
~~!ar lYi bir çare dlişün· 
'-he~·~; kadar ağırlıklan var 

kaı;tn uıı ~olla.ra a tarak koşma 
'l·ı a llnkfı.nmı artırdıklan 
"tiıı nanıııarın rnhıı.tc;a yUıii· 

t1nıa1 1~e zorlnştırıyorlnrml§. 
'lı!!i Yunanıııann bu gani· 
@l'intrılopianuya dnlnriık ken· 

1 
T>eılerini bırakacaklan· 

llrlar. 

SON HA VADiS LER 

Bil'kreş. SO ( A.A.) - B. B. C. 
Demir muhafızlar tarafından 
öldürülenlerin bir kaç yüzü bul. 
duğu şimdi öğrenilmektedir. 

DUn demir muhafız aleyhtarla. ı•ta 1 ada 
n ; mib-alyözler ile demir muha- Y 
fızlarm Bükreşteki umumi ka. 
rargahma hücum etmişlerdir. ,. a şe 
Lejyonerlerden ölü ve yaralı 
vardır. Bükrcşte anbean hakiki 

goçlogv u·· muharebeler vukuu bekleniyor. 
Mareşal Keitcl, general Anto-

(Dc\'anıı 4 llncUde) 

Sovyet - Amerika artıyor 
m üz ak ere 1 erinin lthali.td.!'r':ı";.de sekseni 

büyük h · 1. Et 7aıa1t baltada 
e emm ıye ı aıtı gine çıkarılıyor 

Londra, 80 (~A.) - B. B .c.. Y&llngton SO (A..A.) - B. B. C: 
ATUPrik. ~nrıri tnU.~t$n Sam_ Ziraat e:ıareti tanıf~dan n 
n r VelB ue. So~et aefirl Oum.au redllen bllltene göre İngilD abtu· 
~ nnı.smda.ki gôrü.şmcler, Londrada k88t o kadar oiddeUidlr ki, İtalyan 
bilyUk bir nUı.ka uyandırmıştır. Bu it.lıalAtmın yUzde aclt.seni durmuş· 
t;örüş~elcrin bUyük eile:mmlyeti tur. Bu sebepten dolayı İtalyan ik· 
tebaruz ettirilmektedir. tısadi bUnyesl ~ kaybetmiş· 

200 milyon 
dolarhk silah 
lngiltere Amerikaya 
yeni siparişler verdi 
Ncvyork, 30 ( A.A.) - Jur

nal Of Commerce göre Ingiliz. 
ler Amerika harp sana.yiine 200 
milyon dolarlık siparişte bulun
muşlardır. Bunun 120 milyonu 
tayyare sanayiine yapılmıştır. 

lntemational News Servicein 
bildirdiğine göre, lngilte.re bir 
deniz inşaat kumpanyasına 60 
ticaret vapunı sipariş etmiştir. 
Siparişlerin mecmu bedeli 40 
milyon dolar tutmaktadır. 

Ingiltere hesabına diğer 60 
vapur i nşası için de görüşmeler 
yapılmak tadır. 

tir. 
BUltende beyan edildiğine göre 

İtalya pamuk, yün, kauçuk, et, kah· 
ve ve nebati yağlar gibi esaslı 
maddelerin stoklarını vticuda gc· 
tirmeksizln harbe girm.lştir. 

İtalya, bu maddeleri, kara yolu 
ile ithal etmekte bUyük zorluklara 

(Dcnmı 4 ünrUdc) 

ŞNılr TlJ otroııu'nun tllh-e omUnelerl 
Tepebaşında Dram kısmında. 

Bu cumaTtesi RÜnü saat 
16 ve bu pazar sabahı 

saat 11 de: 
(Ayak takımı arasında) 

ı;ı • • 

Komedi Tiyatrosunda 

Bu pazar sabahı saat 11 
de (DADI) temsil 

edilecektir. 

. ...... ... 

os 

Aıık&ra. 29 (A.A.) - Be.Wcwnhlll' JllD6t tnönl1 bugUn aat 16 da Al· 
manya büyük f'l~lsl ton rapcn1 kabul etmı~ttr • 

Bir saatten :faüa alimi bu mllWcatta barlclJ e vekili ŞllJail Bara(ıof in 
da haur bulunmuıtnr. 

OtomoblHI 
doktorların 

isimler ini illada 
fayda vardır 

Emniyet Altıncı 
Şubesinin gördüğü 

mahzur acaba nedir? 

• •• 

B tR refikimiz nobe~i takbl lb· 
tiyacmdan hah ediyor: Dilnkil nüshamızda neşrettiğim.U 

'•. ağa ..ıt, taksi "-"ok... -b' ,, tebligden de anla§ıldığmıı göre bu· 
ola git, ta'k51 yok... • ~'- 1 rin · _,_, 

Gece zlfiri karanlık ••• E,·de ha ta susı m<:::)Acn e ıç Lc,ııuıınnm mas· 

' 
r l ·a· .-lri A ı ...... kelerıme&no ait nizaınıuune, bu ge· a ••• gnıur ,,_ .yor... oe e ...,..· 

bir Ilı.mı.. • ., dedikten ~nra lllve ce ya.ruımdan itibaren tatbik mev-
ediyor: kiine girecektir. Yarm geceden ftf· 

"Şehrin muayyen merkezlerinde , baren de al!kadar memurlar husu· 
nöbetçi eczaneler gibi nobetçl t&Ul si evle · -""'· 1 · ' 
lstasyonlarma lhtiyac duyuluyor. . nn m-e enme nızamname· 
Buraya tele.fon edilince behemehal eıne uygun olarak hareket edip et· 
araba gctirllebUsln.'' mediklerini kontrole başlıyacak-

Bu ~ tf'ği-ı b' fhf\rtt kstr.ilhğı lardır. Y p lRCBlt t efili;lerdf'! nıask,.. 
olmadıjau lllJyli1eoek deilllz. Füat Jenmemit şk görOIUrM emre rla· 
taksi tahdidi ka.rst!imda tcsl<J P.dl· yet etmiyenler hakkmda kanun! ta· 
lecek istasyonlarda araba buluna· 
bileceği yine &'Üp1ıelldlr. kibat yapılacaktır. 

Bu gece yarısı 
saatlerinizi bir 
saat ileri ahnız 
Bu gece yansından itibaren saat· 

ler bir saat ileri alınacak ve PIWU"" 
tesi gUnU memurlar ve talebeler 
yepi mesat saatlerine göre daire v~ 
mekteplerine gideceklerdi:-. Ytı.t "'n' "ti tatbikinin ne vakit det; tlrlle· 
ceği aynca hllkflmet tanıfındıur bit· 
dirilecektir. Bu karar, butün :'>"llr" 
da şamildir. 

' Tahdit karan dol.-tor arabalarmı -----------------------
tahditten korumu tur; nlı;ln? Böy
le ani ihtiyaçlarda t<<'.ndllerine mü· 
raeaat edilecek dol.-t.orlar yetlşebll· 
sinler, dlye. 

Tak l istıısyon1an tesi ine çalı r 
lırketı hilkfunct, tahılitfun istisna 

(DC\"Bmı 4 üncüde) 

General 
Dö Gol 

kuvvetleri 
35 bin asker ve 1000 
tayyareciyi buldu 

Emrlli de yirmi barp 
gemisi de var 

(:razı ı 3 üncüde) 

1 
~ 

Et nakliyatında 
intizamsızlık var mı? 

Gecikme sanılan vaziyet in sevkiyat saatle rinin 
değişmesinden ve kasapların da bunun farkında 
olmamalarından ileri geldiği anlaşılıyor 

Beledlyenln ;kinci e.t nakliye mot<lrO •u,.. .,enl11> lndirlllrkl"fl 

~-----------------~--
tefsiri 
~~ 

Romanya 
Hadiseleri 
Büyüyor 
Yazan: HASAN KUMÇAYI 

( ı·azı ı 2 uci <öaJ·fodıı) 

dlr. Anton~o bül<ümctl demir ınu· 
hafıtlarm başı Horla ima ile bera" 
her kanuni niznnu muhufnza icln en 
~ldtletll t:cdbirlrrl nlmalit:ı olnınsr 

na rağmen \1LZİJ rte hiıldm ombllo· 
ceklerf Uphclidlr. Zir:ı Ronuuı}a· 

daJ.i korl<unc kn.r~ -...ııklnn m f'" 
dıı.ruı getiren fımlllcıitı dahilden ri 
yadc barltten ı:;clmrJ,tc ı•IJuğuno 
ı:iisteren emareler 'ardır. 

Ocneral Dö Gol'e lltlhalı eden Fran~rz harp g<'mller!nılen bir l>açı b!r tndfü llmımmıtn.. •• 

J tı. \ \ ' A tuııılshan~ını.:t• ~ııı 
kndnr Romen dc,ıet adamr 

nın eski rejim ~lı olmak töhmc· 
tJ altmda lnırtuna dlzilm~lcrlyle 
ba~lıyan Romanya badlS('Jerl ,,. 
bametl t artınn:Lkta de' am ccU· 
yor. I~Uglik kral l\fibf'J'le lrrall~ 
Flonınsıı.ya kaÇı lan bunun dellJI· 

I>. !\·. B. Alman aj:ııısı Jlla' a ha· 
p:!ılınoeslne ı:;lrcrf'I; or:ulnki ı.tJ "'' 
me\lıufüın idam M "'n •erin demir 
rnuhafı:r.l:ırdnn olmıımn'kln. ~raber 
lslınl<"rinin do m~lıul olduğnııo bil· 
ılinncstnc ı:örc brı n.Utlıl<ı Mnayct 
<'-<'t.nsini t~kil edcnl.-.riıı <lrmlr mu· 
hafız kırnfrUne ı.rimu"' crnPblJcr 
olm:t"'I ihtimali h:ıtlra gelir. Eğer 
haklknt böyle ise .:Pilava hapishane· 
ı;[ hiidl osindnn sonra Romıuıyada· 
ki ecnebi 15,.allnl dııb:ı t"lalllı aNt
itı yeri tirm<'k için yeni plinlarm 
tatbikini beklemek lii.mııgellr. 

her tnnırma yollayor: J{endl.luinl 1 ka bir hakf'kati daha meydana l•o· ı boyun nıatnıasmıı nrtık ~smn.mü 
bir lmt daha gülUnç hale sokmak yuyor. Macari. tanm ba§mda bö)lC lenbedn. 
lı;in? Aynı unnanda bu söık-r ~- hlr baıwckit ölunıa Hçltt mi kmll Hii e~ in Oahıt Y AL9IN HASAN KUMÇAYl 
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B m ,.evmr ptttede prlp bir 
b:ışlık altında bir zabıta ha· 

tıcıl ok1dum: ••on Uç .)Dşıııda bir 
kadına t.ccavü:r: eden Cuma ndmıla 
biri uıahkomeye M)Vkedllmlı.Gu "18 
yaşındaki kadın!,. es:ısen bir başl•a 
crkoldo beraber yıı,:un:ılctıı imi~. 

Komsusu olan b~"'tll Cum:mm da 
nyrıca taacnızwıa oğr.ımııt-

Blzlm ıılmdiye kn~ıır bildiğimiz 

ecy Turl~.) ede on Uç ) aşmııa ol:ı.n 
k~cUk va t:ın<lıı.şl:ıra. erlct>k lal.dm. 
dl'f;U çocuk denllJl~:.Ur. Kanunu· 
mum r;öre on Uo ~'ll,mdıı bir ç ocuk· 
l:l niJrah•ı:r: oL:ı.ra!' ser DCSt, scrbaıt 
beraber yaşamak eö.) le durs;ın o 
yıışta bir çocu''ll lı:ıtth ebc\·eynl· 
nln rızası d:lh1 olsa nlldhl:unak 
müsaadesini kanunlar meneder •• 

Ve bir yevmi gıı:r.etenln eteınml· 
yetslzoe kaydetm'3 olduğ'u ve ıılha· 
) c~ y~Uaıni:ı ınııaıılnr nnı.sın:ı ge
çerse bclltl de adi bir urnıta vııkası 
tdfildd leblleccğlml:r: bu hMlsenln 
lçUma.I notrt:ıl n:n::ırd:ın chemıı.ılye
ıı ve onruısı çolt bUy.ıldllr, ÇilnkU 
bu vnJuı bize u:-rctr.ıı, bu!.ınmak· 

t:ı.dır k1 bt'.lJ1bUI ıehrl ~lbl mı-deni 
bir ııe!ılrda on Uç yıı,lannıb ~Uhr;o 
r,onılc ebeveyni \'tU'Sa onlıırm rıza· 

si.le, k!mscahse blçblr hlmııye ı;tir-

• medlğlndf"n on Uz )'aıımclnld bir kı:r:ı 
:ırzularına 6Jet eılccek tıyn~tte bir 
lrl<eğtn yıınmdn yaş:ı~ dııdır. Bu 
ha.yat klniblllr bclld de blrlcaç ııe-

nedJr devam edcı;elmektedlr. l ' e o
nwı bu ,ıı.yrUaWI bayatını bllcn bir 
ikinci \'kdıı.nsız da ayrıca bu çocu· 
''U biraz d.ııha tel\iS etmek -'meline 
utı:ımuııtur. Ve kcndtı.lnl mUd.ıfaa 

etmek için lnıdad dlll)cn Zehr.ının 
fu,)atları bu lklııcl suçluyu bu&"l1D 
mahkeme karı:ıaına cctırm~tlr. 

Hamal Ouma belld bu ~vilzlm 
oczaıoıı.• çekecek ,.e bcll•i de bu içti· 

mal fııcla bu wret.lı!ı örtbaı. edllo
cr.k ,.e unutulup (ideeıektır. 

Hallıukl ıwl tla\/anm ıti.mJi bn.şla· 
uı.ası lf:wndır. Zelırıı3·ı an Uç.m<"Ü 
)'C{lınıb bir crkuklc beraber yapl"' 
ken diğer bir erkei;ln tcc:ıvllzllne 

m:ını-ı ltııl:ln bir kadm olarnk malı 
keınclere dU,Urm.:ğe ııebeb ol4n A· 
mllleılıı ortadan kalkruıısı ,.e onu 
bu bnyata atanların ve bu ba3 atta 
bını!mnlarm O('ZlllanlDUJ icap eder. 

Yalnız auçlu Cumayı teczly" et· 
melde dava balll'ldllmez ı mesele, 
Ouınayı 3aptığı euc:u anlnnuyııeak 
kndıır lptl.lnl ,.e rn.hşt yetf5tlrcn 
p.rtlnra, ve on l19 y~md..'\kl ~ 

enldan bu sem hsyata attın n bu 
lğ'ren9 maocralara kanşbran Amil· 
lero kn1"31 m!lea .. elıı etmdttlr. 

Biz bu da\-:Wm ancak bütUn bu 
Amiller ve prthr ortadan kııllthj'ı 
mmrus ve oocuklar himaye görmo-
G'e b\c.l:ıdıktıuı aonra. bittiğine tna· 
ıı.M:a#ız. 

Suat Derviş 

-iilW 

Kış meyvaları 
pah ah 

25 kuruştan aşağı x. 
elma yok 

......... 
Bu sene yas meyvalarmm bol ve 

ucuz olmasına rağmen kış meyva· 
!arının plya.sMı o nlsbette pahalı 
olarak açılmıı;tır. KI§ meyvalarm· 
dan en pahalı olanlar elma ve ar 
muttur. Bu sene bir tarftan elma· 
nın az olme.'5ı, d'ğer taraftan nak· 
liyat gllç!Uklerl do!ııyısiyle bllhas· 
!il\ GUmUşhnne ve Ama.ır,·a elmaları 
çok pahalıdır. Meyva blllnde en 
kölU GUmUvhane elmaları bile kilo· 
su 15 kuruştan tartılmaktadır. Ma· 
navlnrda kilosu 25 kuruijtan a3ağı 
elma yoktur. Amasya eJmnlan 40 
kuruştan yukan fiyatla SRtdmnkta· 
dır. 

lyi cins Anlt3ra armutlan 40 ku· 
ruştan yukarı, ikinci cinai 25 • 30 
kuru§tur. 

Bu sene ayvıı fiyatlqrı da geçen 
seneye nnzara.n yüksektir. İyi ek 
mek ve limon ayvaları kllo.ııu 25 !<u 
nıştur. 

Narlar ntqbeten ucuzdur. trt ta· 
neli narlar 15 • 20 kul'Uljtur, Kesta· 
ne fiyatları da geçen seneye naza· 
ran p3haJı olaralc 20 k:ıruştur. 

Bu sene ceviz ve fındık fiyatları 
ıteı;en seneye nazaran dllşUktUr. 
Buna da sebep henüz ıen!t ibrıı.cat 
olmaıxuısıdır, 

Devlet labr;kaıarı 
mamaıAtı 

Et nakliyatı işi 
Gecikme sanılan 

vaziyetin 

Sevki yat 
saaHerlaln 

deil mesinlfen 
Uer ıeldl61 

aııııa~ııcrı 

Balediyenin ikinci 
motörü dün denke 

indirildi 

Bazı kasaplarnı etlerinin geç gel· 
mesinden kasaplar cemiyetine şi:t~: 
yet ettikleri yru:ılm~tı. Kasaı:lar 
cemiyet.ınin bu hususta gönd ııllği 
bir tezkereye göre, cemiyete bfyle 
bir olkAyet vaki olına.ml§tır. !.',rV" 
sim dolayL!iyie her yerde hatta 
evlerde bile a.ııgo.rt 36 saat bo::uı· 
madan et muhafaza edildiğine na· 
zaran. bUtUn kMap dükklı.nlartll(.\ 
şehrin ik1 g!lnlük ihtiyacını karşr 
layaca.k et mevcuttur. Yine cemı· 
yetin tezkeresinde blldirdl;ıne gü· 
re, belediye ta.rafmdan yapılan et 
na.kllyıı.tmda alk6.yeU mucip bir 
vaziyet yoktur. Gecikme .sanılan 
vaziyet, t§ıklann karartılmMI dola· 
:vısiyle evvelce gece 24 de başlıyan 
et sevkiyatmm §imdi ısabahları saat 
6.30 da ba.şlanwımdnıı gelmekte ve 
bUtUn nakliyat aynı hesa.p dahilin· 
de. yapılın.a.ktadır. 

