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~ dfa!f'~ 1 italyanların Romanyada 

ln,ntere ne lwftber harbe 4'fo\.-am 
etmek azminde bulunan Dllr 1 tan&a 
taraftarları cUndeın gtlne kunet 
bahnaktadlr. Burada Mmrdakl Fran· 

... aııkerlertnclen blr mllfttz.e 
ıörtııüyor !u. nanis.andan yeni hatları da 64 siyasi 

11 
yarıldı mevkuf Yakın Şarkta 

.~r Mes.ekdaş ~s~g~b~ .::·..::. Hür Fransa 
'llSi 

1 
nakııne karar ....... mümessillği 

~""" .. _ .... _ .... _~ __ , verdııer • P[otesto için ihdas edildi 
~ ':.~--;:r=e :=· Mareşal ~ya ao. • .,,. or.d .... mma ~ • "~' - .., 
~-- afert için yireldert· r·ıranada 1 

bütün ceneralleri iatifa gen~l~l. ı:u~"':!n8:~uv!::~ 
~ Urp&ljnu bluedlyorm. ettiler lertne lltlhak etmıı bulunan eabık 
...:' lllllle&I kuuıdığr zafere I ~ fazla aevlııemez. Bu bu· fllJU Ord81aD8 Londrt1, S1 ( A.A.) - Röy. H!:ıc:tçini valll umumtai general Cort 
~ ~'-vtyb. Elen mDletbıln 1 ter: roU§i'yu HUr Fromız kuvvetleri Ya· 
-.~ J8Dld8D tlaılml ı Alman istihbarat ajansma km p.rkt&kl mumeııslll!ğine tayin 
~ harlblar ,.e kahra· Bükreşten bildirildiğine göre, f etml§tir. Yakın ~rkta bilr Fransa 

la tfttbar ediyoruz. ÇabllJOf Romanyalı M siyaal mevkuf lebindekl tezabUrat gtttikçe artmak 

.__ Yazan: 
~,.. C:aldt Yalçıa 

AUna, 18 BBO (Devamı f öncllde) tadır. 

' \ı 1 ~bulda rn-.rutiyet der 
~ı~de dikkati celbeden bir 
~ı-.u.z" ıazetesi vardı. O ıa· 
Y._"'9: dırektörü Bay A. S. Vou· 
~~"' bir kartpostal aldım. 
"""'-1 ıu: 

At.in& radyow Y•manhl&rm ltal· 
yanların yeni batıarmı yardıklanıu 
ve her tarafta pıtna söre ilerledlklı· 
r1nl dUn akfam blldlrmifttr. 

laıııterere dlaldl 
llawa 1110..ıara 

Bu haber ltalyanlarm tekmil cep· 11 Alman tayyareıi 
heye auratıe bO.ytlll kunetler ıön· du"'tu'"ru"ldu" 
dudiklerine dair dJler bir baberl 
takip etmt,ıtr. Londra, t8 ( A. A.) - BBC 

AVLONYA CMO lngiliz ha.va kuvvetleri dün hı. 
Atlu, ti CA.A.> - BBC giltere UY.erinde 11 Alman taıy. 
~ baberlenne 16n, tt&IJaDJ&r ya.resini dQ§Urmüşler, İngilizler 

4ttna 16 Tepiniaani 19'() .A:vlonyad&kt Qalertnl diler bir "'" 2 tayyare kaybetmişlerdir, fakat 
~ nakl•tmete karar vermiflerdl!'. her ikisinin pilotları sağ ve sa.. 
~ e lllllealekdaf, lnctUs tayyarecileri A vlony&Jt mU· }imdir. 
\~ 1 8 a b a h'taki maka: temadtyea bombardıman etmek sure· Londra, ~ ( A.. A.) - Hava 
~---111-.~hınettar!ıkla okuyo· We Yunanlrlarm Arnavutlukta ilerle· ""' dahilt emniyet nezaretinin 
~ -.ı:ı:er askerlerimiz kah• melertne yardım etmlflerdlr. tebliği: 
~ e vazifelerini üa edi· KABEŞAL BADOGLIYO.Nt:N Bu aabah gafaktan evvel, 

ıııL Zater hiç ftlpbesiz bizim· OAYU:TI Landra mmtakain UY.erine ve a.y. 
~'~lerimiz harikalar ı..::.•1 lar. Bahriyelilerimiz Atana. ti CA.A.> BBC n.ı zamanda ŞarkJ İngilterenin 

~ ~ .:l.L_ Karep.l Bad.,gllyonun umumi ka· iki noktumda bir kaç bOmba 
~ ~~~evvmetelydani olan 0dkUuo~ rarı&ıımr nranada kurdulU ve ora· düşmüştür. Ha8ar pek azdır, 
~->"'•••u~ <Devamı 4 ti"didfl) telefat yoktur. 

~~~~ Sof6r Cemiyetinde ~~ etmiye azmetmiştır. 
~~~Yenin doetluğu bi7.e kuv- L .A •k • d 
'~'Trirk~ h~: astı tevzıatın a ~ hJaleriyle hakikaten 1 

~"!! TUrk bayrağı Atina· l l kl . l 
~~ .. it€.~~ 1go su~ u ar'! mu.ş! 

1 ~~-esin•v••li•irl : Mıntaka Tıcaret MUdUrlUgU yapılön 
11 ~tte sıkmasına mu· b·r ihbarı ehemmiyetle tahkik ediyor 
~ A . S \·out)Tas 

~ t, 
1 

lvet devrinde N e o ı o· 
~ le T a n i n şiddetle 
~1atı:'iYorıardı. Biribirimize 
~ ltıdirdik. Hem de karşı· 
\:-.tı ".I hiç gözetmeden! Ka· 
~~f"'t•ı! tahrik eden milliyet 
~ ~ hııılnln telkin ettiği bU. 
~,-.. ~e •iddetle mücadelede 
\ ~le. Fakat o mücadele 
'lıı..~ bndıkh bir takdir 
;.,""tit. Cet hisleriyle neticelen· 

leıanbul mmtaka tıcaret müdür· 1 lcrf \'e §Oförlere liıstik \•erilme 
lilğUne otomobil liatikleıi tevziatm· miştir. 

ingiltere dört 
ay evvelkine 

nazaran 
Şimdi hudutsuz 

derecede iyi 
vaziyettedir 

tngiliz nazırlanndan 
Atli mühim beyanatta 

bulundu 
o· azı&ı 4 liocUdc) 

No. 48 

Yazı işleri Tel. 23872 Fiyatı 5 KURUŞ 

Yakında şehrimizde 

Büyük bir 
. 

dene .111 e 
Yapılacak. 

Işıkları maskeleme işinde görülen 
noksanlar hakkında vilayet 

bir tamim neşretti 
Emniyet Müdürlüğü 

9 maddede toplanan 
geni ted iıler aldı 

ÖnUmüzdeki ayın ikinci haftam 
zarfında §ehrimizde yapılması ka· 
rarlaşt.ırılan büyük hava korunma 
denemesi için hazrrlıklara başlan· 
mıııtır. Bu denemede 11.066 kişi 

vazife alacaktır. Gnz arama ve te· 
mizlemede 2567. enkaz kaldnmada 
2785, teknik faaliyetlerde 985, sıh· 
hiyede 957 ki§i çalısacak: aynca 

(De,·amı 4 lincüd8) 

Yeni türeyen bir Bir Amerikalı 
Alman ajansının gazeteciye göre 

neşriyatı: Bulgar ·stanın 
'Oçilzll pakta yeni 
11tıbaklardan eneı hedefi boğazıf r, 

Yugoslavya ile 1 korkusu da geı.e 
Bulgaristana dair boğazlarmış !! 
meselelerin halli i Sovy~~:rad~:i:feanın 

lazımmış geçirmesine müsaade 
etmiyecektir 

Alman ajanaı Türkiye- Ne.mıork, ~8 ( .A..A.) - Herald 
den de tuhaf bir tekilde Tribune gazetesinde Lippman, 

§U miltaleada bulunmaktadrr: 
bahsediyor "l\lihverin bahis mevzuu etti • 

Berlin} 28 (A .A.) - Transo- ği yeni nizam, Alman.yaı .•• ı harp 
cean ajansı bildiriyor: de,·am ettiği müddet<'e i<><ral e. 

Macaristan. Romanya ve dcceği topraklara verilen uydur-
Slovakyanm üçlü pakta iltihak. ma bir isimdir. Bu topraklard& 
lanndan sonra diplomatik fa- hiçbir milletin kendi arzusu ile 
aliyetlerde şimdilik bir tevakkuf teşriki mesai ettiğinin tek bir 
devresi idare edilen bu faaliye. (De,·am' 4 üncüde) 
tin kısmen dahi olsa inkıtaa uğ. 
radığma da delalet etmez. Pak

< De\'Aml 4 UncUde) Sovyetlerin 
Norveçte Amerıka ile 

b=r müzakereleri muazzam 
sabotaj 

Datıar ve fepe!erde 
lronalan 

dfaamıtlerle 
beseıan yaJjıldı 

( \"n7.bl ı ilrciitlc ı 

yeniden 
başladı 

Bu, Moakovanın mihvere 
iltihak etmiyeceğine 

delil sayılıyor 
(\"azısı 4 üncüde) 

'-"-i Urıku di.inl<U kavgada 
• küçük, hodaılm ve mis 

(Dtwuiı. lianllde) 

da bazt yolsuzluklar olduğu ıh · Bu iddiaların ht-r zaman görUtP· 
bar edilmiştir. Mevzuubahiııı tev· gelml~ iddialardan olduğu kana:ıti 
ziat mmtaka ticaret mlldUrlüğU ta· mevcut bulunmaktadır. Fakat m~· 
rafmdan son defa otomobileller ve sele premipe taallük ettiğinden 
eoförler cemiyeti Uhdeetne verilen ehemmiyetle tetkik cctiımPktPdir. 
tevzfattrr. Yapılan iddialara ~ôre, Çtlnkü bundan 80nra P~a.fa taııJ · 
cemiyet but otomobil aahlpi-..rine · tuk eden bUtiln ithalat maddeleri 
hlc; Oıtly~lan olmadığı halde 11a· tevzlatmm esnaf cemiyetleri eliyle 
dJr ftl'Dli~ Vf' bl1'1ıuıaa cemiyet icfıı· yapdmaamı fiyat murakabe komiı· 
re beyf!tl bundan renlf mftryuta yoau btr prenııfp olarak kabul et· 
istifade etmil. buna muır-bll Mil mJe bulumnaktdaır. Bunun tçin ilk 
muhWi olan ve sefer~ l6r ı..1lbe berinde yapdm.JI olan Ad· 
tikleri bWlaml.ıyu atıoaınhU ....,. ....,.. ....... ı.\)'et Wltlauıktedtr. 

Amf'rlkadan fÜnderllmekte olall 1mp malrıeaı•lnden ... ka ı.s-- de 8l1Uı lım1ltı ve ba ~ tan• 
.... k ........ uttmlmlt tı.l•mnwJrWı r. Banıia İqllb .aWa ,.......,.... lılıtnla ~ sö~. 
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100 Yazan : J(ac!!ccan-- :J(a'j,fl 
Parlak Uniformalı sahra pos. 

ta memuru bu mektubu aldı, ara
basına bindi. Her konakla atları 

ve her gün sUrllcillerl değlştırerek 

yalçın dağlar, dar vadilerden geç· 
ti; steplerde kar vardı; yoluna kr 
,.akla devam etti: altı gUnde Pe
tersburgn ulaştı, harbiye nazın 

prens Çernayefe ve rdi. 
Bu sırada Hncı Murat Cro~nlyc 

rclı:niş, ~e başlamıştı. 

Blr inci Nikolanın gururu nıe§ -

burdu. Bu adı:ı.m 1825 te yirmı d:ı. 
kuz yaşında çar olduğu zamM 
kaynıyan ve ta.ş:ı.n Rus kazanırı 

zulümle söndürmeğe başlamıgtı; 

ayni zamanda halkı başka yerl<l.'"
dckl hadiselerle meşgul etm~k iH· 
temiş; hemen ertesi sene lran:ı · 
!ardan Erivanı almıştı. Bir s c.no 
sonra ise Yunanlılan korumak l -
ç·n İngiltere ve Franı:ayla 11.nlq -
mış ; 1840 da Macar ihtilalini b~~. 

- S9 - tırmak için A\-usturya imparatoru-

• ; AR l\"IKOLA... na yardım etmişU; Po!onyayı ka -

Harbiye nazın prens Çemayef sıp kavuruyor; ihtilalleri kanla 
zayıf, sinsi bir adamdı. Herkesten boğuyordu. İd:ım ccze.ıımı yas:ık 
şUphe ederdi ve çnrm kend'slııi etmişti: Suçluyu mesel!i iki taraf· 
kastederek söyledi!';-i sözUn başı - h d 'zilmiş olnn bir1caç yUz kişinin 
na iki kelime dr.ha ekler: ortnsmd:ın birkaç defa yfüütrnek .. 

_ Çardnn onra Rusyada bir Bu sırndn zavnlirnın kafasına ara-

tek namuslu adam v::.r! Wtı:ız yumruklar iner, ölürdU. 
Derdi. Halbuki Dckabris dava. fökola elli altı yaşında olması-

151, akrabasmdnn Zn.hnr Çernaycf- na rağmen çapkınlık ynpıyordu; 
in servetine konmak içlı1 onu ortn· son zamanlarda. başı hep sallanan 
dan kaldınnnk istemesi onun asıl çariçeyi hemen hemen hiç ziyaret 
hUviyctini çoktan açığa vurmuştu. ı Qtmez; dar v e aert yatağına U7.a. 

Çerruıyef h ele prens Voronsofu 1 narak nki mantosunu örter, uyur 
hiç sevmezdi; çllnkil kıskanırdı: du. Sabahlan erken kalkar, vücu
Çarlik Rusyasmm bu en !jerefli a· I dun\\ buzla oğdurur, Meryem ana· 
damı babasından kalan servetten nm resmi önUnde kısa bir dua ya· 
başka kıınc;ı cihetinden de birçok p::ır: Neva nehri kıyısında gezinti. 

mal ve para eahibi olmuştu. Kaf- ye çıkal'dt. 
kasyadakl çar naipliği ve başl:u- Çar. harbiye nazmın soğuk kar 
mandanlık maaşı da pek yUi!sekti; şıladı; karşısındaki iskemleye o • 

o sırada Kırımda yapttrma:lıtn ol. ı turmasmı işaret etti. 
duğu muhteşem !o.rayın dedikodu- Çenınyef, bazı terfiler, bir lhtl· 
su bal l::ımışt.ı. ı Jfi.s, bazı fırkaların icaumda ihti· 

Çernayef o gUn yakası kunduz lAlcllere karşı Pru~ya kralmı mU
dcrüıindcn paltosunu, Uç kö§eli dafaa etmek Uzere hududa gön -
§apkasmı giymiş, evinin kapısında de~ilmesi gibi iş1crden bahsetti; 
bekllyen kızağa binmişti; bol ve cm•rler aldı. Sonra Hacı Murat 
mk tüy!U ayı postunu dizlerine çek hakkmdn.ld mektubun en mUhlm 
miş, p:ı.rhk çi%mell ayaklarını bir kısımlarmı anlattı. Çar sevindi, 
z uzatmışt.!. Caddeler ve damlar bunu, ormanlım keserek, k6ykrl 
embeyazdı; eaç2.khrdan buzlar ya':arak dağların içerlerlne giril • 
~kıyordu. Soğµk en az Sifırd:ın mest şeklindeki son püuunm ilk 
?ağı yirmi dörttU: kwı.ğm aUrU· neticesi .sanıyordu. 
üsU koyun dcri .. ~nden yamçTSmo. Bu mevzu ilzorinde 'konuşuldu. 
UrUnmllştü ; c!e:ııdlsinl alır almaz Sıra karar ver ilmeye gd incc Çar 

a tlan sUrdU. dlişilndll; harbiye nazırmn sordu: 
Yangrndan eonra hennz tamir e · - Ne ycpmak doğrudur? 

dilmiş olan k1şlık sanym kapısın - - Hacı Muradı Kafkasyada 
da harbiye nnzır muavini prens kullanmak değil bulundurmak b!le 
Dalgaroki'nln kızağını görünce o· t ehlikelidir. Voronsof llerl. i ,.e 
nun daha evvel gelmiş olduğunu her ihtimali gözönilnde bulundur · , 
anladı; mahmu.zlannı ea.kırdatnrak muyor. Bu korkunç adıınu hemen 
içeri girdi: paltosunu, koşup ge • oradan uzaklııgtrrmalı, hatta Siblr 
len saray u!Ulklarmdan birine ver- yaya göndermeli! ..• 

elikten sonra aynanm önUnde kr (De\'anıı \"ar) 

v:ırcık Uı.kmn uçlarını dUzeltU; 
sırma kordon ve apoletlerine göz 
attı. Çarm c;nlışma odasının knpr 
mndn muavinine rasladI, verilen 

selamı aldı. Sonra yavere franm
ea olamk sordu: 

- L'empcreur? •. (1) 

- Sa Majeste vlcnt de ren-
trer ..• 

Haber vermek için giren yaver 

biraz sonra d6ndU; harbiye nazın. 
na vo koltuğunda btr çanta taşı • 

ynn muavinine kapıyı a.çtı; yol 
Yerdl 

Buram bllyUk bir salondu; dört 
tane bUyUk penceresi vardı; du· 
varda çar birinci Aleksandnn res· 
ıni göze çarpıyordu; pencere ke • 
ııarmda ik! yazı mas:un, eumda 
hirknç sandalye göze c;aptyordu: 
Çar Nikola ortr.dakl bUyllk mo.sa· 
nın ötesinde yn.!dızlı bUyllk bir 
hôltukta oturuyordu: takma ısac!a. 
n pek gUzel taranmıştı. B'raı: ke
merli ve kukin bumu, ıslvrlce çe· 
nesi, sert b~lan vardı. Yllksek 
ya.kalı, apoletsiz, siyah blr ceket 
giy:mjşti: oturm~ olmasma ra~ • 
men vUcudunun iri. boyunun c:ok 
yüksek olduğu hemen anl~ılıyor

du. Koltuğa dayanmış, gen!§ göf
ellne blr kat daha heybet vere • 
ce.k şcldlde kollarmı açmıo, eJle
rlııl masanın kenarına dayamı§tı, 
BugUn neşesizdi ve bayle zamnn· 
l:ırda kenıllilnc 11öylenen flktrlerln 
hep a.Mlnl ileri sllrer, ona göre e· 
mirler verirdi. Bunun farkına va
nncn Çemaycf'ln de ncııeaı k&çt.t; 
J!kin belll etmedi. 

