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TeJc. TuYirielkAr ı.taa-. 
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J Gece seyrllsef eri için 
1 alına·n tedbirler 
Bazı otobüs se/erleri kaldırılıyor -

alçağa irıdiri iyor - Seyrüse/er Lambalar 
memurları beyaz giyinecekler 

Maskeleme işindeki ~-
noksanlarımız 

Seyrfisofer işlerini tanzim c-rlcn ipı'Ct ınemurlar1-
11ın re<>eleri de vazifeleri başında bulunmaları ve ka
ranlıkta seçilebilmeleri için clblsclerl fizerine beyaz 
birer muşamba giymdcıi, serpuşlaı"Jna da birel' bcy11z 
kılıf geçirmeleri kar,arlaştınlnııştıı·. 

!!Jnun x.azısı "Uçan Kaleler,,den biri 
lngiltereye iniyor 

Bundan başka, g<'Ct\, karanlıkta scrrilsefer işleri
nin intizamla cereyanı için de bazı tedblı ler alınma • 
ııına karaı· veı-ilnıiııtir. 

Bu cllnfü!öen olmak iizere, sı>yrüııefer i1aı11t kal. 
delerlnde, ytı1un açık veya kapalı olduğunu, gidiş ve 
geliş istikametini kırmızı ve yeşil ituetleı'le güatere
cek tNtilıat ve tcsil.4at yapılacaktıı·. 

.. ····· 

&1;~~vi Seferberlik 
Tehlike karşısınd• göz lc.ırpmalc asla şanından 
•lnugan Türk mill•tinin, buıiin arzettiği manzara, 
attgrine doyum olmıgacak icatlar heybetli 11e 

•lvidir. Biz, bununla iftihar ediyor ve 6u 
~gedeclir ki, garının muhtem,l l11Jtlisatını sonsuz 
6,,. M/is itimadile bekligoraz. 

' elcert ıe(erberlikten, iJdaaadi 1 bütün dünyaya ıistildil Harbinde 
~d .. f'erberlikten, İate seferber- göatennİftik. 

Ana seyrüsefor yollarile diğer PhMmıiyetll yolla. 
nn piyade, kaldıı ıınlıuı bordürleri beyaza boyanacak, 
yol mıhvcrleri de, yolların imtldadınca yirnıl santim 
kalınhğıııda beyaz boya ile işaret edilecektir. Bu ted· 
bir, yolları ikiye ayırmak ve gidiş w geliıı yollarını 

tayin ederek çarpışmayı önlt-nıck içindir. Her nakil 
vasıtası, ba çizgiyi sol tarafına alarak gidocektil'. Vi
ı ajlar dıı, ayni ı-uı eUe. kalın ve beyaz bir ok lşaretile 
giistcrilecckUr. . 

1'ı·11ınvııy duı ak levhaluını taşıyan direklel'le tel
gı·af ve telefon direkleri, meydan ve işlek caddelerJekl 
ıtğaç gövdeleri Vft bunlara benreı· manialar da, zemin
den itibaren, bir adanı boyuı irtlfııa bdar beyaza 
boyanac"ktır. Bu itlere batlannuı. Enıftnönilnden Be
~·ıtzıda kadar olan ana yolda ve Beyınıttan Fatihe ve 

(Dnt1mı J iincii sahifttJ~I Llmbalar· alfalıror ~~ Önce relen ve hepsinin Eier btiklü Harbine INatlarlıen 
~ de olan bir tek seferberlik iki taraf uuanclaki ölçiileme• ai • 
iL~ ... lci o da manevi seferber- ı-'-L ~ _ __.___ b' ·· ·· ::.__ -...: 

Amerikalıların lnıillerege malısııs luısırl•· 
tlılcları 6ügük bomlMrtlıman t•ggarelerintlen 13 
tanesi lnıilterege vasıl olmııflar. B•nlu Amr 
rilca topr•lclarında11 kalkm11l•r w ltiç 6ir gertle 
mel• oermllllen bir uçuşta /ngilterege inmişler· 
tlir. Bu tayyareler 4 motörlüJür. Bir solukta 11 
6in kilometre mesalıa lcatetlebilirler. Mitr•lgözler· 
den başka toplal'ı da vardır. Şimdiye katl•r 611 
derecfllie kuflfletli t•ggare gapılmadıjıntlu han
lara "UÇ1111 K•l•,, ismi 'llflrilmiştir. Almargatla 
oe A11rııPf1nın tlller hiç 6ir memlekl1lintle bıı 
agartl11 t•ggare l>ulıınmatlılıntlan, Am.rikanın 
teslim etmek üzere 6uluntlııiu tlil•r taggareler 
O. lnıillılnge wuıl oltlııldan ••nra lnıiliz 6em• 
wtlımanllll'ı çolc tlaJı. miiesar bir pkil tıla
cakt11. 

