
t 

ikİleİ sene. Safi: 4553-197 

Ankarada korunma 
tedbirleri 

Ankara, 22 (A.A.) - Fiyat l\Iurakabe J{o
lllisyonu, biı toplantı y apmıı ve ali kalı tüccar 
"• esnafı birer birer dinledikten sonra pasif 
korunma tedbirlerinin icap ctth'<liği malzeme fi. 
1•Uarını tesbit otm1etir. 

llOSTAKIL YEVlll GAZET& Telefon : 2 O 5 2 O 
TeJı. Taaviriefkir btanbul 

Cumartesi 23 lkilleitlfriı 1940 

Önüne geçilemigen harp
ler mubahtır. 

Napoleon 

( , _.., 2 aei mlf••l• d• ) 

lstanbul, Edirne, K. eli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli olmak üzere 

6 VİLAVETTE ÖRFİ İDARE iLAN EDİLDİ 
Umumi siyasi vazi1Jetin gösterdiği lüzum ve icapları mütalea eden 
icra Vekilleri Heyeti, 20-11-940 tarihli içtimaında altı vilô.yette 
....___ ____ _ bir ay müddetle f!rfi idare ilô.nına lüzum gördü. 

• : • ' # 

Ocretliler baremi hakkmda 
bir izahname hazırlandı 

----
IZAHNAMENIN ESASLARINI 

~ YAZIYORUZ : 
~ Ankara (Telefonla) -

Örfi idare Komutanlığına Jandarma 
Umum Komutanı 

Artuokal 
Korgeneral Ali Rıza 
tayin edildi 

Ankara, 22 (A.A.) Başvekaletten 11 detle, örfi idare ılanına 20/11/940 tarihli 
tebliğ edilmiştir: içtimaında karar vermiştir. 

Umumi siyasi vaziyetin gösterdiği lü- Ankara, 22 (A.A.) - İstanbul, Kırk· 

~ ..• ~~ 
Bta1h l.tlyoru 

fakat 

Devlet dalreleıfoiıı teşkilat kanun
larına eklenmek üzere Büyük MiUot 
Meclisince kabul olunan uıdml üc -
ı·etli ıneınurlull aft kaılrnlar v11 iic
reUileı· baremi hakkınua "\talh'e Ve
kaleti biı' izahname hazırlam;şt1r. 

Biltün devlet <laiı'elcıiııde çalı,an 
ücretli memul'hu·ı alakadar ııden bu 

zum ve icaplan mütalea eden İcra Vekil- lareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale \'e 
feri Heyeti, Teşkilib Esasiye KanununW1 Kocaeli vila)·etleri dahilinde ilin edilen 
86 ncı maddesi hükmüne tevfikan, İstan- örfi idare komutanlığına, jandarma umum 
bul, Kırklareli, Edime, Tekirdağ, Çanak- komutanlığı uhdesinde kalmak üzere Kor· 
kale ve Kocaeli vilayetleri hudutlan için- general All Rıza Artuokahn tayini yüksek 
de, ilin tarihinden itibaren bir ay müd- tasdika iktiran etmiştir. 

Halk karanhğa alışıyor 

Vilayet yeni bir 
izahiıame neşretti 
Caddelerde lamba adedi 

dün akşam arttırıldı 
L-rL- haZJftZ 1 nahnamenln esaslarını yazıyoruz: lııkları maskeleme iti hakkın· 
aa uw Daimi mahiyet arzeden ücretli 

kadrolar, bundan böyle heı· sene de· _. .. , .. u,,.,-... ,~----...........,.. ........ ", __ ,._.,,..,..._.,._.,..,._...,,.,..,,,.,...,.,,....,, .... _ ,__....."""..._•tW111•u ... 1M11 ____ _ da Ankaradan vilayete dün yeni v· ıa ı• 
bir tamim gelmie, hariçteki ışık- 1 ye 1 n ..U. ist iyoruz! Bu iatejiaüsi ğiştirilmiyecek ve yeni bir kanunla 

4- Gla bet aydanberi bizim ka- tadil edilmedikçe meıiyette kalacak. 
...._ ..... lt.fka biçilir millet tek lal'dır. 1939 mali yılı bütçe kanuııu
L..~ V e yine 00 bet •Y· na barlı D va E cetvellcl'ile tayin cdll 

F
• ~ "ilet lh _ , nılş olaıı kndıoluda m\istalıdem o. 

• L.!_~ mı ~ • perver lup ta ı haziran 940 tarihinden 
,....... ~ samnnı ~ette sonra da çahetırılaıı ve ücretliler 

11zteerlerile Dpat etmemiftir. baı-emi kanununun neşıi taıihinde 
~ IÜplaeüz, taahbiitlerimize vazife batında bulunan me.muı la1 -

• • sadak kalacaiJa. Fakat dan kadrolaıı -Ucretlill"ı baremine 
~ Devlet Reilimiain d e IOll bağlı daimi Oı!retli ıncmuıiyctleıe 
~ tekrarladıiı veçhile dahil bulunanların memudyetler; 
~._. 4ıt -· ..au.-. .. nLlW-m 4'ıiiiDWWi~ uc eUe\i n1ikl.ar nda :re a.,.. --r-- ~-- değişiklik olsa dllhi, csaı; bal't'ıu ka-

Ye ~k~·~ cloıt seçınmek ııununa &'Öl'e almakta olduklıııı tic-
L - emelimiadmr.ıt • • retlerhıin tediyesine de ... ·am oluııa -

4ıt ~ ra;me., Manı ~lerm- cak, yeniden ta~:inleıi için mucip a
._ tirla maluaduua nail ola · lınımyacakbr. 

harp, herıiin biru daha Muallimler hakkında 
~~ -.tbrarak, sele ıeı. Bal- 3656 ve 3659 ııayılı kanunl&1'1l tibi 
~ lcadar tokuldu ve nihayet {Dev•mı uyfa 3, sütun 2 de) 

'1ıa..~ ( emniyet aaba) mıaı da 

~· ~ıladı. 
~mıa hududu, ıümulü, 
(~ tamamen meçhul olan 
' ~ taba) lanna mukabil bi -
-......_ "• bilikia çerçevesi gayet 
~ bir (emniyet .. ha) mız ....._it. _Harp bu sabaya d o iru 
,~ temayüllerini gösterdiği 1 

~skeri vaziyeh 
ltalyanın harp 

rolü 

~ 1 8 1 1 ~ J 
10""' 

~ Yımcan t cı 
cı.rıouı 11 • 

l'ııııı...._-lte bizim de müdafaa ve ko· 1 Yazan : 
~ L __ - • • • • ı ıkl Ordu Kumand anlanndaa 
~ -..aaaııyetımaın artmasın- Emeldi Gener al 

l\t. tab_ii bir t~Y olamaz. 
s~•nberi tatbikine batlan • Ali İhsan SABiS 

Y unan bnetlerlnin dün itıal eyl edikleri G lSriçe n Podoıradet 
f ehirlerinin mufaHa l harit&11, Görlç• ve Podo .... adet y olunun 

kat'ı, ltalya n ' imal ve cenup kuvvetlerini ayırmı,tır. 

iM; ~ lfıkları &Öndürme tedbi~i ı ltnl:va, Fıaıısa ili' hııı-lıc_g.,...ır_lş ..... 
~ korunma ihtiyacının bepı- ti)'Se de hiçhiı· muhnrcbc )nımındı 
~ taluniı ettiii ilk vazifelerden 1 gibi... Fnınsa ilr. çabuk nıütnre· 
~. kc yııµılıııca Llbyr.du Tunusa kal'· 
lı., ~ "ddarı söndürme sureti- şı tuttuğu ~uvvPtlel'i ı1<1 Şaıka, 
~~ ba k ti 1 b d l\lı~ıı· ccpheıııııc göııdt•rPı-ck rnzi-
~ lib" 1 a aure ere, un a~ı ,elini ısluh cttı. 
~ İlle 1• ola~iımız bazı. ta~yı- · Bütün yuz. cımasıııdn, ken<lisiıı-
" ltirılen halka belki bıraz. den fünıl edılınlycn bir dinıınıik 
tlı.:._~elecektir. Fakat bu tedb ilreri lı:ıınleyll', Habı~i:ıtundu faaliyet-
~~ .-h11larımııın deiil, bütün lcı goskı'Cl'f'K Habl'~İ l:ının ı.:"11111 
~ ~ vatanının ıelimeti icabı 1 V• b:ıll şiınul ta;aUııı .ııdu Suda-
~~ .. d üfiinecek olursak , iti- ıın, ceııubıındıt Krııyayu kareı u-
~~·~ı bozan böyle aıkıntıla- fak tefek tııııır1ıız11dur ):cıptı;C.Hbıı~ 
IL.."':""1Qe · h · ı d lıcı1iııta11ın ~ıır<ıı u ı-c ı utı 
·~ ıe~ıne.~a ammü • ece. i~l~i Fransıılurln hullcttıktrıı 

l'-'İtlc~e hı~. fuph~ y~ktur. r.oıııu İngiliz Soı~nfüiııe tııarııız 
~ IJe Cumburıyeti o kad ar edeı·ck burayı istıla etti. 
"4ı ..,, ... id i, ki on bet aydır, Hur11yıı kııdıu cereyan edeıı 

§''-.ı ve kanh bir harbin hııı ı> hareketlerine bh· diyecek 
~ Yer yer yakmaama ve ~·ok ... 

!lııtı...~ F ran h • · ök .Mısıı cophe ine knşı J,ibyada 
~ .._iit lnad c:ep eaant ın ç 

1
_ • ı (Devam ı ıayfa 1, ıütun 1 Ilı) 

~ .• ea p, aarp an f&raa 

Elenler 
Göriçeye 

cirdiler 
Podogradet'ln 
de Yunanlllar 
t a .r a f ı n d a n 
zaptı blldlrlllyor 

ltalyan ordu• u 
her taraftan 
ihata edllmek 
Uzere bulunuyor 

Atina, 22 (A.A.) - G eneral 
Metaksas, Yunan Genelkurmayı 
binasımn dıı merdivenlerinden, 
ha lka, G öricenin zaptını bild ir -
miştir (De.ııanu ıa1ıife 8, Bıitmı 5 de) 

~ donnıek emarelerini pek ' 
~ ~ette ıöstermesine rai
~ ~. harp tedbilreri almakta ! 
~ il. l eldifi kadar sabır ve te
~ '"-rek""H etti. Bir taraftan 
~ i bazı emniyet tedbirleri 
'• ta.. kusur etmem ekle bera • 
..._ ' tedbirlerin memlekette 
..-ı. i.:... hazvlıiı havaıı yaratma
' ·~ de çok ıayret ıarfeyle-

Tren seferlerinin 
tahdidi kararı 

..._ t~ 
l- -....._ lsarıırnızda bulunan harp 
~ ~larda o kadar çıirın -

~ 
~ ~ o lr•dar kendini .. ,ır
cl. ( l aldı, ki nihayet bizim 

Sı ~~i yann 1.ir harp au
"~) s ilti uyanık dlU'· 
~ r ihtimale karp taım-

~ bulunmak mec:t.uriyeti, 
\ ~atan vazifui oldu. 
~ liib seçtikçe 1.iraz d a
lıl....._~or lilN ıörünen harbi 

~ lnmdaa Utka ça-
(~ TASVtRt EFKAR 

1 
.. 1'1' 1, ıQtu" 4 de) 

Buıündeı tti~ıreı tatbikata ıeeiliyor 
Mevzııın ve vazi;relı lıazırn dola:. ı-ı sah, cuınaı tesi günleri saat 6.30 da 

ıule bazı mıntukalaıda volcu trenle- ve iznıirden ayni günler saat 10.05 
rinin tahdidiııc lüzllm ~iiıiilmfiş ol-1 d~ hare~e~ eden rolcu_ trenleıi ~u -
dutu ınalümılul'. günden ıtıbarcn ışlenııyeccklc_rdır. 

Ank:uııdnıı Haydal'J>aşaya heı güıı 
saat 17 de ve sıılı, çarşamba, cuma, 
pazar gfüılcrl ııaat 8.20 de Haydar
papdan Ankaraya hl•r gün saat 
14.26 de ve sah, JMrşeınbe, cumar -
tesi, pazaı günleri saat 9 da hare· 
ket eden trenlerle. haftanın ikl eü
nüııde İatanbul vapurlarilc Bandn· 
ınada bıılugnnyan ve B11ruhl'JP8dan 

Bundan batkıı Aııkrıı adan Adana 
ile miltekabil münasebal1 haftada Uç 
gün Toros sürat katarlarilc temin 
edilmiş olduğundan dfinden iti.haren 
de bu lcatal'laıın itlediği günlerde, 
yini Ankaradan cuma, pazartesi, 
çaı·pmba günleri aaat 12.4i> de ve 
Adanadan cuma, p&sar, çal'famba 
günleri saat 18.ff .. hareket 4'den 
nılllttellt kataı·Uır 16ivadllmielerdlr. 

Teblicler~ 
Yunan tebli§i 
Atiun, 22 (A.A.) - Yunan or

dula11 başkumaııdaıılığınııı 26 
ııııı•ınralı tebliği: 

Perşembe güııü sabuhtaıı a~a
ma kıtılııı h!ituıı ceph(• fizcriııdc 
nıuhaı cudcr deveııı etmiş ve Yu
nan kuvvetleri yeni nıuvaffakı -
yetlıw clde etmişleı-diı'. Elimize, 
yedisi ağır olmak üzere 10 top, 
bir çok mitral) öz ve ha vıın topu 
ve her tüdfi malzeme g~miştir. 
Ayrıca yiyecek ve benzin depü
laıı da alınıuıştn". 