(1) O de\1n1e Rus sa~da 
fr:msızca yayılmıştı. Bu kı unlar • 
da roı.to1dan faplalanrlw 

Deniz fenerleri 
yanacak 

BUtnn memlekette tatbik Otıoı1Ul 
p:ısif korunma tedbirleri cUmlesın· 
den 15ıl:lann söndürUlmer;l mecbu· 
rlyetlnden sn.hllforlmlzdckl deniz 
fenerleri istisna edllmjBtir. Deniz· 
!erde seyri seferin seld.mcti için 
den'z fenerleri fevkaldde IUzum ha· 
sıl olmadıkc;a yanmakta devam ede· 
cektir. Kara sularımızda sefer yn: 
pan ve 1;eçen vapurlar fenerler ree· 
mini vermekte devam edecekler 
dir. 

Yeni Sabah - w 
HUseyln Cahıt Yalçın, Amtan s:rt~ 

ri Fon Papenln, meınleketlmlze dö· 
ner dönmez, son gtlnlcrde intlgar e· 
den ve Almaııya.nm b~ •mellarlndoa 
ve Alman aetlrlne atfolunan bazı mU· 
tAlealarda bAhla olan bir telgrafı 
tekzip etliğini kaydederek bu tekzt· 
bin teltrattA mcvzuubahs me3clelcrlll 
beyeU umumlyeal.ne m!, yoksa bazıla· 
ruı& mı Oatnll Olduğu tasrih edilme· 
mJo bulunduğ\ınu yazarak diyor ki: 

"Fakat teıırrnt muhte\1yatı içinde 
Türklyenln )eni nizama strecıc:t yo
lwıdııltl h.rn-:ıdlıln tcltzlp edlJebllmeal· 
ne biz lmkAn görmUyonızz ÇUnkll bo 
yeni nizam mllwer aJyaaetlnln t.cmcll· 
dlr. Yeni nlzıunı bUtlln Anupaya ,... 
Afrllmya bı:ıttl Uzak A&.)"a)a yaymak 
llcle.r mla:ıkmm sebeb ve hlkmetlnl 
tqktl oder. Bunun içindir kJ bu 7cnl 
nh.am balıslnc nlt talebin ve tekili 
t:ı.aavvurunun da adlr b.ııuetlerlnln 

tclwplert ç~uı içine rfrebfimcsl 
bizi hayrette bırakır. Eğer telgrafın 
3ı:ınlıt olan tarııfı mcselA So\')'etler 
BlrU~-tnln llaara l<ı.ırfczlne çılonnk lıı 

tetll~ ıl ve bundan dola)ı Ttirldyenln 
vaziyetini anlanmğn tcşebblls edece
ğini bildiren parçası ise bunun blrl 
o Kadar alAkada.r etmlyecııe !-1 tnbllıllr. 

üç ayh lar 
pazartesiye 

veriliyor 
Emlak Bankası yeni 

tedb:rler aldı 

Emekliler ile dul ve yetimlerden 
Bmlllk• Bankanındıı.n manş alanla· 
nn, mart, nisan ve mayıs ı o.ı 1 
maaş tevziatına pa1.artesi günün· 
den itibaren bıışlnnncaktır. Askeri 
malüllerln maq alırken sıkıntıya 
dilçar o!mamahrı için kendllC'rf:rıe 
p:ıztırtcsi gUnU saat 11 c kadar hlQ 
bir mnıı.s sahibine maa, vemıe<len 
maaljları tevzi edllecektir. 

Işıkların söndürülmesi dolayrsiy
le mUtel:altleı-le dul ve yetimlerin 
<tC'~ v~kte k'llnamnlan için evvelce 
sabah snnt sekİ7.dc başlııvrp ı 7 de 
b:tcn tevz!nt şimdi raat 7 de baş· 
lıyac<ık ve 15 d" glşe'er k:ı.panacalr 
tır. Te<iiyata bu sureUe blr s:ı.ııt 
evvel b:ı,lannc:ı.ğı gibi öğle taWI de 
yapılmıyacak ve glıJelerden eek1% 
saııt mUtemnCli tediye yamlaccldır. 

B:ınkndnn maaş nlanlnnn mıuı.ş 
saalleri tn"llamcn tayin ve ta'ıdlt 
edihr•I oldu#hından ellerindeki fi~r 
lerdekl saat sıras'yle, fakat §imdi 
yeni şel:le göre birer saat. evvel 
gi~enln 6nilne geleceklerdir. 

D ars saatleri 
tesbit edildi 

Lise ve ortaokullarda 
dersler 9 da başlıyacak 

lft'kteplerdo ders ve mutaıea saat· 
leri değl~UrllmlıUr. KAnunuevveliıı 

lkJsinden itibaren ortarıkullarta lise 
ve mesleki tedrı.ı:ıı.t mektcplerl.ode 
dersler ıaat 9 ela b3.§lıyacaktır. Dcr.ıı 

:ıral.ınndakl 15 daKiknhk tcnctftisler, 
10 dakika, UçUncU ders~n 11<>nı akı 

yarım aaııUlk ~ct!Us ır; dakika ola· 
r.aktır. Sabahleyin baolıy~n ders me· 
s:ıl:rl ıa.so da. o.tecektir. 13,ao dan 
14,45 e kadar 6..;le tenotfll.sU yapıla-

nlt ve bir buçul< sntlllt mutalea da 
b!r saat indlrllccekUr. 

Çift tedruıat yapan Ukmektepıerde 
dersler 8,30 tla ba~lıyacaktrr. Diğer ilk 
melcteplerln derse başlama vnkU, iki 
gUn &Onrıı. tesbıt edllecckllr. 

Otomobillerlb 
tabd ı 

Kararın dün geceden 
itibaren tatbikine 

ba~landı 
Benzin tahdidi hakkındaki karama· 

mc bugUndcn iUb:ırcD tatbik eclllme
ğe ba.şlanmrt§ır. DUn gece yarısın· 

d:ın lUbaren husus1 otomobillerin ~le 
mcslne mUsaade olunmamı,tcr. Bu sa· 
bah saat altıdan sonra, pltıka ııuma· 
rnlarmm sonları tek ııumrı.ra lle biten 
taksiler lşlemeğe b3.§lamıgtır. Bunlar 
ynrm sabah saat 6 ya kıı.dar çalıpcak 
saat 6 dan itibaren çift ııumnrıı.lr 
taksiler lge baglıyacaktrr. 
İşlemesine mU.Saııde olunan doktoı

lann huswıl otomoblllerlne lzfn karne
si verilml§llr. Bunlar •O kadardır. Bu 
arabalann ön camlarına {Dr. No.) 
§eklinde etll<eUer konacaktır. 

Zaten bn havadisin ihtiva ettttt gara· 
bet onu kendi kcndlllifııdea tclaibe 
kAf1 gcllyordu. 

l.'enl nlz.am Tllrldyeye bir ülttm&· 
tom lle arzedllemeylp de etmdlllk blr 
t.&kllf fd'llnde tal•dlm ediline b.ı tek· 
illin bugün hiçbir tehdit lle mllt.era· 
nk bulunınamaaı, yarın daha kuvvet· 
U nılleyyldelerlo bize tekrar eclllmlye
cctı hlall&6JDJ tazammun etmez. CI· 
naenaleyb, mahut t.cıırat bavııdlsl ö· 
1e.rlno Türk matbuatının göıttınni, 
oldugu hauaslyot ve 1.'Urk e.fülrmmu· 
mlycalncle ml\tahede edilen aksUIAmd 
pek yeralz Ye manurı a:&yılmıunalı· 

dır.,. 

HUııeyin Cahlt Yalçm, bundan so:ı· 
ra, BuJgaristanm yeni nizama ltha· 
!inden vazgeçildiği ve Bulg&rlstanm 
buna i§Urak etmek istemediği yolun 
dakl haberlerin yakın ıark vazlyeUıı· 
de istikrar temin edecek dmlll'.lrden 
blrl olablkceğlnl kayıt ve şöyle dl' 
vam ediyor: 

"Bulb:ırl kının ~u lilrnda .)etıl niza 
ma "lrmesl bllhMM blM karşı bir 

BU ACiZ 
NEDEN? 
Vasıtaları daha 

mükemmel olduğu 
halde 

Belediye et 
zakllyatıaı tanzim 

e4emeııı 
lstanbul kasaptanndan bJr çoğu ka· 

saplıu cemiyetine n1Uracaatıa el ııak 
llyatmın belediye ellıio gcçmoslndcn 
beri tamamen tntlznnunı kaybeden• 
nakliyat l§lnln intizama eokulmuınm 
belediyeden tnlep edilmesini lr.temıı 
Icrdlr. tsUınbul tar:ıfmdıı. bazı semUt 
re u; gUn evvel ll~l~d:m sonra aaat 1fi 
te, blr gün sonra saat 11 de ve dUn 
saat 1.f te et vermek kabil oımuwtur 
Bu yüzden birçok ııemtıer halkı ıca 

ı:aplarda öğleden evvel et bulamamıı 
lardır. Halbuki mezbahadıi. bergUr. 
mutad olnn normal tnlktard& ltasap 
Irk bıı.yvan kesilmekte ve Karaağ ç 
soğukhavn depoları lteııllmı, haY\·an 
larl.4 dolu bulunmnktadır. 

Beledlyenln vasıtaları ka1!8plar ıır 
keUnden daha mükemmel olduğU hal 
de nakliyat ve tevzJattakı bu uıtizam 
sızlık ve aczin neden ileri geldiği bit 
tUrlU anll\§ılamamali.tadrr. 

890 mabacır idi 
Dobrueadan nomıuıyaya i1Uca e· 

den ırkda,ıarımızdan 800 k~lllk bir 
muhacır kafilesi daha şelır:mizı:> 
gelml§Ur. 

Haliçte bir çarpışma 
Bu sabah IU.llc;te bir motör ile 

bir çatananm çarpıvması ile neti 
celencn bir deniz knzvıı olmU§tur. 

(Sllreyyapa.şa) fablikr \'1na alt 
bir çatana, fabri.kanm H aliçteki iıı 
kr-lesi önünde dururken, Hüdaverdi 
ismindeki motör, çatanaya bindir 
miş, gUp~te~lni kırmıvtır. Kaza 
net.ictslndc l.ıusanca zayiat olınn 

mıştır. 

* FaUhte KızUı.şmda oturan ı 4 
yaıımda Fatma adında bir kız, muh· 
telif zamanlarda komşulanndan 

Makbule ile Nı:ulınm evl~ri,1e gir· 
mlo, birçok eoya çalmış ve yakalan· 
ffiT§tir. 

Ir'ntma dün :ısliye ildncl cezfl mah 
kemcslnde gizli olnral: muhakeme 
edilmI, ve tevkifine knrar verilerek 
muhakeme başka bir güne bırakf 
mıotır. 

* MünakalA.t V<ıktılctlne bağlı H· 
mantar umunı mUdürlilğü umumi 
katibi Fahrettinin vadfesinden af· 
fe<llldlği haber a.lrnmL5tır. 

* DUn, S?~en ha!ta.nm llt)n gUnU· 
ne nnzar ~· altnı fiyatında 1 l1ra ka· 
ılar dUşilltlük 01muştur. Filhakika 
geçen hafta ~5.~5 liraya kP.dar yUk· 
"elen altın fiyatları dUn 24,20 Ura 
fdi. 

* Sanyerde sebzecilik yapan 
;Şükrü adında bir'si, 5 kunışn al· 
dığı y~il biberi 15 kuru§a sattığın· 
dan dolayı yedinci MUye ce:z:a mab· 
kemcsince dUn, 25 lira para ceza· 
sma nıabk\un cdilmi§Ur. 

tabrtk mahiyetini balz olacaktJ. Teni 
nlıam denilen Almnn kütlesi hudut· 
lanmıza dayanaeakh ve temi!! ettlil 
mü1.ahere~ aarhot olacak .nuıp· 

rtst:ın belld de Ytına.nlstanm vaziye
tinden latlfade arw~ıma kendisini 
kaptıracaktır. Ba, bütün l"al<m~kı 
\'e Cnlktınlarm ı.nplıyac:ık bir yan;-ı· 
nm başlangıcı dı:ıımoktl. l'a Sı>f1ada, 
ya nerllndo, ya her Ud payıbhtta 

birden esen bir rıkrl ve basiret, rtlz· 
gA.n Yakmomrlnn bu ııokt:ı.emdakl ka· 
r:ınlık fırtına lıulutlannı tlmdlllk 
dağıttı. Bu lstfüabl lçln bir '1lr&ntt 
dt'flldlr. Fo.l•:ıt llyle b!r dakika içinde 
,-nşı)'onız ki bir gtlniln emniyeti hile 
ıı;ulhlln muh:ıfaz.ıı.u n:ınıma lu)'DleU 
hn.!Ldlr ve eınnlyct lçlnuıs geçe<ıt"k bir 
gUnUn bir kn~ ı;-UnlUk ~mnlyrt daha 
do,'Urması l•nblldlr. lll~l•ülpC6Cllt ola• 
CAI• zam:m<b dcğill:ı.. Bayırlı neticeleır 

nz '°" muvnklmt da olsa tAkcllr ve tet 
,.lk edllmeUd!r. 

Cul;ıı.rlstanm 3 eni nlmm:ı girmek 
ll'Jl v:ızg~UHl51 nnııuwlar l~ln baıılta 

h:ıktmdan d3 hlr ~ti t-eşlul ediyor. 

Manifatu~a 
satışında 

kar nisbetleri 
Bir firma baklandaki 
tahkikat devam ediyor 
ırı,yat Murakabe komisyonu, UçUn· 

cU el manifatura ısatııııarıı:uıa IUlt• 
mattualllnı yUr.de fiO, dlğerlerlnıı dı: 

yUzde 25 nıcııru kAr haddi ayırm~tı. 

Ticaret mtJdUrlUğtl, hangi ruağauııa· 

rın lUk• olduğunu manifaturacılar bir 
ilkinden ıormuıtur . 

Dlger lara!tiUı , Mar~ta.n gelen ve 
Maraş vllAyetl namına nıUbayaatta 

bulunmak lstlyen bir heyetin stpıırhı· 

lerJnl unaı yoktur) bahaneslle red 
deden bl; firmanın dct:terlennln t.P.t 
klkJne devam edilmektedir. Evvelce 
de yazctığımııo: gibi bu mağa.tada da 
ugıırl, bir buçuk milyon liralık mani 
fatura e§yeın bulunduıtu anlaıııımak· 

tadır. Firma, tknret müdUrıUğU ka 
rarı olmadan komlsypnuıı, detLcrJerl 
ol tetkike 81\IAhıyeU oımadığıııı Uerl 
sllrerek bU harekete itiraz etmııtı. Ti· 
card mlldUrlUğü koml.S;yona bıı ealA· 
hlyetliı verlldl:UU boyan etml§Ur . 

5 O lil< katil idama 
ınahkom oldu 
Fakat cezası bazı 

sebeblerden 30 seneye 
indirildi 

~1sgefe. 
-·ıra . 

r ile yapacak? ,, 
ııt:!#' 

[ TALYAl\'lN uğrad'~ıı de( 
JUblyet :ı.az,ısınd3, Dl~ 

let liderinin ne yıı.pacağın' 
edaı Londra goruyor: • 

- Musolinl ne ya~.,ilpııe 
Ne ynpncağmı kcstlrrtıC t~ 

yolı ki imkfinsızdır, fııtot u1' ılJ. 
gUfl değildir. Dell:I btr nu~utJıııt' 
ha ııöyler ve •uıuuıJstaıU 
da fetheder. 

Sebep ne ola?~ 
A T ,T nş kadmm ed'~., ,-.. 

liif atmasından dolJ) 41 
lıal:mdıldan ynzıldı. Bir ~ı; 
p;arlıo~ bir halde Smral•olııll e~tı
rmı kınnı6. Şimtııye ka4ı:,f11ıırd' 
ll'rıle görmen lıallerfn lı 11,JIJ"ı 
mUcahede edilmeye ba~ı. ı ttıf 
cinsi lltifln artık ıaurııı.ıcrl111 ,.ılı 
betmcyc h:ı§lıuld.t:ırına ı~r ı' tıJf 
midir? Yo'•sa, dünya kil~~ il"" 
nrn a~pl:m llzertnıle taP 
gunluk muc1urf tıJ lıO 

Gerçi ''bozımn" kelirn~Jll1'ıf 
ıHnıla.rda ltıı.lynnlann kil ,~ 
lmLıy kolay brraluımrJ'8C~ıJ dtP' 
Mrsıı da onlerilıı güruicn tJıtl ~ 
şHrttr-e lm .. lm l lr rrlin.A ' 
do nıiln 1•lin olıı.mı)·or. 

insan ne iml•f .,.-

/ 
l.ııll. T TfSTIJC ınf'.nl 1 ı~,.. 

)'orlıhı bir ı'lnJrtor r~ Jle' 
~ıruı kadar bir insanın ne ) 'ıJ !Jlf 
cal:;Inl lıesııp e1mlş; gorrnU'!Jfl ~ 
lns1n v hr.lş ne içinde ııuıt 
)or, içlJor: 

l0,003 • 12.500 ı.Jlo &-rnt.lt. .ı 
l2.00() yumnrf!l. fl"F 
14 • 16 ton et, ) ağ "'" 
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mnddeler. 
IJ ltın b-ılık. 
15 bin Jdlo pafat.c~. 

7.500 ldlo ~hze. 
7.500 kilo emiş. 

