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Caclcle ve Sokaklardaki Umumi 
Lcimbalann Sör.dürüleceqi Saatler 

Ban cac!ıte •e eokaktarda maskesiz olarak yakılmakta olan 
elli umumi elektrik limbuı, ba akpm saat 17,30 da söndürüle
cektir. Ba llqıbalu, n.rm sece saat 17 de &öndürülecek, ondan 1 
sonra da biç yakılmıyacaktır. 
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GONLUK SiYASi GA·ZETESI. HALK 

KANATLI TURK . NESLi Berlindeki 1 
Temaslara 

Yunanlılar 
Yeni Hattı 
da Yardı Hava Ordumuza 

Katılan Genelerin 

• • 
Daır ifşaat 

1 

Sovyet Rusya, Mihveri ! 
1 

Anlaşmıya Müsait Bir 

T e~ekkül Saymıyor! 

--~---

""iücum, Pf an Dahirindt 

İnkişaf Ediyor, Yeni 
~talvan Kıtaatı Geld 

• 

Sayısı Artıyor 
-·---

Bir ~azete Di) .. Or ki: 

1 

Bad09lio Tira.r da 

anların 

adderatı 

arlarm 

1 Hava Kurumu Kongresi 
Dün Ankarada Toplandı 

Rusya, Karadeniz ve 

Boğazda Statükonun 

İdam esini İstemiştir 
Zurich. 28 (A.A.) -- Rcuter: 

"Neuc Zürchcr Zcltung,, gazete
si, şon günlerde ccr-.?yan <."dc·n 
Alman - Sovyct göru~mekrı l1t.k 
kında ncşrettigl bir tclgrMta dı
yor ki: 

Arnavutlukta Bulunan 

Benzin İhtiyatlarmm 

Çoğu Tahrip Edildi 
Uin:ı 28 <A.A.) - Ytınar 

ıaşkumandn.nlığmın t bli;,,· Kı 
.nauınız Arnavutluk araıi~ nd< 
rnaliyetler ne mu\•affakıyetle de. 

arına Bağl.dJr 
'-.,,_ 

1' ~~if cereyanlar kar§ısında 
' ~oyu muhafaz:ıdan b:ışkn bir 
~ düsünmiyen, takat tarihi bir 
~~ar verme:.. vaziyetinde bulunan 
~ar hilkümetı nazik bir mc\•-

ectir. Filoff hukunıctinin bu 
~Ut vaziyeti idare edebileceği 

heUdır. Çilnkü hUkümctin is
tıahı kcı.l.mıımı§tır. Blnnenn

!i.b bugUnlcrdc Sofysda bir hü
~t. tebcddülünll bildiren bir 
'=.gelirse şaşmamalıdır. 

ıtf. Zekeriya SERTEL 1 

' Ulgaristan bugün Balkan
larda fevkalade nazik ve 
bir mevki işgal etmekte. 

~Ulgaristanın alacağı vaziyet 
tceği karar, oütün Balkan
!tıukadderatmı tayin ede
. Bu sebeple .Sulgaristanda 

eden biıdiseler bütün ce-
.§arki Avrupa memleketle
. hayati bir ehcnımjyeti 

Otı gündenberi Bulgaristan 
.lif cereyan!ar arasında bü

hır kaynaşma içindedir. Sof· 
lnubtelif tesirler çarpış

ınuhtelif propagandalar 
~~et halinde bulunmaktadır. 
~~et bu kaynaşma içinde ne 

ğııu şaşırmış bir vaziyet. 

A * * . '\ bnanya, Bulgaristaıu mıh-
ver için kazanılmış bir 

~ telakki ediyordu. Sofya... 
.• Unden verilecek bir emirle 
ti istikamete sevkedebile
Banıyordu. Macaristan ve 
Yanın mihvere iltihakını 
ıp Bulgaristanın da onları 

~eceğine şüphesiz nazarile 
Ordu_ Onun için Hitler Vi
lilcollferansmdan döner dön. 
Ulgar Kralını Berline da-

~e.tek bu işi bitireceğini um
tta Bulgar Başvekil ve 
~e Nazırının da Berline da

t;!1dikleri işaa edildi. 
!;~t Bulgaristan hükfuııeti 
~ emrini ıfaya cesaret 

.. Romanyada Almanlar 
\,hır örnek göstermişlerdi. 
~~tanda İtalyanlar müthiş 

l._ltnete uğram4lardı. Tür
bifhangi bir tecavüz~ karşı 

ecek şekilde hazırlanmış 
\ ~IU Yordu. Ve nihayet Mosko. 
~aristanın mihvere girme
. aftar olmadığını ihsas et-

'lit:. 
l.Uı bu Jıadiseler Bulgar ef-
llnıumiyesini uyandırmış, 

hiikumetinin kati bir a
~tınasına mani olınustur. 
IQ ~evlet adamhrı Be;linc 
q ediler. Mibverciler de Sof. 
~irlerini dinletemediler. 

h * * qtı tnuvaffakiyetsizlik Ber-
tıı lini ümitsizliğe düşürme
t~hdefa diğer küçük miUetle
İJt. için kullandıliı metodu 
\!~·teşebbüs etti. Bulgaristan 

ı Nazi prop~gandası, ve 
~taraftarları faaliyete geçti. 
lı.~tlinin eznrini dinlemiyen 

ctı dcvfrerek yerine bir 
~ 1~tıresi kurmak için tahrlka-

lılg~dr~lar. d .. .. l"" N . t 
l'ı ıstan a uç ıur u azı a-

e . Vardır: 
l'ıı~tıcner, Alman terbiyesi 
\' ş Znbitlcrdir. Bunlar Al· 
lı<ıtıın askeri kudretine ır.ef
. rlar, ve Almanyanın !'\ihdi 
a kazanncağına inanmıslar
\r ıJl.!,..r•stanın menf.1atini AJ. 
~r" ile birlil te yürümekte gı>-
~ı~. 
14.~ıler, Almanya ile iş ~n 
t~ "Tl ve ihracatçı tüccar sı .. 
• · ~ulgaristan harici ticareti. 
' ao ini AlmanR He yapar. 

(Sonu; S l ~ Sü: 1) 

''Boğazlardan ve Küçük Asyr.., 
dan l<"'ilistin ve Mısırı istila ıçir 
blr prof c mevcut idise bu prOJe 
Sovyetler Bfrlığinin muhulef Pti 
üzerine terkcdilnıiştir. 

"Her türlü suitefehhiımü:ı cı
nüne geçmek için Sovyctlcr Bir,.. 
liği hukiımcti i\fo'otofun bizza\ 
Almnn hiıkümetile goru"mcsintl 
karar \•erm;~tir ve :;apılcı,1 ko
nuşmalar Sovyctlcr Birlıği ıle 
Almanyayı dogrudan dogruya lı 
liıkadar cqe11 nıcsclelt•ı·c h:ısı t. 
dilmistir. Moskova, nııhveri ke."l
disile ·anlaşma yapılac::ık bir te· 
şekkül olurak t.amm\ı}.tfı'l ir11tina 
etmektedir. Binaenaleyh So •ytŞt
lcr Birliği hiikumcti nczikanc. 

1 iakat azimkarane bir ::ıurctk Beı 
!in konuşmalarına İtaJy<ını:1 :.,ti
rak ettirilmesi fikrini L"cddctıniş.. 
tir . 
. ,;Alman~·a, İtalya ,.e Japonya 

I arasında fili bir a~keri ittifak 1 
ı mahiyetinde olan ü • devlet pak. l 
tıni alt meselelerin d(' goruşüJ-

am etmektedir. H:ırekct halind< 
ulunan düşmanın tahşidat, kı 
aat ve bataryaları hava kuvvet 
erimiz tarafından muvaffakı. 
~·eUe bombardıman cdilmi tir 
Düşman hava kuvvetle.d cephı 
izerince f aali)'~t 1ıösterdikler 
'İbi, Epir'de. Norfu~dn ve Kcla. 
onya'da bazı köyleri bomb .. rdı. 

•nan etmişlerdir. Bazı binalar yı
nlmıstı.:-. 
İTALYA ' RESMİ TEBLİGİ 
Roma. 28 (A.A.) - 174 numa. 

·alı resmi tebliğ: Dünkü ~ün. 
Yunan ccppcsınde 11 inci ordu 
tıtaatı miiteaddit noktalarda mu 
•affakıyetli mukabil U::.anızlarda 
ıulunmustur. BirktıC' vüz tavva. 
'"eden miirekkep iki hıwa !ilo u 
icara kuvvetleri il" tabı,.e Sl!ba. 
;:.ındn işbirliği ·apnus ve bundan 

Tt•htiğJcrde bahsi gct,-en Arıul\·ut.n.k !i.Clıirlcrini gfü.tcrir harita.. baska da aşalrıdaki düşman he.. 

Akdenizdeki Harp 
Aıkeri Vaziyet 

' de.f"crin,i bomhalamıstır. Kozani 
'\ tayarc mevdaçı. burada dokuz 

tayyare tahrip olunmuştur. Bun· 
iarıp . b~şı yakılmı'!tır_ Florina 
ta~"Yı\re meydanı. Burada "P.Z 
L ... tipinde beş avcı tayyare&• 
v~kılmıstır. Florina ıtan. 

1 
meslnl Rusya k~bul et.me.mf~tır. 

Ha·n Kurumunun yeti~tirdiği genç havacı kızlarımızdan biri.. Pakt hakkındaki nokt.ai nazarını 

İki İtalyan 
Gemisi 

Yaralandı 

iKi TARAF DA 
YENİ HAREKATA BAJ>OGLİO FAALİYETTE 

Atina. 28 (A.A.) - B.B.C. : A
tina radvosu Yunanlıların. İtal
vanların yeni hatlarıru vardıkla. 
nnı \•e her tarafta plana j?ore 
:terlediklerini bildirmistlr. Dı~cr 
bir habere ,göre, İtalyanlar si.ı
rntle> bi1 •ük kuvvetler ıtönder. 
mektedirlcr Söylendi~tnc ızôr<ı 
İt:ılvanlaı Avlonyadaki üslerini 
b:ıskn bir yere oakle karar ver. 
mislerrlir Maresal Badoalio, u. 
mumi kararszahını Tiran'da kur
mus ve İtalyan ordusunu yeni· 
den tanzim etmek üzere faali. 

Ankara, 28 {A.A.) -Türk Ha- Genel merkez heyetinin l:.ıu ~ov~etlcr Birli*-~ ~kiıMtı,, pak
va kurumu genel merkez heyeti toplantısında okunan rapora nn- ;n _ .ımza.sını m~ .e ıp osKova
bugün Elazığ mebusu Sabit Sa- zaran, Hava kurumunuu son altı ak! Çm elçısıne Şank.Kay. 
ğıroğlunun reisliğin1c toplana- aylık devre için faaliyeti bir yan- Şek e yardım_ etmcy~ dev~~ ka-f 
rak kurumun altı aylık c:alışma dan gelir kaynaklanncn veriınlni rarm~ <?1d~g~nu soyledıgı 7.a-
d · · ·1 k · · 1 ul man bıldırmıştır. cvresıne a.Jt raporu ı c mura ıp. arttıracak yenı tcdbır er b up .. 1 .

