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Memurları alakadar eden 
bir proje Seven adam methetmez 

Ankara, : (Telefonla) - İhdas edilecek bazı 
ınemuri) etlerde derece vaziyeti nazarı dikkate 
•lınmaksızın dairelerin memur istihdam &lebil-

hazırlan- 110STAKİL YEVMi GAZETE 
ıncleri hakkında bir kanun projesi 
ınaktadıı. Telefon : 2 O 5 2 O 

Telg. Tasviriefkir, İstanbul 
___________ _) 

~~.::;:::::::::::::;~;;;;~:;;;:~~~:::~~~~~~~-"'!!~.!!!:!~~~~~-~~-~~~--~~~~~~!"""'!!~.!!!:!~~~~-~~~~~...-,.~~~ ...... --~~-----~~""!"'~~~ ..... --

DüN GECE ISTANBULDAN 
TEK BiR ISIK SIZMADI 

Yakında alarm tecrübesi yapılacak - Şehir 
tayyarelerle kontrol edilecek 

} r \ 
Bir mukayese 
ı,ıkları maskeleme 
itinde gösterilen 

muvaffakıyet 

1 
Londra:Berlin - Paris 

ve lstanbul 
Harbin patlamasını müteakip bir 

aralık Berlinde ve sonra da Parlste 
bulunan bir dostumuz, matbaamızı 
ziyarete gelmişti. O şehirlerde gör· 
diiğü ışık söndürme tatblkatile İs -
tanbulu mukayese etmesini rica et-

.. tik. Şu cevabı verdi: ft1ı Iııkların maskeleme iııi dün ak~:tm daha nrnvaf - ımıınak için ellerind~.n geleni yapmışlardu·. Dun yapı- _ cDislnlinci oldukları söylenen 
~1ıY7t1J bir şeklide olmuş tur. Evvelki gece Vali ve lan_ kontroller~&rl muke~mcl netlc~ler al!m!1ış ve şeh-1 Almanlaı· tayyare lıOcumlarına ına -
~ edıye Reisi Lutfi Kırda rla kaymakamlar ve zabıtai rlnıııde tek hır kimse bıle ceza gormemış!ır. ruz kaldıldarı ve maskeleme işine 
._ rlerinin yaptıkları kont rollerde bazı ufak tefek Bu gece veyahut yarın ~ece. t~yynre ıle kon~rol fevkalade ehemmiyet verdikleri hal
~ talara tesadüf edilmiş ve bu hususta da ihtarlarda yapılacak ve noksanlar tesbıt cdıldıktcn sonra ona gorc <le fstanbuldakl muvaffakıycU Ber. 
lok ıın~!muşlu. Ilu işin ehem mlyetlni anlıyan ~alkımız, hareket edilecektir. Gelecek hafta da ı:ıuayyen olmıyan llnıle gösterememi~lerdir. Bertin is -

titiz davranarak en ufak bir hntada dahı hulun- (bevamı Hyfa S, ıutun 6 de) tanl>ula nazaran aydınlık bir şehir-
"·······••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• dir. Parisc geJJnce, o Berlindcn de 

t Yaaaa Kralının. hemılresl Prea•• Katerln 
hutabakıcı 

'is~nbul kadınlan 'IKral MihaiJ'Akdenizd.! 
aydınlıktı. .. > Yunan kampında ftalyan esirleri ~ 

!kerlerimize seker 1 kaçinamış - !emizlik 

Hükumetin ufak bir tkazilc görü
nen bu birlik manzarası ve hüküıne-. 
tin emirlerine karşı gösterdiği şu -
urlu lntıbak hası::ası, Türk milletinin 
en .kudretli unafıdır. 

Dostumuz şu sözleri il~ve etti: 
- Londray1 görmedim, fakat ora

da da maskelenme işinin çok mü
kemmel olduğunu ve Londl'anın ge
releri zifirl karanlığa gömüldiiğünü 
duydum. 

f Ü'lderiyorlar Rumanyada vaziyet I n g iliz 
b - vahametini hala d ounun için 2000 onanması 

lira topladılar muhafaza ediyor T b [ 
~tanbul Bnyanlan aralarında 7 Q USU 
' Ura toplamışlar ve bununla B •. r A 1 m a n Norveçte 

Kıyam 
• kerlcrc şeker göndermlyc karar 
~tnıişlcrdir. Bugün büyük şc- m u•• daha le s ı• tJ l'Cıler Vılfıyettc Valinin rci li-
,h~dc toıılanncaklar ve bu hu- mevzuubahs 
'""ta karar \•ereceklerdir. 

A•ker ai derine 
yardırn 

ar belediye ?ıluhasrb<- Mudurll 
l't 'llhtar Acar dün ak~am Anka
l(~a hareket etntiştır. Muhasebe 
'-le duru, n ker ailelı rlnc )"apıln
\ 40 bin liralık yardımla pasif 
d:un~a için emlUk sahlplerin
te bır defaya rııahs~s olmnk ü
~e Yüzde on mıktarında alına· 
le Parayı, aıt oldukları \'t•kulc
~~ dik ettirecektir. AskC'r aılc
~tırı~ yapılacak yardımı tasdik 

•1rır ettirmez buı ııya telefonln 
ilrııat vt•re k 'r y rıııd:ın iti

lı ~ı de a k •r ali t ı ) ı lım 
l'trıiye başlıyutakl.ıı lır. 

Londra 2 (A.A.) - Times 
gazetesi yazıyor: 
Bükreşten ahnan haberler 

Rumanyadaki vaziyetin müt 
hiş anarşi içinde olduğunu 
ve her şeyin beklenebilece
ğini gösteriyor. 

(Davamı sayfa 3, &Utun 4 de) 

topa tuttu 
---·....___ 

ftalyan donanması 
garbi Akdenizde 

dolaşamıyor 

IRgilizler 3006 mihver 
tayyaresi düşürdüler 

Hitlerin adamı 
Quisling' e suikast 

yapıldı 
Stokholm, 2 (A.A.) - Bugün bu

raya gelen haberlere gıirc Alman 
kontrolü altındaki Nor\t>Ç hükıimc
tirıin reisi Quislmge yntHlun bir ımi
knsd üzeı-iııc Non·cçtc vıılıim karı -

LONDRA, 2 (A.A.) - &ıklıklnr vukubulmuştur. 
. Akdeniz açıklarında bulu- j Quisling, Frcdcrlkstad'dn bir u -

· . . • • • ınumt toplaııtıclnn nyrılırkı>n bOyük 
nan Ingılız !ılosu nezdındekı 've muhalif blı- kalabalıkla karşılnş-
Reuter ajansının hmm~i mu- mış, o sıradn bir bomba patlamıştır. 
1 L. • b'Jd' - , . Bomba Q.ui lingin l kınınd patln-
ıa ırı J ırı~ or. mış«a dn kimseye bir şey olnunnıştır. 

Trahlusa karşı yapılan hü- Qulşling. daha ı;onra Sarp. borgda 

Mİhatıç 
o 

~---~~~~~ 
~~.~iin uazısı 
~ ....... Y. ....... . 

(Devamı sayfa 3, ıUtun 2 de) (Devamı sayfa 3, sulun 6 da) 

Dün iki Cinayet 
h3-disesi oldu 

Arttaı•.ıtlul: ccplıcaindc son uaiyeti ve l'ımanFılurın em aldtn (Berat) ve 
cenııptan da (EYgfri) u::erint yapmalıırı mtıhtcınrl olan bmıdan sonraki 

hareketlerin istikaıı etini uostcı-ir lıa1-ıta 

'-bıanyanın 

b~şına 

gelenler 
~ '-tnanyanın, İçinde çırpın
' 1_ llıakta olduğu buhran, tarif 
l '-"•İfine kalemin muktedir o
~•cağı kadar acıklı bir şekil 
~fır 

r-~skeri vaziyet}, H i n d i ç i n i d e 
Yunan- ftaly~ muharebe 

harbinden alınan 
bir kaç der• 

Yazan: ) 
Eski Ordu Kumandanlarından 1 

Emekli General 

Ali İhsan sABiS ----

Siamla Fransızlar 
arasında muharebe 

kızışıyor 
Tokio, 2 (A.A.) - D. N. B. 

ajansının hu5usi muhabiri bildiri
yor: 

~ n'ıemteket, Avrupayı kasıp 
~ ~ harbe g=nniı değildir, 
~ meseli, Norveç, Holanda, 
~ K•bi bir taı.rruza da maruz ..__ .... "'-'.._,_;.._ ... ...,.liiiiiİilıiİİ.-...ıiıiıl 
~•ıtır. Öyle olduğu halde, 

.-.., belki k~ndinin de hiç 
diai bir sırada eli.,den 

İtalyanlar 28 Birincit<: rinde 
Yımanistann tııarruzu kC'ııdil rl Cumart.<::si gecesi ve evvelki 1 kişi öldürülmüş, bir kişi de ağır 

1 1 icat 'e intihap ettiler. Yunan • gece şehrimizde iki cinayet işlen- urctte yaralanmış~ır. Uının bu husu ta hiçbir tahriki, 

Domci ojansının verdiği bir ha
bere göre, Siam Başvekili radyo
da hır nu~uk "Ö\ liyerek Fransız 

1 l Jindiçİnİ!>İnden gelen tayyarele -

. •bya gibi çok kıymetli ve 
bir eyaleti alınıvemıiştir. 
i, bu kadar büyük bir 

.ekct parçası, ancak bir harp 
~;:etinden ıonra kaybedi -

~ 'abyanın zıyaını, bildiği -
çbile, Transilvanya ve 

\1..... ~ • kıtalarının zıyaı takip 
~tır. 

' •llllı Rumanya, memleketi -
~id•n soldan, §İmalden ce -Si:' böyle (Yağma Hasanın 
~ ) temsiline tamamile mu -

tekilde parçalanmasına. ıza 
ekle, elinde artakalan 

• •kette rahat edeceğini xan
lfti. Halbuki baıına aııl fe • 

\> ' bu parçalanmadan son-
~ bu parçalanmalara rahmet 
~tak ıurette gelmiye başla -
~ . 
~ıilvanya ve Dobrucanın 
~ lh... ınüteakıp, Kral Karol, ko
~ ~lekef oğluna bırakarak 
~ trene binmif ve nvupnı

()--cbur olmUJtu. 
• •.ıat bu sütunlarda (yorgan 

'ctııb. ela va bitti mi 7) un -

1~n yazıda, Kral Karol'ün 
~t ve tac etmesinin de Ru

h huzur ve rahata kavut -
ti.muhtemel olmadığı söy -

afih, itiraf edelim, ki bir 
•rın kaçmasile bir mem
rabat edemiy.eceğini söy
( Nitekim Harbi Umumi -

'a İmparator Gilyom'un 
• Almanyanan kefmekqe 

e mini olmaı:nı•h ) Ru-
111, timdi içinJe bulu•ıdu

T ASVIRI EFKAR 
llft\ı ~a 3, ıiltun 6 de) 

(l'azısı 3ii1ıciı ıuhıfrd~) n•is, Liri kadm olmak iizcre ıı-. (Devamı sayfa 3• sOtun 4 de) ı itoiynılnn hiçbir talebi yoktu. Şu 
------------------·--

1 hnlıJc, itnlyıı için, rntan mudıı-

D u•• n gecek·ı yangın, !~~tic:!~ı~:;k~~~u~~~fg~;~ı~:~.: lrı lmlıi me\rzuıı değildi. 

O sadtee, \ unnııistana klllşı 
' • A mnzaffoı olmak, ondnn, gu) n r-

nıwulluk nuınma bazı ıı,ıl"çıılnr 
J,op:ırınak, u.~rkC'~ Sc~ar.it:te. ol
mak üzrıc ltııl)u hım _.c ıııdc 
olı· l\I nkcdvıı~ n idıır c 1 vücuclr 

yaralandı 
Üç boya fabrikası kimilen yandı, bir itfaiye 

neferile bir fabrika bekçisi 
tirmck \"C bu idarenin b. zı ycr

lo·i nd~n deniz ve Jı:n ıı fi k i için 
i tifnck etmek gib lmelıerlc bu 
lınrbi icat \C hısnj etti. Boylc 

Dün :ı.l. ;:ırn Y c!ı;ldirek civarını. olurıcn İt:ılynnın, iyi h:ızıı l:ınmı~ 
tehdit eden bi.ı.>ük bır yangın ol- ~e i)i tıınzlm edilnıi!I lir pliınla 
muş, iki buçak saat zarfında uç ort:ıyn çıknmsı icap ederdi. 
fabrikn tamamen yanmıştır. Bu Halbuki, bu güne kl<l ır g Çl:ll 

yangının tııfsillitı şudur: hiıdtsl).n, hiç tc böyle olmadılaı· . 
Dün gece saat 20 de Y cışldi - (Devamı Hyfa s, ılitun 1 de) 

rckte Hocnlıan caddesinde karan- ::..-----------
lıkla.· içcrisin~e b'.r kadın fer) ndı 
duyulmuştur. Bu civardu 2 numa
ralı evde oturan s~ime, yangını 
gorunce, ko ı kusund:ın feryada 
başlanııs. polis derhal v.-ıuyetten 

(Devamı sayfa 3, sUhın 2 de) 

Manifatura 
tüccarları 

Hava Kurumuna yar
dım için çalışıyorlar 

Yurdun mudnfansı bakımından en 
mühim ve milli vazifeyi üzerine nl
mı& olan Türk Hava Kurumunn ynr

(Devamı uyfa 3, ıütun 1 de) 

Ekmek fiyatı 
30 para arttı 
Badema ekmekler da ha 

güzel çıkacak 
Ekmek fiyatlarına, bugünden 

itibaren otuz para zam yapılmış
tır. Zam yapılmasına sebep. nak
liye müsraflarının fazlalığı ile i
maliyc ücretinin çokluğu ve bir 
de ckstrn buğday kullanılması -
dır. Bugünden itibaren ekmekler, 

Düıı ıeeekl yanl'ından bir İnbba 

skive nazaran daha nefis çıka -
cakİır. Ayni zamanda, hem fırın· 
lar ve hem de unlnr, garimuay -
yen günlerde, haftada iki defa ol
mak üzere kontrol edilecek ve 

iiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiimmmmiiiiiiiii 1 kimyahanede t•hlil edilecekler-

· rin perşembe günü Siam arazi11 
iızerindcn ôçtuklıırını ve mitral • 

(Devamı sayfa S, ıütun 3 de) 

;Bakışlar! 
Askeri cephe, 
iktısadi cephe 

Peyami SAFA 

iktısadi cephesinden bakılın
ca, her harp para buhranından 
doğar, para buhranilc sürer, 
pnra buhrnnilc biter ve para 
buhranı doğurur. Büyük Har -
bin pc.: inden gelen on - on beı 
sene içinde Alman markının 
tckcrlenişi malum; Fransız 
!rangının geçirdiği büyük var
ta malum: 1 ngiliz lirasının dü -
şü ü mnlum; lttılyan liretinin 
sık sık uğradıı;ı cdcvaluation = 
kıymetten dü~ürülmc> ameli -
yesi malum. 

B1Jhran harpten evvel bat -
lar, çünl·ü devletin silahlanma 
bütçesi tahammül kadosunu 
çatlatacak kadar kabarır; harp 
içinde sürer, çünkü harbin bü -
tün masraflarını devlet öder, 
varidatın azalmasına mukabil, 
son dcrcc-c kabaran masraf yü
zünden bütçe muvazenesini 
temin için ya vergileri çoğaltır, 
iç istikraz yapar, yahut para 
basar; para buhranından do -
ğan harbin doğurduğu piç de 
para buhranıdır, çünkü devlet 
borçlanll_)Jftır, ~nkii yıkılaıa • 

llollere 

CŞerld 2 llOI aahlfealaclel 

Yunan ileri 
hareketi 

devam ediyor 
Muvaf fakıgetsiz bir 

hücum esnasında 
ltalganların alay 
kumandanlarından 

biri öldü 
Londra, 2 (A.A.) - Arnavut-Yıa

goslav hududundaki Reuter ajanıını.a 
hususi muhabirinden: 
AmavuUuğun şark cephesinde bu 

lunan Yunan kıtalnrınııı arazi güç -
luklerine Ye şiddetle )"aihm kara 
rağmen pazar gecesi ilcrlcmiye de
vaın ettikleri öğrenilmektedir. 

Yunanistan sükun içinde 
Atlım, 2 (A.A.) l llkkiınun .ık-

~aıııı Uıııuıni Emni)t't Neznıeti ta· 
rafın lan ncşredıl n l ı · tebliğde bu
tiln rrün mcnılekrt içınde sükunet 
hükum sfirdugu bıldıı ılıııckt('dır . 

Yunanhlarm Amerikaya 
tesekkürii 

Atlna, 2 (A.A ) B lkı 
tak a , An nk da l<-ş kul ld• n Y 
nanıst na .} aıdım c i tl ı r~ 
Haıold'a b"r tel nf ı: ol r 
şekkurlcr.ui bildi mi ı . 

İtal)anın harp tah hatı 
Re> rı, 2 ( A.ı\ \ Do! .n. : 
Re ıı i C r. ı:• t <lı• çı n b r k., 
(~vamı ıayh 3, s tun 3 de) 

-Italyan-Yunan 
/ harp vaziyeti -'1 
[37 inci şün j f 
Tel~raf l<'rın hııllisası : 

{Devamı uyfa 3, ıütun 3 de) 

rundadır, çünkü harp aakatla
ranı, harp yoksullarını devlet 
korur ve ziyanlarını devlet o -
demiye çalışır. 