Yunan tayyal'eleı i keşif uı;u1-
lan yapmışlar ve haı'P sahasını 
ıııuvnffakıyetle bomb&l'dıınaıı et -
ınlşlcrcl i r. 

Dün ıece ~ir kız 
çocuğu tramvay 

altında parçalandı 
Dün 1:1.'CC Kurtuluıta leci bir tram 

vay kazası olınuıı, 13 Y•tındıı bir kız 
t111ınvay altında paıçalannuıtır. 

Tahkikata göı·e Selma adıııda \ıfr 

kız altı :ırk:ıdaşilc saklambaç oynar
laı·keıı I<:urtuluş • Beyazıt trnmva -
yınııı önünde koiu~mıya başlanuııltır 
dıı. Bu esnada ayağı kayan Selma 
tramvay arabasının altınıı dilşmüı • 
tür. Vatman derhal :fren yapmıısa 
da bu foc.i kazanın önüne geçcme • 
mlıtir. Talıkfkaı. devam edilmek~ 
dir. 

Bu icar 
meclisinde 

sOIOnç 
nümayişler 

Makedongadaki 

" kardet ,,den 
Ege denizindeki 
" mahreç ,,den 
bahsedildi 

!arın karartılması işinin yavaş ya- ~
vaş tatbik edilmesi bildirilmiıtir. ' 

Bunun üzerine, dün akşam şeh- ı h • 
~ı:r:ku~~1:!.:b~'~:~:!~ ;:~~~~!~ ıza namesı 
tır. -·-- -

Dün akşamdan itiabren mas - Bazı kimseler ı~ıklnrı karart • 
kesiz olarak yakılmasına başlanan nm lşindt• yanlış hareket etınek-
60 lamba, Kadıköy kazası da da- tedh~er. Ru ciheti riizönünde tu-
hil old~u halde, bütün şehir için- tHn Vililret, npğıdaki izahname-

ııiıı ııe1.4rhıi faydalı göı nıüştür: 
de ve en i,lek yerlerdedir. 

\ - Ni:ıamU119 JJwcibince ha· 
Fakat 'bu Jam'balar muvakkat l ıçte yanması 111.ll!Qelen ı•mba-

saatlere kadar ve muvakkat bir- lamı 60 rnttaıı fıızla olmnnıası 
kaç gün için yakılacaktn. Dün sa- Ja~ımdır. 
at sekiz buçuğa kadar yanık kal- 2 _ Bım dükkilnlanla nı.'lskf· 
mışlardır. Bugün sckiıe ICadar ya- lennıenln knmızı bez veya Jcağıt-
nacaklardır. Bu vaziyet, hergiin hula yapıldığı g6dlmfittur ki,, 
yarım saat erkene alınarak saat bu renk ziyayı maakıılemeıutkte 
dört buçuğa kadar inecek ve bun V<' bllnki hedef tt11kil etmekte-

Sofya, 22_ (A.A.) -:- ~tcfımi ujan. dan sonra hic yakılmıyacaktır. • dit'. Eu gibi mab1 neeok Y'1'1e-

I sıın_n husnsı ı~uhablı-ı bıldhlyo~: Diğer taraftan, yapılan tetkik- ıin ıııiynh 1nılrt9' veya kitı~tart 
Kral Doıisın nutkuna ,·erıle<·ckllerde .... hr' . 1 k dd dışaıı~ı. aııunı)tCak Şt'kilde l• -

cevabm ınüzukel'esi t>Snasımln nıc - ' "- 111 •ı c ca e. ve mey- pılması lhııudn 
bus Dumııııoff, Dobrueanın Rulga~ danlannda maskelenmı§ olarak 3 - Bazı dükkıuılaıda ampul-
ristnn.ı ıwdetiııdcm dola~·ı Hulgnrlu- yakılması kararlaşmış olan 139 lcriıı -"~ıe geliaiguzel ınuhte -
1 ın çok ll\l'llmuıı olduklannı ve fo. lambanın fazlalastmlmasına lü - lif renkten k&iıtlar talnlarak 
kat henüz zulüm altında bulurınıı zum görülmüştür. Bu işle F.mni) et ma,;kclcntuc yapıldııi, ~rülmüt. 
Makcdonyndnki kaı-cleşleı ini unuta - Müdiirlüğü, Belediye ve Vili)et tiir. Bu şekil nizımımrnı ye mu -
mıHlıklımnı stiylcmlştir. müştereken meşgul bulunmakta - ga~ ir olup, eğer lınriçtt' ) anma 

Dumnnoff, şidclctll alkışlar arn - dır. Adetleri 300 e kadar olacağı ( lJrı cııı 1 salıtfe S ttfo71 3 de) 

sındhn, Bul~nl rist?na ı· E.gltc d<'ıiıizlıı~e tahmin edilen maskelenmis lam- ! la tırılacaktır. Bu suretle bue{ın 
ı~a rcç veıı lll<'Sınc ngı eren 1•1 n~ıı- baların yerleri bugünlerde karar- (De •mı ı ııulıift. t 3 ık ı 
111 olmuş oldu~uııu tcbal'ÜZ cttınnış- ç BU 101 v 
tiı-. 

Bulgaristanda da ışık sön
dürme tecrübeleri yapılıyor 

Sof ya, 22 ( A .A .ı Diin Buh~ar j 
hükOmet, merkezlle bütiin memlel:et 
dııhillncle kıs:mi bir ışık söndOııne 
tccı·lihcsi yapılmı~tu'. Bu tl'l·ıiibe cu
ma gı.iııü bıışlıyaruk bir hafla 11üre
t.-ck olan umumi ışık sv>ıdlirıne tec • 
rübcl<>ri için lıir hazıl'lık teşkil .rL· 
ll.l'ktt dİı'. ..... ··································· ....... . 
NAZI ORDUSUNUN 
iNGILTERE AKIHI 

Almanlarm Douvre~·a ı1 karşı yeni bir istif A 
hazirhgı ya p t ı k 1 a r1 

ınlaşdd1. Asker nakli 
için · inşa edilen bir 
sal lngilizlere geçti 

AFRiKADA INGILIZ VE 
ITAL y AN MÜFREZELERi 
ŞiDDETLE ÇARPIŞTILAR 

Londra, 22 (A.A.) - Müsn-
hitlerin söylediklerine istinat ede
rek, matbuat tarafından yapılan 
lahıninlcre gore, Almanlar, Douv 
reıı mıntakasına karıı. belki de 
yeni bir istila teşebbüsii maksadi
le, kuvv,.t li bir topçu barajı tesis 
etmiye hazırlanmaktadır. Filhaki
ka, sanıldığına göre, Man~taki 
Fran5ı:z. aahilin~ ağır toplar yerleş
tirilmiştir. Bunlar, ıimdi sık sık 
tecrübe atatlan yapmaktadır. 

Newe C hronicle, bu tecrübeler
den maada. aulann lnailiz aahil

(D.vaml aa,f9 it Mltıı~ 7 Ilı) 

j Bakışlar 1 

Kendini bulan tehir 

Işıkları söndürme bahsini 
korıu~urken, dostum Ahme\ 
Hamdi Tanpınar, karanlık Is-. 
taııbul önündeki İntıbaını ııöy
lt• hulas=- etti: 

- Şehir dediğin böyle olur: 
Sembolist bir şiiri 

Bir pir gözü için aydınlık -
tan daheı parlak bir karanlık 
içinde hendesesini gizliyen ve 
manala{Jnl gecenin ruhuna dö
knek aşinaltı.rına 11ezdiren is -
tanbul, iki gecede, en büyük 
an'aneııine kavuşmu§ gibi neş
elenh•ermisti. Hiçbir bayram ve 
hiçbir donanma, içinde bir 
harp tehdidi oaklanan bu ka -
ranlıklar kadar isatnbulu coı -
turmadı. Btitün ana caddeler, 
sıkıntı ve n tl'la değil, cümbü~ 
içindeydi. 

İstaııbulun geceleyin ı~ılda 
ülfeti )enidir. Biz karanlığın 
çocuklarıyıı: içinde be§iğimizi 
salladıkları evin en aydınlık 
odası, daha üç gün evvel tepe
sinde koca bir elektrik lam'ba11 
parlıyan caddelerimizden daha 
karanlıktı. Ara sokaklarda bü
yük annelerimiz kapıkarıı kom
şuya ellerinde fenerlerle gider
lerdi. Evin içinde idare Jimba
eı ve sokakta fener halinde, 
lflk, karanlığa ka111 tabanca gi
bi -'de gezdirilen kıymetli bir 
silahtı. Karanhktan uaandıiı za
manlar, büyük yanK1nlann ale· 
viJe •Ydı.-1.a..- ~. tek -

P.erami SAPA 

ra~ branftia 4İl:..er ve yeni bar 
)'ftngın• lracLir, luantık için.de 
sever, .karanlık içinde ninni 11öy
ler ve karanlık İçinde gergef • 
işlerdi. 

Dün gece ben de Maç.kanın 
ara .Okaklarından geçerken, es
ki bir ahşap konak hüznile ka· 
rarmış beton apartımanlann öa 
-odalarında, kulağım piyano ve 
radyo seıi değil, beşik gıc.ırtıeı 
ve ninni aradı. Gözlerim, sopa· 
sını vuran bekçiyle mısır bui
dayını satan Amavudun içim
den dıprıya fırlıyan gölgeleri
ne doğru koıtu. 

Eski Jstanbul çocukları! Itı-
r az etmeyiniz, hepimiz biraz 
karanlığı severiz. Bizi çeviren 
e§ya karanlı~a daldığı zaman 
içimizde sıcak biı hatıralar 
dünyası aydınlanır; orada, bir 
daha dönmemek üzere giden
lerimizin aziz yü:ı.lerini görü -
rüz, cana yakın hallerile halk
firiz. Karanlıkta lstanbul, hepi
mizin ayrı ayrı ruhlarımızı me
safe içine boşaltıyormuş gibi, 
mesafe içinde hepimizin ayrı 
ayrı ruhlarımızı temsil ediyor
mu~ gibi bize bizi ak1ettiriyor. 
Belki bunun için, karanlığın 
en koyulaıtıiı noktalarda, ak· 
ladığı harp tehdidine metelik 
'Vermeden, ruhumuz keyifl8"i
yor vf! renk renk, p1rd pml hat .. 
raluuı ayclesabiıncla tloaanma 
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-Blliyorum, yorgunsunuz, uykusuzsunu1, sinirleriniz muztarip ... 
Seyfiyi de dilşfinuyorıınnuz... Şilphesiz bunan için hem vücudfin{lz, hem 
de ruhunuz muztarip .•• Bundan bnşkn ne var? 

Şefkat göUerini tamamilo kapadı. Kennrlanndan ynılar sızıyordu. 
B.ığuk bir ıcslc: 

- Anne olacağım! dedi. . 
f~tc bunu t:ıhmJn edememiştim. Harbin başındnnberl bu l;ızln Seyfı 

ayn yaşaınnnuşlar m•ydı? O halde bu çocuk kimden olabilir? Başka 
bırinden mi? Seyfinin ne kadar hakkı varmış! 

- Ne zamnndanberi! diye sordum. 
- Yirmi b~ giln ••• Var ... Anladım. 
- Fabt a!z harbin başındanbcri Soyilyi görmediniz, değil mi? 
- İki ay c\'Vel gördüm. Tabur kumandanite beraber, bir iş için 

fstanbula gelmişU. Vcznecllerdeki evde iki gece kaldı, gitU. Bir hafta 
sonra mezuniyet alıp gelecekti. Nlkuhımız olacaktı. işte tam o sırada. 
yaralandı. Ben ona mektup yazarken hllmilc kaldıı;ııuı bilmiyordum. 
Yirmi beo gün evvel doktora cittim, anladım. O zaman da Scy!iden bir 
haber atamaz olmuştum. Deliye dl5ndüın. Bunun için oralara koştum. 

Şefkat hıçkınyordu. 
Bir ır nmenlerin flk hay .. etinl haz ttilcten sonra dedim ki: 
- Bu dünyada ölümden başka her ıeyin earesi vardır. Aflamayı

mz. Bu d hallolunur: Görürsünfiıt.. h Seyfinln hayatta olmasındadır. 
Hüngür h\ina'fir qlıyan m~ğız bana o kadar mubamet veriyonhı 

ki onn Seyflnfn·hayatta olduğunu müjdelemek lhtiyacile mücadele et· 
:miy~ mecbur oldum. 

O artık hl bir 

Yazan : Server 
Şimdi ne olacnk? Een aynğn kalktım ve düşünce içinde gczinmiye 

başladım. Scyfinln bundan haberi yoktu. Baba olacağını bılscydı Şefkate 
kendJsini unutturmıyn ('nlıomar .. dı. Artık bizim için de tcrcddfit lüzuıns:.ız 
bir hale gclmiıU. Çare yok, Şefkatle Seyfi arasındaki rabıtayı en kıw 
umanda meşru bir hale sokmak icnp ediyordu. Fakat. bu kız ne olncak, 
ne yapacak, nerede doğuracak? An nem bu yükü de tistilnc ulamazdı ya. 
Ben bir kaç gün sonra cepheye döneceğim. Bir dahn kimbilir lstanlıula 
ne zaman gelirim? Belki de hiç gelmem ... Buradan gitmeden evvel bu 
meseleyi hallrtmek istiyordum. Şimdi iı öyle bir sarpa sardı ki, Şefkati 
de, Sc:ı·!Jyj d kendi tallhlcrlne tcrkcdip bu meseleye karıemamak be
nim için en k tirme yoldu. Fakat, merhamete bcnziyen kuvvcUi bir 
his, bana bu iıdekl vazifemin bltmedilinl sezdiriyoı·du. 