250.000 fü re u v frJd. 
Altı ay kadar evvel, mUtee.ddld 2. "00.000 .ıelcto:Jtrelil• fıll; ~~ 

müracaatlanna rah'lllen ailesi tara· nu 1 t:ı.t1stl~ ~·a1.nn gtıı tıt' JI' 
frndan kcndısine verilmiyon l 7 ya· tün lıunlardau onra fı-U fil 

şmdİıkı Evyenya adJnda bir, genç ,.c efmis : 
kızı . bir akşam UstU YUksekkıı.ldı · "Jff"~r lnsım n~ ımı,rl" ıdD~ 
rımda yplunu bekllyerok tabanca Bir ın · nın ne olduı'.;a, ııcı11e1' fi 
ile öldilrt'..ll ve avukatı tanıfından nü yeyip içtiği !.! ylllrlc ölr ' ı:df 
"Mkl mellnkoli"ye mUpteltı. oldu!;'U anlamı.)ıı çalısmnlt l.mdar ı,o 
ileri ıtirülcrek mU~ıdıede allma a· ~ey olnın a g<'rf"k. ıııı:tı'e, 
tınan 50 .}·a!irndaki kntil Angclos İnsanm rıe ohluihınu, ne it ~f' 
Stefanitls'in muhakemel!I dün bi· nr.ler Yll.[lm:ı n, neler y-:-ı:ıı::ı §611~ 
rlnci ağır cez:ı mahi;.eınesl tarafın· ~arHr o!doğıırıo nnhı.mak ir 
dan bltlrllmJ~tlr. blr dllnyıı.~ bakmak yetı,ır. ıı. A 
Mahkem~. Angelosun Evyanyayı __,,,,i;? 

taammtiden ve yolunu bokliyerek " • 
öldürdiiğilnü gözönilnde tutarak ce· • • ., c:!o.fa , 
za kanununun 450 ncl maddesine Cıbalı fabı-ıt-ta.810 ıesı 
göre ölUm cozaama ~arpılma!ma sigara hırsızlığı ıneseçl 51>' 
kl'\rar venniştir. AnC:ık, kız~ A: Clbıı!J tUtUn fı:ıbrlkıısuıda 1JC.I< t,ııı ~t 
~ı.k olarak blr fikri eab\t ha}ınde it ve bacı Osmanm gece ar• ı:&ll'' 
kendisi ile ,.evlenmek istemesi vo depoda..'l sigara çalnrl:ırl:en y&1<"1llıı' 
diğer muhaffof sebeplerle karar, dıl<lan yaZilml§tı nun nııı.tbll ,r,r 
30 11ene hn.pso tah~il edllınL5tlr. Ka· gelen bu iki bck~l hAd!sed' ııır ~ 
tll, aynca kızın ~le&ne 1000 lira 1 mUmeşhut şeltli bulunmadığıll'isıı t)J 
tnzmınnt vcrecektır. kanı;lığa mUstentt yıuılrıı ve al1ı:ııtl~t 

-O--- ihbnr llzerine haklannda ~ .il~ 
A ynprlıp adliyeye vcru:mtlcrfll t1' 1" 
Ufll idare lık yııpmadıklar:nr ve o.dllYC ~ ~l"'ıt 

Komatananlı.... tı sonunda meselenin mahJYCt 
lacağmı aöyloml§lerdlr. • 

Tophane kasrı tahsis 
edildi 

Tophanede eski Boğazlar komiır 
yonunun bulunduğu Tophane keıın 
örfi idare komutanlığına t.a!ısia e· 
dilmiştir. Binanın tanzim ve te!rııı 
işi bugilnlerde bitecektir. Örfi idıı: 
re komutanının emrinde çalı acak 
askerl mahkemeler, o!mdill.k Is· 
tanbul, Çorlu ve Çanakkalede ol· 
mak \h~ere Uç mıntakada tevekkill 
ederek faaliyete geçecektir. 

ÇtinkU Atmanyanm Bu1prlrtan 70-
lu3·la Ara.awtlukt. ltalyanm lmdadr 
na kotmata oıındlllk nJyetl olmadJl;ı· 
nı gösteriyor. Yakın~km 8Ullıunu 

tcMtt eden llıtlmııllerden blrl de Bal• 
kanlarda bir Alman ordtımnun görül· 
me.ıılcJlr. Bugün ttalyanm lmdadmıı 

ıetrcck ordunun yarm ne .>•racafı 
pel< haklı bir 0U11he uyaıtduac:ı~ rt· 
bl tabu ve :ıarurt olarak bir takım 
lhtUUlıı.r ttwlit dmesl de gözllnden 
07.llk tut.ulnma7.. Buglinlill' bu Almıuı 
trbllkesl ele varit ıt~rUnmllT!'r.,, ~ 

Tan 
.M. Zekeriya S('rtel, "aon hadiselerin 

ııydmlattığı baklkaUer., b8§lıklı ma· 
kalesinde vaziyeti ıöyle hWAaa edl· 
yor: 

··ı - Berllnd l\lolotofla muer ·
ruında Balkanlara alt bir anlatma 
buaule celmemlııttr. 

Z - Sovyrı Rua1a Balka.nla.rla olan 
a~ktuimJ mubataı.a etmt>ktedlr • 

1 - 1'ürklyenlıa UlmkA:r battı ha· 
ıekett w Ywıaııl&taıım kahir pUbl· 
7oU Iblkıuılarda lstllnıı.ım 4ewmnıı 
temine hlzmd etmlfttr. 

6 - l'Uhver de\"lcUcrlnln Balltıı.nbr 
dak.I al3asl ta.:ı.rruw tlmdlllk t;,"" ..... V
re ~-eya aJuunet.r. uğrıım1.1tJr.., 

-o--- tdd 
Kundakçı mahkfuıı 0~ııı:4• İki sene kadar evvel, caP1 ~#"tf 
ki ltlnıya enst!tUstınde yaugıı.ı ~• ,r,I' 

anbı..-• .I' tr. Yapılnn tahklkııtta, Y ıjllll' 

tltUdeld !§inden ~kanlınnsıııa ttD r/ 
bcr olan odacı Mehmedln Jt~~n~ ,. 

bJ.J-- ~!1' kardığı anla§Ilml§tır. DllD• dl .ı ,..... 
(;rr ceza mahl:emcs1 :r.ıeh[Jle 'şıı~ 
2 ay mUddetıe hapis cczasııııı. ı:Jl 
etınl§Ur. ---o- ~ .. 

Yeni ticaret vcl~ık> 
vazifesine başladı 1eıJ 
Ankara. 28 (llosusi> ~, d~ 

Ticaret Vekili MUmtnz Ö~&e ıı9'. 
'l'icaret Vekfiletlne gelerek eııı ~ 
lrunı§tır. Nıızml Topçuoğlu, l:n e~ 
kile vekttlet crk3.nml tak 

r-rıom, uoftolll 
:...-------------~~~rı' tSTANBULDA mnnttatur~ j."4of 

rindcn lııhııkm bUyUlt blr&dt euı'ı~dl 
kadir lbro.hlrnuı.de ve!~ ?: 
Cenazeal bugün kaldU'ıl de ,Pi 
tJıkUda:r Doğancılar c:ırntln t,dd 
drkta.n sonra Karacaı:ıJıı:nct 
makebresine detnedllmf:ıtlr • et' 

• • • ıff1, 11' 
ÇINAR alleslnln en bil~;eıı e~ 

hum Bedlrhan beyin son c cet :ııl' 
dı Yurt Çınar vetııt etrnı~ur. 11eıı r:ır 
11, bugün Feneryolund:ıki 0vı:ue JY 
dırılarak mıracıı:.ııımetteld 
r!staruna dc..'nedllmfııtlr ~ 

A~k konu~ına.: __ ,, ..,.v. 
HerdlvenkOy Recep ~ ~. f 

!Cttığln!z tefrlkıınm klbP d ı:ı 
çıktığını bllmlyonı:ı:. Kim 
l&mıyor. 
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Mısır Milli 
Müdafaa 

Nazırı öldü 
Kahire, 27 ( A.A.) - Mısır 

milli müdaf a.a naz.:ırı Yunus Sa. 
lfh Paşa, bu sabah Kahil'eden 
Gayuma giderklm trende kalp 
sektesinden ölmüştür. 

Salih Paşa, Gayumda kral 
Faruk'a millaki olacak ve bazı 
yeni nafia i§leriuin küşat res... 
minde bulunacct.ktı. 

NAZTRUGI J1 Gtll'\ SÜRDÜ 

~ttıı l Kahirıe, '?-1 (A.A.) - Röyter 
~ :tanın ngiltereye yap. muhabiri bildiriyor: 

~ı 01duğu yardımın nrttr- Mısır milli müdafan ıuwn 
~ b~6linJerde yeniden e. Salih Paşanın bugün biroenbirc 
~tle mevzuub:ılı:s ol. vef atr, siyasi mahfillerde büyük 
~ · Cumhurreisi Ruzvelt. bir teessür tevlit etmistir. 
ıo.ıQı aynı 29 unda verdiği Zira S::ılih Pa~anın vefatı, 
,.. IU'd:ın da anlaşılmış ola- bundan iki hafta evvel başve
d~hile yardımn şimdiki kil Hasan Sabri Paşanın ansı. 

:-. ~az olmakla bera' r art.. zın Ycfatını pek yakından takip 
ası lu" ı .. kün ~ ~umu ve mum eylernekt<>dir. 

· ktedır. Amb3.rgo kaldı- Salih Pa~'l 11 clhı evvel mil. 
~'~~beri Bi~yük Erit.an. li miidaf<'a n~rrı '01mus Ye ilk 

t'e sik ~erık~y~ 26,oo_<> defa olarak kabineye girmişti. 
el'd.eıparış etmıştır. Bu ~ı. Salih Pasaı~ın cenaze mera
~ n ~aç Uıyyare teslıll! simi yarın yapılacaktrr. 

'Oldugu hususunda resmı 

1 
ltl t Veıilmiyeceği tabii bu. 

a berab€-r 6000 tayyare lngiliz tayyarelerinin 
ed.ıldiğı ta hmın olunuyor ı ı l .. l k l 
tahnı·n hakikate az cok ta yan mustem e e e-
teı~kki edilebilir. - rinde bombardımanları 

tıı,~sebetle sipariş ver-
-.."'Glllıele..,i hakkında biraz Kahire, 28 ( A. A.) - BBC 
~ .~t verelim: Dün Kahired,. neşredilen bir 
tıı~ Britan)n siparişler ni tebliğe göre. 1n~liz tayyareleri 
.. "lıl-Olıda bulunan \e "Prio.. Libyada Karulgreyn. Bisofeti, 

'11oard" ı·omisyonuna Sidi Barani ve Mn.dalcna kale-
Gil'l""İ"' er'ne tercih sine hücum etmişlerdir. Karulg. 

'\;e.n komite~i bıldirmek- reyn'de bir İtalyan motörize 
llıt v 8:Zif i, ·18.h ihracatı- nakliye kolu tahrip ('dilmiştir. 

teşık Amerika milli mü. Bisof.eti. Sidi • B:ırani ve Mada. 
~qtiyaçlarmm tamamiyle len::ıya ya.ngm bombaları atıl

'ıl aleyhine bir vaziyet ha. mıştır. Ha.sar ika. edilmiştir. 
~~k derecede çoğalmasını 

ttrneı, olan bu te~kiHitın 
b~ojeslni tetkik etmekte 
~ o .un tn v:i.binden san

ı Siparış alftkadar f abrl .. 
. Y ?'ile!hilmektedir. 
k Bı 'ta.nva. "Priorities 

. ~~ tek ~ müsterisi de. 
:-vvyet Rusya geçenlerde 
.,. fıı. brika makine' ri 
t icin bu teRkilattan mu. 
~ reyi almı~. Ruzvelt 

b· hatında Sovyet Rusya. 
~ d vlet" telakki edildi. 

~tu·ıslerin kabul edildi. 
elllişt r. 

'°·f·rs Board" mesaisinde 
ıt\ lllilli mtidafaasmı en 
trıanada anla.maktadır. 
~ P:U-' lerle fabrikaların 

h•r h le gelmesinin ve 
/\.lllcrika ordusu ve do

l ihtiyaçlarının tatmin 
i tehlik ini nazarı i. 
lın-:.rnakta, ::ı.ynı za-

eıp ri i an memleke. 
. "'r· ıle milnasc .. 
! dr göz öntinde bulun. 

'1ır. 
~ :ı bir devletin. yarın 

.- ı da m 'nkün ola
~h tlc te 1 ilatm sala.hi. 

tı. ıhtımal düşı.inülerek 
"lUlm tur. Tamamlan
~1 ödenmiş ve Amerika 
atından cıknrılmak üze. 
. \ış bir sipariş üzerin.de 

·, Or'ties Board" un ibra. 
. ıni enır tmek salahiyeti 

1t:hiyetin bazan bu hu. 
~~gıda gorülmüştür. Mc
. ansız tayyare gemisi 

it- tarafından Am"'rika... 
120 ta~ are bu gemi 

l\.ı:ı adan g ' türiılmüs ve 
a liı ad larmda iken mü

t'<:lilm '$,bunun üzerine 
"il /\..,,., rika tayyar lerin 

nıesini istenıi tir. 

** .. 
~kada Biı.h imrJfı.trnın 
' atı nıe2ele ine gelince; 

a~lanınl'ında Amerika 
~da ..,00 t yyare bile 

q· k şekilde tesisata ma. 
~ ~·OoBu..,. "n i tihsnl hac. 
~ t ,ırPyi bulmuş. 
~av 500 tayyare İngil
~"'h d~':n~::tedir. Caye 

ta .ooo (ayda 4000 den 
Voe11~~.r~ imal etmektir ve 
~ el onUmüzde~i nisanda 

ıı 0 a"alttrr. 
~ .tel'tlin ir'n fabrikalarda 

1:1 \1 ~r vücuda ~ 
lllUtah .. ·ııı·~ ,'.it eır ye. ) 

Sel reter 

Fransız protestosu 
Londrada tetkik 

ediliyor 
Londra, .,7 ( A.A.) - Röyter 

bildiriyor: 
Salahiyettar bir menbadan 

ö~Tenildiğine göre. İngiliz hüku· 
mcti Mndrid'd ki İngiliz bUyük 
elçisi vasıtnsiylc, higiliz hava 
kuvvetleri tarafından Marsilya. 
nın ··7.de bombar<lımam hak
kınd ki Vışi hükUmcti protesto. 
sunu dün almıştır. Bu protesto, 
halen tetkik olunmaktadır. 

Amerikada ticari 
tayyare imalatı 

durdurulacak 

vwıington, fi (A.A.) - Har
biye nazın Stimos, "devlet sipa. 
rı§lerme tercih hakkt verme, 
l·omitesi bir talebnnme gönde. 
rerek, Amerikan ve İngiliz kuv. 
vetlerine mahsus malzeme in
şasını geciktirdiği için, tayyare 
fabrlknlarmm ticari tayyareler 
imalatmı durdurmalarını iste. 
miştir. 

Göriinnıiyen Harp: 
BEŞi Ci KOL 

\'87.811: 
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O vnkıt bağırdım : 
Evet, biliyorum yüzbaıaı: Fa. 

kat bu bir komedyadır!. Beı liııdo 
güyıı. Polonya uğruna çalıştığı için 
tC'\'kü edilen Kontc>s Valeska diğer 
Vale knl:ınn Varşovada baıskumnn 
dıınlıkta rahat rahat şeametli rol. 
lC'rini görebilmeleri için oynanmış 
ir oyundur! Biliyorsunuz ki, Ber. 

!inde tcvkü olunan Kontes \'aleska 
nın ne balta ile boynu vunılmus, 
ne de kur 'na dlziJmLcı.tir:. 

Yiızbaşı ! \'üzbnsı: Tevkif C'l lir_ 
eliğim Vnleska o kadar korkunç bir 
m.a.hlüktur ki, belki tek baf;ına Var 
~ovn mlirlnfaasını hiçe indircbile • 
cckti!. Onun pcnçeme geçişi Var . 

IM'lYl cUnlln birinde k'°ndini kah. 
rr.ma.nr:!l müd•fnn elmek m'"vkiin~ 
nail cd 1 •:r! Çünkii \'al<>"knnrn 

lngiliz 
istihbarat 

nazırı 
Musoliniye şiddetle 

hücum eden bir nutuk 
, söyledi 
J,onılru, 2':' (A.A.) - BugUn 

öğleden sonraki ziyafette nutuk 
.söyliyen ist!hharat nuırı 'Duff 
Cooper bilhassa demiştir ki: 
"- Yalnız Avnıpada değil, fa· 

kat Asyada ve Amerikft kıtwmdn 
her tarafta bütün memleketlerde 
naziler avuç dolueu para. sarfede· 
rek ba.zı tinetsiz siyasetçileri s · 
tnı Almayıt muvaffak olmı stardır. 
Bundnn mnkııat büliln dUnynyı 

kendılcrine tabi kılmaktır. Maa· 
mafıh diktatörler ibir hata i:ılemlş· 
lerdir. 

Musolini efendisinin ıı.yarmda 
değildir. Bu diktatör kuklası Yu· 
nanistanrn Habeşistan gibi ınilda· 
faasn: bil' kurban olacağmı unne· 
diyordu. Uyanışı acı oldu: hılla dl\ 
gözlerini uyuşturuyor. Blri eski Cı· 
}emdP VC diğeri yeni alemde me· 
deniyctl'! hizmet etmiş olan iki mil· 
letln, Yune.nlılann ve fngilWerin 
şimdi yanyana .barbar sllriilerine 
kan;ı hnrp rıtmcleri şererıi bir şey· 
cilr. 

1 
ı •c siyasi, ne de diğo'r neYiden 

herhangi bir harp Alınanlar ve ttıı1· 
~anlar tnrafından bu kndar iyi an· 
l~ılamaz. Va:kı ltaıyanlnr bugün 
Alcı:ı.pone'ye lavık bir vatandas 
tarafından idare edilmektedir. Fn· 
kat İtalyanlar fiilen mcdent bir 
millettir \'O gün gel cektir ki hür 
riyc:tlerinl Wkra'r elde ettikten son· 
ra medeni bir millet olduklarını 
hatırlıyaca.klardır." 

