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Saranda'y 
Yaklaşıyor Milli ef, Talebeye 

irşatlarda Bulundu 
garistanda;ı "Milletlerin Çok Mücadeleci ve Yırtıcı Oldukları 
1 Haberler Bir Zamanda Türkiyenin İstikbaline Hükmetmek 

Üzere Yetişecek Arkadaşlardan Çok Büyük 
Hizmetler ve Çok Yüksek Vasıflar Bekliyoruz .. 

içın çalışmakta devam ede
'1ılletlerimizin ve emniyet bôl

izin hayırı ve seltımeti bun-
• Balkanlarda genişliyecek bir 

musbet veya. menfi neticesi 
da de"letlerinden hiç birinin 
tine olamaz. Balkanlar için 

Parola vardır: Tesanüt. Bul~a-
ve Turkıye, bu tesanüdü zayıf 

yerde takviye cdcl."ek, mcv
oJmadıgı yerde yaratabilecek 
dedırler. Vazifemizi yapalun. 

Falilı Rıfkı AT AY 

nkara, 4 (TAN muhabirin
den) - Falı.h Rıfkı A

Yarın çıkacak Ulus gazete
. Bulgaristandan iyı haber-

başlığı altında şu makaleyi 
trni tir: 
ç Bırıncikiullln tarihile Sof

gelen telgraflar, Ticaret 
Bay Sakarof'un "Bulgarıs-

haq> dışında tutmak için hü-
· nelinden geleni yapacağı., 
da.ki beyanatı vermiştir. 

Sakarof, artık Avrup:ı ce
• şarkinin sakin bir kış ge
ği ümit olunabıleceğinı de 
iştir. 

Ynı günün akşamı Bulgaris
'ltticiye Nazın Bay Popof'un 

beklenen beyanatı geldi. 
rem Hariciye Nazın Bul

ı "harp facialarından ma
lutmak için sarfolunan gay

" devam olunacağını teyit 
ktedir. Sofyadan gelen sulh 
atının Türk efkar& üzerinde 

r mesut akisler bıraktığ1nı 
eye bile lüzum hissetme

l:Suıgaristan, bu teminatı ye. 
getirecek vaziyet ve kudret 

içindedir. İktidarı elde 
lar, memleketlerinin menfa
. · sulhun müdafaasından a

mak azmini muhafaza et-
' sükun ve huzur, milletleri-

,. ı.... için mevsimlik değil, devam
"lt saadet olacaktır. 
~iciye Nazın, nutkunun, 

aristanla Türkiyenin ınüna
lerinden bahseden fıkrala
milli müdafaa hazırlıkları. 
bazı Türk gazetelerinin 

'yatma temas etmiştir. He
söyllyelim ki, biz barış ve 

'yet değil, harbe ve tehdide 
hazırlanıyoruz. Bu hazırla
Bulgaristanı rahatsızlığa 

edecek hiç bir kötü niyet ta.. 
iil bile edilemez. Bulgaris
bizim sade komşumuz değtl
do~tumuzdur. Bu dostluğu 

bugün icat etm~yoruz: O, 
uriyet tanninin adeta an'a· 

olmuştur. Biz, Balkanlar em
nizamını daima bir kül ola

(Sonu: Sa: 2: Sü: 3J 

'fakında TAN'da 

Cünıhuneisimiz Milli Şef İsmet tnönü 

ithalat ve J lıracat 
Maddelerine Fiyat 

Tagin Edilecek 
Bu Fiyatlardan Fazlaya ithal veya Noksanına 

lhrac; Yapılması Menedilebilecek 
Ankara. 4 (TAN Muhabirin- neylemek salihiyett verilmiştir. 

den) - Bugün Koordinasyon İkinci karara ı<öre. hıikiımetçe 
Hevetinin üc veni karan neşre- akdolunan mukaveleler veya it. 
dilmiştir. Bunlardan birincisinQ tihaz edilen tedbirler dolayısile 
~öre Maliye, İktısat, Ziraat ve bir malır: dahili satıs rıvatı ile 
Ticaret Vekillerinden mürekkep 'ıarici satış fiyatı arasında fazla 
bir heyete. M"lli Korunma Ka. kir hası1 oldui?u takdirde. Milli 
nıınunun 29 uncu maddesine ıS- Korunma Kanununun 27 inci 
tin:ıden lüzum ~örülen ithal ve maddesine istinaden bu fazla 
ihraç maddeleri için fiyat tayin kardan Ziraat Bankasında bir 
etmek ve bu suretle tayin olu- Fon t~is etmek için Malive. İk
nan fiyatt~ fazlaya ithal veya j tısat, Ziraat ve Tic;_aret V~ille-
noksanına ihraç yapılmasını me- fSonu: sa: 2 Su 5ı 

Milli Şefimiz, Okulda 
Çok Büyük 

Tezahüratla Karşılandı 
Ankara, 4 (A.A.) - Siyasal 

Bilgiler "Mülkiye,. okulunun ku
ruluşunun 84 üncü ve yüksek 
tedris müessesesi olusunun 63 ün
cü yıldönürnü. Cebecıdeki okul 
binasında büyük tör2nlc kutlan
mıştır. 

Reisicümhur lsınet 1oonünün 
yüce huzurlarile şereflendirdıkle
ri bu merasimde B. Millet Mec
lisi Reisi, Başvekil, Vekiller, 
mebuslar ve içlerinde muhteJif 
devlet devairi erkanından bir çok 
seçgin zevat, eski mezunlar, oku
lun profesörleri ve t:ılcbe hazır 
bulunmuştur. 
MERASİME BAŞI~ANIRKEN 

Törene talebenin .>kuciuğu İs
tiklal marşını müteakıp direktör 
Emin Erişirgilin bir hitabesile 
ba11 .. .,,.._. Bmia KrıF.&C bu 
hltatbesinde Mllli Şefin mi!esae
seye karşı gôstel-atkleli yQl:sek 
ve kıymetli alakaya minnetlerıni 
arzeylemiş, Mülkiyenin eski ve 
yeni durumları arasında mukaye. 
se yapmış ve bir meslP.ki mek
tepten beklenen gayelere işaret 
ederk, ilk Mülkiye mezunundan 

fSnnn' c.,,. 9· c;t\• 1 ı 

İngiltere 
ile Türkiye 
Arasında 

Ticaret Hacmini 

Arttıracak Ynt 
Anlaşmalar Yapıldı 
Ankara, 4 (A.A.) - Teblii· 

Türkiyfr ve İngiltere hükiımetle
;, iki memleket arasındaki tıca
ret hacmini ticari mübadeleler. 
le, ümit ettikleri veçhile, ehem. 
"lliyetlı surette arttıracak anlas
..,:ı lar yapmıslardır. 

Bu anlaşmaların mer'iyeti 
'l'liiddetince Türkiye ile İnJ(iltere 
arasında yapılacak tediyelerin 
Türk lisası ile in~iliz lirasının 
halihazırdaki paritesi esası üze-

f!'ionu· C:::R· ., • c;:,,. !\ 

--·~ HALK/ 

AX'OS 

\ 
Hl/6İA 

Hu·a hücumlarına maruz kalan 12 adayı gösterir harita 

• • 
lngıltereye 
Hücumlar 
Şiddetlendi 

Amerika, 4 Milyar 

/. 

Askeri Vaziyet __ .., 
EPIRDEKİ ELEN 

TAARRUZUNUN 

ASIL HEDEFi 
Doları Bulan İngiliz ttaıyıın Umumi Karargahmm son 

harp tebliflericde sarih bir surette 
Siparişler. ni Daha kabul ve itiraf eaııdıgi gıbi, cepbe

nın bütiln boyunca dört. beş cün-

Çabak Y etİftirecek ~== eı=:::,e ~=1:~~ 

11 Ergiri" Şehrinin 

Şarksndaki En Mühim 
T epeJer Zaptedildi 

Epir Mıntakasında 

İhata Tehlikesine 

Maruz Kalan İtalya 
Alayları Çekiliyor 
Atına, 4 (A.A.) - Sal: ak 

ııeşre~ Jen 38 sayılı Yunan t b 
gi: Pogradcç mıntakasında 
ietli muharebelerden sonra Y 
ı .. nlılar yeni tepeler işgal et 
\'e esir almışlardır. Cephen 
saır kısımlarında muharebe! 
Yunanlılar lehine baz:ı tera 
.erle devam etmektedir. Bom 
dıman tayyarelerimiz duş 
kollarına ve geride bulunan 
polara hücumlar yapmışla 
Büyük yangınlar çıkm1~-ı1r. 

SARANDA'YA OO(°;RU 
Atina, 4 (A.A.) - Yunan 

ı dusu Saranda'ya ikı kilome 
kadar yaklaşmış bulunmak 
Merkezi rnmtakada, kili~ v 
sini görmekte olan Ergiri 
nin şark kısmına hikiın bul 
iki mühim tepe Yunanhlarnı 
ne gecmiştir. 
ITALY AN TEBLlGINE GÖ 

İtalyada bir mahal. 4 CA.A.) 
Umumi karar,güun 180 num 
tebliği: YunArı cephesinde 

(Sonu; Sa. 2 SD '' 

Hitler, ltalyanm 
Yerine Mihvere Y 
Ortak Anyo .... uta Londra, 4 (A.A.) - Gorünuşe defterine doiru adım adun ilerle-

2öre Hitler şimdi dikkatini İn- mektedirler. Dilnkü son harp teb-
'l k l ·· liğlerı·, va•ıyet 'ı, bilhassa cephenin Londra, 4 (A.A.) - "T' w tereye arşı yapı an taaruz u. ... j · V · uha deniz kıyılarmdan Ergin sabaı;ına gazetes.nın aşmgton m zedne teksif ediyor. Bu taarruz, 

kadar uzanan kısmındaki taarruz yazıyor: 
son JtÜnlerde şiddetini arttırmış_ ve müdafaa fanliyetlcnni. kifi de- Laval'in yakında Berlinı 
tır. 9 Sotıteşrinde Münıhte söy- recede aydınlatmaktadır Bunlara ret edeceğine dair dolaşan şa 
lediği nutukta Hitler, denizaltı gôre, yeni Yunan taarruzunun asıl lar. sureti umumiyede ıyı ha 
muharebesini şiddetlendirmek hedefleri, evvelce anlattıhnu si- alan mahfillerde muhtelıf 
tasavvurunda bulundu~unu bil- yui ve asken sebcp}er ~~nden, lerde tefsir edilmektedir. Söy 
dtrmişti. Atlantikten alınan rad. <Sonu: .,a: - Su 5, d"i'<' .. y 
vcılarda Hitlerin sözünü tuttu~u '- ..) 

1&.ıne gore rs':::,~ ~~c;r;ü 1) 

anlaşılmaktadır. İngiliz zayiatı.-·-----------.....;~----------~ 
Almanlar tarafından ilan edilen 
hayalı rakamlarla mlıkayese edi. 
lemiyacek derecede az olmakla 
l)eraber. Alınanların İn~ilterey<' 
karşı yaJ)llan deniz harbinde bü· 
tün ııayretlerini sarf ettiklerini 
ı;(östermiye kafidir. Di~er cihet. 
ten bava harbi Coventry ve 
Southampton'a ağır darbeler in
dirmi~ir. 

BASAR ÇOK FAZLA 
Londra. 4 (A.A.) - Daily Ex

prcss ııazetesi tarafından neşre
dilen bir makale, Londrada ya
nılan tahribat h.akkmda bir iıkir 
vermektedir. Bu şehirde hasara 
ıiramıyan bir tek mahalle kal. 
'1l~mıstır. Makalede şöyle denil. 
'llE'.ktedir: 
"Geniş mikyasta yapılmış bir 

ıjoı.dra haritası ,gördüm. Hasara 
uğ.riyan noktalar. haritada i~ne
ler ile i~aret ecııtmistir. Doklanr 
ve depoların bulunduğu Thamu 
"tvannı:hı c:iddPtli bombardıman.. 
lar olduğuna dair deliller mev
cuttur. 