Kıza y 'klııtım ve dedim ki: 
- Durunuz bakalım. Bir çare düeilneceğlz, tabll ..• Sizden istediğim 

sakin n muti olmanızdır. 
Ytomek oda ııın indim. APnem ~efkate önderilı-c k tC' ivf hnzıl'la· 

Sofraya ot~·duğunıuz znmnn meseleyi anneme- nnlnttım. 
Hayret etmedi. giildü: 
- Ben anlıyordum, dedi, fııkat kızın günahına girmek istemiyor-

dum. 
Kaşlarını çatarak düşünmfye bnşlndı. 
Fiknnl öğrımmektc sabırsızlık ediyordum: 
- Ne dersin? Şimdi ne yapalım? dedim. 
- Hemen bunların nikahlarını kıydırmnlı, oğlum, bnşka çnrc yok. 
Duşünce içinde kafamı ıınlladım: 
- Bunun için de iki şey liizım: Biri Seyfiııin razı olması, öteki ıle 

fstnnbuln gelmesi. 
Annem birlni nzıırlndığı z:ıman yaptığı gibi başını nrkn~·n doğru 

sallıyıırıık: 

- Yo! .. dedi, Seyfi ıırtık rım olur. Olmnzıın cinayettir. Buradan 
gidince onu görürsün, meseleyi nnlıı tırsııı. Razı olmayıp ta ne yapacak? 
Kucağında piçilc hu kadını ~ilrOnı sürüm sliründürccck nıl? Tabii razı 
oloı-. Arndn çocuk tıı var. Airtblrlcrine knrşı ıııuhnbbetlel"i de:vaın eder, 
gider inşallah! Şimdi biz bu kıın hakikati s!lrlemellyiz. 

- Ilangi hakikat!! Seyflnfn n~ vaziyette .ılduğıınu mu? 
- Tabii, tabii ... Şimdiden onun gönlünü yapmalıyız. Sen de gider, 

Seyfinin rızasını alırsın, olur, biter. 
- Ya kızın üstünde fena ıwr yaparsak .•• 
- Hayır hayır •.• O Seyfının hayatta olduğunu öğrenirse ıevlncln-

d n dıvane olur, her ıoye razı olur. Scyfinin yakında 1stanbulıı fl\!let'e
• ını de m··"deleriz, olur, bıter. 
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Ocretliler baremi hakkmda Sulh istiyoruz S O N H A B E R . L E Jl· 

~:~~., bir izahname hazırlandı :.::: hazanzt .;rt.':e~ liderle lllnesco v:;r.;;:;~:;.:J 
4a ~reket mewtmlai bekledi; buna (1 ..._. eolıi/edea devam) Mermıriana yatacak yerleri temin (Msımakllled• ~-.) lerine athğı büyiik bir saldan bab-

So11r~~~f~ thtimal ki Mısır ücretli veya aaqlı memuriyetlerde edildiği takdirde alakal& Vekaletçe re d~ uım.nutb.r. ~r~ rar- ve Macar 1ar11 IZlll 111 .. ••eı &etmekte 'Ye bu hadisenin. AlniMl 
~besindeki if1eriai kolaylaştırmak müstahdem bulunup ta 7\lkaek t.ah- tayin Ohımıcak Te liO kurutu ~ - latbiwu veÇltie, e•r ıiP-le ..._ il ların yeni ha:ı:ırlıklar yaptığı hak-
~I'' 1akenderiye ve Hayfaya daha sil veı·en veya bu deNJcede tahsil &ö- B1İyecek han:ırah yevmiyesi yolacak lunduğumuz devrin, beJ-!milel Mil.var .... 

1
,. kındaki fornziycleri kuvvetlendir-

h ay _hava ve denizaltı taarruzları renlerln mesleki b~ilerini arttır • 1erleı1 temin edllmlyenk!~ 9 ua- hukukla. İmlifla, insanİJelle .zerre Dıtil llA un" .. Sliler diiini aöylemdttedir. 50 den faz-
ıı:•bılınck için Yunaııistana taar. nıak makaadile kurulaıı kuralar da· eu dereceye kadar (bu derece dahil) kadar münasebeti kalmıf olsayd1, la adam nakline müsait bulunmw 
ı.... ettı; fakat bu taarruzu üç haf - bil, mektep ve ınüemcaeleı·ie ıaual - olanlara yiini asli ll1&afl 4o lira, De· belki ba ifetin memleketimize de TDrklyeyl Jakmdaa bu sal, ın;:;.si{ tahtadan imal edif-
~lıeri bir şeye bnnzetemodl. Bu- limfık :yapaalara beher ders saati lruentatnultnarraı 1220001ikrauruveş,da51aaıncı~~erbecue- sira1etiıne. • nm olmak için_, .on alakadar ed.,JOFiriUf miş ve maaeni iki üstüvane ile 
.._ be '-- !tal b ka ı için 10 lirayı ıeçıaemek üzere nla- "" 

dt raucr ra. aş yer er- kalı Vekaletlerle tı:ıshlt edilecek mik- ve daha yüksek derecede olanlara, ha_ddıne kada~ siyasi ~ec!bırlere Ne\·yo1*. 22 (A.A.) - Ncvyork takviye olunmuştur. Fırtınalı ba-111-~eınmiyeUi bir suı·ette meşgal tar"'· fi---'- v-Ilec-•~ır. ya"nı· asl"ı maaşı 50 lira veya ücret muracaatle iktıfa ederdık. f"-· ~ o-• valarda ba2!anmak üzere deıair ~~ıtı gibi, karadan da bir tehdit ua ..., 00~ ... .,... · f . . . d Times gazetesinin .....-ıne gOH, --
~lld:a cleğüdlr; lllus.solinl 18 ikin- Lise veya orta derecede bulunan tutarı 140 lira veyn daha fazla olan- abt bugünkü ıeraıt ıçın e kanlarda çok mühim stratejik mev- kablolarla ve CCJ' halkalarik mı9-
~nde lrad ettiii nutukta insan veyn meslek? wr tahsil için kurulan !ara 80ô kuruş harcırah yevmiyesi yalnız akim ıre mantığın icaplan- kiler ifgal etmekte olan lbmaaya, c:efthczdir. 
t~ ~lze.mcıerinin Wl olduğundaa, kunılar dııhn, mektep ve müessese- •crilecektlr. Bu memurlar kars v~a na göre harekette daha ziyade ltncaristan 1'e Bulgadatanm Mihver' Afrikada miifreze 
~'.'!'lıl~ yardımının Yunanlıların fe _ lerde mnallımlik yapanlara da her mekteplerde l* edılmelrte iseler ~ - d !L- et _!!_1._ L-- devletlerile ıttifak akdet:miye calış - l 

bed 1. h · h • · ı d eva•, •~Y ac.e ve~~ . · · ,.arnışma arı .t. dfilınesine ve Yunan mulun·e· ders saati için beş lirayı g~memek aşe_ e ı aıcıra :ı~vmıye enn en letlilel.iliırcli. ~ bizim ..ıh- nıa keyfiyeti, Türkiye 1çın bır telıdıt. ~ ...., 
~ irnlıa etmlye min1 olıınııy:ı. üzere tedris iicreti vcrilebilecck. fa. kesılttefrtır. Ba kabıl memurlara .•• • . • l ~ k teşkil etmekte ve Yunanlstanı sıkış- Kahire, 22 (A.A.) - lngj-
~ından bahset .. iş; sefcı·berlik ya- kat mualllmlı:nn haftalık ders saatı kurs veya mektebin bulundağ'u sere perverl~gunız, samımı ~ d~gu a- !.ırmak için de 'bir zemin hazırlamak- liz amumi hrar.gi}unın tebliği: 
~adıtJnı ve yapılmıyacağmı, ı . 4 saatı geçmıycccktlr. . .. kadar gldıp gelme yol masrafları dar, azımli 'Y_e kuvvetlı bır sulh- tadır Faknt Hitlerin !Jca~ılaşm:ıkta 1 ileri lı:efif mühezelerimizdea 
~anın silah altında blr milyon 115- 3888 . say~lı kamın?n Oçu~cü. mad- tesviye ol.anacaktır. perver1iktir. Biz •er ne pahasına! olduğu mcselelerı bu da halledemez., hiri tarnfından l 9 t~inisanide 
kili bulıınduğunu, ancak normal şe- desi hukmu, meslı•gı muallımlık ol- Bu gibı memurlardan derslerden olursa olsun, aulhü muhafaza et - HıUer, 1nglltereyi tamamen fethe - yapılan çarpışma hakkında tahi-
~en faztn olıırak iki sınıf askerin mıyan rnemurlnrn haııredılecek, mu· scırııa kurs ve. mektebin bulunduğu mek istiyoruz. O kadar, ki hatta dflmış 'bir Avrupa karŞlsında IJJrtık· lat alınmı~tır. Bu ciddi çarpııma-

~t h altında olclugu~ nu ve dnhn silah allimler bu hükmun dışında bu·akı· Y •. cı:Je bır vaı:ıfcye nalı:lolananlar.a bunun W.ı"a ...... h-be •İrmıy" e mıya muvaffak dnbı o1sa, kendisine d f h 
"' ı ı k t h 1 L-- .,. :r--· - • a mü reze.m.iz, afif zayia~ mu -b na alınabilecek lıh- çok runıflıır 1 at"n tır. un 1 uıı arıuııı sonuna kadar ıw.ı·cı- iNie t ii1 h 1 b 1 kalacak yt>gane harp sahnesi deniz 
. ıılunduğımu füıve eylemiştir. şu !\!('t!h•kt muıınimlerı> gerek Maarif rah yevınıydC'ri verilecektir. Mezu. amamı e azır anmıı u u- !er olacaktır. ·ı kabilinde 5 İtalyan tankım tahrip 
~acfelere göre İtalyn harbin ağırlı. 

1 
\'ekalt.ıtfne bağlı m"'kt~lcrdc, grrck niyet imtı1ıanmda ikmale kalan me- DUJ .. UZ. ve diğer 6 tank.ı ehemmiyetli su-

nı bundan sonra yüklenecektir. ı tedrisatı kunı mahıyet.ınde balamın murlara mezuniyet imtihanının bit- Bu iki iddia arasında bir balo - El Gör" • • rette hasan uğratmışlardır. ık.i 
lıj n_UÇe Almanya l!e nralanndaki İ!I·' mueııııeııe}erde denıht.e (!dl!tPk)erı da- nıesındcn ıtiharen harcırah vcnlmi· ma tenakuz olduğuna belki hük- enler ıçeye 1 

kamyon tahrip, iki kamyonla bfr 
b tlığinl ve siliıh kardesliğlnl mü~- imi veya muvnkkat tetfris vnzıfele- yecektir. Bunlann ikmal imtihania- medenler bulunur. • d• miktar top ve diğer malzeme iğ-
1 li~ iehı ftal)'lln iıa~p tayyare- rinden dolayı haklarında 3656 Rayıh rının neticesıne iııtizaren gcçırdik- Halbuki bu sözler, (hazır ol 911" ıler tinam edilmiştir . 
• ~l"ile denizaltılarının İngiltcreye kar kanunun 18 inci rnaılılesl hükmü tat· lerl mikkletJere ait naa..-mıflar ken • cenge eğer ister isen ıulhü salah) (1 incı sahifeden devanı) Bundan baıka, on itnlyanla bir 
•- 11\ıibarc'-- :-+l·alderinl ta1rp ve ~k ohm.arak bunlann kurs. tedn!'!atı dilerine ait olacaktır_ ..ı!:.......__ L-.:L- L!:....l!: ~..ı- edı"l- "--al Anton-
..:"''-- """'"" ...... - -•• b dded ki .__.le d __,,_.. ~ _.. - Londradaki laeyecan ue...... """"" Libyalı esir edilmi,.tir. 108 düş -~-- oetınlf oldurunu ııoylP.miştir. uc~en u. ma e nıs..., .. r a- Ücretli memurlar kadroları da • olması..ı-

8 
ltir v de- .,. 