1
. s .. ...._ 

1 
• Romaya Göre, Bir 

Kaç İngiliz Gemisi de 

HAZIRLAf\llYOR 
Düı1tl.anberi "\"un an - ita lyan 

cephe~lnde göze çarpan nisbi su
kürıe~ her iki tarann da pek 
mO?l.n. hart'!l :'ıt3 h:.zırl.ınmakta 
olduk'i.onnı göstermektedir. Dün 
geceki Ankara radyosu. A.merık::ı 
rady~una atfen. Ergirl'nin Yu
nonlılar tarafından izigal cdildi-

1 1 1 . • • ngı ız - ovyct munase.,çt crı 1 
ar raporuna ıttı a peye a etmış tatbik etmeye. ~alışmak', • dıgE>r Sovyet _ Amerika yakınlı'imı temin 

ve kurumun bilanço ve hesapla- yandan da mıllı havııc:tı~gımızı hususunda sarftdilcn gayr~tl~~!n. mu-
nru tasdik etmiştir. (Sonu: Sa: 2; Sü: 1) (Sonu; Sa; 2 Su :>J 

IASE MUDURLUGU 
Kurulacak Teşkilcita 
Geniş SalCihiyetler 

Verileceği AnlGşılıyor 
' Ankara, 28 (TAN) - Öğreudiğime göre, İaşe Umum Müdür. 

lüğünün vazifesi iç \"e dı~ ticaret piyasalarının koordinasyonunu 
temin etmek olacak, her türlü gıda maddeleri \"e diğer sanayi ma. 
mullerinin alınıp satılmasında tam salahiyeti haiz bulunacaktır. 

İhtikarla mücadele mevzuatında hugiinkü ınüe~·~·idelerin ki.. 
fi gelmediğ-i anlaşıldığından daha aktif \"e pratik çarelere baş vu. 
rulması, hakimin içtihadına \"e tefsirine lüznın kalmadan her su( 
için kanunda müeyyide bulunınaM hakkında hükümler konul. 
maktadır. 

Bugün Fiyat l\lürakabe Komis~·onunun yapmakta oldui?u sa. 
dere fi~·nt ve yüzde karlarının tc.~biti i::-iylc iktifa olunmıyarak her 
ne\•i iptidai maddenin bulundurulmasına çalı mak hu umum mil. 
dürlüğiin mükellef 6ulunacağı salahiyetler arasındadır. 

italıan n lranıada 
f n eüıülc Gerg"nlil< 
Hatası Artı11or 

"Bu " İngiliz Haşmetine 
Meydan Okumaktır,, 

Londr::ı. 28 CA.A.) - Times 
gazetes;, Hitl~rin .n~~lmr t&kvi
mine bir nazire ul::ırak. l\Ius"olL 
ninin !'cizlerile hnreketleri :ıra
sındaki müna~Phctlcre dair bir 
takv"m nl"şretmistir. Bunda ez
cümle şhyle denilmektedır: 

"28 Mayıs 1936 da MU$solini 
"D::!ilv Telegraph •. a vnptığı be. 
yar.aÜa. "İtalyanın Yunanistan 
ve Türkiye ile dostluk muahe
deleri vardır. İtalya onlara ria
yet ebek karanndadır,, demiş. 
tir. 

(Sonu; Sa: 2; Sii: 2) 

Naziler 500 r alebeyi 
Kamplara Koydu 

Londrn. 28 <A.A.) - Hür 
Frl'nı::ız mahfillerine Fransız hu. 
dudunclan Relen haberlere göre. 
Pa.:-iste vukubul::m kav~alar Ü
zerin(" 500 Fransız talebesi Al. 
manyada bir temcrkfö: kampına 
gönderilmis ve di~er bazıları da 
isı?al altında bulunrnıv:ın Fran. 
sn .... ·;; mıkledilm :ştir. 11 talebe 
ölı,ıiis lT~İVf'TS;t.,. kanat1~m1st1r. 

Bu haberlere göre, mütareke 
gü1,1ü olao 11 Teşrinisnnide Pa. 
riste tezahürat başlamt!lUr. UıU
versite talebesi başlarında birer 

(Sonu: Sa: 2; Sü: 2) 

B ••f( f Hasara Uğramış! ğfnı hildirmiş Lc:e de, bu b.9ber 

U ,e I e ı hen Uz resmen teeyyüt ctmcnıiş-
Roma, 28 (A.A.) - ltalyan tir. Zf.ten, ccpbe..'lin şimdiki va-

' tebliği, Akden fo Tngilız ve İtal- ziyctin• r;örc, E;giri"nin sukutu. 

S r ddeıı · yan filolar., ara.;ında cereyan mühirr. bir mroclc teşkil etmez. 
.,.,,+,.. ı..ı>clı:ım,c:hr 

İNGİI.İZ GAZETELERİNDE 
Londl'n. 28 (A.A.) - "Times,. g • 

zcıttsl diyor ki: 
1 eden son bar.ckiıt :1 lkkınr!a şu Yu~::.nlılıır, Göricenin şim::ıli gar-

. · j bisındekı da!lık mınt:ıkrılarda ıs-
' \ ın~:u~atı \•er?lektcdır: gal e~:.iklcrf yeni mevzileri tali-

r d,, • I Duil Sardınyanın ccn~bunda (Sonu: Sa: 2: Sü: l) e ~ r er dolaşmakta olan bir filomuz 1 
garptan gelen ve bir kaç safıharp 1 ---·- . 

"Henüz ıcbebl ıınlaşılmnıyan b 
1101-tn da İtalyan ba\.·a kuvvellorinl 

(Sonu; Sa; 2 Sü 4>) 

zırhlısı, bir tayyare ,.:cınisi ve bir ---------------------------
! ~ k" B k"ll d çok kruvazörü ınıiva eaeu bir c---~ 1 ı..:.s J aşve 1 er en ıngmz filosu ne tema~ geımı~- G UN 1. ER GECE R K EN 

ikisi Tevkif Edildi, tir Gemilerimiz muharebeye ttl· ... • 
) 

Fazileti Ö 
tuşmuş ve muhakka~ o!urak K 

1 
·v 

Prf. Yorga ldürüldü K?11t. tıpinde~l oir .kruvazciı!e aran ının 
Londra, 28 (A.A.) _ Reuter: Bırmıngham tıpınde bu kruvazo- ':I 

Alman ıstihbarat ajansına Bük- re isabet olmuş ve ı1asura LLğra-
. 1 tılmışUr. Bir dü:~man obiı.-.u kru-

reşten gelen bır te graf. dün fS- vazörleriınizdcn oirine ı Fiume 
balı tcıvkıf edilenler meyan.nda 
Kral Karol'un son Buşvelti!i Gi- kruvazörü ) isabet <?tm:şse de o. 
gurtu. sabtk Başvekillerden Ar- büs patlamamıştır. Destroyerleri· 
goteanu ve sabık Krllhn askeri mizden biri (Danciere destroye
kabınesi !'icfi Gcner:!l İlı:ısieviç ri) ağır hasara uğramış rn üssu--
bulunınaktadır. ne kadar y(.'<icktc goturülmuş. 
BAŞVEKALE'flX 1'EBLİGİ t~r. Harp_ gemi.le~in~.izi:ı. hıı~.t d.a. 
B . ı •)" 1 , A ) B k' fı batarvaları ıkı du!iı.1ın1 .ay) a-

Urff~:i ~o b.. • - asv~ ·a- · · d~. ·· ·· t ·· 
1 bl" · d' ?() .. 7 S ·t . rcsını uşurmuş ur. 
et te. 1hJ., -~ı ıyor: 1~ - ~ oz: CdŞTlk~ Duşman filosu, ateşi kr~r:rck sü-
gecc~ı . u ana rnpıs:.ırıcsm e ı 

1 

ratle cenubu Şarki istikamctiı~dc u-
kemiklerın mczardım çıknrılınası (Sonu; Sa: 2: Sü: 3J 

(Souu; Sa; .:? Siı 7) 

Dcmirmuhafrzlann Bükreşte yaptıktan nümayişler:lcn birisinde 

Yazan: Refik Halid 

Karar henüz tatbtka geçmediği için, gece yolda giderken rast. 
ladığımız ışıklı tek tük pencereler olduklarından fazla 

parlak görünüyorlar, Gözümüzü ~ekiyorlar. Karagöz seyrinden 
kalına bir itiyatla başımı dikip aydınlık çerçeve ortasında olup 
bitenleri merakla seyredeceğim geliyor. Çoğu perdeler ise ~mdL 
den indirilmi~. Meğerse İstanbul perde bakımından da ne kadar 
kusurlu, ihmal ve noksan içinde imiş! Kimisi ensiz, kimisi kısa, 
kimisi ekleme ... Pencere pervazlarının yanlanndan, üstlerinden. 
altlamdan karanlığa (arpuk çurpuk, iğri büğrü, hendesesiz ve 
nizamsız öyle ışık artıkları fışkırıyor ve öyle biçimsiz, fakir. pc. 
rişan bir manzara basıl ediyor ki bu intizamsızlığa son ve perde. 
terimize çeki düzen vermesi itibariyle insan yeni karan aynca al. 
kışlamaktan kendini alamıyor. 

Fakat fayda bundan ibaret değildlr. İki gece sonra şehrin 
bütün ışıklan büsbütün perdelenmiş olunca evimiz daha mahrem. 
}eşecek: perhiz ve itikaf ehli hakiki bir derviş ~bi dışanya göz. 
lerini tamamen kapıyacak, yalnız kendisine, "derun,. una ~mre.. 
cck. Artık kapımızdan içeriye adımımızı attık mı harici hayatla 
aramıza --(Ali Baba ve Kırk Haramiler) masalındaki mağara 
gibi- ulsımh bir hiil gerilecek. Bu yeni yuvamızda ışıklar ma. 
vileşerek veya mukelenel'Ck adeta kandilleşmlştir; çiy, çelik zi. 
yadan kurtulmuşuzdur; ampullerin başımu üstünde asılı duran 
zağlJ hançerlerine abajurlar ~ahtiyan birer kılıf. kın s;bi g~miş. 
tir; ışık. artık J?özlerimbe saplanmak icin <:ekilmiı? beyaz alevli 
birer kızgın mil değildir. Duvarlann çıplak, soiuk tenine ı!'iilf.?'C.. 
terin ılık kadifesi dolanmış; tavanlar bir çöl gökünün göz alıcı 
renl(ini kaybederek sünbüU bir havaya dönmü,tür. Hulasa evler. 
aile mahreiiılyetine daha uygun olan bir eski zaman loş1ufo ile 
bezenmiş, rah dednlliini arttıran bu lotlukla birer mabede ~ev. 
rilmi$tir. 

Dı$8rlnın ziftrt bnnlriı ka111smda i~nfn G glzlenmf,, naz. 
lı, tatlı naru bize evlerimizi daha çok sevdirecektir; hattA zanne. 
derim ki rece gezglncilerf de yavaş yavaş sürtüklfikten lmrtula. 
caklar. vakti ıellnce. ceplerinde kitap ve pzete. fenerlerini 1şıl. 
data ıflldtıta evlerinin yolunu tutacaklar, fena itlyatlannı bıra. 
karak evlerine abşaeaklu, e.ell Glaealdanbr. ipim sokaklara 
c:ekip götütdüğü 'günahkiirlan karanlık tekrar aile hayatına, us. 
luluğa ka\'uşturacaktrr! 



Askeri Y aziyet 
(Başı 1 incide) 

etmektedirler. Diğer taraftan, 
cenln bir sag cenııh harekeli ile, 
Pogradeç yolunun kesilmesi su-
' işgal edildiğine bakılırsa, bu 

ct'Jlubu arkislndc'·i Darda 
D.r.!zisl içinde \aktilc çekilmi-

lllUVaffak olamamı bazı dağınık 
kıta.lannın bulunduğu ve bun 

temizlemek lAzun geldıgı hatıra 

Epir Uu-a!nıdakl İtalyan cephesi 
sarsılmamısbr. HatW, İtalyan

Oparl da Iarında birtakım mev
mukabll taarruzlara geçU'dcrlne 

, Eplrde pek ku\ \etli bazı 
er el n ellerindedir, demektir. 

