hmllln murnllba."' rly:c buluam:ık b!.r mekt-up General Argotinsklnln 
imktuısızdır. Hudutta b'.r kasabada 

1 
yeni vuli'~e başlamış olduğunu, 

olsam i~ler pek kola) la§ır. Sonra, gö~e!' il.tere Hacı Muradı çağır 
beni çok Uzen b!r ıey daha var! dığuıı bildiriyordu. llalhuki ilacı 

Askere alınan 1 
memurların 

ayhf<ları 

SELLÜLOZ 1 

f ABRiKASI 
Hükiimetmaa 

kanununa ek yeni bir 
layiha hazırladı 

Ankaradan hnber verUdiZfne 
göre, man.' kanunuoo. ek bir lA
ylha hazırlanmış, ve Meclise ve. 
rilml~r . 

Bu l&.yiha ile 1608 numaralı 
maaş ka.nunun;.m 23 lincü vo 
3041 nuınanı.b kanulmnla değiş.. 
tirilen 24 üncü maddesl Uı.dll o
dlhnektediT. 

Bu tadiller memurlanı. ve Uc .. 
retlilere manevra veya se.f er;oer. 
likte verilecek m~ hakkında.ki 
hiikilmleri ihtiva etmektedir. 

23 üncU m!!ddede!<l esaslara 
göre: Seferberlikte filt hizmet 
hıı.rictrlie silMı altına alman ma
aşlı devlet memurlarile barem 
hükümlerine tabi Ucretlllerin 
m90uriyetleri uhdclcrlnds ip1ca 

icabında kağıt 
fabrikasının ıuyu ile 

ıemeıı ıçın 
ter bat alını or 
Ö~"l'endiğimiz.e göre Sumer 

Bank ancak S&banca gölünden 
gele~k suyu müteakip çalışma
lara. 00.§layacak. olan lzınit ikin. 
ci kağıt ve knrton ve seUUloz 
f::ıbrikalarmm icabet.tiği zaman 
derhal faaliyete geçilmesi için 
bazı tedbirl!r almıc:trr. 

- Nedir! 
- Bwıı.da cemaatle namu tıt· 

mtllrtan mahrumum. Halbuki, me· 
s~JA Nuha'ya git.sem orası Dnzutan 
hududuna yakındır; lştmize pek ya· 
rar. Abıı.lls1 tamamlyle mlielllman 
olduğu için namazlunm cam.ide n 
cemaa.tıa kılmak da mUm.tllndllr. 

Voronsof Hacı Mul'ftdm uysa.J!r 
ğm..r, hele alleslndan ve onlan kur 
tarma.ktan bclısetmeyişl.nl iyi l::ı.r 

ııılam13tı. Sesine oldUk~ tatlılık 
verdi: 

Murat artJk da~1arm J.:okwıunu cm•• 
hn ye.kından duyd:ıgu bu kUç'i!4 ka; 

sab!.dan geriye de~il, ileriye, ijte
ıere gitmeyi dUşilnU)'Ordu; hattl 
buna karar verm!ıti. Mademl:l 
ked.l.'::!:tl CA~or!Ardı; bor eeye 
rağme4 knratını tat':.-ik lçbı acelJ 
etınesi lbı:mgelly·m?u. 

edilecek, maaş veya Ucret.1erl tu.. 
tarmrn yarısı ke-..dilerine vcyn 
ailelerine verilecektir. Ancak 'bu. 
mebliğ yi.rr.ıl liradan. aşağı ol. 
mıyaca.kt.rr. YarJ, Dl2.a§ ve ücre
tin yll"l'Sl 20 liradan a?;a.~ olur .. 
sa. bu para 20 liyara iblağ edl. 
lerek ailesine veya kendisine 
verilcee~tir. 

Or.iu~ mert rUtbe ile alt• 
nan.lanı gelince: Bur.ılarm rllt.. 
belerhıe göre mo.qlıı.n tutarı, 
vazifeleri maaş veya Ucret tuta• 
rmdan noksaıi olursn. aradaki 
fark mensup olduğu da1reden 
teaviy edileoekt.lr. 

Sa.banca gölünclen bu iki fn.'b. 
rik:ı'.:IUZ için get::ri!ece~: mı t~i
s::.tlr\ın ikmali iç:n d.ıha tir mild 
det beklemek 10.zmı gelm~!ctedir. 
Birinci lzmit lclğıt ve karton 
fabrikası !zm!tin kendi §ehir 
suyundan istifade · edilerek işle. 
me'.<teiir. Fa.kat yeni fabrikala
ra bu l!"J kfı.fi ge?~-nelctedir. 
Sümer Bank mliıhendi~leri ica. 
bırd11. bu su ile ve baza.n mllna
vebe şekliyle ·hem sellilloz hem 
de birinci kağıt ve lra.rtcn fahri. 
ktı.hrmm .iş!~esi için terti~t 
alm.a?rt.adırla.r. Bu tedb;r ile ha
riçten sellUlo!! getirilmesi im.ki.. 
nı bı.:lunnındığı zamanlar ve 
fevkal!de b&lle.rde ı;ellUoz fa.b
rl!:a.Iıınmı~c:tn. f:ıcliyete ge~ 
olacaktır ki bumm bUyt\k blr e. 
hemmiyetl lnıh.ımnal:tadrr. Dl· 
fer taraftan banca gölünden 
hm.ite &u is.\\le31 işi 4e temi e. 
dilmiştir. - Bu amın\1%tl da Petresburp 

. :fJrceeğim. 

- Ldltln, et!Yap ~- gectıdyorl 
- Size güvendiğim içlıı mcıuu· 

\eti tız~rfmc ıılnrak Nuhaya g'ftme· 
·ıize izin veri)·oruın. 

- Hemen ~:nla ç1kal>llll' mlytm T 
- Dilej ğinlı ıa.znan.. 

Hacı :Uuradın )'ilzt1 aydm1ındt: 
beyaz dfal::rlnl g~tsrerek gUJüm
edl vo Prens Voro:ıso!a tqekldlr 
ttl 
'Vororuıof onu cdnnnı lapmma, ta· 

dar uğurladı; c:ıl!:te durdu: 
- Umft e::ierim kl c.-a" .. blr ıer 

Jer yaparsmrz! 

- İnşallıı.Jı ... 
- General Argotınsld reliDc~ 

mı b:tdi.ıirbn. 
- Ben de hemen d8neıiıı> 
ı- Yolunuz açık olaw:ıl_ 

- Sav bol! .. 

• • • 
-u-

Nuhadoaki eon rUn &llJ beyJn 
adamla.rmdan blrl onu earayda ve· 
rilen ziyafete çağırdı. Hn.cı Murat 
gitmek temlyordu; Wdn klr.ıse· 

)i eUpbelendlnnekten çekindi; lldn· 
dl naınazmı Juldılttan 80nra Ha.ne· 
tıyt ~a.tırdı: bpnun Jcenarma çek· 
ti: ha.tıf, &1A aert blr aealt em· 
retth 

- MUrlt!ere tıGyle, ltt!ıçlan, .ıc.· 

malan bllea!nler; tabanca •e tQ • 
fekler haaulamm; )'&rm uzağa gı· 

decegtıı 

Markez Bankası 
50 bin lira verdi 

Bu para ile 
aakerlerimize kıt 
hediyesi alınacak 

AnMra,, e ( A. A.) - Kızılay 
Cemiyeti umwnl ınor,eziııdeı" 
tebliğ edilmiştir: . 

Türkiye Cumhuriyet Merltez 
Ba.nkuı tarafından kahrom.a.n 
a::.kerlerimir.e eldiven, ~rap ~ 

DtR llAILUET!Y OEZASI- tanilo tedarikine medar olmak 
• l{ıı:;İ.b:uım bey~ evleri mrtlaııın üzere Mer:~ez ve §Ubeler teşlrıli.. 

tı namına. mı.ılay Cemiyeti mu 
&arı> yamıı.çlnııı d:ı.yam~: Aycı ça· kezi umıomli~ne 00 bln lira te. 
)'IDn doğru a1ı:nlan, Adeta 3kan yr ı berru edilmi§tir. 
111 vadiye bü.ıyol"lardı. Merıcldln Kmlny c.emiy&ti t ber:r\ı edılen 
Gnllndeki meydanda yuvarlak n bn para ile en kı..• lbir unanda · 
)'ilksek kalpa.kir, ıık Kafba ellıtsc- a=ı..ar:eriır.~ ihtiyacma yım. 
lerl giymiş olan ~ı:nb eı·kel:ler f!k° ya.ca.lt eşyayı hıwrlnma.k üzere 

· ~t~J.sata ba.§laınıştır. Cami~ 
aik olmuyordu. Vadiye uıen y Jlun yet lerkes BanUsı idaresince 
o:fzlnda etrn!ı yll!uıek rn&ı~ii.ll&rla gösterilen bll ha.yıneverliğe a.. 
cevr!lmlş bir nus kI§lw va orada lenen teQekkUrU. bir vazife bilir. 
1ki y!U kazak bulımuyordu. Çoktan· 

Yeni Sabah 
...... , d·· .j 

Hüacyin CAhlt Yalçm "YcıU nlzaın. 
ve Tilrktye11 bıı:lıklı makıı.lc.ııinde, Al· 
maııyaıım A vrupaya vermek iatedlJl 

••yeni ntzarn,.r tetl:ik etmektedir. 

'Iilrklyenin yenl nizam& kar§ı ala· 
bllcccğ1 vaziyeti ke•tlrebilmck için 
da.ha evvel birçok noktaların aydıll· 

Ja.nmasma lhtlynç bulunduğuııu söyl!· 
yen ml.ôharrir, yeot mzamuı yeni bil 
din, blr mezhep, b1r akide, blr ldeolo· 
jl:ieı:ı mi ibaret oJC:uğuı:ıu, yıınl e:rt 
böyle flkı1 ve telsett bir gaye uğrunı. 
mı AYrUpc.ya ne~rcdJlmck lstcnd.Jğlnl 

bcrJ Rusların himo.yesln.I ko bul et
miş olan "İlsu" beyleri de bir!<~~ 
)'tU mflb çı!:ıı.rab!!irlerdl: kendi 
hemşehrlerinl başkaJan heııııbma 
mahltüm eden bu adarıı!:ır ııelr tyt 
snla~ış görtlnUyorlaıdt. ?..aten, 
ka%8.?lcını \"e rahutır.1 ı.ck se' f n co· 
:ıı.up hıı.ll:ı ile hhrrlyt·Jeun! eıınıa· 

.nndan aziz l ut an dağlılar ıı rum dil 
Ruslnr burclara ;;Plınedc.n e:vv~J de 
aevgf yoktu. Yok:sa I!o.ct ):uı a~ ı:ı· 
11u beylerlnl ya!&ır.d~;. t'lnır<!ı; ozı· 

Jardan bazıln:riylo nrkadaelık bi!e 
etmlf:tl. S"nclJ el~ n::ıı ~Ira g5rfü:U· 

• soru;cr v.ı buna lbtlmal veremiyor. 
yor; kU-:!lk ger1ntfler ysn?)·or; ba· çl.,kU tça.-ı. ıı. ve s .. vycUer blrli~tD! 
mn ılyafetlcrinde bulunuror"u. ımı Nr do:ıUuk robıtaat ıçınııo kendi· 
Baylece gfinler ve ":ı'tft''U'TD tn•s:z- 6lne b1rle tlrmeğe çr.!ışan Alman~· 
lı!"!llJ oldukça gideriyordu. I Jlul h .. ı.ı.l. ı: n..ı d.ıvüa.-ı nrıı.ııuıda bile 

Haet "·f d l l lı blr din ve mrzhep vatıdetl temin eüe· .uurn ırı e" ·:ı .. ı. ıınm m-· . ..., m" ll~t !U< b"l'qta ı:rl.ıı.e çıırpnr .. Bu 
cldi ile İlls:.ı Hnnı IInlU be;tin evi nizama r:h'ecclt Avnıp:ı dcvleUcrtnlıı 
arnsmda hcg o:h'ı btr bhuı it!i; mil· öt3~e::l:mı ı::-.tuı et.'Iıl) olGJklen ahlA 
ritler he::' n h Mc:ı !:le; d.:şıın br ki, fcl!:en dllıı~urı.n red ve inltdr et· 
rakdmıyo.Lrdı "t'a yapt:ğı ge.wı· me1erinc hacet oilllJU?lak ıc:ıp eder g1 

Werde o::ıle. ... cl:m c.r.c t!ı: ilti ~an1..slııJ bf gllrUnUyor. HnlbukJ yen! nl~ın ı 
•ötnrQ d ı: , h l 1 kabul e~cn nomı:uıye.nuı ııt)'Mt ve 803 
• YO?' u; ~ 41• C'ı;.!., n .götü• 1 yal temeUert derhal ıarınJmı§tn', 
ıilbr.emcm hakkmdıı l'rcnB Voron· ı HUeeytn cahtt Ya1çm, yenı nlztı.mm 
~ emir 1,~.,.; ClT.oa beş ı mrf lkUladJ bir t.ertiD Ye Rlııtem cı. O' 

Uyihadald 24 üncQ maddeye 
göre umumi mu\'ueneyc dnhU 
veya. mUlhak ve hususi bUtçeler. 
le id:ı.re olunan daireler ve ya
hut sermayesinin tama.mı dev. 
lete ait veya husu8i knnun.la.rla 
devletçe teşkil veyıı. bir imtiyaz 
~ıetmclrte olan r;Jrl:et ve mtlc.3'
seseler, vilayet dai.ınt encUmen 
lza.lıklarmd:ı bulunanl:ırm mnaş 
ve ücretlerinin mensup o1dukll'. 
n da1re v .. mü~lerce tamam 

, ol n.rak veı lleceğirıe dairdir. Bu 
m.nd'de, umumt mnnevralıır snıı.
smda !;8ğnlnnlar haJrkmdndır. 
Ancak 3655 numaralı k'nunun 
19 un~u ve 36:59 nu:rnaralı ka.nu. 
nun 10 uncu maddesino daihl 
rnüstalıeamlere bu mac.lde mu
e~lıir.ce veri!ccck ücretin lzamt 
müdclet htıdcli 45 tündilr. - o -
ıv:anııamracııar 
Hava kurumuna 

yc.rdım için bir heyet" 
teşkil ettiler 

1r!anlfatura tacirleri blrllı!I rel.s1 

Ekmek 12 kuruş 
10 para 

Komisyon 30 para 
zam kabul etti 

Ekmek flyatııınııa istenen zaın.• 
mı tet~ etme?: ~ere dUn beledi· 
ye iktısat mUdl:rlilğünde to!)Ianan. 
komJ.yon 11,5 kunı& olan ekmek 
fiyatlanna 30 para znm kabul e~ 
m:şti.r. BugUnden ltibucn ekmek 
12 k\Jl'\l1J 10 paraya ea.Wıı.cnktır. 

Zammın ıo parnsı nal:liye, ıo 

parası amele mas.rafr ve ı t) parnst 
da bl!ğdaylar ebtra o'llrak verH· 
dlği ~c'ir. 

Değirmenlerd~ n fırml!lrdan 
alın!lcu un ve eme!c rıilnur.cle1f, 
mu..-ıta.zaman belediye r&IaU#lne 
ı;~nderi.lecektJr. • 

Hariciye vel:ili 
E:sk1§ehire gitti 

t..n.Jıara_ S - Un.rfolye Vclilli 
Şill:r'.l Sa~c:oğlu dJn c!t~p:-etlc E a· 
ld~~ ı;itm.cı!ir. Eu hafta iç:nde 
.Ankara.ya dönecektir. 

Rer.ıızl Avunı.iukun rlyas U ıutmdıı. hir 
heyet lewc:.:k.U e~ml§.Jr. Cnıp ~ehri· 
mlzd~ bUtllD mıını.tıı.tura tüccar ve 
l:omlsyoncularlle tuhafiycd ve luı.zır 1 
elb!Rd gibi e.mntı ha·n. kurumuna • 
yardmıa davet edec kllr. 

Grup, yurdun mildatauı balumm· 
dan en mUb.lm vulteyi Uıorlne al~ 
olan hava kurumunıı. yardım lçln, rnc:ı· 
lekta,ıa.rmı bur;ar.ka varlıltlAl·:.ıun yt11 
da bl:i nbbctJnde yardıl:na davet ıt· 
mektc\lir. 

• t&truıbul g'l:.mrUklerinln geçen 1· 
klnclteşrin ayınd:ı:U Ta.rl<!atı 2,300.000 
lirayı bulr.ıU§tur • 

• 1J;txs:ıt hıı.ftasr ayın 12 incl gUnU 
ba~lıyac:ı.ltt.ır. ı:a:ta l)aa\ ekll1u bir 
nutku De nç:laca.ktır. 