Dünya. Büyük Harbin yav
ruladığı buhranı henüz ba§ıo
dan savmamı§ken bu harp pat• 
ladı. Meteliksiz Almanya, pa• 
rudan ziyade mahsul değişğo
ku§ile işini beccrmiye uğraJI -
yor ve Amerik:ıdaki sefirinin 
resmi a~zilc, Amerikadnki al
tın ihtiyalmın sona erdiğini i
lan t>dc 1 f ngilterc, Birlc§ik 
Devletlerden kredi bekliyor. 
Conson kanununun tadili şüp -
hesiz onu bu sıkıntıdan kurta
rabilir. 

Endışcden ve tecessüsten 
şismiş gözlerle harbin askeri 
se) rini takip edenler, çok defa 
iktısadi gidişini gözden kaçırı
yorlar. Bu harp. hiçbir askeri 
mütehassısın beklemediği bir 
anda. iktısadi bir sekteye uğn
yarak bitebilir. Çünkü resmi 
tebliğler bizi, harp cephelerin
deki son durumlardan, hergıin, 
hakikate nz çok yakın bir aara
ha tle haberdar ettikleri halde, 
iktısadi cepheden hiç bahset -
miyorlar. 

Bu harp, öyle bir dünya 
buhranı ortasında patlamıştır 
ki, iktısadi cephesi, askeri cep
hesinden daha ehemmiyetsiz 
değildir; hatta daha ehemmi
yetlidir diyebilmeıoiz için bü-. ~·--~eltt. 



Kitap tenkidi 

Seçme Rus 
hikô.yeleri cıı 
Yazan: Ahmet Hamdi TANPINAR ................................................................................ 

Dostum A. Gaffar Gilney, ötedenbcri 
ınuhtelıt me$:IDualal'da ~tmlş ol -
dutu tercümelerini ·Seçme Rus bikA
)eleri· aC:lı bir clltte topladı. A. Gaf
far, Rus edebiyatını yalandan tammış 
ve sevmiş olmakla kalmaz. O, Tilrkçe
nın güzellik lilrlanru bilen bir sanat -
Urdır; bunu, ilk okuduium tercümesi 
olan İvaıı Bunın'ın c.Ayna. adlı hikA
y .ndc gurmo.ıştüm. O zamandanberi 

Bununla beraber niSbl bir imkan dere
cesinde tercüme edilen dilde, aslın mu
adili .olan bir terkibi kurmak daima 
mümkündür. A. Gaffar - demin wyle
diğım gibi, asıllarile olan münnsebetlni 
hiçbir sureUt: t:ıhkık edemediğim ter
cilmelcrinde - bu büyük muvafiakıyeti 
gostermiştir. O kadar ki, ldtııbının 

mUhteli! sahi!elcrinl okurken Türkçe
yi. bize alt olmıyan bir bayatla geniş. 

-- -. ,,. . 
SIVASl .VAZ:l'W • . . Pil ihtikarı devam ediyor 

-------- Balkanlarda 
Bir çok yerlerde ve Ankara .:=ı YAZAN: Eski Ordu Kumandanlarından salah 

caddesinde piller ancak !enerle 115j AH lh':!nG••sAeıs i ~~:.:;:,::n.::;:::~ 
beraber satıhyor ve yalnız pll almak trolünü t3lep eylemesi ~ 
ist·ıyenlere "yok,, cevabı veriliyor Böyle kritik anlarda M. Löbrön, memleketi Balkanların ıarbında b~ 

k 
nİn alevlenmesi, bütün y ur 

Fiyat Murakabe Komisyonu hesabına çok daha f agda[ı bir hare et da vahim bir gerginlik doi~• 
dün toplanmu•, 15 kuruqluk cep H 1rs1 z k 1 z d u" 1 .h . J b ·ı · d. tu. Bulgaristanm da garbi Tr ,. 

oY :# tarzı ı tıyar eue z ır ı ·ı b. M kedo yı ıaleP feneri pillerini 45 kuruşa satan ı e cenu ı a nya b' 
Yenicami caddesinde 78 numara- derek Yunaniıtana kartı ııa.:r-
cia·Serkis Şahinyan ile yine t>yni yakalandı O zaman da General Wellington sonuna kadar Almanlarla harbin girmesi ihtimali ve Alınaoıdıi' 
pilleri 40 kuru§a satan Beyoğlu, kumandasında mühim bir kara ateşli taraftan idiler. Almanlara Yugoalavyaya ilimatiarı ..na ..sab'" 
Asmalımescitte 20 numarada Bo- __ ordusile senelerce l lolanclada, ls- mukavemet için yeniden esaslı ve ve buradan İtalyanlara nı "r 
erlevandı Müddeiumumiliğe ver- panya ve Portekizde, Belçika ve kuvve ·li ordular vücude getirme- ret edecekleri rivayetleri ve J:.. 

· · lS yapndaki kız Fransada kara muharebeleri yap- nin imkansızlıgvını gören ve hine- le bir hareket vukuunda B ... mıştır. f l d d S M&k d y.,ı.-
Komisyonun 1 O .kuruş azami muhteli ev er en mıya mecbur olmuştu. Almanya den J ules Simon ve Arago gibi, ristanın a ırp e on O•. 

fiyat koyduğu piller, Tahtakale- eıya çalmıı ile rekabete ve savaşa karar ver- milli müdafaa hükumetinin diğer yani merkezleri ~ana~tır ve doO" 
de dükkanlnnn önlerinde 25 ku- diği günden itibaren lngiltere ay- azaları ile ihtilafta idiler. Bu mü- küp olan orta ve tıınalı Make iİı!' 
ruşa satılmaktadır. 18 yaı;ında Neriman adında bir ni zamanda kuvvetli bir kara nascbetle sulh için reyine müra - yayı almıya teııebbüs ede> 

Bundan başka cep feneri ve lcız, son günlerde Sultanahmet ve devleti olmıya ve mühim bir ka- caat edilen millet, sulh istiyenle - delalet eden emareler, ~ 
pil ticaretini kfırlı gören birçok Beyazıt semtlerinde bazı ev - ra ordusu beslemiye mecburdu. Tin fikrini iltizam etti. Fransada Balkanlan baıtan baıa ..... 
kütüphnnder, ec7.ahaneler bile, lere hizmetçi olarak girmiş, fakat Bu meselede Fransanın sabık bir reçimin sukutundan sonra se- anlatıyordu. • birİ 

onun tcn:umclerini arar ve bulur, on- lemı5 buluyoruz. dükkünlarını fenerler ve pillerle her girdiği yerde birkaç gün çalı- Reisicümhuru Albert Lebrün'ün çılmiş obn her mecJi ... Ötedenberi Fakat bu ihtimallerin bıç. 
1 a dalın sık tesaduf edememekten Bu tercümelerin ık.inci husu.tiycti de doldurmuşlardır. Fakat hunlar, şarak, müsnit fırsat bulur bulmaz de gevşekliği mühim ıol oynamış- bütün kuvvetleri ve netice itibari- tahakkuk etmedi. B~lakis, ıer~ 
mı..t,,essır c.!urdum. Rus cdebi';atınd~..n Rus hıkiıyecilığinın, eksik de olsn.ımu- pilleri ancak fenerlerle satmakta- hırsızlık yaparak kaçmıştır. tır. Kanunen gayri mes' ul olan le tesis salahiyetini haiz olmuştur. liği İı:ale ede::ek amıllcr ke~ 

md .>e kadar b zde ®eJCe tercüme mi bir manuırasını bize vermesidir. dırlar. Neriman, nihnyet dün ya - bu zat, yedi senelik reisliği zama- Thiers cümhuriyctçi idi. Onuıı gösterdi. Atinadnki Bul(Car 
Y P ldı VAk~ bu edebiyntın asıl biı - Hatta onun için bir nevi müntahnb:ıt Bu suretle halk, aldığı fenerin kalanmış ve birinci Sulhceza nıah- nında tanının 16 kabine değiştir- ı;ayretile ve arkaclnşlanııın ynr - ültim!ltom vermedi. • • 
Y .t t:ır:ı!mı ~apan escrlcrin çoğu he - dıyebıllriz Vlıkıft birçok muharrirler l: pili bittiği znman yeniden pil al- kemesi tarafından tevkil olun- mek meoburiyetinde kalmıştır. dımı ile cU.nhuriyet fikri galebe Bulgaristan ile Yugosla~:,.... 

lurkçeye g çm miştır; fakat ıslm • ek k. Fnkat heyeti umumıyesHe bize mnk için bir de fener almıya mec- muştur. 19 32 de intihap edilmiş olan bu çaldı. 705 aıamnn 35 3 Ü ciimhu- rnı:ında üç sene ev.v~l~ akdof • r 
k dar t re mc crlllr.nlerk. nşağı Rus dcbiyalının hususiyetlerini veren İ>ur tutulmaktadır. Bu vaziyet, zat yedi seneyi ikmal edince, si- I riyet için rey verdi. Cümhuriyet an'~.ı;;ma muahe~e~ı ıkia!,~ t~,,il 

rı bellib lı muharrırlcr hakkında buyCık çızgllcri tanıtıyor. Orada biz, I Ankara caddesindeki kütüphane- 'T' "l yasi ahvalin zarurctile 19 39 dn bir fazla reyle ilün edıldı. O za- bcdı dostluk mu;a_u 0 d' ~ 
Rus muharrırlerlnın eşya ve hl'ıdiseler- !erde de böyledir. r ~ emennz er ___ , ıkinci defo intihap edilmişse de mana kadar 1 79 1 1 79 3 ve 1848 edilmişti. Hallıuki firn 1 bll • 

rı ksanı azlığınd n zıyade, bılhas- le temas tarzını, hayat ·karşısındaki sa- Diğer taraftan, ellerinde pil bu- ............................ ' 1940 ta Frnnsanın mağlup olması Kanunu Esasilert yapılmış idı. , dostluğa dair sarih bir kayıt, ,,,P 
Ru d:ın dogn.ıd doğruya Turk- d dı..ruşlarını, büyük mcscleler kar-ılunnnlardan i.ste.nen beyan~em_e- Halkın ıevkıne üzerine 12 temmuz 1940 tarihin~ Cümhuriyet fikri galebe çalınca, lunmadığı Bulgaristan Meb ~ 

c :'i«.' gcçirılı iŞ olır.am:ıla. ıdır. Fransız. Şl ndaki al~kalarını, toplu olarak gö· lerm müddetı dun akşam hıtmış- h Ü r met de çekilmek ve Fransanın idare- 1875 ı..:anunu Esasisı yapıldı. Meclisinde ~? salih.iy~ttar i~ tr 
ca tcrcum inden T r':çeye adapte c- rehlliyoruz. tir. Fakat hemen hiç beyanname ---- sini Mareşal Petain'in eline bırak- Bu bnundıı cümhuriyet şekli- ta:rafından soy~nnuıtır. D jel'.,-· 
dılen btr Gogol veya Turgenicf ene de- Ayrıca, kitap, Jvan Bıınin'e tahsis et-1 ver~n yoktur. Bundan, ellerinde mak zaruretine düşmüştür. Pek nin, Kanunu Esasi tadilatı tek- r:aftan, Bulganstan, ~uıo~.msr 
rc- cye kadar bır Rus muharriri diye pıl bulunanların, bunları gizlice Dün, tek bir şubeden ı namuskar ve hal şinas olan bu zat liflerile değiştırilemryeccği, Fran· •ya karşı da orta ve fımal!w. ·" 
bakabılırlı? HaU.'\ bu cins tercumeler tilf geniş bir kısımla da, Rus nesirinln, yapılan siyah ka-'ht sa- l ı· 1 ıd d unda :ısrar ettii""~ 

bazılarınca en mucizeli ıııınatkftrı ad- satmak için saklamakta oldukları 5• pek muhterem bir insandı. Fakat sada snltanal yapmış ai e ev ata- onya ava • • k~ 
fc\ka!Ade mu\ affııkıyetli ols:ılnr bıle, ı anlacılmo.ktadır. Hariçten pil gel- hşında halkt akşamlara bu faziletler bir devlet reisliği i- rının Reisicümhur seçilcmiyccek- latmakla ~~ber, sıliıb .• !~ l"ımı'zde ,.ı·ne bır nevi silphc k.,labUlr. dedılen bir muharriı:ıni bize tanıtıyor. " i • k b mellerını tahakkuk etw'"'-

- J • .. mekte olduguv ve gümrükte de kadar bekledi. Ve bir çin kafi gelmemiştir. Demokra~i leıi tasrih edilmiştir. craı uvvet v~. e .• _ı-;.iırol• Ge,_, bir iki sene içinde bize Paşkln'I KüçOk hikAyc, ııckll itlbarUe belki ne· N 1 d artık 'IOylemelıten ~-
~-.. [l mühim miktarda bulunduğu ha - ,.,.k kims•ler de kaAğtt mücadelelerine meydanı serbest Rcisici.imhurla 37.JI ar arasın a gını . . • •• _ ... ,.. az "Ok tanıtan Hasan Ali Ediz ile Gaf- sir &anaUarırun en ıtıU§kulil6ilr. B yilk y- "" M B 1 t tidal az.,,_ 
~ ber vcrilınelctedir. Fakat bu pil- , alamadılar, :bırakmakla hata etmiştir. Alman- taksim olunmuştur. Her iki ec- u gans anı 1 ~ il e.ttt• far'm tcrclimcleri bu itibnrle '"'Yanı yayJlmnlara. geni$ hir insaya mUsait 1 k t k d ba-1ıca arnı • .,.-, 

.,.. )!'rin piyıısaya çıku çıkmaz sak- yanın bir intikam harbine girişe- lis, Milli Meclis halinde top ana - e e sev -:.~n !". ••··•._.-ti• dikkattir. A . Gnffar. ~ .. de~ fıkrl de"n, olan romanda Anatıdir daha :rJyade U· Işıkları maskeleme 1"1nd halk ti B 1 Harıcıye K_...-::-. 
- ... ~ 

6 
1 · · d.d t db. · v.ı e cegJ.ı'nı' ·ıdrak edemem·ı~tı'r. Alman- rak, Rcisicümhuru seçer. Yedi se- ~e •. er ır ıgı _ ..... _ L-leriO muml tesirlerin peşindedir. anmamo.sı ıçın ıım 1 en e ır- büyük bir disiplin ve şevkle <lev- ., l - U - Katibı ~ 
ler almnk laıımdır. 1 yada Hitlcr ıejiminin iktidara nelik bir müddet için intihap o u- gının mumı • · ~-Hir• 

cumlenin, 'deta, ritmini de Tilrkı;cye 

geçırmiye çiılıştığını ve bu suretle ter· 
<'umc ettiği eserlerin şekn mO.kemmell
yetıni kaybetmcmiye uğraştığını bir 
gUn baııa söylemişti. Rwıç3 öllmedigim 
ictn, sıhhatini bizzat tevsik edemediğim 
bu sanatkar endişesini beğenmemek 

Halbuki dar eekll içinde küçük etin kendisine tevdi ettiği vazi- · K al Bo • ' t w Zl)'.,_--• 
hikiye, tek bir çekirdeğin etra- * Dün 250 bin liralık ihracat !eye koşmaktadır. lllaskeleme 1 • geçtiği bir anda hadiselerin bela- nan ·.1e tebar intihabı caiz olan r rıs e yap ıgı . ~ 
tında, muharriri bütün sanat kabili - olmu•, •İmal memleketlerine deri, 1 şinıle Ulzım olan kağıtlar dfın iz. gatini takdir ederek 18 7 5 kanunu Reisicümhurı..n salahiyetleri ıöy- Rus diploma!t, Baıvekıl ve .. _.lall 

"' "' · · · f' ı h ı· d.l b'l' ciye Komiseri Molotof tararu::ii. yetlerlnl toplamıya mecbur eder. lılu lsviçreye barsak, deri, Bulgaris - mit kağıt fabrikasından Yemiş- esa!'ısının, ransa ana yasasının e u asa e ı e ı ır: ile ~ 
itibarla birçok mubarr.irler, küçtik ea- tan ve Yunnnistana balık gönde - teki satış şubesine ı-cimlş ve sa- ''erdiği haklardan hemen istifade j 1 ~-.Meclisi Me~'usan ~~ A- mahsus surette ~".-:il.niflir· 
heserlerinde d:ıha iyi ve yakından ta- rilmiştir. ingiltere ve Almanyaya tışa ba'1ıınmıştıı·. Ancak bu ka- etmesi lazımdı. Bu ana }'llsa mu- yan gıbı kanun teklıf edebılır. cele. Sofy~a ~ ~ 

1 ğıtlar için pek fazla talep oldu- , , cı'bince devle.t ı"slerı' üz.erinde mü-ı 2 - Kanunlar:n tatbikine ne- Zıyare·bn· ~ayesa,b' kAt.rud ... -da bazı eşya gönderi mittir. ~ d h-'k t · - ,. · b b ı!;.L- • •-mümkün değlldir. Hakikatte ci.ımle de- nınırlar. Seçme Rus hikfıyclerlnde o
gun un, "' sa ış ycrının önun- essir olabilmek için bazı imtıyaz- znret eder; bu hal ayni 7.amanda ~rp ve .1 .ti~~- ~ -~--" oldr dıiımiz ve çok defa sadece muayyen + Dün çlfü 70 kuruştan 3500 de birikmiş, çamurlar içinde ak- l d lemesmm onunu ....- • 