-a11 ____ l1M41J _____ l_IMllMI ----·--•IHtt•ı .... llOIH•l .. __ , ____ ._. ........ , ________ _ 

' ._ l"IU"IUDI lr an SOZOn- 1(-ır• 
'1~e • . .. •. • mit olsaydak. daha milli hareke-
~vı aeferberlik, ıonullli!nn timiain ilk adanında herteyden 

· lair liii,. kaf~ları? ıeferberliti, nzıeçip kurbanhk koyunlar sibi 
~İrke.lıme de, manma ıefer- b~ynumuz~ ~ükerek . t~slimiyet 
\... ... ._.,. · 1 • sosteı memız lazınııehrdı. 
~ ~ o sun, nlilh olıun her- . . . 
' • 'tele mır.raff1tkıyetin batlıca Biz ~ laarbi, yalnm .~ .~-
~ • e en L.iyük amili, yapllacak mak, eıır yqamamak ıçın ~·~~ 

ı.a.nınaktadrr göze almakla kaundık. Tarıhunı-
'-ltı".trnalı: .. İ .. ..1 1 zin en ıanlı ııahifelerini teıkil eden 

-.,_~•U!ına~ 1:~1~ v:o~:~:ı~ İ~e o d~ani müchah~kde1de, imantkuvk-
.. """llal e hl' 'l vetmın ne arı e ar yara ma 
' • nı~ ve la ıl. edı mcz es • kudretini haiz olduğunu bihakkin 
'~l'Pz hır kuvv~ttır. . . ölçebil.'?'_:, olmak için, ~nadolu -
~ b~eınaallc, bır muhıtte ınan- daki fula kıyama mukabıl, eıa~et 
~ı· bı.r defa ba~ladı mı, artık o, altında o 1 a n istanbuldaki 
~ ırtakım yollarla, . l.alpten ruhi kı,;ramın ıünü gününe 
~•l<e ~a~adan kafaya, ıdraktc? şahidi olm:lk iktiza edr.r -
~s ıntikal eder, .. bu.?un nakıl di. istanbu.l, mar~z bulu~dugu 
"'-

1 ne seı, ne ş0zdur, bu va- bülün taz)'lklere ranmen, bır ara
--~~lnı:ı ~~r .~eıiıtir ~e bu sez.İf lık ruhan o kadar yükse.lmit~. İs· 

Belçika -------Kongosu 
• 
ltalyayaharp 

ilin etti 
Kongodaki şüpheli 
ltalyanların cümlesi 

tevkif edildi 

Yunan 

Italgan harbi 

Yunanlılar 
ilerliyorlar 

Badoglio vaziyeti 
kurtarrnak için 
Arnavutluğa gitti 

Alman menbalarından A s k e r f m a h k e ·m 1 1 garip bir telgraf daha çıktı e e r n 
T O r ki y .e İhtikir suçlannı da rüyet 
Derhal halli etmeleri düşünülüyor 
lazımgelen 

mesele imiş 
Sovyetlerin yeni 

Almanya sefiri 
Berline gitti 

ihtikirm kat'i ıurette önüne ıeçilmeai için auçlularmın askeri 
muhakemelere verilmeleri dütnülmektedir. Alakadulann bu bu -
auıta örfi idare Komutanhtına müracaat etmeleri muhtemeldir • . 

cıc:::::::::==~======================~======--=======-~-~.=~=-==-=-

Hususi otomobiller --------------------........... ,._ .. _______ __ 
Dün gece saat 24 ten itibaren 

aeferden menedildiler 
~-·e~ .ronul':, ayn.~le ~l~trik tanbul h.-lkının göııüllerı.ne. ?YI~ ELİZABETHVİLLE, 27 
!_;" .. ının ıeyrı ve suratı iJe at- rahmani bir cel-dct 'elmı4 ıdı, kı ( A.A.) -