1amıyaCAtm1, tunkC U·UIM!l etet m· m!l et!m ttevıetın bit n aQfQsa al· 
Jertıı her memlel•etl.D aoııyal. tabU .,. tına cırm:!.tm 21'& blr mooa lfa.je 

taruıı §arUarma göre tcnevvU ıtmeal e ld, 1T.ı da ••~bal ~ 
llWrngelecottno (l'öre, Avrupayı bir JD lblU'ettlr •• 
araya topl:ıya.bllııce~t 1kUJad1 blr t r Yeııl nııwnm. ona giren devl U r 
kilAtm ancak her mcmloltoU memnun aruııııla rnUcant taıumacıııımr, AVN 
etmeğe kabuıy.uı, umumi hatlara 1n· pa ntzammı .\lınıı.ııy• Ut ttal:ynıun 
hisar etmek ururt olduğl.mu. bu tak• idare ıdcceklcrl cıırtı ortadan kalltm· 
dlrde ise bUtUn Avnıpaya kabul el· ca reni nızamm biı' rU:ya ıtbt ortadan 
Urmek lcLD cebre mUnıcA&t. ltllum d&Jılıp g1d cej?inl kayd~en muharrl.r 
olın.adıtmJ, fllll auretto ortaya kona• )'UWnl f6)'l• b!Url)'O?': 
cak te;,~tm mentatltlerlnl l'Öfeeell HIJ'Qrklye~ l Jcnl ll1ıama rtıme 
ır.emlekeUer!n keııdlllklertnden ~tl· daYCt etm , ne kadar bıı.ftt ıeldl al· 
raklerl tııbll b\llunduı:unu ıöyllycrck tm lroo ecU1lne e4llaln. ııı 16dlğt• 
diyor ki: IDla =ıtlltntl ıııu.amn. Tllrldyeye 

"F:ik:ıt I~ itin b!r &Orla.ma lul· latlhWlndcıı w.&gctm:!'o dtı~ Uk 
rekctl sczllcU:ı l~ln ycrı.l alzamm eıs &dnm ııt~ c:WJ:nıwtan bılfka 

bilyllk mUmcyyla \ııatl •'ll)'llsl., ol- lılr ıcy d:):ucllr. Ycnl nımm, dcvlot
mak IAam gol ccğlnc hutanedS.vonuı. ıu \"e mWetıcr anwnd:I, ~enberi 
ı,te bu ·~ nıahlycttır ki a.tnlWJ. bl1411lınb Ye anla4J,,...• ~ w •· 
ne, ııcref n hA''Wlytıtlne ebcmmJyct let mdllumlan dalreeın~ bO)'(lk " 
\"Crcn her dııvlett vo ftlDICU J"enl nba• kQo\lk l<:ln mu.an bayat lııakJmu ..... 
ma lml"§ı ımı.k cbmnnğl\ ıevkecllyor. ımnı, bir boyeU mecmua. blr llftl 
ÇUnltU dyn!ll bir teşe?tJ,Ulc zorlıı. d!lbll rnillotror oomJyctl lae ve bJtblr mtnetın 
btiuak, bunu r.orla her mcmlek.ct.e ~ tısınnliJ!UnU .kAbul ve talld.lk c~ 

' 

Karadeniz 
limanları 
yapı il yor 

Trabzon, Samıun, 
İnebolu, Amasra, Ereğli 
ve Zcnguldak limanlan 

için kanım projeleri 
ha~rlandı 

Baa mühim limc.nlamnıı:ın 
in°ıı.sı i .in ya.pılmal:ta ohm tet. 
kikler tarııamen ikmal edilmi.fr 
tir. Devlet limanları umum mü.. 
dürlüğü:ıce yapılıp .Münakalat 
Vekaletinden Nafia VekAletinc 
vecilen bu projeler 'biföa.ssa. 'Kn
ra~eniz limanlarına aittir. Bun. 
la.r sıra3fyle Tr:ı.b~n. S:ımsun, 
lne'Jolu, A..ııns:ra, ~li, ve 
Zongulcak llm:ıularıdır. Akde 
nizde de ş:tndilik yalnız lslıende
run limam infut proğranunn 
alınmış ve etlidlerl ilana\ edil. 
miş bulwmı!lktadır. Nafia VekA.
leti bu lb:ıaıılann muazzam in.. 
şa.a.tı i~in bir kanun lüyihası ha
mlru:nı~r. Bu ltyibnlal" EüyU.k 
Millet HecFsi:-e takdim oltm1l. 
ra.k mezuniyet istenecektir. 

Yeni limanlarmuzın iqaa.tı 
işi Karadeniz ve Akde;ıiıdo fena 
h:ıvalarda. mJ.nnltalenin d:ırm'
smm C!ı{ir.e geçecek e!ıemmiyet· 
li bir tedbir teıı.kil e~ekted:r. 
Bu suretle memleket iktısa.tdt. 
yatı mUhim bir de\TCye gir.mit 
ol:ıca!ttır. 

Bu limanlar, inş:uı.t blttıktcn 
sonn. Mi:na!ra?e VekMctJ. tara
fından mlh.&nHd tfflsatla teehlz 
olunacak ve entrepoln.r vllcı:da 
getirilecektir. Bu IL•.reUe yeni 
yapılan. iskeleler ile beraber a.. 
hiller!:mizde tahmil ve blı!.iye iş. 
leri:niz her meV3!mde muataz.a. 
man devı-.m cdebllcex! ktir. 

---=-=o=-:;:.· --

Or fi idare komubımnın 
tefti~leri 

Orft idare Komutanı Korgeneral 
Ali Rrza Artunkru, dUn tr..ıınoul 
jandarma t.eekilitı, l.atanbul ja.ndar-
ına bölUğünU te!tl§ etr.ıio ve 
jandarma basmı ve d1k1m evlerini 
~vet etmJııtir, 

Alman heyetirun 
te;naılan 

Ankaradan dönen Alman tfcaret 
heyeti b.ala:'l ıebrimlzde tmıaslara 
ba.şb.rııl§lım'ır Bu tema.star tUtlln 
n k:ıru meyva mtıbayaa.tı için ya· 
pılmıı.ktadrr 

Mlşhut suçlar 
Nöhet:;i m&hkemelar 

13,30 a kndar 
habul edecekler 

Veni m~!:ı! saıı.t!erl nzcrlne ıneş· 
h•ıt c~~ Hili:lerbin malı!mnel~re 
intikali hu.susunda yeni kararlar ve• 
ri'r.ılştlr. B:ından l:5yle nöbetçi 
malıker.ıelcr en geç saat ıs.:;o a 
ke.d1r ge!en hAd:ı~lcrt k:ıbul ede· 
ceklcr<:.ir. 

Dundan eonra gclcn meşhut suç 
hi' Ji.:le'eli cr..e.r.l eııba.A 1edlde ad· 
Uyeye verile::c!.tir. 

~üçük bir yanltlı 
korkunç bir netice 

. tf B m gazetede gördUE;-tını §U ' 

lov!ında.n Urperdlmı 
''Bir aııatto .ra'uılMıwı on ycdl 
ı ... alı yankeslcl". tıt 

Sb de ayru teslr altında 6 ,,. 
mfslnh? B1r saat gibi Josa bit rt 
man f~de on yedJ ııabıltab yııtıll 
kcslclnla ynlmlsnmış bnl~~rlll 
111cslek erbGbmın çokluğuna 1P" • 
eıııyılmaz mır ~ 

Faknt siz de bem..lm glb1 bh'tı' 1 
bırlı olıır da hsvadlslıı metd'1 tJ 
ku"9.Drz \Uyetfa hiç de bÖYkı 
madığun anlar ve ferohlarstllıt..1' 

Serlevludakl L-üçlik bir JıaUo ~-'! 
zUndea do!;'T..D cndl[jC!lLdn b0~1!:tf. 
na ilzUJceo~rlz yerde, ge .. inl? 
çünkü bir l'J85.t içinde 17 6~ e'' 
yank~lel yal.:alannıı' değil, ~~ıat 
bıka.~ı olan bir yankeslc1 ~ 
ml)tır. ıP 

Dllttın snbıbblarm, f.sal>etlJ 
t.aMJr nettcestndo ç~tırı~ 
ba.~dığı ,.o değerll emniyet "tıf 
dOrUmUz Mıu:atter Akalın'ın bO' 
karannı tatbik edel:iflınek lçbl ~4 
tun sabıluı.l;lnrm topla.ndıt"lllı ""1. 
duğ11.oun böyl bir gilııdo blr tıı' 
te 17 l ıuı.kttl:.-1 yaI::al:ınct§ btl ati 
saydı lus:ı.nm İstanbul enıntyetJıl ıt 
5ilpheye e~~~rı gelinli. Görll ,ıtf 
yor ld \'aka lı~ de böyJe değil, tıl.t 
'lrliellk bir tür~ç~. daha doğra5t1 of 
ifade yanh§ı. Fakat bu ya.olIŞl11 r.of 
taya koyduğu netice büylik 'c Jl 
kantmu, ne ç~. 
Şu dlJ metıe:eJeri üzerfnde ~· 

Jern ""'--1 dökenl~rl.'1, yoJ ı;ı>s~ tf 
Jerin hıı.kkt yok deftl. Hepsi ae f 
den göğe bdar haklılor. . ... 

K ızgınl:ğı geçseydi 

G . '" ALA.TADA oturan RAı:TJ' ctı 
mlnde bht. k:msı Gi!JS:'S' 

kav;a ederek hlddetlenıııt , ~ 
n Jmınıy:ı bıı'bymea ıı~ra)1'n ;,, 
çn1ıırla ba, ve ytb:Unden yara sı:J' 
mı ,.,. Beyol;fq hastAhanestııc 
dmlnu1- .,,,t_ 

MuhaJdta.k 1d o bastahaılef'- il 
dm?IT'Jıen ha ı açıJ.!an ~.?~ 
tllso t'l8 ~lnrl-m: 

• 

- Oh .. llAk etU... de~tlt• 

~ 
Asker allelerlJIB 

tc zi t 
Tramvay idaresinde$\ 

askere ahnanlarıo 
ücretleri 

doi 
Şehir mecl131, dllnkO toptan~~ll 

elclttrlk, tramvay, ttıntl um .. '12 .,ıcet' 

dUrlll!fullin manevra dolay-.! • tl'1'. 
alınıw memur vo nıustaııdeıııl• J{ e•t1'" 
Ucretı~riııin ne §ekii<fo ödaJl ·~ 
hakkmdıı. knr:ır vermlııtır. na ){~ fi 

'göre allAh nıtma alman Jlleınut:ııtf 
mU'Jt~demJcrtn Ucret!crf ıeınl! ı;tlo 
verJlccelt, fakıı.t nJd:ıt vcrilınlY~tJf 
Ayda ıG na 20 Ura gibi sabit u #' 
çalışan l:ıh.711Jaı•la.-:n bu ll::COtJC~· 
de ır.wnen ald::t Ql:ınu yr.:;ıı:ncal' cı:;!I 
n~ıe~ye :ı:n:ha::ebe rnu:m.-o. 11' 

An!taraya g1tm.l~ttr. F lr ası<er 611c1f 
lerlne yardım için belcdJye bU~l)f' 
yap.ıa:ı {~ bin lirııl~ mUnD.l:sic>i • .,ıt
hlllye ve:(.Uctl.Dcı t4Bdik ctuı~el" 

iki cina yat . 
Cir gen~ ıevgilfo~ı 
diğeri de ark~daşıııS 

ölJürdü ciJJıı· 
Evvel!:! goce §ehrimiı::!e Dd iıs' 

y~t l[jle:unJ..,, ~ klşl 5JııU,, blt 
aad:ıcı", mfüı:ıvt ml!lttler ar:ısnıb blr de ll~ ... r surette y~'"8.lıuun~r. d4' 
ı, tlrllğ.nl k-ulne matuf b1r ~ıa Kıu::mpa.,ac!a lı:Ukt.l:lırnı cıı, ,~ 

buna memnwıl)'Cltlo ltıUnk eclerlı.. sinde 45 nw::ıaıııl: evde <?tutllrl il' 
Fııtmt herhangi tıtr clovlet ye nılJlcıtln ya.,larmda Fnt.ma, dostu sııb ~ 
~ouya:ıı atımda ~ bilr- k.ısknnçlık yUzUnden ka\•p ~jduı' 
rl)'Ct "° taUlcJAUndea. ıo.ıen "aııır..ıd 1 St:.."Jrt tabs.nea ile Fat:nayı 
knn tıcrtn4 hcbkArlıJI :ra~ 1 nıtı1tlir. Sabri y:ıb~ıunıı;•rr. Jı,rcı' 
bir l<lllclcr ıl1rUstmı!en ibaret ile ne 1 * EvYdki gece Sirkeciden tO>J' 
Tllr:c blU~:ıneU balla ctru, n~ TUrk ket cdm 22.:5 treni Bnı: )'ol' 
matbuatı auyctembln tcmellnl t.tŞldl ~~il~öy ~ea.n. g?çerlc 11,-.:,,I 
ecb\ fehe."1 'f3 ahWd ~ .wU· cu.nruan I.uıacyln ~r .nvtJ• lJldi\I"' 
dıllıuaClan YalPPC" sinde arltada§lannd:tn Aliyi ~ 

·• m~. KAmlll de iki yertııden r1P 61 
· V akıt surette yaralamıntır. lIUse) 
Aaıın us, !tat,yanm Atdenladeld yakaianwvtır. 

v&&iytllnS tetkUc etmtJctedlr. P"l "h_"_k_" -o---_ .. j~-1 
:Uuharnr, tacuıa d nıa t.anvcıert ı ı tı an yaPG-A" •Jdi 

taratmıS&n Tar&nıo:ra :rapıWı bt.Jıkm· adam adliyeye verı daıı' 
dan ve •= oarıqrudAD M>Dr& ltAlyan Fiyat nıurn.kabo komL,yontı ,,ı;.ıs 
d:ına.nınaamaı IJulenlsdt taarrus kabl kll toplantısında pil nıtikArı >"1ıf1Jll' 
llyeUnl arlık k&y~tmlJ olduğunu iki hlşlyi ndliycye vorx:ıi~~;,tıı>~ 
ka.ydcd1ırek Akd~ VUl,yetJnl tahlil ıar Yenicamlclc K"rltor Şı.w ri 4~ 
etm ltto ve ıu ntUccye varmaktadır: ile' Moiz'dlr, 15 lrunl§luk pille 

.. AlcdCDl.ı:So h-.-ıı vul,;yoU bayle bir lrurwJa ~atmışlardır. ~ 
mfhııya rtnnce ınru:l olarak /Lrna - - _,,ı( 

vuUulttakl Jtıı.lyan kuvvetleri de blr Yenl Csklldar Muslkl eenıl1DJJ 
ltet'C knybetUldc.rt taamn kablll)"etlıı.I den: Yıllık tonçeınlz 2.12~ 
tekrar elde edem&pcekJerdlr: bundan pazar gllnQ sa.at ı O da Vdcil ~ 
«>Cra Yuna.ntatana ka!"§r ArnawUukta Ahmediye'de Cemlyot bbı~~ 
&!:Iltuı cep!ıo ea~ ltalyanm ınuka· topJanacağm4an ha.ıw1 .1:ıtJJ1P,.... 
'Wlmc.Uııl ıuımJ.rıea m .n.m AJ.Kü.ur_. ı1ca o1nftMn. 
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Ingifterede harbe rağnıeI\ mat 
ı uat daima sı-rbesttir ve mtv
cut sansi.ı.r ancak dü.,mana as. 
keri malümat if .• a edilmemesi 
noktasına dtkkat etmekte. gaz.e. 
telcrin hükumeti tenkıt etmekri 
hakkı hiç bir zaman ihlal edı1-
memektedir. Son zamallılarda 
bazı Amerikalı gazeteciler, ga. 
ııetllerine heyecanlı haberler 
gc'nderirken !ngıltz sansürü ta. 
rafından mümanaat gcrü~e ga-
7.etelerine lngilız san.Siırüni.uı 
1.c-ok şiddetli oldUo<'Tuna dair bazı 
tenkit yazıları yazmıc;lardır. tn.. 
giliz ajansının bu tenkitlere ver_ 
diği cevap son dere"c nıuknidir. 
Bu aj:ıns Jıyor ki 

"Amerikalı gazete muhabir
leri tarafm<lan 1ı gilız sansürü_ 
ne karşı yamlan lenk" tlerin, 
aynen !ııgiliz matbuatında neş_ 
redilmek sureti c hakikate ne 
kadar muvafık olmadıkları kendi 
!erinden m ~da.na çı'•m ktadır. 
Bu mün kkitlerin mjddeleton 
memleketin . i) 3.6(.tine tevafuk 
etmiyen fikirler..n neşrine mani 
olan Fransız sansürü ile yalruz 
dlı~mana haber vermemek mak_ 
~ndilc hazı teferrüal.ın ne&rine 
müsaade etmiyen Ingilız sansü_ 
rü arasında bir müşalıcbet bul
duğu vakıt r.üphesiz hata etn11~
tir. Fikirler ve tenkıfü r her gün 
Ingiliz matbuatrnrla ne-.şredil_ 
mekt"'dir. 

lnıv"hz sansüriı memleket mü."' 
d f ı b"tkıınından ha.rı~ uret:. 
lı> 'ıarekPtin d ha m '\: afrk ola. 
c~ma daır nnsiııa.tleı vermek
te. fa.kat hiçbir vak t ·r tenkit 
vazifesı ,ör'nem ktedir. Yazıla.n: 
mak"leJ >ıden htlktlmet rüesası _ 
nm hoşuna gitmeyen cümleler 
\·e fıkraları FrrulS3.da mükreke 
zamanına k:ıdar oldugu gioi, 
lngiliz sansürü t.a..rafında:11 çıka. 
rılrp atılmamaktaclir. Gazeteler 
hükumetin faaliy tini. a""keri 
harekatı ve <Jın:d tedbirleri lü
zum gördükleri derecede şiddet_ 
le tenkit hıısusun\la hiçbir fırsat 
k'ıçırmnmaktadırla.r. Komunist 
orgam olan "D~ily \Vcrk<>.r" g-a_ 
zetesi bugim de neşredilmekte 
ve fikirlerini serbestçe ifade et
mektedir. Matbuatın ı:crbesiliği 
İngiliz milletinın derin bir su.. 
rette bağlı olduğu bir imtiyaz.. 
dır. Bu hal Büyük Britany mn 
demokratik mefkıireler için har_ 
bederken en müşkül ve en t hli. 
keli saatlerde hile demokratik 
tesisatı da ayııen muhafaza et_ 

Roman yadaki 
Alman kıtaları 
Kralın önünde geçit 

resmi yaptılar 

Bükı e~. 2 (A.A.) - D. ~. B. 
bildiriyor: 

Romen ordusıınu talim ve 
terbiye etmek üzere Romanya -
da bulunmakta. olan Alman 
kıtaatı bugün Bükreşte bir ~
çit resmi yapmıştır. Bu geq~t 

resmi, Romanyanın üçlü pe.kta 
iltihakını kutlamak için tertip 
edilmiştir. 

Kral, Mihail, başYekil gene -
ral Anton~~·kO \'e başvekil mua
vini Sima geçit resminde hazır 
bulunmu~lardır. 
n.u:ıcıvı~ 1"AZllU llUKRt;~E 

DONDÜ 
BiU:re.~, 2 ( A .A.) - D. :'\. B . 

a.Ja.nsmm hususi muhabiri bil . 
diriyor: 

Berline seyah·ıti esnasında 
general Antoneskoya refakat 
eden hariciye nazırı B. Sturdza 
hususi ~eoepler~n dolayı bir 
müddet daJl'l Berlinde kaldık. 
tan sonra Romanyaya dünmüş· 
tür. 

B. Sturdza. Albajuliada de
mir muhafızlar;.11 bir ic;timam _ 
da bulunan general Antonesk<> 
ya mülaki ola!"ak raporunu 
vermi~ir. 

---o---
• M. MecHslnde 

aarif bareminde 
tadilat yaplldı 

Aııkara , 2 ( A.A .. ) - Büyük 
Millet Meclisi bugün dok.tor 
Mazhar Germenin ba.ltk3.t'l'hfm -
da toplanmı!:jtrr. 

Celsenin a ı;1lnıa.;;ım müU;~cikip 
taıb.-ı,bel ve ~uabatr samıtları
nın Laızı ieı.ı.;ına dair k.ınuna. 

ek layihanın ~c·ri verilmesi 
hakkında.ki· B.~sveka \et· lezke11 
resi okunmus. Aıık:ıı·a ~hı-i i~ 
rna.r ıni"dürlüğü ile ın~rlar 
umum mü<liit liiğünün t9:J7 yıl ı 
lıesahr kııtisine ait ka•ıtın layi
halarını kabul ı•ylenıiştir. 