1oı Yazan : J<adiccan- J<a/tı 
Toptan aatııları da 

yerli mallar pazarları 
yap.acak 

Bu.ııdan anl~ddığma gl5re, bir 
kısım ka.aaplarda ha.ftanm bazı 
günlerinin erken saatlerinde et bu· 
lunamamaıu, bunlarm sipar'şlerinJ 
ııevkiyat ıaatlerlndeld değişikliği 
farketmeden veya hesaba katma· 
dan yine e'!ld aevkJyo.t zamanını na· 
zara alarak geç ya.pmıe olmal&rın· 
dan ileri gelmektedir. 

HnttA zabitlerin alleleli ıra· 

mıda iki, Uç kadm da vardı 

ki dağlar kıyısında blr kUçUk ada· 
yı andıran kalede birer arzu ve ha· 
at p:ınltısmı andmyorlnrdı; bun· 
ann Hacı Murada karşı gösterdik· 
eri sempati hiç şUphoo!ı candan 

ve tcmizlıı; onun kar. ma ve ço· 
·uklarına k:'a':§J beslediği yüksek 
ecvglyl takdirle kaıııılıyorlıır; fıde· 

ta kendi erkeklerine örnek ıöstcri· 

yorlardı. 

Onlara gl5re Hacı ?!urat !;ini ve 
yavrufarmı korkunt; bir hayvan 
canbazrna k.aptırmıa olan blr aslan 

demektJ. 

Hacı Murat burad:ıld hayatı da 
~ok g eçmeden yavan b"Imıya baş· 

ladı; vnkUle hep ecrcfll ~!er gör 
dUğU yaz m evsimi lmam Şamllle 

Rwı hUkı1metinin usandırıcı pazar 

Jıklnriyle geçtr. B:r aralık §C?fine 
hizmet etme}1 de, A vannı ele ge· 
tf,rmeyi de unuttu; her neye mal o· 
lunıa olsun yeniden dağlara uçma· 
rı kararlaştırdı; lfıkln gezmeye çık· 

tığı sırada mUrftlerlnl yanma ver 
ıınlyorlardı; yirmJ mllthlş kazan at· 
hın bir adrm ayrılmıyorlardı, Ge· 
neral Kozlofsk1nln: 

- Iaçmak :i.zıtcnıe vuruntu! 

Dediğini mevki kumandanmm ağ
andan duy:muetu. 

Civardaki Kumuk k8yJlllcrf onu 
gBrmlye geliyoriardt; çllnkU her ae· 
)'e rağmen ona hayrandılar: onu 
aevlyorlardt. Bu adamların kemik· 
lJ yUzlerini bUsblltUn ufaJtn;ı koca· 

rnnn ve uzun krvırcık tUylil kalp:ık· 
lamı e.ltmd:ı , ndct:ı. , ond:ın hilrriyet 
dilenen gözler v:ırdı. Ço::U elleri· 
nl kirli ve eski gömleklennin içi.ne 
sokarak, çamurlu yolun kenarına 

ı;ıpla.k ve nasırlı :l'.'d:larmt g8me· 

rek ç8meliyorlar; saatlerce Hacı 
Muradm Çilunastnı llekliyorlardı. 
Rus &nrnizonlırıı.a d.ıy'lllarak hnl· 
kt eoyan ''Han•· lar bu 'llakayı hiç 
boıt g6rmUyorlaıdr. nır gUn Tall;i· 
!;Urda köyllllert H:ıcı Mur:ıda gele· 
rek: 

- Bir cumn n~mumı b'zlm kö· 
yUmUzde kıl! 

Dedikler! ı:ımn.n hı.lk ile ba"'nr 
arasında gllrUlt ll ~nptu ; Itumuk 
hanlu.n: 

- Onu mescUimfr 
De<lller; ke!ldi :ı"..ııml 

ladılar: knmclar c;cl· ildl 

•nyız! 

•opnr 
kdt~l r 

mynldt; Ruııı mrn.ı'\•' :ı.n1 nr:ıva f'.\'.l r 
m!"SO •dl kan ıfö'-ül rrrktf Jl" "t "ır 

rat d:ıvett k!.bul etmGdi; böylcc(''
...ıa ka.pu.da. 

Son ıamanlar'a lt\ıtılar buralan 
.::.ze kuvveUerle •fo!duruyorlardı: 

Ağustos sonlarınc!ı, T.~!lmif yahut 
seyreklctilml't ol"Jlıu lardan gec;;e • 
rek dağlara yUrüdiller; Hacı .Mu· 
rat heın kendieini ı;i• IJkçc da.ha ynl· 
nız buluyor, neın dl hu azgm 
s!lrUye yalın k.:;ız saldırmaltt.a.n 

mahrum kalmanın yı•rdunu gözgö· 
"C göre c;;iğnetmıt Cilır..anm ıstırabı

nı çekiyordu. 

nu sefer Rus t.nnrruzu evvelki· 
terden daha bUy'!k d€-ğil, lAkin on· 
hırdan korkunçtu ; dağ yamaçların· 
dan alevler yük!!ellyor; ~uraya bu· 
raya serpilmiş olan buğday tarla· 
tarı da at~e ver'llyordu. D:ığlılar 
yiğitçe dövtlşUyorlar; 6!Uyorlnrdı. 

Kadınlar ve çocuklar, tek tUk ııığır, 
keçi ve atlannt, kurtnrablldlklerl 
pa.çavralan sırtlanarak daha de • 
rlnlere, yalçm kayalıkların, köpl\lr 
ı ı dercleri1 !~inine çeklliyorlP.ı • 
dı. 
Hacı Mumda tmam Şamilden ge· 

len ason adam acı cıeyler anlatıyor 
du: Ruslar k6y1Uleri cins ,.e yno 
ayırmalmzm ısUngü ve kılıçtan 

geçll'iyorl:ırmt;}: yollarının Ustun • 

de çatısı ç5kmlyen tek ocak ,kal • 
mıyormuo: be.balar genç oğullan -
nr, ana!e.r yıı.vrulornıı kendi elle. 
r1yle kara toprağa g5mUyor; son
ra t~la, bıçakla, balta ve sopa ile 

namustarmr mU afaaya çalqıryor • 
larml§. Ağızlarma•kadnr dolu olan 
an kovanları, bin zahmetle yeti:r 

Sllmerbankm yenl a&tıt teşkllft.b 

proje•l pazıı.rtest günUnden 1Ub:ıren 

tatbik mcvkllne girecektir. Hazırla· 

nan satış projcslne göre, Sümcl"' 
bank yerli mallar paza.rlan, bUtün 
devlet tııbrtkaları mamuııı.tınm toplan 
ve perakende satı§larını deruhte ede· 
ccktlr. Yerli mallar pazarları bu sa.· 
tı~ları bir elı.len idare Odec~lctlr. Tı?p 

tan aııtı§lard.a mutavaa:sıtlara kaUyen 
rol vcrilrniyectktir. 

Vail ve Belediye Re!elmU Dr. 
LQtfl Kırdar'm dUuUnce ve teceb· 
bUııU ile belediyeye intikal eden ve 
şcWr bUtoetılne acnodo 180 bln Ura 
g1b1 mUhlm bit eaf[ var:dat temi1l 
eyleyen et nakliyesl işinin bu .suret· 
le beledlycmlz tarafından eski gay
ri mhht kamyon bomıalan yerine 
temiz ve modern veealtle ve aynı 
zamanda intizamla başanldığınm 
anlaşılması bUtün hemşeriler için 

• Emnl)et müdürü Muzat!er Aka memnunlyetl mucip olacağında §llp· 
lm, dUn, Anl<araya gttml§tır. Blrk&ç be yoktur. 
gUn kalacaktır. Diğer taraftan belecllyenJn ııehre 

• 'l'Urk • lng-11.ls Ucaret birliği ne et nakliyatı içln yaptırdiğt 3 mı,-
meveut e.nla§malar& UAvetcn )'enldeı:ı törden birincisi geçenlerde denize 
beş buçult milyon liralık btr t!cnret Indhilmlştl. İkincisi de diln Ayvan· 
anlaşınaaı akdi lçtn ADkara;Jd ecre sarayda mera.!lmle denize indirU· 
yan eden mUzake.oJerln uaıılan üze· m.lşUr. Merasimde belediye reis mu· 
rlDde mutabal<At huıl olduğu haber avinl Lı1tfl Aksoy ile diğer bazı be· 
vorilmel•tedlr • lediye ve vilAyet erkAnı, gazeteci· 

• Marmaracık isimli bir motör Boz· ler ha.zır bulunmu~la.rdır. 
burunda karaya oturmuıtur. 1.nsanca I Motörler'n UçllncUsU de bir aya 
zııyiat yoktur, kadar bltlrflecek, bunlar Kadıköy 

• Ya •• .adıı. açılacak Ege tUtUn ply&· ya.kası ve Boğaza. et taşıyacaklar 
sasmda mUba)natta bulunmak üzere dır. 
AınerlkaWar da t.e§ebbUslere geçml§· 30 tonluk olan motCl'l'ler 250 par" 
lerdlr. Amerikan kamp:ı.ııyalan alma· ça et taşıyabilecek haldedir. An· 
cak tUtıınlerln Amerlkaya .sevk yolu cak Ieabmda. ve 5imdiki sıkI§Ik vaz.i· 
üzerinde merkezden l.z&hat latcml{;~r· yette 400 p:ırçaya. kadar alabilmek· 
ıerdlr. tedir. Motörlerln anbarlermda eo· 

• Hukuk takQltesinln, bu sene ilk ğuk hava tee.lsatı da vardır. 
olarak verdlğl truııoma çaymm hruıı· 

lalı ile talebe aruında toplanan para 
Kızıla.ya tevdi edllml§Ur. 890 lira tu· 
tsn bu para lle aşkerlerl.mize kı§lıl< 

hediye alınaeakbr, 

Yeni Sabah 
H üseyin Cahlt Y&lçm, bir lavlçre 

gaz~tc.slnln verdlğl habeı 1er1 kayde· 
derek Sov) etler ve mihver devletleri 
mUnasebellerinl t.nhlll etmektedll', 

• Yükaek deniz ticaret mektebinde 
yapılan denlzellcr teıfi imtihanına 

29 Oenlzcl glrnll:U. Uunlarm hepııl dll 
imtihanda. muva.t.ak olmu~lardır. 

Urilm13 olan o gilzel şeftnll ve ki • 
raz bahçeleri kömUr olmuş! Dağ
l::ıra, a.rp kayalıklara kaçan halk 
Rus nskerlerin'n bu c:rknz Uzerln· 
de ynngmdıı.n ltclan ycm.13 ve yi· 
yccelt!erl, §Uraya buraya kaçmış 
olan hayvanları tophynrak yedik • :t.ılhvcr bu gazetenin verdiği habe· ıl ~ ediyor. Fllhal<lka, bunun ak· 

rin ma.ra ba~ınd& uydurulmuı bile ol· alnln vulcua gclın ini akıl almazdı. 
ler'nl, jçfp Hrh~ o1duklnrmr, Ç-'!.l- sa gayet mıı.haretle tertip edllmlı ol· t)çlcr mlwu, ne donlllrae denllııln, 
;;T ~alarak eı;lendilderinl ııeyrP.di· duğunu, mevcut vnzJ.yeUerin manbk1 8ovyct!erln de aleyhine mllte\"CCclh 
yorlarmı~! Birkaç gtin sonra Rus· blr muhakeme31nln de bu haberleri bir tertJptlr. ııattA blrle~k Amerika 
Jar çekiliyorlar ve dağlılar harnp teyit edecek mahiyette bulunduğuna devle1lcrlnden ıJyat'Ie SovyeUmi gUz
yurtlarma d6nUyorl:ı.rmı§ ; sUng!l ııaret ve bu hUkmUnU ,ısyıe !ıah edl· önllmle tut:uuıtur; oll3 kıı.J'lı daha 

yor: ameli bir tatbik lDlkAnnıa maliktir. 
\'e kuıııunla öldilrülmliş olan sev. , n , 

1 • • er.inde, Molotof mUl:\kstrn4a • BovyeUer b~tlne t&blldlr ld bu 
gılllerin ~:_ratmda kadınlar ve ço- I talyanlar temsil edilmiyordu. Bunun ml3&km hlçblr tııhdJ41 ve tehlikeyi 
caltlo.r bn~rıoıyor, a~lıyorlarmrş ! elb~tte blr rnanuı olmak icap edt>.rdl. ta:ı.ımımun etmediğine dalr teminat 
Ot ve ekin l:almndığı için aç ka • lsvi~re l:·W:t.cal lt.ıııyan devlet adnrn· verllml,Ur. O ~ bu teminatı ktıtl 
la.."l hayvanların acı ha}·kırışJn.rı lar.nm ruJZAkerelere l~tlral> etmele- r:drmllt ve protc!:itoya lmllmı:ı.IDlf .ır.na 

d:ığlara aksedJyormu ! KöylUJerin rlnl ~\'J'etlerln mlhv rt kenclJatyle ela bir t-.:ıltllt~ttJr. Fnko.' Sovyetlcrln 
, . :uıl~!na ynpıl&<ıa.k bir ~kliUl om· üçler mlsalu aleyhinde tlr ft• lyet 

bir k•smı ç!lmerln diye p islik atıl· ralt t:ırımu:ık lstememeslne bamlodl· atmamış olm:ısı o lttl.t ı ·ı bsvip ve 
m•ş olıın suları, bir kt!!ml da n~ııi yor. nu mUtııJeaıım dofru olmaem:ı t:ıkdlP etmlı ve bunıfan bUyW< bil' 

" "'kilde klrl0t•ıen mescidi ternh;!e • hlctılr m:ınl yolttur. ÇUnkU &ıvyetler- meınnunlyet duymuş olduku JDUl84I" 

T!'l"i'{C' r rn'n·orlıırm~ ! le Alm:ı.nlnr araamda. taahhlitler var- Dı ifade edömez. tıwlçrell muh:u'rlr, 
tıa ıL:ı. !ilmdlye luulAr bunların Ç<ıl'90'" lr.ı m1salun lrnza&ıu mUteaıdp Sor 
vesi içine ltalya girmemi t.lr. nu bir yc~r blrtl:ı-'nln Çin mllll hllk1Unetl· 
hnld.kattır. ne yardımda C:ewm ed~lnl beyan 

ll"rlln:le Uckr mb:ıkma Rft mı~ln- otmit olnuıs:ııı Rmıyıuun lmrcl<et aer-

Bunfo.n dhlerkerı Hacı Murndm 
~'.\şlım çatılıyor. c1lşlerl gıcırdı -

\ 'Or, ç~n"sl yo) ılıyor, yumruklan 

sıkılıyordu. l lcrln de •6rilşll1meelnl Jluayanm ka· best:1stnı mubııfamtıa dCl-:ım dtH!lne 

( De\le&mı wr) IN1 ·~ oıııu:wau lnl&ıre ;azcte- •ır delil cllJ'• ıoüst.rı,er ki ııu 4a re· 

Madam Atina 
tevkif edildi 

Bu iki evle alô.kası 
olmadığını iddia 

ediyor 

ı- 1tasqef e 
1 --. Burada zühııl ffl 

TÜRKÇENİN bir ıaıt::' -' 
ld bu sUtuntıırda ~ 

muhtelif· 'esli el erle t.ekJ1il" 
mlşUr: dert df 

rll'S:lt dUşttlltı;c bu kıU ~#' 
muilı,'lm t:;aret e!tF;iınlı rtltıeıt 
"'öhret sahibi olınıyaıı nıob' 
:ılt · ı. rıııırıd,_. 