...._, lı.We İtalyan tan-arelerlle deniz- tresfnde tedıye olunacaktır. maaşlarıfa olduğu gibi 15 derece fizc- ~ -· t.tk te... ve tefsirler man askerinin öldüğü kat·i 'Olarak 
ı:-..rı lnı:iltere adalan etraf1ndn- Saat hesabı ı rinden tcsblt edilmiş bulunmaktadır. gılcfu-,. • • Londra, 22 (A.A.) _ Görice- Bcrlin, 22 (A.A.) - Alman hü- teshil edilmiştir. 
"

1 llıtıh --....ı..ı 1z anlı ve ıdrakli olanlar harp kfimetinın daveti üzerine Berllne mu Sud .ı G il b t bö"l · de dı't· arebclere l~inık cdı.-=11. er • Saat hcsabne \C'i'llccek ders iicret- Ilu kadronun nv'.riyetınden önce cari _ _ _ _ ! nin tccki haberinin. iatlyanlar ta- anoa, a a a gesm 
\o lk' ı ı d iiriiltiis bar tafr für lu vasalat eden Genenıl Antonesku ile i l d · · d L.!L da 't na ... ukabil be ·ı A man nr !erme istihkak, bilfiil ders okutmak- olan kadroda.ki ücretler en nıiktal'- g u, P a Uf ıu ya- rafından resmen bildirilm.Mı ol _ H bir ngi iz evnyesı. a etçe •-

"- talya .. lann b-·"a cephelerdeki la kabn olacaktır. ları ikı' harenı deı·ecesı· nı·nsmıla bu- pa_nlardan deg~il, asıl sulhperver • .._,,. ariclye '.ll:ıu:ırı Studz.-ı., istaayond:ı, d · · L - • 
'lllttk - 1 maeı, Londrada T>iıyük bir bey.::- Von Rıbbentrop ve Mareşal Kcltcl bir d~an evnye:ııne alK'ınm .. 
1-r tUeri~e yardım c~crler:. Bu~ - Tatil aylarında !iılen meşgul olmı- lunanla!"ın _kadı·usu en .~·akın ~ı olanl_ardaa laor+=·'..IMar. Bu fik- ' •etli Zl!yiat verdirmiştİT. 
Jer Yenı lıir ~ ~r. ,Muttefık· yanlara bu ucrct verilmlyccektlr. Jcrece iize.rııufon de tesbıt edilmJJ u.l- ri .ziy. p ... _....., rneıhur can uyandırmıştır. ~evi~ ~u ve faı~ erkinı tarafın- .J 

ttı-~ta dalma yapılan böyle iş· Yalnız mektı>plerın tatil edilıllklen tlıığ>uııdan yapılan intıbııktıı alnıaktn «Allaha sığın tMll ıhalimin pza- Salahiyettar askeri mahfillerin- an ai"şı anmış nr ır. Alınan tayyarelerinin 
~r aJdanlıeri bu harpte de ha%iran a~'lnda m~allımler terfi ve- olduğu ücretle ~. ii«ete en yakın j ı.ndan:ıt IDIKaİle ~ belii bir ıu- de son üç hafta içinde Yunanlılar Fiihrer: ötl.-derı ,llOllra, yeni Baş. faaliyeti 
il. yclL ya mez.unıyet lmtıhanlarlle mel;jgUl de~ nakledilD111 olanlardan ve· if d I . • H dd" tarilfından parlak bir surette aevk vclı:llet binasında General Antmıeskıı Berlin, 22 (A.A.) - Alman 
~~ keitel ile Marepl Ba- oldukları gibi ı>ytüf ayında da yeni ft.i kadroAarla ÜCl'cti tı•nzil edileDlere r~tte a e ey emıttir.: A a ıza - ve idare edil.en haıp hakkında ve Rum@ Hui_dye Nazırı Pttn.1 orduları Başkumandanlığının tef>. 
~ 90ll ctrifmelerinde bu lş- gelen tnlebenin kaydükabul, ikmal ve •erilmekte f!f11.n ücttt miktan flllha itn.ııle h..._ olallil•, •• eıwea- .el . b h hk izh dl k Studzayl, .uz.ıın bir eürütnıe ida U.- liği: 
~ diler ııaflıalannın da tet- memniyet ımtihanlannı ıcra etmek- )'tiksek dereceli memuriyete terfi e· ler, bilhusa bqkalannın hakkına t'~~n B ~~I .a~ e 1 ~e .: 'bul etaittlr. Görüşmede, Von Rib -

20121 
teşrinisani &ecesi, hava 

~ olmuı melbuschır. te balundulrlarınrlan bu ucreUerfni mnd)'e kNlar miiktıese.11 hak olar.ak lecavWen korkelar ~ aabir tel ır.c- ~ . er, it ~~~ u•.u ı betıtrop da huır bulunm~tur. '--·vv-t'-rı·..,.;7 Lo- ..ıraya. merkezi 
...._-• ., Kuııra brwı lzerine aWığı alabileceklerdir. Mesleği nıuallıınlık •erilecektir. ve miitehammil olurhır. Fakat o an orıcenın zaptının buy•k bır • • ..., .... ıe ·- DU S'--._ ,...,amMatı ichı Y~· veya mebusluk otup ta kurıı_ m~hiye· Tenzıle taw tutulan kadro ücretle- böyle İnsanların bir kere de saı.. \s!_ratejik. ehe.~mi?"e~i olacağını Slovaky_a Baş:ekıh de Jngiltcrecle Binninahama ve eli• 
'-t \lr t:Mrrmla Balonlarda ~ı- tindeki m~csııeııelerde muallımlık ~ n uhdeıerinllııeki diier' JHaf veya tükenlli mi, .tık oaları• f-.er• soylemekte muttefilctırler. r Berftne ~g'!nldt ie.r inailiz aüih cndü.triai ma -
~ -..e IW•anı mtiaulp aer- ruhte etmış olanlar ds ayni muame· ficret tutarından daha yükse1c oıan ale 1 d laakkile Is k ı Podoeraelet te •" :aqttetlild"? k.ezlt-..r:nc ve cenubi İngiltercde li,. 
tıaıı:.._ "- '-~ kwftırarak in- leye tibi olacaklardır. Mekteplertn dekan. nriidür. bat nnıavi.n, nıuavln, ve g • yan &1'111 - •• •• or: ı 1 1. • Berlln, 22 (A.A.) - D.N.B. bil - man tcaiutma ve iate teei..a.a 
~,._ te.\etine bqı )"&pılan taar· ve kttrslann tedıis mflddetleri 'içinde t.ş muallim, mtlhendis mektebi ve ~ak liznncltr. Zaten Tiftiİll tan- Belgrat, 22 (A. A.) - Bel- dırlyor: muvaffaktyetli karJtlık hücamlan 
~-=- ba tarafta bir rol 9JD&m&.Yı hastalık, ?al'Tllm tntilı gibi zamanl~r unat mekt.ebi a&elye tefi, proiaıör, ılai, -~ ~ bep. a:-un .bu.~".: !;gardan gelen haberlere göre. Yu- Alman hükfirnetinin daveti üzerl- yapmı~ ve birçok yangın çıltarrmt
llıfıı b llllt gDıi plribriiJm. İnsi)t«e- da muanımlere bu mCiddetlere aıt doçent tabib mühendis \'C veted .1 sus.ıyetını goateren bın bır turli nan lutaları Podogradcte oirmi"- ne, Slovnl..-ya Başvekili •e Harlei"e 
~llıı • • . ~ :ı- ucretler tam o ara v eee ır. aerler 3888 ııayılı kanunun muva'lc. ıanlı nnsanene dolu deı mı ır • ler ve hatti ileri hareketlerini bu Nazm Dr. Tuka Berline ıelmekte - j t.:._ili._

1 
__ • Ak.ı-_:_..ı , __ , •- U Veded itıtifade U. G" it - 1 k erli kt" ' ' ' 1 • "--' •iJ "d" ~ l ' • " J tir 

ı....-·~ ıogal etmed •e deniz ilaal o- Hastalık veya ımir ııebeplerle me- kat maddesi tı6km6nden istifade e- Ve bunun en son ve en parlak h . ..t . k d .. t.. .. 1 dlr. Dl5 ~ ID ucaaue ~ 
~ kull ı.-..ı--·· Yuna · et ı 11 1 · et . . :şe un o eaıne a ar go urmuo er- • "lih .. ~ annuya --· • znnı:r a an mua ım ere mezunıy debileceklerdir. Kadron tenzıl edi- isal"mi ı.tidiıl ı..rlYnde birçok <I" Ew b d - . G.. . • • Jandıklan yenı Si 
»'"1 1 tayyareler cöndermeııl. İta!- nıCiddetleri 7.nl'fında ve mektepleı-in len idari vazife veya muallimlik fic· 

111 
b d t • k ır .. yer u ogru a.e. orı':e • Bir Kumen :ve Slovak beyeü ı L d 2 ( ~ A ) _ Reuterin 

~ a İngiliıler arasında yem çar- kapalı bulundnğu temmuz ve Rğus . retı 0 muallimin ald~tı en yükııek l.sa ır an sonra yap ıgımlZ. ~yam Florına yolu b_oyunca huekatta d R . d. .0 n .. ra. • · • : • b .ld. di-. 
et....~ fıratıan •e imkinları balııl tos aylıırında okutmadıkları ders sa- .. t. t k'\ ,_ dl~· ıt kd' .ı k ,0 ve o kıyamla aldığımız sntıkam bulunan İtalyan :kuvvetleri de tec e usyaya gı ıyor 1 denızcılik muharrırının ı ır sı· 
~U ucre ı {!ıı ı ewııe ı:..ı. 11 ırue c • • - .. . d • . · 
'rı\ r. . • nti için ü~ret verllmiyecektlr. disine kadrosu ücretne cvvekt~ al - te,kil eylemez ~ı? • • rit edilmiştir. Bu kıtaların mühım Mo!lkova, 22 (A..A.) - Bir Slovak, n:e ~o~e, ':n yenı c:nız tayyare SJ-

~onya cep~sı, kif~ derecede Askeri memurlar makta olduğu ücret arasındakı fark Muhakkak, _kı harp ıstemıyo: bir kısmı, şimdi Yugoalav mı.- heyeti. dün Mo~~aya gelmiştir. iHlr ı li~ ıundı A~de~~e ltul.larulan 
lbııııı lbaırdak.i ~n kısmen Subay ve askeri memurlardan mu· vetilıniyecektir. ruz. Fakat yuıe muhakkak, lu kamlarına teslim olmaktadır. Rumen beyebnıD de buraya gelm(..-<iJ Faırey - Fulmıı.r hpmde bır tay· 
'l~ası~eya. imhal edılerek_ Akdeniz a\llmlitc denıhte edcnll'ıc dP ııaat he- Muvakkat lıirinrı mııddeylı> ürrdi harp, laerf)'e rağmeaa bize .kadar Diğer taraftan. haber verildiğine beldenmektedir. yaredir. Kara üslerinden iatifada 
~~ ı~akı mubnrebelerın sıkle~ sabile ürret verıleblleccktır l\teı;lek- irıdİı'ilen memurlardan yalnız 1 t'~·lül uçrıyeaıık alurw., onu layık oldu· göre, ricat etmekte olan İtalyan eden tayyarelere karşı koyacak 
~nın 'Malcedonyaya gcçı~~~ ı tc uıualllın bulunmaması dolnyısıle 93? tnrihlnd•• mtıstahdeın ulnnlıırııı ğu veçhile kartılamıya ahdeyle - kndar sürati vardır. Gemilerin gü-
' Tardır. Fakat lıluuo orta tedrisat muallımlığı tıV!öafını muktcsep hakkı kabul edllnıış oldu- • b 1 kıtaları, mühimmat ihtiyatlnrı ıle Tıb aleminde t • • b"I ekt d" s- t" 
"'- ~unda (Libyada biraz tıun-1 haiz memurlardan ~rta okullard-n mu ğund:ın bu tarıbte bilfiil must.ııhdem mıf u uou.roruz. . . • • . • yollan tahrip etmektedirler. ~ ver esme ın~ ı m e ır ... ura ı, 
~ettik; Sldi Bıırr:ıninin yıldırım lik 1 1 1 k ğl ~ · ol nayıp ta bilahare 86:;G sayılı ka- Dava, hır kere bızım ıçın milh -h• b• .h . mevcut denız tayyarelerının hep-
~ ~ işgali bir netice olarak de- knmm a anbar n a:~~, egö:::::: ürı n~nun muvakkat 13 üncü ınncldesı bir dava, zaruri bir hayat ve is - Esir edilen bir İtalyan mu ım ır l tıra sinden fazladır. Silahları en kuv-
IL .ıir b l l k teliıkkl e anwıu nı.ucı ınec v . 1 "ki~ 1 hi . . ald t b u·ı . d d" ~·d. nş an~ıç o arn • zere Maarif Vck!ıtctincc ııc.çılecek mucibınce ücretli \'ıızifclere tayin c- tı a.ı sav8§ı ma yetim ı mı, a uru Stokholm, 22 ( A.A.) _ Stefanl ve. ı erın en ır. 
~ ır) demıştlr .. Buna g~re :ı~= kur!llardn vazlfi' nlmıık için gon- dilcnlerckn kadrosu tenzil cdilenlr.rc Türkün katlanacağı me,akkatle·: Atina, 22 (A.A.) - öğrcnil- ııjan.,ındnn: )ngiltcreye teslim edilen 
"'t "-" .:ıuhbta~ebelenndc de are e dcrile~k ilk ted.ri nt mufltlışlc-rlle müktel'ep hak oawıile yenı kad_ro uc- re, tahammül ecl---.i mitanetlere diğine göre, Göricenin ıha ta ha - · bu··'-·u""k tav'-·areler .. =-ı ... ne lır f k d b l ek --e· Upsııla Unıvcrı.it.c.-i laboratuarın- ., ., ., 
~~ • 1 ol İtal ilk meklrp muııllımlerın•• 1 \1 kadro - retı ev ın e ır para ven mıyec • ve ayni 2amanda yapacağı feda· reketi yapılırken, bir İtalyan ta • N k 22 (AA ) B" 
... ~ Yıı.nın yare agı aln dr b~:: hırda bnlunduklan muddetÇt' yalnız. t.ir. 3656 sayılı kanunun 6 ııcı mad· ı ki.rİıklara bir had ve öl Ü ta inine huru esir edilmiş ve fazla mık tar- da ınımn k:ını ıılunuısının ~ili ka- . evyor : . . - ır: 
4ıı.ı; 8<> aldığı hall? rol~er n ml'i..tl'p hakları olıın mıııışlııı ılc rnıı· desıne dnhil ıstı nal: mevkıl<>rde bu- • _ ç Y bil bır toz halıne get.irilrncsınc nıu- leoılr. Anıc:rıkanın hava kuvvetlen 
~'llln~a d_aha dinanıık h~~ş~~;a knm ücretleri vcrılc<:e!,"1ndl'ıı bu mO· lunanlarla 1S ve muvakknt a tlncu ımk~ yo'ktur. da m:ı~zeme iğtinam olunmuşıur. vaffakıyct hasıl olmuştur. he•bına sipariş edilip Sandieg()P 
~. ~ e tedır. Bakalım a 

5~ ~ e fcttış ve muallimlere koy en!'tıtı;lcn mad<lelerıne dahil lhı.Lıas ııw.vkılerıne Kımseye meydan okumuyoruz, 50 1 tal yan zabiti vazife- :Bu tuz, 1catifPn bozulma:r: ve her da imıası biten dört motörlü 24 
~ &tt1i~rasmda ne derece mu a a- k:ınunıına gurl' 940 yılındıı hu ens- art kadrc>lardan ist~fade e~cn ııcretlı uıten durup darurken .~!~aJarı- ferinden cekildiler nn ınsan kanının nakline yarı a('ak bomb~rdıman tayyare.; Büyiik 

ıı_,-~ 0ecedktlr. d I d , tıtülcrde çnh~tırılacak memurlar mı•murlardan daimı ücrctlıler kanu- na meydan okumak, Türkun me· A. 
22 

(A ·A ) I . .ı şckılde mulınfuza edılebılecektir. Britaııyayn teslim edilmiştir. ingil-
...._ r u Kuman an arın an lıııkkıııdıı :!888 numnrnlı kıınuı11111 ü- nıle kadro ücreti tenz.il ı•dilcn~ıı• tin ve teci tab'ına kat'a U'""'U 1 tına, · · - tımaoa b I • ·ık· · 

E ki. G 1 ,,... · d v b" k kt ••V ·ıd·v· 'T. E. - Kaza nctıcesindc olümlc- tere ıı tayyare erın ı ınt cumar-
me ı enera çtıncu ınadrlesı tutbik cılılnılvercktlr. mıı\•ak_kııt birinci nınddc h!iknıii ıııt-IFakat bizim bütün bu asil tevazu. ~ger ır ·ayna an ogrenı ~gıne rın ckscrısi kan kaybetmeden jlerl . . .. .. il.. . .. 