"Şehrin diğer kısmında mu~-
ta.zam fasılalar ile bombalar du~ 

GÔRUŞLER: 

SiYAM 
MABEDiNiN 

ÖNÜNDE 
Sabiha SERTBL 

1 937 de Paris serglsin~e 
koloniler kısmıw gezı

yordum. Modern bir medeni
yetin yarattıklarını, geri bir 
medeniyetten ayıran köprüyü 
geçer ıeçmez, gözümün önüne 
bütün başmetile bır Siyam 
mabedi dikildi. Bunu sanat ki
taplannda gördiltiimilz, tari
f.ini okuduğumuz Siyam ma
bedine o kadar bemetmiıler 
ki, kendimi bir an için Siyam· 
da sandım. Karşısındaki mo-

bütün ticaret yollarını tu 
ef endilerınin önünde.o bir 
yalı hicabile geçişlerini sey 
t.im. 
Dünyanın en iyi pirin 

yetiştiren pirinç tarla18J'ın 
ınuz, ananaaas, bindıstanc 
zi veren sonsuz bahçelerin 
medeniyet dünyasına bol 
şeker kamışı ıönderen tat 
rından, Menam nehrının 
rinde bekleyen tical'et 
lerlne memleketlenain 
sullerini ~yan bu müs 
kralbğın koleleşmiş in 
nı ben içim 11Zlayarak .. 
diyordum. 

Panama şapkalı milatem 
tüccarlan Siyamı. çocuk 
mısvak alırken zehlrU 
gülüyor, alay ediyorlaftb. 

* * S fyam 1Z mllyon nlf 

---------
1. FRANSAYI ·-------·-------·-·------·----------------. müş ve fakat elektrik santralları i İ ve köpriUer ~ibi mühim hedef 

dern medeniyete, valdızb kub
beleri, fildişi işlenmiş hücre. 
leri, sanatının bütün incelikle. 
rile "ben bir şaheserım,, diye 
bağıran bu mabetlin ôniindeki 
mavi donlu, burma sankb ço
cuklara baktım. ~zıanndalu 
misvakları emiyorlardL 

bir ftlkedir. Riadl 
yl elinde tutan Fraru.a 
Hindistana sahip olan in 
renin arasında bir tanpoa 
1914 • 18 harbinde ltllil 
kümetlerile beraber A 
yaya bal'p Din eden S 
hurin Fransa Hindi(ini 

l<emiren Kurt 
"1-ansada parti ihth·aslarmm 
~ uzlerini, kalbur üstündeki 

hhsi~ etlerin menfaatlerı uğ. 
~da memleketin mcvcudiye-

alehine çevirdıkleri fınl. 
:•kları. mali rezaletleri, mu

dderatı ellerine alanların 
tıdar hırsilc yaptıkları en

trikaları. velhasıl Fransayı lm· 
ıınkii haline getiren cbcpleri 
~- frrd Fabre - Lure) un ısıl'l<'I 
'ltlli bile yanhcı lıu mıihim 
~4'rüe hu1auksmız. 

2 

i İstanbul Basın Birliğinin Dün Geceki Ziya,eti ı ~:~~:ba~~t:: 2~rn::~:~: 
: • :mı.anı mevr11 t olmasına railmer 

dare Komutam, Vali ve Parti Ba5kam dün gece-ki ziyafette (Yazısı ikinci sayfamızdadır) 

""-

(Sonu; Sa; :? Sii 4 ı _____ , __ 
Roman yada Prof. 
Yorga'nın KatDleri 

ldabt Edildi 
Bükreş, 4 (A.A.) -- "Havas .. 

Hükümet neşrettigi bir beyanna
me ile ha~, üç gün zarfında si
lihlannı tesliın etmeye davet et 
mıştir. B\I emirname llilafına ba 
reket edenler 6 ay hapisten beş 
sene ağır cezaya kadar tecziye 
edilecek ve aynca mallan da mu.. 
sadere olunacaktır. Lt-jyonerlerin 
şefi Horla Sima. b12 emirnamenin 
Demirmuhafızlar da dahü olmak 
üzere bütün Rumenler~ şamil bu 
lunduğunu beyan etmiştir Sorı 
günlerde ~an eden nadiselere 

(Sonu; Sa; 2 Sii 4) 

Panama ppkah müstemleke 
tflccarlan bu haşmetli mabe
din önünde misvak satan ço
cuJdardan misvak alt)or. ze
hirli zehirli gülerek alay edi
yorlardı. 

Kendimi bir an için Siyam. 
da sandım. Bindlçjni yarnn. 
adasının bir parçasını, Mala
ka yanmadasmm diğel' parça
sını Siyam Kl'alhğı içinde bir. 
ıeştiren bu yarım milatemle. 
ıı.enin çekik gözlü mavi donlu, 
ttunna urıklı, çıplak ayaklı in-
4Bnlar1 ıöslerimin iiniindt. ıe
çit resmi yaptılar. Buda ra. 
hlplerile milyoner papazlan. 
UD aym ulihiyetle yürfidük
ıert Bangkok sokaldumda. ba
dld Slyamhlann müstakil 
oayraldan altından bir köle 
gıDl ürkek, Menam onsm
dan Menam nehnne kadar 

Fransızlarla dntfl~ekt 
Fransanın mağlfibivett:ul 
tifade ile bu topu.klara 
mak mı ıstiyor? Jıtpon7 
iEtilasına karşı istikla1int , 
etmek mi istiyor? Vanm 
temleke e5aretlndan 
mak mı istiyor? Dö 
hesabına kendini ha 
mi istiyor? 

Bilemem.. 
Bunu kendisi de b 

galiba. Büyük kun·etleriD 
vaşında, küçüklena ol 
yem olarak taluidığını 
yemle beraber büy1ik ba 
karnına nasıl dfişNfönO 

yam daha Cllrenmemi~. • 
mabedinin ön8ncle Pa 
.,.pkah tilttann onaala 
alay •ttitlni daha MKm 
Menam nehrinden kalkaa 
miler Okyanuslarda 
yorlar.... s~ malteclll1dlı 
nllndeld mavi donla 
misvak emiyorlar .... 



IBilgiler 
ulunda 

i GÜNÜN MEseCEs·ıı 
1 • 
·- 1 ·--··---·· ............ . 

"Gayet Mühint 

Bir Mesele ! .. 
f BaSJ 1 ıncıde> 

...a•.u&a.iı Sıyasal Bilg ler okulu 
besme k dar, bu mues cseden 

nlerın ha ka nızmeti şıar 
ş olduklannı tcbaruz ettır-

aeııiş mikyasta oıfünıizde açıktır. 
Bu açığı. vazife başındakı çalış. 
malanruzda kapayacaksınız. 

"Arkadaşlar, 

Yazan: Naci Sadullah 

T akvlmcll "Memuriyet hayatında, nef
ıinJıtı itmiadımız, ilk günden ıti.. 
haren esaslı bir vasfınız olınalı.. 
dır. İyi oğrenmek ve öğrendi~lni 

. emniyetle tatbik etmek ruh ha
leu. size bakım olmalıdır. Nef
sınıze ıtunadıoızla bu soylediğim 
buyük ihtiyacı daima hatınnızda 
tutarsanız kendinize itimadın 
t8$kın hale gelmesine katiyen 
mani olursunuz. Amirlerinız si
ze her zaman iyi yol gösterecek
ler ve iyi muamele edeceklerdir. 
Amirlerinizden iyi muamele J{or
miye emniyetle bakınız. fakat 
hayatta, biliniz ki, hazmı guç Q.;. 

lan muamele, iyi muam led r. 

Meslekt zaruretler, benl sana 
tıu sıf•tl• hitap etmek mecburiyetin· 
de bır•kıyor. S•n• bu aıfatla hitap 
etme~ mecburiyet nde kalmanın ben 
de uyandırdığı tuhaf h seri ıenl de, 
bızl dlnllyeceklerı de gUfd recek b r 
rnevzu olarak, günün bir nde aram z 
da konu9'1rur. Bu b r husu ı bah ıtlr. 

Bir insanı sert idare etmek ko. 
laydır, teveccüh gören memurun 
mütemadiyen iyi muameleye 
hak kazanması çok güçtür. Te
veccüh ve iyi muamele karşısın
da ;nsan, kendini kaybetmemeli
dir. Bu da ilerlemek ve muvaf. 
fak olmak, için başlıc.a amildir. 

Demek istiyorum ki, kendı nef 
sınize olan itimadınızla aı;nirler -
nizi size kolaylık göst•rmıy:: •eş
vik etmek sızın einizdedir. Kan
dinize ~cınız hiç sarsı mama 
lıdır En sert s'zden cok ya h mu 
hitlerde bile lfıyık oldugunuz 
mevkii tutabilmenin şartı, nefsı
nize hürmetinizıdir. Nefse hür
met terbiyesi yerinde ve temız 
ah1iklı olan kimselere en yaşlı 
ve en çetin bir muhit içinde bile 
en sayılan bir mevkii kazandırır. 

"Arkadaşlar, 
"Sizi, burava, Siyt>Sal Bil*iler 

Okuluna girmeye k:ırar verdi~ 
iliz andan itibaren, millete hiz
meti yüreklerinize yerleştirmiş 
olarak kabul ediyonız. Siz•n, gÖL 
terişli vaziyetleri düşünmekten 
ziyade kendi vicdanınızı tatmin 
edecek surette millete hizmet e. 

qlar, deceğinize kani bulunuyoruz. 
asal Bilgiler okulu memle. YÜKSEK VASIFLAR • 

idare hayatına her sene "Türk mılleti içinden yeti.ş·-
uzuvlar yetiştiren en kıy- yorsunuz. Türk millet;. idare ha 

muesseselerimizden bindir. yatınızda göreceksiniz ki. tasav. 
büyük ilim mueueseleri. vur edemlyeceAiniz kadar ince 

mezun verirken ve tahsille- ~rü.şlüdür, Jfiiç betlenir ve kus· r 
bitirenleri hayata çrkanrkt>n arar d~. Elverir ki. vazifedt 

serbest mesleklerde de ça. bulunanların ciddi ve ideal•e ça-
lmkinlanm veriyor. lıştıklanna kani olsun. 

bu müesseseyi bitirip "Arkadaşlar, 
daha ilk J{Ünlerinde ken "Sb.ıe eski ıamanlarm bu mem 

devlete vakfetmek ksa. lekete bıraktııı bir c:ok fena hu'' 
ite başlıyorlar. Serbest ha- lardan bahsetmiyeceğin1. Eski 
m zayıf ihtimal olarak RO- kusurlar, Cllmhuriyet ailesincıeo 

tutuyorlar. Ömürlerini unutulml1$lur. DobıJlu~. artık 
hizmetine bağışlıyorlar. uamud:. başlıca bir meziye .. sav 

te faydalı olmayı mak- rr.ıya 3k kadar ileriyiz. İyi vasıf
uygun buluyorlar. Baş. la. dedıiJim zaman. ıleri vç ist:k

idare mekanizmast i- hali n~ık Türkiyenin istediğ• yük 

Fakat. benim bugUn una aoylem k 
LıhıdlOlm ııilzler arHında ba,kaları 

tarafındar. duyıUmalarını lstedı}<ler m 
de var. Zaten bizden olanların, ba · 
zrn dOltfara, bazan d.l dDşmanlara 
nltap eden mektuplarını b~le açık 

yazmalarından maksat ta, o mektup
ları. muhataplarından ziyade baıka
larına okutmak arzusu değ 1 mıdlr? 

Pu yer darlıjiında, hayli tuhaflık· 

larla uzatabileceğim bu mukaddeme· 
yl kısa keserek, sadede geleyim: 

Senin dDnkü yazının serlevhası: 
.. ,ayet m hlm bir mesele, idi. Fakat 
ha1<ıkatte senin yarı mlz hı bir Us· 
lliDla alaya aldı n mevzuun, hakika
ten "gayet muhım bi me ele,, te 
lakk olunmıya değen çok ciddi bir 
ma'1 yeti v•rdı: 

Sen du'\, Holıvutta, en g zel ba
caklı, en guzel ayaklı. en güzel elli 
en güzel katlı, veya en guzel gözlü 
yıldızı meydana koyacak müsabaka· 
lar yapıldığından bahsediyor ve dün· 
yanın böyle bir sırasında, Holıvudu 

oyalıyan bu basit mevztıun gülunçlü· 
ğunU diline doluyordun. Fakat biz 
vıne ıenlrı y•zınd•n oğrenlyorduk k , 
Hollvud yıldızları arasınd•kl gtırlp 
mUaabak•ların tuhaf neticelerine HY· 
falarında yer verenler, kljiıt buhranı 

yOzünden h•ddl latl•bllerl haddi aı

ıartyı lndlrllmlı olan Türk gazetele· 
rldlr. 

