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A 
. I . L... ),a ar e me aynı ıa a Sa 1 aca civarında 11tmaı edilmek 0zere bulunan y menluı, ngıltereyc ...... demır ,.oıu ma1ıaııeslnd• "'tklk v• lef- ATLAS DENiZiNDE Unan 1118 f dİ oçtı.jı ve borç para Buid•Y için çıl<anlan ,-eni karama- 1 ııında bugday müba:raasına bqlliJllll- lielerde bulunmuı, vazife ve mesaileri H A V A H A R B İ 

verdiği ırün harbe doğru menin diln meri.fete girmesi üzerine a- ! nr. Ekmete 60 para ile iki Jruruıı ara- hakkında iı~i, usla ve mühendislerle bir B • A 
bir d dah atmtf ola- lAkadarlar derhal tedbirler a!mıı;lar ve sında zam yapılacatı tahmtn edilmek- konuııma yapm~ır. ır muharebe yasa ra n I ·ı · k l ~~L 0 un .. a lr. a- kırmacııarın eııerind•k.i buıl:daylan un tedir. Belediye bu hususla tetkiklere Bundan sonra Sivas P. T. T. n HaYa • ıngz lZ il ın ai'l 
<ıRtır. '!'.' il"? .d~ pe haUne getirmemelerını temın etmışler. başlamııtır. Narh Ofisin degirmenlere Yollan .istasyonu !şlerile de meşgul o. ~k degıl, bılokı• yakın dir. Ellennde 500 kilodan !azla çavdar ycru fiatlarla bugday vermeğe başladığı lan~· vlliyet, komutanlık, parti, hal.. cere_ga_n e t t i d ,. ye g 5 r d ı• ~ iddetlı" oldu ııorünüyor. ve buğday stoklan bul""aı_ılann vere- günden muteber olacakllr. kevı makamlarını ziyaret etmiş ve bu. 1 V ı -ki 

. "-annameler Salı gunil al<ı;amı- gun saat 21 .ı, &karaya lıattl<et eyle-
ce erı --~ şeır .__,.,&_ .,__ . . 1 • 

l' AVER na kadar kabul edilecektir. er r--~ Yıı,pdınıyaeak ınışlir. Alman k .. azan: Abidin D J)eğlrmenlerdeki stok unlar ve bul!· Ankara, 6. (A.A.) - İcra Vekilleri orsan gemısı çırpış-1 iT AL y A~LAR ERGiR iYi Dusseldorf'un mühim mıntı. 

A 
me.rika, şimdiye kadar, I daha evvelden tesbit edılıniştır. Heyeti kararile bugünden llibaren bul- mlJI yarıda bırakarak kaçtı 1 k 1 d•,. :ır . · ecelrtir y ın d ,. ıı · T A H L Y E E T T 1 L E 0 a arındı tahrı'bat yapıldı 
İngiltcreye yaptığı yar· Bunlar mtibayaa edllmıy ek : /'' 1 •Y

1 
ıa ;nna yotlpılan fıat zammı dola- n:: 

dınu, ya peşin para ala· bU stokların bitmesıne kadar . me ı- 'vısı e •e er !ıa a'?"m da arttırılacağı •ı---
•aı., h h .. !eri do zam yapılmıyacaktır. Bunun lhusuo-unda yar.lış hır zehap ıuwı oldu- Alman tayyarelerı· 

• • 
fngili:.; 

kralının kardeşi· 

ne hücum etti 

Yunan taarruzu 
inkişaf ediyor 

Almanlar 
~- )'a ut da deniz ve ava us b":;."~.ııa kadar süreceği tahmin edil· ı tu anlaşılmaktadır. 
;~ralıut>ak muk .. bilinde yapıyordu. y ;'1K1lıereye kredi açılmasına veya !!>'idedir. Anadolu Ajansı, şeker fiatlımna lllç- Ug'OS}a V Va pU-
•u.tı · C ka K•rarnam-e göre, Toprak M•hw. lle- ı, bir 7dm yapılması mevzuubahs olma-

11 
' Para verilmesine, onsoıı • ., d ft •·ğı uııu d k u . 0 ,. __ , a"ünden itibaren f'!hrımız e • ı~ n, allllı:alı makamlardan ••Pı.tl ı.h-

. enilcn bitarailık anun n -lbı.ıı·d . . ·-·~" 10 para ı1e ı ıı:uruıı 30 para ara- ldkala aUen beyana mezundur. 

runa taarruı etti 
. ı ı, Amerika efkarı ııınumıye- ·~-

11 de . 
Londra, 3 (A.A.) - Amirallik dairesi 

aşağıdaki teblıgi n~reımıştir: İtalyanlar Şimal cephesi , Avrupa devletlerine veresı~ 
Y~ harp malzemesi teslimine veya 
~a ıkrazına razı degildi. Çünkü 
, 
1 
••rıka, Büyük Harpten sonraki 

~ acak.Jarını, hemen hemen kimse-
4.eo •lanıamıştı. Halbuki o zaman, 
b ~'••ılı.anın Büyük Harbe müda-
111"1""' sebeplerind•n biri de, gerek 
- . •ıxem .. ., Kt:J. '"Jr.,;,ç uurç ., .... ._.., .. Jl~ 
:k ıne..ıııleketler, mağlup olduğu 

dırde Amerikanın bütün ala
~ları iizuine bir bardak soğuk 
,." ıçmesi iaıp edeceğuu dü§üıııne
r , Ve onları maii"h1bıyetten kıırta
tı.ııı Calip eetirmek istemesi olmUt
~· Fııkat Amerikanın malzeme, 
"'Y 8 _ve nihayet askeri yardımları 
.... "'mde ealip eelen clevletler, 
) '~mı ôdeme.k zamanı gelince 
.:: ~~iler ve nihayet bıı milyo_n· 
~ llZClinden bir sü~er geçır· 
1:1.,. lhuıı geldi. Amerika, Büy~k 
to P IOnwıda, mağlı1p zümrenın 
~ llrıokları ve saireı.i taksim edilir
..._~0 · sonradan hedef olarak kıılla
ba llJı btr iki Alman zırblısından 
içi~~ h_ı_~bir teY .alma~ış olduğu 
aı., . Buyük Darbın bilançosunda, 
-..,. ~ hanesine •sıfıra sıfır, elde 
'•ı hıç!. yazmak mecburiyetinde 
ı.,~tı. Aıııerika, Büyük Harpten 
Ptk '.1a. çıkınca hesabını ve işıni 
bir ~Yı bilen Amerikan milleti, 
la •ha hiçbir Avrupa harbine 
O r'Ştııamak içın tedbırler alınıştı. 
harı:am~n. Vilson'un, Amerikayı 
ı•• d ~ ıs tırak ettirmek için, ileri 
~r Uf:jj 

liııe '" c,ebe_pler ve delillerın heJ?-
•Ur·· ~rşı bıtarailık kanunile bır 
lıır" ıbtiyat tedbirleri konulnıuş
te;ı Bunlar arasında, harbeden 
-..r,:llcre kredi a~mamak, borç 
ı; Sa.~mek, silah ve harp ınalıeıne
tllııı aınak, bu devletlerın sula· 
~ J\nıerıka vapuru gönderme
til<aQ llluharıp memlekeıJcre Ame
lııek 1•baasırun seyabatinı menet-

" .. "llrdı. 
""tılcü v l>ıaıı . ilıon 1917 şubatında Al-

t; k Ya_ ıle dıplomatik münasebetle-
~ "•tın< v . . . •a A .... e aynı sencnın nısanın· 
tirdi_ ~erıka Almanya ile harbe 
~e ı:ı •ama", ileri sürdügu· · a~ 1 

ll"lll" ... lo.r l 1 'ebeplcr arasında. Alman· 
Ya &rafından torpillcı.on Lüıitan
b0~~Pllrunda Amerıka ı~baasıuıu 
l•ri . ması, Alman dcnizallı geını-
. nıo 1 ·ı k tıe.er ngı tereye giden Anıeri an 
~., . .,.et Ceıni!erini torpillemesı. nı· 
tiııe Amerıkanın İtilaf Oe"ktle
dıııı1 Yaptığı para ve malzeme yar
.\me~knıo teşkil ettiği nıuaızam 
"••d ' an servetinin kıırtarılm*"' 

ı. 

1939 eyfOliiııcle son Avrupa har-
..._ (Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) 

-=---

Vaşingtonda 
Mühim .... 

bir goruşme --logiltere Amerika· 
ya 01ali vaziyetini 

bildiriyor 

lngiltere za
fere kadar 

harp edecek ·---
Avam kamaraaında 

hararetli müzakere. 
ler yapıldı 

,
Caki Çarşamba 

Tarnaıvon Castle ismindeki sillhlı 

İngiliz ticaret gemisi Atlas deni1.i cenu- boyunca ric'at ediyorler 
bunda ticaret vapuru şekline girmiş bu.. . 
lunan çolı: kuvvetli ve süratli bir Alman Atına, 6 (AA.) - Reuter aiaı, 
korsan ıemi•i ile muharebeye tutu1- sının Arna~tluk ~ Yu.ııoslavya 
muttur. Mufa.,.al ma!Omot henüz gel- hududwıdakı muhabıri VazJyor , 
n•emll oJmş,kJa beraber .alınan rapor.. Muharebe ceı.>hesinden gelen 

Günü Belgrado .!ardan anlaşıldığına göre muharebe,l~a!ıı<ıerlere rör~, Yunaı~Iıla.r ce-
korsan gemisi yakından mücadeleyi ka-ı 1 e ve cur etkarane sunı:u hü-

G 
• d • bul etmediji için, uzektan uzağa cere- ~~n saves_ınde şi:md.i si.mal cep-
1 1 y o r ' yan ·~lir. Muharebe esnasında her 1 İta! elar~mı ve Mokra daiU~rını 

Wa.Şinııtmı· 6 (A.A.) - İngiliz Londra, 6 (A.A.) ~ Reuter: 
. -esi mümessılı B. Phıl· Parlamento usulu muzakereı;:i 

ııazıne <iaİ1 errka Bırlesik dev-! mucıbınce, mu.halıf partıye hra
IİP buı!un. Am M ta \lın nutkuna verilecek cevapta ya
letleri hazine Naz_ırı_ B. orııan u pılmasını teklif edeceklerı tadilat 
ile ınühim bir ııori.UıJrnede bulun-1 hıı.kk,JDda teklıilerde bulunınağa ve 

"ki taraf çok sıkı ateş teati etmiş •• I . ran. an tamamıle U.mızle
Budopefte, 6 ( A.A.) • 1 .nühim miktarda cephane sar!e:ylemiftir _ rıuşh':!:rb;t:n 4.8 saat zarfında bu 

Steloni: Jyi haber olan Dü:manı kovalamak me<buriyelinde ka- cep b t . assa Mokra da.l(ları-
d 

lan Carnarvon ea.ııe hafif hasara uira- :fk a ı - şlJllal cenahında ııenis 
mohldler e temin edil. mış n bir milı:tar telefat vermistır . vasta

1 
muharebeler cereyan et-

diğine göre, hariciye na- . . . · m.ış ve talvanlar cok bü ük · 

k C k l 
Dü1<man gemwne ne dereceye kadarı t verdikte . Y zavı-

zrn ont sa y, ıre eceh zarar yapıldığı henüz meçhuldUr. So. .emesi terk~~fk~ır CC\k harp ~1-
çarfamba günü Belgrada raı>0rlar düşmanın şimle doğru bti;vill< b"lm.işl . en sonra çek.ile-
hareket edecektir. bır süratle kaçtığını ve muharebe mey- ~ al=~;., yb~=arın b~ çok Esir edil& '-ir Alman pi11>;u 

1 
gunun meselelerı hak.kında mıita-

ı:nll$ urhm. hazine Nazaretine .(i- lea beyan etmeğe fırsat vermek i-

r------------- ıdanından uzaklaştıiını bildirmektedir. İtalvanlara Elb md~tedir._ Sıs Londra,. (A.A.) - Hava nezaretinin asana oııru ncat- lstihb t isi . 

M 1 
Bertinln Verdlil Haber !erinde Yardım etmiştir. Bu ri t ara . •erv • dün gece fena hava 

a r e Ş a . .. ca ııartları dıuresınde Almanya iizerlne .._ 
B. P· ıp iler verdi.iti l:ıeva- cap ettığıııden, Avam Kamarası Berlin, 6 (A.A.) _ Ste!ani: (Arkası Sa. 4, Su. 1 de) (Arkası Sa. 4, Sü. 3 tle) Y 

Haber almdJğına göre venubl Atlas rerken. ııııutec .~ hafta kalaca- harp gayeleri hakkında müzakere-
natta. Aınefikada uc d . . !erde bulunmaktadır. 
jhrıı ve .AmeriJ<an _hazıne . aır:;- Müstakil işçi partısıne mensup 

İ ızi!terenin mali vazıvetını - ve aralarında Megovernın de bulun ad O g I • Okyanusunun bir mıntakasında Alman 1 O deniz cilzütamları ile bir İngiliz kruva
zörü arasında bir muharabe olmuştur. 

Maskeleme kararı kalktıktan sonr;-

::.;tıni sövleınistir. duğu üç kışilık bır grup, nutku 
Kralinın modern medeniyetin bü
tün ıyiliklerını ımha etmek ve bü
tiin dünya ~erıne ancak acılar 
ve sefalet senelerinden başkıı bır 
şey vadetmiyen bu harbe nihayet 
verilmek ıçın ne gibı şeraiUe bır 

sulh yapılabileceği hakkında bir 
kayıt ihtıva etmesınden dolayı ıe
essiirlcrını beyan eylemJJjtir. 

Ruzveltin seyahati 
istifa etti =.~::.ıy~-:::::. Alarm işaretile bütün 

ışıklar maskelenecek , 6 (A.A·) - Reisicwn-__ 
Nevyorz, kı 

T -~<a '\lV8Z<r 
bur Ruzvelt, u.scw•~-lti . t<>-
rü ile J amaık adasında King5 

na varmıstır. -------- . 
Bayan Inönü 

Beyoğlu Kız 
Sanat Okulunu 
Ziyaret etti 

Mi İ 1 r Şefimizin sayın 
Ref ıkaları ta le ben in 

Mesaisini alaka i:a 
Takip ettiler 

lstanbulda bulunan Bayan İsmet 
1 

inönü. dün, Beyoğlu Akşam Kız 
Sao'at okulunu ıiyareUe, talebenlll 
çatışınasını aıılkayla tal<ıp etmış

lel'dı.r. Mek:t:pte yapılmakla olan 

1 eskt Türk Saoayu Beytiyesıne . 
oit olan elişlerile bilhassa tazla 
al:ikadar olmuşlar, bllzı sıparışler
de bulunmuşlar ve mektepten 
memnuniyetle ayrıln11~Jardır. · 

---•:----
ltalya erkanı harbiye 

reisliğine Ka vellero 
tayin edildi 

Verilecek ce~ap1 hakkında Me- ı Roma, 6 (A.A.) - D N. B. Ma
governe fil muta.eada bulunmuş- reşal Badoglıo talebı üzerine bir 
tur: .. . _ _ . _ kararname ıle genelkurmay 'baş-

•Mustakıl ışçller partısı, harbe kanlığı vazıfesmden affedilın" t· 
muhalıf olmakla beraber, mcmle- Dığer uir kararname ile g~~~~ 
kette hasıl olan VazJyet karşısında kurmay baskanLğına general Ueıo 
her ne ~kilde olursa olsun hızmet Kavallero tavın edilmiştır. 
etmei?ı va·<ıfe sayan bütün erkek Stefani Bildiriyer: 
ve kadınlara. h\irmetlerını bildir- Yenı G~nel.kurma~ başkanı Ugo 
meğ:ı bır borç U.!Akki eder.. Cavallero selefinden oldukça daha 

(Arka!<ı Sa. 3, Sü. 1 de) (Arkası Sa. 4, Sü. ı ıle) 

PiL BUHRANININ IÇYOZO ~NLAŞILDI 
l!!!!9 9!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!'!!--!!'!!!!~~ -

Bazı satıcılar ellerin
deki pilleri saklıyor 

.. 
Istanhulun yegane pil fabri-

Cetuiti vapuru dün bir lrlandalı devriye 

bemisi tarafından Irlandadalti Valenlia 
'imanına 7ede.k.te olarak getirilmişür. 