Çift torik Yugoslavya'-'a Jhraç edil - şamlara kadar bcklnııu'ş ve bir 1 !ara malikti. Meb'usan Meclisini nizamname ve ta imatname ıs arı ~ıf •. be _.ı!•- ı.ıeeli'• bır mAnnnın znr!ı teldkki ettiğimiz şey " " l f h d · gundan §UP cuunaenıe• ., 

kuyucular Cogol'u, Rus edebıyatının 

belki en güzel eserlerinden biri olan 
•Bir delinin notları. ile ve Tolstoyu 
da .t}ç ölilm• adlı hakiki ölüm zllrlle • ıl guzellıği yapmaz mı? Bir e!lmlenln " d h 1 k 3 B v d"V• k 1 Yugo&lavya ..,....ı sure..._.~ miştir. Du, Yugosluvyaya bu sene ilk çok kicri do kağıt alamamıştır. feshedebilirdi: muhte i nezaret-

1 

sala İyl"İtni e verır. berL---· ~•- •': 
balık lhracatıınızdır. Şu sıı-alarda bu kadar mübrem fere Meclis dışından a n iıyı - eı;enme ıgı anun arı . • • . ·~ • 

ihtiva ettiği şeyler, nihnyct, 
0 

güzelli- İngilizler tüfün alıyor olan bir maddenin şehrin sapa !ve muktedir olan adamları getire- ımzadan istinkaf ederek. tekrar nan h~rb~e ıştirak. etm:ine ~· 
fln unsurlandır; fakat asıl terkıp, 0

- bir yerindeki tek lıir satış şube- , bilirdi. Muz.ır tesirleri olan ve ola- müzakere için meclislere iade e- ve eskı .bıtaraflıkk skıyu;. ~ 
nun inhinası, ritmi, me\' ZUU kavrayış- Dostum Gnf!ar'm kitabını okurken, Anknracln yapılan görüşmeler- sinden satmak ve bu ııatı~a da cak gibi görülen mebusları, sair I dcbılir. va~ edıp, ~nca en 'itı edild. 
taki yumusaklığı ve ruhayet blz.z:at vaktile parça parca tattığım mütalea de İngilizler, geçen yıl Fransızlar öğlecJcn sonra bnşlnnıak, halkın bazı ahJfıksızları, idareden uzak I 4 _ Mutlak af salahiyetini hn- dogrudan d~gruya. tebdk d~' 

tanıyacaklardır. 

kendi ldlr. Suphesiz ki, bir dılden <i -ı lezzetlerini bir :ırada toplanmış bul· tarafından memleketimizden a - maskeleme işinde gösterdiği cid-
1 

! t t b'I' d" izdir. zaman bu sıyasetı ter e .,v ~ 
burilne büttin bu hususiyetleri ııynl şe- dum. Ve ilk mOtalealarımııı beni aldat- pınnıası tnahhi.it cdil.:n tütünleri diyetle uhenkli del;-ildir. 11 u a 1 ır ı. 1 5 - Ordu lcuvvetni bilakaydü b:ldirmiştir. Almaııların J'ar " 
kilde geçirmek imkfınsızdır. Kdımelc- madıl!ım gordum. Bu sebeple inandım de mübayaa etmeyi kabul etmiş- Alfıkndarlann nazarı dikkatini Fransanın 18 75 nna yasası la- t f • t' 1 d b'I' niz ile alakadar olmarnaı.t' a.J. 

f 1 d celbederlz. d" v I k şart asanu ve ıs ıma e e ı ır. . A • ,.. rııı nUlnaca olan mu3deleti belki dde ı ki, Turkçe, onun kaleminden, buyuk bir !erdir. Amerikan irma arı a l 1 marn ort sene ugrnşı ara ya-
6 

A k • · ·ı t · I · dikkate "ayan hır alinıetbl'• ,.. 
1 TASl'IRl Ef.'KAR 70 S <l h . - s crı ve sıvı ayın erı ,.. • - r edılcb.lir; fakat hakiki bir n6slrln daı- Ru muharrırıni tam olarak kazanır. mıibayanta hazırlanmaktadır ar. '-----=iiıııiıiiıiıiııııiııııiioiııiiiııııiiiiiııııİİİİıİııİıİİıiıııı.-ııııli pılmıştı. 18 te e an ezıme- mnnlar, cenubi Tramılvanr ,. 

m:ı ıoz nUnde tutmnsı lAzımgelen rıt- Fukat, bu güzel ve sıcak üslubun ken · Ege tütün piyasasının bu ay ÜniveTsitede: tinden ve İmparatorluk rejımının yaja~ Ayan Meclfoinin muvafa- Eflak ve Buğrandaki Ahrı•~ ~ 
mi, aynen geçirmek mümkün olamıya- dısıni sadece tercümeye hasretmekle sonuna doğru açılacağı tahmin e- ortadan kalkma ından sonra k t'I M b. M I' · · f h knlliyetlerinin mevkfaıi ~ 

1 ı d' F . .1• d'I . b I d - n ı e e usan ec ısını es e- • ell'j c gıbl, orfun, kavme alt psıkolojınln kalmamasını temennı ederim di mer:te ır. Şükrii Baban bugün bir rnnsa l"lı u r ı mış u un ugun- d bT yeni imtiyazlar ile takvıye .J.ı' 
bl turlu hayat hu usiyctinin bu keli- *lsı.ıeçtcn, alakadarlara yapı - dıın vnkmlürın yarattığı bir milli eSı ır. 

8
. . t'h d · d ·k· leri halde Karadeniz boyU~_J, 

konferans verecek .d f h '•kA . . k 'd - ı" ın ı ao ,.vresın e ı ı 
1 
~ melen~ iıııhsettilı nü3nslnrın da bir (1) Seçme Rus hıkAyeleri. Ülkü mat· lan müracıMtlerde, memleketi- mü n aa u umetı ı tl ar mev- d f A ·· d · cimali Dobrucadaki A marı · .ko 

Buı:ün saat G de konferans ı;alo- . . e a, ya'lın musna esı ve mu- ... ~. 
tercl medc knybolm:ım:ı ı imkin ızdır. baası, 1940. mizderı anason, anason yağı, ka- nunda 11rofesör Şukrü Bilbiin tara- kiını ele almıştı. ı vnfaknti olmaksızın Meb'usan liyetini kiimilcn Almaiıya!d. ... 

ziyone, kimyon, nane yağı, fın - :fından cTürkiycdc hnrp iktısııdlya- lbiers ve Tul-s Fnvrcs'in teşkli Mecli~ini bir ay için tatil edebi - l~tmck~edirler. Si~i~e .k ~..,,. 
dık, y:ıbani gül mcyvası, balmu- tı> mevzulu bir konferans verilecek- etmiş oldukla.ı bu hükumet, milli lir. bın Al1?an nakledılmıı~·~ 

~!~öLö lf El~~AFLAru 
Orta tedrisatta daha üç sene yardımcı 

muallim istihdam edilecek 

mu, sucukluk biıinci nevi koyun tir. meclisin içtir.tmna kadar devlet 9 - Meclisin nzası olmaksızın la.r dahı yakında .sevked:il b01' 

1 

barsağı ve kitre istenmektedir. Maarifte : işlerini idare ctmi ti. Gambetta harp ilan edemez. dır. Bu suretle Karadenız cet"' 
*Etibank, Mıntakn Ticaret ve Cr~mieux ve c.lahn biıçokları (Deva.mı '-'ar) da tek bir Alman köyü ve 

Müdürlüğiinc müracaat ederek, .Mekteplerin yeni ders , ati kalmıyacakbr. d•• 
sanayi miies eselerinin bakır ihti- saatleri ~~~;~··~·~~·~~·i~·~~j~~-~~~~""i]~.f~di;~·d~·;....................... Yugoslavya, d;ha ziyad~ 
yacının tesbitini İ!ilcmiştir. Bu su- Saatlerin bir l!llat ileri alınması do hili politikasını düzeltmiyP. ~ 
retle bu müesseselere, ihtiyaçları- layısfü· bOtlin ortnnıektep ve füclenle lOO üncii yılı Şehir Meclisi toplandı miyet veriyor. Bqvekil ~.,atrl' 
na göre balar verilecektir. dunden itibaren yeni dcrR saatlerı- Büyük vatanperver ve şair Na- ve Hırvat çiftçi partisi lide.!:' ~ 

Karısını yarnlıyan adam 
mahkum oldu 

nin tatbikıııa başlanmıştır. İlk okul- mık Kemalin doğumunun 100 ün Şehir Meclisi dOn mutad toplan- çek) e yapılan suikast ve ~":.:J, 

birer t:ımiın göndererek, kendi mın- birincikanun günu, bütün okı..l _ yapılacaktır. Dilnkü toplantıda bü- St • birr· - • blllY9.,.... 
lar için de, maarif müdurii kazalara 1 cü yıldönümü münaat'betile 21 tısını yapnııştır. Buı:tiin son ictinıa te sık sık ablan bombalar, ttr~ 

Uıkalıırma göre ders saatleı·lni teıı- 1 k yük meydanlarla zabıtai beledİ)'C ta- - rp ~ ıgıne mam 0 • • .,, 
bit etmelerini bildlnni~tfr. Yalnız larda merasim yapı aca tır. ı limatnamesinin hamamlar kısmı ü - lışan milliyetçi unsurların ifl 
ecnebi ve ekalliyet mektepleri için İktısat haftası ba:tlıyor zerinde konuşulmuş ve uyuzlar için tıklannı ıröstermekteclir. att!' 

Ankara ~ı·ı (Telefonla) - Orı.a limi yetiştlnnek ü~ere kurs açmı~ -
tedrisat rncktepbrinin talebe suyısı tır. Buna rağmen ınuallinılcr ihti _ Bir müddet evvel Şehreminin-
lıer sene on beş, yirmi bin kadaı ço- de oturan lsmail adında birisi, 
ı.. ı kt d )'aca kufi b-clmcmcktedlr. Maarif aa ma a ır. Bu ciheti gözönfinde karısı Mersiye ile boşanmak içın 
tutan ?ttaarif Yckiileti rta ted i t Vek*leti orta tedrisat Jı:ndr.oırunda 0 

r 811 mahkemeye müracaat etmiş ve kadrolarının asıl muallimlerle dol - d"ha L:r müddC't vardımA m 111 
.. w ,, ..ı un m birkaç gün sonra da karısını ya -durulması için tedbirler nlımş, bu istihdam <'dciıilmek için bir liyiha 

meyanda Yiiksek l\!uallim .l\lektcbi _ hazırlamıştır. Bu liiyiha ile 261121 ! bancı erkeklerle görünce kıska -
ntn ve Gazi Terbiye Enstitüsünün 940 tarıhınden itibaren daha üç se- narak, bıçağı ile kansını dört ye
k3drolarını genişletmiş, İstanbul Ü- ne ynnlımcı muallim lstihdnm edi • rir.clcn yaralnmııtır. 
niveı·sıtesinde de yab:ıneı dil mual· lchlleeeklir. / Asliye 11.ltıncı Ceza mahkeme-

41 t '* sine verilen lsmail, dünkü muha-
İzmire otomobil lastiği j Çiftçiye yardım kemesi sonunda 1 O ay 26 gün 

hapis cezasına mahkum edilmiş--
gidiyor ı Akşehir (Hususi) - Şehrimiz t' 

ır. 

izmir (Tasviri Efkar) - Son 7:ira?t Bun kası mevsim itibarile * Bnkırköyünde oturan s~lim 
günlerde memlekette bir lastik çıftçı.ye yardıma ba~.amıştır. Tam adında birisi, arkadaşlarından 
buhranı görülmüştür. Şehrimizde vaktındc tohumluk olamk yapılan N· d k k.ı ak b 

b 'I A •v• v bu ardımın önümüzdeki ıll dZ.ıının o a apısını rar ır 
otomo ı lastıgı kalmadıgından .. Y • v Y .. ar takım eşyalarını çalınış, kaçarken 
ihtiyacı olanlar Jstanbuldan ge- 1~'.n ç.?k s~me.relı. 0!acagı tccrube 

1 
yakalanmıştır. Salim, adliyece tev 

tirtmekte ıreya bizzat gidip al- gormuş çıftı;ılerımız tarafından k"f l tu .. I .1 k d. ı o unmuş r. 
maktaydılar. Bu vaziyet, Mıntn- soy enı mc ·ıc ır. 

ka Ticaret Müdürlüğü tarafından 
Ticarcl Vekaletine bildirilmiş, 
ıon defa isto.nbula gelmiş olan o
tomobil lustiklerinden lzmir acen
talarına da tevzi4t yapılması is
tenmısti. Vekaletten gelen cevap-

-- Hiç! .. dedı, ntı garip dünya? .• 

ta lımir ve havalisinin ihtiyacı 
gözöniine alınamk izmirdeki oto
mobil ve lustik acentalarına ya
kında otomobil lastiği gönderile
ceği bildirilmiştir. 

Yüzüne baktım. Gülıimsuyor \'e fazla izahat vermiyordu. Eve yak-
]a§tığımız için ben de fazla sormadım. • 

Doktor evde benim dellileUmden evvel kendisini nnneme takdlm eder
ken adının Snliıhattin olduğunu anladım. Annem hu tcsn<lui'e çok se
vinmi~ti. 

Sa1Blınttin Beyi misafir od:ısına aldık. O da İstanbula geldi geleli 
eski arkadaşlaru tesadiıf etmediği içın epey sıkıldığını tınlatıyordu. 
Aramıtdaki samimiyet pek çabuk derinleşti. Ona hastahanede Seyfi ma
cerasını kısmen anlatmıştım. Birnz daha izah ettim. 

Mülkiyelilerin toplantısı 
Miilltiye mektebinin tesisi yıl -

döniimi.ı miinascbctıle yarın ak -
şam &ıat 20 de Parkotelde bir 
çay toplantısı yapılacaktır. 

henüz ders başlama ve bltiıme snııt- 12 birincikfınundan itibaren 1 hamamlarda ayn ycı· ayrılmasına Bütün diınya matbuatınlfl ~· 
leri tesbit cdllcmenılştlr. iktısat haftasına başlanacaktır. ve Rel.ediye hastanelc~ndc de birer fak ettiği bir nokta ....... : ~ ~ 

Çünku bu mekteplerin hepsi ayrı B h t B -'-') D kt Re emrazı clldlye servlsinın açılmasına kanlarda ıerginliiin ·:.udi ~· 
ayrı saatlerde derslr.rc başlamakta- f'ku 5usuds a aşdvc.ıı;ıd 0

b. or k- karar verilerek celseye nihayet ve- ra ~·. 
ı · ay am, ra yo a ır nutu rı'Jnıı.Rtı·r. S3labın son fırtınadan SOll ---~ 

söyliyeccktir. Hnfıa günü bütün e ey enıesm e en DUY .... 
dırlar. Şimdi bu mekteplerin de ayni 1 " d t 1 • d L...-::ıı..~~ 
saatte derslere başlanıalaı·ı için T- k' C.. h · · · ~ 
dünden itibaren ınlifcltişler tetkika- 'okullarda konferanslar verilecek- Bir manitacı yakalandı ur ıye um unyetmın a ,-.r 
ta başlıımışlardır. tir rane ve hakimane cııyasetİ .e .~ 

i · Hüsnü adında birisi, geçenler- ordusunun her ı'htimali kart~~• + ktısat talebeleri bu seneki ta- M'l). M"d f \rek·ı· Jd' 
4 Ü 1 T k i 1 ı u a aa 1 1 ge 1 de tedavi maksadile buraya gel - ya hazır ve mulrtedı'·· bul ıır~ nışmn ça~·ını ayın 1 n< e a s m ,-r:.. 

. d ki 1 ç Milli Müdafaa Vekili Saffet miş ve evvelki gu'"n Cagvalogvlu ci- dur. Kuvv-tı'ne dayanan ~ gazıı.osuıı n verece · ere ır. ayın ı "' 
hasılat:le nskerlt·rimizc kış hediye -ı Arıkan, nün sabah Ankaradan varında dolaşırken, Kırşehirli Be- zamanda basiret ft fhtiy11 .. :~ 
!eri alınacaktır. "·hriınize gelmiş, Hnydarpa~ada kir adında birisi ile tanışmıştır. gözöni!nde bulunduran bu SSY~. 