Hollvud, bir acalp dDny•cıktır kJ, 
tıpkı kendlal gibi llNtl ,atıNtlnl, yer 
yüzDne çeılt çetft garabet t'ekorları 
tanıtmakla temin etmiştir, Fak•t, •· 
caba, blztm ~etelerlmlz, gar•bet re· 
kordmenlliilnl, bu uhte dekorlar, 
.ante sahneler, .. hte aevgller ve aah· 
te davalar diyarından tuellümı mi 
k•lkıftı deraınr 

ÇunkU. makul ıuurlara hayret ve
re, nokta, Hollvutta ltlenllmeet t•bli 
ol•n ıarabetlerln, bllha .. bugünler· 
de sayfalarını hafif mevzul•rdan ko· 
rurilakt& çok kıakan9 davr•nmuı il· 
zım gelen Türk ıuetelerlnde itibar 
gormuldlr. 

Sor•rım aenden: En güzel bacaklı, 

veyııı en gUzel ayaklı Hollvud yıldızı
"'" bizim gazetelerimizin en güzel 
flklre ve en güzel davaya aynim••• 
.. rt olaı sayılı ıUtunlarınd• iti ne? 

Hollvudun an glJzel •Y•lına d• ol
... bu sırada llfın bu derece aya6a 
duıUrülmesl bana çok acı geldi doı· 
tum: Çunku gUnUn tartları içinde, 
Tlirk matbuatının herhangi bir un
aurunu, Hollvuttakl beyaz perdenin, 
tıütün memleket üzerine itina ile ger· 
dlQ•mlz ılyah perdeden fazla allka· 
d•r etmnl, Hollvutta bile ıti g6rül· 
"'iyen tat8ız bir garabettir! 

Ticaret Vekaletinde Yeni 
Nakil ve T-ayinler 

Tıc ret Ve aleti Dış Tıcaret Daire
sı Reıslııııne İç Tıcaret Umum Muduru 
Cahit Zaıuangıl, İç Ticaret Umum Mu

rluııune Paris Ticaret Ataşesi Zıya 
tayin edılmiştlr. 
Dış Tıcaret Dairesi eski Rcısi Ser

vet Berk n, Maarif V eki eti Ta hm ve 
Tcrbıye Heyetı Azalıtına tayin edil
mı tir. 

Şoförlerin Zam Talebi 
Motörlu kara nakil va ıtalarmın 

yuı:d 10 zam taleplcrı Belediyece yc
rmde görülmemiş, reddedllm t ı. 

Adliyede: 

Gülizar 15 Sene 

Hapse Mahkum Oldu 

Kontrol Neticesi Işık 
Karartmada Bazı 

Noksanlar Görüldü 
300 Ki§İ Hakkında Ceza Zaptı Tutu:du 
Isık maskeleme ve karartm:ı ışıni teftişe memur edilen Sefer. 

bcıhk muduru Ekr~'m Gönen evvelkı gece Istanbul ve Beyoğlu 
taraflarında be saat de" am ed n b r teftiş yapmııtır. Mudiıriın, 
dun Pas f Korunma komısyonuna verdigı rapora göre, şebrın he
ı rıen bır çok yerlerınde ışıklar biç maske!enmemiş veya talimat.. 
n meye mugayir olarak kırmızı, yesil kağıt ve bezler!~ maske
lenm ştir. Bilhassa sinemalar, kasaplar, n;ı~~~. v-:. t~tuncu dük .. 
kanlar,ının talimata hiç riayet etmediklen gorülmuştür. 

Liman idaresınin Haliçteki ha-,-- • ve •• 
vuz1arda yaktıtı mavi ıambaıa. Basın Bırllg111ln Dun 
rın 2000 metreden görülecek ka-
da~ kuvvetli. ve z~yıf maskeli oı- Geceki Ziyafeti 
dugu, Şirketıhayrıye ve Deniz-
v olları idaresinin mücavir sahil. 
İere işleyen vapurlarının airekle
r ndcki lambaların da gayet fena 

Bundan beş yıl önce, Tophanede ma kelendiği görülmiıstür. 
K wru ld~ren Gilllzar adlı kadının Bu rapor üzerine Vilayet bu-
d n Bıri cı Ağır C'eza ınahk mes n- t k 1 E niy t mudürlu-
d muh kemesi örulmüş ve Gülizar un aza ~a, m c • . . 
ıs sene pse mahkum cd ım ur ı gu de bütun Emnty:t amırlerıne 

Malüm loduğu uz re Güll ar, T~ab- ş"ddetli bir tamim ~ondermişler. 
zonda k rde ı H nı öldurUp Cüm- dır. Bu tamimde badlına her ka
huriyetin 10 uncu yılında ilAn ed len 1 zanın kaymakamı ile emniyet a

f n ı t f de ed~n Kazımdan öç al- mirleri maskelenmiyen ışıklar-
ın k sevda na duşmuş ve Klzımın 1 la kl d 

ilnl ı b ki t . ,...iba t, dan J:ftlUat mesu tutu ca ar ır. g erce yo unu e em ı ır. " ye . . t 11 
burıdan beş yıl once, bir gün Topha- Ş~rket~ayrıy~. Den ~o an ve 
nede elinde si~hla bir köşe başında L man ıdaresıne de lazım gelen 
be lerk n Kazım oradan geçmiş ve tebligat yapılmıştır. Kaymakam 
k dır: ar asından ateş ederek, adamı 1 ve emniyet amirleri dün akşam- .. ' l 
yere semıieU. dan ıtıbaren faaliyete geçmişler, Buyük bir um m yet ve nete 

VakWe suçunu itiraf eden, fakat ve ıpklannl mukeJemiyenler içinde pçea bu toplantıda Valiye 
sonr delllik alAmetlerl ıösterdlil i· hakkında bit tutmaya ba·'• il~ mesai yılında da muvaf. 
çın BakırklSy hastaneslndl'! tedavi al- za . ,.....- fakıyet temenni edilmiş ve ~a"e
tınıı alınan Gülizann dun son muha· rnışlardır. Tamımde .. ışıklarını tec ler Örfi İdare Komutanıle 
kerrıesi yapılmıştır. maskelemekte ihmal gosterenlere slardır 

Mahkeme. kadının suçunu taam- katiyyen musamaha edilmem•sı tanımu ---·----
müıien k11til mahiyetinde glSnnilese ve mutlaka cezalandmlmalan tktısat Vekili Geliyor 
de Khımın da Gillizarın kardctlni b'ld' ilmi tir ş· d' kadar ib ı ı 
öldürmüş olması, tahfif edici sebep j 1 ır ş • mı ıye • A~ra 4 (TAN) - ktıaat Vekl ı 
" yılmış ve Gillizann cezası idamdan tar alan ~.e ct;ıa zaptı tutulanla- HQ nil C kır lataııbula hareket et-
15 sene alır hapse ~vrilmJştir. nn adedi uç yuze yakındır. mlftlr, 

Program 

BllGUNKU PROt;R.4-
ı.ou Prosram 
ıı.os Jltlnk lPL> 
ı u HaDCrleı 

1.IO MD8llı lPL J 
ı.u Yemeli li1t• • 

• ı .. ıu f'rosram 
12,.u &ar ılar 

12,50 Haberler 
ıs.Ol tarlıılar 

U,20 lladlı (PL) 

• 11,00 Proaram 

ıı 03 Orıı .. ar• 

YUife alıyorlar. Bu bakım- sek vasıflan anlıyorum. Onlara 

~~ ıı;;::ye!~ t,.:!!~ hazırJ.&maıısınız, bunu ı ı · t d n Yor ... a'nın Katilleri lthalCit ve ihracat Yunanistan Harbi Mihvere Yeni O 
vardır. ' ~·zin bu müesseıw. i"n yetiş n U garıs an a ~ d HHı t IDC:I ... 

~"çmi~erlniz, bu m~mld~ettc iyı j 'Ra"' 1 ınrirl.- f8a~1 1 ıncideı 'Ba11 1 mci e, beri Hitler, Mussolini'den 
r.am bırakacak şek' de; çalı$mI<ı. iyi Haberler lebebiyet veren bir çok kimseler rinden mürekkep bir heyete sa- çok du man teşekküllerinin mü. nwı degildır ve onu ı>eA ~ 
lardıT. $an ve eeref kaıanmışlar- tevkif edilmiştir. Prof. Yorga ıle llıhıyet verilmiştir. him topçu bazırlıltı ve yardımı mıyao bır ortak telilkkı e 
dır. Sizin de bu bakımdan an'ane fB'1t ı incide) Magrcanu'nun katillerı idam e- Ziraat Bankası Fon hesaplan- ile mükerreren yaptıltı taarruz_ cıu: .t:iıtler, mumkun olcu~lf' 
olarak, onlara ve içinde bulun. dilmiştir. İdam edilenler meya- nın miktar ve vaz yetini her a. lar. kıtalarımııın anudane mU- dircie Laval'e doğru doneçvo:. 
duAunuz müesseseye borc;lannız rak aldık ve Bulgaristansız, ya- nında Ploeşti polis muduru de yın ilk haftası zarfında Ticaret kavemeti sayesinde durdurul- Çunku Akde.Dizdeki FraDSJJ 
va~ır. Sizin hayatınızı tak P e- hut, Bulgaristana karşı, bır Bal- bulunmaktadır. Vekaletine ve Basvekalet Koor- muştur. Kıtalanmız, şiddeti mu sile Fransız uslcrınin tngu••".,. .... 
derım ekseriyetle lntibaım o dur kanlılar bırlıg nın ne luzmunu, NUTKUN AKİSl.ERt dm svon biıro una bildirecektir. kabil taarruzlarda bulunmuşlar. karşı açılan harpte İtalyadsl' 
ki, buradan yeni yeti en arkada:-- ne de faydasını anladık. Bulga- Bedin, 4 (A A.) _ General Arı o- Ziraat Bankasında bu suı:et~e te- dır. Hava teşekküllcrimiz şid- ha muessır olacağı kanaa 
lP-r, bbe. istikbal l~in daha faz'a rıstanın tamir edilm k lazım ge- nescu'nun nutku bir çok Alınan ga.ı:c- c sus edecek Fonların Mı~ K0- deth bombardımanJannı bılhas. dır 
ümit verecek vaziyettedirle" Si- len bir takım haksızlıklara ug- reler tarafmdan hiddet ve auhi)'l!tlc ru~ma Kanununu~ 27 ıncı mad. sa Ers ke'nin garbmdaki mınta- Petain ise Franaays 1 
zi, bu memleketin istıkbaline. sa. ramış olduğunu da her zaman kar ılanmıştır. Keza Macar gazet le- desı hukumlerı dall"!sınde suret 

1 

kada t ksil etmek suretile kıta- teklifler, nekadar müsait 
lahiyetle, yüksek insani ve va an takdir ettik ve bu tamırlerın sulh ı rınin edalarmdan nutkun Macansun- ve ~allı sarfı Koordına yon larımızın hareketine yardım et- olsun. bir Bedin _ Parıs uıill 
perver vasıflan ile hikim olma- ve uzlaşma yollarile tahakkuk d ~ ha:vret uyandrrdıtı bıueclılm.:k- He:ettnce kararlaştınlacaktır. • mi lcrdir. Bombardıman tavva- kurulması taraftan dtğildit 
is ruık kazanmış birinci derece::lp edilebileceğinden asla unut kes- tedır. BULGABiST ~ -.roA Oçuncu karara gore de. Mılh relerimiz, Preveze ve Ayamora şayıalar, İtalyadan gelen .---.~ 
üm t verietsi unsurlıır olar:ık kar medik. İnsaf sahibi hıc bır Bul. ıu.. Korunma Kanununun 26 ıncı ı manlanna muvaffakıyetle taar- kimsel rin erdikleri ha~ 
şılıvc.ruz. Sizin m~vRffakıyettn!z gar, Türklyenin bu husustakı du- Sofya, 4 (A.A.) - Hanciye Nazırı maddesine tevfikan Ticaret Ve- nız ,.... terdir Hava teşekkiıl. t etm~ted!r 