:\1eclis yin.- bugünkü toplan
tısında r...skeri memnria r kauu. 
nW1ın1 dördiiıı<'i.i madd'.?Bimn la. 
diline. devlet mı:..murhı rı aylık -
larmrn ll'Vlı•r! \'C Uıarl"iliinc cfa
ir kanuna bağlı bir mımara.J ı 
C'etvelde :\ Iaarif Vel,aleti k ıs. 
mmda ta.shilıal yapılmasına ai t 
kanun layihalarının da bir inci 
müza kerclerini ya pmı~tı r. 

Meclis gelerl"k toplH nt ısını 
çarşamba günii yapacaktır. 

---o---
Milli Şef dün J\.1illet 
Meclisinde meşgul 

oldular 
\n l.ıll'~ı . :~ - Cumhurreisimiz 

ismet f nöııü. dün ojleden sonra 
Büyük Hillc• Heclisini tcsı if etmlır 
ler \"C hususi clairclcı inde• bir müd· 
det meı-g-ul olmuşlardır. 

Norveçte 
Vahim 

kargaşahklar 
çıktı 

Alman taraftarı 
Norveçlilere dayak 

atılıyor 

ıaı.ı 1erlerde 
bombalar atıldı 

:stoklıolm. ·~ (A.A.) - Buı.un bu· 
ray;ı gelen hıı.berlere göre Alman kon
trohı altındaki Norveç hliktımetintn 
reisi Kul••ling,• y~pılan bir ın.iknet ü· 

Türkiyenin · 
aldığı tedbirler 

Suriyede derin bir te&ir 
hasıl etti 

K&hir:oe, 2 ( A.A.) - BeyrııW;an 
gelen haberlere göre, ~et n 
Yun.anlılar tarafından ttalyanla.ra 
karsı elde edilen muvattaluyetin 
has1l ettiği şevk ,.e heyeoon ma- 1 

ı 
ltamlan müskül vııziyete SO'kmak- ı 
tadır. 

S\U'iyedeki Fraru;ız fevkalade ko
miseri Po halkın Peten h ü.kü.meti
ne sadık kalmasını ısra.la istiyen 
yeni bir beyannam~ neşret~tir. 

Bu beyanamedc e7.cümlf? ŞÖ')'ie 
denilmektedir: 

zerine Norveçte aıhim kanşıklıkla.r "}t"ransız kanını akılan taarru.un 
vukubulınuştur. hıitn·asmı kalbimi7..de daima seklı-

Kuisling. l<'ıeJcıik::ıLat.l't.la ıınmn:ıı yomz. Fnkat bugün dçı dün okhı
topl::ntıdan ayrılırken bUyUk ve mulı· ğu gibi, silaha ancak kel'diwritrJ 
telit bir kalatı.lıkla kar!ıh\ı;ımıı, o sı-
rada bır boml.ıu pntlıuru~tır. Bomqıı müdafaa .için sarılaragız." 
K utSingin yakinin de pa.tlnmtŞ!!!a d& Türkiye tarafından alman nıi.l-
k\'n\.8eye bir ~ey olmamı.,tır. dalaa tedbirleri de ı:::uri~·ede de-rin 

K'\tlal!ng, daha soıırıı SarpsbQı g"dıı 
bir nutuk 3tiylerken ken<Hıt'..ne W.mlı· hk tesir hAfııl etmiı.i göriinmektı>-
lt suaUer ııorulmwı ve polis inti:t.amı dir. 
tf'm!n için mlı<hhaleye m~r·bm kıı.1· !talyan mütare:k!' koıni::ıyonuııuıı 
mıştır: . . protooto üzerine Ruıivedeki Fnrn· 

Gününe Göre 

lam•ne 
l)Meatdarı 

B ln oy•n~ı;: diikkl ıı nıa glr-
dinı. Bllr8'-' o~uııt:-alu:ı .1111, 

Jdıuı dekli, >...•nki ~r "~ıslt!ınl hu· 

biye" &tepo'u idi . .aanltlar, t.a)'}aN· 
Jıer, f'JJ'blr nfomobiller. but elbbı•• 
PJnıl!f P.kederln NnmŞ nltlu~u 
....ı.oıdklaU0r, btlnm a.rah:ıJım, ı

laldv ,.Mııh"f> !... romıırmı fiııtttıı
.. ''Mıah in Gf't'ft'lany" 7ımh. .• 

ı 

;z <• *; 

iKSANLAR ASIL EVLE t 
l NSANLAR ita tauiat içiodt• 

rn.ulı bir cill'· H.: l&bisliu trii· 
tiin kanunlarına tiltl olclulıı:laı 1111 ııı 

\'\ ll•nmek hakımınıhın onlttrm dn 
lmı;>kll <·an lı cimtlercle cari ohw usul 
len r i yd etnıt>leri lii:ı:rnıgelihll ••• 
Rı:· l kl, in,&.'llarııı ınt·deni~'lltfon on 
r<'ki h:tll(•riııde e\·le nmek iiyle olur· 
du. i\itt,kim, bu 7.0Ulla.ll4iıa tla mooe-
11t sa.) ılaınıy~·.\k kadmter nra.smda 
.kadıııhmı 'k'"ncliferini kunetlerlyk>, 
' Üf'tıl lftr•mı, ıci\zt>l :ı,<iriirııtüıı ıli "• 

Uuııuıı ııdiı·.tıı.i ol&ııık 4la., ~ 
lal' araı;ınıla, l'l IBıımdc itin, er~ck· 
lflrd<'n zi~·sdl' 'kadınlar l:encJUc-rt:ıl 
bı•ğı>2dlm1i;\f' c.~lıı;ırhır. ı)n _.dt• 
ino.;nnlıar a.ıasınd:ı, erkckkrl.n ks 
ılınları uıı.NI terol1 effi .. ıtııotnl ara· 
mllk liızrmtlır. 

Eı>kı ıdywıı ı>aı tıcılt.>rın iv.ırellerını ı ' . · 
hamil tezahlıı o.tçılıtr cı,·o.rdo.l\i ııoitıdr- 8.lZ makamlarının 18 ıle 48 ~·11.:; ara-
ıa.rd~ toplanmış ve I"ulsllng tarıı..f· :tındaki 300'1 Yıınanh.ya sf'vahal 
darlarının bu iı;:arcUtrı almak isteme· mü r"de~i \"Prmediklc-ri ve hu 'IU" 

leri tlurme ~iddeUi bir rnü3aMme ı·P.Uı> bunları dövi~mek üzeri' Y u· 
ba{ı13rtıı§t.lr. Bir <}Ok lrim.9elm· yara.la· naniı:ıtana dönmt>ktı>n m~-ettikl · 
nan.k M.,ıtelıa:ııeye kaldmlınıştır. . . . . f>l"l 

1 

a-.tıkla r ı hay" an t ll) ini~ lı • l.M!gnıı 

dl rııwrı' c;ah~ıı t•rkeklt>r v21.rdrr .. . 
F a luti nwc1 eni~ t4 iıısnnlanl.ı f'\ • 

l t•ıımı•l,ı; u ~ıırnn·i •"'ık ıle~i-;ti:-mi!'lUr. 

G<'r.enlerde ~-ı!zclığun ıj.lı!, C\.leıı 

ııw,k iı:iıı h\biatfo~ p<"k !etti Hnlr 
alouı. olıın t'rk~l.lcr pe - de u u n 
uz dı.\ ıı al"'J.'thrıınııııı:lar. Aldı.klan 
ı mir J>uk hafif olanlar d:ı. yılla.rea 
dö~iiı ı•rler e - ın:ı.bs s 1'abhir 
ı.ı. - t-Ohıııua ~htan ~ tin 
keııdilf>r•ııl Jıic; ~ğeııdif'fım.OIM'k 
kork.ı-,,u) ı:. hh; bir ku.dmı bfo.~c· 
nı~'tlı•r. :oö,rt ~ Uıvlti! edllmJft!r. bildmlmektedu-. 

Norvet,ıin mııh'te!ll ye-rJerinde rejime ---c..,._ __ 
karfl k in şiddetlidir. J<uisllng tarai· 
darları kAlılınlmııkta vcy.a rtııyak ye· 
mr.ktedir. 

Romau7ada gen~ 
zelzele ·oıtu 

Rii'.ı·~. :l (A. \. ) - 9">· N. 8. 
aja.rı.~I blld;rirnı·: 

Dün akşam saal 19 da Bu.kr~tc 
yeni bir za!T.elc kaydedlhniştil". Sjz· 
mogrııfm gö:ıterdiğiııe göre, ıı:clze· 
lenin ~iddet derecesı :~ Bil 4 derece 
ııra..'>ın•hı.dır. 7..el?.eleııin me-rk\ zi ın 
te-. ! : ',.! 1. ' • vukua gelon htirük 
zel7. l ııiı "'"'" armdır. Yaııi Kı"?.JÜ 

·r :ı 1)u1unnıalı:tıırlır. 

).liı r na~ <ıl ırııı t ikıinf' g-örn her 
l111rıı;i " 11••llı z :xP.lc~ı·.n so ırr. 
~!-.J .ı.'l \~k:.ıhuldugu gıbi hu r.el 
l.dı> o" '·ı' kıılar otunınc~va 'ra· 
d:ır t.,ıp ı ·cı "d n l'ıırsmtılardan 

bi"ui" 

• Rmn". 2 f \ A ) P pa[ıl, n z 
ılindl' yapaıı lıLtvUJ, ı içi i laılwıaıı A ı

nıı.u bi.ıgiın o,,! , n f ııra Alınan} aya 
müln--eccihcıı Rom ad· nn hA rl'k('t et 
mi.1.ir . 

• RoınA, ~ (A.A.) - 1'.N.8, Re.mu 
g:ızetede <; • m bir 'karam me lli.',harp 
ihtıyaçlurı i<:in 14 ınilpıı· Jlrd sıırfına 
mE-zuniyct v,.rıır1ı-' tr 1ir. 

• Nevyorl". :! (A.A ) lfovter. 
Mackay nı.oıo larıt!mrlıın ıılmıın bır 

hR.beN göıe !'iHI\ tonltılc GoocUelgh 
i'lminrle1{1 l:ıgiliıı: ~llcpl toı .!'illenınL:;;-

tir. 

• Bı>rt'e, 2 (A.A.) t~vıc:•c ahalı 

ııi, genı;Jı~ın n•ecbu rı 11.skcrı hızmct•• 

alışlırılınası haiti'1nııki kanun ı yih::ı

ıomı pie•.;i3ıt nr •• ceııındc redd<'tn,i.,tiı·. 

Satampton lktnal 
defa ,ıdf3aHe 
bonııta.rdıman 

edildi 
Hasar ve zayiatın 

1 oldukça m ühim olduğu 
bildiriliyor 

Lnııdı·a. 2 ( A.A.) Hav& ve 
dalı ili emniyet !'t"?~ı retleriınıin 
tebliiği: 

Ge<;eıı ge..:e düşuı::ınm yaıp~r 
ha\·a taarruz.laıının b~lıca he 
J"f;ini ~l tlıMnpt.Qn te$kil et. 
rnirtir Bil' rn:kt.ar ·m.gm Nk_ 
m ''fK' rk bııııta:rm hı<>psi ~ fnk'a 
kadar <'nleııınl::ilir. 

Bu~ü.1 ba.~kaca yeni bir teb
liğ darıa ne.şred.ih:c!•l..tıı. 

Loıufr.ı. ! (A.A.) - Sout. 
ham"lon :ı.öri dü ı gece diğer 
.şiddetli bir tzarnıza hedef ol_ 
mn<:+ur. Düsınan tayyareler-i 
biı"biııni Lıkip ed n dalgalar 
lıalir'le sa" '11,1 ·ıı, .s: atlcrine 
k~,.:ı,.,, n,;·• !ıi~ V'i ·ç,,.• ,.-.1C 01"-
VUl11 Ptr•i,..'erdir. Btı ı: for de 
Jı.edr f biJhaE:oa t :caret mahalle_ 
lcri olmuş:0a da Lanlı)'Öd::! t:ıaı-. 
ru:::a uğNr::ır · ve l:ir C'Ok i'\anıet_ 
gahlarr hasara. uğ1·atnrc;t1r. Bir 
k.,. k: .i ölmüşse de insanca za_ 
ziatın cumaı t{'ı<i günküıı<len da_ 
ha ~ı:r, oldl'ğ·u 7.anıı.edilnırkted·r. 
Pa r mühi-.1dir ve hazı ~0 lıiı 
ı-t'n·i slerini n kırnıen nı u. tta 1 
kalamsmm önüne fYec;ilme:{ tir.e
re a~ele tedbirler al·nmıg. evleri 
'"•ya ııpartn: a~larr ) .liı 1 ıln ve~·a 
lıa<ıara ı:P-ravanlar İı'in mııvak_ 
kat ikametgahlar temin 1:dil_ 
mi::ıt:r. 

llh- kı"r<' a !.: m"' siminin bütiiıı Jıl 
"litrw<•ı.L. \ skıa, a.~k m&b~uıu ıh•· 

nrnı. ol:.;n c;cwuı. t:.ı :n sa;;ııj'..r \ t• ı:.ür

htiıliigli lıa•, ımmıl.rn, in aulnr l~ıı 

dı' a<1k Tr?P•imluln ilkl>e-Jtardtt T<' 
.,ontml•ar,la olıini!u ank~ılrrsn da, 
ııwdı•ııi hl~"Ul a!;k Ull.) ~liUllU blitUn 
~ rl ?3. ı;~J. ! kıiedeı. Oı dıın dobJ ı 
,., ll"nnu1.i J ·in mM ... lm bt•kkmf'z, 
büHln yıl i<·inde ('' le-nPbl.lr. 

ı-.onra, k&dml<ırl ı "rk<'kk'r arn· 
ı-ındıı " :.l)'J bal.nnıııd.ııı hmuoo ~r 

)eruı• mü"a' al olı.ııı..,ı. Ha.y' anla 
rın JH'k •-uiiıuıtl ı.ı. tUşilN c•rkelder· 
~11 dl\lıa t·ılız oldııld.:ırı tblıa ıd~
de t.elef oltlukları halde medeni 
1a11lu lll"W:-mda ak!»ıine<ıir. Moo~ı

~ıet lıı!Ulml:ı.n n!« k~rdeıı - dafl:ı 
lnn Ptli yııp!!nı:ı.mtşlıt.rsa i'ln ~ ti h:l 
~tiı:ı-1 \ t' ıhı!'~ •l: :;ıımldr ~·11pt\11,tı.r. 
hı...,.ın d n .. JndP ksdm. ı·orı!Ldntrtan 
hnslı.) R rı.ıh , ı•rkel,.I< ·~ nı...0. tJt• du.blı 
.t.I) ad\• y ll.Nir 'c> e r k•'kt''D daha pj 
ıA'I olur. ~iedl"..ni f"f'rlliyt>tlc-rbr he 
nı"'1 hf'l>'iirıdf> kıııilmlın Prl,t'lilf"ı-df'll 

ıl&lıl\ ~kinr. 

Çunking g ene 
bombardıman ed;/di 

Tok~ o, 2 (.'\. .. \ .) - Japon a.ıüw.ci 
kaynaklarmdan alınan haberlere 
göre . .Japon ba.I riycsiue mensup 
ta \<'yare!Pr ciün milli Çin hillt.fıme-H 
nin merkezi olan ÇunkiQgi bom -
haı·dtman etm~lir. Bu baher.kıre na 
zaran Japon tayyaı elPıi hiç bir 
nıuk::t.\'eml•te mRruz kalmAı!mş1ardw. 

--~o 

Japonyamn V aşingten 
elçisi 

Jki miiııtch.:ı.nm a.l':ı.ı.mda lKılu 
ıı~"lhu-. .• Onl rın kendtlori, ~ 
di.ışUm 1-ler, an~ırrrlar. • Mı\ " 
Itfne l>öre gtuernı.: arıır. Bu t ·rın 
amN{rııuı ·ıabi:ıt krnılcı.;iue U)'gtın· 
dur. (hizel l.admın ı•-0eulııl&n da git 
zel olmnl. iiıtlnı:tlı ~"UJ.1: r, bu u .. u; 
iı an ciıL"i n tera.kk~iue hh.ıııet ı·· 
ıler. Elm'<;i i'•timai bs.kı ılan ki.ifil\' 
ımr. Un d ı mede.ıı.iy~t w mu· 

a,<·r•·t bakımından lmSWdı.r. Fwü 
irnı.ta ı;itnıemek fjart.iylc ... lı:timuı 
Jrnfli' n.nun::ı.k doğT11 otmak.la bt•r: • 
b6?" S!l ~ hk ha knnmd:ın 1tizum iu c 
lıın s t1l"'"I dn. nnT'1mam~ı, lfln• 
dtr. 

Kimisi ıle - dGğAca!, ı;ocukl: r 
refalırrıı h hnne tatara.).; - tcrril 
•ll'leeej:,oi lm:m 7Mı~in olmn.,mı :u-:ır 
1 rcn1 lf>r nm.<ımda meı-hıı" bir hj· 
tci)e Htrılır: Y.enıptı Wr baııl,criıı 
ı.ıu ktmik 'erenılı.kle.ıı to•> l olılu· 
~ . 
ı;u 1ç.1n annef>i kJ:mı.a k.oca bulamı 
:ı ııt1l !ım m~ ı, t'>derken hM!ası: 

- li< rl:ı ı , der, ht-.ıı kızın bir j,.· 
.Harp! inin l ·erisme banknottan 'ıık 
sek bir i>kı;o )aptrrmm, tofl3llı~ııı 
Jdm .. t· gonn{'z ••• 

A p r ... rıw.tnlnr ,banırnott.uı ~ ap1 
ı'llmıs ukçf"dı~ıı ~~k ilaha 'I ök.,ı•h 

olduğu iı;iu, simdi erkt>klN·d~n bazı 
!arı aı r n.uın sa.Jı:bi olan k:lıclııı, 
hı ,fa da ol· onu tt>rdh edt'rler ... 

1 
İnsan riıı jp'n, ~j;lığı 't' tab s t J 
ı;intk 1~ra dıJ._j baknnınriırn t•n zn· 
raı-11 .ı:sul do lıu tıt'. 

i\•iim:ı.i kiifii\i \'t.> zuııı.,1ıılik, ıtüıı· 
hr.Hi;ı;, fn~ ılalı ~y.lerdir. !'öb.t 'm · 
Jenmektc !·unlar ağlık l&f'1;lan11dırn 

soııro ~elir '" an<'&k llaı6ık "'4U"tlın ı 
mUsan olduktaıı-seuPa nnlar terrı· 
he medar oJa.bilirle.r. 