'i'ürkç:ıyl en iyi ya.zanla ııtıl 6 
:llllmlzl kullan:ınl:ırınııı.dnll ~ 
'rırr.'k tanıdri:'ID1rz ,.o bond~; S,S: 
ii?hemtz bulunmryan RC bir el" 

Geçenlerde 3.!liyc · birinci ccz'\ 11n bir fıkııısmda da şı;yıc ~ 
mahkemesi tarafından hnpis cez~· le ~ördüli: ~ 
sma mahküm edilen randevucu Ma· '•J{ıırar henüz tatbike g t~ 
dam Atina, evvelld gün, yeniden ı -:ın, g~ne yolda giderken :ııı•~ 
B~yoğlunda iki randevu evi işlet· "'UZ teıı: tülı: pencereler 0 rı.ı'• ,r 
me!c ençundan yakalenmı". dün d P d:ın fa1J:ı parla~ı: görtınUY0 

1 
mfld deiumum.lJlae teslim edilmişti. .tÜ"l'tlZU ~elrlyorlar." Ofof~ 

B\l defa kapatılan iki evin Atin ı lfoi:1esine göre: ••Oli~ınP~' 
Vasili. ''r, "dyorlar" der..ıı, "~6~_, , 

namına değil, Kntlna Ue '· • .... ..,........ 
adında ik1 kndma kiralandığı anla· " r .. ldyor" o!rna._'11 JAmııdı. 
~ılmaktadll". Aynca Amelya admdr zllbul mu dlyeceğfr.. 
bir kadın d& şebekesine dahildir. • D' 
DördG de birinci sorg u hakimliğin Yol mu gösterıY ~ 
ce dün, tev!df edilm!,Jerdlr. Ma· B · ... ı• ,e ıt·1 JR ~n.zetenln aç.- ':i ı • .,. 
dam Atina, şu iddiada bulunmuır rl tı fA .. ıa ' ·ıtıı' mu ye ere .- . &11 
tur: cftJ~inl örü ora Her gUll '1 
"- B~n'm bu randevu evleriyle .,d gb 1Y ~ detrncı.'!_~h ,1 • n•ın a on an .-ay __ ,,p.v-

alakam yoktur. Benim namımdan • l' ll ktcdi A cıılt rnu!>IV' rttl1 
istifade etmişlerdir. Yakc.'-ı ka· ~ t~ r~eJd r.I n uharrfrlC bit 
dınlar kendilerini pahal ı satmak l ~ ~a~ b ya ~; m n!ıdırdıgt ,.ot' 
lç.'n benim evimde olduğunu ısöy- ~nm n,.k ,,ft~ cen 8ı'ınçu g"ösurf f! 

li bili 1 
,, •• ç ar a'""9ına yo .,. ,, 

ye rer. ~ 

Ankaradaki 
Alman ticaret 

hayati 
Bu sabahki ekspresle 
ıehrimize döndü 

Bir ınUddettenberl A.ıWı.rada bu· 
lunan Alma ntlcaret heyeti, bu •.a· 
bahkl ekspresle Ankaradan ~r:ı· 
rnlze gelmiştir. 

Öğrenildiğine gısre Alm~tt ticaret 
heyetinin Ankarada yapt;iı temas· 
lar, mUsbet netice verm.lştlr. Al· 
man ticaret heyetinin 21,15 rnJlyon 
liralık yenJ ticaret anlnoma.sı hU· 
kUmleri dahlllnde mcmleketlmiz· 
den tütUn mtibayaası hususunda 
allkadarlıı.rla mutabık kz.ldığt ha· 
ber verilmektedir. 

B. Ml~let MocHıl 
Askeri muhakeme usulü 

kanun.unun tadilini 
kabul etti 

Anta.ra, !9 Cti..A.) - BUytlk Mil 
let Mccllai bugün Re!et Cclnıtez•ın 

ba§k&nlığınd.a toplannrak biııll vergl.sı 
kanununuu üçüncU m addc .. lnın altıa 
cı tıkrasma alt mazbata Ilı BüyUk 
'illet Mccll:ıl ve RlynaeU~'llmhuı 

19U yılı bUtçeleri aruınd.a 40 bl· ll 
ralık münakale )'apılması hakkmdak• 
mıızbatalan kabul etml§tlr. 

Meclis yine bugünkü toplantmnde 
askeri muhakeme usulü k&ll•ınunun 
3 Uncü maddesinin değlştlrllmfıei hak 
kındakl kanunun tktncl ınUzal<Pre.ııtnl 
yaparak kabul eylemi§ ve panrteaı 

günü toplanmak Uzero fçtlmaına nl 
lıAyet \·erml§tlr. 

Eski ofis müdürü 
döndü 

G~en hafta Ankaraya giden la· 
tanbul toprak rnnhsullerl ofisinin 
eslti nıUdUril Nuri Orak bugtin şeb· 
rlmize dönmüştür. Nuri, yeni tayin 
edildiği kuru meyva 8atış birliği 
mUdUrlUğtınUn göreceği Mer etra· 
fmda Ucaret YeklleUyle temaıılar 
da bulunmuştur. 

alltenln ııadooe blr mh~:ltıl"deııtndcn 

Jbarettır.,, 

Bovyetler blrllG'i bttara.'l.ığmm ise 
yeni blr haber te,kll etmediğine l§arct 
eden HUscyln CAblt Yıılçm lulçrell 
muharririn, Sovyetıer Bo:tazıar statü· 
kosunun muhatazumı latcdllderl için 
Berlln mQlAkabnda. Yakın:;ark vazi· 
yeUnln mevzuub&ha olmadığı hak· 
kmdıı.kl luı.bertne temwa ııöyle diyor: 

"hvlçrell muharrir naraılenl:r:de 

n Dıı~dıırds \ılzlyettn mııhatauuıc 

Sovyetler btru:ınce al:ldetıo rruıUQp 

olduğunu ve bunu.ı Alm:ıny:.y:ı bU:ll· 
rlldl.,lnl tt'mln etmekte.Ur. 8oV)etler 
blrU:ıntn Unllne Bura lt?Srtczl yolomı 
afarak B:>tazlan bqka bir aUfu· 
zun yerlqmeıılnl temin k&a>ü oıı.cagı 

haklwıılaltl dU§ünoeleriu hl~r ameli 
kı:ymoU oJmıyıtcafı t.abUdlr. ÇUnk\1 
H:ıradcnlz, Sovyetter itin yalnız. blr 
girip Çıkma ID('<JClctıl dl'ğlldJr, &'J'l'll 
r.amancla bJr emniyet me5elesft11r. Kıı· 
radenlz. ve Bcı~l:ıra yerleoect"k Al· 
maıı nüJuzu R~u.)ayt tA Doltıı.tan jU· 

• 

Otobüsler daha ıık 
muayene ediJecelc e'r 
Şehrimizdeki otobUSleri~ 

<ıerisinin eski olmasını jte fJ. 
i ikkate nlan belediye rrıa.1' rıf ııııı. 
besi müdürlUğ:.i, yıllık fefdıJ~~ 
ayenelerin gayrikafi o b~ 
ruı.za.rı dikkate alara.1< ıJŞlll" 
"tobi~lerin daha sık ""e uııııt' 
fenni muayerıeye tabi tut JJel 
larmr ka.rnrl~ırmıs.!-11'· IJ$)-e. 
haf ta sıra ile beş otobüS Ol 

fT.::::~ 
B!r mesıeııtaf 

1ra1bettılı ' 
cumhuriyet gazetesinde ~~lf 

meldi meslektaşlarımızdall 1!'1~ 
ri ljubaşı'nın vefat etUği 
haber alınmı§lır. ~~ 

CenazC31 bugUn ısnat birde d,ııl 
Caterbqı Sallca.ktar yokU~ ıı~ 
numaralı evinden knldınııı.ra~9 ~ 
Eytıp camıtndo kılınacak ve 
zartığına de!nedllecekUr. "' tı1 

Kederli aHı:..ııne U:,~=~~-eritı1 / 
illrır, ölüye rahmet~ 

Evlenme .. bı~ 
Ga:?'.Ct em izin B ursa Ill~ \1' 

muha:ITir nrkadaşmuz 'f..S f,il)~ 
kan'la Dr. Şakir torun~ fa.tv" 
Müveddet'in a.kidleri dun .•. 1 t" 
evlenme memurıu3undı.ı ı,.. sf! 
raf ailelerinin ve yalan ~~;~i 
nm huın:runda icra ed }lJ1'° 
Cknç çiftlere mesud / 
temenni ederiz. 

Kaylp aran~s-0;e>"' 
&oae .. kW Mehmet F llls ~t tst;f 

... ıllz sekiz sene evvel B&IJtl.85 '°ııW 
yon memuru Salmln yannırı. : ~ 
olar~ it verilmiş ve bir müdde ı;ıo~ 
orada.n nyr.lmı§br. KendıaJ.Dı.t' ~~ 
olduğunu ve bayatta buıunuP ffV:..d 
madığını bil riiı I.stADbul Te ,.~ 
Bayır llOkalt ı. .,.,maralı e\'d:~,;' 
Allyeyo b&bcr \ ıi rıca 

t~lr. 

=--~ 
il~ 

haren çelik bir ı,-.embc.r lçlnd~ il" 

A\N(l!lıJan wak tut.ıı.r ,e ıtot' 
tehdit altında bırakır. ()09t ~~ 
ldyenln liaraJeıılzde ~e JJOlı çtıı'~ 
bul.ınması bu muhwmel ~ ııflııı.
rl temelinden kırar. sovy.,ıJ~ ~ 
bu husust.a TUrkl.) e,)·e ıttınıı JJ"'" .. .-t!Ur· ~ • ..ti 
ceğJne emin olmak l!ıını,.- 1~ 
enaleyh, nerıtn mlUM<atına- .seP 
şarkın. v:ızlyetınde esaslı bit .. ıı fi.( 

v-ınu" ..r.:.1 
lil< yapılmıw ela b:ıh1a oıe · ııll 1 -
kll ctmemlpe bwııı pe1' ıa--. _,611 
ı_.,.,, , -

Tan rtcoe~ 
ıı. ZekcrJy:ı r.rr•cı , "tnrııv ti&~ 

Ea.lkan pH\.nı ı.ı.ı cı. d:l,; .u,, .• ı tD 
J --ıyıtlP" 

r."i" lt ıılf'~lnl!o Balkanlar v..- ..J' 
kik e:!crek dlyor ki: \"OJ~, 

••Al!11!!.nl:ır, Bıı!;;arıst:uı vtı ;% 
J:ıvyaa:ı, sllnaeten muvnffll~ ~~ 
lara:ı., ad<crt bir mn:ı:ıııatc)e 111' 

~ ... ııseıer, ~ 
C\dohillrlcr mı T Büt'ıln - ııJlll"" .. 
ale vullooek cc\·nbm ınen~~ 
gö:ıt.erm kteıllr. AJmanya~~·..,,,, 
da, k•8 tıqmda askeri bir P" ~ 
g1r1şmese ıntıtemaytl ,u ,,, 
dlr. l\IJll\·ercltcrln nsırerl~:ebl~ 
-.ha4a uğra4ıldıın bu J>J'>t' cıı1 ıı" 
&lkanlaı m mukaddem tın& ~ ili' r,I 
lstlka.:net vcre~k de.reco.le b ) 
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(De\nmı 5 lnrtde) 

lngiltereye 
ay yare 

hücumları 
Dün beş Alman 

tayyaresi düşürüldü 

Lo 1 a, 139 ( A. A.) - Hava 
ve dahili emniyet nezaretlerinin 
mU..q:erek tebliği: 

''Düşmanın hır kaç küçük gru
pu !bugtin doğu • cenup snhi\ini 
a~lardır. Ezcümle I...ondranm 
eenubuna bir ka<: bomba düş
müı; ede pek az hasar \'C in.<>anca 
da pek az zayiat vnrdrr. 

B ,.,ün b dU,~man tayvn.rcsi 
düşürülmüştür. Avcı tuy~;ıı.rele" 
rımızden i i i kaıptır. Fakat pi_ 
Iotlar sağ \ 'e ealımdir. ,, 

LIVERPOI... BO!\IBARDIMANI 

HABER_: Akımm PostnS 

Manşta bir deniz 
ınuharebesi 

İngiliz ve Alman 
destroyerleri çarpıştı 

l..ondra, 20 (A.A.) - Buglin öğ
leden sonra b:ı.hri~ e nezareti tara
fından nr .,redilen resmi tebliğ: 

Bu sabah ı1k saatlerde Mnn5 de 
nizinde hafif kuvvetlerimizle dli -
man kU\'Vctlerı a'Ml.Smda ıcma.'\ t"
sis cdılmi tir. Düsman gcr.ulcri 
büyük bir sure.tlC' Brest'c doğru 
çtkilm~lerdır. Kuvvet!nrımiz dli.g· 
manı tnkip Pt·n!iltk Gemilerimiz -
d n bilinde lınsnr vukun gcldlği 
ögı enUmiştir. Dliımana znrnr ve • 
rildiği hnkkındn bir :rnpor aıınmış· 
sn dn zarnrın ehemmiyeti ho.kkm
du. alınan mnlümat beyanat.ta bu
lunulmasına müsaıt olacıı.k dere -
cede kati de ~ildir. lmkfı.n olur ol
maz yeni tafnilat verllec ktir. 

Al.MANi.ARA GÖRK .. 
ll0 rlln, 29 (A.A.) - Rsmi tob· 

lığ: 

General 
Dö Gol 

kuvvetleri 
35 bin asker ve 1000 
tayyareGİyİ buldu 

Emrim de yirmi harp 
gemisi de var 

Lmıdra $?9 ( A.A.) - Müsta. 
kil Fransiz ajansı bilidiriyor: 

Hür Fransız kuvvetlerinin u
mumi karargahından öğrenildi. 
ğine göre Dö Göl'ün emrinde 
halen 35 bin asker, 1000 tayya
reci, 20 harp gemisi ve ceman 
550,000 ton hacmmda 60 ticaret 
vapuru mevcuttur. Bu kuvvet 
mütemadiyen artmaktadır. 

Bir aylık kAr ve 
zarar cetveli 

y CX .\N · italynn harbi birinci 
ayını blUrlp lkincl ayma bas· 

tı. Bu bir ııyın h&diselcrlno bal n· 
nı.'l< bir klir 'e v.arsr ceh eli ya1uı· 
nuı.k icabot eydi l:iU netioe3i \e· 
rlı1ll: 

Yunn.olo;tun 
Kar hanesi: 
Dil nıan tcoa.,'iiz""b t&rdOOllerek 

Anuwutlnk topraklarına girl . İle· 
rl hareket. Görlcenln 1.aptı. Ywıa· 
nlst.anda bayram. Po~raclct, ı..es

ko\'ik \'C daha birçok kasaba 'e 
köylerin, ha.\'& UssU 'e mUhlm kara 
yollar:mm, stratcjlk kıymetJ olıı.n 

dnğ 'e tepelerin ele gcçlrilmesi. 
l:rgl"ri s<•hrinln dıcı mahallelerhıc 

\'arı~. bilkamct ı;tbasaıı \'e Ayn.sa· 
randi.. Yunan genel kumınl mm em·. 
rl: Düşmanı denize dijk\in ! .. 

7Aırar hn.ne i: 
Ba 'ekilin 28 Birlııci~rin giinü 

sabaha ltarşı saat 3 de lll"lmsunılan 
uyn.ndınlaiıık rahatsız <'clilm l. 
Hudut li tündeki köylert• giren 
diisnumm hu köyleri yab.rak ter 
kctmcsl. Bir ki mı köy eşrafının 

.. 

öldilrülmesl \eya rehine olarak gıi· 
hıriilmcsL Bir köldc, oğlu Yun:ın 
t'rldir, di3 e bir ~b3llm J atli. Bin· 
lı>rcc et>lre l &m\ na te\zü!.. 

halln: 
Kıi r lınn 1: 
l\ay<ll"dllccek bir ey yoktur! 
1..ıuıır hanesi: 
l>ü mana binlerce esir, t-Op, fU· 

feJ , "llVJlma<ıı bir tlirlii bltirllemi· 
yon ınllhlmmat, tank, tan"B.re, se· 
hlrlcr. kasa.b:ıJ:ı.r, kö3ler terki. ınu
solinlnbı Yunanlıların ciğerini ö· 
kettğtm tehclidi. Fnşist Jl:ırtl ;il le 
ordu tınısında. kab:ıh:ıti Ud farnfın 
dıı. knbul l"tm<"rn~i yüzünden ~ıknn 
lhttli'if. ~abık Atlll!ı Sf'firl Gmzzl '<' 
keza snbık at ŞMnJllk-rtn Romn\a 
döner donmez derhal te' kiflc.ri. 
50 • 60 ulY.ıyın nzli. Dıirt fırb.-n.nm 
17.llllhliili. l\fnj;liıhiyf'fi l'(";nÜ t.f.'blli:" 
lerdc lu men itiraf meclıuril l"tl: 
Taranto basl•mmd Çon;ilin mnha· 
liikn lll" anlııtfJ:'l bahri lmyırı , e 
ha!lıı.rl:ır. Gliçbeli ytirtıtülen pres· 
tijln ze\nl<' yüz tutuo;u. Askrrlerin 
ylizAerl lıard•etlt"rlncle fazla istical 
dolal ısiyl<" Uıkınbrında bir takını 
st kinlikler! .. tnh! .. Uuh!.. 

1..arar :yckfımı: Dimynta ııirlnrc 
giclcrk<'n e\·drki bulgurd n ulmnli !. 

KUNT l/m ra. f9 (A. A.) - Geçen 
gece Mcr y Eahilkı ı mıntaka
!'ll a taarruz eden düçman tay_ 
yar !eri bu mıntak da şımdiye 
kadar g"rülmedik şiddette bir 
baraj at" i ıle karşılıı.nmı lardrr. 

'·Alman torpido muhripleri Man· 
şın garp methallnden İngiliz tınhil· 
leri civarın kadar hnrekil.tta. bu· 
lunınuşlar ve İngiliz torpido muh· 
riplcrine bir muharebe verm!§ler 
dır. 1ki düşman torpido muhribine 
torpil isabet etmiştir. 

Amerikada büyük 
mikyasta bir mali 
hareket bekleniyor 
Vaşington, 29 ( A.A.) - ~a: 

liye nazırı MorgenUıau. mıllı 
müdn.faaya ait masraflar sebe. 
biyle gelecek ay büyük mikyasta 
bir mali hareket yapılacağını 
bildi.rdikten sonra Ingiltereye 
mali ynrdım yapılması imkfı.nı 
hakkında bir fikir ileri sürmek 
için hazır olmadığını beyan et. 
mistir. 