8 
lar ı 

millete ıeni• olçüde hizmettır rüst ve samimi siyasetini unut- Popoff'un sabırsızlıkla beklenmekte o- kileti hesabına ve Ziraat Banka- lerim.izder. biri. '"P.Z.L.,, tayya- eyyuB e id.induneki h• ud 
S'zd çok hizmet bekli T lan nutku Sobranya halan tarafından Si emrine hariçten otomobll, relerinden müre'-'--p bir filo ile nıntakrener geç ide .. -.1 ·::~ 1 

en . yonız. e mufluktan gelemez. memnunıyetle kartılanmıttır. kam d' nak'l tala- ~ ..... ,... bir nu vıye etme me•-~ · 
miz hizmetler ıorecellnlze mnin Jf. Jf. Hariciye Nazırının nutkundan son- yqn ve 1• e~ .~ vaaı . Tiran üzerinde tu~~·~u mu j blldirm ktedlrler. 
bulunuyorum. ra İa§e Nazırı söz alarak, bilkılmetin nna n\ahsus lastik mubayaası 1- harebe esnasmda altı tayyareyi unu e ~ 

"Milletlerin eok mücadeleci ve B azı gazetelerin neşriyatına on zam nl rda almış olduğu tedbir- çin beş yüz bin ve Sudkootlk alevler içinde dü.n~üştür. Düş MOLCTOFUN BEB 
çok yırtıcı olduktan bir zamanda gelince, muhterem Hnrı- de ı e ı rınin temin e- mübavaası i~in de 350 bin ki. ce- man tayyareleri Mokra ve Elba. SON TEMASLARI ........ _ .. 
yeni T-~yenin, Y~. yarlak cıye Nazınnm kolaylıkla tahkik ı du unu bey n eyl mlştır. I man 850 b'n liraya kadar bir san üzerine bombalar atarak, ıki Londra. 4 (A.A.) - .. Dall7birL 
Türkıyenın ı.tikbaline hü'kmeL edeceği uzere tahrik hic bir va- D lli.Y N n Ga o" k" Bu~n~~; ı kred. tahsis olunmuştur. kadın bir çocuk ve bir amelenin ~=~es~~ot:f~:;-.:n :Z..sa 
mek ti.zere ... yetişecek arkadql~- kit Turk g~telerı tarafından t nı yenı fikirlere, yeni cerey öliımüne sebep olmuşlardır. ı. ---ı..-dı • .. Molotof tJ.;.t~P.-1 
d b yük bizmetlr ve çok yük... ve yeni nizama ın lbak ettirmek i- A k • y • f " ,_._. r • ' 

an, u . . . . olmamıştır. Gazeteler mızin neş.. çm hilkiım n sarfettiği gayretleri 5 eri azaye ŞİDDETLİ BAVA HARBİ miizalcerelerl e9DUl1lcla Hitıer 
sek vasıflar bekledı~ı tekrar riyatı mütemadiyen, cevap ve tebarüz c t rmitt.ir Bil hare Meclis, . dan teklif edilen taabbtltl~ 
edcrlm. Bu vasıflar, sızd.e vardır. tarşıhJt mahiyetinde kalmıştır. Krall!ı nutku 8 v~ccek cevabı ay- f8Qı 1 in~idel Atina, 4 (A.A.) BBC - Bar birini lrabal etmeaıiıtir. Bu bab9t 
K•nınızdı vanW:· Zira ~~.mil. Mahdut Bulgar gazetelerinden ner. kabul etmistir. _ cephenin Ccrıcp bölsesfne, yani l!!r- çok Yunan hava gruptan, ltaı~an resrnt ~ua mahfllleril• ada meı111-.. ~..., 
letimiz, ~men buyülü, en çıkan. aruıra vahim denecek ka- ~ri tebnne şı müteveccihtir. DUn- hava mudafaa toplarının ateşıae c luı 'bar makam tarafmdan • 
şerefiJsıd:r.,, __.,, n ve dar zararlI yazılai'm da komşu ln11iltereye Hücum kü Yunan h rp haberleri, -ıtrslri ıeh- rajmen, cephe arka&ındaki m~ tir. Ruan"nm ~i~Y:.=~ 
Hazır bulunanlarm ~u memleket mesullerinin ve dost ~ r!nln ş rk nda iki mUbim t~ .. itsal bim iltısak ooktalanııa karşı mu- hareketi •e beJae ti _.....em.adi -~-•.~•-Nm ,11_,_li 11 .... 1ft- ile ~n (B 1 • 'd ) ~ıldıı nı bildinyor. O havaluun top- i _,_ __ 

1 
.,.

1 
.. ~... İ tıurbel 8c>Y7et 8l7Ue 111u• 

1 
8~ :ı.~6b hem~ hıta~ Bulgaristan balkının fikir ve his- •tı ıncı e ;.ır orfoloiıaine ıore. ba tepelerden teadd t GAUJ ar ya.pmır---· - ve tereddütlerin m99zuunu tett' 
Milli Şclım.ızı."l u .UA k lun lerine tercüman olmadığını, fır- hasara u~ramamışlardır.,, blnsinln Libobova lrualmmm Şima- talyan avcılarile şiddetli çarpış- melrtcdır. Fakat Bitler ıle 7aptıtı 
!erinden ıonra davetliler 

0 
.. u sat düştükçe Turk fkann:ı bil- AMERiKANIN' YARDIMI lındeki Bureto tepeaımn olmaıma ih- malar olmuştur. iki İtalyan tay- llkat esnumda Molotof'un i'1ld' 

!C avlu~unda hazırl:ınan büfede dirmeyi ihmal etmedik. Bund n Vafinstoa. 4 (AA) - "Reuter tiınal verı70naz. Ba taraflarclüi ha- yaresı diifürülmü§tiir. Bir Yunan ı tllrbalde kend ılni berhane bir, • .-,-: ..... 
ı~ edibıişlerdir. sonra da böyle olacllktır Bulgar Birletik Ameri1wuD lnsılterqe yapa reklta aıtirak eden Yanaa kıUlan. kcD tayyanıai üssüne d6Dlf8Dl'ftJJ. aekete k&rt1 ihtiWa ıiiriilı:li~~_:b~l!f.~r~ 

li ı sra~ muhterem Cw:nhuT- radyo spikerler· soı.leruıe ve Bul- atı yardımlar twlrlanda naübim karar d hudutları iclnde bulanan Makri· Eplr cephesuıin orta ~de, br taahhllde liri1111iyecethu _._,.._ 
reisi dl ktörlük odasınd' ıstmı h leri la d' ıar verilmeaden ewel toplanmal ma- bmb dalının mtlanndu auank. bilhassa Hlomo bavalislnde. Ud ı.ö•ledlli anlqılm lrtadır sa ... 

• .&• .__,_,_ d izah.. t aı: gar mu. arrır yut l'ID:t ik- tat olan d-let ricali konferansı. dün ~·lboho-'nm arlralanna dU-fiıler- taraf iy d ,__ __ _..teri ne ıörc Molotof. Ruıyamn bir '"-:.t hatle mektep ıuaAAlD a ~ kat ettikleri kadar hududun bu ... L .. - ın p a e &uvvs.. arum lllradar oı dıfl ~ 
mı.:lar, tedris twyetine ve ta eb - tarafında dostluk ve •mnıyC't Huine Neaaretlnde içtima etmiftir dir. DUnkU harp haberlerinde imri ıe- da .;...ııdetli uharebeler olmum.- mm~s~e.. a ma "' ı~ı '" Bu toplutıda, Hazine. Harba7e, Bah- çen Hlomo Araawt ldS7U ba mıntab 'f""' m r bu eaınt7et nnntakaaı. ile 
ye yeniden iltifat etm~ er\' J •cc h ~sını bulandırmak hiç bir riye Nuırlan ile Genel Kann&7 Bat· ıçindedir ve Llbohma•7& dolra Bare- ihata edilmek tehllkealnde kalan olab leceii noktumda ıınr 
vakit, ~~r.benin içten kopn harrı T~vk vatandaşmın hatınndan ge- kanı •e daha buı zevat hazır buluu- to daima tınnaıwa mtlar Userbule bazı İtalyan aJaylan, yüJıden faz- Moakon bllk6metl. harbın B 
retli aıl~ .:lan arasında okuldau ur mutlardır. ıon men.zıldir. Bu vu~te ıöre, Li· la esir bırakarak, tepelere dolru ve bUlıaua Tiirldyeye ya,,d 
aynlmı$1Udır. çe~~ için çalışm •kta devam saıtNırettar bir membac1aıı biWıa- bot.ova'nm pek yakmda ltPli haberi çekilm1flerdlr. Mmko~ böfgeo- mAnf ohnak arzuımıa izba etllll 

· ı re ölnaildliln• ıöre, tnsiltereıun ma- beklenebilir. Baruun llP..,... aoan ı-..a- y -lrn-• banketi llolotof'an Berliaf zıyaretıadell 

'

....na-.- r~ edelim. Milletlerımızin ve emn- u kQmldarı meMlelile bu memleb- .... Erslri tehrfaln mlclafauı tmklm 1 uu.c UDaD y-• - rll lofya'" Belsr•&I iri Alman 
tetJhirleri ,.,.n 1 

VI • • •• _. r • yet bölgelerimizin lı3yn ve &elA- tin Blrletfk Amerllra4aa harp mabe- amnau bablolaıM• Olaldl Llbobo- muvaffakfyetle c:l9ftlD etmekte. ınwflleriain ba memler.tler 11 
etm'enfz. uıl vazifen1z o. 111119' ı nwtd• metı bundadır Balkanlarda ge.. meal mGmnua ı.1rı 79tleri letimurı q'ma ela pelrUm.t, aeca1r .,._kilo- dlr metlerine Almanyanm B p 

Milf-emadlyen araştır. rfDden !erdi derpf edtlpQttr. nlfliyeeek bir harbın nüisbet ve- baol.:a menaana tetldl eıtmlttlr Diter metre meafecle 1"a!mlaa •• ltrsirt o- " Yqoala971lm tam•m yet ,.. 

lltbm bir :reslele ilre- flln.a.t- ile ~· ımpua_ ya menfi neticesi yarımada dev. bir membadan baba- almcfltma sere 9ll8IDlll ~ ~ ~ - ltr- ha. bandadlr. melr t&1&'"11nını'fa bu il m d 
il. Bu ~J~-~ .~~~clıu ...... ..aı letlerfnden biç birinln ıııenfaatt- tetkı"k e4ll• m...ı.,t mrı..tk 411»- stri tcıee 7QbmaD YuaaB Warma Btı:ııamwı.,ta. bir taraftaD Ubobon dinait olmalan ldtat .. ,.andı 

"'""' uu.wgu ga,ı- ...._. -~---Al •v Q.P Balkanl lar ı..-.. tek rilcuım tactltenı.Je iadJrrM :p&JllP J'&P- mhfaa 1ılr ~ aphnep ...... lblPtndeD *atrt ovam. r- Tmuın t TUrlrlere de verfln'::-4 
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Unku dünya vaz.iyeUndc Bal
' r yine on safa gcçm•ı;llr: 

"'- Macar Hnrıciyc Nazırının 
ad;. gideceği haber veriliyor. 

' "'- Bulgaristan Dahiliye Nazırı, 
~aristmım ı~endisınl ~eni niz.a

Uydurmak için sar!cttiği gay
:ierdcn bahsediyor. 
"'- Romanyada silklln tccssils e-

r. 