Pazar günü bir Alman bombardmwı tay 
•aresinin hilcumwıa ma'ruz kalan ee .. 
Luiti'nin kaptan ve mürettebatı tahll~ 
;andallanna yerleımiı bulunuyordu, Bunun için tayyarelerle kontrol yapıla

cak, ilk rapor dün Ankaraya gönderildi 
Bulgar 1 a r .,,.., ~=·-..... Vilayet Pasif Mlidataa Merkez Büro- Ra d hr • por a şe im.izde umurniyeUe 

R 
ıı:u ışık karartma ve maskeleme kararı- n~t.ice alındığı ve pcyde iyi 

O m a D Ya 
ll1R tatbikatı hakkındaki kontrollerine ıın devam ettiğı tasrıh ryep kontroııe-
aıt lllt raı>0runu dün altpm Aokar.,-a l Diter taraftan dev edilmcktedır. 

Hududunu 
ııöndennistlr. (Ark S anı etmekte olan 

ası a. 4, Sü. 4 de) 

-...,,.,,.Kapadı ( ~ilriilrI lçtncıe.-.) 
Bu tedbir Romanya • Devlet Kararlar 1 , yazar 
daki Bulgarların vatan- ~B T h 
lanna dönmelerine ma. 

ni olmak içinmif 

Bllknt. c (A.A.) - 81efaod: 

T-. lir - ııt.a earocm.·
.- babeılerdeııı ııaı...ııblına 

..... &-.ıın t.prülanııda bll
-.. Bııqu1ıına Anantuıa blc-

re& -- mADl obıı&lı. lçla 
BulıartoıMı .. ·~ ile .... 
lan b11Cltıdım• kapenuştu. Çtbıkli 

ozar a tası Deg .. 1°/dı"r 
• 

.A'ft'tll!a harbi başladığından bu· 
eline kadar maliyeti en çok art 
nesııelerdeıı biri ele kağıttır .;:. 
kwı kuruşa kadar ınal edil · 
t "-•. dı en gaze· 
e ..... gı son partilerde eümrük· 

Yazan: A. ŞEKIB 

sı müşkill olduğu kadar harice öde. 
necek para bakımından ela ayrıu 
bir etüd mevzuudur. Almanyadan 
kağıt alwamamaktadır. İtalya yo
lu kapaıımıştır. Romanyaclan he
nüz gelmemiştir. Finlandiyaya ya
p•!an S'.J?ar.işler de memlekete gir· 
nıış degildır, Bu itibarla stok 

"ld" uıı çoga ıgı rıvayeti de dogr· u d . il 
d. B d - eg • ır. u ogru olmadıg· ı kad 
1 k ·- arge-

-.iıııL.!:U RO TENJUlnıL.L.ll..KABKAMA-•'•N ASKEaLEltİMİZE . 

katörü hu mesele ve pil ima
latı hakkında izahat verdi 

l'W&Dl'& ile llıı.lpriı;lan ............. 

ad.Nlilal iUlif .. ........._ -
H. 000 Bolcv .. .-.. clönebilttd<.-

!~ depoya kadar ınasraü ile otw 
iki kuruşu bulmuştur. 45 kuruşa 
alman bir kilo mürekkep 100 den 
aşağı alınmadığı gibi matbaa le· 
vuımından olan i~e ve ipliğe ka· 
dar her ~ey ele ona gllre pahalılan· 
ıııuştır. Aynca bayat pahalılıiı 

ece kagıtların , gelmesi b ki 
kağıtların fiatı da at e ene• 

e Pabasıda. 

• 
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l RESOL 
™''** Yızan: ZİYA ŞAKIR 

Ali Rızanın içtiği mayi, ecel şer
betinden başka birşey değildi 

- Nasıbm•z .• rahatsızlığınız l?e<:· kendisi ve l1erek köleleri. bu iztı· 
ti mı~ .• 13cn, bu _geccvi ishal ile gc- rabı bir evvelki rahatsızlıi!a atfe-
cirdim. dıoyrlardı. 

DL'<li. Ertesi P'iin. imamın rahatsızlığı 
İmamı Rıza, ne bu ziyaretten ve Halüeve haber verildi. Me'mun. 

ne de bu sualden şüphelenmedi. derhal hekim ba•ıyı ııönderdi. Hal· 
Bü~-ük bir safiyetle: buki, bu menfur cinayeti bizzat 

- Ben de avnı suretle muztarip- terip eden helmn bası. rahasızWtı 
tim. Ya Emirülmüminın. tedavi etmek şOyle dursun; bilakis 

Diye, mukabele eltı. zehırin tesırini arttıracak ilaclar 
Halife. gayet tabii bir eda ile •·erdi. 

sözlerine şöylece devam eyledi: imamı Ali Rıza, iki ııün iki ııece 
- Hic bır ilaç almadınız mı?. siddetli iztıraplarla canıındıktan 
- Hayır, va Emirülmüminin. ııonra, nihavet (Alı Resfil) ün ekse-
- Vah. vah .. Bilsevtlim. size he- risine ve bılhassa pederine mu-

kim gönderirdim. Ben. gece serta-ı kadder olan feci akibete kurban 
bib celbettun. Ilac istedım. Bana gittı. 
eksi nar suyu icirdi. Sabaha karsı 
rahtsızlıl!ım hafifledi. isabet gelır-

(Arkası var) 

ken sızc bir sepet mevva g,•tırılme- B EL E D I Y E 
sini emretmiştim. Ümıt edenm ki. 
onların arasında, eksı nar vardır. 

Dedı. V c İmamın cevabını bek
lemeden, kölesı Abdullah bin Be
SllL' dönerek: 

- Ya Abdullah'.· Meyva sepeti
ne oak. Eksi nar varsa, al getir. 

Diye, emir verdi. 
Abdullah bin Bcsir. mevva sepe

tinı ortaya getirdi. eline bır nar a· 
lar k: 

- İşte, ya Emirülmüıninın. Bir 
nar buldum. 

Dive, gösterdi. 
Mc'mun, yıne gayet tahıi bir eda 

ile emırlerine de,·am etti: 
- G:t. Ellerini temiz yıka. Bir 

Garip bir 9ikii.yetin 
verdiği netic:: 

Ayşe isminde bir kadının belediye sıh. 
h•t işleri nıüdilrlUgüne miJracaat ederek 
F"tıhıe gece nObetçisi olan belediye 
doktorunun hastasına gitmecütini iddia 

ettiği yazılmıştı. Belediye sıhhat illeri 
müdüri.ı Osman Sait bu jddia ve ~· 
yet ı..iz.erinde icap eden tahkikatı yap.. 
nuştır. Netıcede şi.kiyet edilenin Fa

tih belediye doktoru olmayıp Şehzade-
başında Fevzi7e caddesinde Fevziye 
ap.arl.ım:ı.nında. mukim belediye ebesi 
Bayan l\lüyesseı thkne olduğu anlaşıl-

kase gctır. Muhterem amca.zade- mıştır. 
mın gözlerinin önünde so.v. Suyu- Ancak onun da gjtmak. üzere hazır-
nu sl"<. lındığı, fakat gecenin ileri saatinde ge-

Dedi. len kadının, yanına bir polis veya bekçi 

Abdullah, dı$arı çıktı. Bir müd- alın>k üzere gittikten sonra bir dıılıa 
det sonra elinde bir altın tas olarak ebenin evine dönmediği ıuiliışılmJ§tır. 
iceri girdi. O ekşi narı. İmamı Rı· 
zaıun ııözlcrinin önünde kesti. Bü
yük bir dikkatle suvunu tasa sıka
rak imamı Rızava tekdim etti. 

Her seY. _göz önüDd.e cereyan et
tiği ıcin, bu hareketten de İmamı 
Rızanın kalbine biç b:r şüphe ııir
medi. Altın tası alarak. icindeki su
;ı.ı, son damlasına kadar içti. Dc
rın bir nefes alarak: 

- Ya Emirıilmiıminin!. ffakkım
da gösterdiğiniz alakaya teşekkür
ler ederim. Allah sızden hoşnut ol-
ı;un. 

Dedi. 
Zavallı İmamı Ali Rıza, "Qilıni· 

~-ordu ki ictii!i mavi, ecel serbetın
den baska bir sev dei!ildi. 

Bu zehirleme tarzı o kadar ma• 
haretle tertio edilmişti ki, Imamı 
Rızanın verinde her kim olsa, en 
kücü.k bir süohe hissetmezdi. Bu· 

Belediyede geç kalan amir
lerin maa§ları keıilecek 

S..lediyeye bağlı dairelerle şubelerd• 
bazı müdür, &et: ve memurJann sabah. 
l.arı vazifl~rinc geç gelip akşa.mJarı er
ken çıktıkları an1aşı1:nıştır. 

Mükerrer tebliCata rağmen tekerrür 
eden bu halin önlenmesi Jçin dün tekmil 
daire ve &ubelere yeni bir emir verit .. 
miltir. Emre rlayet etmiyenlerin birin
ci defasnda 3 günlük maaşları kesite. 
cektir. Tekemlründe daha ağır ceza ve-
riJecektir. 

Küçük Haberler 

* Ticaret Vekili Mümtaz Ökmenin 
bugünlerde §ehrimize a:elmesi beklen
mektedir. 

nu tertip eden de Halifenin hekım * 12 Kanwruevvelde başbyacak <>lan 

b ·d· B ad ' H l"f .1 · t" •Tosorruf ve Yerli Mallat Hoftası> mil· 
aşısı t ı. u am a ı e ı e ıs ı- . . . 

sareden sonraa arsenık mürelok:e--1 na.sebetıle beledıye daırcl~ınde de btl .. 
batını ihtıva eden. son derecede h~ azamt tasarrufa riayet ol~ 
müessir bir zehir hazırlamıştı. Bu fi.ün kaymakamlıklara bıldırllmıştır. 
zehırın en az bir mrlctarı bile, tn11t· * Resmi makomların kullanabilecek-
l•ka ölümü mucip olacaktı. teri hızmet otomobılleri tahdıt edilmlı 

"-h·ı · · H lii · adık k"" oldug'I halde bazı vil~yetlerde bwu '""' ı eme ısı. a enın s · o-
lc.-;i Abdullah bin Besire havale e· tamamile riayet olunmadığı anıoşılmıJ. 
dıldi. Abdullah, bir kac gün, tır· tır. Dahiliye Vek&letin ıcop eden kon
nuklarını kesmedi. Cün.kü bu tır- trollerin yapılmasını ve bu kabı! res
naklar. acıktan ac;ıi!a yapılacak o- mt otomobiller varsa derhal seferden 
lan bu zehirleme ameliyatında mü· menolunınasını bildirmlştır. 
Jıim bir i• görecekti. * Yalnız dün ve evvelkı gün şehri-

İmamı Rızanın ziyaretine gidil- mizde 134 köpek ve 32 kedı toplanıp 
dii?i zaman. Halifenin verdiitı emir iUa! edilmıştır. Bu suretle 5 gün içın. 
üzerine, ellerini yıkamak icın dısa- de, ıUU edllenlerın sayısı 500 ü geçmış
rı çıkan Abdullah. Imamın kolele- tır. 
rinin gözleri önünde ellerını vıka-ı * Yorın büyük Tür!' mütefekkiri 
dıktan sonra, bir takrip ile koynun· •Zıya Gökolp gunü• ne ıcsadilf •tmek
daki zchiri çıkararak:, tırnaklarının lt~dır. Bu _mun::ı:sebetle tckmll Halkevle
arasına yerleştirdi. Ondan sonra. 

1 
rındo ihtifaller yapılması l<ararlaştıni. 

odava girdi. Narı kesti. Ve suvunu mı;tu-. 

Stkarken, tırnaklarının arasındaki * Flnlondiya Cümhuriyetinln 23 ün-
zehiri, nar su.Yuna ,eeçirdı. cü dönum yılı münuebetı..le dün şehri. 

GONON 
TENKiTLERi 

Küçük memur 
maaşları 

1914 harbinde meşhur bir Fraa· 
sız karikatürcüsünün yaptığı ve 
bütün dünyanın iktibas ettiği bir 
karikatür vardır: 

Siperde iki er konuşur: 
- Allah vere de day...,..lar. 
- Kimler? 
- Si ... iller! .. 
Nazizmin Führeriain bütün eme

li bu harpte bu mrşhur kııriluıtü· 
rün nüktesini iflis ettirmekti. Si
per harbi tarihe karışmıştı, yıl4ı
rım harbi meseleleri bir çırpıda 
hallediverec:ekti. 

Fakat evıle!µ pazarın çarşıya 
uymadığı anlaşılıyor. Bugün gene 
cephelerdeki erler 1914 de.ki gibi 
k<>nuşup eski harbin nüktesini ya
pabilirler: Şehirlilerin dayanmala
rı şart oluyor. 

Küçük memurlar maaşlarmıa 
birer derec:e yükseltilmesi imkanı
nın aranılmakta olduğunu okudu
ğum zaman aklıma bunlar geldi. 

Hayat pahalılaşıyor, bu fevkala
de ahval devam ettikçe daha da 
pabalılaşmıyacağııu temin etmek 
imkansızdır. Bu hal karşısında kü
~iik memuru dü.şünmek bir vicdan 
borrı.dıır. Basta ekmek olmak üze-
re her şey artarken, memur nıaaşı 
olduğu yerde kalmamalıdır. 

Küçük memur maaşlarının birer 
derece yükseltilmesi için imkan 
bulunacağına şüphe etmiyoruz. 

Selami /=et SEDES 

1 KD A M 

DIŞ~~§ 
POLİTİKA 

Belediye işlerinde \İMacaristandan[ Antoneskomın 
sabıkalılar çalışacak 1ithalatımız arttı n ~a:a~ u 

Temizlik ve inşaat ameleliklerine münhası
ran sabıkalıların alınmaları dün tamim edildi 
Belediye Reis Muavini LQtti. Aksoy 1 hı.kalılar> alınacak ve kadrodaki ücreUer 

dün kaymakamh.k:lara şayanı dikkat bir aynen kendilerine ~rileceii ı.ibi gece
tamlın göndermiftir. Eskı<len belediye leri de belediyenin Istanbul, Üsküdar ve 
temizlik işlerine ve7a beledjyeye aıt Beyoğlundaki temizUk işleri ameleleri 
inşaat, tamirat amlellklerine abnacak- yurtlarında yatırılacak.lardır. Li.ı.tfi Ak
ların, mahk.Umiyet ve aabık.aları olma- soy bunlara yurtlarda okuyup yazma 
masına bilhassa d.lkkat edllmcei tamim- öğretilmesini de alakadarlara bildırıniş· 
!erle bildirilmiş olduğu halde bu ta. tir. 
ınimde; temi.zllk:, tamirat ve inşaat a
meleliği mevcut mUnhaJlerine haı;çteıı 

ve c:sabıkasız• kimse alınmama~ı tebliğ 
olunmuştur. Bu münhallere yalnız. csa .. 

ile Basra yolu 
ihracat artıyor 

Bu sabıkalıları Emniyet Müdürlüiü 
kaymakamlıklara göndf'r<'cek ve çalışa
ca.kları ve yatacakları yerler kendileri
ne gösterilecektir. 