Zpir cephesine karşı geniş harekti
ltath7abllmek için, Yunan 1,arar-

daba blr ıki gün zamana 
olduğu meydandadır. Çünkü 

G&ice mıntakasınd:ı f gal edi-
Gldukça genls arazinin iç teski

bft' dereceye kadar intizama 
le zamana mütevakkıf blr is

hem de Epir harekitını hazırla-
1Ö7!e bır hamlede b<ısarılacak 

bir vazife deiildlr. Her iki 
enin emniyet altına alınması 

Balkanların 

Mukadderat. 
(Başı 1 incide) 

riatanın Almanya ile aliuta
kesmesi demek, ithalat ve 
atının istikametini degi tir. 

i veya harici ticaretin bu kıs-
kaybetmesi demektir. Bun

da en çok zarar görecek olan 
, bu isle dogrudsn dol;rruya 
adar olan buyük sermayeli 

t ve ihracat tüccarıdır. Bu 
le bunlar Bulgarist::ınm Al
a ile beraber yurumcsini ıs

ler. 
Uçünculer de, Almanyanın as
ıi kudretinden korkanlardır. 

ar, Bulgar hududuna kadar 
ulmuş bulunan Alman crdu
karşısında Bulgnrıstanın ac

e kani olmuşlardır, bu sebep
Berlinin emirlerine itaati, mu

emete tercih ederler. 
Almanya, Bulgaristan dostlu

iatif ade ederek, dahile 
ııa•ıqu Nazi teşkilatı sayesinde 
... ıera1enberi bu unsurlardan 

etmi§ ve memleket içinde: 
C?Jçüde tcşkilit vücude ge

mıistir 

ftte timdi Sofyada bu teşkilil
f~yete geçtiğini, hükiımc· 

devırerek Bulgaristanı mace
liirüklemek istedığıni f(ôru. 

ltalyanın Hatası 
'Bası 1 incide> 

Biliıhnre cereyan eden hadise
lerden sonra Mussolıni'nin beya
natı üz"'rinde fazla durnııya Iü. 
zum .g_?rmiyen Times, yalnız şun 
ları ılave etmektedır: 

"5 Haziran 1928 de Mussolini 
Ayan Meclisinde beyanatta bu
lunarak, "İtalyan siyasetinin a
na hatlarından biri İngıliz dost
lu~dur., demişti. 

22 Tec:rinievvel 1933 tc Flo. 
r~nsadan geJen bir faşist heyetıne 
hıtap eden Mussolini, "öz bir 

ırkçılığa müsaade edenler deli
dirler,, demiştir. 

Time .. mukayese ini şoyle bL 
tirmektedir: 

Fransada Gerginlik 

Caen'da bir A.hn.ın avcr tayyare .. ı 
tarafmdan el ıilriit bır İngiliz tay
yarccis'nin rnczan biıtun b·r b3fta çi
çeklerle suslcnmi•• r. 

S ncmal:ırd:ı 1 1 h:wa kuvvetle-
rinin Almanyad a tı an tahribatı 
gösteren fılmler lk t fanı ile ve 
'ba!'!tan,, avueleri ıle karıılanmakta
dır. 

Gayri meegnl denilen arazide de 
gergınlilr artmaktadır. Geçenlerde Ly
on'da Doriot'nun b r taraftarı Yahudi 
lcrin aleyhınde beyannameler daiıt
nuşUr. Bu beyannarıcler ıu c mle ile 
btiriyordu: Ya asm Donot, ya,uın 
Petaın, yaşasın 1- itler. Böylece Mare-
5alin adının Hitlerle beraber gctiril
meıl öyle b·r infial uyandırmıştır ki, 
beyanname yırtılmre, ve dafıtan da fe
na halde hırpalanmıştır. 

F akat Bulgaristauda halkın 
~" 80 i Rusya taraftarı- B u cereyanlar karşısında, 

. Bulgarlar otedcnberi Mos- statukoyu .muhafazadan 
ayı hamileri telakki ederler. başka bir şey duşünmiyen, fakcı.t 
sevgisi Bulgaristana kok sal- tarıhı bir karar vermcK vaziye

• Sol cereyanlar da komşu tinde bu!unan, Bulgar hükUıneti 
ekette hayli iler!~tir. nazik bir mevkide balunmakta

.Buolar hukUnıetin Almanyaya dır. 
tar siyasetine muhaliftlrler. Filoff htikWnetinin bu nazik 

slyaai taarruzu karşısın- vaziyeti 1darc edebilecegi şi.ıphe-
Sovyetlerin Balkacla.ra ve ildir Çünkü hükUmotın lstınat

llllMIU8 Bulgariatana karfl al&ka gjhJ kalmamı§tır, sağdan soldan 
de, Bu\gariltand:ıki gelen kuvvetlJ cereyanlar karp

t taraftarlamıa ceearct ver. SlDda yıkılmak tehl.ikeeine ma
. lUdiseJer de onlara hak rudW'. Binaenaleyh bugünlerde 
gibi goriınmektedir. Sofyada bir hükUmet tebeddülü.. 

Şimdi bwtlan da Sofyada faal nü bildire.o bir haber gelirse şa"
halde ıoruyoruz. 1ki gun ev- mamalıdır. Bulgarıstanm ve bu 
Sofya universıtesındeki b clı- meyanda B Ik ların mukadde

de Bulgaıı tand Nazı \ Sı>v- ra ını bu ukum ti ·shhlaf ede
c r .>anlarının ca P mak•a cck olan hükum t ·"'~m ed c .rt
gunu g ı teren b r cmardir. tir. 

T A N 

f°GONON .. MESELESI i Örfi idare . . ....... -............................ _ .. ___. .. 
Verilmesini istediğim Komutanının 

ir Karar! Tetkikleri 
l' azan: Naci Sadullah 

Akdenizdeki Harp 

Londra, 28 (A.A.) - Hava Neaare
tluin tcbliii: Diln rece lnıilız bombar 
dıman tayyarelennin bqbca ıayreti 
}{olonya tehrine ve bu oehrln etrafm
daki muhtelif hedefler uzerıne tekıif 
c ılmiJ r. !Sur 1 ra ı ddetll ve mu
\ affakıyetli taarruzlar yapılmııtır. 

Dun i~iltere uzerinde 11 Alman tay 
yaresı duourillıbuştur. lnıılizler 2 tay
yare kaybetmiılerdir. Ptlotlan saldır. 

LONDBADAKi HASARAT 

Londra, 28 (A.A.) - Duşmu tara
hn~de Londriya yapı
lan ar esııa1ında metlıar 
Carlton •• laT07 otellertııe bombalar 
ıaabet ettlll Blrenilmlttlr. Bir bomba 
ı 20 kip bulanan Carltoıı otelinin çatı. 
srnı deJmiftlr, SaYoy oteline iki lrfl'6k 
bomba isabet etmiıtir. Merkest lnsil• 
ter nin biiyilk eeh'rlerinden bıri olan 
! cıceater oekremaneti ıon ııunlerde ya 
T ılaıı bo bardmıanlar netıcesınde ha-
ara uiraınıttır Beledıye ve adlıye da

ırcle ını ba mdı an şehremaneti bina
ı şehnn en ıu el bınalarmdan b rıdır. 

1 :t lf;W: t1 :I J ;19 J ;J 
YUGOSLAVYADA: 

e Belorat, 28 (A.A.) - Mllfrltlere 
m.:nsup Ünlveraıte talebesi grupunun 
c!!in Zagrop Onlverattealnde Hırvat 
köylü partlalne mensup bir talebe 
grupu il" kavga çıkarmıt oldukları· 

nı bildirmiye Avala Ajansı mezun· 
dur, Bu kavga eanaıında bir talebe 
rü,,elve kurtunlyle yaralanmıttır. 

Polla birkaç klşi)'I tevkif eylemiftlr. 
t1' LlLU~HEUE. 

e Londra, 28 (A,A.) - Savyetle· 
rın Londr;. BüyUk Elçlıl M•lıky, H•· 
rlcıye M üıteıarı Butler'I ziyaret et· 
mlştlr, Bı. konuımalar. alyHT vaziye
tin umumi tetkikine ve iki tarafı •· 
IAkadar ,eden meselelerin mllzakere· 
ıine tahaia edilml§tlr. 

e Londra, 28 (A,A.) - Hariciye 
MU11teşarı Butler, Feroe adalarının 

lnıılli::: kıtaatı tarafından lıgal edil· 
dljilni Avam Kamarasına blldlrmiçtir. 
lzı.ında llr İnalltere arasında bulunan 
bu adalar, Danlmarkanın malı ol· 
makta devam edecek ve mahallT Par· 
15mento tarafındın idare edilecektir. 
HÜR FRANSADA: 

e Kahire, 28 ( A,A.) - General 
Cartroux, General De Gaulle'On ken· 
dlıinl Yakın Şark, Balkanlar ve Şap 
denizi mıntakasını umumi murahhas 
tayin etmlı olduöunu blldlrml§tlr. 
BULGARISTANDA: 

e Sofya, 28 (A.A.) - Maliye Na
zırı Boıllof mllU mlldafaa lçln bir 
nıllvar 360 milyon levalık tahsisatı 
mutazammın bir IAylhayı Mebuaan 
Mecrlılne tevdi etmlftlr, 
FlNLANDADA: 

-. Helılnkl, 28 (A,A.) - Di5rt H· 
neye yakın bir :umandanberl Relıl
cllmhur olan Kalllo, ııhhl vaziyeti H· 

beblfe latlfaaını verml,tlr. 

İcra Vekilleri Heyetinin 
Dünkü Toplantısı 

Ankara, 28 (A.A.) - İcra Vekilleri 
Heyeti bqiin ölledeo sonra BqyeJrl. 
Jet dairesinde Bqvekll Doktor Refik 
Sudam'm Rl;pueti altmda haftalık top 
luatmm 7&PDUf ve nısnameatne dahil 
meeeleler bedııde c&rlltmtlıttlr. 

Valiler Arasında 
Ankara, 28 (TAN) - Bolu Valfai 

Naci Kıcıman, Trabzon Valilifine, 
Trabzon Valfal Osman Sabn Afyona, 
Afyon Vallııi Ahmet Durmu Boluya 
na il \ e tayin ediJm tir, 

D r k K ym k mı Hıl .. met Vekdlet 
em ine lmmıstır. 

ı 
Işık K ararfma 
Hazırlıkları 

•• 
Bitmek· Uz ere 

Yersiz Yurtsuz Olan Sabıkalılar, Ücretle 

Belediye Hizmetlerinde Çalıştırılacaklar 
ta. yersiz, yurtsuz olanlar da üc. 
retle belediye hizmetlerine yer. 
le~tirilmektedirler. t~Icrinc de
vam ed p etm dikleri her gun 
ve gunde blrk<.c: defa zabıta ta
ra~ ındu 'l kontrol cdile<'Cktir. 

PiL ntJHRANJ HAFİFLEDİ 
Piyasadaki pil buhranı J(evşe. 

mi tir. n· ndenbcri l(ümrükte 

29 11 .. , 
Sis Yüzünde 
Dün LimandCI 
iki Kaza Ole!' 
Diın sabah limanda, ııımdiJC 

hemen hiç ıorülmcmıt bit ; --" 
~is olmuş ve uat g a kadar O-
kil vasıtaları işliyememişle~ ff 
karada da kendi ini hlısettırf!U'I 
metre ileriıini goremiyen ot 
ve tramvaylar gayet ) avaş 
debilmişlerdır. • _,ı. 