ün ajanslar ~-ı~!' 
Hariciye Nazın Çakı. 

llclgrodn gitmek üzere oldu
habcr verdiler. 
a bir ltnç gün evvel ·Kont 
Mac:ıristnnla Yugoslavyn 

da dostluk münasebetleri. 
lakviyesi lüzumundn11 balı
"şu. Bu beynnatı miitcakıp 

ılı ziyarete lüzum görmesi 
dar olmak lfıznn ~elir. 
'goslnvyanın Mncarlnrla dost 

ekten h.cışka bir emeli 
r. Çünkti l\lacaristan üze. 
hic bir emel beslemediği 

'3çi malfundur. Fakat Mn
Yugoslavyadan bazı ara7.l 

lan isterler. Kont Çaki'nin 
Yareti Macaristanın bu ds. 

dan vazgeçtijiııe mi de. 
..... ft ... ? 
lıııtmamalıdır 1d r~oetıı: .. tan 
er devletlerine ilhha\ et

ı.r. Macar Hariciye Nazırının 
lİ.Yureti milıvcr namına Yu. 
\•yayı iknn mnksadilc de a
ar oh!bilir. Bulgnrlstanı ka. 
z olduğu anin ılan mihver

.il bu defa dn diıılomnııi yo. 
\>ugoslnvynyı kazann;ın~ is

l'ri hk tc uznk bir ıhtımnl 
ir. Nitekim, Prens Pol'ün 

lltuı ce\ np olmak üzere Al. 
ltlnth ıntt Yu<?os .. \'J'aY3 cs

İlıni~ eti bırakarak 'nıilı\•f'.re 
e~ i ta\ siye etmekte musır. 

rının Beyanatı 

\•yclki gün Sohranyada ge
rek Hariciye VI} gerek 

~tiye nazırlarının hey:ınatm. 
llulgnristanın Yeni Nizamı 

~ itle karar 'erdi!:i anfo§ılmak-

llticiyc Nazın bunu kapah 
• surette söylediği halde Dn

l'e Nazırı, Bu1garistnnın yeni 
• lcrc, yeni cereyanlara ve 

i Nizama uymak icin gayret 
ıf .ettiğini açıkça söylemekten 
o· tınıcmiştir. 
,t beınek ki Almanyn ile Bulga
s· hükumeti arasuıd:ı bir fi. 
~ lllutabnknti, bir anlasma ''ar

' l:nlnız simdilik Buigarista. 
~men "mihvere girmesinde 
tur görülmüş, ve bu fomıali

ti ~lr müddet için tehir cdilmi~
:ı li'akat bu müddet zarfında 
ıJ aristan kendisini Yeni Niza
' ıRydurmaya çalışacaktır. 
• ~lllgaristanm bu wızh·ctini göz 
• kaçırmamak lfızımdır. 

* * ....._ ___ _ 
n Başlıyor: 

• tıı. omnnyada Baş,·eldt ''e Baş. 
il\ vekil muavininin nutuk

dan sonra Denıirmuha!ızla
'ta pturapt altına alınmaya ve 
şlnin bitmeye başladığını gö. 

()ruz. Ba vekil Antonescu'nun 
11 bilhassa dikkate ayandır; 

'iepimizin suçlu ollluğunu u
yalım. Çünkü bunn tarih te 

~lnııyncaktır. Kardeş kavgaln
uıyıfladık ve bugünkü feci 
teyc geldik.,, diyor, ve dahi

~llVf':'nlnra bir .nihayet venniş 
ltıak icin son zamanlarda em. 
.et teşkilnhna alınan lejyonrr-
111 lüğvcdildiğini öğreniyoruz. 
Olan olmu!'I, kesilen kcsllmis

), l<'a. rnt hun<lan sonra disiplinli 
~. l"cjiın kurmak znnınnı ı;clmiş-

l.rnıan7: ki, Romanya bu badi. 
cıı bu kndı:ırla kurtulınu5 ola-
lır. · 

* 
t:::~~-~------ıı:aıt.. 
r r.Iotör Aramyor 

t ı r halde. 40 - 4~ bey-
i t D :tel vey~ Gazo

i- motörline ihtiyaç va.r
d sı, fiyatı -ue adrc-

-·· 

Fransız-ltalyan mütareke komisyonun da Mareşal Badoglio mütareke şartları nı Fransız murahhaslarına tevdi ediyor 

-4- Fransanın Hezimeti Beaverbrook'la birlikte Londra.. 
ya dondü!,, 

P rouvost böylece bir çoklnn
nın şimdıden duşunduk

lerı, bir çokıarınm da y<ırın duşu
necekleri hislere tercunıan olu
yor. Fakat henuz iktı<lar me\·ki
inde olan (Durs) larm mulmve
rr.ct:lc karşılaşıyor. Sözleri bu. 
yük bir heyecan doğuruyor. Del
bos şiddetle ayağa kalkıyor: 
"- İstihbarat Nazırının mü

dahalesi nazarı itibara nlınmmr.a- ı 
hclır Mücadeleye ie·v::ıın etmek 
lnzxm. Hükumet zanıret hasıl ol- ı 
duğu takdirde Cezaire veya bıış-ı 
kabir yere gitmelidir. Fransa ln
giltereyc bağlıdır ve verdiği ta- ı 
ahhütleri tutmak .necburiyetin- ı 
dedir.,, 

Reynaud birblrile çarpışan bu 
tezleri müdahale etmeden dinle ... 
di. Ve nihayet münakusnyı hii!a

u 
n 
D 

Church.J kcndısinc Dal:ıdlcr ta
r Cındar. damd n düşercesine so
rulan s·ınl knrşıc;ındıı, bir müddet 
susup, dii'iilndU ve sonrn: 
"Biz. d.._dı, bedbaht bir muttcfika 
sırtımızı çevirecek dcğlliz. Emin 
o.nbllln:inlz., İngiltere za!erc ka
vuştuğu takdirde, Fransayı içine 
yuvarlar.dığı uçurumdan kurtar
mayı bir vazife bilecektir.,, 

sa ederek şahsi reyini de :.ııldir- Daladier Churchill'e ordunun i
di: çindc bulunduğu feci vaziyeti an-

"- Mücadeleye her ne paha- latıyor, ve facıa), olanca çıplak. 
sına olursa olsun devam etmeli- lığile ortaya koyduktan sonra so
yiz. Nerede mi? Cezairde, yahut ruyor: 
Britanyada.,, "- Şayet Fransa münferit bir 

Kendisi iki ciheti tercih etmek- sulh imzalamak mecbuı iyetinde 
tcdir. Fakat ilave ediyor: kalırsa, İngilterenin takınacsğı 

" -Alacağımız karar ne olur- vaziyet ne olacak?,, 
sa olsun, bu mevzu iızerinde Churchill, kendisine damdan 
Mösyö Churchill ile bir konuf;ma düşercesine sorulan bu sual kar
yapmanın münas"p olacugına ka- şısında, bir muqdct susup düşü
niim efendiler. Onu yarın sa~t nüyor. Sonra: 
17 de Nants'da göreceğımi umu- ''- Biz, diyor, bedbnht bir 
yorum.,, müttefike sırtımızı çevirecek de-

0 zamana kadar konuşmıy::ın ğiliz. Ve emin olabilirsiniz, lngil
Chnutemps başile tasdik ediyor tere zafere knvuştuğu takdirde, 
ve sonra bütün meclis1n uzun bır Fransayı içine yuvarlandığı uçu. 
sükut vakfesini müteuk:p söz ah- rumdan kurtarmayı bir vazife 
yor: bilecektir!,, 

"- Biz Mösyö Churchill'in a- Churchill, bütün bu sözleri, a-
ramıza, Vekiller mechsine gel- tılgan karakterine yaraşan bir 
mesini istiyoruz. AncaK bu şekıl- canlılıkla söylüyor. Fakat o, Lord 
dedir ki onu memleketin ve or- Halifax'la Lord Beaverbrook'un 
duların hailcvi vaziyetinden ha- da noktai nazarlarını öğrenmek 
berdar etmek mümkündür.,, lüzumunu duyuyor. · 

Cemiyetin bütün azaltın bu o esnndn Rcynaud, Hcrriot ve 
teklif üzerinde birlc,iyorlar. Is- ve Jeannency'i kabul ediyor. On. 
tişare zarureti bütün vuzuhile Inrla "mütareke,, yapmak veya 
kend"ni hissettiriyor. Reynaud- yapmamak hususunu münaka§a 
nun hükfunetin Tours'da yapıla- ederlerken, Başvekil telefona ça
cak olan müteaklp t.)plantısında ğırılıyor. Ve telefonda, Paris po
hazır bulunmasını rica için lisi, kendis:ne şu haberi veriyor: 
Churchill'e telefon etmesi ka· "- Cenubu garbidcn Paris ka
rarlaştırılıyor. Böylece İngi- pılarına dayanm~ bulunan Al
liz Başvekili orduların ve mcm- manlar, payitahta girmek üzere
lcketin içinde bulundugu ha- dirler!,, 
kiki facialı vnziyeti öğrenecektir. M"'mul olmasına rağmen, bu 

Celse umumi ihtilaç içinde so- havadis hayli fccidi. Hakikaten, 
na erdi. Saat akşamın on biri 0 nnda, ilk Alm:ın kttalarr, Paris 
idi. Fransanın mukndderatı bir kapılarından şehre girıuiş bulu
kaç adamın elinde ve iradesine nuyorlardı: Payitaht artık düş
Üıbi bir şekilde bulunduğu bu man elindeydi. Bu vakıa karşı
hailevi santtlerde şahs"yctler ya 1 sında evvela mütarelce imzasına 
bütün çlzgilerile tebarüz ediyor, muh~lif kalan her iki nazır, s\ln 
veya kayboluyor. Filhakika bu mukavemet mecaller ni de kay. 
iki zıt netic:c~.in tecessümünü iki bettiler: Ümitsiz, çekilip gittiler. 
a~~m~a. goruyoruz~ ~u:1l?rdan Sokağa çıkan Herr!ot'nun etra
bırm~ısı :MareFl I cta1n dır. ~ fı, sual üstüne sual yağdıran sa
ş:f k~. -~~r ş.eyın kaybolmuş go- hırsız gazetecilerle çevrildi. Her
rundugu bır zamanda kavgayı riot, ıstırapla kısılmış bir sesle 
kabul etti. Tehlikefore yan bak- kekeledi: 
tx. Ve mağliıbiyetin şü.-nul ve "- Çocuklarım ..• Zavnll.ı ço
dchşet sah:ı.sını daraltmar,a çalış- cuklarım ... Matem günündeyiz ... 
tı. Halbukı o ~~rk~ç mucadclc- Paris ... Paris! .. ,, 
ye kanşmıyabılırdı. Her şeye rait Ve gözleri ya~ıa dolmus bir 
men ismini, şerefiı:I ve kudretin! halde onlardan ~zaklaştı ... • 
Fransanın çok hııfıf çeken kefesı o sırada Churchill ile Paul 
içine. attı. Bu şekilde istikb~le Reynaud, yeniden buluşmuşlar
kendıni knrıştıraıak bu feragntıle dı Mnndel de onlnra iltihak etti. 
istikbali değiştirdi. Bunlardan i. V~ ~üzakcre yeniden başladı. 
kincisi Lebrun'dür. Hadiseler o- * * 
nu çiğneyip geçti. O tarihin kny. C angey'da nazır\ar saat 
detmiyeceği maziye ı.ıit bir hayal 15 tenberi İngiİizlerin 
g~bi silindi ":e. e:Idi. Le_brun şim. muvnsalatına munt~zırdılar. Ha· 
did~m y~k ~bı~ır v~ bu.) le old~- fif ve ince bir yağmurun altında, 
ğu ı~Jndır kı vucudu s!kmtı verı-t grup grup, parkta geziniyorlardı. 

Bu surpriz, hayli bariz bir te. 
essür uyandırdı. 

Chautcmps: 
" -Nasıl olur? diye hayk1rdı. 

Biz, bir saatten fazla bir zaman· 
danbcri burada onları bekliyo
ruz. Ve Fransanın ıçinde bulun
duğu feci vaz:yete ragmcn, onlar, 
buraya kadar gelm.:yi kstlanıla
mıyacak bir zahmet sayıyorlar: 
Bu feci hadiseler önünde, bir 
müttefike, ve onun hükumetine 
karşı gbsterilen bu lakaydınin 
manası m·iir?,, 

Mandel'in ince dudaklarında 
acı bir tebessüm belirdi. Kendisi
ni isticvap eden mesai arkadaşla
rına, 1ngıliz nazırlarını gördiığü. 
nü söylüyor. 