Mekteplerde 
ders saatleri 

Dün mühim miktarda Prol. Hü.eyın Şükrü Bab"n 

ithalat eşyası g ~ ldi 
Macariston'la ticaretimiz 

çok ı;enişlemektcdir. Eskiden 
Alnıanyadan gelen sanayi 
malzemesini şimdi l\taearis
t:ın tamamen göndermektedir. 
Dün Tuna yqlilc mühim mik
tarda e~ya gelmiştir. Bunlar 
arasında bilhassa otomobil. 

fE5) omanyJ kondU .ori.İ 

~general Antoııe konu• 
mih\'er paktına iWbak 

ettiği Ye Berlinde bu veoikaya im· 
zasını l<oyduiıı bildirilıni:jti. flu 
münasebetle gerek general, gtrck 
Alman Hariciye Nazırı Fon Ribııeıı 
trop nutukl"" teati etmi~leıdır· 

Romanya Başvekilinin hitabesı 

Rumen hükumetinin Berline nok•· 
radyo, radyo aksamı, ampul, dar büyük bir kuvvetle teveccüh 
telcfoq malzemesi, santral ettiğini ve bağlaadığıoı göstermek 
aksamı, ele,ktrik saatleri, elek- itibarile dikkate çok şa) "ndır. Gc-
tr;k aletleri, şalter aksamı, neral adeta yeni hır dini kahul 
bo)·a, sulfot dölaminyom, de- eden genç bir adamın du)duğu he-
nıir, denı;r mamulat, demir yecan ve taşkınlıkla SÖ7 soylcmir-
e!!Y~ aliiıninyonı mutfak ta- tir: 
kım,arı. anilin boJa, ateş tıığ- •Şu dakikada yaln•z Rurren mıl· 
'ası, çocuk arabası ve aınba- !etinin hayat ve inkişaf; içın tarı· 
! 1j kağıdı \ardır. h · ~ 11 hl manayı aiz bır-devlet fi':ı) al'"" 

Hükumet bu hususta 
es::.sh tedbirler aldı 
Dün 354' bin liralık ihnı.cat olmuş, 

'ltıs-~ ıııı:' makta olduğum kanaatir.ı taş.nı•k 
Maskeleme d.olayısi!e 1 1 ta değılim. Eminim ki bu ımıahcde 
yeniden tadilat yapıldı ADLiYE ve POLiS ile mibtakbel Avrup~da Rumen 

• milletinin in'<iiafı kadar bu haroıo 
Isıkların karartılması ve maskelenrn~- mağduru olan milletler i.;in je 

Almanyaya 65 bin liralık tül(ln, Ameri- sinden.sonra tesbıt olunan devom sa- Jşık/arlnl İg i ehemmiyeti olan bir ad.m atıy<>" 
ıraya mavi başha~ Yugoslavyaya keten aUennın Uazı mekteplere uymad1.g1 go- ruz. Son iki senede err .... aline ~ık 
tohumu, İsvitreye yumurta ve tiftik. rülerek dün yeni evkat cedvelleri ha- k / sık tesadüf ettiğinıız gibi bir siya 
gönderilmiştir. tırlanmıştır. Bu cetveller mucibınce, apamıgan ar 1 si fonnalite;•i itmam etmek bahı< 

Hükftmet ibracahmız için yeni ted- çifte tedrisat yapan mekteplerde Cu. 

l mevzuu değilciır. Bilakis na.men 

P 1 Y 
.a S a. birler alma~ karar \ı'ermiştir. Akdeniz martesi günlerinden maada talebelerin· devle!.irı=n ı:;!a \"{' tensikini istıh .. 
... ... yolile yapılamıyan ihracatın Basra yo- dört saat çalışmaları kararlaştınlımş\ır. Para cezalarını idare 

.' ---------------' tHe temini için demiryollarından vagon. daf ed('n esash bir hareket k.ır:jl"' _ • Bu suretle birinci gruplar için tedrisata k d B R 

Almanyaya incir ve 
üıüm sahyoruı 

istenmiş ve alınmıştır. heyetı" tayı"n edece "ın ay:z. u sı..rct!e omanya """ sabahları saat 9 da bnşlanılıp 12,10 da 
Bunun üzerine ?icaret Vekaleti aJ.d.. mimi bir surette Avrupanın ve 

kadorlera bir tamim yaparak Basra yo- nihayet verilecektir. 2 inci gruplar ise !.IJcsses.cler~nin ve evlerinin iç ısık· d"" anın v nı"den kurulm ..... .,s 
saat 12,25 ten 15,10 a kadar çalışacak. uny ., e · &10)• 

lile ihracat yapacak tOccarlarunızın ıarın.ı iyi n1:ıskelemMikelrinden dolayı yarcL..m imkünını bulacaV..tır. Ayrt"' 
miktarını ve gönderecekleri malları ne- tardır. haklannda ceza zaptı tululanlartn adli- .11 - fl k!IJ 

Cumartesi günleri ise, birinci gruplaı ca Rumen mı eti uç lara : pa 
Alman ticaret heyetfle şehrimizde relere sevkedeceklerini ve ne kadar mal yeye verilecekleri hakkındaki haberler l - l d l , • 

9,10 dan 10,40 a kadar, 2 inci gruplar bir eşmış o an ev et.erm mvo:ı· 
devam eden müıakereler netice.lnemiş gönderebileceklerini sormuştur. Buna öoğru ·değildir. Bu gibiler h:ıkkında ya. 
ve Alm~n .... aya 3.000 ton kuru incir ve J go""re vagon temın· edilecektı·r. B•"lhassa da 10,50 den 1,3 e kadar çalışacaklardır. faa eyledikleri mcdt:nıyeti hazır:ı~ 

..... -..r pılacak muamele Pasi! Korunma K.tnu- h f k -
ayrıca mühlm miktard:. cı,_ kuru üzii.m Amerika, İngiltere, Hindistan, japônya Bu suretle mezkU.r ilk okullarda b~· nın mu a azasına ıştira · etnı~ 

3 te ·ı nunun ::>on madu~sile teı:>lıit edilmiş bu dl satılması kararlaştınlınıştJr ve müstemlekel~re büyilk ihracat J'apı- talık tedrisat 2il saatten 2 saate nzı olacaktır. Son yirmi sene ıariu1 
lunmakt.adır. Buruı &öre, tutulan ce?..a p Şehrtn1izde bulunn izmirin kuru mey. lacaktır. olunmuştur. ~ulhü muhafa,a için barfe<.iı;.c 

·ı ın· · Dl"- Mcklepl··• zabıtları Kaza İdare Heyetine veri r:- ,, vecilerinden mürekkep heyet ı e gı... Amerikan kumpanyaları da memleke- &-.:;r crue gayretler akim kalmıştı. ÇiinkU b ... 
hzJer arasındaki müukereJıer de bitmi~ tinlizden aldlklan tütünleri Basra yo- Tekmil kız enstitüleri ile ticaret okul- cek ve heyet guçun mahiyet ve derece- himmetler konferansların ve id& 
··e dun-- b•• anlaşma imzalan ...... ...+.... !ile sevke hazırlanmaktadırlar. " sine göre zabıt t\1tu.L..1n sah13 hak.kında 
.. .... ·~w.ıı. ları saat 9 da, yüksek ticaret ve ıkhsat, ıoı'ilerin beyhude gevezelıklerine 

İngilizler 15 bın ton üzüm ve incir para cezası miktarını kararlaştıracak-
terzilik, san'at ve iıışaat •kulları saat istinat ettiriliyordu ve bunları11 

alacaklardır. Tediye ~i İzmirde gö- V / L 1t y E T tır. Bu cezalar tahsıl olunmazsa sahip. 
..<& 8,30 da derse b••lıyocaklardır. kas d t h · dilme" la" ı"~ 

rü~ü.lecektir. 

Bulgaristan yolile balık 
ihracah 

!tslyo ve Almanyaya BuJııarlsWı ya-
ille balık ihracatını temin için Bulgarls
tsna giden mümessil dönmilftür. Ya. 
kında bu memleketl.J!re Tuna 1ollle lh
rocata jıaşlanabilecekUr. Temaalar ınila
bel şekilde netlcelerunliUr. 

Ekara borsa••! 
6. 12. 940 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 lsvıçre Frc. 
100 Florın 

ıoo Rayışmark 

100 Belga 
100 Drahmi 
tOO Leva 
100 Çek Kronu 
100 Peçe ta 
100 Zloti 
ıoo Pengö 
tOO Ley 
100 Ojnar 
100 Yen 
100 İsveç Kronu 
100 Ruble 

Esham ve T&lı"riW 

Sivas - Erzurum 2 
• • 3 

• • • 

5.24 
132.20 

29.5875 

0.9975 
1.6225 

13.90 

26.5325 
o.82$ 
3.175 

31.1375 
31.005 

19.-
19.-
19.-

~ !eri, diğer poro cezalorının ademi tah- ar ın a a rıp e be ·. 
Kız enstitüleri Cumartesi günleri sa- sili halinde takip edilen ahval ile, yani menfaatler haklın bulunuycrdı.ı: 

at 13 t~ tatil edilecektir. B · t · '- f l · .• ,ı Vali Anakaraya gidiyor beher yüz kurvş için bir gün hapıslo u ı,ç ıma ve A.On eran.; ar >t)-
Vali ve Belediye Reisi Lüttı Kırda? tecziye edileceklerdir. ve coğrafi durumları hiç nazarı ıti• 

Pazartesi akşamı Aııkaraya gidecektir il O T E F E R R l K Dun •k>•"' ı.,k ı.. ... rtına ııo1<.uııııe- bara amıaciılar. Halbukı burıtnı< 
Lütfi Kırdar Vi!Ayet ve Belediyeye alt rine aykın hareket eden Emlnönünde cezaya uğramaksızın yok sayrr.:ı.~ 
bazı i/ller hakkında Vekaletlerle temas· lktııat Vekili Sümer 20, Fotih mınlakasında 4 ~ahıo hakkında kabil değildir. Esaretten kurtarıl· 
!arda bulunacaktır. Bankta metgul oldu ceza zapt• tutulmuştur. mış kuvvetlerin tanzimi bir nrU' 

Yedek ıubayların çocukları Şehrimizde bulunan İktısat Vekili Menba suyu diye terkoı rettir. Böylece Romanya imror:.; 
MütkaiUerden ve aerbest meslek sa- Hüsnü Çakır diln SOmerbankta bir aatıyormut torluğu tantanalı bir şekilde k~ • l 

hiplennden yedek subay olarak askera müddet meşgul olmuştur • 1 olarak samimi bir surette 27 ey IU 
alınmış olanlarır.ın çocuklarııun; bazı Sümerbank'tan ve diğer bir hususf Emniyet Attınc.ı Şu~ ~emurlar~ın 194-0 tarıhinde Berlinde iır.t Jrs.!1 

mekteplerde -babC:an askerde bulundu- iplik fabrikasından bir türlü iplik ala· dünkü kontrollerı netıccsınde Harb,yd üç taraflı muahedeye ılt:Lak ôe' 
ğu müddetçe- 3 on tenzilatla oku.mala- mıyan dokumacılar ve fabrikatörleı Cumhuriyet caddesi 347 numaralı sucu ve b:..ı pakttaki gayelerin ta.harl..~t.r 
rın.ın Jtarar.laştınld.ığı dun vilayetçe teb- İktısat Vekiline müracaat etmeğc karar Hüseyin Başaranelin iyi şu da:n.9.can<:· kuna hizmet için bütün kuvvetle" 
1it olun1nUJtur. 1 vermişlerdir. lıınnın mührünü kopararak içine ter. rini bu t~ekküli.ın emrınc ilm•dc 

1 

lcos suyu koyup sattığı anla.şılmış ve bulundurur .• 
M A A R I F Yunan askerlerine ~eker hakkında ceza zaptı tutulmu~tur. 

1 1 ,,_ 1 1iP Görü üyor ki genera .,..r ıı . 
yollanıyor Bllndan boşko bc;ediye talimatname- amentüsünü cok güzel e7berleıJl11 

Tabiiye dersleri hakkinda 
bir tamim 

Lise ve orta mekteplerde okutulan 
.-Tc.biiye» dersleri jçin müteaddit mual
limlerin talebelerine bu derslerin k.i
taplarındakl rt!!im.lCT"i kopya ettirdilc
leri görülmüştür. 

Maarif Vekaleti; talebeleri evlerinde 
diğer derslere çah~maktan alakoyan bı.ı 

aynen kopya işinin fuzüll olduğunu ve 
resim yerıne vazife verilmesinl diln 
mekteplere bildirmiştir. 

"Marmara,, Gazetesi 

Vatanlarının mildato.ası için kabra .. sine aykırı hareket eden ll şoför 9 ınuh- ve tekrar etmı'ştı"r. Mu· la•·aat ye il>' 
telif esna! cezalandırılmıştır. (lı' manca çarpışan Yunan askerlerine bazı kıya! tam ve kamildir. Faıla o 

bayanlar tarafından <Noel hediy.,.;. Bir tayfa denizde boğuldu rak buna içten gelme bir hare!<« 
olmak üzere gönderilecek ~ekerlerln ih- tin aldatıcı buruş ve taşkınlığı dl 
prına başlanmıştır. Ereğtiden köınilr yük.ile limanımıza 1 k . t . r 

gelmekte olan Kozlu Kartal motöründe, ilave o wıma ıs ennuş ır. 1 Şekerciler taı"ll!ından hedıye edilen 1 • . . . Bir nokta viizıh olarak tebar~ 
ııek:erlerin yekU.nu h:e dün 12 bin 500 havanın bırder.bıre ~zması ncticesın- ediyor ki Romanya bu iltihak k.eY: 
kutuyu bulınuştur. Bu miktarın 15 bin r:le batmamak jçin b~r mıkdar kömür- fiycti ile yeni nizamJ. bir kül oll 
kutuyu da geçeceği taıunin edilmekte- leri denize dökmek ıcap etmiş. Bu işi rak bütün icaplarile şimdiden ~· 
dır. e yapan toyfadan Isluk denize düşerek - f' 

Otomobil lii.atiği geldi 

Basra yolile dün bir vagon otomobil 
lcistlği gelmi~tiı·. Bu mallar ev\.·elce ın, 

tiyaç müsaadesi almış olan otomobil 
sahipleri arasında taksim edjlece.ktir. 
Mllhun partiler bir kaç giin içinde bek· 
lenmektedir. 

bo:Ulmuştur. Büyükdere müddeiumlli· bul etmiştir; dahilde ideolojisi ' 
ği kaptanın !lıbarı üzerine tahkikata tık bu olacaktır. Harici siyaseti i~ 
baJl.amışt.ır. mihver haricindeki bütün de>'lc 

2500 liralık hınızlık !erle her türlü köprüleri kesıniıti'; 

O gece. İmamı Rızanln midesin- mizdek.ı Ftnland1ya konsoloshanesinde 
de siddetlı sancılar basladı. Gerek bir resmı kabul yapılm~tır. 

• • 
• 

5 
8 

19.-
19.-

Şimdiye kadar akşamları intişar 
etmekte olan Ermenice •Marmara• 
gazetesi dünden ıtıbaren sabahları 
cıkm.ya başlamıştır. Arkadaşunıza 
muvaffakıyetler dilerız. 

Sulhte ve harpte Alman politi":
Yeııiköyde Samoelin tuha!iyeci dülı:- sına sadık kalacaktır. Çünkü ti 

kanına evvelki gece karanlıktan bilisl.ı· toktan anlaşıldıima göre RoıJl~ 
fade hıı;sızlar girmiş ve dükkAndao ya yeni ihtiH\tlar zuhur ede 

t· 
Terzi levazımatının takıimi 2500 lira kıymetinde eşya ve para çal. müttefiklerinin safında yer allll~f 

• · imam mışlardır Zabıto ve Buyük<tere müd· ta da tereddut etmiyeeektir. IJO 
ıyı yapı ıt ı deiumumiliği tahkikata bMiamıştır. Hır. lece birka_ç ay e>'vel Besarabf; 

llHl•mın Eıleoi Rom•ıtı: 28 \ ganlıkı ... ardL Kudretle tanışalı da- anlatacakla~m var _ki ••• Evden ka- B'.r müddet evvel İngutereden gele~ l ~t,daun bu gıınlerde yakalanacakları Bükovina, Transilvanya, Dobr~' 
ha yarım zyn olmamıştı. Halbuki çıyorum ..• Yıne nafılc, ~anım sıkı- terzı lenzımat.ı ve makaraların l!6nX! urnıt edılmekıedor. da yani n1emleketinin dört b~'.~ .,., ç © [b)@l ~ v o ~ nekadar tabii, alışkın bir tavırla h)or, ~ok rahatsızım Kazım bey.. 1 arasındakı ı~vzıı.~ı .. terzil'.'r cemıyetınm ı + ğında fedakarlıklar pahasına el"'_ o a ~ u u o QI D ~o 1 onun koluna girivermişti. Başka Cemil Kazım, dudaklarını açıp lyı yapmadıgı go':"lmil_ıtür. Bu mag~~ ~ * Bakı_rköyünde Kartalteped_e_ dilsiz den niba}'et kaçırmadığı sulb ~ 
bir kadında ihtimal boşa gitmiyen bir kelime söylemeğe cesaret ede- me yalmz şehnmızdekı_ teı·.ı_lcre . 1 Sel d d gc-

y • "'AHMUT YESARi J bu 1· .. b l"l"k, d h" .. b t - miyordu. Senelerden beri azar azar ayrılmış ve taşradakılerın ıhtıyacı duşu. Osman og u ım a ıo a bırı Ko- sunu bile bu defa uçurmağı 1 
a%an. Ja - au a ı ı on a . ıç goze a mı . nu· lmem"ıştır· ca Mustafa Paşada Rızanın c.vine ~ 1 .. .. .. N"h • ( d k~,.1 1 

l t 1 k k lb d 1 . a mış gorunuyor. ı aı e a iV ..ı yordu. Hafifce Kudrete yaslanmış op anara a ını, amar arını 1 · . . b k r. 
- Örcka! .. t:uldum.. Bu pazar terile kazanan namuslu bir adanı . . . . ' 1 her giin bir ı>arça daha zehirliyen . l\lıııtaka Tıcaret . Mud.urlugu tevz• gir':"iş ve_ '.r ço eşya çaıı;ııştır. Düııı göze alınacak olduktan sonra ti' 