Yalnız 1:erı;.ekt.c.n ~~her ı;e 
'J-.ık~"· ~ ( .\.A.) 

hılrlirhor: 

1 ~ iıı ii-;t ~e h.ıtnınbfBr. O tfa r;er 

.T~pony.ının ) .-nı Va§ıngton 

c•f'ltten g-lııelliğjn hemen •la.ima ' ü 
<'U<ln ı eh ~ğlamJJtma ıt"ıa1ı-t ~ 

elı;ısi Nıımura 2S kAnunuevvelde Am"· nı<"sindl'n . •.• 
rikııya hare'·et ea"l'ektlr. G • .A. 

tiğin.i gösterir. 
G rek Ameıikalr ve gerek Bi. P _____ ..,. ________________ .,. ___ -=-------------..--------------ıı::m:mııa:::ııa:;:ıı:ıı=:mm-------J 

taraf muhabirler, !ngilterc da. 
hilinde tam bir serbesti ile ha. 
reket etmek ve yazıları için bir 
malfımata ihtiya"ları olduğu va
kıt onu hususi kolaylıklarla elde 
etmek salahiyetine maliktirler. 
lngiliz sn.nı:;ürü bazı şehir isim. 
lerinin zikrine müsaade etme. 
meklc beraber hiçbir bir fikir 
veya ilerı sürülen bir ihtimalin 
yazıdan çıkarıldığı görülmemiş
tir. Bombardnnan cdflen yerle. 

G •• •• - H ' bund:ıki küc;Uk ormanın ic;inde \'e mobil bir müddPt sonra birdenhlıe mm bir taYsiye mektubu idi. Fa: 
orunmıyen arp: a.k~am karnnlıgmda cerı>y:ın et - durmu~. adam olomobili orada teı· kıı.t meklupla gayet garip bir ka· 

B E Ş 
. r,~ c • K ol mişli . kederek ve sağ eli) le sol kolımu a yı; vardı ki pek süplıcliydi. 

1 1 Orınaıım mctlıalin<le ôuluııan PS deta yaralanmrn gibi tutarak onna· .Mektupta: 
ki bir $filoyu tarassut ı•tnwkt, o - nm iç;ne dalıp iziııi ka) betmi:ili. '·Lu\IOravik'de ba~i, ~ıı 

VLADMIR SABAT 
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lan ajanlarımız. birof'nbiı't', husus! Ajanlar, rol üslüııdı> bıraktlmL~ IMl kıyınetli dostumuzla vultubnlıın 

ve siyah renkle bir o tomobilin yıl olan otomolıilo ) eti .. 5tiklcri zaman muhn'her e üzerine de-nilmekteydi. 

dııım gibi bır sürntle salo)a doğru 1 arabanın i ki lastiğinin de kurşuni· ı Luvor ovik'de mahpu.~ buluruının 
geldiğini göımüşler, hemen otoroo· ı sabetiyle patlamı~ oldugunu gör· iAe Valeska o!mast 18.z.ımgel.iyoniu. 

Muhakkak ki tcls'z muiıabcıelc!i bilin öniiııe çıkarak arabayı durdur· tnüşler ve meçhul adamuı yoluna 7Jra Valeska dmmr harpta mıı· 

rin is'mlerine mfü:a:ıde ediline_ yapmaya kalkışması be:'1inci kolur. 
memesi bu tarzda yazılacak ya- cüretini son dl'reccyc cıkar dıgrna 
zılarm <liic::man tayvo:ırecileri için deliı.let etmekteydi. 
çok kıynıı;tli b.ir işaret olaca. • Zira, l'lbcttP ki hu adamlar gizli 
ğmdan dolayıdır. Bunu isbal telsiz muhaberelerinin gayet çabuk 
ıçin Alınan tebli;lcrınden b1zıla
rmm hatalı i~imler verdihleri meydana c:ıkabileecğini bilmektpy· 

ziltredilebilir. Bu hataları tas- diler. 
hih ise dii ;mana bir yardım teş.. Buna rağmen telsizle muhabcl'('· 
kil edeceği irin ~ünhr~iz matbu_ de bir beis görnrnmPleri beni hay· 
atın Yazifesi de~ildir. 1n"6liz rete düşürmi.ı. tii. 
sansürü askeri veya smai hedef-ı Bu su .. dlardn nıkuR gelen di~~r 
!ere yap~an h~a:atı muf azsal bir hadüıc ise bu havreümi biisbü· 
urette z krettiıumyors ... , bunun .. · 

asıl sebebi dfümıanı vazivı.:tten lun artırmı.,tr. 
ı..-ıberdar etme"" '·dir. Yoksa Zira. \'an;o\'a ch·aımdaki adam· 

"bir va ıt lrı"'iltf're hfün1meti Jarnm7.dru1 bir krsmr \'al~kayıı. ait 
.'kati !nr.üiz milletin.den sak.. olduğu z;ınnedileıı bir mnlııLbcre yl\· 
ak gay ini takibetmenıiştir. kalamrşlardı. 
r "t t s ıfc stisi bu de .. 

t • i e · ·ıec k olursa d;;
• ,. 1 C ;- 1. d"!l'l.Ok_ 

ı " . ı bir sT haline 
Sekreter 

Bıı lıfıclbe de 

olmuştu . 

hn\"li csrarPngW. 

Vnka, Varsovanm doğu cenu · 

mak istemişlerdi. 1 devam edemiyeccği korku~uyla a: hakemt' edilmek Ü7.€'ra lAıvot'IYVik 

Otomobili kullanan ve u11un bo~·- ] mbayı acele terke mecbur olduğu· affkerl garnizonunda hapsedilmişti. 
lu, mai göılü ol<luğu Lesbil c<liluı na hükmetmişlerdi. Bu mektup bana 2elbildilden 
meçhul adam otomobUill Lit:: sivıl ta· Meqhul adam ormı.nın içinde sonra Vnleskanııı ı:-avet efil"arı:>.ngiz 
rafından önlendiğini göriır görme?. dört saa t müddelle, gece karanlr bir vasıtayla, fakat kat'i ııurette 

arabayı sür'atle gerİ ,\'C r.P.virmi~ Ye ğrnda ar.anmı~a da izi bulunama: muhaber e ermı:>ktP olduğuna ka· 

ormantn için e doğru firar etrniye mrştr. naat getirmiı:ıtim. 

ba!3la.nuştJ. Faka t otomobili a.raştrra.n me • Onun klıı, bu muhabere taı-zını 

Adamlarnnız bu iispheli otomobi rnurlar. ara.banın içind~ bir fwrak mutlıı.lu~ meydana çıkarmak mak· 
li motosikletlı>rlc takibe bAAlamıır rant~ı bulmuslardı ki medrnl ada· .udiyle Valeskanm ha~1dlğl ye· 

lar. nihayet durdurnmıyacaklarmı rnın b\mu ııcell' fü• otomobilıie u r1 t1e.ğkftlı tim. 

anır:\'arak t"n son stiı 'atı \'t ıip. füı· 

lf'l'inden yıldrrım sürntiYle kaçmak· 

ta olan otomobile, mümkUn oldu,ğu 

kadar ~ RklnAmtş Ye at~ a~tslar
dr. 

Adamın vuruldu;:u 1..an.ru-dtli) or. 

Çiinkü al'kasmdıın mütemanıyP.n 

a.t.ılan silahlara. rağmen yolwrn ay

lll hızla devam etmekte olan oto· 

nuttıı~ muhakkaktı. 

Bu cantada Çl~k tlilinde ık! ro · 

maıı He daktile ile l aulnuş b :ı:ı. fıı: 

turala r \'e bir de me4t.ttyp bulun -

mu,:;tu. 

~fekltıp &hnaııra idi. 

Bu mektup. gö:rünıışte, hMnili 

bulunan meçhul adamı Gıwler i.'I • 

nıinde birine tanrtmclt icin yazıl -

Lıı•m2· 'ik'den ~hıı askATi tevk!f· 

h a nt><le hı.~usl uain.:~ e Il& ı.otttr 

dfın. 

M uhıı.bere•erlni r. 'ıiet kola) l!VI · 

lırmıı'k ıdıı tHr ·:rli t dl>irl 111 • 

llnn. 

Diğe~ taraftan ato önilndeıı fi · 
r&r c,len olonıobillı mcıiliut ıı.da.mm 
da. ir.i.rıi meydana çrka.rmnk frin fıııı· 

li~ ete gırı"-Liın. 
Bahseltığim salonun aıı.hibi uı· 

naı is ki isminde :r..eugi.n bir astlt~ade 
.idi. Antik:ı mocakllil, 50 • 55 yaşla· 

rmda gıı.rıp ~lr bir adamdı. B u 
ad:ı.m ecdı:ı.dmdan kalmr~ ola.n bu 

~atoda a<leta orta ~ bayatı yaşı 

1 ) oı. fakat ilci ti~ 11vda bir ~~·ıı.'hatP. 
Qık.l'ordu 

B ı n.d un bu sık seyahatleri 

phrli görüldüğü için şatoru ıı 

daml"nn ızın nPzare-ti o.ltma aldıı 

mıştım. 

Lunnriskı ) ıııf', se-fernerliğnı il&.· 
nından on gün kadar evvel Holfln· 

dadan a 'osuna av<lPt f'tmtt: buJıı· 

nuyordu. 
Kenaısıne bilva--ıtıı ve hissettiı 

meden mektupta ismi ) azılı nls.n 

Ga\lt'r tsınind<.>ki adamı tanrrrp 1a 
1 nnnadığını sordurdum. 

\n xa merakb ı <ısiiz de bu i -
Q ktms0 t:u ımI) uı du. l;ia · 
k Ok ,. ~:l \'Pi 

n ·m e e r""k eu m 

ııir b r m mıınıma gizlice. !<.alonun 

ma!u; nlı>rine vaıınca\.a k:ıd:ır her: 

ı 
taı·afmı gezdirtip telsiz cilıaaı. ol 

olmadığını arıı.5tırt tnn.' Dc1ıam ı 1•a 
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Kuzunun gözlerini 
oyan bir kadın f 
işkence yapmak 
suçuyla adliyeye 

veriliyor 
Sı:.nyer müddelıımumisi Kamil 

Bora., hayli garip ve tüyler ürper· 
tici bit vak.ru:ım ta.h.ltikatına el koy· 
ınu.ş bulunmaktadır. tddia. olundu· 
~ göre h:idi'se ı;öyledir: 

Sa...'"!Yerde oturan Hatice ııdrnda 
b!: kadın, korrujula.rmdan Medfr.a 
ile geçi:rısiZ:ik ymilııden !ltk sık 
ka~a etme..ktedir. Hihayet ker.di· 
zinden bir intikam almayı kuran 
Ha.tl.ce, Medihanm bin bir itina ile 
b&slediği bir yaşındaki Dilber kuzu· 
<.unu, ko~ evde .rokk!'n kendi 
cahçesine getirnUıtı ve bir bı~ln 
!'\'Tela kuzunun 5"\izel ,,,iyah ınzle 
rini çika..rtn.ış, sonra da husyeleri
ci kesmiş, derilerini muhtelli yer· 
!erinden ylizmti4tür. 

Mediha eve gelince kuzusun bu 
fed halini g-ör\lnce kendi5ini kay· 
bctmi.'J ve zavallı hayvanın öaha 
fazla acı çekmrmeei lçln kenılis"ini 
hemen kes~lli. 

Hatice lıakkm.cla işkc.n.ce yapmak 
.s11çundan tahkikat yapılmaktadır. 

FırınlaTda tepsi 
arttı 

fiyatı 

Frrınla:!-ın ötedenberi bf'ş kuruş 
olan tepsi pİJ$~rme Ucretirj fırmcrlar 
birleşerek 7,5 kurusa çıkartmışlar· 
dır Buna !le'bep olarak lıa.yat.m pa· 
1'..alı~ış olm.MJ gösterllmf'kt<»tlir, 
Halbuki bu sene odun fiyatı g~en 
seneden farksız bulunmaktadır. 

D~ geceki 3 Yl:JIUID 
Dün akşam saat 8,30 raddele. 

rinde Yeşildirekte üç fabrikanm. 
ta.nıaplet:ı yapmasile r.etiee!en
nHiJ bir yangl'n olmuşt'ır. 
Yaıngmm Istar,bula tam gece. 

nin Imra.nlığı çöktükten şonra 
~!U' etmesi, ha.vaya yüksel~n 
al~ korkunç bir ıruuızara 
·ı-ctm"'b ve"lıemen yetişe., itfaiye 
~~!ojektörlıerini yakarak faaliyete 
geçm'f.ştlr. Yangın ışrkları mas. 
kelenen şeı...irde, hcn:en hemen 
biitün ci\'arı aydınlatmakta idi. 

Yanguı, Yqildi:rt>.kte Kocaha.n 
<'ad.desinde 4/ 2 numaralı Muh. 
sin Kibarın boya fahrika~mm 
{urutma dairesindeki fazla dol. 
lurulan s:foa. yilııünden ~rkmış 
ve ateş rüzgarın da tesirile bir 
anda fabrikayı sa.rar:ı.k yanında. 
~i Mustafa Tunc~ya ait Me~. 
rize fabrika."In3. oradan da Ayaz 
Barbarosoya ait çora.p fabri·;<a
l'!ll& ~:rayet etmiştir. 

Neticede Merserize fabrikası 
.· ... ~rap fa.brik.ası tanuınıen, 
'i /a fabrika.sr ~ 4 de 3 denerek 
dnccede ya.nnuŞ ve yaıı~ .böy. 
J -;-'e 2 S'.1.at sürdükten sonra 
~c iUrülmli~. 

"'Ptlan tahkikat ronu" •• 
?v .. c"!a. Tuncaya ait fa.bri~:~
n· 7 ı;in, A.yaz Bıa.rb&Toeo fa.b. 
r~ srnm 46,500, Muhsin Kiba. 
r:r ~abrikasmm da 15,000 liraya 
Sl ;ortıı.'ı± oldufu an1aş1ı.mrştr.. 
Y~ esıasmda itfa.ive ne_ 

ferle!ir.den Salim elinden,· hoya
h~e çalışaıı Abdu..-rahm~n da 
kolundan ya.ralruı.rnış, C-erra:.p:<ı.. 
şa hastahanasine lcaldırrl.mrşlar _ 
dır. 

DIOER. YANGil'-;'LA.R 
Dün a.k.şe.m Yeşildrrektaki 

fabrika yangı:nla.rıncian 'tqka. 
Sarıyerde ve Teıpebaşmda da iki 
y~i'lgm olmuş, iki ev yanmr.ştrr. 

Al manyaya 
bir haftada 
69 hücum 

yapıldı 
Londra, 2 (A.A.) - HJwa n~'l.l'f'>tl· 

nin ı.hll~: 
Dün sabah sa.b.11 mUdıı.!aa tayyare· 

terimiz Lorlent'dekl d()k!Ara ve de

nizaltl gemllerln!n U~ne taıı.nı.ır.da 

;Aımanyadaki 
Fransız 
es:rıeri 

Berline bir Fransız 
diplomatı gönderiliyor 

l"ari'I, 3 (A.A.) - Frans1z bü~'ilk 

elçisi George!'. Scapini, yakında mai· 
bulurımuşlardır. . yet!le birlikt .. B~rline gideocktlr. Bli-
Akşam Breııtt.e elektnk a:ıntralı 1 yük elçtnin \·a.zife~i. harp eslriıöri me-

nhtmı ,.e havuzlar haııara uğ"ratı!mrş- l selesi hakkmda Alman makam~tııe 
t.ır. • tema.sa geç:nektir. 

Sa.bil mUd.afe.Mma mcnS'Jp bir tay-

yare ker.a dUn Knet.ıını:ı&ndda a~erl 
bir kampa ta&rruz .-yıemlştjr. Kl§la
ıa.nn >e dl.ter blı:ıalann arMma bom

ba.lar düJlll~ ve rthtrrn üzerindeki 
~lar has:ıra Uğ"ramr~t:r. 

Sahil mUd.alaumm dig-4'r bir tayya 

Teli dıe Da.nim&rkıı.d~ F..Mjerg gu fab 
rika..mııı. muvllt!aklyetlı bir taarruz 
yapmıştt1'. Bombardımanı Jnti!A.klar 
takip etml§ ve yUk.9elen al .. vler ta.ar· 
ruza uSTrya.n bUtUn mınta.k&yı kapla· 
mr§tır. 

Btittln harekı\t eanasmda hiçbir ts.r 
yareıniz kaybolm&mlJlrr. 
BİR H;\FTALTK ffi'(TMLARIN 

BtLANÇ-OSU 
Londra, 2 (A.A.) - &hUılyeti.ar 

hlr memb&da.n blldlrillyor: 
29 teplniıııuıi sa be.hı biten hrı flıı. 

Ru2ve.lt teftiş 
seyahatinde 

Antil denizintleki 
müdafaa tertibatını 

tetkik edecek 
Lolldra, 3 (A.A.) - (B.B.C.J Ame

rika. rei8icum.huı-u RuZTelt Anlil deni-
z.in4e bulunan Amerika. müdafaa le· 
ııis&tmı tetklk etmelt üzere yola çıJ{· 
mıttrr. Seyahat 15 gUn sUr~cekUr. 

Cumlı.urrelsinin lngilız An till~rlnde 

yapıl11akta olan Amerikan Uslerinl 
tiyaret etmesi de muhtemeldir. 

1çind .. tn,;mz hava kun-euen taratın· Komar yC.z ~ilden 
dan Almanya ile Alm&n lfg&H ıü~m· 
da. bulunan arıu:I Uurine ve İt&lyaya kavga 
g•ı:ı.lş va mutad bUyilk mikyasta. akm Dün k .. .. d 2 
ıııır ya.ptlmı,t.ır gece, ·umar yuzun en 
Yapılan hüc~mııı.r şu suretle hUltsn va.ka olmuş, 3 kişi ağır surette 

edllebiUr· j yaralanmı:şt.Jr. 
· Vak' alardan 1:.i r t"' ... "sı' ~ 1er-

Liman ıara, gemll:!re \'e havuzlara ,.,. '· ' 
kal"Şt 42 hücum canda., Mercan hanmda cereyan 

Petrol teırtM~ karfı T hücum, etmlıı~!· ~ura® oturan kundu. 
Sına! tesisat ve he<leflere kar~ı H ra.cı ~u':,."T'U odasına ar!<adaşla. 

hijc,ım, ru..dan ha.san, Cemil. Mehmet, 
Demlryollan ve mal"JS.ndi% g-ıırlan· Ahmet, Ye Salahattin adındaki 

arkaCaşl~nru t:>p!amış ve kumar 
na karşı ~ltı hUcum. 1 

d 
ouna.ma?a bwşlamrşlardır. 