Ne sıfatla? 
Diğerleri vaziyeti anladılar. 

Onların dudaklarında da acı bır 
tebessüm belirdi. 

Nihayet Cangey'ın büyük salo. 
nunda, meclis içtimaa başladı. 
Salonun pencerelerindeki eski 
Fransız dantelalanndan perdele
rin arasından, kıvrıla kıvr.ıln a· 
kan ve parkın duvarlarını yıka
yarak geçen Loire nehri görünü
yor. Paul Reynaud, İngilizlere, 
1''ransız hüklımetinin mütareke 
istememeye, ve harb~ devam et
meye karar verdiğini bildirdığini 
söylüyor ve ilave ediyor: 
"- Bu karar, nazırların ekse

riyetile yapılmış olan son içtima
da ileri sürülen noktui nazarlnr1 
hülfısa ediyordu!,, 

Bouthillier söz istedi. Ve: 
"- Biz, dedi, miitarekeye mu. 

ha lif kalmamıştık. Ben istiyorum 
ki, bugün herkes, kanaatini a
çıkça söylesin. Ve kati bir karar 
verilsin. Kendi hesabıma ben, 
harbe devam etmeni."1 imkansız
lığına knniim. Ve kaniim ki, 
Weygnnd'ı dinlemiş bulunan hü
kumetin böyle bir karar vermesi 
imkansızdır!,, 

Bu açık sözler, umumi heyecn. 
nı tahrik etti. Bouthillier, sözleri
ni şöyle neticelendirdi: 
"- İnsan memleketini de ken

disile birlikte sürüklemez. İnsan 
kendisile birlikte, beşiklerini ve 
meznrlannı da sürük:emez. Ben, 
General W eygand'la, ve Mareşal 
Petain'le hemfikirim. 

Başvekil munvini Chautemps, 
hissiyatı yatıştırmaya çalıştı. Ga
yet kısa yoldan, mecrsi ikiye a· 
yırarak noktai nazarlarını izah 
etti. Vakıa sözlerine kendi kana
atini ilave etmedi. Fakat, scs"le, 
ve bedbinliğ;le, vaziyeti ümitsiz 
bulduğunu, mukavemeti bir cin
"let saydığını anlatmış oluyordu 
(Beşinci yazı vannki nüshamızda 

çıkacaktır.) 

Uzak semtlerden gclcmiycn 
halkımızın onuları üzerine: 

AKASYA 
PALAS 

ın 

2 nci Haftasg 
yor. * * Weygand'ın acı izahatındanberi 

• vaziyetin vahameti aşikardı. Başladı 

COZUM[ CADPAMLAD 
Yazan: Sevim SERTEL 

Denizaıh Gemisinden Çıkan Kadln 

G eçenlerde bir gün lngilız 1 dıldan vesaitle gemiyi derhal ba. 
sahillerıne donen lngıliz tırdxlar. Alman ve Norvcçlıler 

denizaltı gemisi "Truant., muret- hemen sandalları indırdiler Bız 
tebatmdan maada .M tane-İngiliz l 24 İngiliz gJ:!mtcisinı, Norve<;li 
bnhriyelısi ve Norveçli bır kaim- kaptanı ve kansını bizim tahlel-

1 la kocasını getirmiştir. Gemırun bahire aldık. Daha fazlasıns yer 
kumandam başlanndan geçeni olmadığı için diğerlerini sandal
şöyle anlatmaktadır: larda bırakmaya mecbur olduk. 

"Şimali garbi İspanya açıkJa. Telsizle etrafa verdiğimiz işaret. 
rında giderken uzakta milliyetıni ler üzerine onları da kurtarmaya 
kestiremediğimiz bir gemi gör- geldiler. 
dük. Tarassuda devam edince ge- Norveçli kaptanın kansı harp 
mide her şeyin normal bir hal- esnasında denızaltı gemisine bi. 
de olmadığı zehabına düştük. Ya- nen ilk kadındır. Denizaltı gemisi 
runa yaklaştık ve durmasını cm- "Truant,, ın ise bu ilk muvnffa-
rettik. kiyeti değildir. 

Bu Trapic Sea isminde N orvcç 
limanına mensup bir gemiydi. Bundan bir kaç ay evvel N or
Almanlar tarafından şimali Af. veç sahilleri baştanaşağıya ma.
rika sahillerinde zaptcdilmiştı ve yinle kapalı olduğu sıralarda ge
şimdi içindeki Alman mürettebat ne aynı kaptan ve mürettebatın 
tarafından Almany:ıya getirili- idaresinde Truant ta içerilere ka
yordu. Vapurda Norveçli kaptan dar sokularak Karlsruhe ismin
vc miirettebat esir olarak bulun. deki Alman kruvazörünü batır
duğu gibi bunlann bntan Huxbey maya ve gene hiç bir hasara uğ. 
İngiliz gem~inden kurtaıdıkları rrun&dnn geri dönmeye muvaffak 
24 gemici de hapsedilmişti. İşte olmuştu. 
şimdi Almanlar bu karmnkarıştk Bu ikinci zaferden sonra dönen 
mürettebatı kendi memleketlert- kumandan ve arkadaşlarının şe
ne götürüyorlardı. refine büyük bir ziyafet veril-

Biz kendilerine "dur!.. iı;nreti- miştir. Aynı zamanıia kaptana 
ni verir vermez Almanlar C'vvel- bir mükafat madalyası takdim 
den her ihtimale karşı hazırla- edilmiştir. 

ELDE KES. K VE YANIK ••• 
Bir kadının elinin kesilmesi -ama 

çok değ.l, biraz kesilmesi- en cshi ve 
ciizel bir şiiri hatırlattıb için, söyle
mesi ayıp olsa da, insanın hoşuna gi
der. Yusuf Peygamberin C!Jki Mısırda 
bulunduğu zaman hikayesini okuma
dımzsa bile duymuşsunuzd:ır: Mısır 
hilkümdarmın ~I kölesi Yusufıı lişık 
olduğundan. başka kadınlar onlan a
yıplarlar. Hül:ümdarm eşi kırk tane 
bayan davet eder, ellerine birer elma 
ile birer bıçak verir, bayanlar elmaları 
soyarlarken cüzel köle salona girer ve 
kadınlar onu cörilnce gUzelliğine hay
ıetten, eilerlndcki bıçaklarla. parmak· 
larıru -tabii biraz- keserler .•. 

Galiba bu hikayeden dolayıdır ki 
erkekler kendi yiyecekleri yemişi ken
dileri soymazlar da, onu lütfen soyu
vcrmesini bayanlarından nen ederler 
ve bayanın elini -biraz- kesmesini 
sabırsızlıkla beklerler. Buna, belki, 
zalimlik diyeceksiniz, fakat şiirin gil
zelliği --onra da kendisini Yusuf ta
dar güzel farzctmck hulyas- bir er
keğe zalimlici de kabul ettirir. 

Zaten, bir kadının elini -biraz:
kesmcsine sebep olmak o kadar da 
büyUk zalimlik değildir Bayanın eline 
iğne batmasmdan daha az tehlikelidir. 
Çünkü el kesilince kan kendi kendine 
ve çokça çıkar, kan çıkınca da mikroı>
ları temiz:lemiye baı;Jar. Kesilen yere 
biraz tentürdiyot sürüp üzerini de ko· 
lodyomla kapatınca tehlike kalmaz. 

Fakat hatırda olııun, apartımanmızrn 
balkonunda saksı içinde jcraniyom c:i
t,cklcri bulunduğu mevsimde eJi.,iz:e 
iğne batar, yahut eliniz yemiş bıca
ğı ile biraz kesilirse o çiçefin yaprak
farrnd3n bir kaç tane kop:ınr ve te· 
miz mend"lin:zin içinde ezdıH:ten son· 
ra iine batmıı yahut kesilmiı yerin 
tızerinc koyarsınız. Çok defa bir tek 
yaprak açılan nazik cildi kapatmıya 
yeti~r ... Buna, çiçeği çiçekle tedavi u
sulu derler. Artık bizde de okutul"llı
ya başlanılan Llıtinccyi severseniz Si
milus similibumus curati vccb:esinı de 
hatır!ıya bilirsiniz:._ 

Kadm elinde -cene biraz- yanık 
olması da bir şiir demektir. Çünkü ka
dın elinde yanık hemen daima ütüden 
olur. Gaz limb'lları artık hemen hiç 
görwmcz olduiundan lamba şişelerin
den yanıklar da işitilmez: olmuştur ... 
Ütüyü de bir kadın kendisine ait ine~ 
çamaşırlarını, ipekli ceketlerini ıitülc-
mclı: için kullanır. Kadın elbitclerinin 
hepsi de birer şiirdir... Vfil:ıa. sanat-
ları ütücülük olan kadmlar da var, di
Ycceksiniz. Fakat onlar işlerinde usta 
olduklanndan bir fe7 ütülerken elle
rini yakmazlar. 

Yanık ağır, gcniı; ve derin olursn o
nun tedavisine mutlaka hekim karışır. 
Utüdcn -acemi ellere gelen- yanık 
kazaları hafiftir. Onlara biç bir şey 
:lirmedcn sadece temiz, eczahane pa
muğu ile kapayıp üzerini tülbentle 
bağlamak yetiııir. Yanık biraz gl'niş 
olur ve çokça acı verirse hzerinc ya-
r.ık merhemi siirersiniz:. Bundan he
men bulamazsanız sadece zeytinyağ?, 
tatlı badem yağından kreminiz vars:.ı o 
da olur._ 

Toplantılar, Davetler: 

EmlıılinO Haıhviııdeıı: JS l!lnncik1nı:n pa· 
zar cilnD bir fotoı?rcf ferıı;ısi ıı,ılacalrıır. 
Yalnu amatlirlerc mahsus ve ınl!ubalııı mr· 
hU.etlndc olan bu aerıU.c lıtlr'llı cdeccklet a· 
raaınd3 birinci. ıklncl ve :1'11.:ıdhc ınOualp 
hcdi7der verilecek ve e1erlerl 23 Şubatta 
Anhradı a'ılacalı ( Halkcvlerl umuıııt foıof· 
raf aergial) ne de cl!ııdcrılcc:lılr1 ljınlar 
Evimizden !lfrcnllcbllir. 

• Bc701ila Halkcvladcn: bu!lrlenı ı:ıah· 
auı rulm ve foıotraf serılsl, 15 bi• tncl· 
Ununda açılacaktır Scrcf7e lttirak etmclı ls
tiycnlcrln hemen Evlmize mnracaaılan. 

• 
EmlnlinD ltalkcvlnden: Parar cUnD 

14.SO da doçent Suad lsma.11 OUrkan 
bakımının ehemmiyeti) mevzua ıia bir 
(u~• vereccktlr Duhuli:ve yoktu:. 

Ult 

iDi• 
ıon· 

Yine Asım Da a 
- Bal Köşesine Ce\ a 

1 zzetlu \'e lezzetlu f 
Zehir gib" hn'\ah d 

hbnbaya dönere] , k"romel 
tan Asım baba hnk unda \: 
ya yazdığım mektuhn "'izi 
tatlı Yazınızla iştirak"niz l 
ladım ki. ağzınızdan bnl al J\ 

Vn.Nu'yu bahse kan-;tırnınk 
cin imzanıu (bol) yerine (a 
di,.·e atmadıktan sonra, onun va 
nıh~ında (bal ) "mcz) foplnn ~ı 
sanız fayda ı yoktur. Sanatka 
lnrm hiçbir zaman sürekli suret 
tc yağ yeyip, bal çii:Ttıcdikl 
ı:ı:c1riilmrmioo:tir. Fokot ne dl' ol 
biçare Asını için bcrlavn sirl 
nin bnldaL tatlı olduğuna !>iiph 
loktur. 