* Dünden itibaren İkt ıınt Fnkiil-, Vali, Örfi idare Komuıanı, lstan- B k' H'" ·· .. fd · • b · · d d'' arı P""' , e ·ır, usnunun parası o u- tin ısa etını ost ve 11,trn. d_ .. 
tesinln bütün sınıflarında ameli bul Komutanı, Pnrti Müfetti'}i ta- v · k d' · d' kt d' T hl''- L.:• ~ gunu ogrenmce, en ısıne ver - ır etme e ır. e IKC: _.~ • derslere baş!ıınmtRtır. Her talebcnm fı d k l t d 

" rn n an ·arşı anmış ır. mesini, yoksa İstcınbuldn hırsızla- Bnfüanlarden uzaklafmlf bu der 1ere de n.untaznman devamı 
mecburidir. 700 eski yagonun tamiri rın çok olduğunu söylemİ§tir. tir. ~( 

Yeni Münnknliıt \'cicili Ccvd"t Bunun iizerine Hüsnü, 85 lira Muharrem Feyii ~ 
Şoförler zam istiyorlar Kt"rim in-edayı, memleketin nak- olan parasını Bekire vermiş, fa- -

İstnnbul 'e rnü!hakntı kıırn nnkli- lir<' ihtiyacını knrşılıyacak rnühım kat Bekir bundan sonra sırrol -
yatı moturlü va ıtaları cenılyC'ti dün bir tedbir almış ve istasyonlardo. muştur. 
Cümhuri}et Halk Partısine ınürnea- birer kenara çekilerek müstnh - l lüı;nünün polise müracaati ü
at eder k benzin, liı tik ve yedek 
paıçn fiyatlarının art.ması dolnyı~lc demkrin yatakhanesi haline ko - zerine Bekir '::!'kalanmış ve ma -
znm i: tcmlşkrdir. Pnrti hu dileği nulmuş olan 700 vagonun derhal nitacılıktan birçok sabıkası oldu
Bekdıycyc havale etmiştir. Bu hu - , tamir edilerek işler bir hal" geti- I ğu anlaşılarak Adliyeye verilmi§-
!lllstn tctkiknta başlanacaktır. rilmesini emretmiştir. tir. 

Yazan : Server BEDi 

- Ynlnız bir Uıncsi mi kesildi? 
- Hnyır? nır tanesi de kesilmedi. İki b:lcnğı da sağlamdır. 
Yerimden fırladım ve bağırdım: 
- Ne dlyorsımuz? 
Doktor da kıılktı ve dışnrıdan duyulması ihtimalinden endişe edi

yor.muş gibi elinin bir har~l.etilc beni sükünete davet ettikten $Onra: 
- E\ et, dedi, Seyfinin ısrarlı ricaları üzerine size bu yalanı söy

lemiye mecburdum. Çünku hakikatin bilinmesıni istmniyordu, tıele nipn
lısınnı kuhığına ~itmesinden çok çcltlniyordu. Şimdi anlatacağım, ona 
hn k ı; erC'eeksıniz. 

•n11ıu111111ıınuı11uıut11ıuıı1•1••",.....ı• 

! Vecize1erin Şırhi 
lıuıııuıuıı111111111ınuırH•ınııırtn1111 

Seven adam methetJOlll' 

MOLIERf: 

Uzun müddet alelade -bir~ 
teliıkki edilen Moliere'in, d 1._ 
mu en hnkiın blr filozofu ol~ 
nu Fransa bile pek geç jJI' 
etti. Ruhlara nüfuz edebilC':J,rt" 
san hislerinin ne yolda aktl: ; 
nı, aydınlığa çıkarabtlen iti 
şüphesiz bü)·ilktür. ~ 

Evet, seven adam me . ~ 
Çünkü medb uyuııturuCll bi!' 

Beni dikkaUe dinliyordu. Sözler1me !asıla' verdiğim anlarda: 
- Devam ediniz, diyordu, benim de iıöyllyeceklerlm vnr. 
ŞefkaUe Seyfi arasındaki macerayı tamamilc anl:ıttııu. 
Benden fazla Wr ,;ey biliyormuş gibi gülümsiyerck beni sakin bir 

dinleyişi vardı. Suzümü bitirince ne söyllyeccğinl merak ctmiye başla
mıştım. En nihayet dedim ki: 

tereddüdümü mil.nasız buldum. Zaten meselenin bir kısmını evvelce bili· 
yordum, zavallı Seyfi bana anlatmıştı. Bu hnmilclik meselesinden bittabi 
haberim yoktu. Şimdi kardeşim ... Bakınız ... Vnzıyct bu butün başkadır. 
Siz ha tancyo geldiğiniz gün ben luıkikntl so}'lemedim size... Çünkll 
Seyfi çok yalvardı bize ... Ilütün hastane tembihlidir. 

,- Ne hakiknti? Fakat S<.>yfi bitkin bir haldeydi. Hastalığı nedir? 
Amel il at olmadı mı? -

- Oldu. llcm de iki defa. Fakat bacaklarından değil. 
- Neresinden? 
Do1.i:or sesini alçalttı: 

tır. .Methedilen hakiki bil 
kaybeder ve yükseldim zanııl ~ 
yerin manzarası onu baol"' 
alemin içinde küçiiltür. ~ 

insanlar hodkimdtr. ~ 
nndakllerln kendDerinl il 
rindcn zevk alırlar. cY~!,'{' 
olsa hoşuma gidiyor> m__. - Bir de ustellk bu hası.alık çıktı. Bizim valide şaşırmış bir halde. 

- Mfisande eder nıislniz, hastayı bir kere göreyim, dedi. 
- Hay hay, çok iyi olur, zahmet olmazsa ... 
Ben sofada bekledim, o hastanın odasına girip çıktı. Tekrar misafir 

1>dasınn geldik. 
- Büyfik bir tehlike atlatmış, dedi, kan dindiği için fazla merak 

edilecek bir şey yok. Aı·bk aradan çocuk meselesi kalkmış bulunuyor. 
Doktor etrafına baktı, sandalyesini bana doğru çekerek mal.rem 

ıohtetlere m:ıhstıs alç:ık sesle dedi ki : 
- Şımdi kardeştnı... Size hakikati bildirmiye mecbunm... Zaten 

seçeald tuadtifiıriMe aalataeakt:am, fakat teredcllt ettim. Sonra da bu 

- Ne gibi? 
- 1ştc şimdi size bunu anlatacağım. Bu bir Elrdır. Fakat şimdi 

vicdanen kani bulunuyorum ki sizin bunu bilmeniz liizımdır. 
- Ortada bir sır mı var? Bütün hayatı mcslckiycmizde -emsallne 

pek ender tesadüf edilen vakalardcn biri. Dalın dot.,·usu benim şahit ol
duğnm vul-uat arasmda b .. ylesinc h•ç tesnduf ctınemıştim. Genç bir er
kek iı:in hatır ve hayale gelebilecek en fena sakaUık şcklllerlndcn biri... 

-- Şüphesiz ... İki bacak birden ••• Fakat sır nedir? 
Doktor durdu, önflne haktı. Gülümsedi. Başını ağır ağır sallıyarak 

yilzüme bnktı: 
- EV\"'eli size birinci sırrı söyliyeylm, dedi, Seyfinln lki bıcaiı ke

lllmemltfu. 

- Seyfi yalnız iki bacağını del:ril, iki kolunu da feda etmiye razı 
olabilirdi. Bir erkek ıı:in o kadar ehemmiyetli uzuvlarını feda etti. An
ladmız mı şimdi? Şarnpnel parçaları o kadar hain bir lsnbctle onu ya
rnlamı~ tı ki ... Zavallı} ı ... :Blribfri arkasına iki ameliyatla hadım etmiye 
mecbur olduk. Seyfi bugün bir harem ağasındnn farksızdır. 

Ağzım ve gözlerim açıldı. Tek ikelime söyliyemedim ve doktorun yü
~ilne baka kaldım. 

İçini çc:kerek ve başını salhynrnk devam etti: 
- Evet... Bu !eliiket çocukcağızın başına geldi. Hayatını zor kur

t.ardık. Seven bir adam için bunun ne müthiş bir şey olduğunu tasavvur 
edersiniz. (Dıvamı var) 

nımızda da maruftur. ot',_ 
Tarihe bakınız, kafaları ue,, 

lan insanlar yakınları tar~ 
mefhediliyordu, daha dC'IJ'~ 
methedildikleri için _ k!'1~ 
henı mecazI, hem de ~ 
nada kaybettiler. Sa~ 
sevdiği ve muvaffakıy 
dl · adamı methetına. 

ıı 

ıı 

d 

) 

r 

" 



.. 
•• 
-;. 
•• 

~anne: 3 

Rumanyanın 

Yunan-ltalyan İngiliz donanması Yunan ileri Kral batına Bulgaristan 
harbinden alınan Trablusu topa kaçmamış gelenler • 

hareketi (1 fncf sa1ıffcdcn d~v~m) , (Başmakaleden dtıvam) ve yenı bir kaç ders tuttu Bükreş mıntak.asında Demırmu- ğu derecede feiaketlere uğrıya -
(1 inci sahijcdtm devam) (1 ine! sahifeden dcvam) d d• O hafızların Codreanu'ya taraftar cağını uzaktan, yakından tahmin • 

1
. 

}{için? Hatıra gelen ~ünkülcri eu cum çok şiddetli olmuş, nh- evam e ıy r züm.esile Transilvanyalılar açık- eylememİ§tik. • Slgase l 
•ııreııe smılıyabilirlz: tınılar, depolar, limandaki (Birinci srıhıfedrn deı•am) ça vuıu~maktadır. • . • R~manya, büyük bir_ harbe ip• Evet, llulgnristandıı bir ~eyler olu-

1 - İtnlyan cıkiinıharblycsi, Ge- name ile, harp ihtiyaçları için 14 Demırmuhnfızlnr, .. Hona Sım.a- rıımı.ş olsaydı, mesela Transil· yor. 
llclkurmayı bu harbi iyi hazırlıyu· gemiler §İddctlc bom bardı- milyar !in t sarfına mezuniyet veril·, nın ikametgahına hucum et.~ış- vanya ve Dobrucayı vermemek Doktor Kösclmnof'u ıstihliıf eden 
l'lı<1ınışt1r. ınan edilmi~tir. Zayiat ağır- mcktediı·. !erdir. Dcmirmuhafızların mu~e: için iki komıusuna ilanı harp ede: profesöı· Flloi'a ,.urulan cGermano-
han:.me~ okl~f>:0r1 ki İ~alyan ~;·k~n~ • dır. Suriyedeki Yunanhlara izin madi müdahalesi yüzünden zıraı rek hezimete uğrasaydı. belkı fil> daıngasındllki isabet, nihayet ha· 
eb)r ıy~~ a 

1 

c c:·ecc e :\ vn~ı csını~ Diğer taraftan Sir James Somer- vesilmivos ve sınai istihsal ve ticaret dur- şimdi geçirmekte olduğu vahim di elerlc tet>yyüt etti. llulı;adstanla P:;"dP.ıi ı de""lldlr. Llb~adan .lısııa tnaı- .11 ,. . it daki dt?nlz kuvvet " mw•tur. h~d' l I k l d .Almanya arasında mevcut İktısadi "tıı . d ... _ tl va vı em emrJ a ın - Kahir<:>, 2 (A.A.) _ Hcyruttan ,.. a ıse ere arşı aşma .. z •. •· ~~if~~~~~~:i d ıc~rasın a u.azı mazcı·c ~r . : - !eri, İtalvan f11eı unu kovıılıyıırak ve 1 Dcmirmuhafızlar isyan etmiş R b •• -::_ı, bu "Ok ve kultüıel müıınsebctlcr, billuısuı ır. Fakat Arnavutluktn11 1 un.ınıs-ı h bJ . e mccbu~ etmiyc gelen haberlere gôrc, ngiliılcr ve uınanyanın ~ ... anu, "1 Cenubi Dobruc:ı meselesinin malüın 
la · d hi bi mu are c vcı r.ııy ' Yunanlılar tarnfındnn İtulyanlarn ve Rumen ordusuna karşı koya - feci hali, bilhassa koIDJUSU o an na ~arnız Işın c ç r mnzcrct k lıi Akdt>nizl lt"mlzlc _ şekilde halimden dolayı yüksek si-
toktur. Erkiinıharbiycııin iyi scçıl- uı.:~ş:ır~ ı;~:nı muharebe vermiye kaı·şı elde edilen muvaffakıyetin hn- rak umumi binaları zn,Ptetmiştir. Balkan memleketleri tarafından ynsi anlaşmalar halinJc lecelll etti. 
Ilı ı v i)•i yet.4tfrılmc.<ıi vatan mu- mııı r. uşn k ki 1 • sıl ettiği şevk ve heyecnn, makam· Asayi~ı temin vesilesile Alman büyük ibret ve intibah ile tetkik Eski kumandanlaıdan Gcncr:ıl Jckof 
dııfaas nda ~uhim bir rol oynar. kmccburl c~ın;Jc dıstiycn k:?\etn ~e~·~:~ ları mü.,kül vaziyete sokmaktadır. ordusunun an bean beklenen m'ü- edilmek iktiza eder. Brrlinc çağırılarak parlak ııskcı·i 

<> 1 k 1 i 1 k 1 ·uv,·et c,ı·ımız e şar ı S .. d k' F . nsız fcvkalüdc Ko· k h . b" k 
'" Arnavut u ta· . or< u. ve 

0
: Akd n•zd tcrn!zlık hnrckutı yapmak urı~c c 

1 ıa · . • dahalesi vaziyete daha ço va a- Cörüliiyor, ki berhangı ır uv- merasimle kabul olundu ve huzurun-ı Bulgar Kralı Boris orııu kumandanlan vazıfclcrıııln ehil d ~ e miscrl Puaux, halkın Petaın h~k~ - et vermektedir. Müşkülatı ya - t k rş smda (benim bu kadar dn Ncuilly Rd diye binasına Bulgar ______ ,..._,, ______ _ 
de •ildiler. Ellerinde bulunan kuvvet- tıı ıı. . • • • metine sadık kalmasını ısral'la ıstı - ı m d G 11 v~ •. a 1 j ~ b:ı~ r .. gı çckilnıc urculc Bulgar or· ı y I\" t Ş 
le ın ve vasıtalann Yunanistana lkı taraftan bırı yen yeni bir beyanname neşretmiş- tıştırmıya ga~ret .~ .~n.. Renern ~uyük kuvvet .e ugra~ıya mec:~- du unun n mus ve şeıefi iade edil- azan: rıUS a. er. 
ıııuvııffakı>·ctli ve seri biı' tanrruz tesJim olacak tir. Antoncsco du_n gum.~n.u um~n lım yoktur). dıye hetnen ~at egı- dl.. Sofyııı ın Bcrl:nc ve Bcrllnin 
le asına kufi olm:.ıd·ğını idrnk. ede- Lonclrıı, 2 (A.A.) - İsv<:>ç Goth .. Bu beya~namede ezcümle şöyle o:d~su ve faşıst teşkılutı. şc~le~ıle v~.rm~k! ~ır memle~e~ı ha!p Sof)a)a yaptıgı ıııuht Uf ve ınük- çın k yıılnra çnrpnrak kırıldığı gil 
lll1111 icrdir. Eğer idmk eltılc!"'lc, d 1 gazel 1 unlnrı ynznınktndır: dcnilmcktcdıı·: goruşmeler yaparak geçırmıştır. mağlubıyehnden de buyuk fela - :ıddıt zi)aı<:>t,eri soylemiy lüzum nr kndnr olnn hartıin ilk safhası, 
hı fc.\ k maknmların dikkatleılnı bu c Coventıy'r.in t;al;, 1bl, millctl<:>rle Frnnsız kan~nı akıtan. uıarruzun Diğer taraftan, Bükrcşten ge- ketlere uğramaktan vareste kıla- yoktur. Hütuıı buıılnnn neticesi o - b:ı~tnn bnşn l\Iıl \er dev: tlcrınln :okta~ ı cdbPtmlmlşlerdir; ettıl<'r 'ı dU •ntöıkr nrn ın in olnıı bir harple hatırası~ı kalbımi.zde daı~~n saklı - len bir rapor, Rumanyada ecre - mıyor. larak nihayet Bu'~ar parlamento - Sİl a 'i 'e :ı l,u·i 1ı1m• ffakt) et ve 
de vaziyeti ı laha muvaffa~ olamn- k:ır.şıl:ıştı" ımızı ~ö ı,..rmcktl'diı. Şim Y?r.uz .. 1', aknt bugun de dun. ol~~ğu yan eden siyasi katillerin, Rumen Rumanyalılar, sağdan, soldan ~unda hükumet ek eı ivctınc mc:ıı uıı 1 ınuznff riyl'lcl'n r! n ibaret bulun
tt/a a, t klıflcı ine ehc.m'!1ıret ve. - di ;ırı!aşıl ) nr ki trwiltel'c ile Alııınn- gıbı,. ~ıhı ha ııncn_k kendhıılzı muda· hülcumetinin bugünkü şeflerine maruz kaldıkları talepler karşı· faşıst ıneb lnrd:ın Go J.ıOdin Duma· duğu .~ın. bu ci ht .in Dulg:ırLtnn-