. Tarihten Notlar 
Liverpol \e diğer mücavir l:ir 

WWllll~-lllllUI :il 

cıhir iddetli bir taarruza ma
ruz kalmıFı ve aynı mır.takada 
diğ r bir üçünc'ı şehir de "ol_ 
dukc:ı aö-ır" tavsif cdile:ı bir ta_ 
arruıa t ~ rnmıstır. 
Düşman tayyareleri yüksek 

infilak YC yangın bomb:ılıı.n 
kulhmmıslardır. Bilhassa evler 
hasara uğramıştır. Çıkan yan
gınlar eür'atlc önlenmiştir. Bil. 
dirildiğine göre insanca zayiat 
miktarı yüksek değildir. 

Diğer torpido muhriplerimiz ln· 
giltcr enin cenup sahilleri açrkla· 
rında 9,000 tonillltoluk iki vapurla 
ba.şknca iki vapur daha batırmıır 
lardır." 

Ramazanın 15 IDcl glntl askere baklava 
. Uısanı... Dlrdtlncl Mehmedln Hind 
Padişahına ve ıraa Şabıaa hediyeleri ... 

Kandil lltlll yapıp satan muallim ... 

Avam kamarası 
ızr celsede Edeni 

dinledi 
Londra, 29 CA.A.) - Eden'in 

beyanatım dinlcmclt üzere nvam 
kamarası dlln ıhafi bir celse aktet· 
miştir. 

Ed~n, Çorçilin lvveıce hah<!r \'er 
<Cği gibi .son za.nı nlprda .yaptığı 
maceralt se) a.hnt hakkında izahat 
venni~ ve başında bulunıluğu bU· 
yük askeri kuwctlerin, kudret. 
adet ve teçhizat itibariyle her haf· 
t:ı artmakta bulunduğunu beyan 
etmiştir. 

l!."'pey zamandır beklenen bu ceı· 
ı;.e hakkında hiç bir tebliğ neşredil· 
miyecektır. 

Pariste tevkifat 
Yapıldığı Alman 

ajansınca teyit ediliyor 

Bcrlin, 29 ( A.A.) - D. N. B. 
ajansının hususi muhabiri bildi. 
riyor: 

Karışıklık çıkarmak suçiylc 
son günlerde Pariste tevkif edi
len talebelerden bir kısmının 
kurşuna dizildıği veyn idama 
malıkUm edildi~i hakkında ba1.ı 
yabancı gnzetcleı tarafından 
yayılan haberleri hariciye ne
zareti resmen tekzip etmektedir. 

• Kahlre, 29 (A.A.) - MU<bfan 
nazırı Yunus Salih pa§anm cenaze l 
dun bUyUk milli merasimle kaldın!· 

ml§lır. Kral Fanıkun mUmcssill vo 
h:ıatn. bulunan İngiliz büyük elçls1 
namına da tngtllz elçisi meraBlmde 
bulunmuıtur. 

• Londra, 29 (A.A ) - Tas: Avust· 
ralyo. hUktlmeti İngiliz imparatorlu· 
1'.;'Ulldo.n go.yri memleketlere demir lh· 
racını m<'n tnıiştır. Bu tedbir, bllhruı· 
sa, fazla m i\tal'dn Avustrnlyıı dcm11'! 
ıllltll eden J ıı.ponyaya tesir etmektedir 

!{ahire 29 (A.A.) - :Mısır kabl· 
ne 1, C\'\'t'lki gUn vefat eden mUdataa 
nnzırı ı.:ia!Jl puoanm yerine ycnlal ta· 
yln cdlllncc~e kadaı· başvekil HU.eyin 
Sırn p~nın müdafaa nezaretini der 

uhte etme ır. karar verml§tir. 
• Lon .ı , 2V (A.A.) - Blr Alman 

kor n eır tarafmdan Curnço ada· 

sına gu) ılıraç yapılmağıı. tc~cbbUs 
edildiğine d:ı.ir çıkan haberler, resm1 
Holo.nda mahntıl ncc tekzip edllmek· 
tcdir. 

• Singapur, 29 (A.A.) - Şarki Ho· 
landa Hindıstanı ahalisi Çörçllc doğU· 
munun 66 ncı yıl dönUmU mUnıısebc· 
tile Spil!ııc tıpinde beş ucı tayya· 
resi hediye edecektir. 

• Hclsınkl, ::?9 (A.A.) - HUk(lmet, 
l941 sencalyle 194l'i senesi araıımdald 
müddet içın nskcrl hizmeti mUddctlnl 
lld seneye çıkaran konun projesini 
parlıımcntoyn sevketmeğe karar .. ·er
miştir. Halen askerı hizmet müddeti 
piyadeler için 850 gUn diğer smıfiar 
için de 440 J:'ÜildUr. 

• J{tlhfrc, 29 (A.A.) - SUvcyş ka 
nalı kumpunyasmın mtidUrlerl )"ıınnn 
harp iane ı:mdığma 500 lnglll.7. ltr ~ 
tebcnii etmişlerdir. 

Milli müdafaa i~in yapılan bü
yük masrıı.flar neticesinde J<~. 
la.syon yapılması ihtimali hak· 
kında izhar edilen eıld.işcler 
etrafında Morgenthau demiştir 
ki: . 

"- Ruzvelt Beyaz sarayda 
kaldığı müddetçe Enflasyondan 
korkmuyorum .. , 

İngiliz tayyareler
rinin dünkü 
bombardıman 

faaliyeti 
ı~ondrıı., 29 (A.A.) - Hava ne· 

zaretinin tebliği: 
Dün gece bombardmuın tayynre· 

!erimiz başlıca t::ı.arnızlarını DUssel· 
dorf ve Mnnnheim üzerine yapnııır 
lnrdrr. Bu ild şehirde tayyare 
meyd:uılnnnn, cmteıı istasyonları· 
na, deniz eslfi.hn fnbrikaln.rma ve 
gaz imalathanelepne bombalar i · 
sabct cttirllm.iştir. 
Diğer bombardıman tayyare te • 

liekkUUerimtz Polit.z'de sentetik 
benzin tesisatını v" Setcttln'de 
bahriye tezgfıhlarmı bom'bahmış -
}ardır. 

Keza, Maru denizindeki linuı.nlıı." 
ra, Anvcrs, Boulogne YC Le HaV' 
~·a hilcumlar yapılmıştır. 

Geçl'n gece bombardıman edilen 
diğer hedefler arasmda Cuxhaven 
doltları, garbi Almanynda demir -
~ olları, Mayence dvn.rmda nskerl 
depoları, Coblence ve Cindhnvende 
ln) yal'(' meydanları vardır. 

T .. yynrt'lerlmızden ikisı karıptrr. 

K A N u N 1 Süleyman za -
manmdan başlıynrak, se-

r rlerde galebe ve muza! • 
ferlyetler olduk~. kaleler ve 
şehirler znptedildikçe askere pl. 
lav, zerde ve yahniden mürekkep 
Uç türlil yemek ile bire'l' ziyafet ve· 
ıilird.i. Fakat Osmanlı padişahları· 
nm bizzat sefere gitmemeye başla· 
drltları zamanlarda, bu ziyafetlere 
mukabil, a.ılkcrc, uınfe divanlarında. 
çorba. pUfıv ve zerde; Ramazanın 
on beşinci Hırkn.i Saadet ziyareti 
gUnU de ynlnız lst:ı.nbulda bulunan 
askere, her on neferine birer tepsi 
hesabiyle baklava ikramı Met ol· 
mutlu. 

Rıımazruıın on beşinc.i gilnU, baş• 
ta yeniçeri orta.lan olduğu !halde, 
asker saraya gelirdi; Orta kapı ö· 
nUndeki birinci avluda toplanırlar 
dı. Baklava tepsilerini nlacak nefer
ler ortn kapıdan içeriye, mutfak" 
lcır önUne alınarak ibir sıra dizilir 
lel'di. Ba.klavn tepsileri de futalara 
bağlanır, sıralanırdı. Bu mcrnsi.• 
mc, sağ koltuğunı:ı. anahtar ağası, 
sol koltuı;'Ulla da başlfila girmiş bu· 
lunan silAlıtnra.ğa ne:r..aret ederdi. 
lki tepsi baklava, adı. yeniçeri -0· 

cağının birinci orta neferleri aro.
smdn yazılı olan padisnh için alınır, 
diğer tepsileri de, neferler, futaıa· 
rmın düğUm yerlerinden yeşil boya· 
h sırıklaın takıp ortıı. ikııpıclan çı. 
karl!ır ve kendilerini bekliyen yol· 
daşlaıiyle beraber bir bn.klavn ata· 
yı gösterlp kışlalarına giderlerdi. 

Baklavalar yendikten sonra. er 
tesi gUn, futalnr ve tepsiler .saray 
mutafğm:ı. ia rlillrdL. ...... 

1645 de lıenüz on iki yaşında bu· 
lunan dördüncü Mehmet, lsta.nbuln 
gelen Hmd elcisi Said Hacı Mehmet 

vasrtn.siyle Hind padişahı Şahı c1· 
lıana hediye olarak: 

1 nı:İet ztimrilt knbznlr hançer, 20 
ndet bin"birinden gUzel cariye, 1 n· 
det murass:ı' bir eğer takımı gon· 
derm.işti, elçiye de 6()()0 nllın, bir 
kıymetli ktlr'k, bir mükemmel at ih• 
63.11 etmişti. 

* 1648 de de Hindistana gönder 
diği TUrk elçisi Muiuza.de ile Hınt 
padişahnm: 

l adet yekpare büyük zümrütl'ı 
bir sorguç, 4 ndet küheylCı.n ki, h 
nck t::ıkmıları ve koşumlnrı en kı 
metli kumaşlardan, mUcevherli \ 
inci işlemeliydi. Zincirleri vc> }:ı 
zengfleri altındandı. 

* 1649 da, yine dördüncü Me>h 
met, lstanbula gelen lra.n elçisi Pır 
Ali Han ile lran şahına: 

2 adet ktiheylin at ki, hc>r ikisi 
de mücevher takımlı, altın zincirli 
ve altm özcngili idl Ayrıca birkaç 
bohça kıymetli A vnıpa kuma.'.jları, 
cuhnlar, kıymetli Cezayir ehnımlan 
yollamıştı. 

Aşçı Dede ndı ile maruf olun lb 
rahim Bey :ıdmdn sc>raskerlik kale· 
mi memurlarından bir zııt, muaz 
1.am Uç cilt halinde bir hatıra def 
teri lbrrakmıştır ki, ge~en asırdnki 
Türk hnyntı bakımmdıın bliyük bir 
kıymeti vardır. Bu defterde, 
dillınccld devrinin bir mahalle mek· 
tebi muıı.lliminin portresini . ııöylC' 
çiziyol': 

''Hoca efendi, aynı zamanda 
Şehzade camünin kayyumbaşısı idi. 
Sulhayi ümmetten, şehlU gözlü, kr 
sa boylu, şişmanca bir zat idi. Da 
ima kandil fıtlli yaparak gerek ca 
mii erif ve gerekse surnya bur 

(l.tUtfcn ,aııfn ı revirini::) 
~ ............................................ - ........................................................... ._ ........................... _ ......... 1911!' 

Görünmiyen Harp: Bil:'ıkis dü5man. bunun için, u - kısmı pervasızlığı o derece ileri !eri çekemez oldu!. Yahudiyi asır 
zun senelerdenberi çahmnışhr. 1 götürmüşlerdi ki adeta nlent su - lnrdanbcrl bir~ok milletler paranın 

Yıldırım hnrbi sisteminin Alman 1 rette bozgunculuk yapmııktnydılcır. hakikatinden başka bir hakikat 
genel kurmaylığmcn kabul olun • Hatta bunlardan bir tanesi lıe"l tanımadığı ve harp kabiliyetini 
duğu andan itibaren hazırlanan ziyaret ederek Valeskanın tahli . kaybetmiş olduğu için türlli iş. 

pl.:nlnru Polonynnın bP. inci kol yeslni bile talep etmekten rf'kin kencelerle tnkip etmişlerdir! .. 
teşkilatı dahil bulunmaktaydı. Be· memi ti. Halbuki bugün bUtün .Avnıpn p:ı 

şinci kol, Poloııyn~'I içinden bir Oldukça mühim bir nUfuz sahıbi rnnm hakikatinden başka bir ha
kurt gibi yavaş ya\'llŞ kemirmişti. ı olan bu mebusla aramızda, b :i 1 kikat tannnıı.mııkta ve harp kabıU
Ondandır ki Polonya ayağa kalk · düelloya kadar gidecek şiddetli bir ' •ini kaybetmiş bulunmaktadır! .. 

tığı zaman, kof bir i8kclet gibi, milnakaşa geçti. 

BEŞiNCi KOL 
1'U7,llll: 

VLAO .• IR SABAT 
45 

Çünkü: yere yıkılıverdi. O 7.nmandır ki bu mebuslnrdn Binaenalelh. Avnıpa ilk muha-
rip bir millet ta.rafmdan isUlii c. 

Polon) , Avrupadn Çekoslovak • Beşinci kol Polonyadn e\•vcllı muhnlcfetin dahili ve harici bazı 
ya He başlı,·nn 'e insanlığı bir ye· siyasi partilerin ihtilaflarına pen· mesclelcr veya prensipler üzerin· 
is buhrnnile ) uvıırlıyan b,r boz - çesini atmış ve bu ihtilafları yer de knbnadığmı, belld bunlardaki 
guncu ve yC'rC kapnnıcı ruhu bir yer kundaklamıştı. muhalefetin - tnbir colıac - adeta 
anda ayaklan altında pnrçalamış, Beşinci kol ilkönce Diyet mec- totaliter tıir mahiyet aldığını hay. 
ıendinden btiyük bir devletin üs- lisinde ha.rbetmJşt.ir. retlP görmek kabil oldu. 
tüne bir M9.mutun dı lerinc atılan Muhalefet partisi hUkflmete göz Bu mebus adem Polonyayı de· 
bir aslan gibi, terPddütsüz, atıl - açtrrn,uyordu. HUkOmet partisi, n- ğil, bel)inci kolu temsil ediyormuş 
"lı:::tır. detA. Diyet meclis.inde mağlüp oı· gibi PE;'rvasızca beşinci kolun cdc-

Fakat bu arslan kilkı iyerek a- mamak için Almanya ile he.rbi gö· bivnt ve felsefesini konuşınaktay

a '-neye mahl:fundur!.. Esasen, 
kilçUk küçük devletler halinde te· 
eekktile müncer olmuş bulunan 
milliyet<;iill: cereyanları da fiyas· 
ko olmuştur!.. Blltün bu devlet -
ler, fertlerden bazılarmı çabuk 
zengin olmaları için iktidarı elle -
rine geçirmeye savn.ştıkla.n birer 
ring haline ge'1nıiştir ... 

Hükfimet partileri iktidar mev. tıldığı zaman, n) aklan çoktan ve zc alacak kadar bir hnle gelm.i! ti. dı. 
habersizce kalın zincirlerle b:ığ • İki tanıf birlbirlerine can dil:i - Bana kontc.~ Vnleskanm aslen kine gelmekle ynlruz ticnreti bir 

l<rsım ellerden, bir kısım ellere 
gec.,irmt>kten başkn bir şey yap
mış obnuyorlar!.. Herkes hUkfimet 
sayesinde zengin olmaya çalmıyor! 

lanmış bulunuyordu. B inci kolun manı ke.silınişlerdi. Besinci kol '.\ah udi olduğu için hak.kında hak-
prıınga zincirleriyle:.. muhalefet parti6ine o uyu§tunıcu sız yere takibat yapıldığını ş:ışı • 

Onun için yerlere SC'rildl. ve bunaltt<?I zehrini boşaltmağa lacak bir cüretle söyledikten son· 

Beııinci kol Polonyanın içinde 
1 

muvaffsk olmuştu. m dedi ki: 
asla alelacele kurulmuş bir ağ Bizzat Diyet mecüindeki mu - Avrupa taınamiylC' yahudi - Merek l

1 tmeyiniz! Polonya har -
değildi. hnlefot partisi mebuslarmdan bir lcştiktcn sonradrr ki asıl ~·nhudi - bctmi) ecc>ktir ! .. Çünkü Polonya 

da Avrupadadıı' Çünkü hiç kims 

hnı1ı istemiyor! .. 

Onun için nllecc bize, mem' 
k timize büyük hı.zmctJcri dokun. • 
muı; Vnleskıı. gı'bi kadınları, haı ı 

korkusu gayretlerill', bir t kuı 

taki Un tetJıi cdeı ek fazla gal~ 
r lt Uk gosterme~c lüzum )ok.! 

tur! .. Bu urctlc )ahudı a1e\htar• 
1 ğı )npaulnr, bizzat Nazi tamftar. 

rl rı rd n b:ı k o, 
l:ımıızlaı : .. ı 1' 

Yıı.hudi dilşın:ınlığı dahi a<'la tok 
kavgasından başkn bir şc>y değıl 
dir! .. 

ı)u anlnşılı) or ki küçük kUçiık 
de,·letler hnlkın hC'psinl zengıı 

ve müreffeh ~aıımıyor! .. Bin:ı n 
leyh dünya tekrar u~ ilk imp~ra

torluklnro ı u gidlyor! .. 3 il· 
böyle 't' , ımpcııııtorluklıı.rda dn 

h çok insanlar zengin ve miırcf. 

r h olnbilir! .. 

Baksanızn., Naili rin bütün dün· 

a~ ı tehdıdc> baş!amslı:m ve haı:p 
ı Nmclerl bıl<\ sırf Almar. 
!ıa zengin otmek g:a •c&ndm 

kn bir ş l <1 • • ' 

(Devamı t'Or) 
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e ruiş! 

l\liliıno, 29 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

''Rcgima Fa.scista., gazc•eei, ts· 
viçro toprakları üzı:.-rin1en sık ı-1ık 
!ngiliz tayyarelerinin uc;uşu müna· 
sebetiyle !sviçro hlikfımetinin va· 
ziyeti hakkında mcmnuniyets;zlik 
göstermekte ve İS\'içre hükümeti· 

· nin resmen protcs!.odn bulunmıyn 
bile lüzum ı;örmediğini yaz:nakta· 
dır. 