Ben (1\fuhsinJ e hal qihi vc · 
tim. SÖ7:iiniizü halla k"secl' • · 
l\luhsiniu sanatkarlığını snlı 
nrtistlcrilc mukavec;e ctm."m 
Onlar sndecc (salon nüktedL 
lnrıdır. Bir giin yine bu bn 
lti>nc.,.rk hnc:nr;ivetlcrini b 11 
dıra .ballandıra ) azacaı;rm. B ıı 

tanıdığım zaman Muhsin - c!a" 
mn dar kundura giymekten h 
rap ctmis olacağı - aynklorı 
nrtık kumaş çelmıe papuçlar g 
:viyordu. 

Bir gün zivofctlerden 
dilir.kcn sorduk: 

- Muhıı;in Bey! Tatl.l:ı .. fla 
ballı börek mi se~ersiıı? Yoks 
giillnc mı? 

- Ballı börek severim. Güll • r 
ta ne imiş? .. e zaman yesem. bü
yük annemin tnthya bahnlmı 
namaz bezini ~ i:rnnım. ~anının 

Son derece takdir cdilmt"<:; 
rağmen, onun dn bir eli vağcf 
bir pli h-,1rın if,.;;.;ı,H. F l:- f l> 
nlncak çiçeği bildii:ri i~in n· b t 
rahat yooı;amış ve kenrfö;inl' i1 
mo büm1et ettirl'rc'•· l- 1 
gttinmnnin \olunu hul". ft 

Bı. tntlı behsl 'ine A• l 

bnnıı: '\'azh·rf e cl<incr k. 
tıra<'nfü.m: ihtiyar em,.ldar:-ı 
terilccek nlaka, zavalhntn 
bir parmak llal cnlmak 1 
den olma m. 1--'· nt n ,,. n 1: 
rnhat ıre<'İrtıprktir Y{l c: 
kc bilir ki, bal dcmcL.le 
tafh olmaz. 

;Nnsrcıttin Uocovn Mr r.: ıı 
knvmnk ikram etmişkr, 
ke.~•mak]a ckmc:ı;.ı bitird'J 
so~ra. k~ lan bnlı pnmıak n::ırm 
vemd~·c bn<:lnnıı . Ev oc;ah"hi k 
en bir tnı: hnlrn göçürülmektc o 
lul(umı göriinrc: 

- Hnrn' demiş. Ekmeksiz 
irini v3kar! 

Hoca bir nldırmanns. 1'rm '\" 
mi~, hPnt de C<''\ ap vcrmi~: 

- Kimin içinin yandığını Al 
lnh bilir! 

Bu temenni bir ?'"tice '\'P,.me 
c;c, hunn siinhec;iz Asım bahıın 
hepimi7rlrn frı'71n ici vana-r. A 
mn marlrli imkan yoksa, ona d 
Yl'rC'k yok. 

Nasrettin Bocaya 
~elmi: 

_ Hnr,.! ~"t"İ<;. <:iit 
yağ isterim, baldan da 
oJc::un! 

Ho<'a. hemen sofraya peyn 
c+mr.,;: koymuş: 

- f..,t<' ncvnir. İ!l:fl' ekmek, h 
dC'n ele hnherin olsun! 
.... nnld hal tuhm parmak '.\ 
JnrhC-- ; .. iıı f,.hnlii!<-1" t-l!ni'71 

karım efendim. T AKVll\lCİ 

Hayatını. beşeriyet için bir fe· 
Wtet olan VEREM mikrobu mn

aıdclcsinde feda eden 

(suaüNI 

AL.EM DA 
,.. ,4 1ıı ,......,. !"t'r' •'. •·. • 

ROBERT KOCH 

ÖLÜME 
KAR Ş 1 
SAVAŞ 

Filrnlndoc: EMiL JANNINGS 
tarafından yaratılmıştır. 

Yarın matinelerden itibare:ı 

ve MİLLİ 
Senenin en bUyUk 2 f'lmini mkdim ediyor. 

BugUnkü Fransada birdenbire yctisip dunyayı hayt"cte veren Te 
bütun dünya komiklerini golsedc bırakıın Fransanm yeni ve ıcnc 

Kemiği B L L İS 'in 
İlk Saheseri 

~~~~~~~~~~.....-.~~~~~ 

ZORLA TA YY ARECI 

H azıranın 13 idi. Uç Ingillz Mecliste, iki ayn hava hü· A 

nazın, Churchill, Halı. küın sürüyordu: Birisi koridor- NORA GREGOR ve S A K A R Y A J 
f ax ve Beaverbrook Tours'a gel- lama.ki hava, diğeri de içtimalar. -
di. Grand Hôtel'in tenha köşesi- daki... ROLAN TONTAIN 1 Sinemasında 
ne kurulmuş sofralarında iştihn- Saat 17,45 te, Paw Reynaud Bu scnenln yeni ve 1 ' • 

~~~m~~~~Y~ek~~ili.~~~~~~ruzo.· llRbliS~lclve~~A~SNIGI ı~~~---~· -----------------------====~~ sonra nazırlar meclisinden evvel larak indi. Onun arkasından ge-
toplanneak olan fevkalade kon. len arabada da, Mnnde.1 vardı. 
seyde bulunacaklar. Chautemps Basvekile doğnı • K 

Hariciye Müsteşarı Baudouin yürüdü: .. Büyük filmi i~vc olunmustur. Bugün Matinelerde 1 p E 
onlara yakın bir masada yer al- " - Churchill geliyor mu? ·ı 1 
mış. Dalgın gözlerle, ve nnzan Reynaud: 1•30 dan ilıöaren de- 1 S İ N E M A S 1 N D A 
dikkati celbetmPmeve çalışarak "- Hayır ... Gelmiyor!., ceva--1 '-~ -.anılı matineler. {m BugUne kadar İpek Film Stüdyosunda Lisanımıza çevrltm 
etrafını tetkik ed;yor. bmı verdL Ve ilave etk Gece 8,30 eh "i filmlerin en güzeli 

Nihayet, fcvkalarle konseyde, "-:-o, Lord Halifa."'<, ve Lorci .. --.. -·-·--· DUNYA EDEBİYATININ ŞAHESERLERİNDEN 
... . .. ... .., .... , ' ,.. .. 

B U G Ü N 

t.4ELEK 

l 100 binlerce kişinin romanını Ecve seve okuduğu mefhur 

MANO L 
Emsalsiz derecede ihtipmlı 63hnclc:rlc, harıkulide m 

sir mevzuu ile bı.itun kalblerı uraca.k, heyecana geurecektır 
.. .... t t:ınbul poqta ı:utu.u , Sinemasında 

•oG No. ya yannı·z·---ı ı '----• OON A.M_ECHE - ANDREA LEEDS - AJ.A JOLSON ___ _, 
SON BESTE Seneni11 En Güzel Türkçe Sözlü ŞaheSl'ri 
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1 EMNiYET SANDIGI iLANLARI 1 
BELL SABUNU 

dı ı mükemmel 

D~lol. • • 
1C: • 

Ucuza alınmış bfrçok yemişf erin dışı mu: 
kemmel olabilir fakat b~hlhare içi çUrük 
olduğu anlaşılır. 

.. 
Ucuz ampullarda öyledir. KuUanışta çürl:i< 
olduğu yani fazla cereyan iştlh14ka ~nı.ko: 
bil az ışık verdikleri görülUr. 

M a a r uf markası bir garanti t~şkil den 
TUNGSRAM amcullarır.ı almoJ· menJaı:ıtını• 
•ktizasıdır 

TUNGSRAM ampullarır.ın yUksek kafltesi 
bir çok defal«r dener.mi,tır .• 

Yüksek Öğretmen Okulu Eksiltme Komisyonundan: 
Cinai M kdan Tahmin Fiyatı İlk Teminatı 

kek i11brp11ı1 9S-10S 700 5S 13 
Yiikaek Öfretmen Okulu erkek talebesi ıçın lüzumu olan yukardJ 

, beher çift tahmin bedeli ve ilk teminatı yazılı iskarpinlerin 
.12.!MO Purtesi günü saat ıs de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksntme İstanbul Erkek Lisesi yanında Yuksek Mektepler Muha
eiliiinde toplanan olı:ul komisyonunca yapılacaktır. 
!ateklilerin Ticaret Odasının ycoı yıl vesikası ve ilk temınat makbu

De birlikte belli &ün ve saatte sozu geçen komlsyo:ıda bulunl1'.alan 
teminat yatırmak ve şı.rtnameyi gormek isbyen!enn Yüksek Öğret-

Okul İdaresine müracaattan. "11375 .. 

'l'ahımn edilen ocaelı 35000 lıra o
lan 112 ndellik 500 sandık teneke lev
ha ııskcrt fabrikalar Umum Müdür
fü{.'iı merkez satın alına komısyonuncıı 
23.12.9~0 pazartesi günü saat 14,30 
da Kapalı zarf usul!le ihııle edilecektır 
llk teınmab 2G25 lira olup şartna~ 
mesı 175 kuruş mukabilinde kom.is· 
yondan verilir. Taliplerin teklif mek
tupların• en geç mezkur gün saat 
13 30 .. kııdnr vermeleri ve 2490 nu· 
n-.1!.ı alı k nurıun 2 ve 3 ilncü madde
leı ıı de~i vesal:ti hamil bulunmala
rı ilfı:n o!unur. ( 11396) 

G 

T hm1rı C'dılen bC'clrli :ltiR 20 lir.ı 
ol.ın (be ) ı.a.cm ('bze Tophan Sa
;.ıpazarı erl f brıkalar yollamD,SJn
akl satın nlınn komisyonunca 20/12/ 

9-tO rum gilnu saat 15 tc paz:ı.rlıklıı 
hole edileccltt.ir. 
Iı.tek!ilerın ilk tcmınatı olan 42.62 

L ayı he!' hangi bir malmudilrluSQne 
ynt.ırarak clı:ıca darı makbuzla birlik
te mezk!ır gün '\ce saatte komisyonda 
b:ılunmnlan. Şartıı2m i her gün ko-
misyonda tarüleblllr. (11515) 

• 
Tahmın edilen bedeli (bugünkü be

l diye narhın;ı töre) 4777.5 ı • ..-a olan 
9Cı00 kih ekmek Toph ne Salıpnzarı 

t:rı fabrikal r yoll :rn ında ::ı sıı
ı !:na kimısyonunca 20,12,9-10 cu
gur.ı ıt 14 de her Unkü belt'

d ye 11cırh1 uzerinden tcsl: m edilml'k 
uzere istc:.ili:.ın~ ih le cd lecekUr. Ta
hplcrin ılk teminatı olan 358,32 ını
yı berhangı b!r malmüdurlilğiınc ya
t.rarak. ahıcaklan makbuz.Lı bırlıktc 

zk:Cı.r gfin ve saı:ıtte komisyonda 
bulunmaları. Şsrtn .. mcsi her ı:ün ko-
m: syonda gorülebilir. (11517) .. 

Tahmin edilen bcd li (2380 llrıı o-
1.ın 7000 kilo sı ıretl Tophnn Salıpa
z. •ı askcrl fabrı lnr satınnlma ko
m. ıyoounca 20.10.9-10 cum:ı •mu .. ant 
14 30 d açık c.ksiltme le ihale edJ
lecektlr, Tıiliplcrın ıh• temınntı ol n 
ı·a.5 lirayı herhangi bır malmudür
lü• ne yatırarak. alaca ln ı makbuz
! b rlikte mezkür gün ve sa.ıtte ko-

ond bulunmıılan. Ş rtn mt ı 
ın ko.-niSl ond örül b lir. 