1 ftta~ Yerle,ir. biz burada bilika)·ıfü ,art yalnız Dföı aşa~ıdaki resmi teb -

""""',,..,....'"""", r Bcrlin, 27 (A.A.) - Transoce:ın 
ajansı bildiriyor: 

1Bakışlar1 ~~ kuvveti, her maddi kuv- ııazarlanmız:la, 1 yalnız nefesleri· liğ ne~rediJmiştir: 
~· her silih kuvvetin:n çok mizle hükümran olnuya batlamıf- Beldka ile harp halinde 
S"dedir, halli maddenin ve tık. Hiçbir maddi kuvvet, hiçbir ., 
". ita" Yerine kuvvc-i muharr•ke- silah tehdidi istanbulun yüreğin- bulunmayı anu etmediğini 
S"lhadan ilNarett!r· Kuvveti deki, z"f~re i~anı en ufak bi~ aar- her zaman bey~ etmiş ol • 
\; "-Y•nmwan bılek, ne ka- sıntıya bıle uı: atamamı,tı. latan- masma rağmen Italya, Bel
~~lcı~ı ~e Y.•~ıcı ıilih tut~, bulu.~.bin ~ir tazyik •.hında ıö~ · •cilotlıJara karcı son zaman. 

L .. laİr •t ıoremea. terdl&'ı bu ıman ve vıcdan sala • ı · . . " 
ııı...~"l•ıı:. ı · .. 1 beti ise zaten silahı e linde Mr•ün la rda hır çok hasmane hare· 
L~ ._ın eze ı ve en ıuze • '" k 1 d L 1 

hti olan onu b"t•· hl ·. yeni bir zafer ihraz eden Anado - 1 et er e ull unmuştur. , u un ma u . . • • · · d l..""" ~ref·ı · k · lu ıç.ın ayrıca btr kuvvet kaynawı Ihı rncy.rnda }• ıamın: hezıınellıı en 
1~ • payeııne çı aran ıman . • · li "k d b ı "" 1 

ııi.. L-..:ı. 1 • te•kil edıyor. Anadolu İstanbul- :sunr:ı şıma Afı ı a a u unan n~ -
i:~.ne ıumaa ar yaratabı- d Y "lha I 0 i t ·b I A çiku lit·arcl tııvvarelerinl! vaz'ıyed 

~· ""&Un kaJar büyük mik- an 1 m a ·~. r, 1 an u • ~a- ~lilmiştir. İtah:~ıı dt>ııizaltıları Ka
' ·~'alarl• tecriibe etntif ve ~olunun Y~~ı,ıl~ıez saferi~~· ı;;ıl ismindeki Belçikalılara ait 4iJepi 

lıı.... 'bit haıka milJet u bulunur. ımanını hergun bıraz daha yuk • dt nıitralyoz ateşine tutmıışlıarıhr. 
.ı ;~~ lr••v t" • ·ı·h k 1. ıehiyordu. 1 itıılnıııl:ııııı Rclçikllda bir tayyare ,. • ve ınm sı • uvve ı- - .~ t ı · bo '- ...._ha ' · ~· . l'ASViRt EFKAR u~"u tı!Sı~ edl!.lek ngi tcreyı m -

)"'i J majlup edecegının b:ırclmıan etmek için buradan hava-
•• en parlak misalini biz 'Devamı uyf~ S, süıun 4 de) ' Devamı ı.ayfa 3, sütun 7 de} 

!eni ve çok merakll bir tefrikamız : 
.,.. 

f RANSANIN SON GUILERi 
Q Haziran ile 24 Haziran 
'rasında Fransa nasll çöktü? 