Bunlardan hf4ka, tayyare mey ıı.n- J ·~ . Ancak, ovun krı:t.;tıktıın ve 
Ja.rına ve deniz tayye.relerı uaıerin• k t clı ....... h r il ~ted'kt 
kaJ.tı da bir çok hücumlar ya.ptlm.ı~- va I 1 

•
1• ay 1 c, ı ~ 

t:Ir. 1 sonra ku..ınarba.z.lar art:ı..sır.da bır 
Büttln bu ~ı. h k tı );<avga çıkmtş ve hepsi dı> r.ıa~-

ge.u.o;r are P er esnasın· kA v±l b' 
da 13 tayyaremlz k&ybolmU,ftur. BiT ~·. ~g ... an .rr t:"l.rafa. atarak 
Alın·- 00 "'-rdtm ta ini •. h btnbırlenne gırınışlcrdır. 

a.u m.,.,, a.ı:ı yyares n ..a , 
tip edilml~ olmaaı muhtemt>ldir. ~tT ~(arlaş v bu Sl.U-etle rJt a.1. 

Meks!kada bir 
komplo meydama 

çıltarıldı 
AI~. S (A.A.) - 8tRf:u1i: 

Komü.ı:ıisUerin merkeııme ıx,li.s tar:ı· 

tm.Ian ya.ptlaıı blr ba:\kın netlc('stn· 
de Garcıa. Gallegos ö1dürillm~ vo 
birçok kimsekr yaralanm:ştır. 75 
k1Ji yeni reisicumhur Camacho:,"ll. kar 
§1 sulkaBt hıız:ırlamakla itham edile
rek tA!vki! edilmi~tir • 

ta Ust tı.s"e bogu~ırhırken, Ce-
mal. ile Ahmet brı:aklıırMt ~'k. 
mii§ler ve ra..~dc s..<tllamarra 
~flmrşt .. .rnrr. 

• Te-ti<'ede Cemal Ahmedi. Ah. 
meıt de Hüeıeyini muhtelif yerle. 
rinden ~c'l1T surette y--rala:n:ş_ 
lardrr. 

Nih~.y~t yaralılarrn ve dı.y:tk 
yiyenlerin fer:·:v'lmı i~tPn z:tb'!. 
ta yetişmi~ ve ka,-gac1la11 ya
kala.mışhr. 

YaralılRr hast-:ha'"'!eYe lml<lx 
rılmrş, diğerleri c<lada · bı.ılun~ 
10 lira h-u~L· pa.ra.st ile birlikte 

Romanya sahillerin.de ya.kalar,ı.rak adliyeye tc.'Jlim 
şiddetli fırtınalar edilrnişlndir. 

Bükreş, 2 (A.A.) _ Cumartt>3 i_ nU.NCi YAR.\LA!\IA 'Al('ASI 
denheri Karadeni,..de \Ok siddetli İkinci vakada Süleymaniyede 
fırtınalar hWdlm ~ümı.,,.ktedir. Sa 001"evan etmiştir: 
bJi seyrisefa.ini ve balrk avı tama· 1 -Siileyman.ire1f> Havancı soka. 
miyle durmu~hrr. 1 ğ.nda otııran z1;1rn ile ark:>.d::ı."it 
Köa~n. Yfı.km Şıırka git: S1bTkalr Hüseyin. cliin ger-e .Ali 

mei. üzerf' iki yüz Ys.hudi yolcuyu ve Osm<..n ad;ncla iki k:F,:i ile 
8.!mIŞ olan bir Frıı.nım \•epuru frr- tanısnın;iF.rdrr. Z.:ilfü bu iki yeni 
tma ~'iizlinden hareket edememiı.· arkad-A.."'larnıt k 1mar O\'IlPM~l{ 
tlı'. s ı mRksa<liyle evine clave tc:mi~tit·. 

An('ıll<: Ali ve Osman eve ~i
Mareşal Mannerhaym dince, kumar oyn1'lln.k teklifi!li 

Reisicumhurluğu reddEtmisler bumuı üzerine ZüL 
dd tf fü ile Hü~yin de kendilerin1 oy_ 

re e ı nama.ğa. mec"cur e~miı;lenEr. 
Be.Wnkl, ll (A.A.) - St.ef61ll: Bu yi.i7.den kavga çıkmr~ ve Zih· 
Yeni reisicumhuru intıhıı htı. memur n.i bıça.ğmı ç&kmiş, Alin.in üzerine 

olan 200 murahhas işe be..şlamııtrr. atılarak başmdan ağrr surette ya· 
lıa.reşal Mannerbaymm bu sefer de rtJa.nıışttr. 
namzetllğln! koymak istemediği an· Hili!eyin de Oo.mam bir hayli döv-
lafılmaktadır. mil.ş ve i.ki a.rkadae bu sef<'r Alinin 

General Veygandın 
F astaki teftitleri 

Sarryerdeki yangın, Rumeli. 
hisan, Meydan sokağında 6 nu
ma.ralr Raifin ilç katır evir.den 
çılomştrr. Ev itiaiye yetişinceye 
~3.d'.ir tamamen yanm:rş, fakat 
ı~faıye~ gayretiyle ateş etrafa 
s..rayet etmeden söndtirülmilş.. 
ter. 

1
, , . Cealn-re, 2 (A.A.) - D. N. B. 

.. ~.~ • ..,ı rar.ıgm da TeP:başmda. 1 muhabirin.in Vi~iden öğrPndiğ:ine 
Bu;yuk Hendek sokagmda 46 "'Öre Rabat'dan Port Lyantesgse 
~ı.:m:ıraI1 Menahimin _evindeki, ~e!Jrtiş ohn G;neral Veygand, Fas 
.ooa..'lm tem.izl~nmemes•nden do- rn"'·etlf'lri kumand:uu Gf'neral Ver
layı kurumlar tı;t~mu.ş, ev sa. gez ve Knzablanka tar•arı> karat" 
hfoi ta.rafmdnn faz'a büyi\.meden glaıı kumandanı Vern; ·ile görüş· 
s1:>:1dUrU.lmüştür. Zabrta Mena- mn.tur. 

ü:ı;erini arıvarak c<>bindcki 67 ii:"ü\'J 

da alııı kaç
0

mak istemişlerdir. Fak~l 
yetivn bekı;i ve pnli:J1"r k<'ndilP.rini 
y~alaml$, Aliyi de h:ısta:1aneY'.? 
kaldrrnu!!lardrr. • 

hinı hakkında dikkatsizlikten General \'E'ygand tekrar Ra.bata 
tahkikata girişmiş.tir. dönmüştür. • 

Ingiliz - t spanyol 
mali anla~ması 

Ptlıvlrit, 3 (A.A.) - R. B. C. : 
Dün Mıı.dri"lf> lngiliz f'1~i~i ile ts· 
pany:ı harkiyP- nazırı SunnPr a -rı.
amda bir mali anlaşma imza edil· 
miışt!r. 

(Baş taralı 1 incide) 
üzerine ateş açmışlardır. Permedi ci· 
\-arın.la Yunanlıl.ır yt'nl meYkiler ~ 
gaJ. etınltler, birçok esir aknlfla.rdn-. 
BUyük miktarda harp malr.emesl. 4 

top ele geçlrilmi7tir. 
Ostrovlça dağlarında hiicumlanmxz 

netıceslnd& ltal;fanlarda:ı birçok esir 
alm~tır. Esirler arumda zablUer 
ele vardır. 

Pograd:?çin şlınalind3 muharebe le· 
himize de~·am ediyor. 

POGltADEÇ MINTAKASl.SDA 
M:ınaı;tır, 3 (.\.A.) - (B.B.C.) Yu· 

go.-.lav · Arnaı,-utıuk hudu·1unc!a bulu· 
nan ecnebt muhabirlerin blld!rdikleri· 
ne gör~ Yuna.nlılar havanın fena.lığı 

yüzünden Pogradeı;in şimalinde iler· 
lenıelerini yııvıışla.tmıtlardrr. ltalyan· 
lar şehrin şimaljnde bMt mevkileri 
mulııı.fıızıı. ediyorlar. Bazı noktalarda, 
bllhaıqıa e!A.n !taıya.nlann elinde bu· 
luna.n Mokra tepuind~ harp devam e· 
diyor. Yunanlılar mühim bir lti;\prüyU 

zaptetmi~lerdlr. 

ITALY.\...'I' Itlı:8Mt Tf}RL1GtNE 
GÖRE ... 

!tal yada bir m(lhal, 2 ( A.A.) -
ltalyan ordu!an umumi kararga
lıımn tebliği: 

Yunan cephesıııde dilşmanın 
şiddet'.i taaruz!an her taraf 
ta tardedilmiştir. :r-..ıukabil taar· 
ruzlanmrz neticc;inde hareket mev 
zile;·ine bdar tardcdilen dliii111an 
bilhassa dokuzu•;cu ordunun sağ 
cehanmda af':r zeıyiata uğramtşır. 
Burada keı;if bir to~u haıırlrğrn· 
dan sonra yapılan taarruza bütün 
bir kolordu işfr·c'{ etmişir. 

On bir;nci orJu cephesinde 
bilh:ışsa Pusteria ftrka..<1mm iki 
ta.buru ile Ferrara. fıdcasr :va
rarlık güstermif:;ler<lir. Miralay 
Trizio k1rk yedinci piyade ala -
yının ba.~rnda şerefle ölmü~ttir. 

iç ı'ıklarnı 
maskelenmesi 

(Ba5 ta.rıırı ı incide) 
oltluğu tçin nuınara.la.rı kolıty kolay 
rfuk~dilmeomektecllr. Bu şnkilde 
hareket ettiği görülen şoförlerin 

kolaylıkta yaluı.la.n:ıbilmeei J.çlıı ted· 
birler d·üşiintilmF>ktecllr. 

PKRDELtıt srv All KAGIT 
!U TIŞt VARIN BAŞUYOR 
lmılt k4'rt fabrikası mamul@..tm· 

dıı.n p<?rdelJk siyah k~ğıtlruı:n TUrk 
Dasını lstihlak Koopı>ra•ifi vasıın

!iyle ııatılm~J!Tr.a karar verildiğnıi • 
dün ya.zmıştrk. 

Bu husu.stakı hazırlıklar devam 
&tme~dedir. Eooperatif müdürlüğü, 
S&de İsf.anbulda dı>ğil, SeYa.hiJı mil· 
t~·l!:w!red~ oturan kiın!le ll"rlr. de 
kolwlık.la ve ucuzca r.iyah k&gr 
temin etmı>leri ioçin ~sas\ı bazı tcd· 
birler alnırştrr. 

Bu tedbirler mt-yaı:mcl.1., Adalar, 
Boğaziçi, Kadü:öy YC Pendik banli· 
yöaU civarındaki kırtasiyecilere k&" 
ğıt v·rmelt de vanlır. A 1cak, hu 
gföl krrta:5iyecih:rin Koopeıalifo 

müracaat ederek ka;hdı muayyen 
ft;ı: ~tla satmayı taahlıüt cdcce~ler

dir. 
Bu kırtasiyedlue 50 kilodan 

fazla olmamak şaı ti :ı, le siyah kağıt 
vc:·~ı.·c:!!ttir. Bue;ün akşama kaC.:ar 
tevzi lı:i b;tirilecekt;r. Pe,..akPnde 
satı.şhr:ı kısmen bu ak;ıam Ye u· 
munıiyPt itibariyle :.a:ııı sabahtan 
itib:ırcn başlanması mak'.!rr~rd:r. 

Tiıumı .Koapera'lfi, k'lo ile değil 
de metre il:? kağıt almak isteyen 
ha.ika kolayh!• o!mr. k iızcr~ ki'.Jr 
dm 11 O veya 220 santim geniııliğin· 
de olduğuna göre kilosu 15 kuruş· 
tan metresine t'!l3ıbet ed 0 n fiyalı tsı: 
yin edecr-ktir. Il .ı lıuımsta Siimer 
bank ve lzmit fabrika!:liyle t0mas· 
lar yapılmaktadır. Metı f' fi~ at mm 
bugiln akşama kadar tesbit edile· 
C"~i umulmaJctadır. 

Ba.sım kooperatifinin bu teşeb
bfüıü halle i.c;in \Ok büylik bir kolay· 
l:k teşkil edecektir. Çünkü halkın 
mühim bir kısmı b"r l:ilo kağıdın 
kaç metre geldiğini bilmemekte ,·c· 
~·a iki üç metre gibi az bir mikta· 
ra i'ıUyacı olan]a·ra fazla k?.ğıt al· 
ma.k mecburiyet'nde kalmaktadır. 

Memleket mikyasmda diişünül· 

mesi lıizmıge!Pn bu fark mühim bir 
fazla &a.rfiyat yek.imunn mani ota· 
caktır. Metre usulü bunun önüne 
geçecektir. 

Siyam 
Hind içini 

çarpışmalar1 
genişliyor 

1 • 

:ııRomaya bır . 

F ransızfaya göre ilk 
tecavüz Siyam 

tarafından yapılmıştır. 

•ulgar heyeti 
gitti 

Ba,vekilin nöyliy~ 
nutuk tehir edildi 

Sof-ya, 8 (A.A. - st.fclnl: 
Nıı.zrr Puefin riyasetinde bir Bul· 

g&r heyeti İtalya ile Bqari.9tan &re.• 

sındnld ticari m<.i:ıbdeleler:ıt artlirtl• 
na.ası için mUza.kerelerde bu1U~l 

~re dün Romayıı. hareket etmtıtır. 
TI";Hfr:. EJJİLl!!N N'UTUJ( 

\"işi, 3 (A.A.) - Geçen cuma. 
günü FransIZ tayyarelerinin Siyıu:rlı 
arazi.sine taarruz ettikleri hn.kkfn•l Soıfya, 3 (A.A.) - Ba.:nkn Pr. 
da.ki haber V.işide resmen Lekzlp e- FUo!un salı günli Sobranyad:ı dy".i· 
dilmiştir. yecetl nutuk, rahatsrzlrğr do~ay7$ll~ 

Bilak.i6, Siyam tayyarelefr:.in g6"~ ~'11r efümt~tir. 
çcn perşembe günU Hindiçininin htr --------------

dut üzerinde bulunan Takot ye Uzak Şa!ctakl 
Savakenııy böıgf'l~rini ~o~bardr .1 W:&IJBD k-----tle....a 
man ederek bazı kimselerm olmcsı-1 11 •wwv I'& 
ne ve yaralanmasına sebep olduk· (Baş ta.rafı ı incitk) 
!arı .tey.it. rcli~e~tedi_r. . Al-Belll{:" ga.zeteslnlıı bugün ne;retti· 
llındıdmt hUlrnmetı bu nevıden · t1 bir m:tlcalede tebnrUz etm~kt~clir: 

he~ tUrlil tev,ahil~e ~.oi olmak tize· .ı Gazete diyor ki: 
re ıcabedıın tedb ; rlerı almaktadır. ''Yakmşa.rktaki 1t.a.ıyan kuvyctle. i· 

Sl\'AM Il.\ŞVEKİLİNE GÜRE .•• 1 ne mücadeleye ~-am ettıklcri Uk· 
Tokyo, 2 (A . ..\.) - D. N. B. a· dlrde le.alim olmak veyahut bu ııJ.:ı:ıe· 

jan!nnın husU.'!! muhabiri Lilc!irf· te tevekkül göstererek harbe devanı 
yor: otmedcn esil' dll.şmek mukadd~rdir. 

Dome4 ajansının verdiği bir ha· 'Bu netlce lngillı: donanr.uumıın ltt:.· 
bere göre Siyam başvekili radyoda ya.ıı muvasala hatıumı kaU surette 
bir nutuk söyliyerek Fransız Hin· keısmeaiııe lntizaren az bir zaman mc
diç.inimndcn gelen tayyarelerin peı- •elesldlr.,, 
pembe günü Siyam ara1.isi üzerin• ~UDA1'"U.\. 1NGIL1ZLF.RE YAR!:>IM 
den uçtuklarını ve rnitraiyöz ale!il Kahire, ıt (.\..A.) _ Sudan vilayet· 
açarak birçok kiınselerin Y"ralan· !erinden Darfurda Kuuy vuzzı ~t-

i 
ma.sına sebep olduklarmı !!öy'cınii· 

1 
le manıC olan bir 9.§lret aaaı, natıtb:ı· 

tir. • . .. . flklerln harp gayretine !.§tırak mak· 
Bu ha~e- uze:ıne k~lıkta bu· s&d!le İngiliz. hUkOmetıne kendiliİtle·~ 

lunmaları u;ın Sıyam hava kuvvet·• '• .,... •· 
1 

rln . . - . .. • ı•rlrıden yUslerce hayvıı.n hediye ~19· 
e e emır verildıgı soylenmekte-. !·ı dl B tret Lo d m . 

d1r A k s· t.a l . er r. u aş , r ,ner za.n:ıa 
. ynı a şanı ıyam yyare en·ı '--da İn'"ltere e ka ha. et-+-+ı 

Le.oa nuntakasma bombalarla hfi· 'lflllil •· Y rıı rp --Y-

cum etmL'!ler, askeri tesisata ve · 
petrol depoların.a büyUk zarar ver· 
dirmişlerdir. Le.oe ve Ke.mboç mm· 
takalarına geniş hiicumlar vaptl· • . , 
ma.sı için hcı.zırlıklıı.rda bulunulmuş· 
tur. 

TAl'Y.'\RE HARBİ 
AL KAZAR 

'. 1 Tokyo, 2 (A.A.) - Hanol'dan ı 

gelen haberlere göre, bugün Siyam; 
tayyareleriyle Hindiçlni tıtyyareıa·j 1 
ri arasında hudut şehri olan Talı:et 
ilzeriııde yirmi dakika sitreıı bir., 
mu.ha.re~ cereyan ~t.m!')tir. Muha·/ 
re.~in neticesi hentlz belli değil· 
dir. 
1.:0NDRA MAın1LLERt~E GÜRE: 

Londrs., 2 (A.A..} - Röytcr a·l 
jamnnm diplomatik muhabiri yazr 
yor: 

Londranın salAhiyeUi malı.fille· ' 
rinde bugün bildirildiğine göre Si·' 
yam ile Fra.Mıı Hlndiçinlsi a'l'asın· • 
daki hudutta bazı hadiseler vuku- ıl 

bulmuşsa dıı •m hususta ga.zelr.ler 
de ir ·u eden haberler müıb1'.lt~ğa · 4 , 
lıdır. . üz..ı.kereler devam etmekto· 
dir ve vaziyet gergin olmakla bera· 
her sulh yolu ile oir •'\~la!'ma ım-r 
kanı mlli!ıte-bat değildir. - ' 

• 
Bir adam denize düttii· 
kurtarıldıktan sonra 

öldü 
Kadıköyde, S.:ılme sokai{ında otu· 

ran 56 yaşında Şchab, diin akf:;e.m , 
saat 9 raddelerin<le Kadıköy vapur 
hk:elesinde vapur beklCl'ken ınüva· 
zenesini kaybeder ek denize düş· 

mllıjttir. 