., . k cıddı mı "ahtc mı pek fark olunını- . . .. _ h.stcsını ceınıyetten ıstemıştır. adlıyeye 'erılen Selim 7 ıncı sorgu h!· ı biraz daha evvel yapılarak bt 
bir •pık pık• ı apacıığız. Siz de ge- la\'rı ..• Zavallı Hurşıt bey, A sa- yan kiı•ii~ ovnak kalıkalıalarla J ısyanlar, şıkayetler, •"ıını açarsa, T d k" 1 iht" d · kimli.iti tarafında nisticvap ediımiı ve b k d ""iki . tla da i\ 
1. · · 1 • K t ld d 1 · k k d "hl b "r A ' ' .., • h · b" d d""k" l k d aşra a 1 esna ın ıyocı a gozo- . u a ar mu zayıa n ır-sn11z, o nıaz ını. ar a an ,·a· ray a '' yı ı ev e, ı ıyar ı - gülerek ona bir şeyler anlatıyordu. erı~ı ı~ en o ·u ~ce sanıyor u. nünde bulundurularak liste yeniden ha- Le\•kıt olunnıu~tur. . k b ·ı 1 d 
pıırla Biiyiika<laya geçcce'i<, ora- I rap aşçı ile her mahrumiyete kat- S d" '·"b ki ti Sadırnnın dudaklarında hemen 'ırl"nacaktır. nap a 1 0 ur u. 1 ,ı 0 a ıyc, 1U1 parmo arını çı a- ~ .. .... * Sabtkah et kaçakçılanndan Nişan Alman matbuatJ.oın bu nutıık. b 
dan da Burgaza ... l\lehtap da var; 1 ıanuak bir başına ohırnyordu. tarak kıih ucunu koluna attığı kahkaha olu ... erecek zannını veren, I Tekerciyan dıin oırtında yükle Harbi- d ki • k "b 
nefis, bir _şi'rü _~agaf bir leylei I Bask~sının kesesi~de~ çıktığı hal- maşl~hının kıvrımlarını düzelte- h_~tıa teşvik eden zalim bir tebes- , Hava Kurumuna yardım ar yeden geçerken çevrilerek yükü mua- ~:::r 'ge:~~t~~na da ta rı eıı f 
mehtap gcçıreceı;ız. de ) •.ne onu .. ne hır _eglenceye, ne rek yürüyordu. Gözlerinde arasıra sum vardı. Bu k_adar yakınında du- Cümhuriyet Halk Partisi kıı talebe yene edilmiş ve netıeede Pendik bele- e' 

Dürnev, ilave etti: ... • . d~ bırkaç g~n gezsın, nef~. a)s~~ parlayıp sönen gizli, minalı bir r~n ~şu kadı~ nıçın.; ~ı;ak, ya~a.?cı yurdundaki taJebt>ler cHava Kurum"u diye mezbahasının damgaııı bulunan 33 Alman Hariciye Nazırını~ .. ',ııP 
- Telgraftaki hastalıgı şımdi an· d.ıye Yakacıga davet etmegı du· ışık yanıyordu. bır aleme aıtmış gıbı onu duşun- Dernegi teskU etmeğe başlamı.şlardır. kilo kaçak et meydana çıkını.ılır. Etler bı bittabi bu kadar cemile 8 bil 

!adınız mı Kii.zım bey? şıinmüyorlardı. - Çok sıkılıyorum Kiı:tıın bey .•. dürü) ordu?. 0. nu. hı.tın ol· için elini . Di,er ta;.altan bir •Kültür Tayyaresi> müsadere edilerek mezbahaya gönderil- karşı kullanılması itap edrPri~ 
ık k C · t k·" d f k t d k ıı·san iledir. F.>asen ııa,_·h• Jl• .' Kıizım, onların Sadiyeyi s sı cnul Kizmı, elini Sadiyeye U• Burada eğleneceğiıni zannetmiş· uza n.1ası <.uı ı ı. a ·a o .. uour- alınması için mektepJerinde en faz.la miş, Nişan Tek.erciyan da adliyeye ve . -ı ııwr 

davet etmelerinin sebebini anlı- zatmıştı. ~akat o: tim. sa kaçacak, tutarsa uçacak zanne- para verPrek talebelerin tayyare ile rilmiştir. ye Nazırı, Italya ve Japonya 11 dt1' 
yordu. Ser.·inaz kalfa, evde man· - Sizi kapıya kadar teşyi ede- Cemil Kii.zım ce>'ap vermedi. di~·ordu. Bir an, garip bir düşünce uçurulmak ve orijinal hediyeler veril- * Beyoğlunda loüleciler cadd.,ind• na da söz söylemeğe mcııı~ ,ır 
gal yakacak, yemek pişirecek, hat- riz, _dedi. . . . _Hayret ediyorsunuz değil mi? ile sarsılc'ı. Onun b•sını avuçları mek suret:Jo milkafatlandırılnıası ka- Mehmet Alinin kahvesinde oturan Emin Generale karsı teşekkürü nı•~ 
tii çanıa~ır yıka) acak, Sadiye, bel- Durnev, teklifs•zce Kudretın ko- Eve dönsem ı:iaha iyi.. Fakat evde arasına alıp sıkmak. sıkmak ve bu rarlaştınlmıştır. ve ceınaUn üzerinde erom çıktığından dır: cRomanya krallı~ını ii<; t~> 
ki de biraz minnet yükii altında luna girdi: ~de.... Yüzü birden kararmıştı, viicudün kemik, et, deri olruadığı- 1 haklaruıda takibata :,~tanınıı;tır. paktın yenı azası süatıle sel ,, 

Ş .. h · svcçle ticaret anl:ttması ı " kalarak onları se)re, eğlence~·e gö- - up esız. gayız, kin dolu bir tebessı.imle sor- nı. bir bulut, bir duman, bir ruh * Galatada Okçu Musa caddesindo yoruz ve Devlet Reisi Gener• ; 
tiin·cek, Jaz kı~. her mev,imde, Sadiye ile Cemil Kazım yanya- du: olduğunu göstermek i•ledi. i"·eç Ticaret anlaşmasının fcshedil- oturan Hüseyinln otlu 1.5 yaşlarında tıoneskoyu bütün kalbimizle f 
ahpapltk, do~tfuk şeklinde onlara na yürüyorlardı. Cemil Kizım, - • rrdiın ht")'İ gördunüz ınlı? Dürne,·, Kurlretin l·Iini tuhnuş, bir anlaşma yap. Faik odada oynarken mrıngatın Ozerin. rik ediyoruz.• Fon Rihb<'ntr0 

............ \ •f n;;.,. D,,,la ;ın_ d f; n';;'Y·1 f ''P .. ,.1,,. 
\ b 1 retml~ ı 
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Türkiye - in-1 

M an ş sahilin-
IJV!üstemlekele-

t R O A M 

--

Cemiyetimizin iki 
meselesi 

---------::s 

u az Jşak 
1 1 

Kabahat biraz 
yolcularda! 

da 

de şiddetli biri 
topçu düellosu 

giltere ticaret 
anlaşması 

• i •ıı Yazan: NİZAMETTi~; NAZİF 
rl.ll ıngl ere ge Bugünlerde, ulılak zabıtasıuın Euhınmaz Uıak, S<>.n'at..1<arlarımızm temJili 

h d 
. bü~iik bir dikkatle çaiı~m l,t.ı ol- u l · e tu- 1 d k 1 ' n.u ısın .:.r gru un e or arı, Mefh~ret Ersı·nı·ıı 

(lTP yar l m l 'dugunu göriiyoruz. hundc·.u .. doıı 1 İ i kapatılıyur, ıuımlenıni~ evler ara~- terc::mesi e, a!anbu Şehir Tiyatrosu ııahr.eain • 
---- - tırılıyor, lıcrhacai bır odada lı:r er- ıle uzun müddet yer tutacak güzel bir eserdir. 

İstanbulun yı)lnnını!o: dcı·tlcrin· 
den biri de lrauı\·;.ıy c'crd•tlır. lıe
le bu ıne\'sin1dl·, hele : u.~1 1nurl 'i:?n 
bu çok l;erekdli günl,.·i:ıdc! Fa' at, 
bu derde dörtte üç arzba kifa)<l· 

ı 
o f 

1 
sizJ!ğ: S<"bcp oluyor a JOrttl bir 

b 
.. On sekiz milyon ngi- kekle birlikle bulunau kauııılar Yazan: Selami izzet Sedes - ı sebep de yolcular, ~nni bizleriz. • 

Ateş iki saat sürdü İn
giliz tayyareleri uçtu 

Londra, 6 (A.A.) - Dün .;.pm, Pas 
de Calaış·Je ~iddı?tli bir topçu düellosu 
0lınuştur, Ates güne,ı battıktan ı;onra 
ba.şlarrııştır. Cap Griz Ncz'de bulunan 
Alman bataryası Douvres civarını şid
detle bombardıman elmeğe başlamşıtır. 
İngiliz topları mukabeleye başlamışlar~ 
dır. Bir saat sonra da nzaln1ak emaresı 
&örülmek.sizin ateş devam ediyordu. • 

Düello iki saat devamdan sonra nı
hayet bulmuştur. Hasar olmadığı gi~i, 
~!ianca zayiat ta koydedilmemiştır. 
lngiliz bombardıman tayYareleri, Al
nı.an b;ıW.rvalarının r.evk..ılerini bombar
dır'liJn el~ek üz.ere havalanmışlardır. 

Sovyet-Çin dost
luğun un teyidi 
• • 
Japon-Sovyet munasebatmın 
Çok iyi olmadığını gösteriyor 

.Moskova. 6 (A.A.) - Reuter: 
Sovvct Rusya büvtık elcısın;n 

Jaoonvava •• Sovyet Rusranın Çı· 
ne kar.sı sivasetınin değişmeıillS 
okiui!una• dair yapmıs olduğu be~ 
Yanat, Rus . Cin münasebetlerı 
hak.kında dört aydır yapılml'j olan 
ilk beyanattır. 

Bu . bevanat, son zamanlarda 
Rus - Jar:ıon münasebetlerinin nor 
ınaııesrnesı ı<;ın sarfedılmıs olan 
l!avretlerm mutlak surette akım 
kalmış olduklarını tazammun . et: 
lllemeJ<Jc bt>rat>er Şankayoek hukü 
illeti tarafından tcın.sıl edılen Çuı 
ile Soyet dostJuj!unun alenen tevıt 
CdiLmesı. dola!Omakta olan bır QOk 
$al'iaları t<"kzi.::ı evlernektedır. 

•Kızıl Yıldız• gazetesı Japonva· 
nın daJıili vazıyetınden bahsede· 
rf.>k Konovenın almıs okluf!U ted· 
birlerin memnuniYetsizlikJer u· 
Vandırdıi?ına isaret ettii<ten sonra 
Yazısını sövlc bit;rmektedir: 

•n:ahili ,\C.JV~"SPttP va7i,~Pt o le.a
dar naT.ı.ktır k.i, lıarbıve ve tıalırıve 
~zırJarı. sa vıalar çıkarılmasını \•e 
hukfunetın otorı tesını kıranların 
faalivetlerını menettırmek ıhtı
>acını duvmusl.ırdıc.• 

---<>-----

Ingiltere zaf e .. 
re kadar 

Lo
ndra yeni enl•~m&yl U • • • ~ •muay'1H')C Se\" .. > vlunU)W. !Soy- ~ 1 y 1 J . hz lırasına bahg olau le evlerın sahipleri •gizli {ı>huş. i 11 1 ı !ar ''ar ki arabalara arb an 

Y
ük menunıyetf e karşıladı Londra, 

6 
(A.A.J _Harbin ba-Iangı. veya. •fuhşa tcşvık. gıb• .. cıiru.m. ler- staubul Şehir Ti>·atrosu Lovm cıkar. Canını kıırtorınıst•r 1 gd~ril;' ön_ddent çıdk.ma)ı ~ikr türllllİ, kcn-

~ le hak h d ı D tn ·ıt · t r s · r .. .. 1 d ~ · · uuıze a e e ınCi!lCO.t ; 'ı ar var 
Londra. 6 (A.A·) - Reuter aian- cınd;ın 28 Sonh;:.:t n tarihine kadar~ V lb ılın hl~zuru.na go~. erı tyo,r. o gı crenın anınını~ ı- evır.ç ı opuşme er en :-;onra Loı~ k" . . . .. .. 

. . . mü··temleke hi.ikümelleri yerli hüküm- ı e as.ı n akı hır •lapturapt• a - vatro müelliflerinden efendiliğini t!'tkınır, emi!'Jer verir. 1.1 arabalara gırıp çıkac,k~n, ~u ıtı-
sı bıldırıYor. . • • tına al ıı k 1" b' t ·. ı c ,.. t .. B ·• · Fak t · d • ~ P kalu•ma denıJen k"lu huydan 

B .. ···k Britanva ile Türkıve ara- darlnr ve ınfrstcınleke iınparatorluğu ı a uzumunu ıssc mış o - cyms na.a yu art nın, a vazıyet egı~nıiştir. Tabiat- Y v 

uvub , •t mukavclenamesi- dahilinde blllunan eşhas ve tcşkil[ıt ta- duğumu< güııdenberi nıalfım olan bayan Mefharet Ersin (an,fıııdan le haşhaşa kalan bu bir a\'uç insan vazgeçemedik! Sıra bekleme deni-
sında ır tıcarc . · . ıısullc•' tl J ·1· d b • b b" "k b. f( k' ti ı ·· len şe tr d ı·· 11 d . 

1 
__ _, nı hakkındakı haber,ra!ından İngiliz hükümetine ve. Ingılte- .. ı n n ın e, za ı .. anın u şu- uyu ır ınuva a ıyc e ercunıe cesur, pratik, elinden iş gelen bir y, en e, une t e, vapur a 

nın ımza aı.ruı..... besi r~I · d · d"I . 1 Il l U k ada kil Londrada b(iyuk bır memnunıyet~ redekı teıekkiıtlere yapılmış olan mail . - ışıp uru)or. e 1 mış 0 an • u unınaz şa = adamaı başkaıılığma muhtaçtırlar. · ma ı ı yoluna g;,.diği halde 
lannıı.stır Bu haber ık.i yardımlaı·ın yekunu hemen hen1en 18' :hır bakıma bunJan memnun ol- Admirable Crichton, koıncdy~ını Bu bn:şkau Kriçtondur. EHr an ona tranıvay ve otobüslere!.,, ııaıa n1l 

le klarsk 1t arasmd'a daha genis ve milyon Sterhng'e baliğ olmu<tur. mak gerrk. Fnkut bir bakıma da Viyük bir muvaffakiyetle tem.sil kafa tutup uzaklasan Lcn-dlar, bi- hali. ve olanca hızıyla ~illa l<ala-
mem e e • 1-ıi'z" d k .. k" d ··ı · d 

1 
.. badeleıcr yapılacağını · ~-un Ul ıpanıa ınum _un cgı · ed!J'or. raz sonra buram b~ıra.m tütt'n ye- nın canı çıksın! usuli.ı hüki~nı siir-

fav a ~t;'e~te<lir. . A • k b" Munıkün değil, çünkü ... iyi batır- BİRiNCİ PERDE m2k teııceresin.in etrafında topla- mektedir. l'a~lı,a, zayıfa, ha•ta:-;ı, 
il~~ayvcn bır müddetle tahdıt c- ffiCfl a ) 1 ~y~mıyoru; ammK~' ya Ha:rid~f~ıı nırlar. sakata. çocukluya dcğıl ~·ardım et-
~"- ı.ş olan mukavelenamenın d d h ııı,n, >·a ' usa azım c cıı ının J\lükellef bir salon. (Sahnemizde ÜÇÜNCÜ PERDE mek, tramvaya, oltıbıi'c blııilip 
Wilı"·ıeıcmre \•e Tu"'rkı"C ı".·1·.1 ı>tıi<bal- a ım a a atıyor ~e_ yhilJislfınılıg"rı. e.•n.a>nıda. l\k,ih.at t ·ı· I ~ 1 ı ·ı· .. . . 
1 

r _ - ngı ız ... l)ı",,...unun .. .:ı onu n~ı ız us- . • . . . ~n_alirken, onlar, ftdeta aı•balar 
N! . lt nctıccler tcvht edecegı Knpısıunı t11hrikı ı:c ı\.znH beynı, lfı.bile döşenJ'!li~··r. l.fzaktan f_on- Aradan ikı sene g~çmı.ştır, K"ıç- J ıçın lüzumsuz birer s C . 1 

de ha\lr l asemalın hıtaının· (Başmakaleden dc\'am) l dcgıbe Bedri be,·iu htanbulda dr b' .. .. 1 t .. l b' t Dek a ra sa\I ı· e bu halın mu . b' b 
1 

d _ Arn .,_ b't " ı aunı ır parça:;ı ı:örun:ır; a ev on r.uze ır ev yapını~ ır. ( or 1 yor ve kendisı· . , ·b 1,. b. 
v . d d·•\·am cd"c"g'iı ...... u- ı a~ 3 ıgt zaman ~rı ... a, la- Polis Uınunı Mu"Jı'ı'rlu··g·u·•nu·· ı·dare 1 . ,_ ı·~ d ) b' k l"!ı . . . . . nı gu4\ e a ara. a ·a nıa a .... .. '""' ..... a ev yanan ~öınıue harııi.c ..ıue ir. ır u u enın 1çını gösirrır. Tek- . . 
dan SO 