• L.ondra,27 ı AA.) - DUn akıam 
yapılan husuııı bir toplantıda parll· 
mento az.alarınll boynnatt.4 bulunan 
Lord Halifa ks. A' rupanm v tlyctl 
haklunda lr t ,•ermi~tır . 

• Pttsbu•-g, 27 (A.A.) - D.N.B . 
blldlriyor· ı !'llovak parlfı.mtnto.u, Slo· 
\'akyanın Ur,IU pnktu lltihaknımı ha· 
rnrctlc •'11\mtıynn ve Almanyaya mJn 
ııcllnrlı(;"ını bildiren bır kanın ıttit&lc 
la kaıar alt na al~tır. 

• Biilmı;, :..i (A.A.) - Röyter n· 
jan ı b ld rı_>ur : Nazırlar meclls1n1n 
bir l1;tiın•ı ndıı general Antonesko, ııi· 

yasl ve Jkti11adı balumdan mcmnunl· 
yetle §ayan neticeler vermiş olan Bcr
Uni ziyareti bııkkmda izahnt vcrml§• 
tir, 

• Rabat, 27 (A.A.) Hın s: HUkQ· 
metin Fransız A!rikası unıumt dele· 
gesi general Veygand dün Rabatta. 
wnumt vali general Nogues ile ve 
muhtelif Faslı tiahsiycUerle görU~· 

nı.Uş. bl!Ahare Fas sultanıru ziyaret et 
mı,ur. 

• Budape§tc, 27 (A.A.) Tas: Unl· 
verıul gazeteııinc göre Bulgaristan ve 
Romanya, Bulgaristan tarafındıı.n Ro· 
manyaya büyük bir miktar sovan, 
patates, pirinç ve odun ihr cma alt 
blr anlR§ma imza etmişlerdir. Buna 
mukabil Romanya Bulgnristana yer 
kömtirU, petrol ve snlro ihraç ctl cck· 
tir. 

Varşova roüdafM tertibat ve plan. 

lan icin dÜ§man tara.frndan en telı. 
ilkeli bir rol nlmıtj olduğuna ta • 
mamiylf" kaniim ! .. 

Yüzbaşı Kamat birdenbire kah
kahalnrla güldü. 

Onun böyle kahkahayla güldü • 
ğ\inü görünce fena halde bozul • 
mu. tıım. Şa ala.mış bir halde sus· 
tum. 

Hayretle tekra'r bir puro yak -
mnkta olan yüzbaşıya bakıyor • 
dum. 

O döndü. Duda.klarmda acı ve 
mileteh1.i bir gülüş sarkarak: 

- Aziz dosttmı, Vnrşovanm 

miidafnası mı dediniz? 

Torino fab-· 
rikaları gene 
bombalandı 

Askeri fabrikalarda bir 
çok büyük yangınlar 

çıkarıldı 
Umdra, 21 (A.A.J - lla\a n _ 

zaretinin tebliği: 
ln iliz hava kuV\etlerine men

, up ağır bombardıman tayyareleri, 
Salıyı Çarşambaya bağlayan dün 
gece Torino fabrikalarına hücum 
etmişlerdir. 

Torino askeri fabrikalarına bun 
rlan dört gece ev,el de bir hücum 
yapılrnı~tı. Bu seferki ikinci hü. 
r.um. hasar.nrı rnlıhim mıktarda 
faılalaştnm~tı r. 

Bombardıman tayynN>lerimiz, 
Torino üzerinden birbirini süratle 
takip eden dalgalar halınde geç_ 
mi~lerdir. Şehir üzc:mde hiç bir 
bulut yoktu. tan•arelenmiz. he. 
defterini pek çabuk urette te~bit 
(•tıni~ler ve bombalarını atmaya 
ba~Jamışlardır. 
Hedef üzerine ilk tayyare, Gren. 
viş saati ile saat 22 den birdz evvel 
varını) ve ytlksek infilak bomba. 
larr ile yangın bombalarını ntmrş
tır. Bu bombalar, derhal yangınlar 
çıkannıstır. 

Bu ilk tayyareyi takip eden tay. 
yatelerin pilotları, fabrikanın en 
büyük binalanndan 200 metre u. 
zunlu~nda elli metre geni§liğinde 
bir binanın a!.e,•ler içinde yandığı
m görmüşlerdir. Bu binadan alev. 
ler çıkmakta, diğer taraftan da a_ 
levlerin atcslediği patlayıcı n~dde
leri dolayısiylc şiddetli infilfl.klar 
il)itilmekte idi. Bir çok yeni yan. 
gınlar daha çıkanlmıştır. Yarun 
saat sonra hombardnnan tayyare. 
!erimiz Alplara vardı~ı \'c şehir 'fi
zerinde hiç bir Ingiliz tayyaresi 
kalmadığı zaman rasıUar. Torino
nun bir çok infüaklarla MH\ tahrip 
edilmekte olduğ\lnu görmü~lerdir. 

ALı\ıfANYADA BOMBARDI. 
MA. EJD!LEN HEDEFLER 

Londra. ~7 ( A. A.) - Bu aJc.. 
rıam hnvu. nezareti aşağıda.ki 
tebliğı ııeerotmi§til': 

Salı / çarşam~ gecesi bom
bardıman taarruzumuzun uıl 
kuvveti Kolonyada bir silaJı 
fabrikasına ve diğer hedeflere 
tevcih edilmi3tir. 
Diğer bonıbnrdıman teşekkül .. 

lcrimiğdo Bcrlln demiryollarmı, 
Torino silah fabrikasını, Rotter
da.m, Flcsingue. Anvers, Ca3.is 
ve Boulogııe de ibulWlan doklara. 
ve gemilere taD.m.ız etmişlerdir. 

&ı.hJl tayare filol&rımız Lpri. 
ent deniz Ussilne, aGnd petrol 
dela.rına tae.rruz etmişler, işgal 
altında bulunan ararjdeki düş. 
man tayyare meydanlarını bom. 
bala.mışlar, Hollanda sahili a
çıklarında gemilere hilcumlar 
yııpmtşlardır. 

Bütün hareketlerde beş tayya
remiz kay.bolmuştur. 

Bur.Un Frise adaları ar.ıkla. 
rında bir düşman iaşe gıemisi sa. 
hil tnyyarelerimizin hücumuna 
uğramı3 \'e batar vaziyette bı. 
rakılmrmr. 

Reddettim. 

3 
::w:: 

Gününe Göre 
R ıııi;ımı .ınıııııamıııııııaıııı mı , :!liı~ 

H ·~~ l.~ıe bunu i. itiyorum: na) an ~,clır.ı t~ tane J;n7.aı, 
onnu ... Cay Alı stıkiı pnmulchı mıntan ~-ııptın~onnu-. ... 

Jlnynn .N n~iyc )1İn ha!'ölık hazırlıJ onnu ... BaJ A.fım •t u knd r 

cldh c-ıı n•rtniş H')tL n~rccol mi~ ... BaJıınlnr falanı·anııı "'indC'! 
topbnnusbr, :u;\u~rlcrimir.e in lıl, hcdi)<' lıazll'lı\otbnıu-. ... 

nlsn:ı im hr.diJ·e sefcrhcrliğinden dol. yı gun.ır, in!fıar, S<" 
\inç \C' h<'J<'<'an du. U)or. Şiınll~·c ı.adnr hiı•blr rn"l.a.; bunun 
l adın hayırh bir i<s l~n ı,un\n$ ı,cı ın<'ıti. Hl tr l _.w hu dl'rt'" 
cC'! uh i bir mnJ, at için islemedi ',. hiçbir iğ bu nü.pct:tt> u[,'llrlu 
't' taydnh olarak yün örmedi. Abkcrlcıimize kı lılt hcdiJ <' dl. 
k<'n Tlirk kadın n:~ kıılannm elleri öplilm<'İ(<' ıa;nı. nıuk:uld~ el· 
l<"nllr. 

Hudutlnrmıızı, ıcak koyunlannuzda bin naz ile '-><"sle\ İJı 
hlıyüttüi'.,:iimUz, buzbebeğimlzdcn değerli m ıatı mnız hokliJ ~r. 
liı!\ ~ellp çath. Onlan hiç ml hi~, üs1Uıni)cliın. Onlar ısmfükra, 
Tiirk milleti <'bedin~ il!'timlyeccktir. 

Tarihten Fıkralar 

Kara Murat Paşa ile Arnavut 
Mehmet Paşa. Kuyumcu 
Kostantinin altun telleri. .. 

D ÖRDÜNCU Mehmcdin sad. 
razamlarmdan meşhur Ye. 

niç•ri l{nra M:urat Paşa se.drnzanı 
olduğunda, devrin ve:z.i.rlerinden 
Ama vut Mehmol Paşa Ha.ma'da.n 
kendi.si.ne bir kapıcıbaşısiyle bir ta. 
kun hediyeler göndermişti. Kapıcı. 
başı hediyelerini lt!Slim ettiğinde, 
l{arn Murat Paşa: 

- Arnavut Paşa ne haldedir? 
Ne isler yapar! 

Diye sormuştu. Kapıcı bası ağa: 
- Sultarumrn hayır duaslyle 

meşgul olup ihtiyar olmakla şimdi 
kendi lnc bir tilrbe bina ettiriyor! 

Cevabını verdi. Kara Murat 
Paşa Mehmet Paşayı sevme.ı:d.l: 

- lnşae.llah o tUrbc ona mU
yesscr olmaz.. Ben o tUrbeyo bir 
kara domuz gömdUrllrUm! ... 

Demişti. I<ara Mu'l'at Paşa.nm 
bu B6zllnU Hama'da bulunan Ar 
navut Mehmet Pa a kapıcıbaer: 
ımıdan irudinco çok mUte~ ol
mtl3: ··tn aıı.llah kendisi g!SmU. 
lUr'' demiı ti. 

Aradan çok geçmemişti. Kara 
Murat Paşa sadrazamlıktan istifa 
e~. Şam beylerbeğisi olmu~u. 
Fakat Hanın, Arnavut Mehmet 
Pap. sara~ında bulunurken haata. 
Jarup ölmüş, Mehmet Paşa da, 
Murat Paşayı !kendisi. için hazır. 
lattığı türbeye defnedilmişti! 

*** 
Osmanlı hUkUmda.rları bir ailesi 

ananesi olarak. oğullarm& bir &

nat l1ğrctirlordi. Kanunt SUloyman 
da, fjehzndeliğindc, dllkkanı Un. 
kapanmın içyüzündc olan kuyum. 
cu Rum Kol!tantlne çırak olm~tu. 

Bir gUn, ustası. ha.')IlleUi çırağı. 
na kwnış, "Vallahi sana bin değ_ 
nek vururum!." diye yrmin etm~. 
ti. O zamanlar, Türk terbiye!! ve 
ananesine göre. bir cocuk, mektep
te hocasına, dükkıindn ustasına 

''eti senin kemiği benim!" diye 
teslim edilirdi. Bir cocuğu falaka. 

bir Valeskanın elde etmesine, de. 

ya ynt.Jrıı, çıplak tnbamnn bin değ_ 
ııek vurmak, onu öldürmek demek. 
ti! Şehzade SUleymt\Iım anası, oğ_ 
lunun kabnhntlni affettirmek için 
uat.a Kostantine bin nltm gönder
.ınişti. Koatnntin ise bu allınltırı n. 
lrp çırağı Slileynuuıa vemılş ve 
haddeOOıı trl ç ktircrek b~yüzUı. 
ne fnccctıı:, saç teli gibi çubuk )a . 
trrtnu tı. Sonra k~Uk Siileymn 
~ere yıktırarak, çıplak ayakları 
falakaya. vurarak, Şehzadenin tn 
banlarma, bcşyilz altm tC'lden dl'> 
te ile iki defa vurarak yeminlr. 
yerine getJrmf ti. 

*** 
lkinci Mchmcıdin ··zdesi meş. 

hur nişancı Hıılet ndi M k' T 
zade cfendiji ŞeyhUllslnm yaptır_ 
mek istiyordu. 

F'&k&t, MekltiııiıMic, gençti, &ak. _ 
im& henüz ak dQfmemişti, Hal't 
ise _:-5eyhül.isl8.mlan Aksakallı gör. 
mege ahşkmdı. Halet efendi do 
tu Mekkhıe.deye gizlice haber g5n 
dertti: "Efendi llı~retleri sakalın 
d& hiç olmusn. !bir kaç beyaz k 
peyda etainler!" dedi. ŞeyhUlisliın. 
hk hıısiylc yanıp tutuşan Mc.kki 
zade efendi de, aakalını bir k~ 
gUn ud ağacı Ustilnde tuttu, birka<; 
lalı 00rl& ağarttı ve Şeyhlllisl!m 
tayin olundu ! 

Tevekkeli değil alalarmm ''aa.ka· 
lmıı değinnendo a.ğ&rtmadım !" 
demiş~r! 

*** 
Eskiden ''resmi 8.ru.s'' diye !ilt 

gelin resmi vardı; bu 'l"e8iın da.. 
mattan maktu ol&rak tahsil edi· 
Jirdi. 

Remni lrus: 
Slileymnn kızlamlm beldrelerinden 
60 akçe; Müslilmıın kttla.nnm dul 
larmdan 80 akçe; Hristiyan. kızla: 
rmm bakirelerinden ao akçe: 
Hristiyan kJtlarmm dulhı.rmdan 15 
akçe idi. 

AHMED BtlLENn 

Ytizbaşı manalı ve sinirli gülü· tnl'k ihtimal veriyorsunuz? .. 
Hn~Tetle yUıba~mm imdi per • 

vası.ı: bir istihza parhynn yilzünc 
bakıyordum. şUne devam ediyordu. - Tamamiylc !.. 

- İşte, aziz dostum, askerle si- Yilzbaşt Kamat hll.18. y\nüme ga-
vilin farkı! .. dedi. V&t'§O\'a müda· rip ~alip bakıyordu. 
fnasmı düşünebilmek için ancak Birdenbire ilerledi. 
bir shil, yani askeri kuvvetimizi Önüme gelip, tamam kaJ'!fmıda, 
anlamayan birisi olmak Jaznndır!.. gayet kibirli bir tavırla durdu. Ba· 
Varşovanrn rntidafaasmı bahis şını gururla yukarıya kaldırdı. 

mev-zuu edebilmek için, düşmnnm - Aziz dostum! .. O halde beni 
Polonyayı istila edeceğini bilmek de tevkif etmelisiniz! .. 

Ylizbaşmm ibu tavırlarını artık 

fena halde cnn!ı1ucı bulduğum için 
kendisini c.iddi~ ete 
lilzurnuııu hissettim . 

davet etmek 

- Rica ederim, ~iddi göriıRe • 

lim! .. 
Demeye mecbur oldum. 
Yüzbaşı Kamat hiç istifini 

manu~tı. 

boz-

ımnuz? .. 
gerektir! .. Bunu nereden biliyor _ Dedi. 

Yüzbaşının bu hareketi ve bu - Ciddi gö~Uyoruz ! dedi. 

- ~maıım ·vn.reova. müda.fa -
asını şimdiden zorlamasından! ... 
Plfmlannı ele geçinneyo çnhşma · 

garip tP.Jdifi ben! şaşırttı. Belki şu lı.nA kadar size hiç bu 
- Ne demek istediğinizi anla· kadar ciddi bir ey söylemi§ dcği· 

mıyorwn, yüzbnşnn!.. lim! .. Aciz dostum! .. Hakilmten 

• 6ından! ... 
Dedi ve yine omıızlarmı oynata- ... . 

rak gUldü. 1 l uzbnşı yınc ormuıl:\l'lnı kaldı · 

Diye mırıldanarak oturduğum beni tevkif etmek tamamlle hak. 
koltuktan nyağn kalktım. YU:ı:bru;ı kmız ve salılhiyetiniı dahilinde o
Kamat ayni vaziyette: lurdu ! .. Çünkü hakikaten \·arşo· 

- Evet! Beni de tevkif ct,m~li- vanın müdafaa planlarını düşmana - Evet!.. Valeskanın tevkifi j rarak: 
~nvesindedir ki bir gün Varsova - lfoh ! .. Hoh ! .. Hoh ! ... 
ltc~diııi hazrrladığı kahrnm~cıı Diye güldü. Oradaki kumanda-
müda.faaya muvaffak olacaktır!... nımızın bu planını bugün bizzat 

Yüzba.11 purosunu ağzına sokup genel kurmay dahi bilmez! .. 

yalıyara.k çıkardı ve sükünctle Van,ovnd:lki bir kontes Valeska 
yaJttr. bunu nasıl bil bilir ki düsmann 

So?ll'8 bana da 
UZ3.ttJ. 

puro kutusunu 

- Bir puro içmez rnlslniz ".' de · 
di. 

verecek? .. 

1 Sonra Varı:.ovn rnüdafoası tek 

\•e basit bir plandan ibaret değil
dir ve ôlamnz! .. BütUn bu plfmlnrı 

1 siniz! ben birer birer teslim etmişimdir! 
Diye telrrarla~ Çünkü, ben br Polonya istihb.,rat 
Ve benim hayli ş~aladığımı subayrynn! ... Fakat. nyni umanda 

görünce de yarı hiddet. yarı bil - da dlişmnnm gizli ajnnıymı ! .. Dilş· 

vük bir muzafferiyet gunırile: tmri\~ hizmet ediyorum! .. 

- Beni tevkif etmelisiniz!.. Kama.t, sonra, parmaklan anı _ 
Çünkü Varşova müdafaa planlan. sında tuttuğu purosunu ~1lzUme 

nı düşmana gizlice \'erenlerden bi- ı doğru uzattı ve tamamlle m~ 
1 ri de benim!.. fok olmuı:ı blr hnsnn edn.slle: 

ı Dedi. (Devamı oor) 
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e ı 

oslavyaya 
dostluk 
teminatı 
ver· di 
~ugoslav ' 

ıv<akedonyasından 
bahseden 

Sofyıı, 28 (A. \.) l!öyter: 
GUzidG parlA.mento nz ıarı, mebus 

Dumano'un mccllııto Y~osl:ıvyaya. 

kargı yaptı~ taarruzu tnl.b!h etm;ş· 
lerdir. 