Datadlyedan sonra Rayno ı, bafında - ilk korkunç ha
berler - "Efendiler 1 ltalya da llAnı harp atmittlr ! ,, . Ge
neral Veygand mUtareke istiyor - MUfritlerin sonuna 
kadar harp iddiası - CUmhurrelsl M. Lebrön ,a,kın bir 
halde - HUkOmet fehlrden fehlre muhacereti• me,gul -

,. Blrlblrlerlnl kaybeden nazırlar 
~~anın~ toprakluında Pal'ise kaı'iı • haziranda çirdiği foci ıııılııı ı. swati saatine gösteı't'n bu tefrika
~. ta~ ~lan Alman tanruzundan ııonra Fransa, u. ~·ı, kııı llcriınizin çok merak ve heyecanla takip eyli. 
.,·'lftt .hının en korkıınç biı· devreııine glrmi,tlr. Bu- yccrklcrıııi tahmin ediyoruz. Çünkü bu 011 beş günUlk 
~il için tFı·ansanın, tam manasile (bileti ııez'i) hiirliRat, hüyük bir milletin nasıl çöktüğünü, büyük 
. ~ ta denOebilJr. Bu çok acıklı gönlerde Fı·ansız bıı· medeniyet.in nasıl söndüjünü ibret verici bir 111-

"• 'hükumetinin uğradıfı şaşkınlıkları ve ıra- rette göstermektedir. 

Dekazanof, dün nkşam Bcrline h.ı
rcket etml~tlr. Stalinin heınşorl, aı'
k:ıdaşı ve adamı olan Dckazanof ye
m \'azife irıe başlıumya hazıı 11Lnıyor. 
L>ckıumııofu, Alman hükumet merke
zine g<•ldiği ilk günlerden IUbaı·l'n 
ı,;cniş olacağına şüphe etmediğimiz 
bütün faııliyt•Ucı inde tak~ etmek 
ıııu~afık oluı·: 

Yl'tl ınif adıunlara o kadar muh
taç ohm bfr milletin göYdesinden De
kazıtnof avanndaki bir zat müstacel 
bir liızunı· ve kuvvetli bil' eebep ol· 
ıııaksıuıı ayrılanuı:ı::. 

Alman • Rus ı!oıttluğu, madem ki 
Naıi - Sovyct dvsUutuııdım bahRC. 

.__~-< dcmiycct!flz - höyüktür, kuvvetlidir. 

Mu!110linlnia, lmldini batlad1wı 
yegine adam 

Maretal Bado.rlio 

ATİNA, 27 (A.A.) -

Çilnkfı Adolf Hitlerin Alnıanyası 'le 
ancak büyük vr kııY'f'clli do .. tluklar 

1 milnıküııdiır. 
Ve işte bu husuııta, bazı hu~ 11lı·l. 

loı-in daha şimdiden nifak tohumu 
( Devamı sayfa 3. sütun 6 d•) 

Ak denizde 
kovalamaca 

• Havan in fena olmasma ve J. 
ngiliz donanması kurr 

bir çok muharebelerin eere· vetli bir /talyan /ilosunu 
yan etmekte olduğu en yük- , takip etti, ateş açtı, 
sek dağlara kar yağmasına netice henüz alınamadı 
rağmen. son 24 saat zarf mda I 

( Devamı ıayfa 3, slitun 1 de) LONDRA, 27 (A.A.) -
·············· ····· ·················· · ·······~·· Anıirallik Dairesi telJliğ' 
I• ) y ediyor: 
ta ya • 0030 I Akde~~izd.~~i donanmam.' .j 

h e d 1 :t.ın bu""un ogleden ev\·el ıki t cep esın e . ~ırhh YC çok kU\ \·etli kru • 
__ _ ! , •az(;,. \ '<' de!<ıtro~·er teşekkii -

[ 32 inci gün 1 tünden miirekkep bir İtal- ı 
•-------------.. ---' yan filosilt· teması tesis et • 
Telıra/ların huliısası : titiine dair haber gelmiştiı·. 