11 1 ım gördülı:rse ı tıfa edecek 1 d b · i vn luırbı kar.ana:::.ak ve· farı ıcııı .nrılncng z. f . l . h l d ~ · k b .. nof, Kralın Mı.:cll- , da dn bir takım 
k el 1 k ınktcr yük~eklığl göstere • ya 1 an l~I! • 1 kt . Fakııt ne in- Tiiı kiye tarafından alınan müıla- karşı mü rıt erın nzır n ıgı genış lsmda tecellüd göstcrere ' ugun si açmıı nutku mfi r t ırler husuk gc-
ııı ın ı rdır. 1 ~~ 1::e t!'l ·: ~:C:1~~~ya son nef<:>s- fa~ tedbirlel'i ~e S~r~!edc del'!n bir bir s~ikast .. teşkilatı tor~fından ~~- Yunanistanın yaptığı gibi .~atan- na ebetlle nemle.. Bulgariliibında bir tırdib'i \C Mıh ... cr 

a Vazifclcılııın ehli olmı)::!.n Ge- 1 ine kadar tc .ın olmuzlar. Eğu tesa· hnsıl ctınış gorunıncktedır. lpıldıgını gostermektedır. ~on g.un !arını canlfırı pahasına mudafaa kcUn harici sı)'a.. cıe ler oluyor ta , ftarları~ın n-tıetal! r<:> böyle ~ ük ek kumanda işi- 1eı 'it ... a"•flıyncnk olursa bu, im-ı ltnlyan mütareke komi:>yonunun 11erde tevkif edilerek partıdcn ıh- etmiş olsalardı, düşm:uılarm çok- sct.ndeıı b:ıh eder- ...: Y derimi nısbctcn ııt • · 1' k ngı ı... ~ t - · S · • d k' l' a ı Co · 'k · · d 
'Vc nı klc h. •a edllm•ştır. >ll ·u- parat rlugun :mu dl'n•cktir. Alman pı"O <:>stosu uzcrıne, urı:ı;e c 1 • r 1 • raç edilen rogaru nun suı astı )uğuna nazaran, bclkı netıce e kcn c fakcdonya - arttırdıgıdır ... He 

iaıı~ nların lktiJarsızlıklnrı yüdi.n- oıdul:uı tercddut <'decek olursa sız mnkıımlan?ın 18 ile 48 yaş ar~- idare etmiş olması muhtemeldir. mıığlüp nt .. r'ar.J• fakat silahı e- da Bulgar cknllı - Bizce fll'tınalar ve yıldı- le cenut.ıi Dobru -
·ı.: ltnlyn m dd.i, manevi ne bii) tık kom u devletler derhal kıynm ede· ı ı;ındak~ 3000 )' unan!ıya seyahat mü- Corogaru taraftarlarının nçtığı tinde birkaç düşman karşısmd yetınin hala zulum rımlar dinmiş, Bulgar canın yırmi yıll k 
q l'llrlnra u rradı1 Dosta, duşınaııa ceklercl r lşgnl alt.n ı Kı memleket- saad<:>sı vermedlklcn ve bu su.retle .. d I B T u _ Seve- d ~ l ak b" ·ı. Vl' i kence altında bir nynlıktan son 

Ubza V(' ılcsi verdi. Binlerce ask<:>r lerde bulun:m Alnı nlnrılıın trk bir bunları dövfişmek üzere Yunanıeta - ~uca e e raşo~, urn m~d c.en ma .. ıup o w~ ' ır mı yaşadığını> hay • semasında aklın ve şuu- ra, yukanda nrzo-!ıotı Y<:>re kurban oldular. Zayi olnn k t k t ·amaz Zıra Vnr~ova na dönmekten menettıkleı·i blldlrll- rın ve Crayova da karışıklıklara letın manen de maglup olmasını kırdı. Bu nu''··· ı·un aydınlıgwı go"ru"lmiye lunduıru gibi, a -ha ış canını uı aı . ~ ı b b" . f G ernl An • • s·ı·k· d'" ......... ., 
rp malzemesinin ~liifisi dP. epey- 'l Co <'ntn•'nin intıkamları vardır. mektedir. se e ıyet verrmş ır. en . . - ıccp eförmez. ! a ·ıs, uşman Yugoslav mntbun- başlamıştır. Siyasi hayat- nn,ııtanıı ilhakı, 

ce zamana muhtaçtlr. 'Bozulan ı.·azi-
1 0 

İ,. ·u· d d"" ·· ·"len ltalyan teblig .. I tonesconun gaybubetinden ıstıfa- karşısında kanını dökerek, canını tının verdiğı ce- bu taraftarlığı 
reti dfizcltmck iç.in (e\•kalnde gay - ngı ere c uşuı u de ederek müfritlerin bir hükii - vererek '\·atan istiklali için çarpış- vaplnr malumdur. ta vuzuha doğru atılan büsbütün arttır -
l'etJe.r sarfet.mek lazımdır. Memun tayyareler ftalyada bir mahal, 2 (A.A.) met darbesi yapmnk istedikleri ve mak milli namusu kurtardığı gi- Yine bu sırnlıırdn adımlar mevcuttur. Bul- nıış ve fldeta ha-~.!'ıvvet ·noksanından dolayı herkı;s Londra, 2 (A.A.) - İngiltere ve İt:ılyan orduları umumi karargü- Gener:ı.lin ani olarak avdeti ve bi ~ele-ek nes"ller için de daima itli, ki Bulgnr ef'· gar aklı selimine itimat raretli bir safha-~~lüp olabilir; fnka.t kafi memba sahllleri üzc~indt;: ~rbin bnşlangı - hının tt>bl!ği: ldı~ı tedbirlerle hükumet dar - -~ ~ I k büyük bir ders kfin umumlycsini ya d8kmüştür. 
e kuvvet varken tedbır noksı:ınınclıın cındnnberl rlıışüı ulınuş olan Juşman d 'd a g. . . b l num.une 0 aca cYenl Nizam> is- edelim. 

!ııailup olmak affedilemez. tauuarc adedi c:imdi 300G ya bııliğ Yunan cephesinde üşmanın ~ı - bes_ı ıçıı alın.an tertı~atın ozu - te~kil eyler.. tı'knm"tfne sevket- .. • Bununla beraber 
,,,, ., ıletli tanrru7Jnrı her tıırııfla tal'de· d - d J k d h b 1 k " "- -;;r 

4 - İtalyanların o kadar güven· olmaktadır. ~ııııların 2986 ı Alman ugu z:ı.nne 1 me le ır. . Maamafı '. u ~atır arı .yazma. - ınek vazifcsile tav Bulgar mllletinln dıkle.rl motörlii vasıtalar bir işe y:ı- ve yirmiı;i lUılyan tayyarcsıdır. ~i~:S~~~:· ~~~:::~l ı~~~~~~!~:ı~:r1:~ Rumen ve Alman a~kerlerı, tan maksat, şımdı çok elım vazı - f.!f olunnıı bnzı Bulgnr gnzctelerl, ckscriyctlnt tcıkil eden h:ı.lk küme-
\~ı;acıılar. Bu.nları kulla~.anlann İngiliz hücumu trınledilen düşman bilhassa dokuzun Bükreı sokakla.rm.da devrıye gez- yette ~lan Rumanyalı~~o.stlarımı- llulgaristandan geçen ırmnkların !eri ve Bulgar selim :ıkl~, Almanya-
&ab; derecede lıyakat ve muma~e Londra, 2 (A.A.) - Tebliğ: Tay- cu ordunun snft cenahında ağır za. mekte ve resmı bınalar muhafaza zı tahtıe etmek degıldır. Asıl 

1 

nıansııplarından ve haliçlerinden bah nın, hele Rumnn~a. ml~lınden sonra, daıı bi olmadıklan anlaş~l~ı. Bunlar- y:ıreleı·imlz Larient'<leki dokları ve yiata uğramıştır. Burada kesif b1r altında bulundurulmaktadır. Pro- maksat, tutulan yanlı§ yollan te- settlh•ı".. Hatta bunlar anısında cc-ı Do~rucn meselesını mun~aısırnn Bul 
de t iıtıf~de. cdebllt:ıek. lçın mevsim denizaltı Wı.lerlnl ve Br~st'd: birçok topçu hazırlığından sonra yapılan fesör Yorga'nın katli, Balkan barüz ettirerek, kabilse diğer Bal-

1 

debi ı·öportaj> kisvesine bürünerek g~rıstanın k~ra gözleri ıçln bu ıı: 
fi ~a ıntilınp edılmışUr. ., tesisatı bombalamıştır. Kriştıansa~t- taarruza bütün bir kolordu iştlr:ık memlek.?tlerinde, hatta Ruman - kan devletlerinin dikkat nazarla- Edirncmlze illşcnler ve Akdeniz k.ılde lıalletmış ol~nndığını ve ~endı-tı Bu sebeplerin veya kusurla- da askeri bir knnıpa taarruz edılmı:ı. etmiştir d b·ı . t 'k h d m t r 1 k kt" mahreci isini münhasıran Almanya- sındcn bunun mukablUnde büyuk fe-n hep · d b- •ilk vahim olanı ' · ya a 1 e ıs 1 ra uyan ır ış 1 • rını çe me ır. • d k" ı kl f te drl i nJ l"ta 
altıncı kolun mucip olduğu u - • kad d bi k uslcr bombar- n rınc or u cep es nııe a!\- ı ews ronıc e ıyor .ı. Balkan dev et erının azı ann· 1 d ,, geclkınemiştir. Filhakt"ka Bulgar 

da ısın en U) ve kıı1Jalar hasara uğnıtılmıştır. Danı- 0 bl · i d h i .. bllh N Ch · 1 d' ı:·. 
1 1 

• · b 1 

1 

nın halledeceğini iddia eyli"cnler bu- ıı. .. r 1 ar s n g n n anuı. 
l'ıııi d mar ıı. 11 

r co sa Pusteria fırkasının ikl tnburilt? B d t d 1 aliimata d • A L: A "11 t un u. 
ar ır. d d'l iştir Son bir hafta zar- u apeş e en ge e=ı m a aıyası terg;ye, vrupa mı e • parlamentosunda memleketin harici ı \'eııJ Avrupa harbin.in mfi_ tcariCe - fıınmd~n 1.eseı Amlm:ı.~ya ve İtalyada bir Ferrara :fırknsı )"ararlık göstermiş - göre, ron üç .. gün iç_ in. de. çoğu Ya-

1 
ıerinde olduğu gi_bi_, henüz kafi Paknt, bütün bunlan . ba~arak siyaseti üzeriııd_ e yapılan ın~nakaşa. -triııd b olan ı..~n 1 k 1 dü •• !erdir. Mirah:y Trizio kırk yedincı k b R 11 ı ı ta d k tıl b ıı hv h··k ~ en irl 11qınC 0 

• e - k mınt:ıkalar hasarn uğrablmış, hudi olma uzere ıkı ın uman- derecede kemal~nı bulmamı~tır. u gar s n a avve ır 1 er lar çok ş\ddeth olmuş ve u ümetin r~ .. -a mensup olup kaleyi içeriden ~~ .. nınnn ağır uyiat verdirilmiştir. piyade. alayının başında ~ereflc öl - yalının L:atledıldiği anlaşılmakta -ıOralarda siyasi ihtiraslar galeya· tarnftarhğının mevcut b~lu_?duğuna Bulgnr mllletlni akıbeti meçhul ma-
~e lll mur olan düşm:ın casusları, y" ıl hiicumlnr ııu suretle bü- müştür. Alp mfifrrzelerlmlzln bas. d ld"v• k"t b d . "f ve hclo parlamentodaki hukumct ek- ccralarn sürllklcmckte olduğunu te -"'tın 1 np an • kınına uğrıyan sii\'ari kıtaları lmhn ır. na ge ıgı va ı , emen aıma ı - i t" · G fil f · t ~ ana uıı:ıklık eden vatansız ar, 1• ed'l btrr· •• k"" . .:ı M r D . ııeı ye ının c c.ınıano ı > ve c aşıs > bnrüz ettirilerek millet müdafaasının ,tt.._ doğrudan doğruya sivil halk ~· ıt ı ~cnilere ve havuzlara edılmi~tir. Dun U merasım ı rata kaçmakta"~· • ese a crnır olduğunn hükmetmek hntii olur. Bu bu balnmdnn ve bunlara knrfl seier-do~ıııa tuccnr, muallim, mfih<:>ndis, k ım:~ ah".\ 

1 
... ~............................................ Bükreş, 2 (A.A.) - D. N. B. muhafızların, sıyası hasımlannı ekseriyet içinde Goapodin Dunıanof her edilmesi ist<:>nmiştir. 

'etkı-Or, ı:azct ci, her nevi iş adamı, a~troİ tc~~s~~;ııa karşı 7 hfıcum, ltalyan • Yunan bildiriyor: koyun boğazlar gibi köşede _bu· gibi faşist m~busla: bulunabilir. Nl- Bizce fırtınalar ve yıldırımlar din-
clQ Yab vesaire sıf:ıtllc karışmış S · tesisat ve hedeflere karşı ı.ı Rur,_en ordusunu talim ve ter- lcakta yakalayıp katletmelerı ve tekim ~nuhalıf .vazıyette olan sabık miş; Bulgar semasında aklın ve şu-lt:,~an asker ve zabitlerinden mü- hüc::1n~: harp vaziyeti biye etmek üzere Rumanyada bu meyanda, profesör Yorga gibi Bıışvekıl P.rofe or Çankof _da bunla~- urun aydınlığı görulmlyc başlamış-

ıı;eııtır il d'z garla b 1 k l AI k A f"k" T ·1 • d d dandır. Yınc ihtlyat znbıUcr teşkı- tır Siyasi hayrıttıı vuzuha doğru a-llunıa . if i fcth dilecek Demiryo arı ve marşan ı - ı Birl>1eı •o.hif~den d~vam) u unma ta o an man ıtaatı. vrup_a ı ır ve ı zm a emın e e liitı reisi Go·podin Slavcyko Vasile! t 1. d ınl tt G B l llıeıııı-•' rtı~ . v~.1~!! k 1 e k ze ı·ma karşı nltı hucum. Yunan tcbliğlcriııc tıe m1ıhtclif 1:-ugün Bükrcşte bir geçit resmi şöhreti olan değerli bir adama da de bunlarda~dır Yani Bul ... aristan 1 nnis•~ ıd adr mb<ıvcu udr. ledrçı u
1
-llı ""'e ıçıne b"" ıcc so ·u ara • Bunlardnn başka, tayyare meydan- h b l - ı . . R l 1 R t "h' • • . ... - cnr .... n a a, cı· yer e o u ro g -

'ili ve memur olduklnrı işi hazır- lnnnn ve deniz tayyareleri üslerine I aynaklardan gelen a c1· ere naz~ yapmıştır. Bu geçıl resmı, uman n>:ma an, u~anya an ı ı_çın dn Mlh\·ere tarnCtarlık ederek yeni bi kendi mcn!ruıt ve lkbnl!crinı Mib-
.. llıaktır. Altm('ı kol i e, keneli ı rcın da Yunanlılar, fcvkal6.dc thtı : yanın liçlü pakta iltihakını kutla- daıma leke teşkil edecek facıa - niznma ayak uydunıcnk kabiliyette .,;re baT•lanmnkta bulanlarla Bulgar 
'"'...._! k dl karjı da bfr çok hücumlar yapı mış- yatlı hareket etmekte ve herhangı k • . . d'I · · 1 d d k' ı · d h"k" t k · • ı,; • • • • 
._-.. , t' eti lçlnd<:> bulunan ken va: . . _ , C· ma · ı!'.ın tertıp e ı mıştır. ar an ır. • .. • • ımse en s:ı ece u ume_ e. scnye - efkarı umumı) c lnı mahut cyenı nı-
til lldaıtanndan her şeyi gül rcnkh tırBütOn bu geniş hareketler esna. bıı v.a~lı~lıua 117cydaıı tıe['1 ed~n, d 1 Kral Mihail Başvekil General Bu fuzulı kan dokmenın bır tinde aramak doğru degUdır .•. Ve. zam> a imnle etmek vazife il<:> mu-
Ilı tben, kendi kuvvctlel'iııl son dcrcec ında 13 tav.varemiz kııybolmuştur. ltiı:eyyııstıhs~l taeltmıye ça1,ışmad·ta,dır- Antonlsco ve' Başvekil Muavini büyük tehlikesi de

1 
memlekette unutmamak liizırudır, ki bugünkü kellcf bazı gazeteler vardır. Fakat, 

u otla- 'l b ük d" k<:>ndi " ar. unan r."ı arının ogra cç eni • k d '"1 il • • t"h b dok l' l !' kl b 1 1 ü '-ız •:ı 1 
e uy zannl:' rn, Ilir Alman bonıbardıınan tayyaresi- kil t . t b ı ma· Sima geçit resminde hazır bulun- bır kan davası çı masına ve e - " ec s azasının ın ı a ı, esasen - >ll gar se ım a mm un ara m -

" 

1

rlıklarını fevknliidc mııkcmmel nin tahrip edilmış olması muhtemel- 40 l ome re 0 ı;ye1 varmış u unfl k I d İı ler hükfunetler değİftİkçe in- tor Koscivıınof'un zamanında ynpıl - aı.dcle cdccC'ğl ve Bulgar mllletini ~ ku ursuz telükki eden, bilakis lan talyaıı mu a aasmı1,l '?1uva 
0 muş ar ır. I': ' · · · mııı ve profesör Filof, kendisini, bu akıbeti dim hüsranlara müncer ola-lldisin dü 1 htemcl ~.i.~~ ........................................... olo.mad:.jjına ayrı bır delıldır. ltalyo. o·· .k. . t tikam almak fikırlerının uyanma- k 1 " . kl k •-t' 

tfa e şman Oması mu " • • b'tl ' un 1 1 cınaye • k "b ' r intibnptan sonraistih}if eylemişti .• Ca mnccra arn 6Uru eme . .,_ iyen· 
"