'Haliçte sis yiızundeıı. bii"1r: 
nuz anlaşılamıyan, büyük bir 
Balatta Sureyya Paşa Kumaş 
nunde bulunan Süreyya PaP 
~ddetlc çarpmışur. Bu mu 
tıceslndc muı parçala.nmıf ti 
lcaçnı11tır. ,, 

Band n ba ka Köprü önüııaıt 
motor çarpışmış ve her ikisi iti 
ra ujramıştır. 

~~~~-o-~~----

bulunan Yunan pilleri piyasaya Başlanıyor 
cıkarılmaktadır. Maamafih şeh- Dul, yetim ve mütekaitlerin !" 
ri.rrıizin muhtelif mağazalarının l Jıl. maa !arının tevziatına s·~ 
vitrinlerinde. "burada pil yok- nunun uçunciı gıinü ba l~ 
tur,, diye levhalar bulunmakta 9 uncu ıünü akşamı nihayet v~ 
idi. Dün pıl meselesi hakkında. tır. Maaılarmı Emlak Bankas 
biri Fiyatları Murakabe Komis- lan zat maaılan ııahfplerine 
yonund!ı, diğeri de Sanayi Birli- ym ikinci günü sab:ıhından ı 
if nde iki toplantı yapılmıştır. tediyata başUı.nacaktır. 

Piyasada: 

lsviçreden Bir 
Heyet Ge&yor 

Fiyatkrı Murakabe Komisyonun 
daki toplantıda pil, cep feneri ve 
cep fcne:-lerine mahsus ampulle. 
rin beyannameye tabi tutulma
sına karar verilmistir. 

Ph fabrikatörleri, Sanayi Bir
liğınde yaptıkları toplantıda, is. 
tihsalatı arttırmak için icap e
den iptidai maddelerin tedariki 
hıtkkıno;. tesebbüslere ızirişmiş. 
!erdir. Bu hususta Mıntaka Ti
caret Müdürlüğü, pil fabrikala
rına 18.zım gelen bir kısım ipti
dai maddeleri temin etmistir. 

Poliste: ---
Kaçak Çalııan 5 

Otomobil Yakalandı 
İstanbul Parti İdare Heyeti Reiıi ile 

doktorların bizzat kullandıldan busu
ıt otomobillerden baıka diler huıusi 
otomobiller ile deniz tenezzllh motör
leri ve motosikletler dünden itibaren 

Arnavutların Milli 
Dün, 28/11/1912 tarihinde /6 

yadaki milli kongrenin ka~ 
ı cian Arnavutluk hüldl.metbıill 
yıldönümü idi. Ba münaıebede. 
mizde bulunan Arnavutlar 
dalı:i elçilik binasında topl 
di aralarında milli bayramlarıoJIS 
temini tutmuşlardır. 

VEFAT 
Dı,yarbıkır mebusu RD1ttl Bekit1a 

rul Zehra nfat ctmi tir. c.n.uctl 
cuma a il ıaat ıo raddclcriıul9 
Bafdat cadde indckJ kö lderiııdcn 
ınlmbotla Slrkecin •ılıledDcc_. ~ 
mide öflcyi m te&krı> n&man lal,_.~ , 
ra medeni mabsvıvna dcfııedl~ 
rahmet ctıiıı. 

çahımamqlardır. •----------....-: 
Dün bu :vasata riayet etmlyen çift 

rakamlı 3 taJı:ıi ile 2 huıuai otomobilin 
ve 2 motosikletin pllkalan alınmqtu. 

Bunlar bqün M1ll Korunma Kanu
rıuna ~uhalefet ıaçuyla adliyeye •eri
leceJderdir. 

Berlindeki Temaslar J Yunanistan Harbi 
(Başı l incide) (Başı 1 ancide) 

vaffak olamaması yüzünden her ne ka- h:ıız olduklıırı üstunlilfe r~en, biç 
dar çok yeni bir safhada ise de Mos- blr işt. y .. ramamış olmasıdır. Bu lmv
kova bitaraflıiııu muhafaza etmeğc veUerin ataleti, y11nn belki bi inci 
ve inıiltereye karşı teşe:kkiıl eden ko- derE'Cede mQhlm bır a kerf he.zımct 
alisyona iltihak ve battA bilvasıta bile 1Cklinl alacaktır.,, 
olsa mücadeleye müdahale etmemetc D. Uy Telegrnph'ın Atına muh:.lbi-
karar venniıtir rine beyanatta bulun"'n bir f ng liz 

"Gazetelerde ne$rcdilen bazı yazılar hava subayı, İtalyanların Arn vut
hılifına olarak Berlin konuşmalarında lukta biriktirmiş oldukları benzin 
Yakın Şark ve Merkezi Aıya mesele- ıht!yahlarının pek mühim bir k1smı
Jcri göriişülmemiıtir Molotot Sovyet- nın tahrl,) edildilinJ söylemlıtlr. 
ter Birliğinin Karadeniz ve Boğazlar- "Daily Hcrald., ın dıplomati < mu
la alakadar olduiunu ihsas etmi•rir. harrlrint: gore, İtalyayn y:ırdım fçın 
Bu iki mmtaır.da da Sovyetler Birliil Al:nanyanın henüz faaliyete gcçme
statükonun mıobafazasmı ıiddetle iste- mlş olm:.sının sebepleri liUnlar ola-
mektedir... billr: 
SOVYET ELÇİSİ BERLİNDE 1 - Görice muzafferlyetindcm son-
Hertıı •• 2& (A.A.) - Sovyetler Bir- ra, Balk::ın devletlerinin hattı hurc

lı.,inin yeni Büyiık Elçi 1 Dckanozof, kctlcrindc: dJha ziyade metanet gö-
bugün Bcrllne muvalasat etmi Ur rülmlye bıışlnmıştır. 

• • 2 - Seneni'tı bu mevsiminde Bal-
Berlin, 28 (A.A.) - Alman ıaze- ka'lların istlllısı, çok mOtkül bir as

tderi, son rıinlerde İsviçrenin Avrupa kerJ hareket olacaktır, Böyle bir ha
milletlerini sarsan bugünkü fırtınada rekt>tln terasına •irişmeden evvel, 
masun bir ada olup olmadıf ı meselesi- inceden inceye ve metodik hazırlık
n! tetkik etmekte ve şöyle demekte- ıtır~a bulunmak Uızırndır. Bu k bıl
dır: . . ,a,.n hiçbır hazırlık ynpılmamış olduğu 

. "Berl~~eki kanaat İlvlçrenin yeni znn!ledllrr.ektedir. Çünkü Almanlar, 
~u:a~ ıltıhakta. pek geç kalmak teh- Itul)'nnların kolayca bir yijrQyüş ya
lıkesıne maru.z m~lelı:eUerden biri ol- pacaklarım hesap edlyorlardı. 
dutu mcrkezındedir.,, 3 - İtalya. Alman yardımını iııte-

BULGAR PARLAMENTO. mıyf' ve hattA kabul etmeye mütema· 
SUNDA yil bulunmamaktadır,,, 

Sofy-. 28 (A.A.) - "Reuter,. Gü- MACAR NAZIRININ SÖZLERİ 
zide parlamento azalan, mebus Duma- Pe te, :ıı (A.A.) - CStefanl) : Ma
nof'an Mecliste Yuıoılavyaya karşı c. r Hariciye Nazırı Kont Claky, Ha
yaptılı taarnuu takbih etmitlerdir. t'iclye Eııcüıneninin huzurunda Ma
Eski Başvekil Köıeivanof, mezktlr ta- carıstarun iıclil pakta Utihakının sc
arnuun böyle bir anda yapılmış olma- beplerinl 1zab ederken, fUD}arı 167-
&tna teessüf eden yine eski Baıvekil lemıştir: 
Çankofun miitallasına iıtirak etmiıtir "Bazı kimselerin İtalyanın Yuna-

Çankof, şöyle demiştir: n! t nı hcnuz işgal edememiş olm -
"Dumanof, ancak fahsl noktai naza- ı d n dol yı sevinmeleri boştur. Fa

rını ifade etmiştir. Bu, ne hülıcdmetı. şı t İtab;cı, erefine halel getirme'~ 
ne parlamentoyu, ne de efktin umum·- tC'hlikesınc maruz kalm k ızın b zı 
yeyi bir kayıt altına koyamaz. Garp dc'dctlC'rn aklıselime rücu etmek ü
koınşularımız bu yersiz taarruzu fena zere biı mühlet verebilecek kadar 
karıılamamhdırlar: Çılnktl Bulgarlsta- kudretli bulunmaktadır. Bu müsa
r.ın Yugoslavya hakkındaki dürüstl!icU m:ıha devresinden isti!ade edemlyen 
ve iyi temennileri pek All malumdur.. ve istif:ıdr etmek istcmiyen kimıcler. 

B 1 2• (A•.A ) Çank f bütün mesuliyeUert ilzerlcrlne almış e grat, o • - o ve 1 1 
Köeeiv&Dof'an Bulgar parlmentosunda =o==u=r=ar=·"::...====::r::====== 
ki nutuldan, YugoslffY& mahfillerin-
de bilytik bir memnuniyet u,.andınnı•- Bulprlarm Kitler tarafmdan arzu e
tır. Bu mahfillerde mebuı Damanofan dilcliii derecede muti olmadddar1D1 
" · d röıtemıektedir. Esasen Bulrariıtanın 
• ıaco.Jav Makedonyaıı ünrın e. ller• lstlll edltmcal aflebi ihtimal Ttlrlderl 
ıUrdiliü taleplerin çık&rdıiı bidiıeye de harbe ıevkedccekttr. Yunanlıtan 
bu suretle kapanımı nazarile bakılm&lr 1.eferlerlne ilbeten elde edflmiı olan 
tadır. Taranto muvaffakıyetf Gruzianl'n'n 
LONDRA GAZETELERİl\~E ıaarru7.unu gayri muhtemel bir hale 
Londra, 28 (A.A.) - Ne\\ ı Chro-ı getirdiei için, lnclterenin bazı tehhke

• icle,. ga:ı:etesi Balraristandan bahie- lcri goze alarak, Afrikadaki askerlerın 
den bir yazısında dıyor ki: den bir kısmını Avrupaya naklctmesı 

"Bulgaristandan gelen haberler, de ihtimal harici değıldir.,. 

8,00 Proınm 

ı.os 1111a11ı: <PL> 
l,U Haberler 
l,30 Mildk (PL) 
l,4S Ycmclı: llıtcıl 

münasebetilc orada çab 
olan le3yonerlcr hapisane 
gırcrek cskı rejimde K 
ile lejyonerlere karşı yap f 
lan cinayetlerin başlıca 
addedilen siyasi :nevkufl' 
bır kısmını kurşuna dızı:ıt~ 

General Antonescu, tı~ 
ve Jcjyoner hareketi bU fiili 
bih ctmekedirler. Lejvone~ 
keti butün azasını hükürtle 
diği nizam çerçevesi içeı is~ 
maya ve bu nizam ve 
muhalif harekette bulutl • 
şiddetle tecziye etmeye 
vermistir. 

Lejyoner hareketi ktnı' 
Horia Sima da bir beY ti 
neşrederek lejyonerlerin '° 
siplinsizlıklcrini takbih e 

YORGA DA ÖLDÜR~ s 
Berl n, 28 (A.A.) - D. :N.:; 

de Rumen B.ışvekillııi etmiı o t 
fesl:5r Yorga dün Lejyonerler 
dan evinden kaldınlmıştır. _..ı 

P r o f e s ö r iı n ceseu-
Y•kmında 101 berinde lıif 
vcl kurıunu ile delikdetık 1 de bulunmuştur. Lcjyonerlet 
l'eınir Muhafızların Şefi o~ 
anunun katlinden "ma.nen nı ~ 
dediyorlardı. Yorıa, Kodreall 
makalesinde kendisini tahkir ,J 
ıttiham eylemiş ve KordeatıU 
de altı a1 bapis ceaaaiylo ıı•" 
lir dava açmqtL _ _..A 

ROMANYADA ASt\811"•~ 
Bukre , 28 (A.A ) - D. N· ~ 

amba - Perşembe ı;cccsl . Jf 
Antonescu, bazı tahaffuzi •~ 
birler almııtır. En mfihim bı _____ , 
bu meyanda posta binası •• __ , ........ 