. , . . Hu man, kııvvctlel"iınl.zin yakla~tı-
. Atıncıdtlıı pdtm •tlgraf~aıchlJı et'"! l:ıııı nnlnr anlamaz i<:tikametiııl tch-

1tılen malfim.atu gın 6• } 1:nc11ı ilrr ılil etmiş ve tam :.·olls kendi iissfüıe 
lıarekett gaytt tr.ı•ıl,-ı11/ bı ı; ,,rft l ılogru ç.ckllıni~tlr. 'Ku\"•etlcrimiz, 
'Jfa11ıl~ııakt~ır. • <iüş•nnnı takibr başlamış ve lizam1

1 
A ~ ?1111ll&. :a/c~ fllltrı~ını .ı.u- tnf'safcdcıı üıerleriıw ateş a~abilnıit- j 

ÇH'tlWlk ışte11ı.1t1f'n l """" 'ltttlletm .. ı tiı Ru temas hakkında "imdilik bq.-
N.ireU. A.ank•t •ttiliai i .... .c • . ~ 

lhtikAr• kartı gevtek 
davranıyoruz 

A neliyattım korkan hasta, 
operntörden kaçar ve dahiliye· 
ciye koşar. Jçcriden alınan iliç
lıula tedavi görmek sevdasın· 
dadır. Hnıtalık azar ve ameli-
yat 7.orlaşır. • 
KiıwıeJen ıaklanuyalım: Tür

kiye bir ihtikar hastasıdır. A • 
meliyattan korkuyor ve bu il
letini alelade hukuki, iktıeadi 
tedbirlerle şifalandırmak isti • 
yor. Bugüne kadar ihtikirla 
mücadele den alınan netice sı
fıra yakındır. 7umaıı kaybc -
clnsek cnrı tedhirlcr de fayda 
vermez. 

Türkiyede meb'us, muhaıriı , 
vekil, memur. eıınaf, herkeıı, 
muhtekir denilen sarı çiyanın 
hırnı<İ ırktan olduğunu, üıtiinc 
tek tük atılan adalet bombası
na metelik \ermiyerek han gi 
beton sığınaklarda pusu kur
duitumı ve ne doymak bilmez 
i tahlarla her fırı::ı.tın üstüne 
çullandığını bilir. Fakat ihtika
ra karşı teşkilfıtımız ve kanuni 
mevzualarımız kifayetsizdir: 

1. Asıl muhtekir yakalana -
maz da malın üstüne birkaç 
kııru~ bindir,..n ikinci, üçüncü 
el tutulur, mahkemeye verilir. 
Çiinkü Il ı! Belediyenin, ne dr. 
İktısat v,. Ticaret Vekfıletleri· 
nin t eş kilatı, münevver bir 
gangster "l"ıharetile, türlii !fey
tani düz.enba~lığın siperine giz· 
lenen asıl muhtekiri en1elemiyc 
rniiıait değildir. 

·2. Sivil mahkemelerimiz, ya
ka1anan muhtekirlerin dava -
aanda. yakalanmıyanJara d.a... 

e ibret ve 

Peraml SAFA 
3. Çünkü en ağır kanun hü

kümleri bile muhtekirin ırözil
nü yıldıracak bir tiddette de • 
ğildir ve mahkumiyetin vere -
ceii ziyan, ihtikarın lemin etti
ği kardan çok ataiıdn 

Buna ka111 alınmasını prt 
saydıiımız tt'!dbirler de tunlar
dır: 

1. ihtikar ıebekcıinin bütün 
tıiielerini ve tunklarını ortaya 
çıkaracak dirayette, Ticaret 
V ekiletinın mütcha111ılarile 
birlikte çalııan, en becerikli ve 
pi kin memurlardan mürekkep. 
ayrı ve gizli bir polis teşkilatı. 

2. Yakalanan eleba.ıııların 
dt'rhııl örfi idare bölgesine 
ıc:vki ve askeri mahkemelere 
verilmesi. 

3. Haklıuında siıı-atle, muta
savver en a~ır cczalnra kadar 
giden yeni hükliınlerin Milli 
Korunmu Kanununa iluvesi. 

Devletin her bakımdan ft"\ • 

kaladc t....dbirlerc bn11vuıc!uğu 
böyle biı zaına'.1dn, pençe ini 
hergün milletin ciğerıne &lan 
, e aczimizin ka ııında ht·rgürı 
şeytani kahkahasını basnn muh· 
tekirin, normal tedbirlerle hak
kından gclemcyi1. 