11 tarafı hakir noksanla dolu, D •• k• hukumctinüı rlcat eden .:.a 1 erı sına sebebıyet verme 1 tama 1 - tere gıılebe cylı)·cceği muhakkaktır. ~ lı Ve m1 kin ı;dyan nıünev\·erler- un gece J fda~ c!mek yolunda tı~r~ıgı kamr hadisesi Oldu dir. Ancak muhak knk olan bir şey - Bulgar okh selimine itimat e-
' rı 'te politikacılardan mürekkeptir. kat 1 

bu tıetıce vcrmcmtflır. Herhalde Rumanyalılarm bu- varsa, o da .l\1nnşsnh11lerindeki ynl. delim .. . tı"rılar bilerek veya bilmlyerck kcn- yangın ltaly?.nları!ı 471 tık~ 1ıik11adet alalay- (1 inci sahifeden dcı•am) ırünl<Ü hali, herhangi cihetten tet- .............................................................................................. _ 
h. lltenıleketlerine büyük zararlıır ları munhezım o ur e-n omıı an n Cinayetlerin tafsilatı şudur: kilt .. t I l f f 
~ ed 1 1 1 'd ı'rala Tnz.io da ölıııii§tiir Bir Jairr.de rr.e::nur olan Sabri ve mu• ea 0 unsa, ecaa 1 Bu•• yu••k Mı·ııet }\il ı· • d ... _ .. ebriler; ve memleket ehr ne el kclı - (J -inci sahifeden det'am) il IYaıı'ı'ız bıı lıtidise ltalyıı:ı aBkeri nisbetinde, ba,ka milletlere de ııec ısın e 
t\ ._ l'ler alınmnsına, azır ı · nr . Gültekin adında biri, Üç ny kadar • 'bah d • k h" tt 
'-ll~llıasına mani olurlar. Mnrnzı haberdar olarak itfaiyeye telefon vazfyetlııi11 memnıın!11et verici olma- evvel, Kaı:ımpa-da İplikçi fırını md'tı B .. er~ ~er.ece Rma ıye e -
'-~ "Usurlan luyıkile teşhise, muvaf- etmiotir. dığını göstermekte.dır. karşısı::ıda oturan ve üç çocukla ır. ugun ıçın ıse, uman~anın 
~Yete g8türilcü radikal cezri ıs- Yangın büyüyor iki torun sahibi olan 50 yaoında bu çok acıklı keımekeıten bır an 
ı.; t Yapılmasına meyda~ vermez- 600 me~re murabb::.ı arazi üze- HindİÇİnide Fatma adınd:ı bir kadınla tanış - evvel kurtulmasını temenni et-
i rine kurulmu• üç boya fabrikası · k k ık · ·t rnekten batka yapacak bir teY 

.. ~ İtalyan ııiyaseti ve aıık~i i -
7 muharebe r:ıış ve ::ıevışere 81 8 evıne gı - yoktur. T ASVtRt EFKAR Ankara, 2 (A.A.) - Büyük Mil- --------------.::ı-a bu altıncı kola mensup Itnl - alevler içeri.inde yanarken itfai- miye başlamıştır. - lct .Mccllsl bugfin Dok.tor Mazhar 

~rdan eot urar görerek Yuna- ye derhal vak'a yerine yetişmit- <t 1neı .. hlf•d•n devam> Sabri. cumartesi gecesi de Fat- Dtln gece lstanbuldan Germenin başkanlığında toplanmif - Soğuklar başladı 

Askeri memurlar kanununun dördüncü 
maddesinin tadiline karar verildi 

~ ltal'fı muzaffer bir harp le- tir. yöz ate§İ açarak birçok kimselerin m3r.ın evine gitmiş ve henüz an - h! b• ..;ı. dı tJ KA 
~ ııa muvaffak olamamışlardır. Rüzgar, atctin çabuk büyüme- yaralanmasına sebep olduklannı la•ılafl"Jyan bir sebeple kadını ta- •Ç ır ı,- sızma ~·~-•-cııı'n a"ılmasını müteakip ta- nunuevvel eotuklan da beraber 'lıl'd .. ı.ı f " '- _, ~ getirdi ve takvimlerde iıaret edilen \l - annı zannettikleri bina is- sine yardım etmiş, it aiye ya~ı- söylemiştir. banca ile karnından yaralıyarak (1 inc1 sahifeden devam) babet ve şuabatı sanatlarının tarzı aoğuldann başlangıcı hakikate tam ~1 kağıdı gibi yık1lmışbr. nı haber verildiğinden birkaç Bu hadise üzerine, karşılıkta öldürmüştür. bir günde alarm işareti verilerek icrasına dair kanuna ek liylhanın bir surette tetabuk etti. Mevsim hilk-
'-t lbıdi, yıkılanı tamire uğraşıyor- dakika sonra söndürme ameliye- bulunmaları için Siam hava kuv- Katil, tabanca sesi üzerine ge- tccı·übeler yapılacnktır. Bu tecrübe- geri verilmesi hakkındaki Başveka. münü yııpmıya başladı. Liimbaların ~· "arqat Badoglio Tirana gele - sı"ne ba .. ladıO.ı zaman yangın üç vetlerine emir verildigvi söylen - 1 1 f d k 1 h nin de gayet muvaffakıyetli geçeceği Jet tezkeresi okunmuş, Ankara ııehri maskelcıımet1i ve soğukların baııla -
'- bu Yapıcılık denemelerinin b:ışı- .. • en er tara ın an ya .a anmış. ta - şimdiden tahmin edilmektedir. İmar J\lüdürlüğile İnhisarlar Umum y ~ ~ınl~tir. Fakat 1ta1ynn presti- çatıyı sarmış bulunuyordu. mektedir. Ayni ak§am Siam tay- kikata, Müddeiumumi Muavinle- Evvelki g<:>ceki maskeleme işinde u Müdürlüğünün 1937 yılı hesabı kntl- ması fstanbulun eski k!' geceleri il.-ı...·derı kaybedilen, teliifi olunnmaz; Yangın büyüdükçe civardaki yareleri Laos mıntakasına bom - rinden Ziya Yazgan elkoynıuş ve :fak tefek hataların olmnsı lıiraz da sı'ne aı't kaııun layihalarını kabul lemini tekrnr ihya etti. Ellerinde :"it"~ 1 d '- k h k b 1 l h.. t · l k • t D k f fener, uzun geceleri komşu sobbet-... -... 1• ölen vatan evladı geri gele - ev er e &.or u artmış ve er es a ar a ucum e mlş er, as erı e- ceset, Adliye o toru tara ından kiiıı.ıt buhrnnından ileri gelmiştir. e, .. lcnı'ı~tı'r. 
~ O b 1 d 1 b k 

15 
J ~ lerile geçirmiye gidenlerin miktarı ... ,~ nun için lıir işi iyi hazırla • eşyasını d.ışarı çıkarmıya ao a - sisata ve petrol epo arınl\ üyü munyeı.esini müteakıp Morga .Manınafih dün İzmittcn 17 ton daha 

1 
d ~ ... e 1f ı f 1 1 L i . Meclis yine bugüııkfi top nntısın a fnzlnlaştı. n mühim bir mar ctt r. mıştır. Bu vaziyet, it aiyeye enge zarar verdirmi" erdir. aos ve k~ldırıl.mı,,tır. renkli kiiğıt getirilmiş ve Yem ştekı ta•-· ., " " askeri memurlar kanununun dördün tlİ Ordu Kumandanlarından olmuş, fakat söndürme işi bütün Kamboç mıntakalarına geniş hü- Sabri öğleden sonra Adliyeye satış yerine verilmiştir. cü ınnddesinin Uıdilinc, devlet mc _ 1Bta11bul Aali11• Alımcı Htıkd 

Emekli General hızile devnm c.tmiştir. cumlar ··~..,.ılması için hazırlıklar- verilerek Sorgu Hakimliğince tev Siyah kağıtlar piyasaya murlnrı ııylıklnrının tevhit ve taa - Mnl kcn c inden: 

' ALI IHSAN S.lBlS Fedakar itfaiyeci da bulunulmu,ıu.. kil olunmu«u•. çıktı, fakat... dOIOno dni• konuna bağh bi• nunın- M:!~~:~~~!~~;· N~•;;ut p,., 

' 

Bu esnada itfaiyecilerden Saim Bis hava muha:;cbcsi Maznun, Müddciumumilikte İzmit kiığıt fııbrikasının imal etti- rnlı cetvelde Maarif Vekaleti kıs • ı•fııdd~'al,...,J .· lbrahını. > > •f t d ıı.: • h k d ilk k"- ti mında tnshlhat yapılm:ısına ait kn- " " ·u ani a Ura yanakn fob:ıkrik_alar.ın .dem. İr kaılnla- Tok"ıo, 2 (A.A.) - Hanoi'dan verdiği ifade.sb e demiştir ki: ı;• sıya ren te pcr e . agı ar Mfiddcı Rubabe tarafından miid-
F t b "ld" d" •nlııız Ycmlştekl satlş şubesinde 88• nun lilyihalnnnın da birinci mOza- İ nnı ırar ıçerı gırmıye ça ışır- ı gelen haberlere göre, bugün Si- ~- a mayı en ° urme ım. ~ kerclcrini yapmıctır. eınleyh brahim aleyhıne açılnn bo-t •• T b izi k k 1 tıld•ğındnn burnsı çok knlab:ılık ol- v ll C Car 1ar1 ken yarala~mıştır. •. .. . am tayyarelerile Hind içini tayya- n ancamı tem er en, şa ·a aş- mnktn ve buraya binlerce halk top- Meclis gelecek toplantısını çar - şanınn darn mı ait arzuhal surel 

Yangını bır an evvel sondurmıye l . "'raıında hudut şehri olan mıya boşladık. Silah birdenbire laıımaktndır. ı:nmbn günü ynpacaktır. müddelalc~he tebliğ edilmek üzere 
d b 'f · f d ı re en .. 1 k k k k " yazılı adresine gonricr.lmi•sc de mu-... d (1 lnct sa.hf.feden devam) gayret e en u vazı eşınas e a- 'faket üzerinde yirmi dakika sü - pat ıyara çı nn urşun amına Sumerbnnk bu izdihamın önüne v 

... ~ a b k r ...:. ı· d 1 b. . b · Norveçte kıyam ına·ıeyhln mezkur ik:ıınetgahııu terk 'tr,..... ulanmak Ozcre şehrimiz ma- ar it aiye\..-ı, e ın en yara ı ır r •n bir muharebe cereyan etmi§- ısa et ettı.> gC"Çm k üzere bugünden itibaren An-
•tt ::_a tüccarl:ırındnn müteşekkil halde hastahaneye nakledilmiı - ' .~ M h b ·n netı'ces·ı henu"z ikinci cinayet de evvelki gece kam caddesindeki bütün kütilphanc- 1lc seıntı meçhule gitti~lnin lıeyanile 
r, ""ili> f ı· t · t" ·u l D v b' · f · · d h f'f ,.ır. u are enı K k k · k 1 - ek k (1 inci sahifeden devam.) inde lnlınıııası uze:ıine Hukuk Usulfl ~b·r aa ıye e gcçmış ır . .ıuan - tir. iger ır ıt aıyecı e a ı su- b 11. d. Y'ld' üçü re meceye gıtmc te o an tere de kll"rıt verce ve sattıraca - M h k 

1 " a Tü e ı egı ır " bir nutuk söylerken kendisine sıkın- u n emelcr kanununun 141, 142, ccarlan Birllt;>i reisi Bay rette yaralanmıştır. • Banliyö treninde işle:;ımiş ve Hü- tır. ı· . 143 183 fi .. dd l 1 f" 
•- Avu d k' b k l·"- lt l'' k'l 8 ._ 1 w dn tılı suallcı· sorulmuş ve po ıs intıza. I ve ncu ma c er ne tcv ı-..._ b-.. n u un aş an....,. a ın- B d 'tf . M"d" .. lh seyin adında birisi, sarho luk yü- .ır ı osu meue uzun ugun k k l d h r n tıı11 -vıılanan grup şehrimizdeki bil- u esna , a 

1 a~ye u I u~u - rikasına sirayet ederek ilk ikisi - olnn bu kiiğıtların kilosu 43 kuruş- mı temin için müdahaleye mecbur :ın iade ı ınan ava arzu a ı ı e 
tııı.~nlfatura tüccar ve komisyon- s~n ~.a vak.~ ycrıne ge mış ve nin tamamen, üçüncüsünün de zünden arkadaşları Ali ve Kamil tur. Stok olnrak 40 ton bu nevi kil· kalmıştır. : tahkiknt gfinünfi gösteıİl' davetiye 
tlh Uc tuhafiyeci vo hazır elbiseci sondurme 1Şıle m~şgul olmuştur. kısmen yanmasına sebep olmuı _ ile kavga ederek bunlardan Aliyi ğıt vardır. Bu miktar ihtiyaçtan Eski siya;:,i parUlcrin işaretlerini varakasının mahkeme divanhanesine tı~-lwatı da Hava Kurumuna yar- Halkın tela;ıı, etraftaki kalabalık tabanca ile kalbinden vurup öl - fazladır. hiımll tcznhüratçılar civardaki so - asılmasmıı ve 93!)/ numarnda 
.., ..._ dav t k d' D b b d k d tur. l'" .. ı· d t ... b 1 k ..................... ... ... kaklıırda toplanmıa ve Quisling ta- kayıtlı işbu davaya müddeialeyhin ~·o•Ln c etme tc ır. ünyanın u yangının aşın an sonuna a ar Tahkı'kat sonunda Mem·1., Kı" _ c urmu~ e ın en .. ancay:ı a ma ........... • '" ...... " 
" ·..,.; k l k i 1 " K" ·ı· d k w d T • • Efki raftarlarının bu işaretleri almak is- (15) gün içinde cevap veı·mesine ka-h~" aran ı vaziyet karşısında itfaiyenin iyi çalışmasına enge barın boyahanes"ındekı" ""Yanın 7 istiyen amı ı e asıgın an ve aavırı r 

1 
b' . 

11 
. b ib' k ...._~ v hl ~ temcleri üzer ne şiddetli ır musa- rar ver mış ve ermuc ı arar ar-:--ptal<} e rcfa n .. ynşadığı?1ız aziz olmuştur. bin liraya, Mustafa T unçer'in İp - karnından olmak üzere aiır 80 - deme baflnmıştır. Bir çok kimseler zuhal ile davetiye varakası mahke-~ıı b•rınıızın mu~afaası ıçin ya - Polisin gayreti lik fabrikasındaki makinelerin 6 rette yaralamı§tır. Nüabası (5) Kuruıtur. yaralanarak hnstaneye kaldınlm!J - mc divanhanesine asılmJt olmakla 

lccti u hareket cıdden en yüksek Vak'ayı müteakıp kaçmak isti- ı T" kJ u _ _, h ka l dde 
"' 1/e layıktır. l'ıfalUm olduğu üze- Yangının başından sonuna .. ~~- bin liraya ve Barborini'nin fabri- 1 Abone Şeraiti 'fç,:• ;:• tır. Dört kişi tevkif edilmiştir. mumallcy }U nda yazı ı mil t 
~lırunıa de\'lct idare kadrosuna dar zabıta çok çalışmış, bulun kasındaki eşyanın da 46.5 00 lira- yen Hüseyin, trenin durdurulma., . _ Quislingin Mnnrif Nazın Lunde, zarfında davaya cevap vererek tah-
'ıi~d~~tun memurlar kudretleri da- gayretini aarfederek İntizamı te - ya sigortalı oldugwu 3nla•ılmıştır. sı üzerine polisler tarafından ya - Senelik •••••••••••• 1400 Kr. 2700 Kr. bir nutuk söylemek üzere Larvike kikat içilin ta}tin(lk4ı)lıntcan 8/hlk/941 <:u-

'"' " • 1 " k 1 1 K• ·ı 'f d gittiği znman toplnntı salonunu boş ma gfin saa ma ememız-.. ,.zaını yardımı yapmakta - mine ugw raşmı.,tır. tfaiye ile poli- uezku" r bı'naların Vahan Şı"m- a anmış, yara.ı amı ' ı a e ve- Altı aylık 760 > 1450 > 
......... ll ,. m k b" h Jd h h bulmuı.lur. Fakat muhaU! bir kala- de hazır bulunması veya kanuni bir t~ ~e rUl· hamal, arabacı, k~ -sin bu müşterek fedakarlığı, yan- şiryan adında birine ait olduğu remiyece ır a e asta aneyt' Üç aylık ............ 400 > 800 > bnlık kendisini dışarıda beklemekte vekil ~ndermesi lUzumu tebliğ ye-ı... 'rııııı sa re gibi kfiçülı: esnafın bıle gının daha da büyümesinin önüne ög~ renilmi .. tir. Binaların da 15000 kaldırılmıştır. Hir aylık ............ 150 > yoktur. idi. rine geçmek üzere ilan olunur. ~ baıı. a karşı gösterdikleri alaka . • B .. d l . ._ · :s B" ık ld 70 d b" .,:-~1~lılık gözönüne alın:ıcak olursa geçmıştır. ..u ~uca . e e tam ıu liraya sigortalı olduğu anlaşılmı§- ır ev Y ı ı, yaşın a ır 
~tt 1 nıanlfaturacılanmızın kendi buçuk saat sur~uş:. ~.ıha-r.et .. yan - tır. kadın ankaz altında kaldı 
~ l'e haysiyet.lcrile mütenasip ıe- gın tamamen sonclurulmuştur. Boyahanedeki nöbetçi Abdul- Arnavutköyünde, Bebek yolu 
~ tQ ~anıt yardımda bulunacaklan- Yanan fabrikalar lah, yangın esnasında dışarı çıka- üzerinde Ça!Olıbahçe müsteciri 1 

tr:rı e Yoktur. Yeni teşekkül eden Yangın, Y cşildirek mevkiinde rak cam bölmeye çarpQVş ve ınuh fstavrinin gazinosunun ittisalinde-~~~P nıeslekdaşlarınm bugünkü Hocahan caddesinde 3/4 numa- telif yerlerinden yaralanarak Cer- ki evi ıon yağmurlann neticesi o
~lld1111~~~~ı~~ıı'ı~.?:!~d~t~:tc~~r: ralı Memiş Kibarın boyahanesin- rahpaşa hastahanesine kaldırıl - !arak yıkılmıştır. O esnada evde 
i'!I Ilı llarckcte geçmiş olan gru _ deki iolik kurutma makinesinden mıştır. bulunan 1stavriııin 70 yaşındaki 
~ı b..:_lllleket için hayırlı ve fay- çıkmış ve sıra ile 4 numaralı Mus- Yangının sobadan çıktığı zan- annesi, enkaz altında kalarak ağır 

'QlleUer cörmesini dileriz. tafa Tunçer'in iplik fabrikası ve 6 nedilmekte, tahkikata devam o - surette y~ralanmıı ve derhal has-
...,..liiiİİiiiiİİii;;;;;;;;;;;;;;;;;;J numaralı Barborini"nin çorap fab- lunmaktadır. tahaneye kaldırılmıştır. 