1
_. kl . iunrr.aktad.·r. Mu- ı raflık kanununu sıkı sıl.ı ve a_ynen etli·•i gu··n•.crde yen bı·r ,ekle s·~ .• • ·• h d , atabılen gerıde kalaııları lıı' a• ı 

k 
k ıe .:.ı {l o e '$ .,.-- Lord Lo\ Ol, '\.'ef'-"Ül\İt!ue ıusanların mit ısır an :vap;.ın tır. liasır de- . . t: h ı-

ba·k a . ·l sahacı pek ~iıis tatbık <'diyordu. O kadar ki lngil- kulup te kıla"lı "C sala"b',·yetlerı" ge- J J na getırmek ıstc K ~· b l<a\·clcrıtn sun1u - ......... t ~ ·ı 1'" . h· t . 
1 

. . • nıüsavi olduğuna inan:ın hal ·~ı bir kor bizinı ~ahnemizd.: ilk defa "'Ö- · rnı~oı-. cnr11 İr' 
b

.tl. Brıtanya imparatorlu- <re ıe ransanın, arp en cvve w~letılnu·olanbuzabıtaşubesi:ıi• . d H L . .. . ld "ld" ,., l"b f , ı·d '{.:") kere içeriye tıkıldı, . ., taı:.ıamdır 
olup u tn A ·ı· r b "k l . 1 dk ·ı ınsan ır. t:r csın nıu·J.\! o n- ru u. '-'su u C\"li:d.a c ı:arı tır. "' • . 
!!°U ilt- T-ürkı ve arasında her nevı l ınerı .a. a 1 rı a da~ı~1a u;~ar a ~ - ne ı c nıc~g.ul olduğuna 'e clınclcn ğunu i~pat ic'n de n3'·da bir kere Krif.tonun yaptığı bu c\·de sıcak ve artık keyfi! Anıına blraz Ün<", ar-

!\. _ ktedır ııu muş u. a a , nıerı a, en ı dırememtş bulunuyoruz Biz ahli.kı konağının uşak ve hi7.ır•ct.;ilc.-rinc soğuk su, elektrik tertibatı vardır. ·:.y:ı, saga, so a mt>y edecet ol~a l '·tısadi ve nıali ınıinasebetlcre ta· arlı tayt)JrcFerke t uAıı ·~kargk~ od: n~lcr gel.ebıleccğine hala akıl er- • 1 k - 1 1 

al~ı;,.~:,~cgazet~ine göre, netice- yardımı olma~ın İngiltere . ile daha iyi bir inzibat alİıııa ulama- salonunda çay ziyafeti verir ve biz- Uzaktan geçecek gemi ve imdat i- y~ıı:ba~mda rahat r. ı,,,t ı.;r kişi 
. l· mıizakerekr Turlu ve· F'nınsunın barbı kaz:mamıyacakla- mış buh.nmaktan ınuztaribiz. Bu metçilerc bizzat kendi•i •·e üç tem- ~areti .-erebilmok i~İ'l Eızını gelen daha girebilirmi~; bu c:he:, Lcri

lenmıs 0 akı~ar loko!T'otıfle bır cok rını ve onların mağlubi)eti. de- ıztıraptan bizi kurtaracak olan ah- bd, müteazzım kızı hızıncl ed<r· tertibat da yapılm•~tır. kinin biç de umurunda dc>f;'l! Ev-
ye bır ffi• d k · · A 'k • 1 J! .. derilmesıni de erpış nıo rasının ve merı ·anın mag- lak zabıt.:ısı mıdır'' er. dada normal bir ha. ·at velki a.11-am, En1iuöni..indeki ~~tpalı 
vaı?onukntedoı."r liibi,·eti demek olduö•unu anlıya- Asla · L d ' t k'd b · A d evleme . k JC k n b •

1 
••• , or u.u '-~~.ııını en ı v~ ~ zı- •Ürii.lıı.ıektc, Kriçtonun ıırak yerine gelmiş olan ç' • ara-

Dailv Te!eıırapiı da şunları yaz- ra onson anununuııtst~kı Bag.~- Ah!iik zabıtasının randevu ev1"· ya •. etlerı gulunç. bulan. u:agı ~rıç-, 1 e1>lığı altınd~ herkes ha, dalıa hareket halinde- iken, öu-

k d 
r . rını yavao;;; YR\'2§ gev~e ı. ugun ri kcsfcdip bazı kadınları ıuuayc- ton'dur. Onun kanaatı hali.ıl~attcn kendine dü en i~i <•üı'ÜP d ı..· 

ma ta 1 • 
1 

d k A 'k 1-[z b. ft h k'' - - e. c ıoc atlamak i::,tiycn biri, beni 
D h harbin ba~ angıeın a CO· merı a,, a an ıtcra ır: a ııuı- neye se,·!;l'lmesı· o"a olsa •,uhuş ıı·. do.,muştur yeryü-·iirde •11ili aval arı gı'bi <alı maki •dır •'ç k I' · c a a "' "' ' • ' ' " • · '-' ız. ••ıç- bir itiş itti l.i az kahın t~kerlekle-
t olan ve bu r.ıahıvetı bll,l!Ü- ti halde lngiltcre ve müttefikleri· caretinin kontrolsiiı -kalmamasını yoktur. (Bugüne kadar mar'z tip-, tonun güzüne girm k icin ellcrin-

dos.:n:ar muhafaza eden Türk - nin siJ5h ve ın~l7f"mP müteahhidi- ve zührevi hastalıkların yayılma- terde muvaff.akiyct gö~_tc~en ?:'a~~t den geleni yapmaktadırlar. FaKat rin altına gidiyoröuın. Iıı.!reket, ve
lnıtil~z münaseb~tlerı bu ticıırelt i- c'.'.r. O kadar ki kcn::; c~nanm2~?::.- masını knıin edebilir. Ahi!'ıkı ko- Artemel Krıçton rolunu buyuk hu yüzden kızların arasına rekabet rilmiş sadakam .-arn-tş .. 
t
'l"fnamesile yenıden kuvvet en- dan 50 mnbriıu ıngıllcreye verdi- rumayı dcg·il. Gizlı' c"'lerde dolasan ı · , tk• t b"I'"' .1 b d ) Sonra, bazı ~tılcul .. r \ar ki, ıne-ı a <f ' • ur sana ar a ıı ıgı ı e a•ar ı. girmi•tir. Tuini eskisi kadar Kei -

ınek l
·mkan" ını bulmust

1
nr. • c

1
« . 1ıKı :,..; gibi Amerikanın harp sanayii is- kadın vatandaşta abF'- mı l<nlm- •~s- Lordwı " k 111 • (N · ~k > ç sela: Eınlııönündcn Sııltanahınede, ıu. ..., .. uç ızı -•r.• • cvın .-. - ton;ı sevmektedir, fakat Krirtoıı 

tarafca ı·ktısadı· me_,;e!c ~rın ıaı e-. tihsalatının yansını da verıneg"i tır kı· zabıta bu nlıl•'.kııı •dus·nıesı·- k t t k ' Bcled.ı'veve Çarsıkapı)" B•,•z ~ .• - aya mu cazzım,.mu ı, ser eş, ~e_v-. !\feri.ve ü.'.ıL..,r. Nişaıılanır!ar. Bu J J ' ·. -· '·" ·"'-

. • ""·•)< ve l>'eılız ıncnfcat- kabul etmiştir. Bunları şimdiye ka- ne• ma-nı' olabı·ısı'u?. - d ı b ı gidec ki d' .,. 1 ı · · · '1 dilmC>I L"' l a ı, lem c' çevık ruh haletlcrını ııi,an •erefiııe gu"lüp w lenirlork e er ır. "'"~ c.erı ıçın •aç-

d
. aha sıkı bır sur~tıe bat ı- dar p~•i~ para mukabilinde verir- Uzun lafın kısası: sırası geld'k ff k' ti .. . ' ' ~· en ka - Bc~aııt, Kurtulu. - Be• azıl. 

Vaca "ı ~ı·bı karsılıklı an asma, t _ keıı bıııdan sonra veresiye satma· Kı~larımızın fena yollara sapma- t d' ) A t (C ı 'd s k • " , "e A'··· O t k" ·ı F ~ ~ er ı. ga a .a 11 e on u agır. kendiler'ni kurtarsınlar diı·e i;,,_ K.Saray - r a oy, nı ıayel a-
lerını 1 V da ı çe muva a ıye e gos-ı bır geıni "Örilniir. Kri,.lon gem· . .r .,, 

. 
1 

vlaştır•~ak ve harpten _onra ğı ve İngiltereye borç para verme- ması i•io dikkat altındu bulundu- ...,... ı·h H b. F 'h s· l' ko a k ya ak ' dram. ada. n, mcş um ı..atlm ,hale_tı ret verece.k. midir? Mefr·e go· re ı • ar ıye •·e · Jlı • • " ı tram-
k• ı.sbırlı~'1Jlill esaslarını 0 e - ği de düsünm<'i;e başlaını:;tır Son rulacakları yer evleridir. Evlerinde h d k tl t' 1 d j ' vay ve otobüsleri daha 'u-,,·gun ve 

l h b 1 
.. A .k ru ı;vesnı en ıynıe ı sana "'ar J vermenıe ı ır, e'7er no-iltrre\..'e dö-

tır. • ~e eıı a er ere gore, merı anın ail~leri ile veya tek başlarına otur- k b'I' · ·ı d h " " • · b d b d •
1 

a ı ıyetı ı e er al hafif, şımarık • necek olurlarsa... ıııs eten a a lenha, aha r~hat-
Ingı tere:v~. 2,5 milyar dolarlık bir du1;.ları odalarıdır. Zabıtanın faa· 'k d b 

1 
b k genç kız kılığına bürünınesiı:i bil- Fakat Kriçtou, her zaın~n oldu- ken, bunlar, tutuyorlsr, Ycdikule, 

iki idare amiri Ve
kalet emrine alındı ... 

Kaymak ınll\r arasın
da yeni nakiller yapıldı 

6 (İkdam Muhabırınden) -
,Ankıu·a, . ç 1 K 

J{ayrnaK:amı Nas:;uhı or u ay-
Bil-e<=Lk ı ,(.ına Çorlu K3ymakam.ı Mu
mıdcsm 1& ' · Geyve 

E ·dek l{aymakamlıgına, 
u.tfer ı k ı fla~ı·n şııe Kı:ı:yn1a am ıgl-
K.ayınıık"aıTU · · . çatalca 

J{ayma.kanu Jh. an. 
~· ~ıı~~Rlrılığına, Çatalca Kaymakamı 
iUlY J G o·ıe::tkt Kay1uakamlığına, Ba
c.cn1.ı K~y~akamı N3n11k Geyve Kay-
bileskı Başkale l{aymakamı lh-
rnak..-ıın.Iığına, B K 

ecık J(ayn1akamlıtına. ıga ay-

ı raz a tı unma•ı ve una mu a- liyeti ıandevu evlerini tanımış o- d' K t . (S . G T k Ed. ı. r 
b

'I t .
1
. .. 

1 1 
'· 

1 
. d l ' L) e rııı amıye üvenerin en ai ırı'bı' gene .. _._., esı'ııı· •ıapacaktır. op apı, ırııeırnpı, ar~a .. tba 

1 • nııı 17 .mus .em e,,e erm .. c e • lan kadınlarımızı ıslaha •alışnıak ~ ~ rn• • d d l k 1 b dd ' kıymetli sahsiydlerinden biri ola- İmdat i-aretini ver:r. Ada'. ·a g•mı· - trnmvay ve olobiisleriııe atlıyor, 
e e ı eı~ c ın erı e~ .sc~e mu e!- bakımından faydalı olabilir anulla ' ·' ' 

le Aınerıkaya verme" yıne Aınerı-ı asıl dn-ıı burada de "•ildir. Cemiye- rak kalacaktır.) Lord Lovmun el nin kaptanı girince, Lord derhal böyleEkle hem uzak mesafe yolcu-
kalılar tarafından ileri siırülmüş· tin dikkatini diişeul~ri ıslahtan zi- nlaksız iş göremi)en kızlarıdır. efendiliğini takınır ve Kriçton, a- larına yer bırakmıyor, l!em de iııe
tiir._ 625 ıııily.on İngiliz lirası tutan yade .dü~meğe im!<fın bırakma- Meri budalaca bir Lorda nisanlı· dada iki sene hakimi mutlak olan eekleri yakw duraklarda bir ta
bu ıkrazın nıh:ıyet yapılacağını ve mak- esası üzerine çevirmeliyiz dır. Anasının elinde oyuncak· olan Kriçton derhal Merinin, ni~ıınlısı- kım inme binme k~rı:aşalık vazi
harp uzadıkça Amerikaıım İngil- Geçen her gün, bizi bu yolda teş- bu genç kadın baba;ının prensipi- nın karsısında ellerini uğu~lurarak yetlerine sebep oluyodar. Huliısa, 
ter~y~ mali yard1mlarını kesmiye- kfüitlanmağa zorlamaktadır. So- ne şiddetle muarııdır. Bn arada uşak olur. 

1
. bu işlerde kabahatin bir kısnu :ıra-

ccğını muh~kkak adı!e!ınek yanlış kaklarda, sinemalarda, balonlarda, Lordun bir de yeğeni vardır: Ör- DÖRDÜNCÜ PERDE baiarda ise bir kısmı da yolcular· 
olmaz. lngılter~den. tayy~re ile zamanından çok evvel kadınla ma ncst (Avni Dilligil hazırcevap, kay- dadır. 
Nevyorka gelen lngılız Hazıne·MÜ- alilmetleri gösteren genç kufara gısız, her şeyi alaya alan genci Birinci perdedeki saloJL Kazazc- O•man Cemal Kaygılı 

----------ıelıassıs~ Frederick Phillips'in bu rastlamyor. Ben, cinsi temayülle- hakkile ~asattı.) Dünya Örnestin deler kendi alemlerine kavuşmuş
seyahıı~ı. hakkı~ıda Vaşington ga- rin çok erken hissedilmesine karşı umurunda değildir. Agata ıle ni- lardır. Ancak ra~al değildirler, iç
zetelerm•n _•Mutehassısm Ameri- kayıtsız ve alakasız kalmak taraf· şanlıdır. Bir de rahip Trihom gö- !erinde bir korku \'ardır. Bu Kriç- l1•••••••••11:1mı1D•ll 
kaya yapııgı zıyareUen l~giltere- tarı olanlardan değilim. Kafasın- rüyoruz: Kriket oynamaktan baş- ton korkusudur. Kriçton bu ko- Büyük Aşk filminden 
ye. yardım hususunda .yenı ve tat- dan evvel cinsiyeti inkişaf etmiş ka meziyyeti olmıyan bıı serSemce ııakta kaldıkça İğne üstünde otu
nun. cdıcı hır te~bbiıs doğa bile- bir kız, uçurumun kenarına gel- tipi Kemal Arduman güıel can- raeaklardır. Fakat Merinin bir der-
cek~ır.• Y1~!0;~?1~~.ne~.ıyatı bunun miş demektir, Fuhuş girdabına !andırdı. di daha \'ardır. Nişanlısı Lorda a· 
en uvve ı e ı 1 ır .. ıtaraflik ka. düşmesi için, onu arkasından it- · ık- ı ı · · · dada Kri•ton ile nişanlandıg"ını i-

. . A 'k . e çızı mege uzum yo ur. O, bugun de- icli Nezihe Becerikli ro· tiraf etıneği bir vicdan borcu bi-

sonra en ihtiraslı, l"n m~filc 

ve en Pul -.şık filmi: 

nununun bu maddesınin d . ·ı- . 1" kt .. H ızme ar arın ıcpsı ıyı ' 

mesı ıçın merı a efkarı umumi- g-ilse varın, kuyru~ alt d'k .. · , d 
)'esi maliyeciler diplom tla '· ' b. kıs kn ına ı en lune çalışmıştı, Melfıhat lir. Bir yanlışlıkla genç Lord aha 

' • n r ve .. onmuş ır ra kudurganlığı f r f b" k .. Meri kabahatini itiraf etmeden CV· 
gazeteeiler tarafından hazırlanma- ile gemi azıya alacak g" 1 . 1 ( ı sa ' on ızı mu-

san Bir Çıldır Kavn1akatnl.ıi!t1.ı:ı, 
kamı Fehmı · 

(R•" tarafı 1 inci sarf'ad.&) oıa ı, .. mı Hıkmet Bıga 
-.q ö ·ııc Kaym•_,. 