santralı ordn tarafından i P1 -
ve ıece yansından itibaren bil~ 
fon muhaberatı kesilmiştir. Sa~ 
10 dan itıbaren ecnebi meınl cd 
muhabere imkanı buJunamaınrf 
birde asabiyet hükümferm•~tt 

Dilıı yapılmış olan ve ıüıtı ~ 
'..ı ıu dakikad bil ;.amarııeı1 ti"~ 
dilemiyen muhtelif bareketlef• 
~ Bqvekil Kalinesko'yu Ü t 
olan "daiınık kollar,, teşek~~~ 
fnıdan yapılmıştır. Blilı:rct P""' 
miralay Gavlanu bu "d ClJk t 
lcr,. ile münasebette bul dd 
'-azıfc ınd n led im ve er 
tcıor Palanjea.nu get r t t 
kım hapiıhanededır o,;e k 
Lu hususu doııru o c.rak tt~ 
de& ldir. 
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H arp esnaPDd• her mm>le.. Fakat gelgelelim bu iki adamın - Sevgili damadım. 
kette oklaia libl tn,il- da bOyük birer merakı vardır: memnun görii)roru . 

terede de fÜphell ~ bütün Telsiz telgraf .. Geceleri saatler e matem yapmamlZ lizım. 
ecnebiler bir araya t.oplanarak makinelenn bapnda dunya ist.. - Bayır b,..apeder! Bu 
nezaret altına ahnm• .. ar:hr. yonlannı bulmaya çalışırlar. mbı sebebini anlatsam sb .. 

Apjldela vata banlar U'llllD- BunıUn ilU sene evv 1 bir gece nim cibi yalaa pıkı •ı 
da bıahuum Corc Jak lsmtade teudüfen çalıştıkları ist:ısyonia- delil rabederslnlz. 
Çek~ bir mülteciye ait- ra rasgelir ve konuşm a başlar- - s·zı diullyorum. 
tır. Kendisi tevkif ecllldiğl sırada tar. Bu· ertesi akşam, daha erte- - Buyük bir tehlike 
isle Wnlncle aıenç bir Alman kı- si ak m da devam ed r Derken Bi&i Allah sakladı. Verilıa'I 
zı ile evlmmlk bere idi. bu gece sohbetleri ıhm 1 ed le- bmıa varmq. 

Hatbukı, şimdi, o da, sevgilisi mez bir adet h Une g ı t' - Neden? 
Fransız hilkumctinin Vichy'd , de aynı mmtakada ncıaret altın- İki adam birbirlerine kendile- - Düstinünüs. Ya suyu 

dadırlar, Fakat, burada evlenme- ri aileleri. memleket} i h kkın- taraflndaki Yorpld ~orbaeı 

A JDı gunün akşamı, saat F H · · !erine imkln yoktur. Bu vaziyet da m\lfassal malum.ıt verirler. girdijimiz davaya daha bl 
17 de, üçuncu cümhııri- ransan1n azımetı karpmxia Jak evlenmelerine mu iki meraklı artık birb" lerinı her- bitişik kom umuz Madam 

yetin nazırlar heyetı, Pariste son aaade edilmesi için hükıllnete gün bir arada oldukları arkadaş- yanla girseydık halimiz "8 
~unamı yantı. Ruznam de. bir münacaat etmiştir. lanndan, ahbaplarından daha ıyı cakmı 1 

Wk müzakere mevzuu vardı: Ha- Harbı·n Bundan nihayet bir kaç gün tanırlar - B-· dlifiinmemiftb9. 
reket? evvel kendlahıe hususi müsaade Sö k b" b" . .. kınız var sevgili damadma. 

Cephelerden gelen haberler, gebniftir. Vaziyet hemen kıza da l i ~~ ~1• ı~ ~ inın ftW Y8k bir felibt olacakta. 
aatler geçtikçe vahımıet peydah- En su·· vu·· L bildirilmlftir. Hükftmet her ikisi- er nı. ıç gormem an il e - Aranında su da yold&. 
lıyordu. Bu arada k rar verildı: iJ1 il kaybet- nl de evlenebilmeleri için iJd saat Amerikalı dert ort 1 n karde- - Buralara kadar pllMI._ 
N •'"'"'lar I_ ........ Paı·ısl terke D serbest bıralmı·-· fi Geolulrlaelr.Um h ti dl .•• 
• -u, ' --~-- - Tabii bu hav;_;;_:_ :Lı...a de -. g e • arp ge r çatar. 
deceklerdı! ram' " * ~ ~ --- t n - A.yatwmızdaki ~...,. Hareket programı tesbit olun- vinmişlerdir. Derhal en ya1mı be- n tereye dilşman. bomb, lan çekip alacak&anlı •.• 
du. V c celse, bazın bir sukıinct A rttk helecanlı bir intizar lediye clatreslne kofmuşlardır yağmaya başlar. M ter C ~n - Heklnnm var. Keller 
içinde n"hayet buldu. g und n -ron:-a, gren- Fakat ge'lpleUm phltleri yoktur: gene her R~e gecirtfikle.i buh· yas tataeak gilııde ·~ 
Akşam. radyo vasıbsile halka, Haztrar:m ıı incı günO ldJ, Hü- mek zaınam gelmişti. Yuzler mü- Halbuki aradan vakit t geçmek.. ranlı srnnlen anlatmaya devam emir vereeettm bayrakla 

"hükumetin asken cbepler yıi- k\1met geli z ~Tou ) ~ Y r- tekalllsti. U uııdu. Bu suku~ iÇlll• tedtr. e edy er. Dek rkdis~~ bit:. lgeceb. Misklift r llD ... Senlilder yapılsm! 
zünden Parisi terketmek mecbu- J ;yordu. HO eı erk nının de Reynaud soz aldı: t..ıerin .. ı.. .. ,,._. gören Jak ong. en me şoy e ır te (Zlfi çalar. içeri CİnA 

1 ara lan pt k v tı Loıre " v~ -...ı:ı- : .. ;~ bul d ~ ~"~·"" yapar 
rlyetinde bulunduAu, ve Ba§Veki- sahlllerfne 1 1m.4U. Ar b tar u- - -e&AUU:r, ~e un u- herxıen bir otomobile atlayarak ~ada •-1.uı. al da 

1
__ emirler verir.) 

lin orduya iltihak edecegi,, bildı- zun mOddet blrb!.rl ı tak p etti. • ğumuz saatin ehemmiyeti malum tekrar kendi hususı mmtakalan- - va- -.&UAe tm OMW - Öteki ne diyor? 
nldi. ötıe vakti muhaceretin ılk mer- dur. Buna binaen, General Wey- na kopt" ve buradaki jandarma- ~buraya. ~erikaya, ~i- - Yaaardat sıW •nt 

Ve Pari.o;, "açık şehir,, veya h 1 ne muvasalat h t m buldu. gand'dan mert vaziyet hakkın- lardan ikt t~esini yakalayarak zilD yanımıza miAfır olarak gön- rttyor. 
"harp meydam,, olarak mukadde- da bizzat gelip size m9.llimat ver- §ehadet etmek uzere evlenme der. - Yeni bir 14'Y var mı1 
ratına terkedildi. mesın talep ettim. Şimdi sözü duresine kadar gclmelerinı rica Bu havadis çoculdan fevkala- - Bana şu hikiyeyı 

__ ,_: ı. •• 
1 

'=•H Ve sa t 17 den geccyarısına eden taarruza mukavemet ihti- kend" ine bırakıyorum!., eder. de sevindirir. Senelerdenbcri is- göndenni : 
a wup - unm••- bdar, phr1n Cbltillon .tapum- mali kalmamıştı. Sükut daha ziyade kesafet Vakit geçmektedir. Jandarma- mini işittikleri Amerik b daVJla- 'Hamamböcetl an beyin 
n memana oWuima• dan çıkan lf1klan aoııük bir ara. * * peydahladı. Bqkmnandan IÖZÜ• Iar ünüormalannı dejiştirm 'Ve, rmı görmek nibavet kı ıneı ola- racaat etmif. "Beni de ı ı 

• Demek ki M.aeula- balar kafilesi, ibnitlerine henOs ne şöyle başladı: ıilihlannı bırakmaya bile vakit caktır. Analan babaluı çocukla. lın. 8ea sıaen dyade bal 
ya~a karı tecavüz. tamamen veda etmemiş bir bükü- 1 kindi vaktine kadar, Fransız "-Başkumandanlığı deruhte bulmadan hemen belediyeye ko- rmın iyi bf1dikleri bir dostun ya- rım. demiş, inanmalar 
ti yoktur, ve Alman· metin nazırlarını Seine"den, Lo- 1 hükumeti, sanki mualliı.kta ettigim zaman, Meuse cephes"ni pr.lar, evlenme merulmi de der- mna gideceğini bilereK sevinir- na almqlar. Bir kaç gitn 
'~ Ya Macaristan ıre'a taşıdılar. irnif gibi, bomboş kalm tı. Niha- delinmiş. ve ordularımızı karma.. bal yapılır. ler. Wr şey Nceremediil me dan& 
mcsi ihtimali kuv- Haziranın on birinci günü idi, yet P. Reynaud'nun avdet ettiği kanflk, V4! kaçar bir balde bul- Tekrar geri döndükleri zaman Şimdi Mister Cakson'un çocuk- kınca anlar hiı um etın le 

dır. hükumet gell§iguzel (Tours) a haber verildi. Briare'daki erkinı- dum. Bütün gayretlerimiz bir iki aat dolmuştur. Jakın otom?- lan Amerikada Mister Yon,ı"un nelerile soka soka böceği 
r t raftan Röytcr1n An· yerleşiyor! harbiye kararg&hından geliyor- tek h ~efe tevcih edil~ti: Mer. bildıen ild lilih1ı jandarmaıwı QI- vanındadır ve muntazamın. baba- daa dışanya atm•ılal'. Boe k 

biri taraf nJan \crilt"D Hukumet erkanının ilk araba- du. Vükeli meclial de saat 16 da kezi lehimlemek, ve Pran.ız or- zamtlode çıkblmı gören arka- lanna hayatlarmdan ve Mister hakarete siiceamemi • Ya 
re Alm nya, Türld- lan afak vakti Lolre sahillerine Caqgey'de toplanacaktı. dusunun sol cephesini takviye et. da~ kencUalae tatılmakı.dır. Yonll('dan nekadar m mnun ol- yerden fOyle sôylenmi : 

k Balkanlarda )'eal gelmi ti. Arabalar, uzun mı.iddet hat, saat on altıya geldfli mak! lari O IH. dak1annı yazmaktadırlar. - Haklan var. OmrtitMle 
yol a acak bir hare- birbirlerini takip ettiler. Ö le halde bir çok na.zırlar hi1l na. "Arras'dan, Amiem'e tadar ild - Ne yaparsuı, .kmnetimde Fakat. l!tu İm{ilizle- Amerikalı dirhem katran bile ya 

hakkında vakti muhaceretin ilk merhale- me!YCUttu. kvm11n blrlepnesine ça1ıft1m. onlardan kurtulmak yok.. Hür ancak bu haT'btn sonundn görü!- W yapmaya kalkana Ull 
sine muvasalat hitam buldu. I.oire sahWnde bir Cand pto- "Size, bunda muvaffak olama- bır.alaldı~ uman blla onlara meyi ümit etmektedirler. olur! TAKV 

Bu gelişiguzel yerle ·s, çinge- su vardır ki, tohretl, Cangey şeh dılunı teeuüfle beyan ederim. isim düftü, diye dert yanmakta- -ıiP.i'4iii~iiiiİİiİRİİ;;;j;iiiiiiiiİ 