Ronıeo ve Jülyet ve Ladnm O Kamelya kndar kuvvetli, fakat onlardnn daha gfizcl, daha içli ••• 
Dün);!\ edebiyatının şaheserlerinden: 

MANON LESKO 
İpek Film Stildyosunda çevrilen Türkçe aöı.lil filmlerin en mu •af!alı: olanıdır. 

PERŞEMBE matinelerden itibaren JPEK Sinemasında. Bu :f'llmin orijinal dfldeki kopyası YILDIZ ılnema-
mhda eösterilecektlr, 
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Fransanın 
r.·ft-lllMftMl-OHIMMtOllll-:-1 

i No. S 1 f.. .. ~.f.Q .. Eıı ... ~_J 

Son Günleri 
Bu haber, büyük bir inkisarı mu

cip oldu. Bu inkisar ise, Generııl 
Weygand'ın sözlerlle bilsbütün aıt
mış oldu. Filhakika başkıımandan 
gayet cndi~ellydi ve bu endişesini 
sııklamıya lüzum gormiyerek dedi, 
ki: 

- Almıınlıııın ileri hareketleri 
kerşısındıı, onuncu ordudıın aynla· 
rak ııahilo atılmış olan iki Frnnmz 
fırknsıle bir İngiliz fırkasını gemi
lere bındlrJp İngiltere.re geçirmeyi 
oimdlden düşünmek iktıza ediycır. 

Ondan sonra, sanki kendi kendine 
konuşuyormuş gibi alçak sesle ilave 
eyledi: 

Yazan ve Franıızcadan nakleclea: 

Süleyman Sıtkı .................................... 
ki o da I'arlsi terketmekti. 

Haberler her an geçtikçe büsbfi -
tfin vahamet kcsbctmcktcydl. Artık 
bir giln evvelki gibi (hareket etmeli 
mi, etmemeli mi?) t.nrzında münııka· 
şndan vıızgcç!lmiş, onun yerine, o 
sab:ıh hnrp komiwsi tnrafındıın der
lıııl hııreket edilmek bakkındıı ittibıtz 
edilmış olan kararın tasdik ve t~t
bikl esbabını müzakereden başka ça
re k lmamıştı. 

Bu uüzııkere netice lııde bütiln 
Nazırların, o gece yarısından cv~rel 
Pıırlsi terketmeleri takarrür eyledi. 

Nnzırlnrın no suretle hareket e
decekleri ve hnngi yolu takip eyliye
eekleri kendilerine tebliğ edlldi ve 
Meclisi Vükclfı, hazır bulunıınların 

Galatasaray klübü bir 
boks antrenörü getirtti 

- E'·et, ne yııpıılım, Almanlııı· bu 
yeni taarı'Uzıı geçtikleri vakit, ilk 
luıttnki kuvvetlerinden ba~kıı seksen 
fırkıı da ihtıyııt kuvvetine malikti -
ler. Halbuki bfaim hattı harp ve ih
tlyııt kuvveti olarak nıalık olduğu -
nıuz fırkaların mecmuu ve bitmişi 

topu topu 65 fırkadan ibaretti. 

umumi sükutu ve derin şaşkınlığı Antrenör Aorfl Yorgolescu 
içinde nihayet buldu. 

O akşam rııdyo vnsıtaslle de bfi • 
tün memlekete czaruri ve kat'i as -
keri sebepleı den dola~·ı hükumetin 
payitahtı terke mecbur olduğu ve 
Haşvekilln de ordu karargahımı azi

Galatasaray spor klübü, kıı 
sporları için salonunda ciddi bir 
şekilde faa!iyete geçmiştir. Bu 
meyanda boksa da layık olduğu 
ehemmiyeti veren sarı - kırmızılı-Sonra sesini yükscltcrok devam el'

ledi : 
- Bütün hattı harpte umumi ııu

rette ricat etmiyc mecburuz. Faknt 
ben bu rlcati, Bretngne havalisi is
tıkamctlnde yapııeak değlUm. Bazı
larının di.lşündiıklcri, Bretoıı mCid:ı
faa sahasına (Rediut) çekilmek fik· 
rf gülünç bir işdir. l] 

met edeceğb bildlrildi. 
İşin asıl feci ciheti ise, hükfimet lar, bilhassa bu sporun teşvik ve 

böyle gece yarısı Parisi terke karnr 

1 

tamimi cihetini gözönünde tuta
vermeklc beraber, Parisin açık şehir rak Rumnnyalı bir antrenörü an~ 
olarak ilin edilip edilmemesi ve harp gaje etmişlerdir. Rum:ınya boks 
sahnesi olarak k~lıp kıılmn~n~ı hnk- 1 rederasyonu resmi antrenörü ve 
kında ııyrıca hır knrar ıttıhazını 

1 
. ·· .. 1 

düşunmemiş ve bu suretle kocn Pa- org~nız:ıtoıu o n.n . Cala!asarayın 
ri~ln kendi başının çaresine bakmak yenı boks rnua!lımı, nynı zaman
vazıfesi yine kendisine bırnkılınıştır. I da Avrup?.nın sayılı boksörlerin-

Pariste son 
Nazırlar Meclisi 

Mt'clisl Vükeliı dağılıı· dnğılınaz f den oduğu gibi, birçok da Avru
da ant beş buçuktan ilibnrcn, ev -ı pa ringlerinde muvaffa!:ıyetli dö
\•eln nkşamın ıılaca karanlığında, vüşler yapan boksörler yetiştir
sonrn _ d~ gecenin. kesif zulnı~ti içi?· miştir. Tabbderi araıında bilhas-

General Weygand'ın verdiği bıı de, hukumct erkanı, otomobıllerinın sa Spal:ow. Ourcl Tonne ve Te
fzııhat, vııziyetın biitün vııhametinı bütiin lilmbııl~rı söncltirülmile oldu- odoresku ( istanbula gelerek mer-
ve ciddiyetini olanca açıklığı ve acı- ğu hıılde Pıınsten Chatillon kapısı h K"" ··ı K 1 ·ı d"" .. ) 
lığlle meydanıı vurmuş olduğundan tıırikile ve kafile hnlindc Paristcn ~~ uçu '. ema. 

1 
e ovuşen 

artık hükumetin hır aıı evvel Parls- ayrılmıya başladılıır. Bu suretle 1 gıbı kıym~ılı boksörler vardır. 
ten çekilmesi meselesini bahis mev- J.'ransn hükiiıncti (Sclne) nehri sa- ı Antrenor, Ç lışmalarına Gala -
zuu etmiye hacet bile kalmamıştı. hlllerini terkederek { Luvar) nehri tasa ray klübünde bıışlıyacak ve 
Şimd i herkes bir an evvel Paristen sahillcrlndc kendine melce aramıya I Calııtnsar:ay kliibü sıılonunu. bü
çıkıp gitmek hususunda mutabık bu- gidi)oıdu. Maamnfih vaziyetin bu tün istanLul boksörlerine, istifa
lunuyordu. kndar :ıtıklı olmasına rağmen bu hü- de edcbilemelcri için açık bulun-

0 akşam saat r; de, üçüneii Cüm- kCımet hPııilz büsbütün ümitsizliğe d n a•·t 
hurlyet devrinin 11on Mcclısl Yüke- düşmüş clcğlldi. ur c "" ır. w •• 

l ı, Pııristc yine son defa olarak Nnz ı :ar k:ıCiles1 Chartres şehri- Hdr ~f t~d:ıb.f ldu~u hgıbı, bok-
toplandı. ne vneıl olduğu vııkit, muhacirlerin sun :a 1 e ıyc .~ ~c~~ •. ususunda 

Ruznamcde bir tek mesele vardı, teskll <'ttıi,ri ve yolları kapııdığı ilk Calatıısaray klubunun onayak ol
k;lnb:ılığn tesadüf eyledi. O sırndn mnsını takJir!e karşıl:ırız. 

1] Fraıısız 1ıatlarının yarılması ii.· tehlike iş:ıreti veıildl. Çünkü gece- Beyoğlu Halkevinde dün 
ıısrine, bl'tŞla M. Raynaud olmak ü - nin kt'sif zulmeti içinde Almıın (Mes- k . 
ıcrc mıı.kaı·cmct taraftarı olanlar ser Schmldt) tayyarelerinin nıotôr a şnmlu boks maçları 
FranBtz orclularının, Franscmın /ıı- horultulnrı işitilnılye başlamıştı. Hü- BL•yoglu Ilıılkevi taı afından, 3 gün 
oıltereye karşı olan ( flrctagııc) rya- kCıınet. erkônını lıiimil olan otomobil- de••nnı etmek iiı:ere tertip edilen 
letine riccıt ederek orada bir 111uda- !er, her an kıınşıklığı ıırtmakta bu· boks ınüsabakalarnıııı birincisi, diln 
fao çevresi tcıkil ctmelff diişünmuı- lunnn hu muhııcir kıılabalığı nrasın- ııkşam, büyük bir kalabalık önünde 
lcrdı /ştt. buraya (llretag1ıc 112 ıda· cin yol tıulup ilerlemekte çok ~lçlük ve 60 ı mütecaviz boksorün iştiraki· 
faa eııhası) nam1 verilmiştir. Jl. T. çckm"kwvdi (Devamı ~-ar) le, Halkcvl snloııunıla yııpıldı. 
~2;:;~~~:=:~~~==~~~~~~~~11~:;::;;;~~~~~~ İkişcı· ılakikıılık iiç ı-aund fü:eılne 

I
• B t-Oı tıp cclilen bu müsabaknlıınn dıin-

ş aşında Adam kü neticeleri euııhıi"dır: 
66 l:iloda: Ahmet, Tevfık'e sn), 

wr.: o der n 1 M t d 1 hesnbne galip. 
1\ e 0 a r 1 60 kilodrı: l\luznffer - Kemal bc-

Yazan: Her bert N. Casson rnbere, Cııhit, Mehmede sayı hesa
fş hu$u unda, son on sene içinde, 1ngiltcrcniıı en muktl'cliı firmala- bile gnllp. 

rında lstimııl edilen yeni fikirleri \C u ull ri gösterir bir kıt:ıptır. Her- 61 kiloda: Niyazi • Muzaffer be-
raber<'. 

hıı gi enerjik ve muhteris bir adanı bu u ullerle, kendi kudretini in ki- 65 kiloda: Refik, Bılhriye sayı 

Qaf C'ttİl'CblJir VC kendi ID<'ŞS'\llİ)etlerİ (izeıine kurulmuş blnnda, bu USUl· bt abile gıılip. 
lcri tatbık edcbillr. tiB kiloda: Semih, Pııpadopulos'ıı, 

ikinci rııundda nnkaııtla galip. 
120 Sah·fe 
Neşreden: l stanbul, 

Fiyah r 50 Kut·u .. ur. 
INKILAB KITA EV-

lstanb 1 Limanı Sahi 
Sıhh·ye erkezi Sa ına ma 

omisyo undan : 
Merkezimiz nakil vasıtaları ıçln (63) kalem işletme, tamir, mutefer-

rika vesalr malzeme ııçık ek!'liltmc ile satın ııhn:ıcııktır. 
Tahmin bedeli c44!11 lira 60 kuruştur> 
A - Şartnameler merkezimiz levazım'ndan parasız alınır. 
B -- f~kslltme 4/12/940 çar~mmbn gunil saat 14 de G lata Knra

mustafap:ııµı sokağında mezkur m~rkcz satınıılmıı komi yonunda yapıla
cııkbr. 

C - Muvakkat teminat pnrası 336 lirn 86 kuruştur. 
D - Ekı;iltıncyc gireceklerin 1940 sene i Ticnrct Odıısı ve dknlarını 

göstermeleri şartbr. (10903) 

Fiyat 1\'lurakabe I{on.,isyonu1l]dan~ 
87 numıırah iitın - Pirinç, bulgur, darı, fasulye, mercimek, ıwıar, 

nohut, zrytinyıığı, zeytin tanesi, sabun, kuru üzüm, beyıız peynir ve 

kaşar peyniri ticııretile meşgul toptancı ve yarı toptııncı tacirlerin gerek 

kendilerine ait ve gerek ankonslnyasyon veyahut bankaya mcrhun bütün 

mevcutlarının miktar ve cin.,lerini ve mı>lın bulunduğu yerleri gösterir 

bir beyannameyi 5/12/940 perşembe g.ııaat on altıya kadar Mıntaka 
Ticaret ?ıiudürlüğündeki komls~on burosunıı vermeleri 15.zımdır. (11440) 

- Büyük Casu Romanı 

ı l\Jfümbnknlarıı çıırşıınıbn ve cuma 
günleri devam edilecektir. 

Macar ve İtalyan Milli 
takımları 1 - 1 beı·abcr 

kaldılar 
Ccnova, 2 (A.A.) - Stefani ajan-

sından: , 
Dün 40 bin seyircinin kıırşısında 

İtalyan ve l\lacar ekipleri ıırnsınd:ı 
hcynelmılcl futbol maçı yapılmıştır. 
iki el ip 1 - l berııberc knlmı, tır. 

-
Birinci kanun: Salı --J ----

13~9 i. 

3 
13S5 

Zllk:de !<Jm! 
l c:iteşriıı 

~ 
'lO 

;ss Kn'lım :.'6 

\/akitler 
,. ı' V .anif 

~ . D " o _,__ __ 
Güneı \Yaıın"V J2 27 os ~ 
Öğle J~ 'H Ol () ~ 

ikindi o~ 46 15 2! 
Akıam u C, 17 41 
Ya~ı Oı 58 19 19 
lmsak ıYarınkl) 112 42 >6 23 

Tefrika No. : 93 
- Bakın, dedi, stze biı şey anl:ıtayım: 

Bir aralık bir fab rikadıı çıılışıyordum. A -
mele değildim. Büroda idım. Kıırşımda da güı:el bir 
daktilo vardı. Alzııslı bir kız, 1ıım1 de Lyzıı Hol
meyer ..• 

Birdenbırc kan beynime çıktı. Damıırlarımın 

çckıldiğini hissettim... Genç ndam }"Üzüme pişkin 

pişkin baktı ve devıım etti ... 

- Kız benden htç çekinmezdi, çekinmesi için 
de ortadn sebep yoktu. Patronu ikimiz de sevmezdik. 
Onun için birlbirimizle çok iyi anlaşıyorduk ... 

Yürclrimc biraz ferahlık serpildi. Mutlaka beni 
bulnııısı için Gestaponun memur ettiği bir ajıındı. 

O, yuziinıc bakarak devam etti: 
- Biribirimizl seviyorduk.. Gözlerimizle ayni 

yolun )olcusu olduğumuzu anlatıyorduk •.. 
Ben hicaz sCikı'.inet bulmuş olmanın rnğtnen yi

ne he)'ccanlıydım. Anladığımı ifııd • etmek ve fnzlıı 
konuşmasına meydıın vermemek için: 

- Kuzum Mösyö Tiochıı, dedim, blltün nşk hi
küyeleri nyni şekilde neticelenir. Ben şimdıdcn l!O· 

nunu anladım. 

Sarışın adam güldü ... 

- Pek -zekisiniz, dedi... Hııydı susııyım. 
- Mery lata kıırıştı ... 
- Yook ... dedi, dinliyelim ... 

İstanbul Defterdarh ından: İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
10/12/940 salı gilnü sııııt 15 de İstnnbuldn Nııfiıı MudürUiJ:'Ü 

eksiltme komisyonu odasında (4412) lira keşi! bedelli Ayazıığ'ıı kııŞ)(u 
tumirııtı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bilumum küçük sanat müessese
lerinin nazarı dikkatine : 

884~ sayılı Muıımelo Vergisi kanununun 27 nci mııddesile: rın•· Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fennt şıı 

melerl, proje keşif hiilüsaslle buna mütcferri diğer evrak daire"ındc gö· 

rlilecektir. 