Eski b:ı~ek!l E'.6 04va.not, mczk\1r 
ta:ı..'TU.Zun böyle and:ı yapilrnı;J olması 
na tcessU! eden gene e ltl b:ıı;ıvckll 

Çtınkofun mUtalcasmo. ı,tirak ctmııı· 

tir. 
Kösclvanof d mi!itlr ld: 
"- Biz Ba.llmclard:ı sulh i!:ln ç:ılı

§IYOruz. nule:"nrlnr sulh yolu ile, bU· 
tun komJul rll" iyl mUn ebetler ida· 
m ct.m !: nur til"' mllll taleplerini 
t:ıhnl:l.uk ettirme'" isti) orlar.,, 

Çan ot, :ı.nc t ah.s1 nokta! nazan· 
nı l!ade ctm ~lir. Bu, ne lıUk~meU ne 
pa.lD.mentoyu ne de cfltn.numumlycyt 
bir k:ıyıt ltma. koynmaz. G:ırp l>om· 
§Ula:-ımız 1:::ı ycrs z Uıarruzu fena kar 
§Ilamam:ilid:r: ÇUn Bulgari tanın 
Yugo lavyn ha.kkm ki dUrU tıUğü ,.e 
1.>i temennileri p k 11 malt\mdur . ., 

BULG.lr.tST.l!'."I> \ IUlU.J 
lUODAFAA TAllS1 :\Ti 

Sofyn, 28 (A.A.) - D.N.B. 
llnllyc ruızm Bo~ot, müdafaa. icln 

bir milyar 360 milyon levalık tahsfsa· 
tI mutaznmmm blr l!l.yihayı mebusnn 
mecl!siıle t \;dl c'ml! Ur. Bu ta.hıılaat 

Uç Be.nede tcdiyo olwuıcnktır. 
Esbabı mucibe 1'1y1h mda, cntcr· 

nasyonal \ azij' et dolayıallc Bulg:ı.rls· 
tnnm 111 mUdn!aasmı temln için 
ordusunu kuvvcUcndlrmcsl lA:: geldi 
ğl beyen olunma.ktadn. 

(B:ı.ş tn1ııf1 l lnciıle) 
dan İtalyan ordusunu yeniden tan· 
zlm etmeğo G&ll§lığt haber almmı~· 
tır. 

nu SAB HK1 'YUNAN RESAil 
TEBL!Ot 

Atln:ı, 28 (A.A.) BBO 
Yunan rcsmı teblıtı: 
Yunan kıtantı ArnavuUuktc. 'IJ'!~· 

meğe de•·am etmı:Ur. Yunruı tay~nre· 
Jerl ltalynn n.skcrt temerldlzlcrinl, 
ricat eden kollan ve birtok dllşman 
bnta.ryala.rmı mu•·ıı.t1'aklyctıe bombar· 
dnna.n ctml !erdir. 

lbly:uı t.nnarclerl, ICorfu ve Kefa 
lo:ıycya. bombalar ntmışlardır. Sivil 
hal • nra.Jlllda ölü ve yaralı ' rıo ~. 

er akşam -(Ba~ tarıı.fı 1 ncL ) 

Yeni türeyen bir 
Alman ajansının 

neşriyatı 
(Bas taralı t nciılc) 

BüJitk bir 
deneme yapılacak 

ta iltihak edecek memleketler (B:ıo; tar:ırr 1 nrillc) 
serisinin yeniden belirmesinden 1511 yardımcı poli.cı, 1612 ~ ardımcı 

1 
evvel bazı meselelerin halli ve itfaiye ve 611 ev hemşireı:?i de 
.bazı momleketleri alakc.dar e<len vazife görecektir. Deneme.>, önii· 
işlerin görülmesi lilıım gelmek. müzdeki ayın yidisi ile on bec-i arn· 
tedir. sında ve gayri muayyen lıir gümle 

Bugün Yugosla\')'n ile Bulgarislnn yapılacaktır. 

ilk pl!l.nda. gelmektedir. 'üı; devletin IŞml,.\IU l\IAS!<ELI~~rn 
llt!hakI dolayısile cenubu §arltl mem· tŞl1'DF: GORl T.ı·:N NOKS \.NLAR 
leketlerl için do~acak vaziyet nazım \"1': VJT. \1'L'l1N '.l',\ liMl 
ltıbarıı. nlmacnk olursa, yultarda bah· Diğer taraftım vilü.yetce yapılan 
sedilen meseleye al!olunacak ehemmi· kontrolle'!' netice.sinde. ışıkları mas· 
~et gUz l izı:ı.h edilebilir. • keleme i in'"e birı;o:; nok.'>3.nlnr gö· 

Cenubu ~arkl bölgc:ıi yıını B.ılkaıı· rülmU~ ve bunlnr 11 madde halin· 
l::ı.r slya...crt mU§ahlUerln yine dllckat de tesbit edilerek dün kaymakam· 
na.z:ırlnrmı Ç"krnekted!r. Bu mll~::ı.hlt· lar:ı. bildirilm~tir. 
ler, ltalynn • Yunan muhasa.matı do· Tam:m ııudur: 
layıtile hu:ı~1e gelebilecek lhUltı.tı göz 1 - Tic::ı.rethanc, lo~anta, ma· 
onUnde tutmaktadır. Geçc.n ha.ftruıın ğaza, kahvehane. sinema, bar ve· 
nihayetine ltadar bcslenll .. bi!cn bUtUn bütün dUkkıin sabiplcı inin 'itrln ve 
ümitlere rağmen, B:ılgıır murahh'\Sle.· camekfı.nlarrnm üst taraflarını ka· 
rmm önUmUzdeJ.I. gllnlcr :r..nrtında p::ı.mak sureillc ve bazı esnafın am· 
Eerllnc G"lderek U~lil pıı.ktıı. iltihakları pullerinc kırmızı, mavi, ~iysh ve 
nı iınzalıyacnklarmıı. dair hiçbir ema· hatta gazete kağıdı asmak sul'etilc 
ro meYcut bulunmamaktadır. güya ma.skelem·..ı yaptıkları; 

Blrkac gUn evv.cı Zora gazet<?slnln 2 - Birçok esnafın camelcunlart 
mühim bir makalesinde Bulgar dağ· ::ı.çık ve harice ı~.k verecek ,·az.lyet· 
larından çıkarak Ego denizine dökU· te mavi ampul kullandıkları; 
len Meriç, Struma ,.0 Mesta sularının 3 - Kapılar açıldığı \'n!tit aydın· 
mnn.sapl!lrmI talep etmesini hatırla· lığın dı.şarıya tamnmen \'Urd ı~u ve 
mnk, bugUnkU vaziyet dahilinde cnte· içerideki lambanın bu v~iyete göre 
re~ bir :ey olur. Bu gazetenin nim nıaekelerunediği; 
resmt ma.hlyeU ruUdUrU tara!mdan 4 - Pazar yerlerindeki esnafın 
yazılmıLJ olnn bu maltaleye hUSU31 bir Jrnllo.nuağı l·o~'U ma\'i ıı1rk veren 
mahfyet vermel<tedlr. fenerlerin tamnmcn havay::ı. kar§ı 

BERLINE l.'EXt SO\'YET maskelenmesi: 
TAYL'it lUÜ!l<ASEBETtLE P 5 - Birçok knln·cl<'rin camla"rını 

Bcrlin 07 ( A A ) Tr kmnızt, beyaz veya :ı..çık rC'Ilk bez· 
sean a]·~ N b"ld·. : --:- anso- Jerlc perdeledikleri göriilmUştUr. 

. sr 1 ırıyor · :\{a.,kelemekten maksat harice ka· 
~kzanof dün a k Ş a m tiven uıık sızdırmam:ıktır Kalın 

Berlıne ha ek t t · t' B " · . . r e . c mış ır. . siya.h veya kalın ko~'U mavi bez ve· 
Stalının h~erı, arkada~ı ve ya kaiht kullanmak daha. el\·erişll· 
ada!l1ı _olan B. Dekaı.anof yeni dir. 

0 

vazıfesıne ba~lnınaya l1azırlanr. G - Bilumum sinemaların nnt· 
yor. relerinde bulunan liı.mbalnrın hari" 

Alman • Rus dostluğu - ma. ce 7.iya vcrınivecek ııekilde maske· 
~"m'd nazi • Sovyet dostluğun- lcnınesi şartt~. 
aan 'bahsedemiyeceğiz - bü. 7 - M:uı;kelcmo işinde siynh ve· 
yüktür, '.kuvvetlidir. Çünkü A- ya koyu mavi kalın bez veya kiiğı· 
do1! Bitlerin Alman:vn.sı ile an dm kullnnılması li'J.Zmıdır. 
cak büyük vo kuvvetli dostluk: 8 - Ap::ı.rtnruınla.rm. hanlarm a· 
lar mümkündür. ra yerlerinde bulunan hava ve ay· 

Ve işte bu hususta. bazı ha- dmhk için bırakılmış bulunan boş·. 
yalcilerin dalıa~imdiden nifaıi' luğa karşr olan pencerelerin de• 
tohumu olarak lelakki ettikleri ~kelenmesi ve boşluklar üzerin· 
Bulgf).l'istan Berlin Moskova de bulunan camların da koyu mavi 
dostluğunun ibüyüklÜğu ve saj?. .veyn siyah renge boyanmns~: 
lamlı~ de ilini görmekte ge- : 9 - Seyyar satıeı~nn l&mbalıı: 

1 cikmiyecektir. r:nm ya tamamen I.a.ğv veya bu 
En iyisi :&;JI{w m~elcsilc l~balann lıav~·a ka:rşı mwelen· 

hadiseler \-Ukubuluncaya kad~r di.kten sonra .ıru!.lan~lmMl; 
'\'e sarih bir §eyler yamıarnu .. '\ .. 10 - Motörlu ~akil va..'lıtııla~a 
imkan olunca.ya. kadar şimdilik ,nıt ~a. işlenndo yeknıı.snklik 
temas etmemektir. temını; 

'Akdenizin şarkında ve ...,ar. 11 - Bütün şoförlerin umumi 
. "' caddelerin haricinde.ki sokaklarda 

blnda. iki millPt bekliyor. O iki projektörlerini kullanciıklarr görUl· 
millet ki, tarihi sır'<ırım kimse 
asla keşfcdenıemietir. müıstür. Ba.zr Soförler de lıüyük anı· 1 

"' pul kullamnakla beraber fener cam· 
Şarkta.ki milleti:ı. Türkivenin larmı koyu mavi, yeşil, kınnızı, 

derhal h:ı.lli lılı.nngclen me~le mor renk!erdc boyadıkları vo bir 
olduir°·'lu lı:ırcy ~··steriyor. kısmı <lıı küçük ampullc>rl m:ı\'iye 
Şimdilik susma'c ve bakmak i. boyamakla beraber kar:mlık başla· 
<'.ap ediyor. Dclcaza.nof B.er. dıktan sonra büyUk Hlmbalan mas· 
linde sür'atle lıare1iet cdcc"k- ıkesiz olarak gözden k.ııçıuı. soku· 
tir. Ba.zan b:zim 1ece~üslirnüz !arda yaktıkları görtilmü"tür. 
;fazla bakma.ya inhisar ed~r. Nizamnameye hnıamc1 muha.iif 

R d ld 
olan bu hare.keti'.\ oidılet:e ö:ılen· omuya a amlar mesini, ve bütün vesaiti nakUve 

Z ize le leliketze• 1 tnumereııır 
· vaziyeti tJi 

~'j;l ii:.lıTSQlr,SQe vapı~-· (' IJondm, 2i (A. A·J~\ 
~ '9' ~ MA J Britanv:ı islihb~rat n.1 eri1C 

diği bir mül:lka.t~ .AlJl 50n~ 

lamdı--ıa· müttefiklere yaptıgı ~~ ~ a ... • }erde kayda. değer_ l~e ~ 
artan \•ardımı pek zıya ııl! 

Ank:ır:ı !:7 - Büyük 11illct 1Iec· 1 vekil Doktor P.efik Say•lr.m. kür- ettiği · kaydeylediltten..,.; 
!isi lıu~il:ı Itefet Canıtc~'in başkan· süye ı;elerek yapılan yardımlar do· !ngrnz ve müttefik k~ect 
lıf;'Tilda to~lanmıştır. layısi)le vat..ıındaşlnın. bu uğurda. nin kati bir za.f<'r elde l1.1Il 

Celsenin acılmn.sını mütcnkıp Ti· çalışanlara ve Türk milletinin a.cr rine tamaır n kani bil iri #) 
cnret Vckilli~nden istifa. eden Ay· siyle ya.kından nlakndnr olnrak \'nr nu sövlemiş ve sözler 
dm Mebusu Nazmi Topçuoğlu nun dımlnrmı esirgemiyen yabancı dev· 

1 
devam eylemiştir: .. dı;rt • 

yerine Ticaret Vekill"ğiııe Ankara Jetlere ve dUııyanın en u::ak köşe· "- lngiltere bug\111 tsııı d' 
Mebusu .Mümtaz Ükmen'in tayin lerinden yardım yapanlara Ttirk evvclk"nc nn~a.n h~dU ~ 
olunduğunu bildiren Riyaset.icum· hükumetinin \'e milletinin şükran· receoı iyi v...ziyettedır. ··tii~ 
hur tezkeresi okunmuş ve muvafra· larını bildirmiş Ur. ' çiiktü~ü 7~"\man itirııZ -~ f 
kıyet temennileriyle karşılanmıstır. lbir surette tehlikede 1tj·ı; 

Bundan sonra Hilmi Uran (Ser maruz olduğu istil'L t: b 

ııan) küı-süyc geleıo;:k mi: i vardıın Akdenı"zd"a ı·ngı·ıı·z teşebbüs bile eanıncdı •. tett 
komitesi namına beyanatt~ bulu· sebebi dııha o zaman.<!. ,,.~ t.ııl' 
narak, Erz"ııc:ı.n felaketi üzerine • 

1 
Jeceğimiz mukavem:t J1 t~ı 

her tlirlü yardım Ve tcbeITÜat i!f donanması ıta yan ıt~ nksamı ile teşk~l ~Jt1 
l ırinin yül:se!c mcrcie uymclc üze· ~muoofaanuı kudret! o \ t 

ro mccli3 knraıiylc Abdülhalik ·ı • "k 1 IDörtavevvelb'ziibırlı 011 t 
Rcna:mm ı-iynscllildc kurulan mil· gemı erını ova ıyor d v t• 
li konıitc>nin yardım ve telıc>nüat ikesi t ehdit ediyor ~· ftdt• t ı. 
i5lerine nezareti hususnndnkl me· Uzak mesafeden temas dit maddi şekle girdı. drı'P siri bizim t."ıSavvıır ve ..., 
saisini ruılatmı , milli komitenin tesis edildi tiğimizden az oldu. J30w,1, tekmil teberrllata muhatab olmuş, ııJ1 _·-..ı 
delalet etmiş, fak:ıt ona el sürme· Londra, 21 < \.A.) - Amir:ıllll< d:ı· manm memkeletin 1l'.I tııı-: 
miş bulunduğunu, küçlik büyük her ircsl tebliğ ediyor: Inrm~ktın ibaret o!ııil 11sıı 
teberrüiln Jwmitenin malfımat vo Akdenlzdekl doıınnmnmızın bugUn hedefi hiçbir suretle ta 
nezareti altında do~rndnn do~nıya öğleden en·eı ıld zırhlı Y"C çok kuvvet~ ~;...c_tm_ed_i_. -------
KIZ!lay şubelerine yatırılmış \"e 0 • 11 kruvazör ve destroyer teşı>kkUJiln· 1..,, radan makbuz alınmış olduğunu, den mUrekkcp b!r tt:ııy:ın filosuyla Sovuet • ADt8f JP 
komitenin işin icra sahasına müda.· teması tesis ettlglM dair haber gel· J t 
ha.leden tam bil- icUnab halinde kal· mlştır. DUşman, lrnvvctlerlml:r.ın yak· mlzakerel!J . •' 
mış ve bunu tnmamiyle l(ızılaya ve la§trğını anlar anlamaz derhal istika· ıı ) 
hükumete terkelmiş bulunduğunu /kametini tepdll etmlş ,.c tam yolla Nc'')Ork, 27 (,\,ı\.) -;s.Şıı 
söylemiş ve bunu müteakıp teber, 1kendi UssUne doğ'ru çeltllmlştlr. Kuv· Asso::iatcd Press'in \ nıc 
rliat ha.kkınn:ı •·akamlnra müstenit vetıerlm!z, düşmanı takibe ba§lıı.mIJ muhabiri, iyi haber nlnn r::P 
izahat vermi~tir. ve az.anıt mesafeden Uzcrlcrino ate~ rm \'e'rıli-;i ve Sovyr,tıcr }3l :ıf 

Bu izahata. göre, dahilden ve h::ı.· nçabllml.ştlr: B·ı tema.'! hakkında §·m· ~ilk elçi.si Umanski'nin bU ]l t 
riçten vukubulan nakdi tebettüat dlllk başka. bir malumat mevcut değil ıüciye mUsteş:ı.rı Vellc~'I" ııJ; 
5.325.870 l ira 14 kuru,<µı baliğ dlr tam tnr.stı.ıt elde edıllr cclllmez ;ınüz:ıkerclere b:ışlıync:ı&'l ~ rer ıd 
olmuştur. Bunun 1.420.727 lira 47 nC§redllecektır. lti haberleri zlkrederl:'k dijb~ 
kuruşu ecnebi memleketlerden; ' "~füz::ı.kerelere yenid~il 
3.905.142 lira 07 kuruşu da dahil• Bnlgarlstanın ması bazı Vaşington rtı c u 
den yapıl:ın teberrliattrr. b c! fi Sovyctlcr B"rliğinln nıih'rt{c:~ 