Y erıi Ticaret Vekilimiz Müm
taz Ökmen' e iıbu dilekçeyi gu
nuyor ve zerre kadar miibala
ğaya düımcdiğime emi~ olarak 
diyorum ki, buyük meydanln -
rımızda, milli servetimize her 
sün baabn yapan bu soygun
cularao elebatalarını tecziye et· 
tiliıqia sünün erteei eabalu. bü-



Sahile: 2 · 1 

1 " -~~~~ı K d . d f t IFiANSA BU HARBi ~ 1 .ŞARJK.ID>AN~, ara enız e ır ına ~~ ~H!U~ Amerika -_Japon!! 
S t J 25 d A vrupa ile Afrıkaya ve ......,... Arkadaşımız amsun yo unua: d . f1nl y AZAN: Eski Ordu Kumandarilarmdan krtayı biribirine "·~ ·-·-....................................................................... evam e ıyor L:;,I All ih;!nG··sAeıs ~;t:"bü~:~ 

D e il . d n - mesi, Japonya ile Amen ·~ 
enızyo arın a Vap-.. ·-ferlen·nd-e aks~klıklar oldu- Fransanın asıl büyük hatası ik.tuat saha- ~=r~~~a:htiFa;n~eiı:~ ..r.,; 

_. ~ masına bııilıdtr. Japon~0 • k A • • 15 denizci ile kaybolan iki motör- sında değil, siyaset sahasında olmuştur •~in1iii te.hfif etmek _.afi 

t Amerikay1 yakından ve ,,;ıil' 
Ş 1 a Y e Ç 1 Y 1 m den henüz laaber yok - Dün gelen bilen devlet adamı sabık H .,,,. 

1 Fransaya Cihan Harbindeki 1 meylediyordu. Bu hal, Almanya Nuırı Amiral Nomurs'>". ~ "'-
bazı tayfalar macera arını Clemenceau gibi, demir elli, çelik ile diğer üç yoldaşının ~argıların- ton Setir'Jiiine tayine~ ----------

Arkadaşımız, Trabzondan Samsuna gidiyor, 
vapurdan pek m~mnıın olmamış. Aşağıdaki 

satırlarda dertlerini ve şikayetlerini sıralıyor. 

anlatıyorlar gibi kuvvetli disiplin ve irade!i, dak~ ~üttc.!ikler si~ı.i!esme dayıı- :ÇeD illC~.a'har.da eabtk . ilt iP' 
fakat daha genç bir ba~vekıl, nabıldıklelrıne ve ıkı taraf ku~- ~ aiiinhuJr.-~. .,. 

Karadenizde fırtına devam etmektedir. Vapur sefer. harp sonrası için lazımdı. Böyle vetleri arasında aşağı yukarı bır latmaJ'l llwı.," ,a•...k ipi...,.. 
bir baıovekil. zakr sarboıluğunun, muvazene bulunduğuna dClal~t mura"~ kendi bizin erine. )erinde bazı aksaklıklar olmuştur. Güneysu vapuru Sam ,,. d d A 'k '- ti · N -''--'- :ı .... 
serseri hürriyetin tedricen önün.e e iyor u. ..merı .a aı.uvve_ en, cıye. ~ 0111r .. • .- .,.., 

sunda kalmıştır. Bir giin rötarla geleceği haber veril- geçeıek czaferi kazanma'k bı! Fransa aarulharb!ne gel~ıkten $imdikı Ba,vekil rı- ~· 
Trabzondan Sam~ Yazan: ~·:~~ondan rl- meldedir. Küçük :vesait K:aradenize çıkamamakta de - marifettir; fakat kazanılan zaferi sonra, l ~ 16 senesınde dahı Al - Jle, ayıÜ maksatla "'-~ -

suna gitmek lçm ı -Şu radyoyu ..... m etmekte:ıı·.... muhafaza edebilmek daha büyük manlar bırçok taarruzlar yapmış- merikanın "tahbna ..,_.,ad. kısmetime (İzmir) // _. -~ _/ ____ •- 1 .... 1.1 • 1 d h · • ...,..... 
vapuru çıkınca; f"t.,~ açsanız... a5 denizci ne Karadcnizdc kııybö- bir hünerdir; vatandaşlar, düııma- lar~ı .. ~ many~. ~· ~ep e ge.rıaın- yor. Japon mat_bua~, eııkı ,t-
bilyulctür, her el· p Szıkalı uzamış lan Ahmet kaptan idaresindeki Şük- nın intikam sevdası karşısında u- de ı~~ılal, ko~unnıtlık. c~rey~nları ye Nazırını~ bar d•nl~~. 
hetçe rahat ede- dellk:ınlı ellerini u 