Şah9.b, deniz"c ı:ır!lm!'rkeın, elin· 
de yanmakta olan m:ıvi nmk.li re
nerini görenler yetişerek kentiilini 
denizden crkarmııılar ve hemen Nu
mune ha11tıı.hanesinc k:ıl1ırmışlaı

drr. 

Y ann matinelerd 
itibaren 

OOLUMBtA. mm cJ.rkoUlıln 940-(\ '·· 
~neleri kin yaptığı . franm:aı ~ 

l<IZIL 
ORMANLAR 

HAKi. i 1 
ns.,roJl,•rdt•: t 
('lIAl~LES ntcn·oRD ,,.e 

JKAN PA&IXR'in i! 
l l!llındlyı• katlar görüln".Oml5 d'mıc~ l; 

scrgü~t raınanr ı Ancak bir hayli su yutan Şıı.hab, 
biraı; sonra ölmüştür. ı 

dı> ve lınrt•keıtll, heyocanh Lir f 
~~~~~~~ıa•:mw::= . 

•mi" BOBEBT KOCI (EMal JA~NİNGS) "'1·ın,! 

ÖLÜME KARŞI SAVA$ 
&ı•ynı>lnıll ·I ll!m~lllk lıaft.~ınd& blrf.ncl miikH.!.~ı l.a7.a:ı:ın ba hıı:il:a 

filmi G birlnclkAntın CUMA &1h"i !'ı:l.\TlNt;Lt~.KDf:~ i!!~r::-rı 

SA K A R Y A Sincmaamdn 
· ' ~ö:.ter.ilet"e1'tir 

lllllılıı'w.lllilıl!!-' • llllMIM'.Otllll'l!!lllllHU·11tJ"ill'lll!.llml!.P.~.,mıt1 
11RRUllDtiıtlff ı · ~IMl!~w1ttU~tAJFflııilttlJıl~~t~J~fif~:~aııOOfJ 

.-ıu Aksam Somer Sinemasında a ' •um 
A.,ıcr.ı l;t~l~tlrdt;ll... \'arifeniu &)'U'dıtı ... İki k&ltıln romanı 

ını:r • .ıu:RT .MARSHALL • GERTP.L'DE MtCIIEL'ln 
yıırMtdd:acı 

US Aşıkla 

Bt7Yt'K A~K'~n ~'>nra mt'nlmln lkmti b;iyilk ~k U'mi : 

p,,($-;bı"tf ~ADl'tftln flhnl .. 19.il kaıhtı TIJl":lktll'l'l fllmi.. 

~in lld kadının möcadelcsı ... • 1 

Kalp Sızıları 
F'mnSl"T.<'4 ııözJU emıı6lsb. ş&he-wr. 

r.ıı,rollf'>rdıo-: 

: CAROLE LOl.11",.AlU) • JL\Y FnA..~cts - C~RY GRA~·m 
h:ıJ'tmtm f&\-kaJt.de filmi 

~ ÇEMBERLiTAŞ 
lstanb"!'un en blytrk y m rı R M~t:neloı<leıı 

2 Sinemasında O 1' 9 ıtıb3r~n -



~ gelip teıllm olmuay
• ~e öldUrcccl:lerdl. Kor • 
~ ol:!u:n, el.yordu. 

~~ edlroreu: 
·~ nılc! ?.::lne gftmckte:uıe 

te ztnda:ı daha iyi. .• 
8onra Goguminln yanın· 

tencı de ynknlnndılar. Bl· 
::ar kabile reisi, birini do 
~ etnıl.5U, llcr UJsl <le 
lllerıact.yc yr.!;:ılandlkları 
tın- halde ve hiç nıuko.' 

~e:lcn tutulc'.'ı-la.r. 
~ Jcn b:ı..ı"'kn firari lmlma • 
~ etra..'"mfü:.ki ~berin 

hissedince her tUrlU 
~nrn.f ed"rek Gundıılktı· 
~rmo. doğru kaçml§tı. 

.., ~·anrnda dört Ta.bitili ile, 
ft... .~~Ue reisi de oru ada: 
.'lll'tıı n pe~e düştiller. 
~ 0Uarla örtUIU bir arazide 

ltadar hlcii taklp etu· 

ihtiyar kcbile ~si ile ya· 
avcıları daha ileriye 

t aret göstercmlyorlardt. 
rtı:, Şeldonn dedi ki: 
diye kadar ne ben, ne de 

hiç klınse bundan Ue· 

1,1,_tdilt. 
·""'llllı lç tıırn.."lıırmda yn!Jı • 
~!ara a!t f'cvlmlfi.de kor 

:Vler Urperticl vakala.r an· 

~nıtar derecesinde vah· 
:"tı kimeelcr olamazdı. 
~ ı:ntnanlarda, dağlık 
~ ahuıore c!oğru ı!k 6lk 
~ ler ve 'Tu:ıu su ada· 

erı sahil k:ı.bilelerlnin 
~ ltcsUirlermJş. Nihayet 
\~aya gelince bu dağlılar 
ç,.~l~r; ve o z::.nıan· 

% ldcki kabllelerdo."\ hlı; 
görınr 

~ 4buc r..ıct bJtlyeslnl bt 
~ Şeldona: 

it rak etmeyin, dedi. 0n· 

1 
itle GogumJnin hakkın· 
~r. Sahl! Ça.buk geber 
ça.btık ylyec .. ter. 
Uıeııno dahıı ileriye gi· 

~ıı.r.a.r edildi ve geri· 
'1il ... 

lldtilcr. 

~ "aadcttlği mnldl!atla. • 
illıa rn ~ıncn ih:i"nr J:ıı· ll o • " 
e adıımlan faz.la bir a. • 

'~elardı. 
,~ ~bintıyle, yanmda dört 

ııt'\ı halde taldbe devam 

t ~öyıe bir bnreket çılgın· 
~ 01Urdu. Çarn!çar dön· 

tt:ı.ıı 
~ ak.samı Jımln Şcldon, 
tonra bir parti l:llfado 
te~lcrkcıı, (Şeytan) 

\~~ladJ. 
I! aca~. diy hlzmetçfyl 
r. 

t:ı. ~· ~ ~ orcun argm blr zenci 
~rı?.k içinde, çamurlara 
• h:ll:le bahçede bekli· 
eınchat '·BUyUk beyııı 

9 l:o11u,."l:lıık istiyordu. 

Vnklt g~ olduğu içi.D, $eldon ev
veli tereddüt etti; ve yabancıyı içe• 
rl almak btemedi. Sonra karan:ru 
değiştirerek kendim çıkb. 

Karşrsmdald zencinin perişan ııa· 
Jinden pek mühim bir haber getir 
diği anlagılıyordu. 

Haşin bir !!esle !lordu: 
- GUnC§ battıktan 80nra evlmll 

ne diye geliyorsun t 

Zenci bitkin bir halele ve soluk 
EOluğa mmldanır gföi ma.hcub~ne 

6fle cevnp verdi: 

- Ben Şarley'im •.. (Binu) da.n .• 
- A! Demek sen Şarleysin ha? 

Merdivene çı.k; ve çalmk anlat 
(BüyUk beyaz reis) nerdc ... 

Jnnla Şeldon mern.'t içinde zen· 
ci;i dinlediler. Bu .rene!, TUdor'un 
ltU!.vurJub'UnU tlstUne alan adamdı. 

108.wz. Bnlnzuna nebrtnı kayık• 

13. nasıl çtl;txklamıd:ın ba{j!adı YC 

birer birer hepsini hlkjye etti. Be· 
yailar kumlım ytluyıı.ralt altm ara· 
mışlardt. 

Sonrn ncıhlrden aynlarak omıan· 
lam dalını~ar. e'k:serW hummaya. 
tutulmU§lardı. Bazı n<"h!ltlar ''ıırdı 
ki sadece derilere dokuıuruılda 

ap:ı~ yapıyordu. 

Ilunlnrdı:.n bnşka yabani ormanm 

damcık yolla.rma insan tuzaklan 
kurulmuştu. Yolların en umulma.· 
dık yerlerinde, içi sivri mw '"larla 
dö~cn.ıniş derin çukUl'l.ar pek tehll· 
keli oluyordu. 

Yamyamlarla Uk temu te"fkaU; 
de dostane olmuotıı. 

Beyazlar onlara tUtUn ikram et· 
mı,: yıımyaınlar ilk defa kulları" 

drklarr bu ne.1neden pek ful& mem 
nun clSrUnmUşlerdl 

Fnkat be~ ~11 )>Uyjlk 4~ 
bundan ı;onra yapülar; yamyamla.· 

ra itimat cab: olmadığı 11.iıld• su· 
mat ctWcr. • 

!Oavu11 diyordu ki: 

- Ben beya.z e!eııdtye tıer ftklt 
88yledlm. Bunlar ~k fena adam; 

dedim. Yanınızda~ vaıu aWn 
dost, yoksa, sahi t:ö:,ılU~·orum, kafa· 
naı keserler, izi kıtır kıtır ka.rm· 

Jnrma bıdirlrler. 

Fakat yamyamlar beyazlardan 
daha abtrlı çıkoırşlar; hnltalarca 
ı;Ipheyi davet edecek en uf:ı.k bir 
hareket bile gÖ$termeıxıfşlcrdi. 

Beynzlıınn kampına a.lleleıiyle 

b:?raber cilmbtlr cemaat geliyor~. 
Hint patate.:ıi, yabani m~yva1ar, 

ycnecclt kU§lar ve bir takım tl1r 
ısımlar hediye ediyorlardı. 

Altın arayıcılu hmpbrnıı değiş· 

Urdill;e, yamyamlar onların eoya· 
lıırrru ~ıma.k hurusunda Adeta mü· 
ubakaya ~mekteydlle:r. 

Sonsuz blr emniyet telkin ettiler 
ve beyular yavnş yavaş ihti)-.tklr 
lığı elden bıı-akmakla bir bcia gör 

mediler. 
(DC1:ıtımı oor) 

h . • 16. 
ft l\TSI{ANÇLJK 

idamından bir hafta 

~·a . 
bır sabah odasında o· 

, .. ~a!de sultanın cariyesi 
~~an cörundü: 
(il.:ıt lllısm Lukreçya? 
::... t::ı111 Se ed • ? 
''Qllr .~ ••• ~n ner esın. 

1trıl llzünü görmüyoroum. 
~in Çoktu. Gelemedim· 

\ 
~r. 

te!diğimi biljyor mu· 

rı·~1 • 
tııı~ Lukrcrya: Bilirsin 

~çok sever. Dır 

jma senin iyi olmanı, güzel w me' 
sut günler geçirmeni ister! Dün 
bir şey duymuş.. bana söyledi. 
Ben de sana söylemeğe geldim· 

Lukreçya gülümsedi: 

- Ben de anasız, babasız bir kr 
ıım, Ay§e! \'alde sultandan ba~ka 
benim kim3em yok. Allah r.ızı ol· 
sun. Ne habe:lcr var .. harır mı? 

- Ne hayırlı,.. ~ hayırsız. sa· 
dece seni kıskan~ bir kadından 

bahsetrneğ9 geldim 
- Ne dedin..~ .kıs.unnn ka· 

dm da kim? 
- Seni sara)'dl blkar.mıyan 

Yazan 
Bedri AKl!UZ.DT 
Dişlerinin uçlarmı pteren, 

duda.klarmı hafif~ buru§t,unm 
bir tebos::llmle: 

- Evet, dedi. Re!ik& öleli 
yıllar oldu. Yalııızlık, blllw:sa 

ovar a 1 
yı.ş 4G sJıhat yer!nde, maddt lerinl hiç bir zaman karşılama.. ve kendimle, dünyr..nıla, güneş. 
sıkıntıdnn uzak bir inısa.n için dı. · le olruı a.18.l~anu devam ettiren kı 
h&yJi üzüntülü.. Bir an geldi ki "talepler" i rık bir tahta parçası idi .ki 

Bahçenin kuytu bir köşesınde mali vaziyetimin vüsatini a§<lı. adına: 
blr kaç akra.n dosU& konc,şaıı - Müdür beyin kızı yine a. - Memuriyet. 
bu adamın kanunlaı:lald ınu.. l' k.kabı almış! Diyorlardı. 
d-nğ zirvesini L~ır.:ı.n aaçlarmın - Müdür beyin karısı yeni Hayat denizinde tutunduğum 
b~yazlığı, se)T('k katılarnım nl. bir ~ltıisc yaptırmış! bu tahta pa~.a.51 bana. ancak in-
tındaki gözleri:ı:ı.in siyah k~kin. - !(omşunun karrSL. tizar heyec:.ınuu taddmıbiliyor, 
li~ini da.ha çok belirtiyordu. - Ot~kinin bal-it:ı .. lba.'jk bir fieY vermiyordu. Ta .. 

J3i:ri: lçim<leki hll.rnıet ve a•!kat lıayyiil ettiğ~ uful:1a.r &~.:>lr..rl. 
- Biraz d:ıha gecike~k olw-- hhıleri a...ar a;.ar eriycrdu : ırJn ıüyct s:ı.hssmdan o k:ı.dar 

Ban bttgünkli şarfoı.rm en mü. - Aldığımı ı--!!iyor.;o.ı."l; bl1n ~:tt ki .. 
h!m'er· i k:ı:•betmeklo çok ı:eç müdür bey d<>ğ'ilim ki.. Kn.nmı bir kapris dl'ğil. ıbc. 
h:a.la<:akem, Rn!tl.. - Erkek değil misi:ı !. nim kadar kendi~inin de mesut 

Başı ak, gözleri kara. adam Bu i·ki kelimeyi haykıran ses ol<J.uğu ınU§tdrek bir hota..'llll 
kendi kendi.M mmldanır gfüi ! kulaklarıma girdiği an beynim tntllihi için hayatıma ortak etti-

- Evet .. Beliti eervetim daho durur gfüi fildu. Gözlerim kam!'. ğimi demm da :;öyledlm. Fa.kat 
çok göz kama...,tj,Jracak ko.dar ır. dı TeeesUrilmii farketmiş gibi bunu ailem, al·r.ıb:ı.lantl iyi kar. 
t:ı.cak. Fa!;:at b'"Jn:ı. mulr3.bll ~ beni te!e!ll cd!,"Ordu: şıl::ı.mt'.lll~la.rdı. 'K'ıaıım, a;1cmıc a 
ve srhhatim<k'l kaybed~~ - Ne y:-.naIİm, olma.zso. zorla ram.da derin bh- uçurwn, bizi bi. 
Yaş çokluğu srhhat yokluğ-u ilo d~il yn .. Fa!Jat gönUl bu, isti- ribirimiuien ayıran muazzam 
yapıla.n evlilik; delilik maskara. YQr .. Ama. yine ne yn.paynn. Ha.. bir dağdı. Vaziyet vç v .,·yetimi 
l~ o!ur. D~ ibtiyoı'bun d~. yatta. his.se.'lle d~ ka.tltı.na.. takdir etmiyen, edcmiyen. et. 
ğil nıi; haklısın dostum. Fa.kat- C3ğım .• Kalbimi isteklerime me. mele ist:emiyen kanın istekit-rın-

Muhat:ı.bı. bu baht! kat'i ne. &ar YR:>acağmı!. de o kadar müfrit da.vnı.ruyor. 
Uccye kader kurcalamağa ar... Teselli ınl ediyordu. tcesst1f du k1 •• 
metmiş gibiydi: nıU ?.. MaskelC§en bir çehre, donuk. 

- I:eş ~ne. on~ eonrald T~lli kime,~ kime?. la.şan iki göz bütiln haytı.t ve 
"f:ıltat" ml:ı. belki l!&klı ola.bilir- Eviml&i tanıyanlar .gıpta cdi- enerjimi kentlrmi§, kelimele~n 
di:ı. Ama. Bugün.. ''Fa.kat" ı JOrlardı: T.ehlrler b:n1 §iduetle hiçliğe 
ha.yatma karı.~tınnıyaea.k tmkln. -TalUııe her gO.n yl1% bin de.. sarüklemiştl. 
lnnn heprlne ~1 bol lll31i!:sinı. ta etlkret Ruhi.. Sana pırlanta: Beni hi; olm:ı.kta.n bir "hiç" 
Ynşnıla, sıhhatinle, servctinle kalbll tutumlu bir hayat eşi yer_ kurtardı ve ölümüme bir "'ölti" 
her kadmı tatmin ed~Uindn. dfğl lçfn. Sana. kalsa, hırpanilik mani oldu: Alleoe '&Jlirka.ç tahta~ 

Demin 32 d!3tn.i pa.rla.tmıy-.. ha.rlbatillğlnle dua et karma. Oç sı eksik" Jiyc tanınan &mcaru. 
ca!c kadar kibar bir te~mtlı\ kuru§ m~mla. hem evini hem ölüm d~ğ{nde yine tahtasızca. 
d:ı.lgalandığı düzgün çehre bu.. de kendisini çiçek gfıbf donatı. ibir lıarcl\ette bulunmuş, beni 
lut!anır, olgun ~ı i~:Z:eı- bu. yor vo parmaklan ağtt.la.rdıı bı. biricik evine yegane gö.9-
ğuJanIT gibi oldu: raktyw. Tevekkcli dememişler: termiuti. 

- Ifodm tatmın edllmez bir Yuvayı ya.pan d~ kuştur, di~re. . Bu miras .. Ticaret üzerine 
ms.'hlllktur, cl~tum. Ser verip sır vennlyecek bir kuı:·dlığum plii.nlarmım temeli o. 

Ve seslnl blru daha &lçatte- yaradılJJtg oldutum tçin; s5y. la.bilirdi. Ve karımın bütün dır. 
.n.k devam etti: lenenleri tasdik eder gibi, mem. dırlnrma rağmen pllwla.rmun 

_ Sizden §ahst kanaa.tlerime nunlyetime hudut yokmuş gibi, temelini attmı. Memuriyetimden 
iştirak değil, hürmet etGııenfzl tallime bin ıük11:r ediyormuşum a.yrıldmı. 
rica ederim: Yirmi yaşlarmde gibi gil!ün:ısiyordum. H-ılbuki Fakat Jınrnn... .Admılenmm 
ikeıı işlediğim. bir hata beni blam .•• ~yte deyen ve deni_ nıU:tııi bir kösteği idi o .. BUtiin 
m~ktep stra!arrndan çekip ev. lenJ~ri tftedlk .eder gl'bl eğilfrken ,giln koşuyor, yoruluyor; eve bir 
!ercmete m~ur etti. Delmr q içiyle '"tali JCilfu" mın talepleri_ kiiiçc, canlı bir et yı~ gibi 

nt yerine ~k tçin plH.nlar dbnüyoreum. Eu sırc!nrnucİA 
sı!atre ba,"8.tmı'l ~ l:a. tamim ediyordu. B-..ı pl!n!ar i. başımı t-eş dıı.kika. onun crzi.ne 
dın~~ldi. Şendi. Onu seviyor tinde htr!ttlıktan lnti~l\n • koyabllıxıek"' -yüzl!nde bir tcbes .. 
mıydım? Bilınlyorum. Yalnız o.. dar ber te7 Y&J'd.r do8t1anin, her slliri, gö:::'erlnde ~ ibula'b!lmek 
na hürmet ve şefkatle karışık ICY·· bütUn yorgımluğumu gidcrot 
kuvve-tli bir hi:sle b6~lıydım. Hınn:!ık ,,., ben... Halbuki onun bana g&terdl.ğl; 

Tebes8Um.U, ~ aihirli bb' JnUhar ve ben... ma.Gke!~ blr umt. isUhfnf. 
cesaret kaynağı idi. Bu kayne· Bilmem anlata.blllp ma.. kA.r .bnk~lnr Ye ,·erdizi keline!~ 
ğm ~ılo.dığı pcrvaaulıkla. plb.. l"\IDl ?. kalaba.l'rğmda r.ehir d&mlalan 
larnnı gerçekleştirecek vasrtaıar tre1rn bir denfzdlr, dost.lor.. kll. 
fırsa.tlar arıyordum. Fakat, te. !çirıe dü§elli boğmak tsti}'f'.n.. SevmJyoP muydu' 
meli hayalden ibaret olduğu ~in Yü.anektc acemilik g~nleri İstemiyor muydu 1 
b;,j.tUn pl~atDll ard JlJ'd:ı yık:ı· &ümden önce r..rtıaklayan bir Bıkmıo mıydı? 
lıyordu. deni%.. Zannetmiyordum. Fnbt ~yle 

Sabahleyin bin bir t'mit Bın bir kaz:uıede lelim. Beni ko~ıea bir d!li vardı ki .. 
soneuz bir c'!S~ret:e ayrıkl·~"ll heniız dibe glt.ı:ıekten koruyan Yem k nrtıkln.rı süprUntU te.. 
eşiğe ak§am\an ma.ğllıp. perişa.u ,. 
ve ümitsiz baıuyordum. I HABER m bulmacası 

Bu sıralarmıda., hayatıma k&• tt aıımarah buhnacamıun nma 
rışan kadından istediğim yalnıs ı - Elektrik. A. 2 - Kr, uıu, L, 
bir tc~Umdil. Çünıkil yarmrm s - Abbuhl'ıni, • - Nc.ll, ı.ı, t. 6-
i~in b9.IU lar.ım olan ~t ve El•ttk, Aııl, ı - Tamamelt, Aa, 7 -
kuvveti ancak onun gözleri ve .. 
ubiliyoreu. Gözlerdeki bu E.ihrl 
kayootmemek ve onu he!' ar.ıyı. 
şrmda. bulabilmek için midenıin 
hakkını çaldığım zamanlar çok 
oldu. 

Nihayet ... 
Ticaret üzeriM kurduğum bü

tiin planiarrmı küçük bir mem.u. 
riyeto feda ettim. Ama yine 
memnundum. Karn.mırz doyu. 
yor, B&b:ıhleyin ~deceğim yeri 
akşa.md:ın biliyordum. Aynı yol· 
la.rda her gün uz.ı.dmı. kıaldım, 
üşüdüm, terledim. 

Faka.t. •• 
Aldığım Ucret :lra.nnun istek. 

kadın var mı. Lukreçya? padi~· 
hın zevcesi, gözdeleri, ca\iyeler, 
hepsi sana dü~ndır? 

- Buna sebeb ne? 
- Güzelliğin .• 
- Kabahat bende mi? Yaradan, 

\>{>)•le yaratmı} 
Ayşe nn'.atmağa ba,ıadı: 
- Hünkar efendimizin N~'Qfer 

isminde bir gözdesi vardır. Bil· 
mem ki, sen onu gördün müi 

- Hayır. Görmedim. 
- O, seni görın~ Kı~ruvnaga 

başlamış. 

- Ben andan pak mu ~ ml· 
§Un? 

- Elbette, dedim ya, Sarayda 
!enden güzel ka:tın yok. Padi~alu· 
mız: belki bir gün onu a.ı~caktı. 
NilOfer bu ümitle yaşıyordu. Sen 
gtlinoe efe.ndimiz onu ihnlııli etme
gı baf. .. '.\t. ~ gürxie ~ · _ 
k~ ~1U\ f P~ırıricen, • · 
~~. lıle 

mut 

Panik, H, C, 8 - B, N, N, İane, t -
An. A, Ankıı., 10 - Leylek, b, 

@t2l4\i't8 

'ı--+--1-1 ... --4uq.-+

J 6-~l--i-f'-....~ .. 
~..--~r---

~ 1--~t--ir--11(,U 

' ,..-~..t"...,..-fll~!ll\--+-.......ı 
9 
ı--ı-.t--ıt--1~~~~'*"'--t--I c 

- Garip ~yl 
- H!ç te garip değil! Bu, gönüi, 

sevgi rnese!eEi· Sen geİincc, efen· 
dimiı onu unuttu. NilQfc:r bu yür 
den. son günlerde ateş püs..\':ürmeğe 
ve seni gözden düşürmek için bin· 
bir entrika \~ dolap çevirmeğe çır 
ll)Iyormuş. Sultan efendimlı, git 
Lukreçyaya haber ver, NilOfeıin 
tuz:nına c!ü~mesin, dedi. Ben de 
aeldim.. hıber veriyorum sana. 

Lukreçya hayretle düşünmeğe 

ba~adı: 

- iyi ama, ~n bu saray entfr 
kalannı Mla kavrayaınadun· NiJQ· 
ferin tuzağına dü~emek için ne 
yapmalıyım? 

- Gayet kolay: Zatısahane ça 
ğınnadan, o1andan çıkmazsın! 

dolapla seni baş'Aa bir yere götü 
rürler .. bilmiyerdc., şeytanın aklr 

&elm.iYtn hı'P·•1 ·'ara düje~ln' 

- O hal ·r ,' lf" • de tchlj;~ 
11 dlınltir? 

..__ -'• ·~ ~lw 

Solcl:ul .. , .... 
ı -· Gautclerde çalıpn, 2 - Ka· 

dm ad;. Kodcr. ı - 1nUhabat. r.a.· 
IJ'llUllarmda vcrll!r, adı çevlklıgc ınl· 

r.:ıl olruug k\lçUk bir ~ltık ' -Faz· 
la ol&tUk, ba.N.= yansı, 6 - Gemle! 
tabiri, KUçClt GOCuklnra It.mn. 1 -
Nefer, bir noh\, 7 - '•KUfütyet., ıtade 
eden b1r ı:ellme, 8 - nu, elımuılle meı 
hur tı!r knS3'1AruU:. 9 - Kıı.dmlnr ;1· 
)"Cr, lcaro, ıo - Ala!~m ukst. 

1° ~klU';lıuı ııp.J;ı: 

1 - l!o.de etnıck, 2 - YapıJmaııı 
mllmklln, zaman, 8 - .aı.yranılarda 
yapılır, J:aret edatı, .fı - Ckni§Uk, 
yok, değil, h:l.Staltıra maıısu.e, 6 -
YüksOklllı, iNıaıılarıı. en çolt lD.T.Im o
lıın ,ey, G - Jllrkel , pla, inSD.!ılardıı. 
çok bı.ıhının. 7 - Hnh:21 yere zaral"ll 
ı:ırmek, 8 - Rabıt cdntı, zaman, 9 -
E:f olr:uyan. 10 - Hallr.u-, k~dcrln 

tllrkçm 

nğanın nezareti altında dağıtılıyor. 
Korkun olmasın .. fakat, o Nilfifer 
cambazından çekirunelisin, Luk· 
rcç)·aı 

Venedik dilberi, ~n alnın· 
dan öptü: 

- T*1ckür ederim .. dediklerini 
ya1>3.cağım .. bundan sonra sen de 
beni sık sık gel, gör c mi? 

Lukreçya, Ayşeye teşekkftr 

ettikten sonra, rum patrığinin n:r 
ıl ve neden idam edildiğini sordu: 
- Padişah hep bö)•le adam nu 

shnr? 
- Hayır yavrum. Ben kırk yıl 

dır buraC:ayı.m. Çok .,.eyler gliı·düm 

runa, elimizde büyüyen padişahın 
günün birinde böyle yetişip te 
memleket i~ini eline a1acağını ve 
yeniçerilerin a~ını k<ıpayacağım 
uır.rna~dım. Allah razı olsun on· 
d::m . 0rt ll1 ~ dClıel tiyo:. Yeniccrl 
I~ O"~ '?n.-ınkJd;: kt-1T'?' " ti kf. 

k! hôylc a 

o 

nakesinden tııearken o: 
- Evde yiyecek ,ok l. 
Diyordu. 
Her s.:ne iki üç yazlık, fkl U~ 

kı§!:!c iskarpin nlc!ığı hnldeı 
- Ayakkabını yok kil. 
DlyorJu. 
O zamanlar bubUnkil gibi b • 

lo, şu 0u yolct;u. Fakat IE!tediği 
kadar abra.ifa gayret ettiğim w 
aldığını halde o: 

- K~mşwıun kızının d.Uğü. 
nünde gıyfp iki kıı.dın ara~ma 
çıl~aca.k elbisem yak ki:. 

Diyor ve kendfeini r.unaro 
göre o!dukça serbest bıraktığım, 
gezip tozmaema pek karışm.ad.J. 
ğım halde: 

- Kapıd:ui. ç~ bile 1z1ı.ı 
yok ki! .. 

r.iyor, muknbcle ec.'!ecek olur. 
s.nm burnunu Çt'ke çeke nğ1nmıı. 
~-a ba ~lıyordu. 
Kadınlarm en kuvveUi sillUu 

gözy~ıcilr. derleı·. Kuvvetli si. 
18.h sahibinin etrafından topla
yacağı hürmet ol~alıdır. Haföu .. 
ld karını, gÖŞ)'aflariyle ~nden 
Minnet değil, bol bol nefret top., 
la.dt, Ne kendi rahat ot.ti, ne de 
bana. rahat verdi. 
Nihayc~. 
Kaclın evin temelidir, derler. 

Fakat l.."'tlrrm ölilnce evim yıkıl. 
ma.dı. Dalın ve daha çok #-
l&ınlaştı. Granitle3tf. 

Bugün zenginim.. ~en 
verdigim paraya bağlı bir 90.k 
kimseler ~. Hepsile ayrı ayn 
ala.ka.du oluyor. izzeti ncfisl rı .. 

do'kunmada.n Jçyil2:!erlni ~ .. 
renmek istiyorum. LA.kin •.• ''Du 
varlnrtn an'h" ihcp ~~ 
il em. 

Kadm, çoouklarlytc nesilden 
nesile adımı ulaşt.mı.ce:k. yor .. 
gunluğımıu te Umiyle, i.slınl 

ıbakışiyle, rahatsızıığmtı tek ke. 
llınesiyle tedavi edip gidereoelı 
ka.dm, a.sıl kadm, a.dm.a. luyık, 
imanhğa l!yxk kadın nerede!,. 

Evli olan dostlan tek lrelimo 
eöylemeden kalktılar. Şa.pkala.. 
rmı 'bn.şlarma, ba.stonlarnu kcl
la.nıuı. geçirdiler. Tetdıalaşmış 
bahQeJ1in boş rnasatarmıa. çarp. 
mamağa gayret ederek yilrüdii. 
ler. Göz.den kayboldular. 

Baaı ak, kara görJGl'i duman. 
lı adam k dl kendine yıklar 
gıibl mınldanıyordu: 

- Kadın, uı\ k&d:m, &dind 
liyık b.dm.. Hayal, serap .. 

BEDRi .A'lIBULf.n. ---------------

'Oftl' 
Llwıbtrt Uap! km A.•. 8allb '

re.tmdan Andr Jn?'j •ey?ıln• açılaG 

112ll llranm ta.haili talebinden ilınret 

d&v&JUD yap!! t ıı..ıı m·.ıh!lkrınıoo 

cinde, milddcalcyhin Gllnıtl~oU.}'\.I O. 
tO No. d k1 ııdrealn• gönderilen dnvet 
Uye oreyı tcrkcdeJ"el( bir 8cmtı mege 
Mle gltt.lğindeıı bahl.elcı bUMebllC ladt 
t!illldltüıdcıı WUıcn tebligat 1craaı t& 
çin mı.:lıııkcmc 30·12 940 sıı.nt H • ta· 
ilk edllm1§Ur. O gUu ve nnttt mail• 
kemede bulutı&b!lmelert fçtn bbllpl 
mııkamma kaim olma.Jt tısere ke)°tl" 
yet Slb olanu.r. 8·1%·940 

Dr. Kemal Ouan 
İdrar yollan haıtahk 

İan miltehaııı11 
Beyo la t tlklAI CA44esl a. 

Bursa J•ıızarı Ustu Ohan 
~TeL:,lW 

·=-= 
- Evet .. 
- Recep ~şadan anoe, b3ı!ca 

kimseyi idam cttinni~ mi)'di? 
- Hayır. 

- Ya yeniçeriler ağası •• o:ıa 
dersin? 

- Şaban ağanın idamına ben 
de şaştım doğrusu-. Nerede o zor" 

balar? nerde o, şwıun bunun ba~ 
m f stiyeıılcr? 

.. UT ANMAZ ALÇAK- SEN. 
BURADA MISIN1. 

Karşı karşıya oturmu~lar, Jtonır 
şuyorlardı.-

Bu- sırada birdenblıc oda kapm 
aı;ıldı. 

Lukreçya: . 
- Aralıktan bir kadın~ ı~ 

rGnQyor.. diye mırıldandı 
Aroe yerinden fırladı. 
Kapıya k~tu .. 
Sert, h~ bir ses l§itM!: 

bu 



R A B E R - Akpm Postası 

SANTA 
Herkes. bilhassa cocuklar lare.fı dan abııJ11"'1 

~ayet kola y ve müessir bir mfü~tahzarc:lıt· 

cınsi 

Muiıammen 

luymf'ti 
300 

SEVlYORU:M GEÇEMEM 
BAHAR OLUR 

~ı BARS K SOLUCANLARlıA 
Ui~ ! kar~ı gayet tesirlidir. Barsak Soluca~la~lf, 
·iiii büyüklerde ve kücüklerde sebep olacagt 1t~I•· p:: keler ~öz önüne alınarak Solucan hasta 

Kasmıp&f& Sefcrikoz • Kadıme.hmet ma 
hallesindo Mescit. piyade !!Ok~mdu ı.. ı,ı 

16 )'eni 18, No, taj 

.Ahşap f"V 

NEViN 
Ü•klldarda Kn.radavu•pıı,ş.l nınhallcsınde 

büyükluunam .sokal'!'mda esld 16 ye-nı 14 No. 

t j. 14,18 No. h 

Araa 200 
.KEMAN, K.AN ~·. Kl..A.R:'il:T, l JD 

GUl YUzlU Güzel 11eva rast gazel 
GökıtUnde Bir Akşam neva uşnlı: gaz.?I 