.......... AA ·u~Bts n•w . ti bik •!dılnılycccktir. "d kt" ··k~ et" . • gore. Arnavutlukta bulunan ltal - tee. K\lllU tesc um etmıştır. 
~- -= ıger menıurıyc er ıamuza, ı ra ı w un nnrae raı- 0 "dmektedir. Acil ,·aknlarda yaralı- A 'k d ı B kuman -

-- - 1 hazır.an U40 tarihinden evvelki . d k yan ordusuna mensup 5 ıubay. "' mcrı a or u arı aş mo 888 1 k ı t h d men bize mey an o umıya tcalkı- :ın kıııı nakletmek imkırnı Jlek cfiç- d nl • bo-L- d t ı 
!l ı;ayı ı anuııun neı:r an ııı e kaılrolarda ücretıni müktesep hak 1a' L-1 L" • h" ..ı_ k bul vazifelerinden geri çekilmifler.dir. itikle temin NliJ1J1ektedfr. Yuk:ındn a ıgı. muer aman ayyare e-

müstahdem olan muhakt!.ınal nıüdü- olarak alrruş olanlara terfı edinci ve ftt' na. ' ~ e ."'ızı iÇ ~ • e - rine mahsus olup mahrem tutulan 
'• ka k •·· k ı ı · ' d - oH . .1 ............ _.. mevzuubahis toz tahakkuk ederse bu 
r rii, avu t, ap .... n ve ına ın ı;t erın kudur nlnıakUı oldukları Gcreotlerin' nnty~gımlZ. y ara ff~e-- V•nanistanda c~kun 1 ilmi l k, cSperry> nişan aletinin de lngil-

~t\JcoNKO PROGuAM 3666 sayılı kan_uııun muvakkat 2 n· tediyesıne devam olunacaktır. ~ keodı ganp enıe.llennm yar· müşkul ml:'scle ha lt>d ş o aca ' '\'er "ılme-=-- ınu··sa"'de et -
"' dd l teN>it ı ' k tezahürat her cc7.ane hazalara karşı hazır ye- tereye -..... .. l.tu ik ' T kül . ci ma es ne gore o unan mu 1 dailçm yapmak iaterlerae ~le o • . ... , a r: 18.40 ur eı tesep hak derecelerine hafı.! ı?elmc· ı Hatayda bu unanlar Tiirk tarihine belk" b Atına. 22 (A.A.) - Yunan kıtaatı dek ınsan kanı kltı11daralıiJocektir. mııtır. 

'ao 11iz~rler 19.00 Konu~ına mek prti~ kendilı•rıne kadrolan Oc- Hatayda olup ta Türkıyc ıle Fran !tt' k k I f k ' • ~ u Gör_lçe)'(' bugün ~le üzeri gil'mİş 
'60 l' ık 19.15 Musiki, saı: reti tamamen verileccktır. sa arnsında i01zalnnan anla'ima ıle e a ço an 1' ~ at 0 • nas ette \c Belediyi'.' dairesine Yunan bayra-

tllıek liıtcsi 19.30 Haberler Kanunun neşri tarlhindl'n sonra hiyaı- baklannı Sııriye n Lfibnan ı~~ şa~lı ve anlı bır salaife daha fını .c.·ekmı~tır. 
~ ... 19..45 Musiki, şark tavln olunan muhııkemııt müdürü, lchme ku1lannıamış olanlardan yeni 1 ılaveııne hazırız. ftalyanlnrın ç.ckılrncsi üzerine R.:-
tı.SQ Saz takaimI 20.15 G~~te k;ptan ve makinistlere 3656 ı;ny~lı barem kanu.nuıııı t~bı daire ve mü- •• Bu söz~~r, .aeliJ~gü~el söyl~?miı ledlye mnkamatı, Yunnn askeri nıa-
14 05 llaberler 20.4rt Muzık, koro kanunun 6 ncl madd~ılt' mezkur esııeııclerdekı ficrctlı vazlfokre l ha- sozler degildır. Nıtekım bu ıutun- kı.ımatını şchrı almıya davet eyle 
l~ Şarkı, turkil 21.16 Konuşma kanun iıahnamesinln 6 ncı ınaôdes.i 1.iran H40 tarilıinclc•ıı ı••vel tayin C· ı larda ıimdiye kadar iltizam olu • miştir. 
lg 00 Bando 21.30 Orkestra hükümleri tamamen tatbık olunacak dilmiş olnnların Suriye ve Hatay _ı k "ticlal b · t Yunan Askerleri ~eçerkl'n tıalk P\l• 
l · At 22 30 H be bo h y t d H t h nan mesae , ı ve aaıre mes· 
6.ıo Yanoları . a r, rsa tır. ıı urnct Pn zamanın a n ay u - · I w• "d" F k t badd" b" 1 lis korrlonunu yarmış ve Geııeı-al 

!3arkılar 22.60 Konuşma :Maa~ı veva ücretli m<'.murlarıfan Jutları ıçınde maa, veya ücrellc ge-ı egı 1 
•• 

1
• a. ~ 0 

v• ın 1zt;.zor a Metaksaıı ile Yunan orduln.ı-ı başku 
l3.0Q ... 23.00 Mllzik (caz) kum veya "nıekteıılerde tahsil içiıı çcı~ ~izıne.tlerindcn dolayı alalıilccek- te~vuz ettirilecegı açık~ ~.oy le~- mandanı General Papag:os icın tı>. 

l\Jfiztk (cnz) 23.25 Son. memuriyet mnhallerlrııll'JI hıışka yer- lerı ucretler tcndiıl kanunili' bıı kn-
1 

mıye batJadıktan sonra butua mil . zahıirntln huluıınıuştur 

8"' . lerc haziran 940 tnrihinden evvel nıın iznhrıuınesinln muv:ık'k11t 2 n_c_i 'lelin yekpare ola. r.ak istiklalini, h 

T t d · ld ı Gorı~cnın zaptı abı;rı biıtün Yıı· ema- IY8 f0 gönderllmi" olanlara 1 hazıran an_ ı- 1~~1 e c·ıırun A. B. C. fıkrnlnrı h•J· hakkını ve ,erefını muhafazaya 
" 1;- ı - nımıııtıında şc>hirdcn şehirı>, köyd<'n 

\' tibaren aşağıdaki miktarların ustun- ·um erme gore. yı;niden intılıaklo.rı ahdü peyman edeceğinden de bir kö~·e yayılmakt.a, kaıupnnalnr çnl -
.\lROLAR c.ı.· T" t de yevmJye verllmiyecektir. vnı>ılm:ık suretıle tesbll olunncnktır .. he deni b .... k hali . 

l\11 ~;~_;;: rosu """M~"""MO"C'ff Si''""''""'Y'i"hliY'~ii'~'"'" . :~gt .. ~b.~ler: .. ~~;r.~:dd,; ~:~~~~~~:::rl~::.::::I:~:: 
" . a na • m"Pr. U9 ~ ır ue ... ıun en hürat olm.akt.ııdır. 

Bu hafta SÜMER Sinemaauıda 

Gmçlik... Tazelik... İlk aşkın şaheseri olan ve 

Aa11 Shirley • RaJph BeUamy 
ye yannın se yıldızı tarafında• 

~arablaa 

Kız talebe yurdu 
Fransızca sözlü filmini mutlaka gorünüz.. 

Genç kızın fılıni ... İlk busenin fılml... Çıçek halinde olan kalbin 
filmi... Cidden ı-;ençlcr tarafından gorülmcsl llizımgclcn bir roman. 

Bugün ı;aat ı \'e 2.30 da tcnz114Uı mntincler. 

c K
001

edi ~ısmı: t d .. t 1 d iZ mesı güne artacakllr ve icabı hale göre ltalyan tebliği 
C 14 d unıartesi ırün üz saa un o p an 1 c1 inci sahifeden dwveml artmalıdır. Sunu temin ederiz. ki 
~ e ÇOCUK OYUNU mecbuı1yeti varsa 60 vatlık üzeri millet, büküme.tile beraber bu ted· Hcım.'I, 22 (A.A.) - JliS nuına· ~1•••••••••••••••••••1!111•••• 
't~~ed •ktamt 20 30 DADI maskeli mnvl lambaların yanması birleri kendine tamamile mal ede· ralı İtallaıı tebliii;i: , 

1~0 -1 RIZA T~Y A TRO.SU lazımdır. celctir. • .Muhasamnun Iıicln~·eUnde Yu- TYRONE PO VER ve SONİE HENNİE'nin 
"~u ıı fllalk.) nne __ maımdtı: Türk - Ru .... en ticaret 4 - Husns'i ve resmi biliınrnm bi- Evet, tekrar edıyoruz, aulhp~r- l ı 
Q BE t Ö n ..... ... nanıstanla Gör çe Arnavut uğu 

AL N PuNUZ l nalnrda ~evler, npnı·tımaıılaı·, nın - ver:•, harbm" bu temı"z, gu""zel, rı"ya d ~ 
AR b l t diye an aımaaı - hududu boyunca mü n.nn vazı -

'· 'h. : l•ton u ve e ğıualar, fabrikalar, mekt"plcr ve bu ve hırs tanımaz yurda musallat 'ctı nlmış olıUl ve jki fııkudaıı 
Aı_ •• DÜy{ık ft..I. tasclı"k edildı' na mümasil yerlerde> maskel<>nme .. 
--.ıtıd _.. ol-.. •mı istemivoruz. Fakat o ...... r nıürekkeı' bulunan setir kıtaala -C ar: Le ı· il Mecnun 1/12/940 tarihine kadar ikmal cdi- ....... " ..., • '"'lı l' Y • e k •ıtl :'.: la 1 __ ı. _ı .. _ b""t"" mill t 1·ınıız, ıı gün ınücadelt>dcn sonra ~ er ıtaı: Koy" Jülerin ... rkııı Ankara, 22 (A.A.) - Büyü ı.r - !erek bu tarihten ısonra maskelen • ae eıı:ca uu.u-sa, u un e çe ht h t 

'""' ,,.. ' k b 1 il k •• Görlçe şehrinin gıırbınde r a : Aftltf. ara: Balo cecesi Jet Meclisi, bugün Doktor Maz.lınr mlş bulunacaktır. onu a u e tamam e ve alı su- ta geri çekilmiş ve Görlçc şchrı 
il~·. Leyla ile Mecnun Germenin başkanlığında toplanmış - 5 - Deniz ve linıan<Jn görülen rette bazırlanmJf bulunuyoruz! tahliye edilmiştir. 
,..,.rJı. karını beni aldat.ırra tır. maskelenme noksanları ait olduğu T ASViRi EFKAR Bu middet zarfındn, şiddetli 
~hılla~dra~e Celsenin açılmasını nı6teakip Kars makama yazılarak icap eden tl'.'dbir- ................................................ çaı JlıJ1111ılnr ınkışaf etmıştir. Za-
~. eıltetı: Mebusu Gcn&ral Akyüzün vefat etti- ler aldınlmıştlr. il fi • yiatımız mahsüs derecededir. Düş 
l,.k: :lr kavuk devrildi ğini bildiren Başvuilet tezkeresi o- G - Halkın kullandığı el fenerle- man se n manın Zlll•intı da mahsüs derece-
.. tleİc. even kadın kunmuş ve hatırnsınıı h!irmeten' a. rinin de mavi ampulü olması lazım- de ve belkı de duba fazladır. s; · Balala1ka. yakta bir dakika sükOt edilmiştir. dır. Emir hilafına baz.ı bar ve sine-
2'~, .,.: Kız Talebe Yurdu Medis ruznamesinde bulunan mad ma kapılannda lambalar yakıldığı Vn Pa•ı 
ttle ~1{ Yıldı& Sultan delerden haftalık karar cetvellerin- görülmüştilr. P" 
8ıı.a· lrniyen aık deki bazı kararlara alt Arzuhal En- 7 - Bilumum dükkan ve mağaza 

Takviyelerimiz, yeni hat üze -
rinde tahaşşüt etmc.ktedlr. 

SARAY SİNEMASINDA 
ikinci muva[fnkıyet haftası olnrak gösterilmekte olan 

KARLAR AL TINDA 
Emsalsiz filminde oynadıkları yeni BACK TO BACK dansını 

eörmek üzere bütün tehir halkı koşuşuyor . 