1 Temenniler ran motörü ile Mehmet kaptan ida- yanık, yeniden silaha sanlmıya bnşgostermemış ve Kıel dekı Al- yaae, lbasir:etki,.. bir 4e~. ~· 
rim, dıye sevindim. lğuJturıırak boynunu büktil: ........................... resindeki Deniz Arslanı motöründcn hazır bir surette kuvvetli ve bir- man donanmasında, Alman hah· mı aıfatile lbareket edecejilll 

Acentede bllct ver('Il memur, tek- - Radyo bozuktur bayım! O kadar na:ı:ikıseniz iki gün gcctiği halde diln akşama leşmit bulunmalıyın demeli ve ri.l'.'clileri kırmızı 'bayrak çek.me - Jiyor. . triıJ• 
rnı· tekrar tembih etti: Fesüphanallah! .. Dağ başında mı· otomobile bininiz! il kadaT bir ba~r .. a~ınamıım~ştır. bu azmini şiddetle t&tbik ederek ~ış ?lsalnr~ı. bu m_uvn~:nelı va- Modeı'll J~ponyaya ıı.iril' ...: 

- Vapur tam üçte kalkacaktır.. yız ki? Bir krre gemide rad~onun Şükran n:otorunun sahıbı Muıım - komünist ve sosyalist cereyanları- zıyetın belkı daha. bır muddet. de- eti dokunan ıimparat.,. ~ 
İki buçukUı iskeleye giderken, yol yenil!ini yapacak derecede mnhır fen l -- mcr ile Denız ~rslıın_ı motörüniln ~a- m serbest bırakmamalı idi. Husu- vamı muhtemeldı. Geçen Cıh~ nin mü~av.irleri, dapen ..ty~ 

il tundcki acenteye tekrar uğra<hm: ve sanat adamları oldnldanndnn Bir okuytıcl'mtız ıikf muhfm hibi Yakup, dun Lımnn reisll~~ne sile, bu tehlike üzerine, Alman Harbinde, ondan fazln müstnkıl zerinde mühim ıro1 ~ 
Ba:cı ufak tefek işlerim var ..•• şüphe cdemiycceğimlz maldnlstlerle noktaua temas cdivor: müracaat ederek tekrn:.- Ercğlıye hh l d h .. t k ··- devleti ve bütün cihan cfkan u - B l rd o r_:__•· ~~ 

Vapurun arcketi gecikecckse lütfen telsiz memuru var... Haydi bunlar 1 _ Tramvaylar içinde olduğu kadar olan sahillere telgraflar çek- mura as arı a a mu are e mu . . . k un a an ~ırens ~uJI "" 
..,.,,.leyiniz de ona gore davranayım ..• - olamaz }a- - işi sa11ihiyctler1 harl- t"ırmı'slerdı"r. zakerelcri esnasında, müttefikle - mumıyesını Almanyn?'a nrşı top- dört yaımda vefat ettijindeOı~ -., k gful sahanhklıırındıı da balık is - y l k d b k b 
dedim. cınde say ınlar. O halde, bu bozu • tifi gibi olduğu halde sigara içi- Knybolnn iki motörle bcı-nber ge - rin dikkatini celbetmiş :idi; mü ta- nnmıyn sev c en • ılerço se cdp- müşavirlik ııfab Prens KoOO fll 

- Hayır ... Tam üçte hareket ede· lak Trabzondn tnmir ettirllemc% miy- yorlar ve ömindckllerin ensesini, lirken fırtınada onları kaybeden ve rekeden sonra Almanya, komü - ~er.vardı. Bu sebep r ar~~ın a, intikal etmiştir. Bu itibari•...-.'! 
cektir! dl? saçlarını, clbiseleı-ini yakıyorlıır. limanımı:ta varan Yakubun diğer nistlik ve sosyalistlik cereyanlari- ıntıka~, kork~. ~enfaat, ~-~z ~e;,· :vekilin nüfuzu fevkalide ,. 