1' Boz Yl lıt 4 Hızan Kaymakamı 
h -Tuhafazakıirlardao Brooke, mu- Kaymakam s~rlu K.'ymakamlığuıa, 
ıı:ıeret vıı tısı tarafından yapılan NurettlJl mııkanu Nıyazı Hızan Kay-

Yanatm aley hınde bulunduktan Alan1a K•1 sungurlu Kaymakamı 
sonra sığınaklarda ve istıralıat makamııtın•• K makamlı•ıruı. Mulld
ııı .. erkezlermde bır~'- kunselerle Adli AJanY• . da~ Nacı S:.ıoyilk Ka.Y· 
""' .,~ Müfettışlerın Şef'k 
.,vri.iştü~nu. bunların arasında vu .,e Çıldır Kaymakamı ı 
~al_a.rını kaybetmiş bırçok kımse- nıakanıh&ıoa;i mekt11pçuluğuna _tayin 
erın oulıırunasına ra~nen herke- Ağrı vı!AY• Erdek Kaymakamı ııı..an 

&u1, zaf r f:ide edılı'llcıye kadar edılmT~:~:~·t5ycti Seferberlik Muduru 
harb · ~,e o ırıne ahnmı~!ardır. 

ın devam etmesi lüzumu ka· r•ııır ve1<Al•I en 
llaatınde bulunduğunu m<işahede __ __,,. __ 
e~ııxıı~ ni kaydeylemış ,.c demış- T" t Vekaleti dıt ve iç 
t ,_. ıcare . "ki • ır >il· d ire reısh erı 

•Bu · ı - l a · · den) -ıns?ll ar hepsı şunu soy e- (İkdam Muhabırın 
llıektedirlcr: Dünyayı bu adamdan Anl<Ora, 6 . D ı Tıcaret Daıresi Re-
it TJcarel ve1tiletı t 'u •tüdürü Cavit, İç 
,, llr!armakJı,.,-ız J.izundır. Bunu 1 TU:are · " .•ap !""" ıstiğın• ç - . 1 .. ~'"e de Pans Tlca· 
· tncıy:ı kadar hı--"ır sullıe im· 1 a Mudür ugw• . ltd 'v Tıcare . C 1 Ziya ıayın edılmll-

n olamaz.. ret Ataşemiz ema 
d' Liberal pr.rtisının kanaatini bil· ıerdır. 
ıren Harri& de demıştir ki: k N zihi Kabile 
<!<rafa verilecek cevapta harp Hak 

1 
e··r oldu 

• b ı tı ' oz erı cam· kemmcl oynadı 
gaA aş ~mış :· . laşacak, bir zıplayışta soluğu nçn· Lord Lovnı y~tıyla seyahate çı-

merıka ıngıltereye mali yar- rumun dibinde alacaktır. Bö le bir ' . . . 
dımda bulununca, bunun i.ki miı- vak'ada zabıtanın rolü n/ olabi- kacaktır ve yanma bır tek bızmetçı 
nası olacaktır: r ? Ola ağı şu· alacaktır. ·Babalarının bu kararı 

l - Amerikalılar, İngilterenin 1 "u· c un dibine • 1• kızları şaşırtır: Bir tek hizmetçi ile 
çurum ınme-. mev· b'I' ı ? N ı · · · ı ? harbi kıuanacağına daha ziyade k .. 1 tk'k dip zabıt ka ne yapa ı ır er.. ası gıyııur er .. 

inaıımısl•rdır 11 ke 
1 

e inil' tile . ~~t'.a1 shı 'ydap- Ilizmetçiler de isyan eder: Onlar 
.. • • • . . ~ ma ve son rı ışt ı en a ise .. . . . . 

2 - Her~angı (~na hır ıhtımal- kurbanını gösterip; . u~ kişıy.e bırden •. hızm~t edecek 
le harp lııgılterenın aleyhine dö- _ Doktor! şunu bir m hızmetçılerden degıllerdır. 
nerse, Amerika, 19l4-ıS harbinde et... uayene Bunwı üzerine Kriçton ile Kriç-
olduğu gibi b~ harpte de, demok- Denıek... tonnıı gözıinc kestirdiği mutfakla 
ra•i ve Am~rıkan menfaatleri ile İşte ablak zabıtamız da bwıu a- elnlaklığı eden bön kız Tuiııi Lor-
beraber, İngıltercye ver~ceği ~il- pıyor. Zira bundan ha§ka yapabrıe- da refakat etmeğe razı olurlar. 
~h'arları 1 ~·~ı k.~rtarm1dak ırın, sıla- eeği iş yoktur. Uçurumdan evvelki İKİNCİ PERDE 

a sarı magı goze n ıracaklır. merhalelerle alakadar olam k-
• Amerika, İngiltere?'..~ Jo:edi a~tı- tadır. Uçurumda buldukla..:..m~se 
gı ve bo_r.; para verdıgı gun, harbe ne yapacağına dair kendisine veril
doğru bır adım daha atmış olacak- mi~ ne bir direktif, ne de b' · . 
tır. Bu giin de uzak değil; bilakis kim vardır. ır ım 
pek yakın görünüyor. Yıllardanberi devam eden ko • 

Abidin DAVER (Arkası Sa. 4. Sli. 4 de) 
0 

vel kabahaı ini itiraf eder: J\leri
nin hizmetçisi Fişede bir macera 
geçirmiştir ... Meri bıı marerayı af
feder. 1 

Fransızca sözhi ş.theser 

SÜMER 
SİNEMASI 

Seyircilerini. g •. ı)'ediyor. 

B:ış roll"rde: 

KAROL LOMeARD 
KAY FRA cıs 

GARY GRANT 

Bu sırada genç Lordt:u anası 
Koııtes Brokilhörst gelir. (Kontes 
rolünü yapan Ne)) ire Neyyir sah
neye girdiği zaman İngiltere girdi 
sandun: llu büyük kadın saıı'atka
runız asıl. ihtiyar bir İngiliz Kon
tesi rolünü İngilterenin en mümtaz 
şahsiyeti Kraliçe Viktoryanın kis
vesine bürünerek yaptı.) Kontes 
iki sene hali adadaki erkeklerle 
kızlar arasında neleı: olup bittiği
ni anlamak için herkesi sorgu~·a 
çeker ve bu sorgu da, Kriçtonun 
idaresi ile bir netice vermez. Ha
kikat meydana çıkmaz, herkes ge-
niş, rahat bir nefes alır. Kriçton da Bugün uat 1 de lenzilltlı matine 
arlık konakta oturmıyacağını söy- ~·ll!!!!!!!!!!l•••••••••lllld 
!er. Buna da berk.es sevinir, Meri- I ------------ ---

y~trodan çıkarken beı:aberlerinde ı:bal'eleri hıkkmda bir teklıfin ka· ı profeao
1
. tanblll TeşkilAUan-

lllü t . . . t veıcateu s .. . 1111•• ngılterenin dlı.şmanlarını ce- Tıcare ·ki baı ltontroloru 
tareti dı daires·nın es . s A R A y LOREL • HARDY'nin --

SİNEMASINDA 

Yat batmış, kazazedeler: Örnest, 
rahip, Lordun üç kı1ı, TuİT\; \·e 
Kriçton ıssız bir adaya dü§miiş

lerdir. Lord Lovm boğulmuşlur. 
Kriçtondan gny.risi yarı çıplaktır
lar; Kriçton soğukkanlılığını mu
hafaza ederek yattan birkaç parça 
eşya toplamış, ocak y_akmış, tence
reyi ateşe koymUJlur. (Issız bir a· 
dada koru ortasında çaWardan fış
kıran alevler üstünde tencerenin 
fokurdaınası ne güzel bir manzara 
idi.> 

den başka. Ayrılırken Kriçlonun 
elini sıkmak ister. Kriçton bir u
şaktır, bir Lord kızının elini sıka
maz, Merinin önünde hürmetle eii

hır de fikir götürmek iste-! S d' di 1 . . er. ey-
re ıp n edikleri eserden aldıkl3rı 

&ar eı.1 rır ve dostlarının da ce- dırnıı:ı h~ Afganist..ı.nın KAbil .unıp 
etın1 kırar Bugun kendı mev- Hakkı ?V7J .. , ıır:ı maasıa Cktı-j ClJ . , . . . 1000 kUSU 

b .. <iıye~irn.iz için har.betmektevlz. versıte5ın~.rü oımuştur. augunıerde tıa- ı 
"'"or ~· · • sat Pro[eso " hazıler gıılıp geJırse lııçbır ·ektir. 
flıerh r•.,k:•:t~ed==ec=-----------~ atnet dinliyemeyız.• _ 
hıuhafazakarlardan Robertson 

'1ınları söylemiştir: 
•Sonun-ı kadar mücadele etmeğı 

t<'klif t'divoruz. Kendisine itunat 
"<1.-biloccğımiz büyıik bır Jıdere 
:;;,alık },uJunmaktayız. Onun eliı:i, 
. ILınu ba~lamamalıyrz. Ancak dun 
~a devlet &damlarının kiyaset, a-
2· 
ı ı.nı ve c~.;aretlerinin tetkik ve hal-
d"lebılecekieri bir mesele hakkın· 
,.: 0 nu cevap vermeğe mecbur hı· 

kınlı ya L:m. ... 
Attıee bütün meb'usbrın beva· 

ll<ıtların:ı hukümet namına cevap 
"<-rdıkten sonra müzakere bitmiş, 
!tnusta.Jtıl iscı tıar!isinin tadil tak· 
riri 4 muhalife karsı 341 reYle red· 
c!!'<lllıniı; ve Kralın nut:.Cuna veri
J e · ceva ittıfakla kabul olun· 

Bayan Inönü 
<Baıı anlı ı ıncı sayfada) 

b tun. 5.,,n'at okull;ırı \·e dı. 
lu da, u ., 

k Uor g~bi hudutlarımızda 
&erou .. ' 

k ··hran1an askerlerınııze 
bekleyen "" .. . . . 
hediye edilmek uzere yıinlü gı 

k C.),ası h.azırlamaktadır. yece 
Bu bu~ustaki hazırlıklarını. bu 

hafla sonunda tamamlıyacaktır. 
Talebenin şımdıye kod.:ı.r C'Jle

'l hazırladıkları hediyelik tşya.. 
rıe "k ta 
250 yiln çorap. 40 a!'kerı umaş n 
avcı yeleği, 50 yün kazak, 75 pa
muklu içlik, 50 yün eşarptır. 

320 talebesi bulunan Selçuk Kız 
Sanat okulu et • k.ahram:ın &!i..'<eı·
lerimiz itin. kı!a bir znrrı;:anda 6011 

1ır-

Göstenl.mekte olan em:;;alsiz derecede ne,'elı 

LOREL. HARDY 

HAYDUTLAR ARASINDA 

lir ve çıkar.• 

ızlarla Örnest, ubşi ısaca aıılatlığıınız bu 

K hayvanların taarruzunu K vak'a öyle zarif, öyle in-
bekleşerek korkudan til- ce nükteler \'e sahne 0 • 

remektedirler; ~·alnız yunlarile işlenmiştir ki 

bu fikir m••·n ·· · 
• • A.;)G ın uz.eruıc bir saat 

cıbı konur ve arada sırada bakılır. 
•BulımınDz Uşak. m verdiği fikir 

şudur: Dünyada müsavat yoktur; 
her remiyetıe mutlaka bir reis ve 
hizmetkarlar bulunması sarttır; 
başka tlirlıi bir havat iınkiimızdır .• 

Kriçton ~alışmakta, rahiple Tuini seyirciyi ba~ından sonuna kada; 
Tiırlı.çe •ödu komedisini rörüp candan rıı!iınUL ona yardım etmektedir. tatlı tatlı güldüreı:ek beyecanlan-

13ugun saaı ı de tenzıtaılı ınatıne Bu aralık kazazedeler bir vahşi dırmaktadır. 

•Bulunmaz Uşak• temsili, deko
ru ve tercümesile İstanbul Şehir 
Tiyatrosu sahnesinde uzun müd
det yer tutacak güzel bir eserdir . S•an>lar: 1 _ 2.30 _ 4 _30 _ 6.30 suare ı> da hayvanın taarruzuna uğradıklarını İstanbn~ Ş.ehir ~iyatrosu dram 

IJ••••m;.::ıııı::mllll•mı•m••••:11111ıa••mı•m1•mıaıirJ sanırlar, fakat çıka çıka Lord kısnu seyırcı ve dınleyicileri, ti- Selami izzet SEDES 

UAV,\T!l\"I, BE~F.RİVET İCiN 
Sır f~Iaket olan Verem nukrobunun mucadetesıne feda eden: 

ROBERT 
Ölü e a 

Filmınde: EMİL JA.ı."llNİ'.\:GS tarafından varat:.mıstu. 

BUGÜN SAKARYA Si EMASINDA 

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

BUGÜN 

MELEK 
StNEMASINDA 

KALBLERİ titreten bir müzik _ Gönülleri heyecana vere bir 
AŞK _ RENKLİ ve ŞAHANE sahnelerle dolu 

SON BESTE 
BiiJtık blr mu 1\irsbıasm "&fkı ye miıcade-le'I 

Bııs Rollerde: DON AMECHE Al JOl ON-ANDREA LEEDS 



SAYFA-4 

Yunanlılar Ayasa
randiye girdi 
- Bat tarafı 1 !rıei sayfada -

şimdi bütıın şimal cepnesi boyun
ca wnumidir. Kar ve sis bu cepiıe · 
üzerine hava faaliyetinin pek zi
yade azalmasına sebep olmustur. 

Yunanlılar Ayasaraudiye Girdi 
Ergirinın pek yakında Yunanlı

lar tarafmdan zaptı pek tabii ola
rak bütün Italyan sağ cenahını za
yıilatacaklır. 

Yunanlılar Ayasarandil'e girmiş 
bulunmaıdadır. Ve Ergiri ile sahil 
arasında Uelvino şehrinin pek ya
kınındadır. 

Merkez mıntakasında Prernti 
bölgesinde Yunan kuvvetleri, ric'
at halinde bulunan İtalyanları ta
ciz etmekte ve geri itmektedir. 

Son Vaziyet 

Burada kaydı ihtiyatla söylendi
ğine göre Pograteç'in şimali garbi
ıinde faaliyette bulunan Yunan 
kıt'aları, halen Skumbi nehrinin 
yukarı k:smında bir noktada nch
l'in iki salıılinde çarpışmaktadır. 

iKDAM 

Bazı satıcılar ellerin- 1 

deki pilleri saklıyor 
İŞARETLER 

Cemiyetimizin 
meaeleıi 

iki 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

!enlerine de 15 kuru~, perakende 
azami satı~ fiatı koymuştu. Birçok 
yerlerde bulunması mümkün olan 
ya<:Sı ve büyük yuvarlak pillere de 
aLami •atış fiatından fazla fiat is
tendiği soylenmektedir. 

Dün yaptığımız tetkiklere göre, pil 
vaziyeti şudur: 1939 Eylülünde AvruP" 
harbi başlamadan evvel, elektrik pille
ri, fenerleri vesair malzeme, Almanya. 
dan getirilmekte idi. Bunun sebebi, Da
imon pillerinin fazla ışık vermesi çok 
dayanme~-.ı ve diğer yerler imalatına 
nazaran ucuz.a mal olmasıdır. Ondan 
evvel Amerikadan gelen pil ve malze
menin pahalıya mal olduğu görüldüğün
den, iki ür, senedir, Amerikadan pil ge. 
tirilmemektedir. 