ne göçebelerinin konaklayı_ ı ta:- rinin ,c>hretinden daha büyük. General Gort emirterımi icra et. dır. 1 
zında vuku buluyordu. Hıç b~r tür: Eski İngiltere Kralı 8'!ktzin- medi. Pek mıithit olan Dun· * * * * 

gUn Demirmuha[ızJarJ 
t lAkki ettikl ri Kodrt.a-

18 dan ıkarcbklan ce. 
da merasim yaparken, 

e pderek bu zattan al
e orada kurşuu dizdir· 
• Dlier hir Batt.eklll de 
alarai idam etmişlerdir. 

or ki Gen ral Aıato
lllemlebtte mllstakar blr 

~ınımamqtu Demirmuba
bozuk faaliy tl rine de. 
kt dir. Onl mı bu faa-

• Romanyada idari anar
devam etm kte balu

eıa l>Uyllk derldlr. 

** 

şey evvelden hazırlanmamış, hıç ci Eduard yeni ismile Windsor kerque hildises"nden sonra elim. D~-..!-: Gö"L
bir ey evvelden duıilnillmemis-1 Dükü, bu' ptoda ev~ de topu topu 00 J'Rııaq brluuıl- PUUIDC.l"ma 1!'mebal 
tt. Binalar bomboftu. Kaledt-cKia- f Nuırlam.n çıb~ rbı tllDile le yalmz iki lqlus fırba lala im 
larma lazım olan eşyalar 'kıttı. bu f8hlrde lllıefhur Ş!ltonun nuştı. Fakat, bft 'bir gemual, ne Arka1aıJ O uflar : 
N ezaretlerin bir kısmı ya Tours- isınbd birbirine karı~tırdıklan de bir memleket matlup oldugu
da, yahut ta, clvanndaki Lange- için şatoya gitmiflerdL Avdetle- nu itiraf etmelldır. O zam n, M Utar Yong ile Mister 
als, Azay.Je-Rideau, Ye Ligueull rint' beklemek 1B.zım geliyordu son bir muharebeye daha girme. Cakson'un arkadaşlrk-
kasabalanndaydı. Ar<ilarındll te- Nihayet saat 19 u 35 geçe yi düşundiım!,, lan gayet enteresandır. 
l~f~n yoktu. ~u. yu~den blr~Jrle· hepsi bır ~aya gelebildt. Oab~ Artık, hiç bir ümit bJrakmıyan Bu iki ahbabın birlııclsi Ame-
nnın adreslermı bıle bilm_yor- dojrusu getirilebildi. "\'. alnız e-k bu bailevi mukaddemeden sonra, rikada, ikincisi de lngilterede o
lardı. İçlerinde, kendi kendileri- uzakta ikamet eden Fr~~·a Weygand, galibiyet için değil; turmaktadır. Her ikisi de kendi 
ni k~ybed~nler, ve g~e kendi haber verilememişti. İçtimada sadece milli erefi kUrtarmak me\ıtlekeUerinden çıkıp ecnebi 
kend lerinı arayanla~ bıle vardı: yabm 0 bulunamdL B kum n- ~in açılan, ve 55 Fransız fırkası- memleketleri ziyaret etmemi tır. 
Hulasa aralann~ ırttbat tesis daabjui kul renkll koc;mıaıı nı, 145 Alman fırkasile boy öl- Tabü bu böyle olunca bu iki ar
etmekten ~amıle acizd!ler. . . Paabard'ı, onunde ıtumandanlık Ç\lf!D ye sevkeden bu muharebe-- bdq blrblrlerlnl de gonnuı de

Cumhurreısi ~angey d ıdı. fıllınuile parka girdi. Sık, asır- yi, bütün inceliklcrile tasvir ve IUı.dir. 
M. Man~e~ ise, vila~et kon~ın• dide alaçlar aruınd n Cümhur- izah etmektedir: Kltalarımı%Jn 
yerlepnlftı. Bu hercumerç ıçmde :-•-=- i ı-..ıı ' b d · nazırlar meclisi, ilk toplantısını re~"" ÇIAYe oturduğu, daha ır su an bır ~ya, bir tepeden m'iqlriil bir vaziyete düştü. Bu 

bahl . "ki i t 1 t d dojrusu içine aılmdığı şato ancak bir tepeye çekili,UU ve mukave. latalardan ik.isi t-...ıtlzdi mem 
18 eyın, ı ne op an 1sın1 a ..ıt ... blll ...au. t• · -..-6-- tile ı--'- -.a k .u._. ' -
ancak ikindi vakti yapııbildi. Paul ıe~ Y0"', . me mı ~.u:u-ua a4lll 'l!Uft en, leketlerlne döndüler. tl'çiıncü-
Reynaud'nun yoklutu yüzünden, M. Lebnm wı ai'kumdan, Ma· almıı bulundutu notlara bir d• ıll Fransız kıtasıydı: Talim 
kaltıneye M Chautemps riyaset repl Petain, Ocııenl Weygand, facJk bile milracaat etmeye lil- oldu. lçinde bulunclupauız 
edi rordu. Fakat a tlan to lan- Paul ~ud ve diğer nazırl~r, zum gorm~,ordu: Muh8;1'8Mnfn ı.. 1&atte, Parla yolmz teb
tın~ bir intizar J~daıı ~arkı meclis ıttlbaz olunan salona gır- bu k~dar v:hih ye açık bır ~- dit edilmek~ dejildtr. Ve 
yoktu. diler. de hiklyes~ dinleyen Vekiller. onan müdafaam da benim için 

Nazı!'lar mütem.diyen, gece. Bu içt~a P~in Elyaee sa- d~ bır ~~ğu. , lmklnmdır. Alm•nlar, Andeliz 
nin kabusa benzeyeıı manzarası· rayuıdakı merasım kalmamıştı. - Nıçın Weygand ı daha "'° taraflannda, Selne nehrini ıeç
nı, ve istilidan kacan bir m'lle- Arbk, muhteşem bir masanm l't~ \7el çağı~ılaı:? • diye dü~ mlf bulunuyorlar. Fransız ordusu 
tin acıklı hicretin\ tavır ediJor .. rafJna koltuklır dizilmıyor, na. ~ekteydiler. Nıhay t o netlcqı arttk blr çolı parçalara bölwı-
lar ve soruyorlardı: zırların makamları tayftı edilmi· bildirdi: milştOr. Ve mOtareke mecburi-

, yordu. Burada kim evvel girerse, "- Efendiler, 'bu iklnet muı.- yeti keadiaint llÇlkça ıöstermek.. 
"- Fransanm en zengm yer- belendiği yere oturuyordu. Ki- rebe de aynı şekilde k yboidll. tedir!., 

leri, en fakir havalisme ciolt'u misine bir koltuk, kim" sine b ·r Bir hamlede M n ahUJer.i.ne dol' (Uçtincil YUI pazartai rünkil 
mutemadıyen boşalacaac mı? l:Su- ıandalya dUfUyordu. Cümhurre- ru atılan u kıta, bird nbire çok nilshlllDDÜ ~ktır) 
na muaaade edecek miyu? Buıun 
yolları dolduran, duşman tayya- ... •. •• .... •• •• .. •• •• •• • 
releriııe hedef teıkil eden. ve cep - 60 - ~ l 
heye gidecek ukerimiziıı yürü- reddecektbn NUd: ~ r C e 
mesine 1mkb bırakmıyan, bu T ür ed im. Ben e bir m -
ıuretle müdafaamızı felce uğra
tan bu zavallı muhacirleri ne ya. 
pacagız',, 

Bu suale muhatap olanlardan 
bir kllJJlJ, umumi bir emir ver
meyi, halkı bulundukları 1•rler
de durdurtmayı, yollan boplt· 
mayı, va sığınaklan çoialtmayı 
dU§UDilyordu. Fakat, radikal f•r
kuma mensup nazırlar, oraelini 
bizzat kendilerinin verdikleri bu 
tahliye ameliyatını yasak etmeyi 

Y :ran : ANNll YIVANTI 
Cevlrer.: RÜVIYDI alNAN06LU . .. .. .. . ........ 

Tmer Kate c!ö Pari'7e d6nllncf1e 
kadar bJr teY &6r0ernedllı:. Cantamda 
blD birkaç yüzlük banknotlan N -
k u \t m. Gulere çok gu buluyorlardı. 

llllibmı bir kısmı, protea- Netice ıtibarile emir ieri ka. 
~nwıuia istifa etmi lerdir. h,ot. vem~ devam edl

- G oya ıınnemek prU•le Dedim. ., ... 

~ htlktmat ba hareket. yardu. 
an olmacbtını söyle. Nmrlar bili bekliyorlardı. 

Artık DJtnak8f8 olm\IJOfdu. Her· 
t DemlrnıuhabzJar.dan bir k•, •~larile muhatabını iltlc-

tev edilmemi§, uar· vap .u,wctu. 
ıpa fevkalAde Wblr Bütün 191lerin üatiınde bir ki ıettet btr 1n11at ... 

~lllUIUfÜl'. mal vardı: UÇ * frank Jcalınıfb, ·- H.17di otele pteıtm, c.J' yaJdS 
., "--'-- n_:.. , __ - ~ 4..am. 1'491MP_..• bl· Pldi. 

la berle~CSre 'R4num- - .ıv;a~. nama""" nereye 'DeHıll ._ 'l'DIV'9 öaf>. t.11 paNP9'JI ._..,... .tıra-
blr ~ Ylmbl'. Udu Berledil.-?., uUm de. TOrbi'7e C1kalun. u ..... -. andaki otele dolı'U llerledJk,, ı 

.-.ı:nan ayeıu altanda Jhman cnabm'ı bl:ru sonra ranın delifmeıd beJk1 ~ Verandada 1Mı" aaaa aeçtlk. 
a •'1rflk1endfll facia· ~eklerdi ... Çünkil bugün, d . Gazinonun ISabdüi Glc* _ tfDd - ~n (10 _,O) 

ıaıın .. •'; .. ı anlanııJft hafla-~ Seine Venımı'daı:ı Jeçil. bahçelerı l ı t nda b t para için· bu kadar 
mi§, Ourq'dan Senllse'e giden a lüau :vek. l'ratwz-

.. ..... 
ftllrlal*-•-·-lllD 1ılr Dtlll .,.,. Gao-

.. motııırQu DatlN ,,.. 
dır. Markuı, ~tı ve adre· 
llnl latubul pılta kutulu 
408 No. 7• ~ an Ron\aD do\ daha 

JSelu beklenebilir. 
Parıs hattında yedinci ordu r cat açtı 7 a ö Qrflcü 

ecli ordu. Reıms ahum•ştı Her r erler. ~--•••••••• .. 
tıu:&tta ilerle n hucuma. inJd~f et, Mat bu aefwkl BJ1e de-* 

YILDI Z ULTAN 
Tarqe sklü • Arapça l8l'lah 

8ü111rial ,armü IGln htanbal an her aemtlnclm mitleri 
'*- ..,,... ~. Valnı balan istek'" a......ı ama finria 
tıbaren· 

TAKSIM 
1 lfd &VTA u.sı.noa. 

Seamlar: 1.30- 3.30 - 5.30Saaretam1 cSe •••I 
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::agazı ve Elektrik/ 
Ocakları 

4 TAKSiTTE - -.... 

Kömür ve Odun 
Sobaları 

4 TAKSiTTE 

A E G Elektrik 
Süpürge ve 
fırınları 

6 TAKSiTTE 

Avizeler 
ve 

hediyelikler 
4 • 6 TAKSl!.IE 

LUXOR Radyoları ve otomatik gramofonları (Taksitle) 

OSMAN ŞAKAR ve Şki. 

SENİ 
SEViYORUM 

diye rnmldandı 

Galata, Bankalar Caddesi 59 - 47. Tel: 42769. Beyazıt, Üniversite Cad-_6 

~ ;::;:~ K~::~:;c ;::~:;;· • -, 
Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden ~ 
1 - Bolu Karacasu deposunda istiftr mevcut 810 adet muadili 543/238 

M 3 kö1ınar tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 
2 - Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcut ve kabukları soyul

muı olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplanmıştu. 
3 - Tomruklara ait sat ış şartnamesi Ankara Orman Umum Müdürlü