Dahilden yapılan gıda maddeleri 8 8 t?tmiyeceğine bir nlaınet rde11 ıdt 
tebcrrlialı 2.177.140 kilo; 97.617 a· (Ba.' t.arafı 1 incide)'\ lunmaktr..dır. Müz:ıkcrclC ~ 
det; 12.005 paket ve 5:;.ı kutudur., misali gösterilemez. Şimdiki in- ye kndnr nz bir netice nlIJl 
Giyeceğe taalluk etlen eşya 907.133 tihap, Hillerin nizamı ile imha . .. iki nemlekelin tıunıard ~~eJ 
adet, 137.38 l çüt ve 39.4G8 taknn.' ı ya. çalıştığı eski nizam arasında;' mli.sbet neticeler istilısıı.l ' !! 
dır. Kullanılacak eşya 84.378 adet ~ değil nizamla. lmigaşahk ara-• midinde olduğu 7.nnnNlil~~t 
27.554 kllo. 3.435 parça ve l.30S smdadrr. 1XGir.tz TEKL1f1 f.\.şrr. 
çileden iharettir. Nizam, bir lasmı zapte<lilen J.on<lra, 27. (.\.A.) -:.8p ' 

Dundan sonra komitenin fnnliye· ve diğer bir kısmı kahra.manca. / marasındıı bır suale c~~ ı..-ı ~ 
tine artık nibay~t verjlmcsine .dair ça;n>rş:ın ıııilletlcrin viicuda gc. Butı_er, ~ovyet1;r Birlll>~ ~ 
olan teklif kabul olunmu:;ı ve B:ıJJ· tirmi.q olduğu muazzam ittihatl teklı!lerme. lı~la _ce.\•aP ~ 

cephesindedir N'iz"''ll k"nun~ oldugunu bıldıruuştir. c<:' 
• •CU • .. l B ti u· b" unl0 ,, 

esaslara istinat eder Ye kanuni d u e_r •. 'C ge~ ır 5 rd ıJ 'ı;. J. 
5 - Otomobil, kam•·on. tram· makamların Yarlığını istilzam Be, lin~adrıcıyel nazırılLo 5ov) t ' " ı B k 1 h · b" . er e vu rna ge en . 

vay vesalr vesaiti nakliyede mns· ey er. aş a ıer angı ır n.ızaın m ··r1.· 1 · · :ınıılll~ iler· k ı • t ç·· k" 00. l an go ışme ermın 1 bil' 
lenmiş olan ön fenerlerde 5 mili· ı ·:ırgaşa:rı• ır: un u Ye neticeleri hakkmda reSJJI. i 5 

metre gcn~liğinde ve 8 s:ı.ntimetrc uydu:r:ı~ bır nı~am topların 'natta bulunmak isteıncdiğl:l 
uzunluf;·.ında boş bir C'izgi bırakıl· menzılını aşamaz. m.işti 
ma.sma karar verilmiştir. Diğer taraftan aym gazete r. j 

6 - Şelıirdc ı~ıkl:ır ı~nrartıldık· "ıziyeti ~öyle mutalen etmekte.
1 

P •otS 
tan sonra başıboş bulıınıın köpek· air: .. Norvecte sa11 • < 
!er seyri sefer kin bir lelılik~ hali· "Biitün patırtılar '-'atışdıktan .- 1" J , JSe\yorl,, ~8 (.\.A.) - ı ol 
ni almrıılardır. Eunlar topiattırı!a· sonra mihverin lehine kalacak Taymls gaz te.!Jnın sto·t· 11~ 
ca.ktır. bilanço o derece ihmal edilir bir ~ haber n!Jığma göre dJn .. 1,r 
7- Diğer tarnrtan cmniy<!t mü· şeydir ki, mihvere yen~ ortaklar da Norvecte dıı~l:ır ,et P ~ / 

dilrlilğilne yapılan birçok ~ik"ıyet· J ara.5tırmn k~:~;fi\·eti hakikatte mn~a ba,l:ı.mı~tır. Key!ıyct ...,ı;etl 
ler neticesinde ı:oi•i!'l,.rin karanlık· bir muvaffa:.ı~·ct'Pizlik ifade e Jlıı•· . . • nln en muazzam sa.botDJ ,fof',n 
tan istıfade edcr•k, müşterileri gi· den Q ir te\'akkuf d"'\'rf>~inden, dlr •· ıı 
d 

Y• ra]{ teltllc'd edilmekte · ._.ıı' 
ec.egı yer yakın .İ'!e kalml t'lıncclik· başka b'r ı:ıev deg7il<lir . .Mihver, ı ıntı!U"" ... ı ı f 1 J llslerll Alman asl<er ,,,. p-

kin bir şey yoktu. ikimiz de 
mensup olduğumuz ırk ve mit· 
liyct için çalışıyorduk. MU-;a.~ 
deleyi canlandıran ruhun yük- <Caş tarafı ı lnclc'c) 
sekligi ve azametidir ki kalbler bu saba.11 saat birde lejyonerler 
de hiç bir sahsi kin ve infial ~arafındo.."l. .Tilavy askeri hapL 
hissi. b.~rak~naııııştı.r. Tıbkı r:ng- sanesinde kurşuna dizilmiştir. 
tc b~.tun .li•ddetlcr!yle dövüşen rurşuna. dizilenler nrnsında 
boksorlerın mac bıttikten sonra eski lb3şvekil general Argesianu 
snmimi ve halis bir h&nılo ile ve eski emniyet nazın Mari. 
biribirlerin'n ellerini sıkmaları nescu do. vartlır. 
gibi. Dünkü ımıarızın bugün NJ;FRET \'E İXFIAI, 

lfınıbalarmrn havaya k::ı.r§I ~a· 
men nuı.skele.unesinin temin edil" 
mesi 13.znndır. 

erı veyn aza para istedikleri, lJa.· niifuzn kırıl11cak \'(' Yı•naıılıla- çok kimseleri tevkil ctını~w· 11 
vul 'almadıkları, ~aat 12 ~:?n ~vvel rın C"'vnmlr muva.Cn:.ıyelleri kl!attnn anlaşılılığıııa göret.atoP 
de ~ece zammı talep ettıi<len nn· bazı devletlerin mütere.l<lit fi- Norveçli vnt&zıpervcrıer ... ı.1' 
!aşılmıştır. Emniyet müdürlüğü va· kirleri üzer:nde hnyırlı bir tesir mUnakn!At yollarını ıu:sıne" 

E~L."\'İY.ET JUfDVRr.VGü.:'\t'~ tr.ndaşlar<lan bu gibi vaziyetler kar· yapacaktır. 
TEDBiRLERİ §L'!tnda kaldıkları takdirde hemen u~rl' · · .:ı· ~- t kk f tıp edl1nıI,tir. _ .. ,.t~e 

ı:x; ının "'""Jruı<>'l cva · ·u Ne,·york Taymis g.....- ı 
Emniyet mUdürlihfünün de veni· 42154 veya 42170 num:ırn,·a teıe· d .., " "' -A • • • • .ı •• C\'resi ve Bulgnristnnm Tiirki. telgrar bu mm takada ı:ıı-.. o,."ltll' 

den aldığı tedbirlerin csa~la.rı §un· fon ctmclerını rıca ctmektedır. Bu \'" t.., ..... f nd •tt"h .. .l·ı r !ardır: k b"l lm d y • • - ı.: "' ı an ı ı az '-''ı en a - il!l.n edıldlğlnl ve Alman .d 

m
aaralJ aorınaı ::ı.If.ı'aı tıak· ·dlrtde plakab nuc· 7.İr.lkiı.r hattı hareket karsısında ı Jtıııc ı.-

1 - Seyri sefer memurları, ge· ra ~ n ıncı !ju ey .. t d. v. • ha.re kete mllhcyya b r )>lll$t 
celeri beyaz m~amhn gi~·~ek, ser bildirmeleri kılr:ı· gcs er wı cndısc. Rusv:ı.nm Bal· nl. iltl\'C eylemektedır. J3Utalt'-ı>~ 

mektubunu almak beni hakika· J.onılra, 28 (A.A.)--.- B. B. C. : 
ton ınütehassis etti. 1 kimiz de Dün demir muhafızlnl' tarafınc'en 
artık o eski zamanlardaki gibi tevkif ve iılnm eılilen ~ski rejime 
genç değiliz. Fakat millet ve va· mensup g:ı.hs.iyeller arasında sabık 
tan uğrunda mücad3le ruhu iki· b "~'·il Ar .. otoinno'nun da bulun· 
mizin de .kalbimizde aynı kutsi duğu öğrenilm~lir. 
ateşle yanıyor. Dün Romen nazırlar meclisinin 

Eski ın~:;fokdasınıa temin ede· içtimaı geç vakt" kadar .sUrmU~tür. 
h!lir.inı ki bugün· Türkiyede he· Başvekil General Antonc.sko il" b~ 
p_ım_ız. Yunan :Z_!lferi icirı yürekle· vekıl muavini ve demir muhafttlar 
l"ımızın _çar~tı ını hisscdiyorıı?. şefi Horla Sima lejyonların bu ııa· 
Elen n'ılletı ka-zandı~ı zafere reketlcrini tasvip etmediklerini he· 
bizden fazla oevineın~z. Bu hu· yan ctm.lşlerdir. 
susta kendilcrir.o nıt'saviyiz. E- L<>jyonlarm hr.rekcti Romanyada 
len milletinin gösterdn lı::ırika· bliyUk bir nefroUc karşıla.nmışbr. 
lar ve kahrnnınnlıklarla iftihar Bir ajans haberine göre, Rom~ 
ediyoruz. , ordusundn.k.i biltfüı generaller pro· 

puşlarm:ı da beyaz bir kıiıf geAlrr.r 8 - Ta.k3im ı. ı~.<'nimahalle oto· knnl~~a ne d~~~c~ n.Ja.lu• a~-~a.~. dan gönderilen lutaııUa şt!' 
cc-klir. bilslcri nlq~am saat 1 i elen i'Jb:ıren la. de\ an: ettıg-m n h_ır dcıılı<l_ır. ml,şlir. Heycl!l.ndıı.n bozulıJl ı<Li ,.ş 

2 - İşaret kaidelerine kırmızı ~lemiyecektir. Unlk bu sa:!Ucn Yınc bu_ ıFbat ?der .~1; B,.lg:ırıs. bUtıln yoll:ı.rda Aimanlıı;c::d tı 
ve ye"il renkli fenerl!': kon:!c:ı.ıttır. sorırn va·mrla rridecektlr. ~anın crı~me:, ıstrdıgı hedef Bo. larmı durdurarnk ınuıı dcııı 
İşaret memuru, lıir düğmeye hasa· !l - .A) başmd:ın it.ibaren herkes ga.:l .,.,.dır Ye <' - er korkuları mcktedlrler. Bercen • oıılO'l'# ti 
rak yolun kapalı veya ac:k olduğu· C\'lerir.tlc tlo dı.,::ırı:•a 1~ık hii:ı:mesi varsa im taraftıındrr. Çiinkü l1 yerinden l;esılmlştır. 1!) •er? 
nu bildirebilı?crktir. ı:;:7.mıvncak l"ekilde terti!:at ala<':ı.k· öyleye benziyor ki, Bitlerin sekiz gün l~ım ı;eJdlği s rışrl 

3 - Ana seyri sefer yolları ile tır. Bum. mubalif hareket edenler, Hlnınbn. thöJarı lar:ıfında ııar- dir. HarJenger ve RldS flY~ııııtl 
diğer plyade kaldırıml:ı.rı l:ordür J::lSıf ı·ol'ı.m;nn niz:ımn~mesinc -;öre lat.ıcak ışık Alma•wanm F:-radc yunca gi<J,•n Rlks yolunun tıııl 
lcri beyaza boyanacak. yol mihver 25 fü:ıya kadnr par:ı ceuısına ç:ıı.. nizi <'le f'<'<'İrmcsinc müsaade fazla znmnna, mute\·ııltıaf • 
Jeri de yolun imtidadınca ~::ı santir.1 pılacaklardır. eylemeye Rusyayı ~ev1:cdcme- tndrr. '" )'il~ 
kalrn!ığınd::ı. beyaz bir yolln. i::arct İZMİTTEX ~h'r\11 !i \(iTT m:LDI ycccktir." Zannedlldiğine göre son ııı11ıt 
edilecel:lir. lzmit kağıt fabrikasınm yaptığt Muharrire güre, siyasi veya 1 murıar, donları, ı,uçUk ~ııcct~ 

1 - Virajlar, avnı şekilde beya· "iynh kağıttan 20 ton dün ge>lmiır askeri şidde•li b;r taarruz Yu- \ rilc heyelAn husule getire 
za boyanacaktır. Elekt.ıik, telbl'af tir. Eunwı on tonu tacirlere dağı- g-0c:la \1Vava. lrn r~r yapı)aroilir. cedo gevııctml{tir • 
direkleri, meydan ,.e caddelcrJeld tılmışlır. Geri k:ıl::ı.nı ua YcmiJterl nğaç gövdelerine de birer :ıdıı.m Seliloz mileS!lCSes.i satış §Ubesindc .AiHlil.IJl!OOi~!.~llJı11HH!/llWMM-" . Bu")~n . as_ırdido hesaplarını, t.t'sto makamında. istifa etmi~ler 
bo; unda beyaz b~:ra sürülecektir. sa tılncaktır. tf/? . .. sıı1 

BUGÜN MATI NELERDEN iTiBAREN .. .. .. 1 ışnn.Ar.r.< •ö~.,~~~;,:,":,:~~Rlr< K."""'·'GI 

tr =ip EK Sfuemasıada :Jıı- TURKÇE SOZLU•"1ı BU AKŞAM La 1 e Salonlar 

uks ... K bır oıvaset ruhu ile tas· dlr. 
~ - :;, e~. rok dost ve kardeş oı· 
ı 1u1" Turk va Yuııan milletleri 
bu m.esut neticeyi temin eden 6 {. 

Y~~~~ın faydalarını fiiliynt ile 
goruyorlar. Bu müşahede· 
nin iki millet arasındaki 
:rabıtayı lıiç bir sebeple sarsılmaz 
ve avş msz bir hale sokacağın· 
da ze!.~~ kadar tereddüdüm yok· 
t~r. ı urk vo Elen ın'lletlcri is· 
tı.kb~lde. daima yanyann, e!ole, 
bırbırlorınden oınin ve biribir 
lcriyle müftehir bir halde yaşa· 
y:ıcaklardır. Ynkında çok daha 
Jıarlak Yunan zaferlerine şahit 
elnc~ımıza eminim. Son bayra· 
mı bır e.r:ı.d:ı yapacağız. 

·o E M " R K A p JI • rıı.:·•rı' ı 
~ iN nı POWEL - ROSJ~l\L\RY L~'<E - rntsctLLA J,Al'I ~ - 1 ~ tJğı nıe,ııur FRED WAHL'iG PE~SYl.YANlAXS cıızJ511101 '::ıtöıl 

. m dlğl, clünynyı ye~lndcn oyrıat.anJ prl>ıbnn n~,ıı~rıa~ığl·,~( 

ti~~~:::~ h!~~~~:~n va . ~ rı.. KdllbcorlelrlninlateşE JkattıLK'·.,\ LB~E\:Ry lli~-RmEın va:ıanıu·· ~s o 
müthiş bir şahesar ; 

~ filminin ı:öz kıu~tıran ebedl nur ile pınl pırıl y:ınI3 ° D DtJGiA'i': ŞinıAI dl'..ni;:lndc Uk bllyUk bara tn:ırnızu en son 
~ turk~::ı P:ır:ımunt Jumlllde 
!. :-;umaralı rcrlerln1%.I l~tfen en't'ldfln k:ıp:ıtmtt. ıırılll!!"d IJ-• SUare saat 1 de ~efan: 43l95 -~illl" 

\1.merika.da grıııgt-.Tcr' • hcyrıtı • heyc.~aıılı mac,.raları • rı iU1ıiş rl:ıbetlcri. 

Baş Rolde: C B A R L E S B O Y E R 
• 

anslar saat: 1 30 • 3,30 - 5,30 ve 8 de • 



eıı ~laı-da balık pek çok. 
niara aaldırmnlnn. 

lı b:ıı ına bir sebep 
«ı 

Cnlzde ve aç kaldık-
daııa tehlikeli oluyor. 

Sonra sllftlısız olduğu halde faz

la uzakl~tığını dilşlincrek ntmı 

döndUrdU ve gerisin geriye koe • 
turmıya başladı. 

Çütllğe yakln~tı. Brunbula • 
rm arasmdan geçiyordu. Bambu • 
!ar atm göğsUne kııdıır çıkıyor, 

bazı yerlerde henüz yeni hasat ol· 
duğu için ortada bo§ yerler kah. 
yordu. 

, Jan etra!mıı bakındı: işçilerden 
Yt balıklan arasında kimse yoktu. 
:Uhtemel olan kazayı Ha~'Vnnm ayaklannda nal falan 

Cô l'Uni bir raşe ile tit.

1 

olmadığı iıoin ilerlerken hiı; acs 
~erinin önUnden müt.. çıkarmıyordu. 
Clıiıı ha~ ali geçti. Genç Ansızın dar yola yakm bir yer
~taze cUC'linl bir ayı de, bambularrn aramndan bir in • 

1Z dl: leri lU"Ulnda ısnn Eiesl ftiitli. Alını durdurdu ve 

olnıuştu. dinlendi. Sesi tanmııı;tı: Ses Goc;u-
0 

11~:ı olsun! dedi. Sizi mlntn sesiydi. Zcncl kendi lohçcı • 
kar görmek isterim. 