ıı. - 12 ncl maddenin A ve B fıkraJarlle vergi muııfiyetinden isti

fade hakkı verilmemiş müesseseler hıır1ç olmak üzere işçi sayısı ve mu

harrik kuvvet bakımından muııfiyet dışında kalan ve bu itlbarla vergiye 

tiıb1 bulunan sınat müesseselerden rnilesscse sahibi de dahil olduğu halde 

işçi sııyısı günde onu ve muharrik kuvveti de beş beygiri geçmiyen sınni 
müesseselerin. 

Muvakkat teminııt (331) liradır. 

İsteklilerin en az bir taahhütte (3000) liralık bu lııc benzer i~ )PP-
1 \'i· 

tığına dair idarelerinden almış olduğu veslknlam istlnııden İstıınbU \ 

Iayctine müracaatla ckslltn1e tıırihinden tatll günleri hariç (3) giin ('\"' 
•eri ıılınmış ehliyet ve !J40 yılına nit Ticaret Odası vcsikııl:ırllc gelme · 

(11064) 
b. - Muharrik kuvveti on beygiri geçmiyen valssiz ve elekli cldl'ir

menlerle onuncu maddenin beşinci fıkrıısındıı yazılı muafiyet şartlnrıııı 

haiz olmıyan vıılsslz ve elekslz ·ve muharrik kuvveti on beygire knılnr 

olan değirmenlerin, 

Sııhiplcrinin t.nlep ve arzuırnna bağlı bulunmak şartlle muamele ver

gilı:rinln re'scn takdir komlsyonlarınl:'n götürü olarak takdir edilebileceği 
kabul edilmiş bulunmııktadır. 

Bayanlarımızı aylık üzüntülerinden 
Kurtaran gayet sıhhi ufıık, ~ umuşak ve en ince clbi eler 

nltında bile belll olmıynn 

FE Gı 
Bu vasıfları haiz bulunan küçük snnot müesseselerinin yıllık gUtürU 

vergiye tiıbi tutulmak hııkkından istlfııdc edebilmeleri ııncnk sahiplerinin 

Birineikiinun gııycslne kadıır yazı ile mensup oldukları Varidat dııire· 

lt'ıine müracaat etmelerine bağlanmış oldui;rundan herhııngi bir surette 

müracaatta bulunmıyıın müesseselerin götürü vergiye bağlanmak hakla- 1 
rından istifııde cttfrihııclcı"ine kanunen imkan bulunmamaktııdır. 

Yeni ıımbalil.j ve <lahıı mütckümll • bir şekilde 8 ilk ve 12 liıc ıcutU· 
larda yeniden piynsııya çıkmıştır. Eezıınelerde, tuhafiye ve parft 
ıneri mağazalarında ve kııdın berberlerinde hizmetlerine hıızır 0

• J 
~uğunu al'zederiz. ~ 

Bu itlbnı·la 941, 942 mııli yılları için vergilerini giitürür • usule 

tevfikan tedi)·c etmek ıırzusunda bulunan bllfımum küçük sanat müesse

selerinin 81 Bh·ineiküııun 940 salı günü akşamına kadar Galata Bnlık

paznrında Muamele ve İstihlak Verglleı-i l\Ierkez Tahakkuk Şefliğine 

Merkez Hal Müdürlüğünden: 
llilde 122 No. lı karpuz sergisinin müsteciri Hamdi Sııydam tcrıd 

ticaret ettiğinden mumaileyhte matlubu olan müstahsillerin bir ııY ıar
!ında müracaatları. 

yazı ile mürııcııat etmeleri lüzumu lliin olunur. (11412) 

1940 Senesinin 
son modelleri 

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

Çok zıırif ve zengin çe iUI, kadın 
erkek kol vo cep 

san ti eri geınıışti ı·. 

Satış deposu: Z. Saatmnn. Sultıın
hamam Camcıbaşı hıın 1 inci knt 

B. TOVEN 

•oKTALAMA 
YAZIDA KULLANILAN iŞARETLER 

Maarif Yekiılctl tarafından bütün 

mekteplere ta,·siye edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ TABI 

Herkese lazım 10 kuMl' 

Sııtıo yeri: Basri Tümer, yeni Valide Hanı. ISTANBUL-iKBAL KiTABEVi 

GÜZEL BOYOK 

Genç ve taze görünmek 
için bu kolay tedbiri 

tecrübe ediniz. 

He)aZ renkte (yıığsız) Tokalon 
kreminin ihzıırı için 20 seııcdenberi 
kullıınılmuktıı olan meşhur formulde 
mc\'('tıt giı:ll diğer cevherler meya
nında takim \"e tnsfl) e edilmiş süt 
kııynıııgı vo zeyt•ıı~ t\"ı da '·ıırdır. 

Bu krrm cildınlzl scrinn beı:Jer ve 
gençleştırir. Tl'nin gayri s::ıf mad -
clelcriııl ve buruşukluklarırıı izale e· 
der. Cildinizi taze, n<'rınin ve genç 
gösterir. Ayni zamanda nefis bir 
koku ile liltiı· edrr. Si~ oh benlerin 
zuhuruna mfım <ılur. 

:Mütchnssı ların beyanııtına göre 
eildde göı üleıı bu şnyanı lıııyret te
beddül ve tekrnımfil, sırf Tokalon 
kreminin ınuntaznnınn istimaline 
medyundıu. Hemen siz de bugünden 
kullanmıya başlayıııız ve her sııbııh 

dııha genç gorünilnllz. 

Roclıa: 

1 lst. Lv. Amirliği Satınalma Ko"?,isyonu ilanlara 1 
On bin kilo sııı·ı sabunlu kösele, 

on bin kilo A vrupıı pençelik kösele, 
beş bin kilo sarı vakete, on bin kilo 
kııdar siyııh ynğh kösele pazarlıkla 
alınııcııktır. İhalesi 6/12/ 940 per
şembe gunil sııııt 14 de Tophanede 
İst. Lv. Amirliği Satınıılmıı Komis· 
yonunda ~·ııpılacaklır. isteklilerin 
nümune ve tcminatlnrilc belli saatte 
Komisyona gelmeleri. 

(G73-11372) 
••• 

60 ton kııdar kuru fasulye alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 4/12/ 
940 çarşamba günü saat 14.:ıO dn 

rndır. Nümuııesi Komisyonda gÖl'Ü· 
ifil'. İsteklilerin belli sıınttc I~omis -
yona gelmeleri. (683-11427) 

""*"" 11,f.iOO kilo salça ahnncaktır. Pıı-
zııı·lıkla eksiltme l G/12/ 940 cumn 
günü saat 15 <le Tophanede Lv. A
mil'li"İ Satınulmn Komisyonunda 
ynpılacaktll'. T:ıhmin bedeli 31-02 
lira 60 kııruş, ilk teminatı 237 lira 
1!• kuruştur. Şartnamesi Komisyon
da görülü!'. İsteklilPrln belli snnttc 
Komisyona gelmeleri. 

{679-11423) 

Tophııııede Lv. Amirliği Sntıııalma 15.000 adet knntnıınn alınncnktır. 
Komisyonunda yapılacaktır. Tnhmin Pazarl ı kla eksiltmesi 6/12/ 940 cu • 
bedeli ı 1,750 lira, kat.'l teminatı ına günü saat 14.30 cln Tophanede 
17G2 llrn 60 kuruştur. Nünıunesi l,v. Amirliği Satın:ılma Komlsyo -

1 Komisyonda görüHır. 1stcklılerin nundıı yapılaeaktır. Nümuııesi Ko. 
bellı .saatte Konıisyonn gelmeleri. micyonda gorülilr. İ tcklilerln tcmi-

( C74- 11373) ııatlnl"ile belli saatte Komi&yonR gel-
••"" nıcleri. (682 -11426) 1 

38 kalem canı lııboratuar malze • ••• 
mest alınııcaktır. Pııznrlıklıı eksılt. 10 adet mavna ve iki adet hamule 
mesi 5/ 12/ 940 llerşeınbc günu saat motörü alınacaktır. Müccddet veyıı 
15.30 da Tophııneclc Lv. Amırlıği az kullanılmış malı olr.nların G/ 12/ 
Sntınıılmıı lfoıni~yonuncln yapılııcak. 940 eunııı günü ~an~ 16.30 da Top
tır. Tahmin bı:-d"li 3935 llra, knt'i te- 1 hmıedc İst J,v. Amırllği Sntınnlma 
minntı 590 lirıı 26 kurnştur. Mbfre- Komisyonuna gelme! ri. 
clnt )i,.U!si Komisyonda görüHır. is- ( 684-11128) 
tc.klilerin belli saatte Komisyona gel- IJ.lf·'f. 

tnelerl. (678- 11422) Lv. Eşya ve Tcçhizııt ambarının 
•• • tamir ve inşııatı işi 6112/ 940 cuma 

1 
100.000 aılt•t hir sııııtimlik, 100.000 gilnü sııut 15.30 ela 'l'ophanedl' 1st. 

adet iki ımntimlik, 50.000 adrt beş ı' ı.v. Amİl'Iİl"ı Satımılmıı Komi yo -
sııntlmlik boş canı ampul alınacıık. nunda paznrlıkla yııpılacaktır. K<'şif 
tır. Paznrlıklıı eksilt ıesi 5/ 12'9•10 bedeli 46.148 lirıı 11 ku uş, ııı, teml-1 
perşembe trünü sııat 15.40 da Tophn- j nntı 3471 lira ~1 kuruştur. Keşif ve 
nede Lv. Amirllği Satınıılmn Kom1 - şaı tnamcsi Komi ~ onıl gorulur. İ"I· 
yonunda yapılncnktır. Tııhmin be • tcklilcrin kıınuni vesiknlarilc belli 
deli 2200 lıra, kat'i teminııtı 330 li- ı snntte Komisyona gclmelcr1 
radır. İste hicrin belli saatte Ko - 6 () - 11420) 
misyona gelmeleri. ( 6SO - 11424) Sıılta1ıahmct r. • • s -ll- ~ı -;:--;-

,.....,.., JldJ.."f liyİıld('ll: ;ı lllCI U 1 c: tL>ı: 11; 

2400 metre kurşuni ııstnr !JO eninde Akıl hastıılığııın müptela oldıwu 
GOO mc.tre scten. 100 "nindc tabıp rapo ılc ıııılnşıl ın "e lıiilen 

8400 adet büyük paıl'lk düğme Kahirede bulunan fsmnil hakkında 
7200 nd"t küçilk ı>::ıl'lak dllğnı". hac ı ile kendisinin yı.;ğcııi Ankurada 

Yukaı·ııla yazılı mnlz<'me u/12 / !HO '1\!üııaknlat Vekiılı li ııclc Turifö Jlni
perşenıbe günü s:ıat , 5 de Tophane- n ... incle emekli ııı i Hl lay o~nııın Sai
de Lv. Aıniıliği Sntmnlmn Komis • mlıı va.ıaycti allmo konulduğu iliın 
yonunıln pazarlıkla cksiltnı~len yıı· oluııur. (805) 
pılncnktır. Niimuncleri Konıı. yondn 1f;::;- SJ 
gurmor. tstekııı r1n teıninauarne ı:Borsa harici altın fiyatlarJıı 
belli snattc Komısyoıın gelmeleri. lh. 

(GBl 11425) 

~·· Reşa il.,.. 
4000 adet mahruti çndır dırcği Kııhn Betlblrllk 

alınacaktır. Pııznrlıkla eksiltmesi Külço • 111, g'amı 

l l"'l , ..... ,. ---
2-1 10 

102 Sl 
'l 79 

~~~!~~4~.~~ıAan~~l~;i s~~~ı~!ı!~ T~~: , • .. ····::;;~;~i~"'z"."r."i8özz'jy;t'"'"'"" 
misyonunda yapılncnktır. Tahmin · nt Mildürü: C. DAll.lN 
beclell 8800 lira, ilk teminatı 660 il- wr: Jlfatb•ıai EBOZ Zl'r' A 

24) beni ~rulcr yüzle kaı~ılndı: 

- Yok . . dedi, ıınlatm ıyncıığım -Beni fşııret et
ti- Belki madamın merak ıııı nyağa kaldnclık. Onun 
da glz1ı bır ıztırnp koşesi vardır içinde ... 

- Buın ı. dedi. P111·iste Gestapo nıeı kezi rin
den bıridl r. Sizin l\!nf'inot'ıln olduğunuzu bana ha
ber VPı rlik r ve ~ine l\f nginot'dnn n vdet <'tli •in izi 
oraılnkl merkezimiz bildirdi ... Ne yaptınız? 

Gülüştük .•. 
Şimdi l\fery'den bir hizmet istemek ve nochn 

namı müstenrlle karşıma ılıkilen şu Gestııpo ajanlle 
buluşmak lnzımdı. Bu !ırsııtı o izhıır etti.. . Biıden
birc, fıetünl\ başını ıırodı ... 

- Ah... dedi... Bir mektubum vıırdı. Postayıı 

göndermeliyim ..• 
Mcry yerinden kıılktı. 
- Sen mektubu bann ver, pansiyoncu kadının 

kızile yollıyayım . 
- İyi olur •• 
l\fery dışarı çıktığı zamnn Rochn: 
- Ben (M. 24) dedi. Bugün saat dörtte Rue 

Vauglrand Bis 148 de ikin('i kntta buluşalım. Slıl 

bckliyecef,i m. 
- Peki .. 

• • • 
O gün bütün evrakı aldım . .. Mery'yl ntlııttım 

ve saat ılnrttc (M. 24) ün gösterdiği ııdre e gittim. 
l"ç odndan mUrckkrp ufak bir npartıman. ('M. 

Not defterimi çıkardım. ( l.\I. 24) <. goı;l"ı·ılım. 

Elde C'ttiğim maliımnlı anlattıkça, o, memnun olu
yordu: 

- Çok iyi çalışmışınnız, Lizn, diyoıdu. B=ıkın 

ben erkanıharp znbitlyinı, bu ınnli'iınattnn. hele şu 
krokilerden, ku\-vclt'rlıı tarzı taksim:ııdcn fevknliıde 

istifııde edilir. l\lnginot"nım nnnhtıırını yuvnsındıı 

döndürdunüz ... 

- Bu mal imatı Almanyny nMıl gonderccc-
ğiz? 

- 81.'n gotur~ !°:'im • • 
Çok iyi.. Ben ne yapaca~ım? 

- I<'rnnsız istihbarntıııdıı fnzl11 kıılmanız bun
dan sonra doğru degil •. Dun edinrliğim mnliimntıı 
nnzarnn :'ılnglnot'da üç kişi tevkif edilmiş ve derhal 
kurşunıı dizilmiş. Öyle znnnediyoı um ki, bu muvnf
frıkıyctiniz üzerine size d:ı.hıı zor bir vnzifc vcrceek· 
lcrdir. (Davamı var) 

1-GENÇLIK 
2 - GÜZELL ı<1 3-SI HA 

İşte yüksek bir kremde a· 
ranan bu meziyetıerİJl 

hepsini size 

RE PERTE . 
temin edebibt 
1 - KREM PERTEV: J3it' 

tualet müstahzarıdtf· 
İnce bir itina v~ ya· 
pılışındaki hususi~etii 
itibarile yüzdeki cıı[c 
ve buruşuklukların 
şekkülünc mani otu;· 
~riyi Rene ve ,:?erızıll 
tutar. ·r 

2-KREM PERTEV: J3ı 
s:nızellik vasıtasıdır: 
Gt'nişleml~ mesenıatı 51 

kıstırarak ciltteki pı.ı~ 
tük ve kabarc1Jdtı~ 
ı?iderir. Cil ve lekele t 
izale eder. Teni rrııı 
ve şeffaf bir hale J!C' 
tirir. ·r 

3-KREM PERTEV: J:lı 
cilt devasıdır. pcr~ 

_guddelerinin ifrazatı~ 
düzeltir. Sivilce ve sı· 
vah noktaların teıa • 
hiirüne mani oıı.ır· 
Cilt adale ini bcslb c·· 

rek kuvvetlendirir. ~ıtl 
ru cildler icin yaf!.. ' 
ve yağlı ciltler iciJl 
vai?f;:z hususi tüP ve 
vazoları vardır 

8 
2 - 12 - 940 muamelesi 

c ız• Londr'l 1 Sterlin • 20 
Nevyork JOO Dolar 132• 6s1 
Ccncn-. 100 IBV. Fr. 29. 991 
Atlnn 101 Drabml O. 611 
Sofya lOil Lev:ı ı. 9:ı 
Madrlt ltO Peçeta ı3. 5~1 Buılape" 100 Pen1iS 26· 2~ 
Bükre.ş ıvo Ley o." 75 
Belgra.LI 100 Dinar ~. ~!1 
Yukoha. 100 Yen !ll. 0' 
Stokhol. 100 lsveç kr. Si. O 

ESHAM VE TAHViL 4.!... 
-9~' 

1933 yü:ı.de 5 lkrıımıyell ~q:1 
&gani 20-,.. 
Sıvu - l:.nurunı 1 ,o fO 

" • 2 'l;,; 
,, .. 3 ,o.~ 
• 4 ,:ı. 
,, • s ~o.r. 
" " 6 4.).ı;O 

AnadoluDemlryolulvell peşl~0s,':S Merkez Bunkası p~tn 
Şnrk Sigorta Şirketi B·'S 

hisse aenedl 
·---~-~~-------

s Necati Eczahanesi Bahc ap da v~ (f han arş sı da şe e ci acı e ir so ağı b şında~ır. Başka yerde şubesi yo tor 