iiiııde, İstanbul, Ankara. Bolu. Çevirçc Miidürlüklerinde ve Boluda Devlet 
Orman İşletmesi Revir Amirliğinde görülebilir 

4 - Tomrukların beher metre mikli.bınm muhammen bedeli 11 lira 56 
Jmrııştur. 

5 - İsteklilerin % 7.S muvakkat teminatla 3/ 12/940 Salı günü saat 15 
de Boluda'Jci Devlet İşletmesi Revir Amirliği b\nasma müracaatları. "11107,. 

TÜRK MADEN MÜHENDiSLERi 
CEMİYETiNDEN : 

Türk Maden Mıihendısleri Cemiyeti Esas Nizamnames'nin 18 inci mad
de1ine tevfikan senelik Kongremiz 4/12/940 Çarşamba guniı saat 16 da 
Zoaıu1dakta Türk Maden Mühendisleri Cemiyeti Salonunda akdedilecefin
deıı sayın Cemiyet azalarının sözü ger;en gün ve saatte Kongrede hazır bu
lanmaları ve imkfın olmadığı takdirde de Zonguldakt;;ı bulunan arkadaşlar
dan birisine vc'Jo:alet verdiğine dair Cemiyet Riyasetine bir mektup ı:önder
melcri lüzumu ilan olunur. 

RUZ 
1 - Ar;dış. 2 - Konçre Riyaset dhraru seı;imi, 3 - Geçen devreye aid 

muamel!tm kongreye arzı ve yıllık raporun okunması ve İdare Hey'ctinin 
ibrası, 4 - Yeni !dar ·•ey'eti şeçimi. 5 - Yeni devreye aid butçenin tan
%İmi, 6 - Nizamm•mA t dilitı, 7 - Ankaradaki b.'lzı ark.adaşlann aidatın 
bir liraya tenziline dair urdikleri teklifın müzakeresi, 8 - Arzu ve dilek
lerin teklifi. 9 - Kapanış soylevi. 

Şayet bu kolay ve cazip 
güzellik tedbirini kullanır
sanız size de ayni sözü 

söyleyeceklerdir. 
Her genç kız, bu kelimelenn ' 

ahengini duymak hulyasındadır. 
Buna da pek yakında nail olııbi.. 
lirsiniz. Keşfedilen bu pek basit 
güzellik reçetesi sayesinde ve 
y~nız bir kaç gün zarfında se
vımliliğinizi yükseltebilir ve ca. 
zibenizi arttırabilirsiniz. En es. 
mer ve en sert bir cildi beyazlıı
tıp yumuşatacak ve perestişe la
yık bir hale ürağ edecektir. Keza, 
solmuş ve siyah benlerle dolu bir 
ten tazeleşecek ve saf bir hal a
lacaktır. 

Bu baptaki mütehassısın bu 
nasihatini okuyunuz: "Tasfiye e
dilıni~, taze kaymak ve zeytin. 
yağının cilt üzerinde fevkalade 
yumuşatıcı bir tesiri vardır. Bu 
ikı unsur, halihazırda diğer kuv. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'\ vetlendirici, besleyici ve beyaz
- latıcı unsurlarla beraber beyaz 

AŞK 1 N T E M I• z ,. ~- (yağsız) Tokalon kremi terkibine 
karıştınlmıştır. 3 gün zarfında 

E Tokalon kremi cildinizi, biç bek. 

Milli, Hissi ve Aş ki Roman lcmediğiniz bir derecede ~üzel. 
: leştirccek ve yumuşatacaktır., ---

Yazan: Aka Gündüz ---
-Satış yeri: TAN - İstanbul. Fiatı: 100 Kr. : · 

111111111111111111 ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııııı~ 

Satıhk Köknar Tomruiju 
De, Jet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden: 
ı _ Bolu Karacasu deposunda istifte mevcut 2309 adet muadili 131?/ 

951 M3 koknar tomrukları açık arttırma ile satılacaktır. 
2 - Tomruldarm ayrıca baş kesme payları mevcut ve kabukları soyu}. 

Dnıı olup hacim kabuksuz orta kutur ü:ıerinden hesaplanm~tır. 
3 - Tomruklara ait satış şartnamesi Ankara Orman Umum Müdürlil
e ve İstanbul, Ankara, Bola Çevirge Müdürlüklerinde ve Boluda Dev

t Orman İşletmesi Revir Amirliğinde görülebilir. 
4 - Tomrukların muhammen bcdelı 11 lira 56 kuruştur. 
S - isteklilerin ~ 7.S muvakkat pey akc;esi ile 6/12/940 Cuma günü 

.. l\t ıs de Boludaki Revir Amirliğine miiracaaUan. "11187,. 

Konya C. l\liiddeiumumiliğinden : 
Konyada inşası tekarrür eden ve keşif bedeli "53432., lira 1190 .. kuruş 

olan 300 kişilik ceza evi kapalı zarf usulu ile eksiltme mevkiıne konulmuş 
ve istekli c;ıkmadısmd;;ın arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 40 ınc:ı mad
deai muc.;bince 25.11.940 tarihinden itibaren bir ay ic;inde işin pazarlık sure
tıle ihalesine komisyonca karar verilmiştir. Mezkur kanunun 2 inci madde
ıınde yazıh ~artları haız olanların bu miıddet içinde Konya C. Milddei U-
rnumiliğine muracaat etmelcrı ilan olunur. "l 1336,, 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş iarihi : 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
7..irai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat B;ınkaa•nda l<urnbaralı ve lhb• r11z tasarruf hHaplarında e" n 50 
llra11 bulunanlara ,enede 4 defa çekilecek kura ile aıa(ııdakl pllna göre 

4 
4 
4 

40 
100 
120 

Adet 
• 
• 
• 
• .. 

ikramiye da(ııtılacaktır. 
ı.ooo Liralık 

60C 
25( 

10< 
6! 
40 

• 
• 
• 
• 
• 

,ao • 20 • 

4.ooo 
2.000 
1 .000 
4.000 
5.00(1 
4.800. 

S.200 

Lir• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

oı K KAT: Hesapları"rfa'd paralar bb !lene tclnde 51\ llradaD aıatı dOsmı

yenlere ıkramtye cıktıtı takdirde ,_ 20 fazlasıyle ven1ecektlı. Ruralaı 
eenede 4 defa. l EY11U, 1 Bir1nc:l lr!nun, 1 Mart H 1 Hazirarı 

tarlhleT'lnde cekilttektir 

Askeri Fabtikalar &cit.~ci 
. ... Komisyonu:· ilanı~r~ ~~·~.i~·· 

700 Ton Demir 
Hurdası Alınacak 

3284 sayılı kanun mucibince 700 
ton dem!r hurdası mahreç istasyoo
lannda vagon dahilinde teslim şarU
lc beher tonunu şartnamestnde z:ıh 
cdHdığı \"eçhlle 17 lira 50 kuru~ı '1 
.satın alınacaktır. Şartnameler mer
kez satmalmııı komisyfnundan parcısıı 
olarak verlllr. Taliplerin 10.12.940 
S:alı günü akşamına kndnr teklif e
decekleri demir hurdası kadar % 7,5 
ğu nisbetinde tcminatlarlle birlikte 
şartnnmcyi kabul ettiklerine dair ka· 
yıt ve sarahati havi fiat tekl!flcrlni 
merkez satınıılma komisyonuna ver-
meleri. (11010) 

• 
62000 Kilo Sığıreti 

Alınacak 
Tahmin edilen bedclı 15500 lira o

lan 62000 kilo sığır eti Kırıkkale grup 
müdürlüğü binasında müteşekkil sa
tın alına komisyonunca 9/12/940 pa
uırtesl ilınü saat 14 te kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Etler defaten alın· 
mayıp Mayıs 9ı1 sonuna kadar ş<ırt
namcsinc göre alınacaktır. Şartnamesi 
komisyondan parasız olarak verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat miktarı 
olar. (1162) lira (50) kıquşu havi 
teklif mektuplımnı mezktlr günde 
saat 13 c kadnr komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 No. lu kanu
nun 2 ve 3, ciJ maddelerindeki vesa
ikle birlikte mezktlr gün ve saatte 
komisyona milracaatları. (11112) 

Satdık Köknar 
Tomruğu 

Bolu Devlet Orman 
İşletmesi Revir 
Amirliğinden 

1 - Bolu Karacasu dC'posunda is· 
tlft.c mevcut 2692 adet muadili 1641 ' 
557 M3 köknar tomruğu açık arttır
ma ile satılac.aktır 

2 - Tomruklıırin nyrıca baş ke:;
me paylan mevcut ve kabukları so
Yulmuş olup hacim kabuksuz orta 
kutu,. üzerinden hesııp1anınıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartna
mesi Ankara orman umum müdür· 
lüğilnde ve İstanbul, Ankara, Bolu 
çevirge müdürlüklerinde ve Boluda 
devle. orman işletmesi revir tımirli
ginde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen be· 
deli 11 Ura fl6 kuru5t.ur. 

5 - isteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçcsile 4.12.940 çar5nmbıı günü 
saat 15 te Boludaki revir Amirliğine 
mJracaatları. ( 11156) 

, DOKTOR 1 
1 Clld~ v~ Z~re!e ~Ote!ısıı 

Beyo~lu Yerli Mallar Pazan kar 
sısında Posta soka~ı kösesinde ı 
"''o,,..,.o..,.,, ,,., .,. ~••rnanı Tel: 4335!1 .. .............. ... 

•• ....... •••-••••••••••••n••-•••-••• .. •••••• 
i'TEPE6AŞI ORAM ı<ISMINO~ i 
i Ak~am s.ııst 20.30 da E i AYAIC TAKiMi ARASINOA i 
: KOMEDi KISMINDA 1 
S Akısam saat 20,30 da DADI • .............. _... ....... 

TAN 

Baycrıılarımızı ayhk üzüııtülerindetı 

Kurtaran gayet sıhhi, ufak, yumu~ak ve en ıncc 
elbiseler altında bile belli olm1yan 

ve BAGI 
Yeni ambalnj ve daha mütekamil bir şekilde 8 lik ve 12 lik kutularda yeni-

l den piyasaya çıkmıştır. Eczanelerde, tuhafiye ve parfümeri mafazaların
da ve kadın berberlerinde hizmetlerine hazrr olduğunu arzederiz. 

.. imi ............................. .,, 

Tahmin Bedeli İlk Teminatı 

600,00 45,00 Aksaray yangm yerinde Mimar Kemaleddin 
mahallesinin Şeyhnameci sokağı:ıd.a 13 ün
cü adada 44,SO metre murabbaı sahalı arsa. 

67,50 4,86 Aksaray yangın yerinde İnebcy mahallesinin 
Tiryaki Hasanpaşa sokağmda 62 inci adada 
1802 harita numarah ve 13,50 metre murab
baı Eahah arsa. 

54,00 4,05 Samatyada Seyitömer mahallesinin T~köp
rı.ihi Zade soka~mda 248 inci adada 79,18 
metre murabbaı sahalı arsa. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı arsalar ayrı 