~~~ rında bunu kullanmaları faidelidir. .c:: 
Pll§abnhçe Ahmetcfcndl mahallesinde eııkı 

Tepe yeni Rıfatpaşa l!Okağ'ında eski 12 No. tnj. 
600 270393 No. !m lll'klmlerlml:ıe vt'! hall.ıroııa tanlye Nllleo bu mu.tabJ:llt' 

H J htır t!'C'.ı.ıınede bulunur. Re~ete llA eatılır. 
•ı r. Btiyüktı.da Meşrutiyet mnhalh~:;lnde Mura· 

dıyoı. Muratlı sokn~da cııki 18.13 mli. yenı 
13 No, taj. 

Samıçı, kuyusu 
ve bahçesi olan ev 

~000 

l - Arttırma 18·12·940 tarihine dUrten çarşamba gUnU yeprlocak ve 13 
ten 15 e kL dar devam edecektir. 

HAMIY ET DUYGULU 

1
." Kutusu 25 kurustur. 
*-mm~ :s;1i 

ha K.E.~. KANUX, m.ıUtNET, lD : S3J'IB Dokıtorlarımızıa ve ........ e 
fili 270395 N 8'ln 'll Ezelden Vuruldum !:j a z a r 1 D ,. k kat 1· 11 tbale arttırma sonunda en yüksek bedcl verene yapılır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen ıarnetın yil7,de 15 şı nlsbetin; 
de pey akçesi yatırmak IAzımdır. 

8 - Arttırma. b dellntn dörttı- hın peşln geri kalanı sekiz ~nede ı;ekiz 
ınilsavt taksitte ödenir. Taksitler Yllzde ıs ttıl.7.e tabidir. 

:fft•s: O. Iı.""'mir. n Ye§U Gözleri. İPJ 

im .. :5!5"_i55i .. --.····§1Ej15· .....-~·. §E" ~··--........ ·--~ .. ~!;, ..... :.!!'.! •••• -5- - --=· ... ~··- .,-::, ... ' -.:.::= _. m: = · -~m: ..... cwr;;"".ar. • t.w 1 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul sandığa birinci dereceJe 
4>0tekll kalır. 

15 - Binaların fotograflan sandık dahilindeki sat!§ salonunda teşhir 0 • 

}un.maktadır. Fazla tafsilAt nlmalt için salona mli."'"llcaat edilir. 
İstııbuıun her sernUnc!e .tıer çeşit cmlAk almak ve satmak ıc:ın en kısa 

ı,yo1 satı salonumuzun ziyaretidir. 

Satıcıdan alı:ruı.n le§hlr UcreU: Bir lira.dan &fSğl olmamak üze u 
~ .,_,_ li d "kf bu re ç ay 
~ uw. nı a on ı "Uk lcurtJ§tur. Satıştan aonra ba§ka tıcret alır.maz. 

(11801) 

.l•-~nbul Belediyesi 
' ııanıarı 

~00.00 

67,ISO 

M.00 

llk 
tcmln"IA 

~.00 

4..86 

-- -

Aksaray yaııgm yerinde ml.mar Kem&leddin mıı.tıal!eBi· 
nin Şeyhnameci aokağmda 13 tıneU aaada .ff,50 metre 
murabbaı ııahaJ.ı arııa. 

.Aksaray y&.n."tn yerinde lnebcy mahallesinin Tiryakı 

Haaanpaşa sokağmda ~.2 ınct adıı.da 1802 harita numa · 
ralı ve lB,50 ınotr. murabbaı a&hah at"lll. 

Sam.Acyad& Seyttamer mahnllemıin Tqköpril zade so· 
kağmd& US b:ıcl adada 79,18 metre mul"llbbaı aa.tıalı 
araa. 