İlaveten: YENİ FOKS JURNAL, Bugün saat 1 Te 2.SO da 

tenzilatlı matineler. 

"111.1c~: ~arlar altında. cümenl mazbatalarını taı!'vip eylemiş gibi vitrini bohuıan yerlerin ınasl<e- Sıfya.ı.ı ee1ar·1111·ız• 
4'ı;; ati Suveyı fedaileri • Baydu- ve asken muhakeme usulü kanunu- lenmesi mavi limbalarla değil, evle- H ' n ti '"s!;. nun 53 üncü maddesinin değiştiril- rin pencerelerinde yapılacağı gibi , 

••-. •••••• : •• Maskeli 12 ler mesioe ait kanun layihasının da bi- siyah kumaş veya kitıtlarla maske- llareket enı• 

ti 
1'.~··•Ef••••k ... l .. r............ Jenmesi Jiz1mdır. .,.._.. rincl mtizakereslni yapmıştır. 

MecUs bunu takiben evrak ara • B - 1/12/940 tarihinden itibaren 1 
~-...- m(a K .- aında bulunan Türkiye - Rumanya ırerek umumi ve gerek hususi bina- Sofya, 22 (A.A.) - Almanyamn 
L4~ ara., .... r. arasında münakit ticaret ve tediye lar ela umumi tenviratia beraber ta- Ankara Büyük Elçisi Von Papen, 

100,008 lıltfnla 16rdlttl 
ve alkııladığı İSTAIBULDA 

BALALAYKA 
~e Ş~I Tlrld1• "-it anlqıaalarile 111crbutntırun tasdiki- mamen karartılm1ş ve söndürülmüş Sofyada 20 saat tevakkuftan sonra, 
~ ~ !pa ..!!!!_ ne alt kanun liyihasım ruznameye olacaktır. bugfin, hususi tayyare ile Türkiyeye 
~ 11ıf11k •••••••••••• l400 ıtr. 2700 Kr. alarak müzakere eylemiş ve tasdik 9 - Bunun hilafına hareket c - hareket etmiştir. 

.... ••••••••• t1t • 1411 • etmlftlr. denler pasif korunma nizamnamesi-
··--.. • • I08 • •ecll8 paaartea1 clnll toplamaealc- ahi 14 ... ü maddcııi mudbinc:e ee -

- .... tar, 

Şahe•erler 
fah•-rl MELEK SİNEMASINDA 

glsterllecekUr. 

daha 
cgUn 

1:. z»-4.91·' •• 9 - ------· 
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™ Sahife : 4 

Asipirol Necati AQn, sızılarm, nezle, · grip, romatizmanm ilacıdır. Bahçekapı; Salih Necati ..... ~ 
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1""'"1"1"~11"'11111u:.J 1 o D E o N 85 ton nohut alınacaktır. Pazar- J şemb~ ~nü sat 1fi de ı~rhl\~~I~ 
Pıng • Pong şampıyonasl Jıkln eksiltmesi 25/11/940 pazartesl I L..-. Aıniıliğl Satrnnlnıu Kooı ·ho-... -========================::-: i8tmıbııl Tenis Aianlığrndaıı: Yeni Çıkan Lüks PIAklar ~ünü saat 13.30 da Tophanede ı.v. ııunda ~11111ıucuktı ... Şartı!ıırıı~'lı tıeı.ı 

Ya.zen• : ÖMER SELiM ı __ Bmnclkllnunun ilk haftasın- Amirliği Satınalına. Konıis~onuııd~ mis~·oııdn, g~ı·iıliir. İstcklılE.'.~111 
da ba~lamak üzere bir PJng-Pon11: K yapılacaktır. Tahmın bedch U.871> vakıt.te Komısroııa gclnıel~ı 1• 

Znyıflı! tan elmacık kemikleri çık- Altı kurşunu da bir anda şakağını şampiyonası tertip edilmiştir. ÜÇÜk Mel Ahat lir~, il~. tcmin~tı 111_5 lira 62 -~~.r~ış- (!ti~-11124) 
ouş, açlıktan kuı u biı· ıteğneğe dön-1 dan, başımııı içine boşaltacak olan 2 _ Bu karşılaşmalarn iutiı ak e- ~uı. ?;lunıunesı ~omısyond~ g~ı ıılur. :t- arırıırı 
mü. olan adam, titriycn pann.aklari- 1 tetiğe, fütursuzc:ı, parnıakllll'ımı gö- dccek fdmnncılnrın 30/ll/940 cumaı:. I~EMAN, KANUN, KLARNET, UD Istcklılerin bellı .;aatte Komısyoııa J,v. Eşya ve Teçhizat ııınb 

1 94ry 

le kalemi tuttu, kagıdıı yazmıya bas· tiircceğiın. Ve belki dnha llk kurşu- tcsi akşamınn knd:ır her gün saat 270394 NO SEViYORUM GEÇEME:'.\[ gelmeleri. (633-10957> tadiliıt ve insnntı işi 29/1 l'd 
\ad b l l 'l h O R "'"'• G fi d Tophıın ı: nun eynim parça :ıması e, er şey 16 dan sonra Tenis • I>nğcılık klü- • BAHAR LU cumıı g n .saa~t· 1~ e J{oııı • 

Se\gill dostum: bitecek .. Kapkaranlık bir dünyaya bündc tenis ajanlığınn mOracaat e- 45 ton kuru fasulye alınacaktır. fst. L\'. Anıırll&"l ~atın~Jmn . lıı. 
On beş gündenbcn, midemin bir gözlerimi kapıyar.ağım ... Bu açlıktan dcrek kayıtlarını yaptırmaları tebliğ N E y 1 N Pazarlıkla eksiltmesi 25/lJ/940 pa- yonundn pazarlıkla eksıltıncsJ?:! Jııll 
lo ekmek ve bir bardak sudan baş- nasıl olsa öleceğime göre, bir kaç gün olunuı. zartc~i günü saat 14 de Tophanede pılııcnktır. Keşif bedeli 4G,1~ 

11 1 ı 
ta gıda görmediğini öylerscm, ba- daha yaşayıp, ölliınü tecil etmekle KEMAN, KANUN, KLARNET, UD Lv. Aınirl!ği Satınalma Komisyo • ıı kuruş, ilk teminatı S471 :r }{ . 
tın ınan. Açım! Artık bil· iskeletten boşuna ıztırap çekmekte miina göre-, I· ASKERLi• K 1 GÜL YÜZLÜ GÜZEL Nova rast nunda yapılacaktır. Tahmin betleli kurııştur. Kl'şif ve ~:ırtııanıe:sı k • 
farkım kalmadı. Kırık aynamda, a-ı miyorum. 270393 N lU.575 liıa, ili• teminatı 70:i lirn 12 mı yondn goruliır. Jsteklileılıı. ır 
Tada sırada yüzüme baktı{;"lm vakit, Bu mektubumu eline aldığın gün, o.~ögsONDE BİR AKŞAM Neva kul'uştu.r. Nümunesi Komisyonda gO· nuni V<'Sikalnrile belli f;anttc 1~~5) 
kondi kendımden korkuyorum. Bura- ben artık öbür düıı,radnyım. rülür. lstckJilerin knnuııi \'Csıkıı!a - yonıı gelmeleri. (661-11 

1 Eminiinu As. Ş den · uşnk gnzel :ı) dn ırana, çehrem n koıkunçluğunu Sana muvaffakıyetler.. · · Ni)·azi l'1le belli saııltc Komisyonu gclme - • * ktır· 
tasvir etmek istemem. On beş gün- (A ... ) Pl}·ade Tgm. Ahmet oF;. H A M 1 y E T D U y G U L U lerl. (635-10!159) 46 ton pilavlık piı inç aıınncıı pJ' 

lük esuslı açlığını ve sonra traşı;ıı- * * * 315 <20297 > "'"''*' Pnzurlıkla eksiltmesi 25/U/1140 cdt 
1 .ı:; • ü .. fi b b t b' .. 1 . Piyade Alb. Hüseyin Hüsnü oğ. KEl\ T d Toprı-rı 
ı6ım, ınsanın Y zun ne er a ır Hayattan. umıd ııı .kesm1o, yıışıı - İhsan Tahsin Aktan 297 (Sl6-3091 • IAN, .KANUN, KLARNET, UD Hnydarpnşa istasyonunda 20.000 zarlesi giinil saut 15 c 0 • 

h.nle getireceğ.ini tasavvur edebilır - ınak kudrctınl kcndındc bulaınıyan . • .. .. • 

7 0395 
wıı cşyn vesairenin tahmil ve tnhlı- Lv. Amirliği Satınnhnn J{onı;~elı 

oın. Sen de bır vakltloı· parasız, aç bu solgun tra•lı viızlü zavıf ınce ı Pıyadc Tgm. Alı og. Husnu \ n-, , 2 NO BEN SANA EZELl.JEN VURGUNUM 

1 
''Cshıin Pazarlıkla eksıltnıcsi 26/ 11/ ııuııda vaııılacaktır. Tahmin . 50 

' " • ~ • maç ··~7 1472831 · · t .. · " · BZ 1ıı11 
Vf.'! sefıldin. 1-'akııt buyük ınıden ım- bit· degnr.k kudaı zayıf adama, elın- '' h r. NI . "E!\11:\'E.:\UN YEŞ L GOZLERl !J.JO ımlı günü saat 14.35 de Topha- 17.100 lirıı., ilk teminatı 12 ' ı<iY' 

ı d k d• b k bl · h ld 1 1 b •• d . ..I' Pi\ adc Tgm. A met 0 6 • • yazı • . 011cııı " ve n e en ıne ı;a u r •>: u uıı, den ka cm ıraktı, kıı.g.' ı bır znııa Yun~! :H
5 1202071 

• nede Lv. Anıirliği Sııtınalma Ko. kuıuştuı. Niiıııııncsl Komıs~· ı: • 
çabuk ta eskiaı gibi para kaz:ınmı- koydu, zarfın uı<'rlnc hır ndı·es ya;:- 'P • d T M" 1 ğ Abdullcıh ı t b 1 L • S h •l misyonunda yapılacaktıı-. Şartnamesi ıillür. İsteldılcı·in belli sıınttc31 )'~mbadşolsatduımn •. hadone doğrusu hayı·ıı- dı ve seııdclı~er~k.: kulübesinin kopı-ı Yak·~; :sa ~~~441)rse o . s an u ımanı a 1 Komisyonıln görülüı'. İsteklilerin tc- misyıınıı gclme)('ri. (64.2-~ 

.:ına doğru yurudu '"t 1 t Sıhhı·ye Merkezı· Satınalma minnlladle belli suatto Komisyona 
F , t f k t' • bl I "d Pi}•ııüe Tgm. Ahmet oğ • .ı.• e ıme n 

Faknt ben .... Ben senln gib~ dcğı- aıeu .... n n ganp r •.a ı.e Sait ·n4 Bağ'dad l83S-881 ı:;olnıclcri. (643-11044) Sizi saadete götüre 
hm. iradem hı~ yok, )'ahut hıç kal- olmuştu. Şımdl, şu andu, keııdıainın r J d . T c 'l A. cncl 311 Komisyonundan • • .. 
madı. Kalmama•ıımı ııebcbi ise ma - yarını adını llcı·islnde bulundut-u ka.· 1 .,3~:) nıma gm. ernı ~g • 10 ton benzin ve ll ton motörin p u D 
HJm •• Hatıılnıınn . İkimizin de )'C'r pı, dışaı1dan şiddetle vuruluyordu. .. T.., l<'nr.ıl Mcrkezınıiz nakil vasıtaları için (63) kalem l.şlctme, tamir, mlltefer- alınacaktır. Pazarlıkla ekslltmcsi 
rıı hayata atıldığımız haııi o ilk a - İçeriye telıışlı telü~lı 1.ılri girdı. ( 4 s~f:~ Tgm. Asım oğ. rika vcsaiı· malzeme açık ekslltme ile satın alınacaktır. 2G/11/940 s:ılı ı..rfıııfi sa:ıt 14 de Top- ı• ı 
t it gençlik gunlerımizde, seninle (A ... ). bu gelenin ıumasını tanımı· N kil T A\'nı oğ. Hilmi 829 'l'ahınin lıedclı «4491 lira 50 kuruştur.> hııncde L\'. Amirliği S::tınal.ııa Ko· REN G ı N 
b'r gün bir kıı aatlıanede buluşmu~. \'Ol' değildi. Jo'al:at idrnklne ve hafı- (l>Ô:C,GI ye gm. A - Şnrtnıınıeler nıerkL'21miz 1 evazımıııdan parasız alınır. misyonunda yapılacaktır. lstckllle • 
oıııda istikbalde ne s-ibl ioler yapa- zıısınıı vuran açlık, oııda <'şhası t• S . T T h'. oğ Bcdrettın B - Eksiltme 4/12/!!40 çnrşambu günü saat 14 de Galata Knra· ıin tcmınatlnrilc belli saatte Komis- ff • •d• ? 
c ğımızı tasaı!ıyorduk. Sen daima lıattuı· kabiliyetini kaytettırnıı~tı. ~,,5 u~~~~65)gm. a 