("B-.ş lararı 3 uctı sayfad&) 
yalnız bu küçük yu\'arlak pilleri yap
mak üzere çalışsa , günde 2000 kadar pil trolü sonunda yine ve hiiliı İstan
imaı edebi1ir. Bu piller en masrafsız ve bulda sürü sürü zevk kadını ve 
en kolay yapılanlardır. Maama1ih, pil sayısız randevu evleri bulunabil
yapmak öyle zahmetli, öyle üzücil bir mesini ahilik zabıtasının dikkatsiz. 
iştir ki, bunlar bile, bakınız ne kadar liğine hamletmek bu içtimai badi
elden ıeçiyor ..,..e ne kadar eziyeUi olu· scıı1izi hiç anh)amaınış olmak de-
yor. ınektir. 

«Buraya gelenl~re, şahıs lar için ikişer Zabıta dosyalarında, «kızımızın 

tane, bazı müesseseler için de ihtqaç.. ya§ayış tarzından memnun deği
ları nisbetinde pil veriyoruz. Perakende !iz, Onun erkek arkadaşları ile bir 
satış tiatunız on kuruştur. Fakat, bu, parça çok laübali oluşunu görüyo
rada, bizden esnaf vesaire onar kuruşa ruz. Kendisini kontrolünüz eltm
aldıkları küçült yuvarlak pilleri, he. da bulundurunuz. şeklinde yapıl
men on beşer kuruşa başkasına devrede- ~ tek baba veya ana müracaati 
biliyorlar. Anlaşıldığına göre, böylelik- görülmüyor. Bu çocuklarına karşı 
le, elden ele, pil liallan yükseliyor. velilerin kayıtsızlıklarından ileri 
Benim hesabıma göre, elde mevcut ve gelnıiyorsa mutlaka cehaletlerin
bir taraitan da imal dilmekte olan pil- den ileri gelmektedir. o halde? .. 
ler bütün ihtiyacı karşılayacak m.ik.. d mki ·ı · Bu meyanda, istanbulda bulunan ye- Ma e · aı e, yarınını devam ettı-
tardrıdır. Fakat, bazı kimselerin yersiz k 1 · 

gane pil fabrikasının mamul5tı da, ev... rece o an kız veya erkek üzerın-
te13$ı ve endişeleri ve bir kaç pil ala-

velce, piyasada bulunmakta idi. 939 de tam bir ahlak kontrolü tesis et-
h 

ralt saklama merakları ve bazı satıcı. k .. 1 d ·· tü" nk"" ·· b" arbi başladıktan sonra, Almanvadan me crı.y e ursun us oru ır 
' lann da rağbet karşısında pil saklama, ak•- t .! t d b" b 

pil gelmemeğe bşlamış, İtalyadan blı • mer 'Ve ecessus en a ı ma • 
lan, bu pillerin bulunmaınasına ve d · t• ı· t• 

iki parti getirilmiştir. fazla tiatla hl be Isa 
1

.,_ rum ur, cemıye ın se ame ı namı- , 
So 

sa .. masına •• P o . edb" le al k k". n gilnlerde, ışık karartma ve mas- rektir na yenı ı ır r ma mev un-
Allna, 

8 
(A.A.) _ İtalyanlar son 48 keleme kararı verildilcten sonra, elle- ' deyiz. Yani aileyi kontrol etmek 

rinde pil bulunan bazı kimselerin sak- •Bu pillerin dayanmadığı söyleniyor ve lakayt ailelerin yavrularını ve-
ıaat ıarfında Erıirl'yi yavas yavaş ter... Halbuki b küçük ille bir hafta lıyarak yüksek !iatlo satmağa ba~ladık- • u P r, • 00 sayet altına almak zarureti karşı-
ketmiıJerdir. ları an1aşılmak:tadır. Dı~ndan pil gel ... gün kadar dayaı_ur. :aınız. cok eskim~ smdayız. Zamanından evvel beli-

At.inadan bildirildiğine göre, Ergjrfn.i.n ve ba U ll d h d mediği, istanbuldaki pil fabrikasının ya amış pı erın a 8 az ayan.. us·· t 1 t · ek). · tahliyesi dün ıece bitirilmiştir. ı• d M ı·h b .~ t ren s ' uva e ve ıp ı çorap ıp-
tmaHltı da nisbeten az olduğu için, bu ması .. zım ır. anma ı • u Suı..ın 1 ya ... ı·1· 1 · tc k 

Si.maide Yunan ileri hareketi Devolvi k d k 1 ktı Z' .. -'a-ıe ı ası ev enmemış, sosye ye &· 
vaziyetten istifade yolları araştıran ba- ın a 8 mıyaca r. ıra,, gum,""" t kı 1 d ki d ı 

ile Skumbi nehirleri arasında kftin Ar- b 1 111 d d d ğum 1 ·· rışmamı.ş aze z < u a arın a 
zı ellerin, pilleri toplıyarak, fiat tesbit u tınan P er e, uy u uz aore ·· "J kır b 1 h ·· ııavutıuk: petrol mıntakasını tehdide bugünlerde tık:anlacaktır.> l'Oru en mız1 oya ar, enuz 

baılamııtır. edilmesine rağmen, :fazla kiırla sattıkları mektep çağında bulunan çocttkla-
Bu petrol mıntakası, İtalyanların e- anlaşılmaktadır. GÜMRÜKTEKİ PİLLER rını dü~ünlcre, balolara, pikmikle-

bnde bulunan yeg&ne petrol havzasıdır. YEGANE FABRİKA SAııbi Diğer taraftan, a!Akadar ve sal~- re götüren anafar, babalar, çocuk 
PREMETİ CEPHESİNDE 1 NE DİYOR ? yettar bir zat, arkadaşımıza şu malfıma- ı d.enilecck yaştaki ~zlar~an gele~ 

tı vermiştir: lavanta kokuları, aı]elerın servetı 
· İstanbuldaki yegAne pil !abrikatörli 
ltalyan kıtaatını vadilere döken Ba d.. k d" .

1 
.. ..,, •• _ b" •- Gümnıkte ekseriyeti Yunanis ile, bir altın saatıu kollarına takı-

y 11 d d 
. smacıyan un en ısı e go .. ~ ıı ' · · d'I · 1 • d h unan ı ar. enize ökmek içın i- kad b h ta 

1 
sö 1 tandan bir kısmı da galiba Macaristan- !ışı ızaı.-e ı eınıyrn er, hatta a a 

le 1 . d edi l Y ar aşımıza u usus fUll arı y e-1 • "d k r emıye evam yor ar. u- miştir: dan gelmiş olan, külliyetli milttarda, mektebe .gı e~ en parl.atılan tır-
nanlılar, Premetinin şimali garbi- •- Ben, yirmi be~ •enedir pil !abri- her nevi pil vardır. Zaten, kısmen halk naklar bıze b1ırçok fa~~aları d~ha 
sinde bir İtalyan fırkasını ağır za- kato"rltiğu·· yapmaktayun. 1·bt"ıyaca go··re, hazırlanış an arın. d. a onlemek ım-• x.... • karanlığa alışmıştır. Kısmen de, ihti.. _ 
vıata u",atmışlar, altı aihr top, sı- fabrikamda her türlü pil imal ederim. kanını bahşedcbılır. 
lalı ve mühimmat elde etmişlerdir. Pilin iptidai maddeleri, başta çinko lev- yaç sahipleri, bir müddet lhtiyaçlannı 

Yunan tayyareleri, dÜ$ITlanın iki karşılıyacak miktarda pil almışlardır. * 
motörlü kolunu imha etmiş, askeri ha, nişadır, manganez, kömür ve mu- Gtimrükteki pillerin çıkarılmasına da Cemiyetimiz, bir «diişmeğe mb.i 
barakalara J:ıomıbalar isabet ettir- kavva olmak üzere otuz kalem kadar- başlanmak üzeredir. Bımlara derhal fi- olmak. meselesi ve bir •düşenleri 
miş. siperlerde ııizlenmis olan i- dır. Bugün, burada, bütün bu mad. at tesbit edilerek satııa çıkarılacak, bi- kurtarıp ıslah etmek• meselesi kar
talvan askerlerine bomba ve mit- deleri bulmak çok kolaydır. Yalnız, bi· naenleyh, bir iki güne kadar, ber ara- şısında bulunuyor. Her randevu 
ralvözlerle hücum etmiştir. raz mukavva sıkıntısı çekilmektedir nan yerde, istenilen neviden, pil bul- evinin basılışı, tcdiyeli veya todi-

7 8irincik3nun Cumart•si 
8.00 Program 18.03 Müzik 
8.03 Müzik 18.40 Müzik 
8.15 Ajans 19.00 Konuşma 

8.30 Müzik 19.15 Jı.1üzik 

9.00 Ev kadını 19.30 Ajans 
13.30 Program 19.45 Müzik 
13.33 Müzik 20.15 Radyo Paz. 
13.50 Ajans 20.45 Müzik 
14.C3 Müzik 21.15 Konuşma 

14.20 Müzik 21.30 Müzik 
15.00 Konuşma 22.30 Ajans 
15.10 Milzik 22.50 Konuşma 

15.30 Mtizil< 22.50 Müzik 
18.00 Program 23.30 Kapanış 

Dinamik bır guzelli. 
ie malikiyetinızin 

6 Sebebi 

7 - BİRİXCiKANtıl\ ı~iO 

92 seneden beri bütün dün~•<• 
tanınmış 

ELECTiON 
Kronometreleri nıctin, hassas ve 
garantilidir. Yeni zarir modeJicri: 
Bahçekapı Üç Kardeşler, KaraköY 
Köprü Cad. Panriris, Beyoğlu Fr.· 
to Süreyya karşısı Burhan Rubi 
mağazalarında satı1 .r. Fiatlar nlak· 

tudu;. 

Toptan •lparitl"r iç!n 
müracaat yeri 

H. R. Kori Y•ni ~ün 1331 ı z M ı R 
inci •oltalı No.3 1 • 

Bayanlarımızı ayhk üzüntülerinden 
Kurtaran 

F 
gayet sıhhi, ufak, yumutak ve en 

ler altında hile belli olınıyan 

MiL ve BA 
İnce elbise-

Yeni ambalAj ve daha mütek&mil bir şekilde 8 lik ve 12 lik kutularda yeni
den piyasaya çıkmıştır. Eczanelerde, tuhafiye ve parfümeri mağazalarında 

ve kadın berberlerinde hizmetlerine ha.zır olduğunu arzederiz. 

....... --................ ._ı ...... mlll 

Kırklar.eli inhiıarlar müdürlüğünden 
Çerkesköy istasyonuna gelecek inhisarlar idaresine ait mamUl tütün ve 

bilcümle içkiler ispirto ve sair mevad ile bunların boş zuru1atının Çerkes
köy istasyonundan Saraya vize midye Demirköyüne ve bu!"alardan mütekabi
len yine Çerkesköy istasyonuna bir sene müddetle nakilleri 2490 sayılı kan;.ı
nun maddei mahsusası mucibince 20 gün müddetle ve olbaptak:i şartna

mc::;ine tevfikan aleni olarak münakasaya konulmuştur. 
Tediyesi muhammen bir senelik nakliye ücreti miktarı 4000 liradır. 

İhale 20.12.940 tarihine müsadif Cuma günü saat on dörtte İnhisarlar Kırk
lareli müdürlüğünde müteşekkil komisyoca yapılacakbr. 

Müzayedeye ~tirak etmek isteyenlerin % yedi buçuk depozito olarak 300 
lirayı rııü~t.ashiben yukarıda yazılı &ün ve saatte Kırklareli mü~ürlüğün" 

mü~racaatlan nan olunur. «11450.1 

Devlet Demir yolJ~n U. MUdUrlüQünden 
Muhammen bedE>li 2932,5 lh-a olan 15000 kilogram dökme petrol açık k~ 

siltme usulilc satın alınacaktır 

Eksiltme 25/12/940 Cuma günü saat 11 de Sirkecide 9. İşletme binasınJ.1 
A. E. kornisynnu tarafından yapılacak: ır. İsteklilerin 219,94 lira teminat ve 
kanuni vesikalarile birlikte aynı gün ve saatte komisyona müracaatlan lftzını .. 
dır. 

Şartnameler parnsız olarak komisyondan verilmektedir. cl15141 

Draç ve Avlonya limanları, İn- Görüyorsunuz ki, fabrikam, durmada."l mak mümkUn olacaktır. Buna, ellerinde vesiz tesadüflerle yan:\·ana gelmiş 
giJiz tayy~relerinin ağır taarruzla- pil imal etmektedir. Yalnız, bazı devai.ı pil bulunanların da piyasaya dökecek- her ~ittin yakalanışı bizi bu iki 
nna u~ramaktadır. İngiliz ta'"'a- mesele iizednde bir ~alısına şekli 

1 - 10 cazip renk, hepsi de 
son Faris modası, bunları kutu- ŞÖHREl 1 EÜlÜN [)ÜNYAYI TUTA d 
nun ortasındaki delikten ııöre -

1 ~ 

b;~rsini~vvelce mu mk ün oldu- HACI BEKiR lokum ve Şekeri ri J:. ' ' ve müesseselerle angajmanlarım vardı.r. terini ilAve edersek, pil ~ıku1tısı diye bir 
re\eri, düşmanın temizlenmesinde Onların ihtiyaçlarını da tabii bu arada şeyin mevcut olmadığını kabul etmemiz aramağa teşvik etmelidir. 
Yunanlılarla sıkı bir surette tesri- çil<armak mecburiyetindeyiz. Fabrika, Jôzımdır.> Ni:uunettin Nazil 
1<i mesai ediyorlar. 

İNGIL!Z HAVA KARAR
GAHININ TEBLİÔİ 

Yunanistandaki İngiliz hava ka
rargahından bugün bildiddiğine 

Günün içinden 
- Baş luafı 1 inci sa1f..ıa -

Hava Harbi 
(B3' tarafı 1 inci sayfada) 

Antonesko'nun 
beyanatı 

ta.vvareleri sekiz İtalyan tayyaresi den •ıe vaktinde hesap ve nıiil.iha- vermckucdır. (B.ış tarafı 2 nci sayfada) 
göre, dün bütün lngiliz muharebe Bütün bu vazi~etleri daha önce· ıpılmış olan akınlar hakkında tafsilat 

düsürmüs ve kendileri hiç bir zıya r:a eyliyeıı Kooıdinas}on Hel 'eti Dusseldorl'un &imalinde bulunan De- vesikn~tdır,· vaziyetin tcsbit ve 
kavdetımem;şJerdir. Yunan kay-~ gazete hacimlerini 4 . 6 sayfa sek- , rendorf"ta demiryolu depoları, altı bin · .. fnrsinine matuftur. 
nakları on kadar İtalyan tayyare- lindc tesbit etmiştir. Gazete miies- kadar amele.i olan Mannesmann ve 
sinin düsürüldüğünü bildirmekte seseleri de eksc.-i) etle he>ap ve ki-

1
. Rohrewerke silah fabrikaları, Rbln Romanya iç politikasında zayı{ 

iseler de bu hususta resmi beyana taplarını buna göre a~iJrlanıışlar, •nehri boyunca rıhtım ve doklar ve Dus- olduğu için dışarıda kuv\lt'tli bir 
intizar edilmesi muvafık olur. Avrupa harbi bol unca rua1en ve : seldorf'un havagazi fabrikası başlıca he. da ak aı3.n11stır. O mesnedi buldu-

Tepedelenle Kelsir arasındaki iktısaden da)·anabilmek, fırnıaları- defler meyanında bulunmu,tur. İ.!U. Lannıı;dadır. Falrnt /ıa:;çten ge 
b ··1 ed İt 1 1 k k ık ( ı ı ı · b 1 · lecek vRrd•mla tutunahôit n bir ida-o g e a yan ar arma arış nı mu ha a<a ey i3 ebi me' 1~111 u ilk bucıbardıman tayyaresı 12 kadar · 

eu zannediim ıven da t a ince ve 
daha hafif .. Bu pud•a •Ha\ alan
dırılrnıs • tır. 

3 - Yeni nefis bir koku . ade
ta Fransanın Midi haval!sin ıcki 
çiçeklerin kokusunu hi~od 1111s 
olacaksınız. 

4 - Bütün gün sabit kalır. 
Zira terkibinde •Krema köpü
llih vardır. 

5 - Güzel cFinimat• çünkü ne 
rüzgar ve vaiırnurdan, ne de 
fazla terlemeden kat'ivyP.n mü. 
teessir olmaz. 

6 - Ga cet kıvmet [, veni ve 
zarif ~Büyük Model • kutular. 