'l'&lım.Uı bedelleri ile ilk teminat mtktarıan ..... ..__._ yn-ı. _, .,,._......... .......... a.-.ar ayn 
~ aatılmalc üzere açık arttırmaya konulm111tur. şartnameleri a.brt Ye mu· 
amellt müdürlüğü kaleminde görülecektir • .th&l• 18·12·940 pazarteai günU 
ııa.at 14 te c1&1mS encüntfllde yapılacaktır. T&llplertn tık teminat makbuz ve· 
ya. mektupl&rile llı&lc g11n11 :muayyen uatı. d&Smt •-DcUmendc buluıımalan. 

(11842} 

VAK 1 T matbaası 
Kitap kısmını yeniden 
tanzim edip açmıştır 

Ki ... tap. mecmua, gazete basar. 
Tabıler namına dizği isleri alır. 

Ş.U AJIU&S. 
8.80 PrOÇ&llWI 

devamt 
l..U YemP.lc: 

ıı tem. 

1
10.00 'l'emı!lll 
JUO Ajana 
18.46 FMıl bıe,.eU 
!O.lti Radyo 

OucttW 
1 .• 5 HIAlrlk 

program 
21.ao Kontıjma 
!1. -&5 Salon Or-

k 1'&111 

Sehir Tiyatrosu 
Te~ Dram Kflllllı 

.\k,aıı1 20.30 da 

Bulunmaz Utak 

~Wr Tlyatra.u Komedi Kranında 
Bu akpm ııııat 8 de san'atkAr Ce

mal Sahlrln Jühilesl l - Konuşma 
(Muharrir Nu:ınt Sefa - JUbllflyi 
ne~). 2 - Çardaş Operet, 3 - Kon· 
Mr, 3 - Tı:ı.rl& Kuşu. Operet. O - Na· 
ııt (Nasrettin Hoca) N~lt (Afacan) 
roUlnde. Şehir Tiyatrosu Artistleri : 
.Mu.anuncır Karaca., Mehmet, Şevkiye, 
Prima Donna, Novart, lrma Tutu. 
Gi§e a;;;rktır. Her tara.fa otobtıa vardır. 

Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
37 numaralı i14n: Pirinç, bulgur, dan, fasulye, mercim.,k, mrıırr, nohut, 

zeytinyağı, zcyUn tanesi, .sabıln, kuru Uzüm, beyaz peynir ve ka ':lr pcynhi 
ticaretttc rne§gul toptancı ve yarı toptancı tacirlerin gerek kendllerlne alt 
,.e gerek ankonlyasyon veyahut bankaya mcrhun bülUn mevcutlarının mlk· 
tar ve cinslerini ve maim b•ılundugu yerleri g!!sterir bir bcyannam<'yl li-12· 

940 pel"§embe gUnU saat on altıya kadar mıntaka Ucaret mUdUrlilğOndeki 

komlsyon bürosuna vermeleri lft.zmıdır. ( 11440) 

P. T. T. Umum Müdiirlüğünden: 

l - 29 ikinclteşrin 940 tarihinde kapalt zarfla mUnakasası yapılan iki 
takını eehirler arası maaaaına evsafı l!zlmeyi haiz talip zuhur et· 
mediğf.ndcn pazarlıkla Atm alınacaktır. 

2 - Muhammen 'iP.deli (30200) muvakkat tem.inatt (2640> lira olnu 

s 

mozkQr mnsalarm pazarlığı 5 blrlnclkAnun 940 pe~mbe gUnU sa· 
at 16 da AnkarnC!a evkaf apartımanmda P.T.T. Umu :.ı tidUrlük 
aat.mal.ma komisyonunda ynpılacaktır. 
İısteklllerin prtname almak veya okumak Uzere 11.mdlden Anko.ra· 
da lev....am, btanbulda yeni Valde ha.nı1'dıı. levazım ayniyat §tıbc 

mUdürlüklerine. pazarlr~a i§tirak için do muvakkat teminat mak· 
buz veya banka teminat mektubu Uo Y.anunt veeB.iki hamllcn mez· 
kClr gUn ve saatte o komisyon& müracaat etmolerl. (8299) (11418) 

tanbuJ Levazım Amirliümden verilen ı 
harıci askeri kıtaatı ııanları --------Beherln• tahmın edilen fiyat 63 Ura 80 kuru§ olan 70 adet galvanizli 

varil pazarlıkla satın almacaktır. Pazarlığı 6·12·940 cuma gUnU saat ııı tc· 
car. K.aU teminatı 7177 Ura ıso kW'"U§ olup cvsat ve oartnamesl 2·i0 kuruşa 
kornlayondan a.ımır. Taltplenn muayyen va.kttte Ankaradıı. M.M.V. satma! 
ma ~nunda buluı:ımalan. (15j8) (11432) 

~·~ 
EkEiltme gilnQ :latekli bulunmıya:ı ve beher kllosuna tahmin edilen ffvatı 

4.5 klll1lf olan !50.000 kilo yataklık pamuk 9·12·94.0 puartesı gUnU saat n d 
Ankara.da M.Jl.V. aatmabna .koınlayoı:ıundll pazarlıklıı. ihale edllecegin1t'll ıs· 
tcklllerln 3376 liralık katl temtnatlarile birlikte pazarlık gfln ve saatinde ko 
m.Wyocıda bulunmalan. (1576) (11430) 

• of • 

Afa.tlda yazılı mevaddrn kapalı zartla e1'.ailtmeıerl 16·12·940 g11nll htıa· 
larmda yazılı aaatıerde Edlrnede es!d rnü§irlyet dalrcslndo satınatma komis· 
yonun:ia yapılacaktır. Tali;>lerln kanıınt veslkalarilc tekil! mektuplıınnı ihale 
saatlerinden bir aaat evvel kom!ıyona vermı:teri. Şartnameleri komısyonda 
gllrtılür. (11520) (11119) 

Cinai Miktan Teminatı ihale saati 

Sabun 
Saman 

ton 
27 

1100 ..... 
lira 
978 

6600 
"15.30 
16 

H4.her ldloemıa tahmin edilen !!yat 35 kunış olan HO ton pirinç kapalı 
ze.rtla u t m alınacaktır. Eksiltinesi 5·12·940 perşembe gUnU saat 15 tcdlr. 
İlk teminatı 675 lira olup evsaf ve ııartnameıi 250 kuruşa koml'lvondan alı· 
nrr. Taliplerin ihale saatiDdt>n bır saat evveline kadar zartıarrnı ·Aııkarn le 
vuun t.mlrli#i aatmalma komisyonuna venneıeri. (1 '90) (10954) 

.y. • .y. 

Beher kilOBUD& tahmin edilen fiyatı 6 kuru.v 75 santim olJ.n 3000 ton 
arpa pazarlıkla aa.tm alınacaktır. Pazarlığı hergUn Anknroda Lv. ı ,.., 
aalnıa.lma komisyonunda yapılacaktır. 300 tondan 8.§ağı olmam:ık Jze>re ayn 
ayn taliplere de ihale edilebilir. Arpalar döküm halinde A nkara ve civar Is· 
t&syon1arda tesl!:n aJmrr. 3(100 ton i~ln katl temtnat 22,760 lira ve 800 ton 
için katı teminat 3038 llradır. Evsaf ve p.rtnameııl 960 kuruşa komi yondan 
alınır. Taliplerin hergün Ankarada Lv. Amirliği satınalma komisyonuna gel· 
nıeleri. (1572) (11406> 

*** 

IS.il Karışık 
~)".ll:;T 

U.ISO Ajana 
11.0G lürqık 

tttrllD 
ıco ır..an ııı: 
18.CJ Danw 

mUE!ğ1 
18.IO Çlttı:tntn 

saati) 
18.U Müzik: 

D.IO Ajana 
!%.46 Salon 

Orkestra.1 
:u.oo J)&oa 

mtbtfl 

Apğtd'l YRXllı M"Vaddm kapalı zarfla ek.si.itmeleri hizalarında yazıtı gUn,saat ve mahallerd•ki a•ken ıı tınulmn 
komlsyonlarmdl\ ynpılal'.aktır. Taliple rin ı.a.nunı vcalkalarlie teklif mektuplarını •hale- saaU den b r esat ev\•cllnc 
kadar Blt olduğu ko~iayona vermeleri şartnameleri komisyonlarında gllrUIUr. (11150) (11434) 

BORSA 
2 Btn1NC1KANUN - 1940 

1 

100 
100 
JOO 
100 
100 
10 
l 
110 

10 
100 
100 
l()I) 

100 
100 
100 
100 
100 

Sterlin 

Frc. 
Ltrcl 
lın;içr "{ô'rc. 

F'lor"'.n 
Haylşmark 

Be}ga 
IJralımı 

Le Ya 
(,.'ek kronu 
Peçe ta 
Z!otl 
P~o 

Ley 
Dinar 
Yen 
t.sveç kronu 
Ruble 

li:apwııJ 

15.24 
13220 

:.rı 6 ili 

0~75 

l.6225 

1.i.O l 

0.6?ı<i 

a.1·5 

ıı l:"i!ı ! 
:: 005 J 

lllırbam •• Tabvtll!t l 
"h.hvilAt UMriDe .ııuıam.eı. ı.>lr.ıamıv· 

tııı 

CLMi mtktlın tutan teminatı ihftlenin yupıl11cağ'1 gün, saat ' mahalli 

Bır bına in§ruıı 

.Er kuı:ıdurtuıı 
Un 
~ıRtr e.ti. 
Arpa ,·cya yulıu 

llra lira 
19,998,62 

20.000 çift H5,000 
275.000 kDo 

70.()()0 

1.176,000 H 

32,312,30 
2<\.000 

ıo~.840 

1500 
8500 
V23,4f 
21rt0 

7f!3 

*** 

24·12·940 
l!M2-ll40 
20·12·940 
'.li·l2·940 
:.!7·12-940 

16 

11 

11 
15 

Balıkesır, 

lJl'rzıfon, 

'rfr.ı 

Edirne e~kl mli"irlyct D. 

Aşab:da Y zılı mevaddın kapalı urna eksıltmeleri hizalarında yazılı ~nn, saat ,.e mıı.halleHleokı nııkcrı ııatın11tr.ı;ı 
komis.} omıınnda yapılacaktır. Tallplci'ln kanuni ''eırtkal..ırite l<'klif mekt•ı:·h •nı ihale snalind<'n b.r "il ıt t: \el a!t ol 
duğu komisyona \·ermeleri. Şartnıun ı ri komlsyonlarını.l:ı göıillUr. ı 14.91) ı ı ~81') 

Clmıl Mlıctn.rı Tutnn Tem•no.tı thalt>nln yapıl<ıCz:ll,I ver VI! tnrih, saati 

Sığır <'~i 

lı;pıuıak 

Lt.hana 
Prasıı 

Hn 

Srğ. <'ti 
ı~ır e ı 

hlo lira linı 
600 oco 150.0(10 11.250 

30 OO:Jı 
90000 

11 ı ()OOı 

; GflO) 292~ 

2:;0 01)(. 71) oc. 
30{) 000 l1 ) Ot' 

A ::ığ:.S• Y.!z<"ı l·umr 1'lrlll :, pııh r 
s:ıtıı:ııılma kom 

I.llcı\·ert kumq 
mı.putluk ltut.lnf 
Garbardın l~umn 

Haki 'fa)'ML, 

ınetre 7500 
• 28.000 
.. 15.000 
.. 3~ 000 

l 

metresi 
~00 mntresl 
iOO metre.et 
4 !IO mrlreııi 

Manlı;ı 

f :r 1ın : fiv 
Ha<! m\ı:rv 

n t\:.1 • 

rrn 
2ı15S.i':ı 

1l 050 
6,600 
11,0&i() 

4·12 !iiO 

n 1: .J J 
(l l" 9 
4 ı2 o~o 

ç:ırl.n'l.ml' 

B "' lı Kr, 
HJ2 
oso 

10 ~o 

12 
11 

M.V 
1 n .. l!rr.n.! 'n bıı· &.3 t 

ı;Un ve snntı 

17 12 940 l1 
ıc ·2 9 o 11 

1G·l2 !l<O t 5 
l~!-12-(.140 Jl 

UZUNLUGU 4-10 METREYE t<~DAA 
OLAN(ABDEST BOZAN) DENiLEN ŞEP.iTLf!! 1 

ÖLDÜRÜP V.UCUOTA.N Dl$A.RI ATA~ 
TAM fESİRLİ BİR MÜSTAkZAROI~· 
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. - REÇErE İLE S4r!"A. -
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lstanbul Defterdarllğınd8 

Bilumum küçük sanat müesseseleriııiıı 
nazarı dikkatine _,,. 

111: tlf!IV 38~3 sayılı muamele vergisi kııııununuıı 27 inci m.nddcıı:l (jel) il-:~ 
A. - 12 inci maddenin A ve B fıkralarlyle vergi mualiYC~• ııı~;ı. 

b., kkı vcrilmcmlt.ı müesseseler hariç olmcı.l< Uzere lşçl ı:.ayısı ıyt t)lll ,.. 

k'.Jvvot bak•mından muafiyet d~mda kalan ve bu ltitınrla vcr;ıı.Jde l'~,,ı 
lunan 5ınat mUeasoselerdcn, mUessese sahibi de dahil olduğU ıııııl ıııU 
yı.sı gUnde onu ve muharrik kuvvrU de beş beygiri geçmlYeil 

11 
1,_. 

sclerin, ıdl c)eıırı:ı ol' 
B. - Muharrik kuvveti on beygiri gcçmtyen vnl.sslz ve ele~ ~ (1 

lerle onuncu mo.ddenln beşincı fıkraı:r.nda yazılı muafiyet §artl 0ııı.ıı J·~ 
mıyan val.mılz ve elekslz ve muharrik k .-veli on 1icyglrc ı;ııJııl° uııııleıe~ 
menlerın ı:ah"plerlnln talep ve arzusuna bağlı bulunmak 17artıl0 ııı dııeııU 
gllerlnin re'sC'n tnkdır ko:nlsyonlarmca götUrU olarak takdir e tıl1° 
Jtabul echlmı bu \IDınaktadu· ~ '~" 

Bu 'a ırtnn haiz bulwıruı kU ,Uk ı;anat mlleııaesc.tcritlin ) ~ıııpl p' 
ver(iye tAbi tutulmak hıı.k'kmdan istlta<ıe cdebllmeleri aııcal' t d$lft~· 
biriudltanun gayesine kadar :,-ı :·e mt.nsup oldukları varida tte Jll ~t1· 
mUrac;ı ,t etmelerine b3ll-lanmış olduğundnn her har..;! bir ııu~arıtıd,ıı 
otta bulunmıy1U1 müesseselerin glltürU vergiye bağlanmak bal< ~ 
fadf! etttrilmrlerıne kanunen imkö.n bulunmamalttadır. ,e~ S} 

Bu ltibt>rJıı. 941, 942 malt yılları için vergilerini görürll uıuı:el~ıı'' 
tediye etmek arzusunda bulunan bllOmum kUçUk sanat aıUelJ9C rıııd' ısı ,e• 
Blrinclkfinun 040 Salı gUnü nk§ammn kadar Galata Bal~ Ur6~•t 
m le ve istih!Ak vergileri merkez tahakkuk ~tuğine yazı Ue ~11.atl!) 
melerı lUzumu ilftn olunur. 

Devlet Demiryoltan ve LinıarırarL 
işıetme Umum idaresi ;ı~nıarı 0~ 

Af11 ~ "~~ 
ı - Avrupa hattının "Semplon trenlerlne atd h~st ablt ı.otı tti'°'-'11· 

ı;Unulık mnamel!l.tı. rıhtım, iskele, vlnç, eşhıuııı B.id sanııçln ~ ~ırıl 
vagonJıır \'e C. J.,.H. icl;ı.rcıılle mU:ıtorck kıymetli eşya ve yuıııu uıııd" ~ 
rinin devlet demir yolları tnrif<' c;mslan ve husurıı ş:ırtınrı d~1yetto ~Gt 
ltlue devanı <'dUnıck Uzerc., şlrlcctten rnUdeV\·er olup hD.lell ıne un!~ 
nan dığcr btll'.imum ~as ve tenzıll! yolcu ~e qya ta.rl!eıerlltı b ..A~ 
ferrl csns ve usuller ve a.hkllm kaidırdmıgtır. ıısır oJ" p' 

Bu tarihten itibaren A\•rupa hattuıa, ''kcnd mesafestn ınUX:ııı t~ ti' 
lizc e,, l:ı ı mum eşhas ve eşya nnkllyıı.tmda Devlet DcınlrY0uar tııs'11 ıll 

ve ~ 
ı lfekrl, bUtUn gebe .. e .. ~ kabili tnllıik t"I zllll tarifeleri ve esas ~ 

Utcdııır t1Celcre mUteferrl usul ve caasl:ııln tarife tatbikatına rn ~ 

bu!unıın bUtün ahktım ve şern1ti tatbiklye tatbik ccıııeceJ<Ur. oduıııı"'" 
2 - D.D./251 Ko.lı tarifede, birinci kısma maden kÖllln:;ı e611 

ht\l rd !1;1ek ve lI lncl kısım flcretıerl bcynelmUcl naldtyata t .; 
ııurctlcrlylc tadll~t yllpılmıştır. 11ıııW ,-

bJ1ld8 dlııtl 
3 - Semplon katarlarmda \'e ana hııt dahi dahli otduğ\1 t&b'" b Jıl' 

bcyn<'lmllel mUnascl>eUerd~ ~cııklardan. kendherlne ayrı yer )1Sfııı' ıcJI 
me't §<mile dllrt J."ll.Şrnıı kadar ücret almmıyac.1k ve dörtten oııill' ~ 
•:ır olanlarla !{cndilerinc yer tahsisi istenilen dört ya~ndaD JtilÇ 

dan yanm Ucret alınacaktır. 1414) 
(l 

Dııha fazla tnfsllta için istasyonlara mUracaat edilebilir. 
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tJ. oD 
j6 Semti, mnhallesl, cadde, sokak 

Bahçekapı dordUncü vakıfhan 

1 ıncl ~·ıt 
Kunıltapı,Ç'.adırcı Ahmet çcleLi, cami 

Tayyıı.rerJ J{cnuıl 

F.} rı T ' ,., Al~cn ç<' :n 
B:ıl; . Hı,.ır Ç n u~. R•f t rt('"'"'i 
l'ımnç:ır ı, Dcn!lrta.ş, Yemiş hnııı 
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Yukarı:ra y"i:ı:.lı r'lh:ıller !lU senesi mayıs son .. 
m"'• "n:c r. 1 artl•rmıv:ı r•karılmı tır. l tetdllerlıı lh9'~ıta tn l • 
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