11 
' oıustafopaşa okağındn nıczkiiı· mcrk•n ;ıatınalma komisyonunda yapıla· yoıın golmdcı·i. (li45-1104G) angtSI 1~ 

w kin konuşuyordun. lfayntta mıı - lç,.ı i g:iı't'nın yüzunü iyice tesbıt e· '~ Nıı:ııve 'l'gm Mnhmut oğ. Cahıt, cakt~. M kk ... °"_.. 
vnffnk olmak ıçiı.ı,· tek iş üu,rlndeı demedi. Elinde bır de le kağıtla ye- • · 1 - UYa at t<-ıninııt parası 336 lira 86 kuruştur. ı~:lti ton lnvenıariıı ve somıkok kö-ı 
o a lı. yorulınnk bilmeksizin çalış • ni gelen ttdnm, lınyıetle {A ... ) nııı 32~ ~4~~~) l\le Mazlıaı oğ. Refik D - ~ksiltıııeye gir<.-ccklerin 1U40 sene~i Ticaret Odası vesikıılıırını ıııiirü naklcttıl'ileceklfr. Pıızarlıklıı 
mıık lilzım, diyoıdun. O tek işi bul- yilıuııe bakıyor: Tu~av. ai2. istıu~lıul (19416) . _g~:rmel~·ı şarttlr. (109~:1) ı·kslltııwsi 2:l/11/!14•1 pazartr.sl gü -
dun, ilzeriııd! )'oıulmndıuı. çalı,,tm - Beni taııınıııdın mı!.. Beni... H. s. MI. \\te. l\lustnfll oğ. ı11111ıul ., ~ Ablda - 1 b - - ııfi saı:ıt 15.ao da Toııhane<le ı.v. A.. 
vo muvaffak oldun. Nihayet bir gün diyordu. Gişecıen aldığın bileti de m1 liııklu Akalın 311 1 Edirne 1:116-101 ., .-· e er •ehrl Stan Ul'da 45 ııılrliğı Srıhnulına Konıisyonundl\ 
çok aksi bir tesadüf, lıütüıı kazan- unuttun? J>iynngo vurdu sana be a.- 'fhb. V~b. Ali °*· Mustafa Der- pek bUyUk bir' fÖhret abidesi vardır: yapılacaktır. İııt.eklilcrin tcmiııatlıı • 
dıklarrnı, .snnn bir çırpıda kaybet- duıncağız !.. Piyango! Pi~·anı..-o !.. nııuı 314 Huınu ı> (36446 ı j rile ili saatte Komisyona g('Jınclıı· 
tirdi. Fnkat sen )•ılnlidın, yeni bir (A ... ), o vakit kendine geldi: Ac('le ı,ıubeyrı mmııcuatları. l A L ı M u H J D D / N ri. (646-11047) 
ie d_?ha bul.d~n. Onun ~zerinde de - ~Haa!. det!~ ... ~yle ya. bundı&n * Yerli J.::mtı oııu ıh. ş. ,1drn: • ..., 
bugun, aynı ırade ve ar.ımJe çalııı- o~ sun enci lıır bıhıt almıştık. sa- l • Aşağıda kunycııı yazılı ere 93!1 460 adet yemek tabağı ve maa ta. 
yorsun ve muvaffak oluyorsun. hıb... 1 sene•i Eminönü A kertik llh•clı~lnce • bak 1400 adet çay fincanı alınacak· 

Bana gelinco, bir çok işler yapa- - Hat.ırhy~blldln <~emek., ha' .. çüıük rapoıu tanzım edilmişse de c E tır. Pauırlıkla eksiltmesi 26/11/940 
cağımı, tek iş üzeıhıc ı.aplanıp kal- Hem do yü:ı: hın liralık ıl<~anıı~e ~~- bu ı·ııPor kabul edilmcdiğnıdcn he· 1 sıtlı gunü snat. 15 de Toµhaııcde Lv. 
numın benim irin inıluinsı:ı: olduğu- ıı.ıyoı· ııana be ... .° 11~0 \rı, an rl 111 1 yetı ı;ıhhi)·cce nıunycncsiııc lüzum Amirlii:,'1 Satınalma Komisyonunda 
.uu, neticede çok para kazanacağım- lira eder. Ne tnlılım .' u 5

"
0 eki ı;orillnıüştür. Dudak açıklığı bulu -1 i B y;ıpılacııktır. hteklilcrin getirecekle-

Oan emin bulunduguınu, ııanıı büyük ~· rııra~arını getırdım sana. Hay., nan bu erin hemen uhcvc 1?elnıc i Merkez : ahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, ri numunelerden begenllmek sunıtilc 
bı.ı h~yecanla anlıı.ynıştım. Faz!~ 1 a oun an .... • • ve bılenlcl'ln şubeye mıılün.aı vel'lllC• karaköy, Kadıköy alınal·ağından lalipleı ııı teıninat ve 
eöyloyıp te başım nı:-ı;t~ı.ıyayım. Bı- • w • si, ız:clınedigı tııkdlrdc asker kaçngı nümuııelerile belli saatte Komisyona 
lıyorııun: İlkönr.e, bır ık! ışde muvaİ- (A .•. ), oinıdı Reyoı:Iunıla, milkcnı-ı eleııi göreecğı ıllin olunur. A S t I gelmeleri. (648-1104 ı) 
f k oldum. Fakat onra diğer işler- mel bir a~aıtın!ıının ıklncı. katıııda m~a-nıBulabnııııii'ıı mahalle inden Ah· Beykoz •kert a ına ma Jfllllll 

da muvaffak olaınnnııya baıladıın ofuruyoı'. Zcvklı ve egleııeclı bh ha- 1 t Şükrd oğlu ~~35 Kaııttıınonu do· Kom ı·syon undan·. :ıo ton kuru ot alınacaktıt. Pazar· 
Bu nıuvaffııkıytıtsizliklerim, içimi yat :raş1tmakta. 1''nkat hep boştn .. 1 ~ıe lu .... >"ıp Erkan . lı'·I~ eksiltmesi 2!)/11/940 "•Zllrtca.sl 

h • • b. . hh . ., . k g u ll1 """ ~ .. .. ,. 
buyuk hır yeıslrı dolduıclu, bana Çil· '\eni hiç ır ışe t.ıış.. Ü$ ettıgı yo · * f'atih Aııkltı·lik Sıılııısintff'ı•: Buğday vel'iıı un kırd ırılacağı V<' yine bugday vedp bulguı• yaptı· giiııü saat 15.45 de 1.'ophanede ı.v. 
h<1111ıya karşı müthiş bh lstek~izlık l>aıma pı yanı:o paraımıılaıı ne har- 1 • Şimdiyi! kadıır hiç' aıık,.rllk ctıııc· rılacatıııılan gerek un kırmak istiycnlcr vtı gcrekı<e bulgur yapmak is- Amırllı.:i Sntıııalımı Koınisyonnıııla 
zeıketti vıe nihayf't IJu mcflüç ıra - cıyorsa lıarcı)•or. 1-'nkat bir akpnı 1 mıı~ ve ı1ıhhi lllı\'ullndcn gayıi bit t.iyeııleı· teklif va tal'tlıırını her gün Bı-ykoı.da Askeri Sııtmalnıa Komiı- yapılacaktıı·. isteklilerin teminatla. 
d m ile, hfçbiı· lşiu sununu getire- uluı·cı;lzlik edlf.OI'. Karnını patlayın- ~ebepl~ · gerı bırakılmış (atı)-~35) yonuııa tahriren veya t ifahcn lıll;Jirıııclcri. (lORn:u ı-ile bellı s::ı.attE.' Komi'lrona rclıncle-
1ıl<!z oldum. ya kudur türlu çeşit yerııtklcıle dol- t<lnhill doğumlu (İstihkaııı, l\luha- B k A k "' S t l ri. (649-11082) 
bupın iyicc- anl;,UlllŞ bulunuyorum duruyoı• Vt bir gecıı apart1m11nda, O• 1 b C ;\lVBI İ tOIJÇll) SllllftnR lll-OnSUP ey oz S erı a ) na ma lf.•11-

kı, bbııi• ~k lşlı;ı tu"n;~ıyan, ~n?n~_:ı dnsındrı, kan beynine sıçrıyaıak ölii- e:~t. ııskL'ıe 
0

8cvkCflileceklcıdır. Komisyonundan: 12:!,lOO kilo kuru ot alınacaktır. On 
hıç 11 nı ynpl\hll)'Ol ,vct, te. ış U· 'or... . 2. &uhcdtı toplıınma ıtünü 25111 / Puznrlıkla ekultmesl 21i/JJ /940 pa -
:uııindc esaslı ~nlı~nıal~ knrarıle hıı. . ·:·"·.E rte ı ubah apıırlınıan ~hı- \14.0 pazartesi ıııabah snat !J dur. 1 - 2817 lira olan bir blna 4/ 12 !l40 ı;uı-şunıua güııii ı;nat 14 <le znrte!li l!iinü snııt 16.45 de 'I'ophnne-
fl'llttı atılmak l:ızıın f ~kat ben, ~r-ı bını!ı 1hbarı üzeı lnP. cc;f•dl nma~ene 8 . Mükelleflerin tayin ol"ııan ız:üıı 8 c)•ku1. Askc.ri Satınalnın Koııııııyuııuııda ııazıı ı lıklıı taıııir ellnile<:ektlr. df' Lv. Amirliği Sntırıalnıa Komls-
tı . k geç kaldnı·. (unkfı tek ışc clmıye gclıyoılaı. Aıllı tıb doktoıu d. -;1u1Jede lıa:.ı.ıı· bulunmnlıırı Ui\n u 2 - İlk tenııııatı 225 liındıl'. l{onuııda yapılacaktn. isteklilerin te-
lıaşl ınnk lçh dl', ku..-~·e.Ui iradey.e on".,ı1ı midr fesda~ındaıı ohld[lğt'Üne ~u!:- l~n~r. Kcwıf ,.e çart.tınm 1 hcl· b'lln ıuerlcüı· Komisyonda göriile

2
h)llh minallurile belli flaatteo Kom1"yonıı Fena ranktu bir pud 

ra. yfizllnfize •makyaj
lanınııı> ve çirkin bir 

ıhti~·aç vardır. Halbukı ıı ade denı- nıeıı yor ve cınırıe rn sıı veııyor. * Bclloğlıı }'ubaıım A.skcı lık $ıı ( 1110 ıcclınelcrı. (G5U ıı ııs:t 1 
Jeı manevi kudret btmdc, çoktan en (A ... ) mn evı11lunın ar11ı111ıdn, yu - bellinden: Beyoğlu ve B~iktaş kıı ••• 
ufuk zerı-esine vııı ıııcıy.ı kadar öldü. karıki mektubu bulan bıış koml!er, 1 1 dlllıiliııde bulunan yıı.baııeılaı k d ?,l toıı <•<'un •Jınacaktıl'. l'l!zııı lık· · ·ı· d A 1 kt lı k d kt d ı ııı ıır tıobreklerden idrnr torbasına tı ar yollardnki hastalıkların mikroplaı ı- • ~ Azız ve sevgı ı O!ll.U~: . n arııııı; il!<' u u_ o u .u ıın onra > 1111111 B· dan ı lkıncikunuıı 941 tnı ıh inde a hı t•kı.iltnwsi 'l.G/ 11 /910 ualı günii sa· 

menzıırıı \'Cru· ve sizi 
<lahıı ytt~lı goııtcrir. En 
muvafık rengi bulmanın 
yrgiiııe çııresi, yıiT.ünil· 

1.0n lin tarafına bir 
ri'nk ve dlğıır taııafına 

bıışk11 r!'nk ııtıdra tecril· 
bP ı·tıneklır. Bu teeril· 
bl'yi Toltaloıı ııuılruııının 

yeni Vl' l'll7.lb 1·enklerı!A 

yapınız Bu yeni renk· 
ll•r l'flY"t modern cChro
mo'\coı'(, mııkınesi sa· 
}'e<1hıdc k:ır ıştırılııııştır • 
Sihı uıııı:. biT goz, be· 

1 • d"' bı b k le aoyle dıyor · fi nı kökünden temlzlcınıek lein Helıııoblö kullanınız. >U \'aZIYl' e .. ş•ııuş 1 ııısa~ııı un- 1 re " 
1 

• • çılaı•ak üçüncü d<wı e göniıll ynr • at ı:ı .. rn du 'l'rmlınnc·ıle Lv. Anıh Uğl 
ı ııonra ııı• yapır.:ısı laımndıd Zavallı· Fakirken de, zengın- ı ılı nırı heııışıreleı ku ı "uıın ı.:ıı m ıye ta-
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su lıı!ııl ıııa. l\ ımıisronunrla yıı.pılarak-
Gençliğimılc nldı.ğıııı tııb:wc11m, ~k keıı de, erıreç ulünıv mıı.hkümmu~. ı li ıwmşırclerııı hir iknnıl't kiiı{11!ı, tıı. lı;tı•klılcı ııı leınırıııtlıırile lıclli 
biı kurşunuııu bile ııaıfetmodiğim İrııdeslz h ,., id.aı·esıı bir ndnınınış. ıkı; fotoğnıf \'e nwktep şnlıııdf'lnuını.... ııanttı Komi ~ona J:C'lındt•ı i. 
\lalde yııstığımın altında duruyor. Acınıı böylelcrıne... 1 lerllc eul.ııııniıe miira('aııllıın ilan o· (6G'{ ı ıııscı 

hıııur. •Jt.Jt. 

Pratik 
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Tesviyecilik 
Bır çok ılilvd~ıle 

2 ncı t.nb'ı 

Yazan: FEYZİ BULMAN 

216 sahife. Sanata yeni başlıyıınlar da gözıi-
100 kuruştur. nünde tutulup yıızılmıetır. 

• 'atış )N'i: f11taııbul, İNKILAP Ki1'ABEVI 

Baş, O~, Hezle Grip, Romatf zma 
Ne-.raljl, Kınkhk •• BUtUn Ağrılarıa1n 

Derllal lteaer. 
icabında günde 3 kate alınabilir. TAKLiTLERİNDEN SA .. 

· KiNiNiZ. Her yerd• PULLU KUTULARI ısrar 1 a i1teyfniz. 
.. ,... • .-•••• ··.: ,4 ..... ::-t!· ,; •. .'"''~) ,, · ... ,. ..... 