• ~oktan insan kendini 
~arııı bırakmalı? 

eic:r olmasa bayntm 
d.ı~ 

bıı SÖ:lere itiraz et· 
takat ihtimal ki genç 

gttınez diye sustu. 
~ §il sözlerle iktifa 

h 
e bin blr çeşit §el' gö. 
rıtesın kendine göre 
il' şey var. 

ltttaıı1nrmdan hoqlnnır • 
heyecanınz bir bur. 

ll t re h ed 0 r. Bazılan 
ı:ıtn karnına girmeden 
Zler ••• Herkes bUr ve 

ı. nf'lki ben de sizin 
t !\ bilseydim o kadar 
~ 

areı gösterirdim. 
;; ~e güzel laflar bu. 
~ u IDdi: le rrJslls!z bir 

\ e~eğhı.lze hiç 

ı- ko:-n d"melrtt>n malt. 

sile konuımyor, ve yanındaki ar • 
kadnşlannıı bir şeyler anlatıyor • 
du, 

Tabll ne kendisini ne de arks -

daşlarmı görmek kabil dcsildl 
Goguml arkad!l.cı.1anna: 
- Beye.:z.m evini bekHyen lt8. 

pek çok defa bahı:enlıı dı!imda 

geziyor, • di~ordu. Siz, l\rkndnş • 
lıır, bir goce blr domuz ynkalayrn, 
kesin, etinin içine olta iğnesi ko • 
ynrnk köpeğe at.m. Ayıbnlığı ya -
knlar gibi yakalanır. Hemen kö • 
peği öldUrlln, 

Beynz e!endJ bUyUk evdı:ı U}ıJ • 

yor. Beyaz kadm kUçük evde u • 
yuyor. Admı:ıu kUçUk evin önünde 

u~ııyor, bcyu kndmı beklemek 
için. 

Siz, köpeği 81d0rtın. Adıur.u'yu 
öldUriln, beyaz kadını ölciürün, 
beyaz adamı 6\dUrtın. BilU mJ bit· 
ti alzs çolr tUfek, çok bıınıt, çok 

bıçak, çok topuz. <)Ok t.Utü.n. ooıı 

bez .•• 
HcpslnJ alıp kayığa ytlklAdfk 

mi ynllnh ... Gilneş doğarken kaça-

28-11-940 - 29-11-940 

a.os Rat11 8.03 Dıılll 
pro:nun prorram 

11.10 Aj:ım. 8.111 t\j;lıtS 
8.3, I'ro;:r.unm 8.80 Prognıı11m 

d \'&DIJ dcnunu 
9.00 F.ili 1 •• dını 8.4fi E,· li11dını 

l.?.81J P'Jıl hr3 P11 1 %.83 Sıı.z t:ılt· 
ız.M Ajan' ı sıruıert 
Ul.OS l asıl heJctl 1%.GO Ajnn!'I 
H.Ca Itarı~ıli: ıa.o., Şarkılar 

program ııu:ı Harı,ık 
18.0S Caz Or program 

ke&tr:uıı 18.113 P.a .. yo 
18.40 lneeııu kıııutetl 
19. lli Mıu;fül IUl- ııuıo f aıut ııe~"ti 

leydoıılrnp'tı 1D :!O Aj:ıns 
19.SO Ajanı 19.45 Gfıolt luıl n· 
19.fli Muhteılf d., earkı11' r 

%0,15 ltıwi,\'O 

ı,...zet• ıd 
:?0.411 Tcms\l 

earlubr 
%0.115 Itadyo 

gnretc81 
20.46 Film 

~kıları • 
l?J.00 Dbıle,>lrl %1.SO Konıı!lm'• 

lstelderl 21•45 Rad~·., n 
:ı.so ı onu,ıua ork ..... , 
%1 • .Jll Radyo Or- ;2·82 Ajans 

kestrnsı .2.4.> mıd,vo 
22.!0 >. ı orkestra,.. 
22.4G Dıırı• mU:t.lğj 2 ()O azband 

YENi NEŞRIY Af 

Daktilografi dersleri 
Yllksek lktısat ve Ticaret mektebi 

ne§rlyatmdan daktilo muıılllml Htı
mld öven'ln eseridir. Müellif y&ıı 
harflerin k:ı.bulUnde Ult defa olo.ralt 
gene daktiloya ait Ur eser nc,,retm.11}· 
U. Bu defnkl eserinde yıızı m:ıklr.e:;I· 
Din tarihçes1, muhl~llf makinelerin 
sureti lııUmaU, ı!.lktilo maldne:;Jııdc 

bv.ı,ıltlt, proı;ram vc::alrc gibi terUba· 
tın Nl.811 yap:lııcagt, m.ıbıu;ctc, bo;ıap 
ve tekstr maklııclerlnfn kullruıılm:ısı 

ctrnfiıea izah edflınJ1Ur. 
Yeni daktilo mes~eğlne intisap e· 

dcnlerln en ziyade uU}ltUIAta tcsadilf 
ettıkleı1 mektuplarm tanzim "" ter
Up meselesi bu eserde çok ,·azıh blr 
auretto anlo.tılmı§tır. 

Tavsiye ed rU. 

ru. ... 
Bir Set! cevııp ~: 

- Ben ht ıı.:kp.m. domuzu ya • 
kalıımn ... 

Jıın hu ec>.m tanıdı. ÇlMJlnlıı aeıd. 

Bıışkıı bir tıP.s işitildi: 

- Ben do köpeği yakalarım. 

(Deoo.mı uar) 

HABERin 'bulmacası 

ı - Karadenız, 2 - Senmet, Ye, 
8 - Ut. Adlllk , '-- Lekeli La, ~ -

Un, V, Kedi, 8 - B, Ne. Oıılkl, 7 -

Okul, Dik, Z, 8 - Yar, Ku,ku, 9 -
Abone. Ta. s. 10 - All. 6 tre. 

.. 
ı; 

6 ., 
8 

t--+-+--~ı~"""" ....... ~"""~-..~ 

9,._ ____ _ 

•o 

Soldlln 81\ğ'n: 

ı - Şltnhane. 2 - h. alimler (a· 

1 
rapça.). 3 - Kısmet. erkek adı 4-

I'asıln, merkezi hUktllnet, 5 - Aykın 

6 - tkfzln yarısı. ten:ılıl:, zıır, 7 -

ÖlçU, 8 - E~cbiynUa uğraşan 9 -

Şlmeııdl!er katan, Habc;lllcrlo bir 

ldkabı, 10 - Ehll ha,yvan, temizleyJcJ 
blr toprak, 

1 - Tart.ar, bank lıım!, 2 - Dl~ 

u haf aki 
maç ar 

t~bul Futbol Aj!uılığmdnn: 
1 12 OtO tırfulnde ,>apılııcak 

ı.ruçln 

ı l'n rb:ıhc .. t:tdı: 
B ykoz e:ıa.t 1b 

i<cner Vefa snat 14 

r • '"' cı: 
Altın•u~ Hoyoğhıspor saat ıı 

fst Spor · Sllleymanlye s:ıat U 
P. şlkt • Topknp saat 15 

linragtimrük ah:ıs.ıı 

C. ta gcnçllk • Kü~lqıeor, Alem 
spor sant 9 

Do:Uspor · Knl'1\g1lmrtık saat ıı 
Dnvutpaşn • EyUp saat ıs 
Dcmırspor • lstutl:U so..ıı.t l.!5 
Anıul r lulıls:ır :ıhnsı: 

An'.l.cloluh'""r • Rumellhl.!!nr saat 11 
Anndolu - llcylerbeyt flaat 13 
HU 1 • AJemdar saat 15 
Not: Maı;lıı.rın başlama 8!'.&tlerl, 

saa tlert nll r1 almmııauıa gl:lre tan
zlm edllm ı.lr. 

r 
Fraııeada 

ııeı ordu 

Nc\'york. 2'7 (A.A.) - Tas"ı: 
Vhı" ,en h':lbcr vcrildı'fuıc göre 

Seslenme, tfkl'I'. 7 - tigt. te..,m: ba· Francıız hül·fır.ı(:ltJ kUç!lk bir pro· 
ca, 8 - B ~ı. b'r nevi urba, O - fl.S on 1 ordu te.şhll etmek üzere 
Buynıltu, h~yat, 10 - Mu:ıllJcller ( - 18 ile m yaş arP .. 'JTJ~c1.nkf sençlerin 
nı.pt.a), bo)suz. f mııayen""'ine Lnşlrum~tır. 

yarnaz, Vicdan .luı.naAti, 8 - .'..rturma 
rnn:ık, ' - Ul:icıık, ı;lrk'::ı bir hn;rırıı:ı. 
5 - Bir cin:! rus 1mpar-dlOrl~esı. 6 -

Aianslatın di ti 
Ayd2 ~ in 

••• 
m "'t rafı s iıncüdc) 

tmmck, ay .. , :a "re \"C Ame-
1 ,ko. .or<lul:ırm~o. 1 ul anılan tay. 
_ .r rın t pl r "'l t t k ederek 
üç veya dLrt st ne' rd tip tesblt 
etmPk lfızımsa-rlm · tir. 

TnyyaT? sipnri l ı i ~ltere. 
nln Amenknya yaptığı sipariş 
lcrln en mühimini teı;kıl etmekl; 
beraber :;iparişl<'r .Yllhıız bun
dan ibaret değildir. Harbin uzu. 
sUrm _i ve denizaltı harl:iüın 
şiddetlenmesi ihtimalini dlişU 
nen 1ngiltere Amerikaya yu.k 
vapurları da. flİ"""riş ctmi tir. 
Bunlar Ingiltcr-cde yaml:r kta 
olan şileplerin eşi, standı:ırd tf. 
pinde ve on biner ton hncnımd 
olacaktır. 

Ford fn.'brikn.Jnn tank, Pa.c.. 
knrd fabrikaları tayyare ve tank 
motörleri, diğer bir tal:nn fahri. 
knlar da m~hur Holanda tay. 
yare fab .. ;k törü Fokker'in bı· 
raktıı?ı p!anlara g-öre yeni model 
mitralyözler imal etmektedirler. 

Amerika kanunlarının mUımit 
olma.mnsma ra~cn Büvilk Bri 
tanynya Aırıerikalıl.,rdan gönül: 
1~ h'i:hn'er de yok değildir. Sim. 
d!ve len.dar I{:ınııcl ya i'SO Ame. 
rıl· .. lr t:ı.:vvnrcd J;eçmi" \•e I~a. 
nıırla taV\-nr mP'·tE''ller· .. :3 pi· 
Jot ,.e mualiim olaraJc ~~mak. 
ta bulwım~tur. 

Sekreter 

1 lsıanhul Levazım ;;iri~den verilen har:cr askeri kıfaafl ilan'arı 1 
~~~~--~--' A&ıağıd:ı ynzılı mevadauı knr:ılt cr!l:ı. c1[Zlltmcleı1 hıznlarmda yazılı gl\n, snat ve mahallerdeki ıuıkerl utmnıma 

komlsyoniarmdA ynpılnCAktır. TallpJ ·!n kRnunf \esi ıılarfle tekli! melttııt lan.ı:ı ihale saııtlııdeıı bir aa t enoı it 01• 
duıtu knmlsyona \crınclcı:I. şnrtnam !'iri l:oınleyonlarmdo. görUIUr. lHOl) l109 9) 

Cin.si Miklan Tuttı.n Temlnou lhal::nln yupıl&CD.i?I yer ve tart!ı, ı;t,atl 

Sığır eU 
tspıına"k 

LlJı3.na 

Prasa 
Havuç 
Sığır eti 
Sığır eU 

kllo lira lira 
GOô 000 

80 000) 

110 OOOJ 
114 000) 

7 GOO) 
250 000 
ıoo ooo 

ır.o.ooo 

2!1 ::.!"() 
75000 
90000 

2.11)2 

5625 
6 7~(1 

Hıı,,ıın1tl57 

Hadımk!Sy 

Çanakknte 

0·12·940 
G-12·040 

'12 040 

10.SO 

ıa 

12 
l1 l\al'tl'ıuı. aznmt ser. 

~ ıuılaşılryor. s;ı:ıf 
' l.rr. Şeldon sizde 1 • ıstanbul Defterdarlığından: 

an görmiyr b=ışlA.. 
ıı ederim k.i ciddiyim .. 

? • 
b:ııı• l'jn arkR.oımdnn lmh 

tl':ı.rn.k ıı.lmı sürdil. 
Ozı, ortAdıı sğzı açık 

llıakJ:uınn genç kwn 
bakarken Şeldon kl'.'n· 
~le d şUnUyordu: 

a bu söücrde, Jstikba
tıebzeclk olsun teşvik 

'~ b !\irde nekadar bahii· 
., · ı;-aknt yüzde yfiz 

-~ kız al:ı.y ediyor. 
~ kcndisile nlay eL 
d e,cnm k budnln.lık -

~en bUyU ·u olurdu. 
hı Jdondruı ayrıldıktan 

lliJstancevizi nğnçJa· 

lollarda bir mUdd!'t 

~u ve f'Ütliğln niha· 
~ana daldı. 

i:rcilerfnin ıcslerine 
~it flerlcd.l Bir 
~erdeki vahşi domuz. 

izini laldp etti. 

Beşiktaş, Beyoğhı, Usküdar, Eyüp, Eminönü, Kadıköy, Fa~ih !<azaları malmüdürlüklerinin K.evvel 940 ile Şubat 
941 Uç aylık Tekai\d ve Yetim maa§ları tediye cedvelidir. 

TARtHt: 

3/12/940 
4 .. .. 
5 .. .. 
6 n •• 

1 .. t• 

ı.l •• •• 

Sal 
Ça? 
Per§emb .. 
Cuma 
Cumartesi 
Pazartesl 

TARtnı 

3/12 1940 
4 .... 
5 
6 .... 
1 .. _,, 
9 

Sair 
Ça1'§amba 
Pe~cmbe 
Cuma 
Cumartosl 
Pazartesi 

Beyoğlo llblm\1dürlU!:'ilttc1cn: 
Millkiye yetim Askeri yettm 

Beşik~ MatmOi!Urlllğtındcnı 
Mülklve yctiın Asken yetim 

'Oslrilılar lıf:tlmUılUrlüi:rünclen: 
Mülkiye ;} etim ABkerl yethn 

ve tekailtleri ve tekııütlerl ve tekaUtıerl ve tekaUtlerı ve tcknütleri ve tckaütlcrf 
l--150 1- 850 1-200 1- 600 1--300 1- GOO 

1~1--350 351- 700 201-550 601-12~0 301-600 601-1200 
351--500 701-1000 551---800 1201-1800 601-900 1201--1800 
501--650 LOOl-1300 801-1050 lSGl-24.00 901--1200 1601--2400 
651--800 1301--lGOO 1051--1:00 2401-3000 1201-1500 2401--3000 
801-- UA 1601- ilA 1301- ill 3001- ila 1001- ilA aooı-- uı 

Emlnönft MahnüdürlUğtindcn: Jt"ııtfh MalmUclUrlU~ndcn: 

MUlltiye yetinı 
vo tekafitl ıi 

ı- 400 
401- 800 
8"1-1200 

1201--1600 
1601-2000 
2001--2800 

Birinci gişe lkbıcl gi.~c: 
Aııkerl yetim Askeri yetim 
ve t.ckailtlerl vA tekailtleri 

1- 400 2801-3100 
401-- 800 3101--3400 
801-1200 3401--3550 

1201--1600 3551,-3700 
1601-2000 3701--3800 
2001-2800 3801-4000 

?.ffilkiye yetim 
ve tekaUtleri 

1-1000 
1001-1750 
1751-2 .. 00 
2GOl-3000 
3001--3500 
3501-- 11!1 

Bir' n c.l gi 'it 
Aıntcrt yetim 
ve t kc.Utlr>ri 

ı- 750 
751-1500 

1501-2000 
2001-2500 
2501 ınoo 
3001-3500 

ntınci gic;e 
Askeri yetim 
ve teknUtleri 
gı::~ı_._{"50 

42;jl-5000 
5001-5750 
5751 6250 
6~';1-6500 

6501- HA 

F,ytlp Mııtmnıı 
MUlkiye yetim 
ve tekaUtleri 

1- 40 
41- 80 
81-120 

121-160 
161- lll 

0-0 

rlUğUndt>n: 
Askerl yetJnı. 
ve tekaUtı ri 

1-100 
101-200 
201-400 
4.01-500 
501--600 
01- Dl 

Kadıkoy l\lalmUdllrlül;"ilııdcn: 

MUlldye yctiın 
ve tekaUtlcri 

1- :?50 
2..'ll- 500 
501- 750 
751-1000 

1001-1250 
1251- i!A 

Askerl yetiın 
ve tekllntlerl 

1- 500 
501-1000 

1001-1500 
lMl-20('0 
2001-2500 
2501-- Ul 

1 - Zat ma~lan Bahtpl rinln muayyen günlerde gişelere mürn caatla maa"l:ırını almaları liı.zmı rlır. Aksi takdlrd~ istihk11klan um um! tcdlye.ttnn eo!'m Yer leeC'ktlr 
2 - Tediyata ar.b&lıleyln sa.at 11ekh buçuktan ltibar<!n b~lnnacak \'e on ikiye katlar devnm edilecek Ur. Ve öğleden sonra sru:ıt on Uç~e tekrar b:ışlanarak on altı otuza~ 

ih:ıyet bulecnltltr. 
3 - Mnaşlnrmı Emlf\k Rflt1ka ımıdan alacak olan zat manşln.n saltlplerinin 

bankaya müracaatla lsükrazatta bulunablleceltlerdir. 
cilzdanlarmın malmti dilrlUklerlnce vizeslno lUzum yok tur. Bwılar doğradım doğruya 

~~~~~~~~~~~~~~!!!!!:!~~~~~~~~!!!'!!!~~~~~~~~~~~~~~ 
Sinyor Graçyo idi. İdare \e liy:ıl a ki gaye i mal satı.ı d ğil, ~e Murat, yeniçerilere d~man olmuı 

?ı 
.tzunınu ko.c;ırnn 

e • h riçte bin 
al3.ra yol ac.l'n zor. 

1 
atına nihayet ver_ 
lMınu ti. 
t' ın nz-.ınJıkla.rı o 

e.ıı gilnıişti ki, isteme

~u eaııı hal ctmeğe ''e 
11 b 't .. tl aşını ıs emege 

~! .. \'Jeti temelinden 
1 1Yorlardı. 

~,:uıtan Murat o ıama: 
·~ telim bir pad:şah 

.tı. Halk ondan da 
lh.. ~e ba~laıtll§tı. ~ıfmı· 
""~. bu sonsuz felA· 

ketlerden kurtarmak icın CE'IMP.1 
ve cecaret göstermek lazımdı. ts· 
tanbul halkı padışanta bu dira)C't 
\e ce::areti göremeyince ü:nıtsizli· 

ğe düşüyordu. 