Gördüğü emsal.siz rağbette halkuruzın yüksek ka1itcıyi derhal temyiz ede· 
bilmek hususundaki kabiliyetin milhim 

111111••••111•••- rolü olmuştur. ••r.ıaıaı:s•••••• 
~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~-----

D~vlet limanları işletme 

müdürlüğünden : 
umum 

İşletmemize ait m1ıhtelif hacimde elli kadar mavna pazarhkJ.ı tamir ctt1· 
rileccktir. Bu jşleri yapmağa elverişli tesisatı ve ihtisa~ı mevcut olanlarır qi'"' 

raiti öğrenmek üzere ilftnın neşrinden itibaren 7.12.940 Cuınartesi saat 13 e 
kadar idare fen müdürlüğüne müracaatları ve isteklilerin 9.12,!.'40 P;ız41rtesı 
günü sa'bt onda yapılacnk pazarlığa iştirak etn1ek üzere idare mübayaa kO"' 
misyonuna müracaat etmeleri il~n olunur. (11500) 

ELEDi YESINDEN bir halcle kaçıyorlar, ölçü içinde bir hesap uıu\ awııes i lyangın .çıkarmıı ve akın saat 18 den sa- renin ömrü nek:ı•lar uzun olur? 
İTALYANLARA GÖRE kurmuşlardır. at ti ya ~ndar devam etm'ştır. Pilotlar- Onu bugünden kestirmek kabil ol-

Şimdi işitiyoruz ki, bazı teşeb- dan birı Dtrendorf'laki deın.ryolu depo- 11137. RoınanJa sivasetinde takip 
büsler üzerine Kooıdinasyon JJ"--··. tarının içinde ve d~ında 15, 20 kadar Ett'ğ"i ~: ~nlış yolların kendisini sü
eti gazetc1erin 6 - 8 ıo;ayfa çıknıası· .yangın rni.işahede ettiğini söylemiştir. r\İ lrtli .~İ llJ ıhetlerle karşı k&?!:.?1-

İtalvada bir mahal. 6 (A.A.) 
182 numaralı İtalyan tebliği 

lstanbul Asliııe Mahkemcsı Be- ft••••••••••--•••••••••••rtıı:-

Arnnvutlukta düsman, başka hu
dutlardan aldığı kuvvetlerle bil
ha;ı;a sol cenahımızı tazyike de
vam etmektedir. Muharebeler es
nasında • Aı·ezzo> ve .·v enezia. fır
kalarına densup kıtalarımızın ha
rc:;eti hec türlü sitayi§in fevkin
dedir. 

iinci Hukuk Dairesi .ıden: 

t k · ı·k Rahe! Kohen'in şayıen mutasar-
na karar vernıiş ve n111lıterern Baş- Diğer hedefleri Meuss ve Dortmuncl. ,, ·ıı1ır 1\-fukadderat ar ı ın ı amı· 
vekilimizin de bu 3·01.:a ıuuvafaka- daki demiryolu emtca d•Polan teok•I et.. almı~tır. rıi bulunduğu Boil"aziçi Ortaköy 

nı maı.ailtsı bkde sukak eski 6-8-W 
ti alınmıştır. Bu haberi itimatla imiştir. Tliinyin 5ü' rii f;A"AN mükerrer 10, yeni 2-4-{i-8-10 numa-
karşılamı~ değiliz. Çüııkii Koordi- Çar-~ml:ıa gecesi İngiliz tayyare- ralarla vazıh dört bap dükkanı 
nasyon Hc~·'cti ve Başvek~let nez- , lerinın İtalyada Toriıw ~elıri fa. b- M lı ıuüstemil bir bap hanenin 16 hisse 
dinde bu yolda bir mii~tcrek teşeb- rıkalar•ııa vaplkLı rı t oruzlar c; askeleme l\ararı itıbarıle bir hissesi Boğaziçi Bü-
büs yapılmamıştır. Teşebbüs an- müessir olmuş ve ikı s:ıat ~ürmu - vükdere mahallesi Esfanovi sokak 
cak aksi manada ve me,·cut vazi- tur. (Bat ı..ratı ı inci sa1faıla) eski 29, 29 mükerrer 25, 27 numa· 
yetin devamı rica~ında bulunmak Kralın Kardt•şi Hücunıa lJğradı kontrollPr halkımızın bu tedbire tama- ralı i·ki bap hanenin 16 hisse itıba-
iriıı mevzuu bahsolabilir. rile bir hissesi, Galata Kemankeş ~~ar şal Badoglio O h ıd b t ) 1 ·· ·· ı Loı ra 6 (AA l Alman '-~n, nı ıle •·zırlanmış bulunduğunu tebarüz 

~ e u r« • ~,.ı yapan ar • · · - "" - '~ Kara Mustafa pasa mahallesinde 
<Bat tarafı l lncl sahifede> ~imlerdir? Tc~t·bLiisü kendi ;ahsi ıbard mr.. ı tanureleri Dük Clou- Je!tirince her gece ı ıkların karartılma Topçular caddesinde eski 140. yeni 

gençtır: 03 yaşınd~dır. Libya har- menfaat miilahaualarıııa dayana- cester ile diğer baz ı ordu suba:ı la- 'e moske'onmesi mecburiyeti kaldırıla- 134 numarada bir bap dükkanın 16 
bıne iştirnk ettıkten ~onra 1914 de rak mı, bunu açıkça SÖ\ li~erek mi, rından rrıütc ,ek. ıl bır grup üzerı- caktır. Yalnız halkımız karartma ve hisse itibarile bir hissesi. İstanbul 
Avusturnya karşı harbin daha yoksa matbuat •bii•:ııliiğii ~dına ne bombalar atmışlard:r. Ne Duk maskeleme m•'ıı• .. ıe.ini her an için Çelebioğlu mahallesi Alacahamam 
başlang r.n<ia genelkurmay baş_- ı mı yapm.ı•I?~~·~·· Bunu da bılmı- 'ı .zır bulundur,·••· k ve gayri muayyen sokağı eski 67, yeni 47 numarada 

:voruz B Jd t k g t ne de gı uptaki diğer kimselerden kanının ,al•bı ve dcgrudan d.og- . . · ı ıgımız e şey, aze e· . . . .. ı kiırl!ir dükk&nın 16 hisse itibarile 
1 f d d

. .. . d 1 hıçbırı yarnlanmam.:;tır. bır geee al~rm ışaretı verılerek tecrube . b. h" . ı· t b 1 Ç 1 b" . 1 
ruya me.<ai arkadaiı• olmuştur. erın say a a e ı uzrrın e yapı an ' ır .ıssesı, s an u e e ıog u ma 

1917 der. sonra ba..kumanoanlı- tahdidin ref'ini icap ettirecek hiç Dük askeri kıt'aları tefi etmtk- yapılacak:ır. o \'akit ışil<lar derhal mas- halksınde Rızaoasa caddesinde es-
ğın h.u-ekiıt ·büroşu müdüdügüne bir sebebin ve hiçbir sali''nn henüz te idı. Jlk bombardıman tayyarcı.ı kelcnip tayyarelerle kontrol icra edile- ki 20. yeni 107 No.da üstünde odası 
gelirıJmis ve 1918 de tuğgeneralli- vukua gelmemiş bulunmasıdır. göründügü zaman Dük otomobilin- cektir. kareir bir dükkanın 16 hisse itiba
ge terfi c~tirilrniştir. Yine bildiğimiz tek şey: Sa tıs den henüz inmişti. Bu ta; areye dı Diğer taraftan ışıkların maskelenme ·ı• ı ri!en bır hiss~si. İstanbul Çelebi· 

lki sen~ ltaly.ayı mütte.fikler a- azlığını sayfa azlığında gören baz~ i!er bir tayyaıe takip etr;, . ve bir karartılma<ından sonra günde 35 bin oglu mahallesı Marpuccular cad-
rası askerı komıtede temsıl ettıkten yedarların para kunctine k;Io at sa t azalan elektrik sarfiyatın- desi eski 53-60-62, veni 3-5-7 numa 
so d . 1 k k d' . ''erma kaç sani~e sonra da bo alar düş- . v a .. .. rada altında iki mai!azası olnn kar-

nra or :ıoan ayrı ;,ra en ısını aüvenerek kendilerinden daha m tiir. Dük teftişe devanı eyle- daki bu tenakus son gualerde gunde ·!O • ır h h 16 h" "t"b . 
muvaffakı ıetlı bır •t:rette sanayı ıh .. .. t t . d l!lr .>-O en anının ı.sse ı ı arı· 
hayatına vermi<tır. 1923 de mu vak- farklı ve ustun sa ış enı.ı~ı. e ~n mıştır, bin kilovat saati bulmuştur. le bir hissesi 25/1/939 tarihinde 

-. t 1 · k ak hevcc;.Jerıu.ır Nı Elektrik idaresınin Vardidatını kor..ı f ed N s·· ·· · 1 b k kalen tekr-ır hizmet~ çağ-rılarak gaze e erı Y: m .. . ·. - Vind,oc Satosu Hamra l'ğradı . . : ve at en esim uruıon a a · 
harbıve nıu,te<arl ı; na tavin edil- hayet her say ve teşebbus bır ım- v· d- c.: t .. - ·1· mak içın kılovat ucretıerıne 2 kuruş bır mak sartile vermiş ise de bakmab 

• ' ' k' k d d · k" f ın s.ır ,.a osunun mu~temı at.-, rn~ ve bu mevkıdc Du.cenın mesai nnn ·n. ar a.ya.nır. \'e ın ışa na u~ bv~ha ısabet e lrrı ır. Kbşk zam yapıl:ıcağı şayi olmu$tur. Fakat U. ve beslemek sartına riayet edilme-
arKadaşı ve haroıye n;.zırı olarak eder. Ayı:a 2 - 5 hm lırn arasında I oazı ha, .. ı ~ dü«ar olrr,uooa da in- ~ludur Mus:ara Hulki dun bu ~ayiab miş oldL~undan akdin feshi ve 
1928 e kdrtar ka.lmı ~ tu~. zarar get:rt!cek h'r rekabete dayan- 1 ~anca t• lef at olmamış' ı . kat'iyetle tr-'::zip etmiştir . gayri menkullerin davacı namına 

rn26 da Senato a:dlıgına layin, 1 mak mümkün olmadı' ıııa göre el-! . ~·· - - tashihi davasının icra kılınan mu· 
19~7 de tcb:generallı n" teriı edil- bette ki •ermayelerine giiveııeuler ı t d ""ld"r Ve 0 ka 8 ı · ·· hakemesi neticesinde bu ba1>•aki 
nıi<tır. ı~ıs de K;ııı ken<lisine ı . .·. . ast egı ı ·• r r ara gore Şehir Tiyafrosu 
•K 

11 
,.. b'h< l mi ·ıı rnluplerıııı tepeleyınceye kadar ke-, bağlaaan. ayarlanan. Jıesaıılanaıı akdin feshile ııayı·i mcnkuler his· 

oı • \J n anını c.:. "'e,; e ~ r c»elcrlnin ağıı]annı acacaklar ve . . . .. selerinin veraset senedi mucibince 
Ugo C-.v•llero hükümetten ay- 1 - işler kendı ısteklcrıne gore mah- Dram kısmında 

ld kt 
. 'kr . . , icabında 50 kııru~a dahi kağıt te- . h .k . b müddeiler namına kaydının tashi-rı ; an soma te aı sanay1 na- ı d .k . .. 

1 
ki d vcdıLRıek te lı e•ıne maruz ıra- Tepebatında h · il' ~ ;ıtrna bJ:lamış, Ccn~vadaki mü- ı arı etmeyı goze a aca ar ır: . kılamazlar. hi hükmünü avı am ikametgah· 

hm Aıısold~ fabrikaL rının iıa•ıııa Ancak ne nıııht<•rem Basvekılın, ş· d"k" b ld 00. 1 b. b h 

1 

7/l~/940 Cıımartesi gündüz ları mechul bulunan müddeialevh . . . ~ · ım ı ı a e y c ır u ran N · s·· ·· · · d 
ı;c~ıniştir ne de. Hiikiımetin ve Koordinasyon I ık t d ğil" •• t k . Saat 16 da, A.kı;am saat 20.30 da esım urıııona veresesın en Hes· 
. 1937 k~nu1'uevvelindenberi Doğu Hey'etinin böyle bir buhrana mü- ç ar mıya e ' mus 

8 
ar va~ıy~-, B U L u N M A z u ş A K k>va ve ViktorYanın Hukuk usulü 

Iıaivan A•rkas kuV\·ellerinin kur- d . -· h • t b ı tı muhafazaya her bakımdan ıhh- j muhakemeleri kanununun 141 inci . · • • saa e etmıyecegı ,.e usus.ı ese - . . . y t J\.I B ·ı 
may ba-ık~r>lığı vazif~sini ifa et- .. 

1 
. . f 

1 
h ·

1
. yaç vardır. Bu ıtıbarladır kı, Ba~- ı azan: · · errı ve müteakiu maddeleri mucibince 

, ı ·~ · bus erın umumı men aat er a ın-

1 
k'l H""k" K nı· n.,K cuır. . . ve a et, u umet, oo ınas~·on * bir ay müddetle ilanen tebliği ten· 

de temsil edilme•ıne fırsat vermı- , . . . · 
•. h kk 

1 
K d" h·· Hey etı hakıkı vazıvct etrafında Komedi Kısmında sip kılınmış olduğundan Heskiya 

Hariciye Vekaleti ye~egı mu a a ,tır. ~~ ı 53 sı aydınlanır aydınla~ınaz hususi İştiklal Caddeti ve Viktoryanın ilanın ferdaiından 
hukuk müşavirliği selamet ve menfaatlerıııı ho~ka uıenfaatlctiıı umlımi haklar r.le~·- itibaren mezkiır müddet zarfında 

l'> 4\10 C.1nna .. 

Unüapanında Haraçcı Kora Mehmet mahallesinin Abdülezel Paşa caddesin~ 
de kad<:ıstronun 1032 nci adasında 48 parsel eski 27 yeni 41 kapı No. lu k:ıgif 
dükkiın Gazi l\iustafa Kemal Paşa caddesinin taruimi için 3710 No. 1u belecli · 
ye jstimlfık kanununa tevfikan istimlftke tabi tutulmuş olup muamelatı lkm~l 
ve tamamına (1100) lira kıymet takdir edilmi' iı-;e de tapudan alınrn kayıttan 
1/8 hisse sahibi olduğu anlasılan Nasuhi ve 3/8 hisse sahibi olduğu anlaşı .. 
lan Melek'in ikametgıihları tesbit edilememif;i olmakla mumaileyhimin il~P 
tarihinden itibaren n-ıüddeti kanuniyesi zarfında takrire gelmedikleri vı. ~ 

mah~\:emeye müracaat etınedikleri takdirde kanunun 18 nci maddesinin ta.t"' 
bik olunncağı mezk(}r kanunun 10 ncu maddesi gereğince illin olunur. (11596) 

Ticarethanemiz eskisi gibi kürk 
Mantolarını 10 sene ııaranti ve 

ay vade ile kefaletsiz olarak sat
maktadır. Anadoludan aynı sera

itle sipariş kabul etmekteviz. 
Mahmutpasa Kürkcü han 

icerisim:le 
Telefon: 

21685 BEVKO 
DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
CIW.IF• .. ~· ...... 

Adres: Bı bılll C•talotlu 
yok1lll• ltitftlnde No. U. Tel. !38!11 

-ÇALGILAR..ııllllll 
Ahenk, MandoLn ve saire -
Eskişehir: Ahenk mucidi 

S. Suat 

Beııoiilu Dördüncü Sulh Huk,} 
Hakim!iqtnden. 

Kası.ınpaşa Acı çe,me Kurt Ce' 
lebi sokak 3 numarada oturn'~!J 
iken ölen Tayyip oi(lu Davudun ıc
rekesine mahkemece elkonuınııı!' 
tur. İliin tarihinden baslamak üte' 
re alacak. verecek ve saır suretli 

alakadarların bir av, mirascııar~ 
üc av içinde Bevoii:lu Dördün 
Sulh Hukuk Hakimliğine mürac'' 
at etmeleri. Müddetinde mılraca,ı 
etmivenler hakkında kanunu # 
deninin 561, 569 uncu maddeıcf
hükümleri tatbık edilccci!i ilıın 1" 
Junur. (945 

BİRAZ CİDDİ ve 
SAMİMI OLALL"1 

Müessesemizce isim ve mııval' 
zah adresleri tesbit edilen vata~ 
daslarımızın bir rok müracaatl~ 
nndan. bazı esnafın CAPAMAW'v 
müstahzeratı bulam!Yoruz di,.er 

1
, 

mukallit markalarla halkı izrM er 
tikleri anlaşılmaktadır. Piyasa!tl',, 

' v' da her nevi CAPAMARKA ı1I 1• 
tahzeratmın :r.ebzulen m~•cut 0 