Bilvtlk Ca•u• Romaaı 

SUSUN 

nlar 
* 'fılfJ/11 ı R Ücret üO, 7fi ve S2 

Ura. İmtihan, ortanıektcp ve li!\C mE."" 
r.unları ıırnsıııdu 25/11/940 dıı . 
2öll/940 11 kadar Ankam Bclcdiyc
ı;ine rnuracn ı. 

+ MÜJ?t;.TT/Ş ı\tl"A \'İNLIGl -
Maaş 86 lırıı. 1ktı~at Vck:ıletı Td
tış Heyetı H,.i lığın1>. 2:11111940 a 
ka.!aı ınCiı. ~Hı. fnıtıh n ~/12 !'40. 

+ f"ES M IUıll lll Ücrl't l3ı> 
Jırn. Elcklı ik fobrika ııın. Nizip He
Iediyetıiııe ııııırncnat . + HAJJ(:/Vılı\' Tr.zyiııi ol(ııç: 
lar, çiçek 'VC çiıu ı;ahıısı ye~ştıı·nır>yı 
bilen ve ehliyeti olıın ınult•hıııı,.ıs 
bahçıvan. Anknı·a Vıliıydiıır ıııfirıı -
re.at. 

lkincite~rin C umar tesi . 
13)9 11. 

23 ~mı &eonal Rtı rul 
d tetri• 

2S 10 

Gu" il8 aııım 16 

Valtitla .ıan v.u.ıtl ,, ,, O, - -Gllnet \Yarıalııtr Jl 13 6 58 
Öjie rn ıs 12 OQ 
lkladl ıo~ 4S 14 l l 
A.kt•ID u 00 16 4S 
Yauı ~l 5611 72 
loıHlıı 4 Ya rınklı 1:2 29 JS 14 

YERiN KULA~l VAR 
Nakledt>n : CiM Mf 11 Tefrika No. : 85 

Biraz sonı· Dupuy kCir .. üyc çıktı, ftynl gaye ve 
mefkılre için çalıgan iki hom~ııedon (bizden) bah· 
ı;ctti, bizi selimJadı ve bu Jort duvar ımısındıı En· 
mımi v" inaaniyetçı nıefkOrenln 30eı·Ioenwıl ve ta. 
ammüm etmesi içiıı bizim sayısız i u.nlar yarata· 
hileccğimizdcn balıs<>tti. Soz l:!ııuı Ooulmccqurı ÇQ· 

vu~undur, dedi ... 

iyah , y ız, Uitab ı ı oJdugunu hel halılc ifa~ 
dı eden bu adam Dupuy'un yerine yuk ldi ... 

alkış makamında havaya knlkıyor, yumruklar sıkı· 

lı)•ordu. Goulmecquc çavuı kiırsüdeu indi. Bu sefer 
Uupuy '"adııkilerıı heyeti ıııcrkm:lne iizaımıdaıı ilıtl· 

:Yat teğmen Hııhnar'ı takdim etti. 
lJ ııırk bıınlarıı merkeıleri, bu merlce?.i iılıue 

nen bir lıevetlcrı de vardı ... 
nuım:ın ı;öze bat'larken, yahudi olduğunu, l'll 

hudllel'in de dünya yüzünde yııpmak hakları oldu· 
gonu, vı:l1ı rliiLCtrlnledn bu hukuku oı tadan kıı.ldı
H.rak in ıır.ı olmn·ıır i~er ~aptıklnnııı , fal}iı:min 

yıkılmn~ı i ıp rtt.p ııl soyledı . 

Böbrekleı'İu çalıısnınl kudıetini arttırır. Kadın, crktık idraı· zol'luk
larını, eski ve yeni belsoğııklui:unu, me!\one iltihabını, bel ağmıını, sık 
aılc idrar bozmak ve bozork<'n ~ anmak halleı1ni gidı•rir. Bol idrnr tenıin 
eder. 1ılrnrda kumların, mc .. nncdc ~şiarın t~ekJ..iilfınc miıni ohu-. 

DİKKAT: IH~I.MOlH.Ö iılrannızı tenıiz.liyerck ınnvileştlrir. 
Sıhlı.ıt Vekal tiniıı ruh«alını hab:dir. Ih r eezonedC! hulun ur. 

RodkMtik nlırınc 1.kı 11. Paıııırlıkln 
c•kHillıımd 2G/l 119 tO <1ulı l.\'İİllll !llnııL 
til.30 dıı 'l'c>phnıl' de l \ Anıırlıgı .8: 
uııalın:ı Konıi,vrınıııııta ı;ııpılıırakt.11. 

tııt.rkllkı iıı ırmı nıı.tln ı ilc lıellı ımattc 
Kvnıis:.or.a ı.:elmell•rl. 

(656 1108 ) ... 
1 

Mer ~ez Hal Müdürlüğünden: 
Jliıldc l 10 No. hı karpuz serı.dsiniıı miistcciri Suphi, teıkl tlcı.net 

~'ıtigınılen ınumaileyhten mntlubu olun mustalıslllcı·ın biı· ay zarfıııda 
rııünu;aatları ilan olunur. 

Tı.·m•ku \·eyıı vııı ıl içirıd • j:{ftZ \11gı 
alıııa<'ııktıı. Paznı lıklıı ekı;i!tııw~ı men ku un1u" bir ıtinn 
21i/l ı :JiO 11nlı ı uııiı nnt 1f).'0 ıla ıle ı erıklcn lntllıaı> eder 
'1'.1pl ıın<rl<' İP.t. 1' Aınırlıgl 8: tırıııl \I' Rt'tık <mnkynjlaıı· 
ırıa l\oıııı'lw•nuncln ~npılııcııktır. Is mıı:ı> munzıırıı~a niha
tı•klilı•rın t<>:ıııiıı.ıtlu\'lle hirlikte lıı>lll ~·et \erlr. Cild 110 ga-
ı;ıı:ıı le f\ om ıs~ ııııı 1-'l'i nıcleri. j ~et •~ıı~rl bir tarzda im· 

Merkez Hal Müdürlüğünden : 1 ı;57 ı 1 0!10) "d t uıl' 1 b ••• t •z11ç c ı'fl•ıı bıı pudra ıı e n ı 

Halde 118 'o. lu kuı ııuz Heı ı.:i<nnin ınUsteelri Adı Uslurlu ıan terki 
tıcııı· .. t l•tliılın<fon mumnllı•yhten ıııatlul.ıu olau nıu5t11hsillcıin bfr ft\' zar-

ı r.oo.ono adet ma•lcııi ı.ltivıne alı· gu,ıc ır 1'oknlon purlıası 1ı~;:ıı• ı 4 

ıııı< ::ıktıı. l 'ıı:r.:ulıklıı rksiltmcsi :!ii ı.l'oul dıılıllııulıı c.K l'cnııı köP l•~' 
fında ınfıl'ncııntlıırı ilan olunur. • 

Merkez Hal Müdürlütünden: 
Jl/fl4f) pu,c.nbc ~ıınil ı;:ı:ıt 14!10 rl:ı knııştııılmıştır. Hıı sııyedıı 111 ~t 
'l'oplıanJ.'de J.\ Aıııiı lıgı !:\ntınrılmn gün ımhlt kıılıı ve ne yağll'111td1 

Hiılde 126 N'o. lu kııı 11uz ııergiııınin mı,,,tı•cirl ı\kıf, torkl tlı•nı • 
cttii{inılorı ınumailcyhten mntıuı.u olan nıuınah~ıllerin bh· ay zal'fındıı 
nıürucuatları ilin olunur. 

K ımbyomıncl ı yapıl:ıcııktır. 'ralmtıı ıiizgüı ı.Jnıı. ne de fazla terletti ıı
ll<•deli 2850 liı ıı, ilk tl!nıinatı 213 kntiyen nılllec .. !İr olmaz. ffeı11 ,er ıı' 
Iırn i5 ku~ ~~uı. ~~nın~csi K~ıni. 1 gündrn Toknlon pudrası~~'. : ~ 
yonda. ~'':•ılur. İstf•klileı ın bellı s:ı- edınır.. Terıiıııv.iıı güzcllt!Ştıiııı 
atte Konıı-;yonıı. gelıncletl. k-' . .............."" 

Uç elektrikçinin allnacağı hakkında 
. (658-Jll22) ce ·ıuııız.. ------ ı 

BORSJ\ 1'-'flf. 

İstanbul elektrik, tramvay ve tünel 
işletmeleri umum müdürlüğünden: 

2502 kilo 700 gl'am kcııdir ıpllği 
alıııncnktır. Paznrlıkla eksiltmesi 
26/11/940 salı günü ııant 16.45 de 
Tophanede Lv. Amirliği Sııtınnlmn 
.Komı yomındn _vapıiacaktır. Nümu -
neleri Komisyonda ıtôı'ülUr. istekli
lcl'iıı teıııınatlarile he111 sı:ıatle Ko • ı 
1111.yoııa gdınel!'l'i. (65!!-11123) 

l dıtl'cnin Şişli aıabalığı lriıı üç elektrikçiye lhtiyııç vaı·dır. l\liiı;,ıı. 
lınkaıla gös4eıeccklel'i ehliyete göre ıınnlte 28 kuıuşa kadıu· ucret ve
rilecektir. 

1'.ılipkı ııı niıfus hilvıyı•t cıizdı\nt, hüsııühal kıığıdı ve hizrnl'ti mud· 
del vcsiknlanlc birlikte idnn•niıı Mc·tıo haııınılnki ZAT İSLERİ Mü • 
durluguııcı müracaatları !uzumu blldırilir. (11097) 

."'" 
1511 ton ı::nman alınaı·aktır. Pa -

Bulman'ı heyeti nıcrkezı}'e reisi takip etti. Sos
ynliııt µaı1uiııJn Sclııe cyttleti ınOıncs11ılıymiş.. İs
mi Jouıenel. Bu, daha etınfl: konuştu. Hıiylc gizli 
içtimaların semereli olabilınesi içın haı'<!kcte ~oç
menin lüzumundan bnb•ctti. il faııt., rıglı· diye kiıı
sllyc vurdu ... 

Dupuy, rci6teıı aldığı ilhnınln ne yolda hareke
te g~çilmesi lfızımgeldiğı hakkında izahat 'liel'dı. 

Geçenleı·de bh· çok :ırkada~laı ı ~·nknlnnnııştı... Du
vnrla rn nfışler, bc:rannamelcr nsmnk lazıınrlı. A ııti
ınilitari<>t zihniyet orduda gitgide kuvvet kazanı • 
yol'du.. Teşkilata ıncıısuıl olmıyan }l('r !erci, bir 
arkarl şını çflkmcliydi... İd:ıre heyeti oıııinıüzdeki ar 
içinde lıüyük biı· ihtilal hıırcketı lınzırlıyordu .. Fa· 
kat şimdiden biiturı ııı kadaşlnr pasıf lııı· nıukııvcnıct 

göst,.rıneliydiler .. 
Eller kalktı, indi, IJu, tasdik mnkan1 nda ı:lı -

nlltii~üzce alkıştan sonra Durıu~·: 

- Sın sııası .• Jullct~ ıırknduştftltır, dtdi • 
Ren hic hnzırlanmonıı~tım. Burado beş yU11 ta

ne dclikaıılıya hit.ı:ıp edecr •im bıç te batıı .mıı gel
men'işti Fı.okat kul a lınlığrn -se k:ır!'ll"ırıd;;; 

zaılıklu r.ksillmcsi 28/11/94.0 ııcı • 

vetli kol, heni bıtrı lıet yorine yiiki!eltivcıdi. 
~ A 1kadaşlnr1 ••. 

Efrafı derin bh· sliküt kaplnmıştı... Berı biı
ilt b gibi, oıılnı dn havnriyun gibı... Idık ... 

ı kııdıı~laı ... Ynşaınıı insanlık 1... Hep kar
deşiz ... Fııknt ben, kafamı ııntınıyoıuııı, sımatimi 
Mıtııııyoı um, hıı)ntımı, vücudumun giizclllğlnl teşhır 
edeıek temin edıyoı unı, nıen"UP olduğumuz insanlık 
bunu m vclan vermf'ınell, immnı, kadını, bu şernfsiz 
ııwvkıe indh ıııımıelıydi... l>ıı:; <lul!:um ıztı rahın hııdıli 

yoktur, ısyaıı crllyoruuı. 

Elleı· kalkııı indi. 

- Hnrbediyıııı.ı;(, ölu~ol'\lt. kimin için ve ııi -
çin? .. Sun'i hh teş_ckkül olaıı millet ıııefhumıınu is
ti .. nıor edım kapitallstlt-l' i~ in, rieğil mi? 

Onlnr için ohirü7., oıılar içiı. fıılı n iıriikleııi -
riz, onlıır kiıı çıılı!ln11.. l'kr.d:ı~lar, biıı: msarılığı 

oıııı ne znmnıı duJ.ııcıığır.? •. 

Bu "o:ı:ıi ovledigim ?~"lııı:ııı lıiıôeıılıırc dcbcl• 11-

ôirı , c•t.tırduğum surdc yırtındıııı. fnk ıt :ıı.alonu d» 
bir ra'şE.' ve clektı ık hıı\;ası kaı1 lı B devanı.. 

22-11-9-40 muarnel••1 
§. .,. 

Londra l Sterlin 157,1 • 
NeyYortl 100 Dolar 2, ''1 
Co.,,n. 100 fn. ''· i 9', 
Atlna 10B Drahml tfl' 
Sofya 100 Leva ıi. gll)! 
Madrlt 100 Pe9eta 76-~ 
B"dape" 100 PeaıG o. •!5 
Bükref 1ftJ Ley 5.1 1 Belırad 100 Olur 11• •' 
Yokoha. 100 Yoa ti • " 
'tokhot. 100 lın9kr. A 
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