\11516) 

KAVIP. Beyoğlu Evka! mcmurlu-
uud:m klmakta olduğumuz maaşla

ın ait tntbik mühürlerimizi kaybet
tfit. Yenilerini yapbracağınuzdan hil
rumleri kalmamıştır. 
Yen1köy Molla Çelebi camii imamı 

Ziyaeddin Dönmez 
Balta limanı camii mU€7Zlnl 

Mehmet Aziz Dönmez 

,._. ANAPİYO.JEN -

1 
DR. IHSAN SAMI 

İstreotokok. lstafilokok. ımO· 
mokok. koli. p!yosıyanıklerır 

vapuıb cıban. vara. akıntı Vf' 

dla hastalıklarına karsı cok 
~ tesirli taze asıdır. .. 
~ _ _,,., 

"!-. Deniz Levazım Sataııalma 

.. , •• Komisyonu ilanları -· 
- ~ .......... <Wt: - - ; 

ı - Tahmin edılen bedeli "22.425" 
lira olan "100.000" kııo kuru ilzümlln 
11-1 kfınuıı-9-10 pcrşombc günü sa::ıt 

14 te kapalı zartla eksiltmeaı yapıla-

T eCrÜbelİ Steno Daktilo .. '\ ca:ur. İlk ıemınatı "1681" Ura "~8" 
Tlrkçe. tnci1izce Fransızca ve Almanca iyi bilen, Mnbasebeye vlikıı l l:uru,, olup oartnamesJ her gün komıs-
tabauı bir S~o Daktilo hususi bir müessese tarafından aramı- 1 yondan "150" kuruş bedel mukabllin-

mkbd"', ~eferanslan ile ~irl:kte (R. F.) nımuzıyle lst. 176 PO$ta ku- de3 a~i~~İilerin 2400 sayılı kanu-
adresuıe mektupla müracaat. .ı nun tnrifau dahilinde tanzim edecek-

••••••••••••••••••••••• r teri kapa\• tekli1 mektuplarını havi 

1>İLAN~ 
Maliye Vekaleti \'e Türkiye Cümhuriyet 

Merkez Bankasından : 
28/5 ve lS.12.1934 t:ırih ve 2463 - 2614 num~rıılı kınun'ar mu· 

dbince ıhracma salah yet verilen ve geliri tamamen Srvas - Er· 
sanım dcmiryolunun in~sma tahsis olunan % 7 geliri Sıvas - Er. 
sanım iıtikrazmm 20 eenede itfası meşrut S,S milyon liralık ycdincı 

=-tibinin byrt muamelesi 5.12.1940 akşamı nihayet bulmak üzere 
JO.U.1940 aabahmdan itibaren başlamıştır. 

Taımıter bimillne muharrer olup beheri 20 ve SOO lira itibari 
lıwnlette birlik ve 2S IJt olarak iki ktıpüre aynlmıştır. 

Ba tabTiller umumi ve mlilhak butçelerle idare olun.an daire ~ 
mleacsch:rce vilayet hususi idareleri ve belediyelerce yapılacak mü
saJ"edc ve mllnakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve hazinece sa
blmış Te satılacak olan mılli emllk bedellerinin tediyesinde baıbaşa 
bbal olunacakları gibi gerek tahvıl ve gerek kupon bedelleri de tah
.Werin tamamen itfasına kadar her tlirlii vergi ve resimden muaf bu
hanacaldardır. 

T hv •1 -·., ·ı. ... ,ç r·v·tı ~ 95 obrı'- tc"hit 
., 

ka;ıalı znrfiannı en geç belli gün ve 
sa:ıttcn b:ı saat evveline kadar Ka
sımpaşad:ı bulunan komisyon başkan
lığu.a makbuz mukabilinde vermele
ri, <11104) 

• 
l - Mevcut model ve resmine göre 

-JJ11acak olan üç adet pervanenin 7. 
12 040 cumartesi günü saat 11 de Ka· 
sı.npaş:ıd- bulunan denlz levazım s:ı
tınalmo t misyonu bınasmda pazar
lığı yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin be1ll giln ve saatte 
adı geçen komisyona mllracaatları 1-
ltuı olunur. (11494) 

··~····································· 

Taksitli Emlak Satışı Sel{iz 
Senede 0 /o 8,5 Faizle O denir 

Semti Cinsi 
Muhammen 
Kıymeti 

Bcyoıilunda Tatavla Kamerhatun mahallesinde Des-
pot yeni Kokoroz sokağında eski 3 yeni S No. h Kftcir ev 900 
Kasımpaşa Kalyoneukutlufu mahallesinde Korneşçi 
sokağında eski 20, 22 m!i, yeni 69, 75 (No. taj 
24) No. 1ı K§.gir ev 3000 
Uskild:ırdaGülfcm Hatun mahalles:nde A:o:iz Mah-
mut Efendi soka!ınd.:ı eski 42 yeni 20 No. h Ahşap ev 300 

ı - Arttı:-~ 16/12/9rn tarihlııe düşen Pazartesi günü yapılacak ve 13 
ten ıs ~e kadar devam edecektır. İhale arttırma sonunda en yiıksck be
del verene yapılır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde ıs şi nisbe
tinde pey akçesi yatırmak lazmıdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin geri kalanı sekiz senede sekiz 
müsavi taksıtte ödenir. Taksitler ...,. 8,5 faize ~bidir. 

4 - Talaııtler öderünciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede 
ipotekli 'kalır. 

5 - Bınaların footoğTaflan Sandık dahilindeki satış salonunda te~hir 
oJunmaktadrr. Fazla tafı;ilfit almak için salona mliracaat edilir. 

mi Ak ve Sa~m k 

ere 
İstanbulun her semtınde her ~c,;ıt emlak nlmak ve satmak için en kısa 

yol satış salonumuzun ziyaretidir. 
Satıcıdan alman teşh'r ucreti: Bır lıradan aşaı;:ı olmamak üzere uç ay 

için bin lirada on iki buçuk kuruştur. Sn~tan sonra ba~ka ucrct alınmaz. 
(11300) 

r~emuriyet im : cınında K 7!anawı!ara 
İnhisarlar Umwn l\'.Iüdürlüğiinden : 
Tan. Yeni Sabah, A\..-şam gazetelerinin 24.11.940 tarihli nü:ıhı.lannda id.ı.

rcınizce a~da.n memuriyet imtihanında kazandıl:IJn i!"n ed lmış ol .. nlard:ın 
ıimdiyc kadar idarcmİLe ı: racaat etmıycnlc:in azami bir hafta içinde mü
racaatları aksı ta'kd rde ycrlerine ba'>kalarının tayin' cdiicce i \lan olunur. 

''11492., 

• • o 

r 1 

A 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 
Kınkkalede c;alz,urrlmak üzere biriacı sınıf tenekeci almacaktır. 
Askerliğini yapmış olmak şarttır. 
İsteklilerden Ankarad1 bulunanlann Umum MUdürlüğc, lstanbuldal:i

Jerinin Zeytinburnu Silah Tamir'1anesi ve lzmırde bulunanların da lzınir 
Halkapınar Sılfıh Fabrikası Mud'irluklerıne muracaatlan (11195) 

( Tep~b;;:c~~;1y;. "'ba;·h~~sil\ • 
Kışlık Salonunda : 

kemani Nubar Tekyay ve Arkadaşları 
Piyaniat VALANTlN, Cünbüş ŞEVKET, Klarnet MUSTAFA, 

Okuyucular: ARTAXİ ve NUMAN, Bayan Okuyucular: BİRSEN, 

\ J Pi. • cı 
" -~ J 

]~ ... ' :1 
ti 1 \• 
1 

1 l 
1 

lıfı 
lıj 
\:'"~ 

i· -.lı 'il: 
' 
'~l 

Tuvalet için 
" ince çamaşırı yıkamak.ıçin 

Ev temizliği için 

bereketli" ve miikemmet 
bir .fiabunduı . 

B 1 sabunu safı r. 
BHL S•BUNCUlUK SANAYll LTO Sil MAMUlAltNOANDI• 

-, ..... ~ 
1 
ALrMüHIDDiltrHA~BEd 

.. Her Akşam İcrai San'at edeceklerdir. ----· , TİCARETHANELERİ, Pazar günleri açıktır .. 
---------------------------- Merkezi: Bahçekapı. Şubeleri: BeyolJu, Karaköy, KadıkÖJ' ,,,, 

MUKADDER, AYDA 

'9.. Emsalsiz Kaymaklı Lokum ve Kestane Şekeri_;;,-

• Yeni Kva~c:k ç 
1
ve .. uamel ... , AJllC • Acele Satd•k Yeni Dekovil Rayı• 

ergı anun arına gore 1 
DEFTERLER HAKKINDA TAVSiYELER . Metrosu 12 kiloluk 7 Metre boylarda Traversler Eklialer" _.,-

•arıle beraber 60 ton mevcuttur. 

İsimli bröşüriimüz rıkmıştır. Her kitabeıda bulunur. Büro. Galatada Karakoy Palas Osman Tasçıoglu müessesesine marad" ~\' 
" 444 taıa muzdan da alabilirsiniz. Fiyatı 25 kunıstiır. TEL: 4osg4, P. K. 1 ' Itır. 

lsmail Hilmi Afşar • Hesap ve Tercüme Bürosu - ~tı 

"••• Meydancık - Güzelhan - TELEFON: 23406 1 ı<AVIP: Safranbolu nüfus memur-! J Prof. Dr. #' llad 
luğtından almış olduğum nüfus hQ- ı 

SAN TA 
Ocrl;cs. htn,,...,.,., ('nr••' 'n .. f.,'"ar,.,,ı., .. .,1, .. ...,ns1 1:ayet 

kolay ve mil ssiT hiT miistahznrdır. 

BARSAK SOLUCANLARINA 
Karşı ı:ayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve 
küçüklerde sebep olacağı tehlikeler göz önüne alınarak Solucan 
hastalıklannda bunu kullanmalan faidelidir. Hekimlerimize 

'Ve halkım1n faV!':ive edilen hu miic;fah7RT her 
eczanede bulunur. Reçete ile satılır. 

1 ........... Kutusu 25 Kuruştur. "= 

viyet c11zdarurn1a. yine Safranbolu Kemal Cenap 
askerlik şubesinden aldığun askerlik Veni Adree s • 
ter'ıls tezkeremi kaybettim, Yenile- r>of!u Palas 2 Lamartin cad 
r!n

1 alacağımdan bükilmleri kalma- m raıtsım Telefon 439ff3 ~,., 
'nıısUr. Safranbolu Yörük köyünden ~ı 

Yazıeıoljullarından 316 doğumlu Ha· "•"'"' •• ı.c,rıu• Muouru ........, "'"".,.• 
" 1 L T l-" T ... 1111 san Dul~ Kemalettin, t.ı.•~Utl ı) n ••C,,,,.., .. .. ./ 

* •a+•> M A K S i M 
Alaturka kısmında - Her akşam 6 dan itibareJJ 

s A F 
• 

1 y E 

- --------

• • .. • • " ·rı ' !X._. .. s~_j : .. ~< ~Jc:~~~e ~O ~!nrc=~~ .. t P~r ~n~a c a - , 
S mıııs ~c t sarnıflarııu en emın ve en çok gelır gctıren ıaha· 1 

llrda iııctnıek istiycntere keyfiyet il1iı ve- ıs ~ük ausJı:ri~n 1 12"'"1940 tarihinde Perşembe günü saat 14 de Sandal fiedesteninde çok nadide 
mlddeti sarfında Nınblara ıııüramtlannm kendi menfutleri i1r:t1- '/ ~ 
~n bulmıdufu ;.,uet otmıur. •ıom" ve çok kıymetli KffiK küsur kıratlık ku~uz ve tertemiz tek taş bir pırlanta 

'9 satılacaktır. Bu fırsatı kaçırmayınız. ••••••••"" ı 

Okuyucu: SUZAN, FAİDE, NEVZAT, SEMİHA, GUZİN, stJ· 
VEYDA, SANİYE, İHSAN, AÔYAZAR, FARUK. Kanun: AHME'f l 
Piyano: SEFİK KEMENÇE: ALEKO. Keman: İSMAİL ve MAJC 

UT. Cünbüş: YORGO Klarnet: SEREF Ney! GAVSt ve Oarbuk 
!ASAN TAllSİN iştir 1 le Muh•eşem SAZ ZESKA Jl\K RAS'f~ ı 
'AGRA !I-FI:T Ça'ı' uşu L0TF1YE STELLA DİRİL. BELL 

Kard şlcr ve ORK l!:STRA ışt r kılt· b.ıyuk ve yeni VARYETE 

1 rek yakında (Hav~r A~~nda Rev;i opere'ı 
Yazan: Ziya Şakir, Beste: Sefik G"ılı:meriç, Rejlsör: S. AT1L1'~ 
B~yüko Mizansen - Mahtefem De.kor - Fevblide Müzik ve prkJ1'1 