ayrı satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnmeleri Zabıt ve Mu
amelat Müdürlüğü kalem'ndc görülecektir. İhale 16/ 12/ 940 Pazartesi günü 
saat 14 de D;ıimi Eıu:!iınende yapılac~ktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulun-
maları. ( 11342) 

Başvekôlet İstatistik Umum Müdürlüğü 
Eksiltme ve İhale Komisyonundan : 

1 1 - Acık pazarlıkla eksiltme ve ihalesi yapılacak olan 30 forma tahmin 
olunan sanayi istatistiğinden 700 nüsha ve 30 forma tahmin olunan Adliye 
istatistiğinden 1500 nüsha ve 45 forma tahmin olunan Belediyeler istatisti
tinclcn de 800 nüsha b:ıstmlacaktir. 

2 - 16 sahifelik beher forması ic;in 45 şer lira fiyat tahmin olunmu$tur. 
% 7.5 hesabiyle beher kitap için muvakkat teaıinat vesikası verilmesi la
zımdu. 

3 - İhale 1940 seneııi Birincikanun aymın 2 inci Pazartesi günü saat 
15 de Umum Müdürlük binasmda top\a:-acak olan komi!'>yonda yapılacaktır. 

Nümancler daırcdc görillilr. $.ut.oame komisyon katiplifınden istene-
bilir. "7 :oı" "10802., 

1 

Lira 

ı 2000 - 2000.-
3 ıooo _ :rnoo.-
2 1so _ ısııu.-

4 500 - 2000.-

8 250 - 2000.-

35 l uo - 3500.-

80 Sil - 4000.-

:rno 20 • .;;ouo.-

Tiirkiye İş Bankasma 
yalnız para biriktirmiş 

manda taliinizi de denemiş 

aynı za
olursunuz. 

Kec;ldeler : 4 Şubat, 2 Ma· ıı 
yıs. 1 AQustos. S 1 kine ite._ 

rln t.ıırlhlerlnde yapılır 

ı< umbaralı• ve 1<umb•rııaı2 
nesaplarında en aı eıll il· 
rosı bulunanlar ıcurrya 

dahli edilirler. 

Senelik Umumi Kongreye Davet 
Türk Yüksek Mühcnclisleri Birliğinden : 
ı Birincikinun 1940 tarih"ne miısadif Pazar güniı ııaat onda Yenişchir

de Atatlirl: Bulvarındaki dairenıizde senelik umumi kongremiz yapılacaktır. 
Sayın azamızm teşrifleri rica olunur. 8182 "11325,. 

29 -11 - 940 ~ 

Çocuk Ansiklopedisi 
2 Büyük Cilt 

Mekteplerde öğretmenlerin ve çocukların bayat 
bilgisine yardımcı olarak kullanabilecekleri mükeIO' 
mel ve biricik eserdir. Sınıfında muvaffak olaııJaf 
Çocuk Ansiklopedisini okuyanlardır. 

MUTLAKA BiR TAKIM ALiNiZ-

HOLANTSE BANK - ÜNİ N. v. 
ISTANBUL. ŞUSESI 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

AJANSI: MEYDANCIK, ALALEMCI HAl'I .... 
BÜTÜN BANKA MUAMELELERf 

KASA iCARI .... 
MERKEZi: KÜRASAO 

ŞUBELERi : AMSTEAOU4 - ROTTEROAM - BUENOS All'Ef 

CARACAS ... - MAAACAIBO - HAIFA - WIU.EMSTAO - ORAHJ~TAIJ 
RIO OE JANEIRO • SANTOS - SAO PAULO 

.. ' Oenf'z' Levazım '.Sat.inalıha K~misyonlı İlanları 
, :,. . 

29.'lOO Metrf Te!P.lon teli 2,5 m/m lik 
300 Adet FinC"an 
30 Adet Kuru sahra pUi 
l O Adet S: hr:ı pili bQyük 
6 Adet Coı.talı sııhra telc!oııu 
4 Adet l\ias~ telefonu 

2000 Kilo Yih 
24 Adet Sofralık Uıht.ı 2.5X20X8 
4 ,. füı.Glnma tahtası 3 X 10 X4 

16 Sır.ılık tahta 2.5X20X5 
~00 ,, Sofra için vida 5 s / m 
2~,o 3 s/ " ., m ııd' 
ti8 Metre Sofra için demir 3 s / m kUt.ıU 
:;:; ., ., ,. tı 2 s/ m '1 

131UO Metre Çelik izoleli kablo . ,f4 
Yul:ard.ı cins v .. mikdarı yazılı eı:ya ve malzemenin her bir ka]edll s'' 

cayrr 30/2.Teşnn 940 tarihine rastlıyan Cuma cünii saat 14 ten itibatell 
zarlıkla a1rıac.aktır. J' 

İsteklilerin belli gün ve saatte Kasımpa,ada bulunan komi~ 
racaatlarr. "11291,. ./ 

• ________.......ıf. 

Pu1anya Tezgahı Alınacak j K.ony~ Asliye Hukuk HA"'"'~ 
m- adet orta boy pulanyn t.czgfıhı den. Konyonın Şeyh OsmaJl ıı': 

alı11ıı.caktır. isteklilerin en geç 5/ 12/ ma'lallesincfe 9 No. evde otura0,.ıfl'' 
940 tarih.ine kadar tckliflcrjnl komıs- vut kw Faıke tar~ından ~: ~ 
yc,ııa \"ermderi (11290) Hm·· Cemil mahallesınde kaYl f.;I,, 

· e scyln oğlu Eyyüp aleyhine: ~( 
1 - Trhmir. edilen bedeli (2728) miiidc::ıaleyh Eyyfıp, evilliğiO ~( 

!ıra olar. 1600 kilo. vazelin (beyaz) sine tahmil ettiği vazifeleri fS ,,et.d 
ve 12C. kilo sarı vazellnin 29.11.940 :naK mnksadile ve muhik bit ad4,Ş 
Cuma günü ı;aa 15,80 dn Kasımpaşa- yo~ Jken uırihten üç sene rnul' fe?. 
dn bulunan deniz levnzım satınıılma kendisini bil~ ruıtnka terkedete~' 
komıı:yonıında pazarlıkla eksiltmesi ti meçhu!t gittiğinden bahsile ~ 
ynpılac:nktı:-. • ce ı~bu mahkemeye müracaa~ <' 

2 - İlk teminrıtı (204,60) lira o- olan 30,6.937 tarih ve 451 k ~ 
lup ş;;ırtnaınesi her gün iş saati da- 4 l 2 esas No. ihtar ilAnu iJAneD ~ 
bilinde mezkür komisyondan bedelsiz liğ edilerek, kesbi katiyet ~ 
aluır.ıbillr halde kocası müddeaalcyb, ~ 

3 - hteklilerln 2490 s11yılı kanu- müddet içinde müşterek: b~~~ ~" 
nun istedi~ vesaikle birlikte adı ge- mc~iğlndcn, boşanmasına .ıoud•'" 
c:en komısyona müracaatları ilfın o- rUmcsJ h:ıkkında ikame oıurıaıı ~ 
luru:r. (11264) nın icrr. kılınan muhakeme ~~ 

• sinıle: .Milddeaaleyb Eyyüb°=12 abeS j 
Marmara Üssü bahri K. beU ve cfaveti mahkemeye i.CS ~ 

mcmt'.1;i ve müşterek bayata w, 
Satınalma Komisyonundan: hakkında evvelce ıntan ha~ 1 

Slg"ıretı• ı·Ja"m katıyc~ eyliyen 30.6.937 bit d 
4f>l karar No. ilama raiJneD ~,.§' 

Askeri i!'ıtiyaç için eksiltme- içındc birliğe dönmemesi k~~i#ıif. 
ye konulan 109500 kilo sığır etinin ri merkumun su.l.ni,yetle, yaııl 
kapalı zarf usulile eksiltmesi 10/1. ilin uhdesine tahmil ettiği ~.:.r!' 
t<ıinun/1940 ,,alı günü saat 15 tc lı- ifa etmemek maksadile ~erd°' <' 
miti., Tc~ane kapısındaki komisyon ri zevcesi davacıyı terke~~~ 
blnasınd:ı yapılacaktır. müşterek bayata avdetten iJSl 

2 - Bır kilosunı:ı tahmin edilen fi- isbı:ıt ve bu ise kanunu ~ 
yat 31 kuruş olup muvakkat teminab 132 inci maddesi mucibince ~ 
25H llra Be kuruştur. seb.!b! teşkil eylemi:ı oki~ 

3 - Sıırtnamesi l 70 kuruş muka- ınezklır kanunun 138 iDci ~t? 
billnd. :wmisyonumuzdan alınabilir. hükmüne tevfikan davacı ~ 

4 - isteklilerin bu işle alfıkadar mücıdcaaleyh Eyyüpt.cn boŞ 4' ~ 
olduklnrma dair Ticaret vcsikalannı ve kı:ıbahaW olan merkUJnUJl 1 O'~ 
\ "C yukarıda miktarı yazılı ilk temi- cf madde mucibince bir sene .;e flT 
natlarilc birlikte kanunun tarl!atı detlc .> crudcn cvlenememesUı~e ~· 
vcchllc tnm:im edecekleri teklif mck- kuruş ilfım harcı ile masarifi . ~ 
tupJarııu muayyen giln ve saatten tam kemcnın müddcaaleyhe .,e 11' 
bir saat evveline kadar komisyon l:las- dair sadır olan 22.9.937 tatil> sı~ 

1 k~lı[lın.ı veımelcri. (11076) knrar No hükmün hQJ.Asasl. ~ 
KAYIP: Sümer Bank Yerli MrıUar ~alcyb Eyyübün ikametılh1 fP>',y fY eni Müşteri Bulmak Sanat;-

Dr. Gasson diyor ki: 

"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
de müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanatı öğreiiyorum.D 

Fiatı 50 Kuruş. 

Birinci Sınıf Tenekeci 
Alınacaktır. 

Askeri Fabrikalar Umum l\Iüdürlüğünden : 
Kınkkalede çalı,tınlmak üzere birinci r;mıf tenekeci almacaktır. 
Askerliğini yapmış olmak şarttır. 
İstekliluden Ankarada bulunanlann Umum Müdürlüie. İstanbuldaki· 

]erinin Zeytinburnu Silah Tamirhanesi ve İzmirde l>ulunanlarm da İzmir 
Halkapınar Silah Fabrikas ı Müdurluklcrine müracaatları. (11195) 

bulunduğı.1 cihetle tebl.ilsiı-ı~~~ Milt:Sscsesınir. toptruı satıs deposun- müb&Dir tarafından ce:ri ~~ 
dıın 26.&,940 tarihinde ıılmış olduğum duğundar.. bülfısai hntanfill .,,

11 
o' 

!lfi3 ı;:ıyııı taahhütnameyi kaybettim. Irakamına kamı olmak nıere )J""" 

\•enisini cıkarac:ağımdan, eskisinin 
hükmü yoktur. - Keıanda Manita· lunur. / 
turacı Yusuf SUMER. .111t 

'"''~'1. roK MOHl .. ı Erdek Sulh H~kuk HAIC -Ol""'~ 
• ~ ft'ı. ~ j Mermer ıa:ı anonım şirketi ~JP 

Erkek ve kadın farkı yok sili Şevı:e1 Karadenlz tarafıll .rv:.ıtl 
dclaleyhım İstanbul UnJta 1~ &DEMi iKTiDAR Kadri Taşuyar ve rii!ekaSJ al~' ~ ı a~ı:ı olduğu iznlcl §iiyU d• ~, 

V~ KLI - ı Erdek Sulh Hukuk Mabkeır10e: "IEL GE ~E G yapılmnkta olan muhakern~ ~ 
kametgfilıları meçhul bul1JDd .ts-:.~ 

ve zafiyet! umum!yeye karşı ıa:ııiar. müddcialeybim Marııt JIY.4 
Hormona fabrikasının hi:14!'Slnb. ts!Am mahallesind:ıı ~ 

1 ltızı Hacer Hayriye ile N .,r.'" ';LANDQKRA T N Fahriyenin cıyabında muh~ ~ 
icrasına dair verlleıı kararıD .. ~ 
tebl!iint: karar verilınıştir. ~~ıtl' Hablan çaredir. 

Her ecz::ıhanede kutusu aleyhim muhakemen1rı ~,JV'ı" 
200 kuruştur. 12/940 perşembe saat 15 te ~_.ıı. 

R~ete ile satılır. medt bizzat hazır bwwunad ısıcıl~ 
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Oanttdlıl: u Neırb'at T.L.S. ·TAN lhtbaau olmak iızcrc iHl.n olunur • 