Bu gazete, 1svic;re matbuatını da 
İngiliz tayyarelC'rlni:ı İsviçre üze· 
'rinden uçuşwıu protesto etmem si· 
sinden dolayı tenkit ediyor ve di· 
yor ki: 

"Halbuki İsviçre matbuatı mih· 
ver siyaseti alcyhindf? ı.:lunmnk i· 
çin her gün fırsat gözetmektedir. 
Son zamanlarda 1sv~c;rc matbuatı 
gitgide faşist :ı.lC'yhtarı bir vaziyet 
almaktadır. Ancnk !svic:rolilcrin e· 
lindeki koz çok fenadır." 

Nafia vekili geldi 
Nafia Vekili General Ali Fuat 

Cebe~oy, bu sabahki ekspresi::: An· 
karadan şehrimize gelmiştir. ve· 
kil, üıtasyonda vnli doklor Lütfi 
Kırdnr tarafından karşrlanmıştır. 

İtalya ta iaşe 
güçlllğa 
(Bııs tarnfı 1 incide) 

uğruyor. Et ve nrıbati yağlar yok· 
luğu, gittikçe hissedilmektedir. t· 
talyan milleti, daha büyük tai1dit· 
lere, etsiz gilnlcrin haftada altıya 
çıkanlmasma intizar etmesi lfıznn· 
dir. Bu yokluk cenubu şarki ttaı· 
yan şehirlerinde ,.e İtalyan adaia· 
rmda ıhissediliyo'r. 

lTALYADA INKlSARI 
HAYAL 

Zurich, 29 ( A. A.) - ltalya. 
'dan Zurich'c gelen Amerikalı 
yolcuların roylcd"klcr1ne göre, 
son haftalar icinde cereyan eden 
ıiacliseler ltal~·ada. inkisarı ha
yJil d~ğurmuştur. Harp heyecam 
azalıiinktndır. 

Ncue Zurcher Zcitung gaze. 
tesinin Roma muhabiri, ltalyan. 
]arın enr.ii~ içinde bulunduğunu 
im:ı ctmekteclir. 

MAGLUPlTALYAN 
GENERAL! lı"\"T!HAR ETI\!lŞ 

Ror.ıa, 29 ( A. A.) - General 
'.~isconti Prasca'nın intihar et. 
tiği \'e ltalyanın sabık Yunanis
tan elçisi Grazzi'nin tevkif edil. 
diği hakkında bir At in1 gazete. 
si tarafından çıkarılan Ye yaban,.. 
cı matbuat tarafından naklen 
~~edilen haber her türlü esas. 
ıü ı aridir. 

t~ tıı::ıfı 1 •nriılc) 
edilen otomobil sahibi doldorl:ırr.ı 
fr'm ciinJ; ihtisaslarmı; ndreslerini 
"• t •lcfon nwruı.."":ıbnnr ilan c!mc
IJJir •• ~·Ie bir ilanın lüzumlu oı· 
dlığijnu .. dü~üncreic hir., Altml'ı ~u
beye .lt:ı~\"Ufduk. Fnknt neşrinde 
mahzur oldu:;_ı ce' nhı wriltli. l\folı
zunı da bildirilmedi. Acııkı. hu 
mahzur, bu~n hilfül kra~"I tababet 
ctmcd.lklcrl halde otomobilleri 
tnhditt-0n 1 tündo ctmls ılokfor 
isimlerini ortnya Jrnyr:tr.~:ık cnıli· 
6esi midir? 

Bnnıı ihtimal vermediğimiz ir.in 
hiz, ot-Omobilli <loktorlr.nn isimleri
ni llfında mnhr.t•r dr.i~il. lıi'il'.tis fa, .. 
<ln giirUyonız. lforJ.er.in ılc bii\·lc 
<lüşilndilğünc lmniiz: \ "C hu, mulıak-

• ~.ak ynpılmr.hdır. 
Otomobill folı<1ift<'n istifade et

tirilen doktor, bu iı.tifaclcyi anl'nk 
Y~~dıışlann hayıı'hrı nC'f'inc 
l<nllllllmr.lc me~burl~ etbcfa ol .;ı gc· 
rcktir. Halk hangi doldo:-ıın ofo~o
bill bulnnunJ:"'tl llfm edilmemi olur 
sa, mk:~ık ılnmdn iındrulmn. l;osnbt· 
lccek'" doktoru n:ısıl t.:ıyin etlcc~ı:? 

Knnnnen memnu bulumm re· 
mlllo mi halli nn:u edi!h·or~ füı· 
nun rcmlll" de bn«:anla.~ı~;ar.ağma 
frınruı.nl:ırdanız \'c'.:r er---- J-rt;a :ı'-
Jnruzın crmcdi;;ı h~İ:il,i

1 

bi~ r~b~·r 
me\·cuts.-ı, bu m:ıhzunın lıildirilmesl 
icebedcr. 

ya satardr. Fitil yarm:ık i~in pc-k 
~ok sUpilrge alırdı. On!ımn telle· 
rinden pamuk ile f't'l yapıp bii!-illt 
~ir sandık içine s:ıkl~rdı. O a.;rrd:ı 
mk s:k ~ehznde \·e tulta.'llar düny:ı· 
y:ı gelmekle yedi gün, ye ıi g 0 cn 
donnr.nm i::rnsı fı.dct olm:ı..d:ı her 
donamnaclıı. Otckl ~riki gelip deste· 
1 rle ·hoca efendiden fitil nlrrl:ırdı ! 

Fitil aldım ele lüuıdlllm dolu rnğ. 
dır, 

GördUk ld blzhn ho:::ı püsklüiü be· 
lfıdır ! .. " 

AllMEt B"ÜLENT 

Aşçtlarda tehlike ! 
Fasulye yiyen bir 
adam zehirlenip 

öldü 
Kilçükpaznrda oturan $('fer is· 

minde birisi. Ayazmaknpıdn a~~ı 
Mehrned.n dilkkiınmda fasulye ye· 
mis, biraz so:ır:ı da zehir! •nmP aı:ı· 
imi göstcrmiye başlamıc:tır. Sefer, 
kaliınltlı~ı hastahanede, kısa h!r 
rnüddr-t r.onra ölmüştür. J.'nsu1yc>nin 
kalnysı~ tencerede ı ıclrildiği anla· 
şılmal:tn ve 1.ıı.bıta hiıdise hakkında 
ehemmi) eUc tahkikat yapmakta· 
dır. 

Yersiz sabıI,alıiar 
toplanıyo~ 

Zabıta, son günlerde işsiz, ycrslz 
yurtsuz s:ıbılml:lı:ı.rı toplıı.mağa başla· 

mı,ştır. Bunlar zabıl.ının nezareti al· 
tınd3, bell'dlye hizmetlerinde çalı,ştı 

rılacnklnrdır. B:::ledlyc, bu g1.bllere y~, 
tacak yer temin eıl--cck ve yevmly" 
vcrecel:Ur. lik olarak 25 kl~!lik bir ka 
fı.~, dlin, Takslmdeld yol in~ııtında 
çalı~mağn: b:ış!amı~lır. 

Belediye memurlar.:na 
harem tatbikatı 

Dahiliye Yekaleti, belediye
lerde <:alışan memur ve müstah. 
demler hakkında veni bir kar.un 
projesi hazırlamıŞtır. Bu ka
nuna n'.l.Zaran belediye memurla .. 
rı da diğ~r devlet memurları gi
bi muameleye ta1'i tuhılarR:ldar, 
~rfi Ye tayinleri için bu~ünkü 
barem k:ıım·ıu nazarı itibara alı . 
nacaktır. 

Romanya hAdfseıerı 
(Bas tnrnfı 1 incide) 

ne51~oya bir telgraf çekerek kcn . 
disinc rniiza.hnret vadinde bulun. 
muştur. Romanyada bulun:ııı Al
man as\rnrleri 60,000 <lir. 

PROFESöR YORGAI'\I~ 
CE.'.\AZFJ :\1ERASl.:\1t 

Bii.7.-~rcş, SO ( A.A.) - B. B. C: 
İki gün evvel demir muhafızlar 
tarafından öldürülen eski b:uıve. 
kil profesör Yorganın cenaze 
merasimine dün altı bin U~i lı;i
tirak etmiştir. 
VlYANA VALlSt B\JKREŞTB 

Biiltrcş, sn (.A.A .) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Viyana \•nlisi Baldur Fon. 
Sclıiracht ile nnsyonal sosyalist 
partisinin yabancı teşkilat şc.fi 
Richard Bohlc dün tayyare ile 
Btikreş hava meydruıına muva
salat ctrniştir. 

''HK1KI FATLLER 
ALMANI ,ARDIR!'' 

T,Jomlrn, SO (11.A.) - B.B.C: 
Rnmanyanın Lo .. dradaki sabık 
cl-:ifi Tilea diin, Rcnıanvadaki 
hadiselerin hnkii faillerinin 
Almanlar o1duğunu söylemi~tir. 
Tilca demi§tir ki: 
"- Romanya halkının yüzde 

doksan dokuzu, demir muhafıı. 
larm hareketlr>rini tasvip et
memektedir. nomanya halkı 
müttefiklerin kazanma.sır..ı te
mer...ni etmektedir.,, 

J...ondr:ıdaki Romen sef arctha
nesinin bütün yiik!:."k memur_ 
larr icıtifa etmişlerdir. 

KHALVE KRAI !ÇE 
KAÇMJŞLA.H. 

Xc\'vork, 2!) (A.A.) - Nevyork 
Tayın.is ~azete.sinin Bclg-rnttnn a
larak ne~rettlği lı-ıberlere göre a· 
na kraliçe Helen nomanyndan kaç
mıştır. Kendini mevltııf tclfıkki et
mekte olan oğlu krnl l\Ilıjclin de 
birli:cte firar ctujti tahmin !'dil -
mektcdir. Bu telgrafa nazaran a· 
na kral!çc Flornns'a muvasalat ct
mi§tir. 

FEVKALADE AHVAL 
TEDBt:r.LERI 

Il J~rııt, 20 ( \.A, ) - Rom~nyanm 

her tar:ıfınt!3 fcvkn.ltıdc ahval tedbir
leri ilin cJildiğl söylenmektedir. 

Teyit edilmlycn haberlere göı·c Jl· 
l::ıvn hapıshancsindc yapılan toptan 
k:ıtilden mesut demir muhafızlardan 
bazıları bu clnıı.yctl mUtcakıp intihar 
etml~lerdlr. 

BU1~REŞ POLtS :MUDenu 
1STH'A ETJ'[ 

Bilkrl'~, W ( A. \.) - St!'fani: 
Bi.ıkrcş poli:ı müdUrü istifa et· 

mlıı, yerine RndunironQvlç tayin 
edilmiştir. 

Toplanan 
İngiliz liraları 

Bedelleri ödenmek 
için emir geldi 

Türkiyede me· • .:ut stcrlir.gler 
J\1crkez Ennkafmc:ı toplanar:ı le 
lngiltercye gönderilmişti. Stcr
Jir~ler, lngilterc bankaları ta. 

, ... •tı'l'.l .. 1 '· ı-

ğuncla., Türk liran olnrak be
dellerinin ödenmesi için M~r'•ez 
Bankasma emir gclmiçtir. Bu 
pa7.nrtesi gün.ünden itibaren 
sterling-lerin b~delleri. bankaya 
teslim edildiği giinün kuru üze. 
rindcn verilecr.!ctir. 

Leros adası 
bombardıman 

edildi 
Loııılr;i, 20 (.\ .,\ ,) - lnglllı; damın· 

ınasına mensup Layy:ırelerm L ros 
ali:.ısıncla La ki lınıanındald lnşaıı t tez· 
g(ı.lılar;na hucum eJerek buııl.1:-1 hn:J.ı 
ra uğrattıkları resır.en bılJlrtlın~!ctc 

cllr. 

Yvnag harbi 
(.Ua~ fornfı 1 incide) 

llundakl .mu .. ı..~ .... j, L1u~c.u.1 !11.LIL..ll "'...-p .. 1c· 
sl:ıc..e Yumını.:arın, ltalj an mukıı bil 

taarnız.larınn rnğml'n, mevz terini 
muhafaza cttıkler.ııl bildlı mektedir. 
Yunanlılar \'oskopj::: ınıııtakasıncla 

b..zı te.-a:.::tit()r bıı.ı kıydctmişlcrdlr. 

ı.tu!ıarclıcler, Yunanlıların g.:~nıe~.ı 

ınuva!!:ıl< olduklrrı Kalamas nehri 
mıntakasınd:ı çok flli:Jetlld!r. ltal:ı:ın 

kıtaıarı tak\•iyc almışlardır. 

h .. \lt IHı;-I~\DI 
Atiııa, 30 (A.A.) - H.B.('. 
Mcskopolls garlıınd:ı. muh:ıı ebeler 

devam etmekt<'dır. Bu mıntakayn 
mevsimin ilk karı diltmUştUr. 
ın· .\ . umı \T.SA14 'JEHU(l t 

•. :a, SO (.\ .. \ .) - JUl.C. n-sml 
LLUlif': 

Cephenin muhtelit noktnlarındrı 

ve bilhaı:sa Konlsp:ıU:ııln şlmalindcl<I 

mıntakada muharebeler kıtalarınmr:uı 
Arnavutluk topraklarında yent nıe\7.i· 
ler elde clnıelerilc ııeUo.:cll'nıııiştır. 

lkl top, ınUlend<lit otomatlk silfı.lılar 

clinılzc gr.ı;rn~Ur. 

Tayy.ırelcriınlz dllşınan hatları Ur.c· 
rlnrle keşif \"e dc\·rly<? ııcuşları yap· 
mııılardır. 

DUııman tayyar.:ılert r.plrtle, Kc!a· 

lonyad.a, P<?:eponez1n b'nrp mıntl\kaln· 
rmd:ı, Znntc de bazı ı;'1lılr \·e l<ö:tlC?rl 
bombardıman etmiştir. 

l:\"GtLlz T,\\'1AnELElUN1S 
rAALl k'l~Tt 

,\tın.-ı, 20 (A.A.) - lngillz hava 
kun etleri umumi karargAhının tcbll· 
ği: 

Son iki g-Un :>.arfında avcı tayyare· 
!eri on dU~man tayyal'esi t:ıh• ıp et· 

Birlikler ve 
Ticaret 

Müdürlüğü 
Bir salahiyet ihtilafı 
vekalete bildirildi 

İthalat \'C ihracat birlikleri ile 
!stanbul mınlaka Ucarct b!rli2i a· 
p:ısında garip bir vnziyet Ticaret 
\'C'külcline a':,etmişt"r. 

ithalat ve i.mıcat lılrllklcri kiı · 
tibi umun·i!i.;i TicarC"t Vckfıletine 
bir tezkere ile müraeant ederek 
mıntaka tir-ırct miiuürlüğüniin bir 
ILklerin \'nzife ve sallhiyctlerinc 
müdahnle edip ederniyeceğini \'e e
debilirse bunun ne dc>rce!'yc karlar 
ileı i gidebileceğinin tasrih ini iste· 
miı;tir .. 

Üğremfj!imize göre birlikler u· 
mumi kfıtipli!;"i bıı nıürn<'a:ılı Islan· 
bul mıntalm ticaret ınü<lürliiğünUn 
memleketimize son zamanlarda gc· 
len itlı~lat m:ıclt!eleriııin tevziatını 
bizzat yaprrıasr dohvısiylc ~ apmış 
buluıımnktnclır. ımıı:ıssa teneke 
tevzhtı i.·i J,unn scbrıp o:-ırnk gıis· 
ter'Jm r-ktcdir. Birlik! r mnhnfıJ~· 
de tcnek~ te,·zhtımn ancak nadl'ni 
eşya, demir. tcnek(', bakır ithalat 
birli~i tarafından yapılması Iiı1.ınr 
g-cldi;'1 kıın'.tati Yardır. Bunun için 
ticaret mü<liirlüğıinün bu tc,·ziatı 
yapması do•~ru görülmemektedir. 

:'.Iıntıı!.a ticaret müdürlüğiiııde i· 
sc teneke' tc·ı~·atının y:ılnız it· 
haliıtçı \'aziyetindc bulunanlara de· 
ğil, yoğuı·tçu, ı ıe) nirci, kons!'r vac ı 
ve itirn.l.ltçı o:mıyan ve tcıwkc kul· 
~anan ı:;:ıir S.."n:ıyicilerc de ynpıldı
ı;ına göre bunun azatı yalnız itJıa· 
latçılarc!an mürekk!'p olan birlik
•:?rce yapılamıyacn3ı ileri sUrUI· 
mek!edir. Vrıkületin b•J llılili'•f üze· 
rinde verccrği cevap alfıka ile bek· 
lenmel:tPdir. 

l\fel:tep iıaçakları 
ilk defa yakalananlara 
muvakkat tar<l cezası 

veriliyor 
Mekteplerin der:ı s:ıntıerlnde 

nırktf'pttn kaçnr:ılt vaktini kahvehane 
ve d!gcr <'8lcnce yerlcrinıle ı;cçlren· ' 
talebe ile ıııUcadeleye <lcvı1111 c-ı1ı1ınck 

tdlr. Ynldcn 30 ınekt.cp ı~ııı;: ğı lnlcbc' 

yaknl:ın3rak n11•ktcp ııızıbat mrclil'le· 
rlne \·erllınlşıenltr. B •ınl:ırn. birinci 
dcfasıntl"' muvnklııtt tanı cnzn.<;ı veril· 
mekt("dir. 