Vezir.er kabiliyetsizdi: kabili· 
>·e~li olanlar da memlekete ihanet 
ediyor, sultan Muradın genç!iğin· 

den istifadeye yeltenerek, memle· 
ket i~erini ihmal ediyordu. 

Bu yüzden. memleket dahilinde 
yabancı devletlerin elçHeri de dev" 
leti temelinden yıkmak çart>lerine 
ba~yordu. Casusluk, lıiçbir 

devirde, o dniıdl ~u kadar j 
JerJememi~J. 

Padişahın koydtğu yasaklamı 

hükmü yinni dört saat bile stirmu 
)'Ordu. 

Valde ~ultan bu \'<lZıyette'l çok 
meyu:ıtu .. ı:ıuztaripti. Fakat ,o, da 
nihayet bir kadındı. Kendiı:ir.i heı 
vesile ile aldatan vezirlerlE' ııa~ıl 

mücadele edebilirdi? 
Mahpeyker sultan kendı keııd1· 

ne: 
- Ah şn çocuk bir büyü...e, di' 

yordu. hiç kimse ondan bir şey 
beklemiyor ama. benim büyük ü· 
midim var. 

Sipahilerin iieri gelenleri sık s.k 
sarara gelerek: 

- Falanca elçi ticaretimize km 
şıyor .. isteme)'iz. Fi.anca .?l;i ka· 
ıancımıza ket \'Uruyor .. defediniı:, 
aitsin. 

Diyerek, vükcl~yı tazyik ve teh· 
dit ederdi. Devlet makinesi böyle 
ror.balann tehdidi ile elbette uzun 
müddet yürUyemeıdL Bu rıefirler

de en açık ıl\Dl Ve.Didik • 

tınin en !>u} uk d.:lili de lstanlıuld:ı Cazla Jtal'~ an ro!:mal{tI. tu. 
rcdi yıl kalmasıydı. Zıra, '>u vazi Greç}o I tan'>ulu ve do,ayısil~ 
yet kar~ısında hiçbir de\lct ciçisı Q,,manlı de\letini içinden \'urmak 
t st~nbulda bu kadar uzun zar • \"e } ~m:ık istı}·ordu. Greçyo bu se· 
mevkiini mu1ıaf aza edememi~ti. beb:c daima zorba:ar tarafır'.I tut· 

Sinyor Grcçyo vezirlerin hep ı 
ile iyı geçinmenin yolunu bilirdi. 
Hüsrev p::ı~a ile de arası çok iyi i· 
di. Hüsrev paşa Tokata sürU1dük· 
ten sonra. yerine geçen Hafız Ah· 
met paaş ile de do t olan G·eçyo 
O manlı \'CZİrierinin ruhuna hulCıl 
etmenin yolunu bilen çok zeki. şe},. 
tan ve entrikacı bir adamdı. 

Greçyo. Hafız Ahmet paı;::ımn 

zorbalar ta:afmdan katlinden son 
ra, Jstanbuldaki mevkiinir. sa"'Sıla· 
cağını tahmin etmişse de, ihtilal 
ve isyan fırtınaları çabuk bastını· 
dığı için, Greçyo tekrar, hiikfuneti 
tarafından Istanbulda bırakJlmı~tı. 

Greçyonun maksadı, İtalyan fr 
earetinin lstanbulda eskisinden 
fazla inJciptrna '8-lşnaktı. Bunda· 

muş ve zayıflara iltifat et.Ir.tmi$· 
ti. 
Şimdi Greçyonun bir emeli var 

dı: Saraya so .. mağa mu\'altak ol 
duğu gitzel Lukrc;yayı bekle..'llek. 
Or.a icap eden talimatı \e. nıişti.: 
Lukreçya, mcm1e!·cti kurtarmak 
emarelerinı gosteren Dördüncü 
Muradı oldunn~e çahşacaktı. 

DORDUNCU MURAT VE 
YENlÇERlLEH 

Dordüncü Murat. yinni bir ya~ 
na kadar aracı Kösem Sultanın 
,·esayctı altında yaşamış, takat bu 
ya~tan sonra, birdenbire devlet f f' 
lerini eline alarak, ilk önce yenice· 
rilerle mücade1eye ba~1amıştı. Bil· 
hassa, yeniçerilerin Hafu Ahmet 
pa~yı katlettikleri eilnden eoma. 

Dördüncü Murat. Rec.ep pasay1 
s;ıdarete getirirken. onun da yeni 
çeri dostu o!duğunu nilıyordu. Fa 
kat, o sırada devlet i~lerinc a!dı 

erebi'ecek kim~elrr r 7R ~o inmü 
rordu. Tam man3c:'lc 'ı.:ıdam krth 

ğı .. vardı. Sullan Murat. RPC.ep 
pa;ayı bütün kusur \·c adavt'tinr 
rağmen bu mevkie gt>tirm '"e mec 
bur olmustu. 

ı 1urat, n<'cep p:ıra \CZlrİfv'.ar.1 ol 
duktan sonra. yeıı'~riler . fm 
dan katled•len Hafız Ahmet p3şa 
ile Recep paşanın ara ı açı oldu 
ğunu da anlamıştı. 
Hnremnğalanndan biri. hır file 

şam Sultan Murada: 

- DevletlQm, demişti, Hnftz Ah 
met paşaya yazık oldu. Zira, 
cep pa~nın Ahmet paşaya ıııda"-e· 

ti varımı. 
~t-l 

• 



• 
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ı---7sıanbul Levazım Amiriiğmden verilen ı I_ harıci askeri kıtaatı illnları 
ıoo ton un alınacaktır. Kapalı zarfla ekııltme11i 17·12· 9~0 ı.alı g"llnU anot 

a te SUrtte aakerl sntın:ılma koml.ayonuoda yapılaca.kur. Tahmin bedeli !!i 

kUl'U§tur. l>O ton olmak Uzcre ayu ayn taliplere de ihale ed\leb\Ur. T11llpl~ 

rln llıaJe &aatiDden bfr s a t e\"l: el kanuni ~ıe:ılkıılarlle teklif m i<tuplıtnnı i<O 

misyona vermeleri. (1526) {11163) 

:{."" ... 
Beher metrt>.sln" ta hmin edncn !ıya tı .!13 m ru§ olll:l 250.00•) met "~' m t 

r:ı. kıldltğı yU:ıJl.1 1 umaş paznrtıltlıı mllnnkn.m.H konnıu.,ıtur 40 000 metrcd ı. 

·~ağı olm ma1' ~arlllc ay. ı ayn ta llplere de ihale edilir thsle~I Z·l2-f•4•\ pa 
ur~I l;{lntl s at ı s •e Anknrtı.da M.).I.V. ıı:ıtınaıma komisyonunda jıtp.la· 

caJ.:Ur. Evsa.f ve ~rt.-ıam".t!I 36'-S kuruşa ~:omlı;yondan alınır. TaJlpl,.nJ:ı tek· 
il! edcce!<lerl mik tar fü.eri1ıden kanuni ka l t.em.na Uarlle bellı g-On v~ aattc 
komısyona ge!m teri. (1540l t11!?4S) 

... * * 
1200 ton od:.ın alın:ıcaktır. K1pa lı zarfla eksl ltntl'~i 16·12·940 paı.artesi 

ı;ilnil saa t 10 da ÇorJmda askeı l ıı:ıtma ımıı komisyonunda yapılacakt ı r . Ttıb · 
mın bedeli 18.000 Ura ilk teminatı 1330 liradır. Taahhüde girccekleıe bedeli · 
nln Uçte blr avans olarnk verilecek, bu verilen peşin para taahhUdfuı ııon tak 
s.tler' ne mah:rup edl!ecektlr. Taliplerin ihale ııııaUnden bir ııaat f!\'VCI ltıınuni 
vcıılk:ı :s rfle teklıf mektuplarını komisyona vcrmeıen . OS,,2) (112114) 

~ :(.1(. 

Çuvalsız: \·agona te llm lGOO ton arpa tahmin bedeli 62.300 ilk uminııtı 
4dS7 l!radrr. 715,300 kilo arpa tahmin bedeli 44,71 llra illt t"nıınntı 335:i 
liradır. Pıumrlığl 29·11·940 gUnUnden ihale edllınceyc !tadar mnracant kabuı 
edilir ve parça. parça alınabilir. Taliplenn belll vakitte Ariana aııktri satın 
alma kom~vont•nn gr lmelerl. (15~6) (11278) 

*** 
12 ton toz şek<ır pan;n parça Ycya tortan gatın atmacaktır. Teminıtı ~040 

liradlr. Paz:arlı.~ı 10·12·9t0 ııalı günU saat 11 de SUloflunda ask .. rt satın al · 
ma. komi11yo:ıda ynpılacaktır. Taliplerin belli vakitte komlııyon:ı gelnıelerl. 

WHS) 012 Ol 

A:a~ds yazılı .sebzeler pazarlıkla aa.tm alınactıktır. thatı-"ı 2·12·!HO pa· 
Zlll'teııl günıl s~at 15 te KırklaNUnde !~ecede n ke:1 eatın:ılmR kom!Fvc;-; ıın· 
da yarı ac:ı':tır.Tııtarı 1182 lir& 20 kuruş teminatı li7 Jlradır. Tsltplerln bel 
li vakitte l•onıio;yona. rclmelen. (1550) (11282) 

C'nırl 1lliktarı 

Kereviz: 
l !ll'a ııa.k 
La.bana 
Prasa 

"""")/o 

klio 
29$if 

29SI 
2980 
2950 

29·11·940 günU saat 15 te pazarlıkla ihalesi yapılacağı illn edıle.n muh· 
t~lf -hedef kAğıtları llstcslnde yanlıfl!k olduğundan. !halesi tehir edıJerek ye· 
niden ılAna. vcrflml.§Ur. (1554) (11256) 

•11-~ 
Bır mot.ör usta okulu ln§aatı kapalı zarfla eksiltmeye konmu~tur. Tah· 

mln bedc.Jı 154,266 lira 38 kuru~ ilk temfılatı 8965 llradıt'. Kapalı zarfla. ek· 
•llt.n1". i 1Z·l2·04J pereembe S{lnU saat 11 de Anka..ra.da M.M.V. hava aatm· 
ıı.Ima komısYQnunda yapılacaktn-. V şa.rb:ıametıi 775 kurup koınisyonda.n a· 
ltnır. Taliplerin kanuni ve.sikal&rile teklif mektuptarmı ihl\le aaatlndcıı bir 
ne.t evvel komisyona vermeleri {1522) (111%1) 

-·~ A~e.ğlda yanlı mevaddm k&i14lı zartı& ekstltmeierl 16·12·940 gilııil blu· 
Jarında yazılı saatlerde Edirnede eski mo.,trtyet d&lreainde aatmalı:na 'koınia· 
yonunda ;ırapılacakt.ır. Tallplertn kanun! vesikala.rtle teklif mektupl&nru ihale 
aaatlerinden bir u.at evvel konı.lııyona vermelm Şarbı&meleri komisyonda. 
•arUıur. C1520ı llllll>l. 

Cinııi 

Saman 1100 

••• 

Temlııatı ihale 
Ura 
178 
~ 

••ti 
1&.30 
16 

Beher kll08Ulla talımm edilen ftyat 85 kıımf oıa.n uo ton pirinç kapaıt 
zarfla aatııı alntae&ktır. E!Wltmeai &·12·940 perıembe gtlnU l!Ut 15 tedlr. 
tık teminatı 67li lira oıup evsaf ve oartnamefil 2!50 ktıruf& komisyondan alı· 
nır. Taliplerin ihale aaaUııd,n blr aaat evveline kadar zarfla.rmı Ankara le· 
\"azım lmirllgi aatmalma komlayonuna vermeleri. (H90) (10954) 

q. lf.. 

150.000 kilo ufır eU ka;:>atı zarfla ekalltmt'yc konmu§tur. İbatesi 9~12-
940 paz:arteııi günü r. ·t 13 ta Amıuıya~a aııker1 ııatmaıma koml8Yrınunda ya· 
pılacal.trr. Tallplerln kanuni vealkalarlle teklif mektuplannı l.h'lle c:aa.thıdtıı 
bir s:ıat evvel komisyona vermeleri.Tahmin bedeli 31&.004i lira ilk teminatı 
6362 lira 60 kuru§tur. (H~) (109:52) 

••• 
A§ağrda yazılı m•vaddm kapalı z.artıa ekıiltmeıd 3·12·940 satı günU uar 

10 da Kırl$larellnde Emek otelinde asker1 aatmalma komlayonundtı yaptlfl· 
caktır. Taliplerin ihale ınektuplarmı komisyona vermeleri. (HM) Cl09U) 

C1nal M:ikt&rı Tut&n Teminatı 

Kunı faaı:lyt 

Gaz:yafı 
Sabun 

kilo lira Ura 
%0.000 %8.000 4200 
,8.000 19.200 ~880 
70.400 22.&28 33i9.20 
54.000 16.200 2430 
49.000 1!?.2~ 1837.50 
%6.000 11.700 1755 

~yaz ~ynir 
Şeh.'1ye 

Bulgur 
Mr.!'dmek 

l 1.000 S500 82:5 
lS.000 3i6o 864 
07.000 9690 HM !50 
80.000 8000 900 

l li lUU 1 llCt!UWlı;ıı ; 

t tanbul. Kotla Han ı -4 

s:ıtıe nw;,'ılmları : 

AruMJolo p:ıt.ıın, k!'C"I 

".afer tır,arethan 1, EmıuonL 
A. B&roççl, ulta.nhamam. 
Burt Tu~r, Yeni \'tıldo harı 49, 
D. Akıllı, Oros4100Jt mıısın® • 

~" &valdl, Kn~ıi~. 
ADııNıtıe .4Ha.nt lstlkl!I eadıle!<I. 
'.I n ff'i1t ~ntn &Hrıryer. 

tııtanbul ikinci icra daire~lnden: 

Bir borçtan rir,l~\"l -c<ı/~fl70 numa· 
ı alı c1osya Jlc ha czed'k-n m!Jhtellf' 
dns 17:100 adet bo§ §işe 8·12 940 tari · 

bine müsadif salı günO saat 12 d.11n 

l 
ıa e kadnr, Galatndıı. Mehmet Ali 

J>~§a hanmda 26 numa mdn s tılacal;· 
ur. 

1 Ô gihı lnymHlnln lo'VZıfo ;r, fr,1 b~I · 
mar:ı. ik lnc:ı rttnmam i·12·fı40 tA· 

r.h!nc milıı:ır.!tf (. Jrrt11rt •! gUnl.ı aynı 

mnhaMe \'t' na' t4' lcra o1unnrnk en 
~-olı ısrttır r.a ıh:ı .t .. rHlecei.tlr . 

Ttıllp,cr.rı s ıt :ıı znmı:ııı~~ nrıdn mrı• 

hall :':1t 1 ·~ ,('a:· T".i mıın.:nrı mora 
c:ıı: tia rı 11!.n olunur 

H A B E R - ütam Poet&sı 

-j,,;==~ Herşay 1 akli! edilebir amma ~ 1 

fi Bir buçuk asırdanberi 1 
~~ tek rakibi çrkmıyan meşhur ~ ... , . Rfi 

~. RACi BEKi r~ .. ... , ..., 
i ~!iU Mımaiıtı masteıaa 111~·• 

YENi· PUDRA 
RENKLERİ 

Büyllk bir paris ten:lhanHiı:ıln • Tokalort pudnuıı "bavalandmlm~ .. 
mli,-terok mesal..!ile bir Fren.su: gil· trr. Bu !'iyede ciltte hemen ~Ti· 
zelllk mUt.ehauısmm \rücude getirdi· mer'ldir ve ldeta tabü gibl görUltlr. 

ti yeni pudra halltuı: Bu pudranm lstlm&ıt~ artık "mak· 
''Rachel, Gayet beyaz blr cilt lçtn ya3ııuımış., manı:araıara nihayet ve· 

ıetta_t ve Mf btr .~lllk temlll 91'J~r. riJmJ§tlr. Fazla olarak terkibtnde 
'•PAcJ:ıe, .: Açık tenli esmer ve ,ııanom ''Krema. k6p~ğü,. bulunduğundan bU· 
larm elcsemfıle uygun oıarnk ~mbe 

tUn gt1J) sa.blt kalmuma medar o· bir parlakbk verir. 
'Erun Sololl .. : Esmf'r?ere cazip bir ıunur. H~meu bugünden Parlste en 

tıevimllllk te.m!n eden ve yalnız To· !azla rağbH bulan renkll'rdekl Toka· 
kıı.lon pudnuıı lll'rielnde bıılabllece~i· Jon pudr~ teı:rUbe ediniz. Temin 
nfz: dlğor bir çok ~~ni ve cazip edeceftnlz: §lk ve caZip tesirinden cld· 
renkler... den hayrette kalpcaksınız. 
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Tasarruf eımek 
isleyen hi ~ • •• • 

. ,. 1,, 
Kunduraların tabanlarını korumak ı v 

çoraplarını yırtıyor . 

,,.,. 
Fakat ucuz IAmba mübayaa etmek s t 
retile ayni şekilde hareket edenler d8

• 

deg-ildir. Bu ampulların ne derecede 8 

··de' ha pahalıya çıktığı elektrik faturası o 
nildiğinde tezahhür eder. 

·ı 
Hakiki bir tasarruf yapmak isterserı•,., 
daha az cereyan istlhlakına mukabil e 

1 
bol ışık veren TUN G S RAM ampuııar•11 

almalısınız. ,, 
A~j 

BOL AYOINLIK 

TIJNGS 
E~ AZ PARAYA·EN 

"' ~breklndm idrar tortıuma kftdar ~ otl11rdaı..1 ha•t:ıılrld•r:ıı. 
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Böbreklerin -ll!tmnk kodn'tlnl arthnr. ı~adm, erltr.k ldl'll ,, ııJl'f 

,~ > ""' .. " _.dl t'e 3"'""' bo·l!!oğlllılngunu, me!l&n(I llt1bl\bını, bf'l atnııını, ııı ıtt~-
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