Bir adam karısını ,.c 
ı~ay:ıan:ısını ağır 

yaraladı 
üskildarda oturun seyyar ı:;ntıcı Os· 

ınan auındıı. biri, bu sal)llh, ltarısı Zeh· 
rn !le geçimsizlik yUzllnden kavgaya 
tutu~muflardır. 

Bir mfüldcl kıırıkoca nrnsında mU· 
m • erdir. nalrnşa halınde rlc\·nm eden ıı ;ız k:ıv· 

Dün Arn:ıvutl:ığıın balı • cenubun· gnsınıı bir aralık, Zahr,ının annesi 
ela avcılarım17.dan mUreltkep kUçUk de karışmL~". lıı bllyilmU~tur. Esasen 
bir devriye grupu 20 dllşınnn tayyare çok a~abl olan Osman, bıç~ğını çeke· 
si::ın tcsadllf etmiştir. Tayyarelerimiz rC?k karı'Ilm ve hayın valdc:;lnl muhtc 
derllnl hUcum ederek bir d:ıkll·ndan l 11! yerle.lnclen yaral'lmıştır. Ynrnlılıır 
az bir zaman zar!mda yedi dıl,ımnn , nUmıınc hast"ne:ılnc lmldırılmış, carlh 
tayyaresi dli5UrmU;;ılcrdir. Daha son ' yaka'anmıştır. 
ra bir a\·cımı:ı: mUn!erlden yaptığı bir -----------
muharebe csnasınd:ı. bir dil~man tay· Radyodaki imtihan 
yarcslle çarpışmıştır. ltalyruı tayya· bitti 
rcJI alevler iç nde yere dilşmUştilr. 

lnglliz tayyaresi pilotunun p:ıraşUtle 

indiği ~öı:UlmUşsc de bu henUz bUluna 
mnmııJtır. 

Do:nbardımnn tnyynrclerlmlz Aya· 
saranda UT.erine lıaskmlar yapmııılur· 

dır. Korfu a<lıı.sını bombardıman eden 

Türkiye radyo difüzyon pos. 
taları için 'l'iir k musildsi neşri
yatında vazife almal{ üzere ye. 
ni ı'an'atkftrları sccm~k i rin 
Ankarada. yapılan imtihanİar 
nctkelcrı.nıiş ve radvoıımı Türk 
musikisi f'es Yesair icı~mı ''eni 

düşman destroyerleri tayynrelcrlml:ı:! .J 

... ijrlinee ka,.mı.,lar<lır llombanlım3 n sar.'at!drlnrd:ın mürc!d:!>p ola-

., .. · ,.. · · k t ti e1i1 · t • J> • · tnyyarelerlmiz l)roç \'O J<:lbasanı da l'1 er p ,:mı13.1r. ı1t1. J~tı. bor:lbardıman etmişlerdir. 1 ha~l.a~~:ı rad ,on~~7un ";·n Tuı:k 
Ayasaranda da vapurlar bonıbar- mı.s1k1.,1 san atl.arlarıı.dan bır 

drnıan cdllmlıı ve rıhtımlar ve doklar lm'ml da. muyııffak ~lmu~ ':c 
Uzerinde bombaların patladığı görtll· b:mlar ela radyoda yemden vaz1-
mUştU:-. fc alnrn;trr. 

Draı; \'e Elba.'!anda blltUn bombalar 
hede! tutulan bölr;elere dil:imUşse tle 
hın·a v~lyı:t. neticelerin görUlmeı.lnc 
mani olmuştur. 

Bu hı:ı.rcl·Att:ı.n 11:1 layyarcml::: U le· 
rlne donmeml,..llr. Bunlardan lılrl dilş· 
mnn tnyyarc~ile çarpıfan avcı tay ya· 

:re'!lr!ll·. 

E\'\'elki gUn, aynı filonun 8\'Cılnrı 

bir tlll§man grııpunu yaknlnm•şla:Jır. 
Bir <lil§m:tn tayyarc.~i alevler içinde 

1 

dt!şmUş \'C di~cri ele tepenin arlta~m· 
dıı. knyb'llmııştıır. 

~---~~~~~~-----

isamıa~ faaliyeti 
Belccllyc Un1<9pg.nmd:ın Ak'!ar:ıy· 

dıı Valde c:ım ine lrndar aı;:ılmııkta o· 
lnıı Bliytilc Gazi :ı.ıustr!a Kemal Paıı:ı. 

bulvarının Unk.,ran•n J:ıl:i lmımına ait 
i>Umlö.kl~ri ikr.>al ctm' .tır. Yalnız 

ı u!:"lcl'l. bir kısrm lst'nl~l<e tatıi cml;\ 
kin sahipleri bıılun:ını'lmıştır. Bunla· 
rn ı;adcce kıym<'t konulınu, ve s:ıhlp· 
led için mahkcı~cyl" vcyn tnl<rlr için 
tapaya mUrnc:ıat c' rr.el' tızeı e birer 
mUlılct bırakılmıı,;tır. 

ŞAHANE B!R AŞKIN ŞAHANE F!Lf~l fı'1:1 J 
iAÇLI BAŞLAR ARASINDA KANLI BiR DAVA 

~~-c.::z 

~1aarif Vekaleti 
ders saatlerini 

değiştirdi 
Talebenin karanlığa 
kalmamaları temin 

edildi' 

Sehir Meclisinde 

KÖprüde h~ınal 
ücretlerı 

Bina vergilerine l~~~ 
yüzde 1 O zam yaP1 

!\ 
• re1'' 

Şehir m!'clisi dün, ikin~l).llll~ 
cip Serdcngeçti'nin b~ıd:l. ~ , 
toplnnm1J5tır. Bu toplan , 0ıc 

A ı]·(lrrı r I' l t.) - !.iııar~: rUnün Akav iskelesinde ·.-ı·~ ı 1 

Ll' • ' ··roC:l; w 

Vekilliğinden tebliğ edilmiştir: için kurulan hamal bu .- eslııil1 
lş!kların karartılıp maskelen edilecek ücret yeni tarif 011;1)-e 

mesi ve saatlerin ileriye alın. o;un görüldüğüne dair J1l 0ııı 
ması sebebiyle çocuklarımızın cümcni mazbatası knbul .10 '°c d 
çok erken evden c:ıkmak ve ak. tur. Buna n:ızaran 100 ıcı i!'&Jl ~ 
şam karanlıkta eve dönmek fnzl:ı nğırlıktn büyük b:ı ı;:ıJ11) • 
meclmrivetinde kalmamaları L köprüden, ar~balardan, . hllt ttf 
cin vekillik, okulla rc1a elerse !ardan vapura kadar ''.C): ucfC' • 
başlama ve son \'erme saatleri. den , ·apura kadar nnklı:.1 ~-ıı ııs 
ni günün ihtiync:lnrm:ı göre kuruş, 50 kilodan 100 J;ı ~it ııs<-
değiştirmiştir. olan hağaj, sandık ve ~JU~r.ı bS 

Orta teclrisa t müessc>scl•'ri 2 ]ardan 1 [i kuruş, aıcıııııı tnlıır!JI 
lardan 1 ::i kuruş, el çan ı 

kfrnunuevvcl 1910 tarilıinden i. ~ 5 kuruı:: :ılınacakt1r. ,·e) 
tibarcn saat dokuzda ılerse baş- Köprüden trene knd:ır ııı:il' 
layacaklardır. Deı s ar al:ırı te. trenden köprü üstilnde n c<'il 
ı~ffö~leıinin ,.e miitalca mi".d- talarına kadar nıı.kledilctı U\ b' 
detinin in~ irilmesiylc öğleden büyilk bağajlardan 40. % el 
önceki mesainin saat on iiç o. lardan 30, baYullardan ~1'1 !1' 
tuzda ve öğleden sonraki mü. talarmdan 15 kuruş nl~~11 

... 0 / 
talc • sarıtlerinin on beşi kırk Yeni tarife eski tnrı~e, i!l 
beşte bitirilmesi temin olun. hemen hemen' yarr yarı)'3 
muştur. mlştir. uro)., ı;. 

Çifte tedrisat _. :mn okullar Hamal isteyenler b~ b 
da sabah grupları ı:ekizi otuzda racruıt edebi!eceklerd!r. cc!isl·$ 
derse bac:Javacakl:lr ve ('c!cden 1 Diğer taraftan şehır t;ı iirtl ./ 

., - t> ·r k · • 320 bil1 ,-r-
sonra okuyanlar da r,iine~ baL s! onınma ıçın., . ·le bill' ~ 
mac1<>11 evvel on yclliyi kırktn SLsat ayırmak maKsadi> lIJlllsıtl 
okıılrlan r.ıkacnklarcl:r. gisine yüzde on zam yapı ı 

Ö~lrdcn e\'\'el ve sonra ge. tasvip ctmif'-,ir. 
Iccek talebenin okul binasma. 11dtJ 
yakın oturm:ıları i!P ynş:=-':'ı dik Karabük fabrika51 

kate alrnan 1c seç;ilmesi Ye kız, · • • sa.t ,, 
talebenin saba~ gru~la .• n~ a~ yenı tesı _ 13iıe~r 
lınması o)ml ıdarelerıne bıldı. Anl~ara. 29 ( A.A.) t 11slI ef' 
rilmiştir. bcr verildiğine göre, a kerte~ ~ 

1\lcsle!ci teclrisnt okullarından miri ile arabaların te Illirl~ 
kız cnstitii:eri \'e ticaret okul. için lüzumlu şina a:uı- de~ 
!ar: sa:ıt do'.n!71fa. sar.~t okul. yapa~k tesi~nt J{ara gcıııı'ı:ç 
ları r.:ı nt ~~!d?. bu<'ukta dersle _ ':'C çelık fabrıkalnrm:ı }<tırıılJJi "' 
re ba<-'.J\"r"aklar ı·c en o-cc on bu tezisatın sür'atle ııl~ 
yetii ~tu?.da bitireccklerdlr. - için Iazımgelen tcclbirlcr 

Bu cı::ı.~lar dairesinde a<;ılıp bulunmaktadır. 
·ıı; 

Evlenme yüzükle~J' 
kapanma saatlerinin tesbiti 
yiil>sc·, 1 ~risat müesseselerin - ı 
d e kendilerine \'e ılk okullarda. 
valiliklere bırakılmıştır . 

I\ fa hallin icaplamıa. Yr. mesai ı 
hayatına börr. tesbit edi'en lıu 
saatlerin bi r çeyrek önccyı' \"C-' 
ya sonraya alınması \"etdlliğin 
ınü <ı ~ır1esi ile l:abil ola hileccği 
de alakadarlara. ayrrca bildiri!. 
miştir. 

İnbisarlarda 
tayinler 

.. .....,u~ 
verenlere guw 
yüzük veriliY0 r, ı- ~ 

.. , - ıı:ı" 1 Anlmra, ~!> (A.A.) e,ıc-
mun:ı yardım olmak uzcıe ,.,.~ 
.) UzUkler!n! kurum:ı terJ<cdC~cr ı.cl 

.lft[l \ • 
cıa,ı.:ıra kurum taraJm.,.. c d 
olan yUzUkler yaptırııınıŞ 't ıı ) 
m:ı.sına başlanmıştır. Gil!ll~ ııı•r!' ff 
tınlınış olan bu yüzUkJerl•::ır<:ucrl t 
TUrlc h::l\'a kurumunun fş ı.P~ 
havocılıtl'ımızm remzi oı:ır:ı 

bulunm:ılctadır. ,. d,I 

"~ÇOK MfJHl~-o~ 
::'.!iln:rnı bulunan inhisarlar umum gr·:~Jc ve lmdın far1'' d 

mUJiirlli:tU muhasebe ınliclUr ınu::ıvln· • TJ"ft~Pf 
Jlğinı• lLr!lan letkllc kısmı şefi Nu· AD!Mj IK I' , Jı' 
rettin Okuc:ıı, umumt şef Hasan Fet· BEL GEVŞ"-"dt'.JO 
talı 13aşoğuz lovuzımda mUnhnl şe!ll· lf'pl' 
ğe, knyıt J:ısmı ~c.:'i Sn.fi SUmor tcrcı- 1<°'11 
nn umuınt şeC1iı1e. tzmir mcsul mulıa ve zafiyeti umumiyeye 
sibl A\•ni Bayraktaroğlu Tctkllt kısmı Hormona fabriknB101r:ı rf!J•ef 
şe!llğlnc, yaprak tutun ~ube.sl §eflc· saA·· I' 
riııdcn Osman Zel:I Arkun Jmyıt lusmr • Oi.AN'DO Alt 
şem~r1ne. ı..::ccaeıı mesuı muhasıbı mı· Hahları r.areaa 
mil Seve! lzınlr mesut mulıasıpllğinc, ~ sU ırfJ 
Bursa me3ul rr.uhnslbi Necnhi SUmıın 1 her ccz:ı.h'.lnede kutu ~' 
Kocaeli mes-.ıl muhruıipllğlne ttyln e· lrnru~tur. ~~ 
cH!m!şlerd·!°· tiMfM!M .~1.'ÇC?te ile satılıT· 

ı ~ınıı~m.:~ TAKSiM Sinemasmdalfl 
~ Senenin 1 il m:;ht.ı.\.ıl'lll, Cll mlikı•rnmı·I nııııl~, 

~-1-L-Dl-Z-SULTA! 
AllDOIXEil.\B'ın Y<'e;-flne rnklbl ,\r.nrı.G.\!1'1 .:ssıı::ıttP 

A:l•ın ~ii1:Jn'jlıırı nıug-.ınnly 1 Xt:CAT ALl'nln 

Tl'l:rlÇl~ SöZı.tl - Aı~.\PÇA Ş.\RKILI 

<WrJıiğli fc\'lmH'ıdo rııj;'bet llzeriııo 
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~\ i. 
En son, en fn71:\ gUlüııçlü ,.o ~ıı <'ğ'lı'ııdirlrl 

!.OREL. RARDY 

aydutlar arasınd8 
Tilrlıço sörlil bliyUI;: lıomcdilerl 

SAl'iAY Sineması 



H A B E R - Ak~am Ptma& 

Havacıhk bahisleri 

Hava taarruzları 
Yazan C:ek ıoadan lktıbas eden; Mecdi 11'!.0rt 

ımı Tahltill pmiclleri oldıı. 
Kopnaldan vUcutlan ter içinde 
~tı; ıöğilalerl eoluk soluğa 

kalkıp iniyordu. Arkalarından kU· 
me küme zenci ieçiler aökUn etti. 

• 8. 

Şeldon, blr dakika fevtetmiyerek 
TahlWilere ail&lı, kurşun ve kelep· 
çe tevzi etU. 

Tayya~ ve modern hıtrp: 
Tanarc but;Ull h.'.l.rp vasıtalarr 

na karışmı:i \'C onun aynlnıa.z bir 
cilzli olmuştur. Harp adı verilen 
lçUınaS hldlsenln an'anevi evsafı 
üzerinde aush değŞklikler husu
lüne 1ebep olm~tur. Bugün dıi§. 

Yalım Adamu • Adamu, Noa • 
Noah kayıklar& nezaret etmek u· 
sere kalacaklar. man topraklannm en uzak ve en 

Sonra yola koyuldular. Janla çok mUda!aa kabiliyeti arzedeıı 
Şeldon atlan ~tünde ve önde gl _ ' mevkaerlne harbi ulaştıran vaııı • 
diyorlardı. ta Uıyyaredir. Ve meslek! veya sa-

HenUs y11a metre kadar ilerle. nalı, yll§ı veya cinsi ne olursa ol· 
mitlerdi ki ç1ftllğe dönen bir kli- su~ her fert_ • üzerinde doğrudan 
me senclye ruladılar. Bunlar dognıya akslilıimcll~ tevlit eden 
Kvakm IKlleri ldl. Fakat Şcldon ve mnncvf ve maddi cihetlerden 
ifç1 bqıyı beyhude aradı: harbe t~ammuı yükünü ağırlaştr 

_ Kvak neden bqınwia değil? ran bellıba.şlı sllab yine tayyare 

Dlye eordu. olmuştur. 
• Z 

'l h blrd Milli seciyesi sağlam her millet ene. er ep en cevap ver 
miye ltalkıetııar. SlSZlerl blriblrlne dUşmanm arzularına ram olmayı 

hatırına ge.tlrmlyeceği ve böyle 
kanoıyor; hlçblr ıey an1qılmıyor
du. 

Şeldon emretti: 
- Herkea llU81UD ! · dedl • Sen, 

Babatani, buraya gel! Sen anlat! 
Babatanl, arkadqlannm arasın. 

dan kenclialn1n tercih ve intihap 
ediliflne fevkalade mağrur olarak 
ilerledi: 

- Gorumi, onun heaabmı car • 
dil, diye cevap verdi. Goguml o • 
nun bqmı kesti, bqmı alıp kaçlı. 

Ve bult bir tarzda, cinayeti 
anlattı. 

8eldoDla Jan t.krar yola koyul
dular. 

Jan Leklandm blru enet htl • 
cuma maruz kaldJiı yere varm11· 
tardı. 

Atm ayaklan altında ezilen 
mupıula .uratlı zenciyi hll& ora. 
da inlerken buldular. 

Hayvan, thtlyarm topulr Jreml

linl ezdiği içiıl aenci ancak .u.rıı· 
nerek blrltaç metre Uerllyebllm1': 
80nr& kaçamryacağmı anl&ymca O

l'&)'& uzanıp kalnuftı. 

lkf zenci aldıJdan emlr Userlne 
Jht'yan barakalara naklettiler. Bir 
ınn ~tede Kvak'm ba§aıs cesedi 
bulundu. 

( Deııams var) 

Yukarıdan qatzya: 

1 - BQyOJr ıru flıeaı. 2 - Fena 

ko'cu, qya. 3 - Erkek adı. 4 - On· 
der, uzak. 15 - Çocuktan korkutur
lar, nota. 6 - Zengin, aaçau: 1 -

Dağ kovuğu, yaroım. 8 - Okumaya 

bir taaarruz halinde derhal aillha 
sanlacağmdan herhangi bir an • 
da dU§man tayya:re hücumlarına 

hedef teekll edebilecek olan mil • 
lelin bllilstisna her ferdi •llkd· 
netle bu hücumlara göğila germe. 
ğe hazırlanmalı ve onlarm tehlike 
ve zararlannı haddi ugarlye in • 
dirmek için meto:fk bir ıurelte 
te~kııauanma i§lnda en faal blr 
unsur olmalıdır. Bu esas kabul r 
dildikten aonra fertlerin Uzerlnı 
iki mUhim vazife dllfUıektcdir: 

1) Tehllkeyl tam manı&Je kav• 
ramak. 

2) MilmkDn o1dufu kadar mn. 
cebhcz buhuıularak bu tehlikeyi 
karşılamak ve defetmek. 

Fakat haldkl blr mukuemet 
arzusu Ue mUcehhes bulunulmadr 
ğl takdirde bUtUn hazırlıkların 

beyhude olacağmı da iyice bilmek 
üı.zımdır. Bıı mukavemet arzusu 
harbin btltlln debfet ve tecaatıert
kartmmda hiç saat gt5etermel!en 
yalçın bir kaya Pbl acrt ve git • 
trkçe artan ve kuvvetlenmiş bir L 
man teklinde tecelll etmelidir. Ve 
bu imanla mllcehhe.ı olarak ,.e hlç 

blr fedakArlıktan cekinmlyerek 
beplml.ıln ayn ayn birer rUknU 
olduğumuz ve hepimizln bir araya 
gelip kendisini teokll ettifimlz en 
bllyUk ideal olan "vatan" adına 

milletin kat.'l ve tam saferine ıu· 
madımız olmalıdır. .. 

!IA \' A TE!R.tKF...St 

He.va taarruzu tehlikesi hava • 

yuar. ı - Hicap, uklden moda ldl, dan ve tayyareler vasıtasilc gelir 

&YUÇ ~I. 10 - Bir nevi lal, altı4L 

1 - TQrk tarthlnde eok m .. hm bir 

yertıı adı. 2 - Haplalertn bokledl&'I, 

inanç, nota. a - ı>ı.. 4 - Zıun&ıı 
••tar.cıan,. manuuıa ıellr. 1 - Al· 

lallm elçl.sl. Mıl&rda bulunur 8 -
:latikb&l, zaman. 'l - Gllzel koku 

pmapr aerillr. 8 - Dünyanm bir 
parçuı, renk. 1 - Se~bl v'Jcudu 

muz, aptal 10 - Belde, bUlday ölç 
me)"I yarar, renk. 

Dördüncü Murat o gecr veıiriA· 
zam Reoep pa~yı aa.rayda yeme· 
le ahkoym~. 

Recep pap midesine dQşk{ln 

bir ad:ımdı. Derhal darllssaade a· 
tasına sordu: 

- Yemekte neler var. Cevher 
ciğim? 

- Şimdiye tadar hfç yemedt
lfnbr nadide bir yemek. 

Acaba Cevher alanın bir eeyden 
haberi var mwdı? (Nadide ye· 
mekl) IÖIÜndm ne demlk ilternir 
ti?-

Recep P8I& im ms. tik -

ve bu tehlikenin muhtelif nevll~ 
ri vardır. 

Hava taattuzlarmdan maksat 
dll§D1&fta her bakandan zu.ra.r ver. 
mek olduğuna göre derhal bwıla· 
nn bir tasnifini yaparnk bu yazı 
silailealnf kendileri için hazırla • 
mı§ olduğumuz hnlkımtzt aııu ndar 
eden ciheUerini tebarüz ett.irecc • 
ğiz. 

:Malılm olduğu llzere tayyareler 
dört c;nsur: Bomba'rdıman, hU. 
cum, avcı ve kegif tayyareleri. 

Akşam ü tü pa:lişah, veziri ile 
beraber yem2k ~edikten sonra: 

- Bu gece g:tme;·in .. ~ç oldu. 
Sa-ayda kalml Yarın sabah er • 
kenden Fransız '1çisi geelcckmi}. 
Bir mühim diyeceği varını,. Onu 
dinlersin! 

Demi~ti. Recep paşa Ml~ vazi· 
yetini emin görüyor, hiç bir OCY
den şüphelenmıyordu. 

Yemekten bir müddet sonra, 
kendisi için hazırlanan muhteşem 
bir yatak oda:;ma girmiş, soyun 
mu~ ve ipekli bir gecelik giyerek, 
yı:.muşak yataiın ~ &ömül· 
mü~tü. 

Recep pa,a ıece yammaan bi" 
raı 10nra, midesinde bır sıkınb 

duyarak yatağın ~inde oturmu~tu. 

l§te, Azrail tam bu sırada. ka• 
pıyı açarak ıçeriye giriyord&&. 

Odaıun içi ~tu. Bir ~e ya· 
nan pmdanm cızırdayan mumu, 
etrafa l&ıQk bir ~ 

Bombardıman tayyareleri ile hU 
cum tayyarelerinin vnzi.feleri mu -
ayyen olup umumiyetle ve normal 
olarnk tahsf.11 edllml§ oldukları işJ 

görürler. Avcı ve kc§if tayyare • 
lerin'n ışı ise icabı halinde vazife 
görmekten lbarettlr. 
Avcı tayyareleri bugUn •vq 

tayyareleri haline de ürağ edil • 
mekle beraber başlıca aillhlan 
mitralyöz olup azami 11Uratte bu • 
lunmslan icap eder. Savaş tay • 
yareler! dediğlmiz avcı tayyarcle. 
rl tipleri ille mitralylSzlel'den ma· 
ada patlayıcı ve etrafa yayılan U• 

fak bombalar da t&§mıaktaı:lırlar. 
Bu tayyarelerin uÇUI menzilleri 
(otonomi) çok uzun olmamakta 
(savae tayyarelerinde uc;ue menzi • 
U da.ha fazladır) ve hareketleri 
nlapeten dar bir sahada ve cephe 
llzerinde daha doğnıııu aavq mm
takuı adı verilen mmtakada in • 
k"taf eder. Onlarm alvll halka ya. 
pabUecekleri sararlar uıad bacl • 
dedir. 

Ketlf tayyare1erlnln Üıı ftllf e
lerl dJfer taarruz tayyarelerinln 
harekltmı kolaylqtıracak fayda· 
h malflmat tem1n etmek ve foto
franu vaartulle bu maltllııatı çok 
fazla Jte yarar hale ıetinnektlr. 
Bu nevi tayyarelorln düı;m:m ara.
sJBI Userlnde harekAta teııebbUa 

etmeleri latıanal hallere lnh1aar 
etmekle beraber 10D samanlarda 
daha !ula tepız edilerek •vat 
ta"yareleri aınıtma ithal etmek 
cereyanı ba§glSıı~Ur. Bu aıı • 
retle bu tayyarelerden hem kefff
lcrde, hem harekAtta istifade edil
mek lmktınlnn temin edllebl!melt. 
teclir. K~ tayyareleri misket ea· 
çan ufak bomba!a.r tqıyablldikle • 
rfnden. alvll Jıallta sarar Yerme • 
1erı mOmkllndUr. Ve bu bombala· 
rm teeh'lerl ufak çapta.ki bom • 

bnlann tesirleri kadar zararlı o. 
labilir. Fakat b1r keşif tayyareci • 
alıı.ln keşif Jş!yle meşgulken dil§ • 

man arazla! ve blnnettce alvll ,.ha. 
U llzerine bom:ba atmak, mitral • 

yöz ate§f ~ak gibi hareketle,. 
kolay kolay glrl§miyeceği tabll glS 
rlllmek icap eder. 

Hilcum ta.yyıı.rclelinln vazifeleri 
arumda hem maldnelltiifekler ve. 
la mitralyözler vasıla.sile dllfUıa • 
na taarruz etmek, hem de bomba 
atmak cihetleri vardır. Bu ta.yyL 
relerin bombardnnan cihazları va
sıtasiyle dUıımana yaptıktan ha • 

Ut daha tesirli olup "kUçUk 

bombardıman harekltı,, faaliyeti
ne dahil bulunur. Yalnız §unu nı· 
ve etmek icnp eder ki hllcum ta:r 
ynrelerinl.n uı;uş menzilleri fula 
uzun olmayıp milcchhez bulunduk. 
ları sllıihlar bakımından hareket
lerini bil.hUaa askeri birlikler ve· 
yıı mtıııtahkem mevkllere tnhlaar 
ettirirler. Bu sebeple, bu nevi tar 
yarelerln alvtl halka verebilecek • 

Padı~hıillkI celfadı birden oda· 
ya ginnişti. 

Recep pa~ gözlc..;ni oğuşturarak 
cellatların ellerinde parıldayan 

baltalara ha;·retle baktı: 
- Bunlar ne? Rüya mı görQ· 

yorum? Yoksa yanlış mı geldiler? 
Ve hemen yatağından fırlamak 

istedi. CelHi.tlardan biri: 
- Ecelin ge'di, devletlıml Pa· 

di~hın iradesi var: Şimdi kelleııi 
gövdenden ayıra~zl 

Diyerek, paşanın boynuna yallı 
bir urgan taktı .. iki celllt, ve iri" 
azamın kollarına &ırerek. '°' bir 
merdivenden zemin katma indirdi· 
ler ve taş odalardan birinde çar 
çabuk işini bitirdiler. 

Ha'buki, Recep pap, padiplıla 
akşam yemeği yerken. AiilerdıeA 

bahsederek Di)yle diyordu: 
.. _ Padi§ahmı. bu mtlfsftıert 

teskin llıımdır. Şiddet PterD· 
mezse, ya~tırmak mflmküo delil· 
dir. Eler hen kulunu dahi isterler 
"" wr ld ... Jw1. .ıay1;.; JQlm br 

Bir bombftrdllDUI ta)')'&J'f191 taamm ettltl ...,._ _.ıa,.,_ 

lerl zararlar haddi ae:;arldedlr. 
Hafif veya ağır bombardıman 

tayya.-elerine gelfnce, bunlar dilf
man. toprakları Uzerlncle ve buan 
da deni.z!erde a!vll veya ukerl 
hedefler üzerinde en fazla zarar ı· 
ka edcbllecck vnmtaıa~. . 

Bilhassa !ivil halk fçfn 'n lıl\ • 
yllk tehlike bu bombardml&n tay. 
yarelerinden cel.mektedlr. Bu tay. 

yarelerin taar:ruzlan, t.etlıJe pye· 
al takip edilen haller mllatesna, 
alvll halkı bombalamak olmamak • 
la beraber, aakerl hedeflere yapı. 
lan taarruzlardan blnnetice o cl
vo.rda bulunan ı.vU ikamet&lblar 
da ınllteesfiir olarlar. 

Bombardıman tayyue)ertnla fa· 
aUyeU escllmle bo:nba atmala Jr 
h1aar eder ve tayyarede bulunu 
diler silAhlar dllftnan tayyarel:rL 
ne karvı mU<lafaa Ji!crinde kulla

nılır. Atılan bomqatann cinai ve 
arkleti nekadar tehalll! edene alr 
nacak neticeler de muhtelif olur. 
Yuıl taarruz edilecek hedefe 16-
re bomba atmak eaaatır. · 

Buglln bombal'dımanlar uprl 
3000 metreden bq1ıya.rak 6000 
metre veya daha yutanlardan 
yapılır. At11lar ne kadar laabeW 
olurlarsa olııunlar bu kadar yük • 

ıelı:ten aWan bombalann birçoğu

nun bede! haricine veya civarına 
dllf eceği gözönUndc tutulursa as
keri olmıyan ııahalarm ve bu ara· 
da evlerle meıkiln otan yerlerba 

bombalanacaiı qlklrdır. İlle ba 
ıebcpled.lr ki gaye sivil ba1ka -. 
rar vermek veya onlan tedhlf et-

mek olmadılt zamaİılanla blle li" 
vll halk bava taarrmlarmm ayı
sıs tehlikelerine marus b1mJt o. 
lurlar. 

•eccl\l!:ah 
Gelecek )'Ulda: Malıtellf ....._ 
tlplert... 

ban olagelmiştir: Birkaç bende
niz ahrete gitmekle nesne lbmı· 

gelmez. Ama, tıu saklasın. bu bet
huylar teskin olunmazsa, yarın sil 
§evketlimın ba~nı da isterler• o 
saman nizamı devlet mabYObar-" 

Şimdi, bodruma girince, !>u " 
leri hatırlamı~ ve padi§ahı 10rba 
lara teslim etme'.diğine pişman oı· 
muştu. Ne fayda ki, bu i~ Sultan 
Murat çabuk bıtirmişti. 

Cel!Atlar Recep paşanın bapnı 

kapıya çıkard·lar. C.evher &ta cd· 
IAt:ara yaklaşarak. bir dıem&r kapi 
gOsterdi: 

- Haydi bakalnn, baltaıarmm 
hazıılayınl "Şimdi idam sırau tu· 
rada hapsedilen mrbalara ve beT 
lere geldi. 

Kapıyı açmadan baltacı muhr 
fıdar sindam sardılar. Ve birer bt 
rer IOrba1an cbpnya çdmnp lat 
bir k~ - cOilel dolmadan -
hepsinin itini bitirdiler. O ıeee .-
~ al1 bhwll ..... - allı 

.Ajansların diti 
Yuaa. ıtaı1aa 
llarlllllde VUlJlt 

m.t tanfı S llacll4e) 
!ngiJb Berwick ıem:ainin ye

diği ve gemiyi derhal hizmete 
amade olmaktan menedememiş o 
lan iki darbe bu lıuaratm )'3-
nında pek ehemmlyetsizdir. 

Bu ıuretle ltalyanm malik ,.., 
duğu altı zırhh ve yedi amr ~ 
vuarden §'.mdt yalnız bir ~ 
var.örte iki aiir knıvn.zör h~. 
dan masun kalme.ktadn'. Bu.'l'lmı.., 
la beraber bu maddi zayiat fa.
tlst p...ı.ijfne indirilen~ 
nlsbetle hiç bir eey değildir. Bu 
prestijin uğradığı zayiatın çok 
va.al olacağı anl&§llma.ktadrr. 

İtalyan filosunun hangi lıma. 
na ~kileceğl blldirilmemekte 
ise de muharebenlıı Sardenya.. 
nm prbinde blr yerde b&şladığı 
ve bir 1a&t ielnde n!hayet buldu.. 
ğu nuan dikkate almt!'81l ka.. 
çan gemiler Sardenyada bir u. .. 
mana ve muhtemel olarak Ca.g. 
llarive iltica etmiş olacaklardır. 
Eğer ~yle iae, bir hafta evvel 

Uç veya d6rt zırhlı ile iki ağır 
kruvazöriln lngiliz tayyareleri 
tarafmdan hizmet haricl çıkarıl· 
malan üzerine terkettiklerl Ta. 
n.ntodan daha biraz emin bir 
vasiyete gfrml• oJacak1ardrr. 
BUyiik blr geminin mtlhlm bir 
tamire tevesetll edebiJeceğt bl. 
rinel 1mıf bir t1a ne Sardenya.da 
ne de yalanmda mevcuttur N.. 
poU - 30 m1l meufededlr"" 

r 
Sekreta 

~ t1e•&a1 

Ahmet Akkoyunlu 
ra...._ l"a!lmDllDI r.ıu Na • 
t'aaarcıu mudil iM•~ ... , U 

letl ennra r.tetoe 4Dl2' ................... 

Sabah .. GQnee dolarken. b.1~ta 
Recep papam ~ olmak üzere 
bir sürü kesik bq. sarayın büyük 
kapısı önünde tethir edilmişti. 

Artık .:>rbalardan, Asilerden e • 
ser yoktu. Dokuz kioi daha c gün 
Usküdar cihcWxkn ıetirılip, erte· 
si sabah onlar da ıdam edilecek ve 
bu sureıle 10rbalar tahakkümüır 
den devle& ve millet kumwnU§ oıa· 
caktJ. 

Recep pqanm idammı duyan 
yeniQeriler küme küme sar&)'& dl" 
halet ederek: 

- Bizi affet p:ıdiplum! Bb, 
~ insanlara. Bili qk.uWa 
Reoep pap idi. 

Diye t>a:.ıpyorlardı. 
Valde sultan kllik blpı a& 

rilDce: 
- Ollum artık lauta bap+ 

dedi, timdi iMMPD Jd. ft&ılll kur 
... =Jr 

• 
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Bugün yapılacak 
mektepliler futbol 

maçları 

&:stclt r tıınburf SALAHADDİN Pınnr, kemani Pıı"EOATt TOKYAY, ply11.· 
nfst FE\'Zl ASLANGİL ço arlmdaşlannm saz boyettne 1 tlrak edenlf"r: 
ı lı\met ALİH, n<':r ?\lllAT, okuyucu l>Byl.nr: Aksaraylı l'AŞAU, llAl\ltT 
OtK~E~. olmyuC'lJ bayanlar: FAtDE, MEl .• AIIAT, lzmlrll CAN BEl.K1 

s.anbul mektepleri futbol Bu ı>m :ılıdz: :ı7. hroTtlnt muıılkl ~'CD aııym lınlkımaa hılrnrotkı 
lik heyetinden: 

30.11.1940 cumartesı günu 
yapılacak nıaçlnr. 

~~~Er1mKJ~ tavsiye edP.. iz. a~llu 

~mama ve Tiyatrolar 
Saha komiseri . I. H. Turga.y 

Boğazki L. • Haydat-pasa I ... 
!aat 13,30 d:ı hnkcm Bahacttin 
ınuöz, Hn)Tıye ı. . Kab.ıta.c:: L. 
~t 13,:!0 da halen Bahnctt'n 
Uluöz. 

'BIBakklle kazanılmış bir şlbrel~~ 
Sehir Tiyatrosu filı A L • M u • D D . . .. : r ıı111 r f fa~i Ik~~ d 1 tiji lll11::Jll .. ~ra•ında rf.~ B A C 1 B E !:j· 

P fiif :::::===-m:r.ii'r:™=!!!fm:.::::::::!:iın::::~-::··~:·· 
Dr. Kemal Ozsan. 

idrar yolları hastalılt 
ları mütehassısı 

nz.ar gunU Dnım Kısmın.da sn.at 11 Eli···· ...... --·-···--·=-= .... -... •••••:J••••·· • .::::-:~·· ;:ı;::;;z::.r"""9 ~e l~.80 da. 013t.lne (Ayak 'Iaknnı 1 .. -..................... ...... .......... ..-, .. _.. ...... .- ·-·· 
Arnmıd ). Komedi lh,..mmdıı )1n& 

Beyotlu bttklCil Oadd l No. 3 r. 
Ba~ Pıı%.1171 U tU Oh.tuıynn 

Apartnum. Tel.: 412!.'5 

.... -~::ı ... -, ı GE 
Beyoğlu Halk Sineması 

Bnglln: ı -- Atık fl'ırtmalan. % -
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lÇl 
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Maliye Vekaleti ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasından: 

28/5/ ve 15/12/1034 tarih ve 2463 -- !614 nıunaralı k2nunlar 
mucibince ihracına snlAhlyet verilen ve geliri tamamen Slvaa -- Er 
:ıurum demlryolun~n ln§llBina t.GJısls olunan % 7 gelirli Bivaa - Er 
ırunıın istikrazm 20 senede itfası me§r.ı~ 6.ti milyon liralık yedinci 
tertlbinln kayıt muamelesi 5/12/1940 ak§nmı nihayet bulmak üzere 
20/ll/19t0 sabahından itibaren ba§lamı§tır. 

Tnhvlller hamlllne muhsıTcr olup beheri 20 ve 1500 lira lt1bart 
Juymet.tc blrJJk vo 215 llk olarak iki kupUr ayrılmı§tır. 

Bu tahviller um.wnl ve mtllhak bU~elcrlc idare olunan dainı ve 
mUessesclcrde, vllAyct husust idareleri ve belediyelerce yapılncıı.k mU· 
nycde ve mtlnaka.ııa ve mukavelelerde teminat. ol.anık ve hulnece 
satılmıa ve ııablaca.k olan m1I11 eınlAk bcdellennln tcdly°"lnde b&§a· 
ha;, kabul olunacaklan gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de 
tahvWerfn tamamen ıttamıa kadar hcrtUrlil vergi ve resimden muaf 
bulunacaklardır. 

Tnhvtllerln fhrtı.Q fiyatı % 95 olarak tesbit oonmMir. '.l nl 20 
liralık birllk tahvil bedeli 18 ve '500 liralık tahvil bedeli de 475 liradır. 

Kayıt muamelesi Tilrldyc CUI!lhuriyell Merkez, Türkiye Cumhu· 
rl;> U Ziraat, Tllrklyo lıs. EmlA.k Te Eytam, Halk, Türk Ttca.rct, Be· 
ledlyeler bankaları ile Sümer, Eti bnnklnr taratmdan icra edilmekte· 
dlr. Dl~cr b:uıkalar vurtruılyle de tahvil alunı ternın olwıa.blll?'. 

Se~ye ve W&rrutlarmt en emin ve en eok gelir getiren sa· 
h&lard;. işletmek istiyenlcro keyt•yet flAn \.'O 15 g(lnlUk SUskrlpsiyon 
mUddeU znrfmda b:ı.nkaları:ı. mQracaatıarmm kendi mentaaUeri 

lktlr.umdan bulunduğu işaret olunur. (10999) 

-, 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Ba kası 
Kuruluı ~rihi: 1888 

Sennay i: oo.nno.ooo Türk lirası 
~ube ve A ians A<1edi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 2 8, 8 O O Lira 
ikramiye Veriyor 

.Gira.st B&ııkumda ırum .. ıtralı ._. Uıbaraa taaamıt tıeaaplarmda en u 
00 Ura.m bUluoan•ua aeocde • defa çekilecek kur'a Ue aşıtğtdalU 

pıt.na ıore ikramiye dagıuıacakt.ır. 

• • • 
'° ıı o 

&. ... 

• 
• 
• 
• 

120 • 

ı.ooı 'Jraı11ı ı.ooo 
~ ı.ootı • 
tSO • J.omı 

1 ()(! • • oon 
M • 6,000 
40 • 4 KO~ 

ı • &.ZO:J 160 • • 

OIKR.A T: R plarmdakl paralar t:lr eoe içinde 6'1 llradao ~ğı 
.1UJ1:1.17•1ller• lltram!ye çıktıgı takC:lrdı %ı 20 tuııııılyle •eril ccktır 
Kur'alar ııeoede • dt'fn• ı Evını ı Blr1nt'1kllnun ı Mart •cı 1 Hllzfrıuı 
tarthlcrln c.eltt~r:P.lıt•.r 

50 yaşlarındaki kadın· 
lar, nasıl 35 yaşında 

görünebilirler?, 
Meşhur bir cilt mUtehassısı 

ta.rafından keşif vo genç bay. 
vanlann cilt ve hilce)Telerinden 
kemali itina ile istih!al edilen 
ve bir geng kızın taze ve Saf cil
dinin wı.surla.rına m~ih olan 
''BlOCEL" tabir edilen kıymetli 
ve yeni cevher, halihazırda cilt 
unsuru olan penbe renkteki To. 
kalon Kremi terkibine karıştırıı· 
mıştır. Bu akşam, ya tma.zda.n 
evvel sürünüz. Uyuduğunuz her 
dakika zarfında cildiniz, bu 
kıymetli unsuru mas edip besle. 
nccek ve her sahalı kalktığınız-

da clldiniz, daha saf daha taze 
görünecek ve gençleşecektir. 

Gündüzleri, beyaz (yn.ğsız) 
Tokalan Kremi kullanınız. T r· 
kibindeki beyazlatıcı ve kuvvet· 
lendirici unsurlar, dahile nilf uz 
ederek gizli gayri s:ıf maddele. 
ri ihraç ve siyah noktaları izale 
eder. Açık mesamclerl sıklaştı
rır ve bu Slli"etle cildinizi beyaz
latıp yumuşatacaktır. Bu basit 
tedbir :ınyesinde her kadın bir 
kaç sene gençleşebilir ve genç 
kızların bile gıpta. edeceği şaya · 
nı hayret bir cilt ve bir tene 
malik olabilirsiniz. 

Vatand:ı anaya huzur, yavruya sıhhat ve--meğe hAd!tn ~A 
1 

~ 
Türk Müatahzaratı ÇAPA MARK .. l 
Beşiktas : ÇAP AMAN.KA Tarihi Te11

'
1 

1 
ıstanbuı Levazım amırlığmden 

11ar1Cı askerı kıtaatı uanıare 

------·--------------------------~":";~O 1200 to!l odun almacnktır. Kapalı zartla eluılltmesl J6 11 ,.,f'. 
günU saat 10 da Çonımdıı Mkert satıoalma komiayonuııda ı 
TııhmiD bedeli 18.000 lira ilk tem1nılt.ı JS50 liradır. Taahblld

0

111 ti 1 
bcdellnln Uçte btr avan olarak verllocek, bu vcrlll!Il ~ pS ııi1 ı''1 
ıson taksiUe.rine mahsup edilecektir, Tallplcrln ihale aau.Uııdell 1~ı 

1 

kanun! veaikıı.larlle tekli! mektuplannı kumlsyoo rmcıerl· t 
- - • ..JJ 

· lllO Rdet sıhhiye arabuı alınacaktır. Pazarlıkla ck&llt.ın~ oDr 
oan1ba gUnU saat ll'S te lzmirdc Lv. tımlrlltl &alınalma koıııl11?~1 
lacaktll". Tahmin bedeli 4~.000 llTI! ilk teminatı 3375 ıırıulJr· ı;;tJ~ll 1 

miayondıı. g5rWUr. Tallplerln belli saatte komisyona geımeıerf· 
• * • ,~o 

276 adet eğer ts.knnı alınacaktır. Pazarlıkla ck8iJtmesl g-J d' 
si gUnU saat 11 de Izmtr Bonıova ukert aatmalma kom11ıyonıJl't.>'e 
tır. Tahmin bedeli 22.000 Um ilk teminatı 1650 Uradır. ıı:kSfltıılısııJll,; 
rin belli saatte kaııunı vc.ıılkalnrtle konı!aycma gelmeleri. ;r:u 
yonda görWUr. (1062) (11366) 

• • • Jrl' 
Beher kilosuna tahmin edUcn fiyatı 6 kuTUf 2S aanUnı oı-: JO~ 

pa pazarlıkla satın alınacaktır. lhalcsi 8·12 940 aaıı gruıu ııa•ııı'" ' 
kard!l M.M. V. satınalma kom1Byonunda yapılacaktır.KaU teJll ıetll' 
dır. Evsat ve §&rtnamcs1 818 kuruoa komisyondan aımır. 'fslll' 
veslkalarlle belli vakitte koınJ.syona gelmeleri. ll~O) cııssı> 

• .. • (11'~ 
Aşağıda yazılı mevaddın kapalı mrfla eksutmelcrl ııızal' y 

gtln ve ııaatlerde Edlme<lo eski mUıılriyct dairesinde satınaırıı• l"ıı-r 
da yapılacaktır. Taliplerin ihale aaatinden blr saat evveUnC ~ 
vcsıkalarlle teklif ınektuplııruu komisyona vermeleri. 
tutAn teminatı ihale gün ve aaaU Cüısl 

, ............................... . 
FOSFARSOL lira lira 

16.2&1 
432.000 

6.000 

2438 21\·12-940 14 Zeytinyağı 

28·12·940 11 Plr'nç 
25·12·940 ıı Kunı tızUm 

25·12·940 ıs Koyun eti 
2312·940 14. Makama 

En lllrlncf 

Kan, Kuvvet ve işliha Şurubudur 
7.600 

450 
!163 

21.000 1:176 
-l3.200 8240 28·12·9-lO 16 Kunı fasulye .,1 

Her e<nrulı,"1c bulunur. 
c1sss> c11s10> • " • e$I efl' 

300.000 kilo fllğlr eti almacaktrr. Kapalı znrfla eksil Ut\ ,ıP' 1f 
mrtest gtlnU ısa.at 14 de Pınarhısa.rda PoyrııJıd& askeri ııll~&5 ııt' ıı&f 
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 10.200 lira, teıntnatl uıııleıı 
llplerin kanun! veslkalariyle teklif mektuplarmı ihale sa,Ş 

Litograf ustası alınacaktır. evvel koml~ona vermeleri. (1616 - 11096) ıı' 

1 -- Harp okulu malbaamnda mUnhal bulunan Utogrnf ustıı:ıgma iıstek· 
il bulunanların 20·1Mlf0 dan itibaren 15 gün iı.l.ndc okul komutanlığına hl 
taben iııtidıl ilo mUracn tta bulunnıalan. 

• • 'il ,,. o ooO ııı'pıl 
B"'hcr metresine tahmin adilen !lyntı 296 kuru§ oııuı 25 ~O oO° 1 f 

ra kııınıgı yünlU kuman pazarlıkln mUnnkasııya konmu§tur. e!' t l (il 

aşa ı olmamak prtile ayrı ayn taliplere de ihale ecııur. lll~ıııı6' ,f' 
znrtesl @oU saat 15 te .nkarada M.M. v. aatmalma ı:oı:nl5 1'S11P" 

2 - lııtcklller ar.ısında yapılacak imtihanda kazananan 75 ı 111 ücret ve· 
rilecekllr. caktır. Ev. ar ve §&rtnamesi 86 kunı~a komtsyondall aııııır-1 f>P 

8 - Isteklllcrin nskcrllğlnl bltirml§ \'e ilk tahsilin ynpmı§ olm:ııan o rt 
lrr. (1502) (11017) 

lif edecekleri miktar üurlnden kanun! kaU temlnaUarlle tıell 
komisyona gelmeleri. (1:>40) (11248) ~ 

30-11-940 
18.SS Ti\rkill r 
18.50 Ajanı 

1'.03 Oyun ha· 
valnrı 

16.10 Karı ıl< 
program 

l s.°' il.ad) o cn:t 
orlrnstros1 

18.40 Tilrl: mU1I· 
j.tinden 
ı~olklor 
flme:klerı 

ıo.oo ı onu ma 
19.15 Sol:ı 

" rlnıar 
10.80 ,Pil~ 
19.45 ra ıl he~ eti 
20.15 R:ul~n 

Gnrctesl 
21.13 l onu ma 
22.SO !\j:ın~ 
21?.M Dıın mlizJ~ı 

1.12.940 
IU>S Hafif 

pro "' 

l 
0.15 AJ:ın"' 
9.30 Pro. gnmıııı 

de\-amı 

D.43 Yem lt 
llsteııl 

ız.ss l•n ıl 1ıcyctt 
12.50 Ajan11 
l 3.0l ıraııuJ hı>yl'tl 

U.80 Salon Or. 
lrestra"'ı 

18.08 Car Or· 
krı.ctnu•ı 

18 30 l 'II br3 rtl 
HUO Aj:ın 
19.4.; lubh lif 

sıırkılnr 

%0. uı iıu~ıki luı
lr d kop'u 

20.!IO Konu ma 
20.4~ 'i eni oar. 

kıl:ır. 
21.11' Konu~ma 
21.:ıo Şnn 

Solloluı 
22.00 &ıçllm 

'J'nnı;ol:ır 
2!!.SO .\Jıns 
~11.00 l>tıni'I 

Mürltl 

• 111- "' dtıd " 
A§ağıd:ı yu.ılı mcvaddın kap11.lı zarfla ekslltmcleri hlzalannda yazıl gfln, eaat ve mahalle!' ıJlll 

almcı komlsyonlnnnda yapılacaktır T'lllplorln kanun! veşlkalarife tekllt M"ktuplarmı ihale sastıerU' 
evvel alt olduğu komls)onn vermclc'1. Şartnameleri koml!yonlannda gö•UIUr. (1684) (11212) 

Cins! MJktarı Tut.an Teminatı ille.le giln ııaat ve mabA111· 
kilo llra llııı ırııf 

Sığır eli ııs. 50 29.761.50 2229 11-12 940 15 lzmlr İ"· 6Jl1 
Un 700.000 122.600 9188 }1-12 940 115 ErUncaıı 
Odun 760.000 24.700 1852.66 to·J2·940 9 Urfa .. ~ 

• • • ~ı~ 
Aışağıd:ı yn:ı:ılı rrıtn;ad ve ill5&Rtm kapalı zarfla ekelltmclcrt hlzalarmdn yuılı gtın, saat ve °: ,.-tJ 

Mtınalma komısyoularında yapılacaktır. Tallplerln kanun! vemkalaı1)<ı te1dlt mektupıarznr ttıal 
saat evvel alt oldut'll komlsyoM ı'l.clert. Şartnameleri komlsyonlarr.:ı· .. ~ ~örtllUr. (1538) c1124l)srıışc'I' 

Cinsi miktarı tutan teminatı ihalo gtınU ve saati ıııaıcnın 1 .1 
Ura lira jtf'j 

Un :>40 000 kilo 102.600 6380 12·t!!·9t0 11 ElAD# JJ. 1/' 
Memur cvı inşası ~ d"t 16.324.39 1160 16·12 910 11 la!.M.V· SS· >I· 
Ahır inBnsı. 25.025.61 1950 17·12 {140 J1 ?.r.J.f.V. S•· f , 

• • • J.n'/.,r' el 
A§ tl a yc.zılı kumaşlann k pıı ı zarila ekeiltmel•rl hlzalarmda gö:ıter1lc:ı gUn ve ııaauerdC U~ 

atın ma kom1syonundt1 :. p.l3c:akt.1r. Taliplerin kanuni vesikalarile tekli! mcktupUınnı ihale sa• (f 

evvel komisyon vermeleri. Ş~namelcrt komisyona gelm leri. (lfi-lO (11276) ~ 
Clruıi m!ktan fiyatı teminatı §&rtname 1.114le ti_ 

Uclvert kumaı 
Kaputıulı kııfr'nş 

Gaı bnrdio kunıa, 
Haki pyak, 

'!letre 7600 
.. 28 000 
.. ı.,.ooıı 

.. 32.000 

kunı§ lira .Bedeli Kr. J1 J! 
510 metresi 2868.73 192 16 l' J' 
700 metresi l l.050 rı o 16 ,ı 
iOO mctrc11l 6.:500 :i2Ct ;ıc ı' 
400 ınrtreld P,000 7M 