Bu kat'i soze inanarak vapura git- Zaten ne kütıiphanesi. ne de oya- Geçen gün kucakta olan bir ço - motörü Kaynak ?eı:nin tııyfıı.ları le çalkalanarak altüst olmıya baş- mek. ~ıc~r~! fıkra ve verdıgı. sozu, oluyor. ıBaıvckilin ba •~ ~ 
tim ama, benden sonra ımhilden ko· !anacak başka bir şeyi olan k\lca ge- cugu-n En'"ları pnrladı, zorla sön- b la dan geçenı şoyle ani t k 1 B h ı· k f 1 . t hh dunu tutmı .. ·arak hıyanet d '~=-~ 
yun dolu bir sürO mavna daha gel· mide tek hoşça vakit geçirme kay- ~ aş nn a ma - nmıştı. u a vn ı. sert a n ı, ıç- aa u • . . J • •• •• ıktan 9onra en m........ ~ 
dL Onlan yükleylnciye kadar s:ıa~ nağı - hnttii bugtln için bir ihtiyaç clüruldü. (Sigarayı sondürmenfzi I tadnfar: • . . timai düşüncelerden ve mallı- etmek gıbı .çeşıt ç~şıt _duşunceler Amerika ile uzlaşmak için .00 • 
Jer geçti ve ancak altıda demir ala- ta olan. radyonun bu şcltilde ağzını rica cc!erim, üstümü yakıyorsu :1 ı « - Biz Deniz ~r-ıanı motörıle mattan behresiz olan Mareşal vardı. Hele Amerıka ıle Japon -ı çareye tevessül .etmek ~ 
bildik. kapayış yolcuya karşı TCva görülen ~~-~t:,~!lnb~~m\~)k:~::bı::z~~~'t ~.efken. limanında ıdik. Şilkran m~- Foch gibi, sade cihtilftl zayıflara ~ayı ,belki Rusyayı ve ltalyayı bir Ce ene lulün 27 sinde~ 

Acente memurunun • pekili bil- bir saygıslZhk deglldir de nedir? "' törü lıır kayaya Çlll]Jnrak dcllnmış il J f ·ı k ı daha Almıınya karşısına harp et- ç Y - ı-t .,....- . 
rt 1 ·zıik yorlar. 1 ve ambarları su ile dolmuş olarak musa at 0 ur> sa satası e arş: _a- .. . .. . .ya mihver devletlerle •Ç- it-

me ı icap eden - bu gecıknıeyi yolcu- Gece; böylece, ele n b r sessı 2 - Tramvayların sahanhlda- \Umana sığınılı. Kaptanı blzimla te - mak ve bu cereyanlara karşı hır- rı:ek uzer.e çıkarm_a~ hı~ umıt e- tını imzalamıştır. Diğer ' 
dan gi:ılemcsinin ııebcbl nedir? Yol- ve neseslzlik içinde geçU. 1 rınıı, kapıların ağızlanna yolcu - mas ederek moliırü İstanlıula knd:ır l lik tedbirleri almamak hata idi; d'.l:mezdı. Bunun ıçın Cıhan Har- nıftan İngilterenin, .,:::-
cırya kolaylık göstermekte mükellef Derken efendim, :ıahnh .. olciu, kah- b kal ,.,..kmcmı-·ı· ~ıı...ıedı". "'Yu'"uk ve Jıava eg~er bu ıa·f dog·ru ~ıe, harpten hının •onunda sulh unasasına otu- .. ._ .. '- d. d larJ !l-oJduğunu unutuıundan mıdır, yoksa valtı masasına oturduk: Onfımde iki ı lıır doluyoı·, ortası oş ıyor, I '"';. " w-.:.. . 1~ v• . . . • ,, ld w • r ,. ... "d k veuermı .. en ı Bi a umı ·-~ 
yolcuyu insan yerine koymayışmdan dilim ekmek, tıir dilim beyaz peynir bu klmsc1eı·c ile (ricn ederim. or- guzel oldugu ı~m ~ukra~ı yedcğımı- 1 sonraki muzaffer F.ransa, neden ru ugu .zaman rca ıte yı ıyı '. r~ müdafaaa için topla..ak --~-
mıdır, anlıyamadım gitti! 1 ve bir kavanoz Teçel! . taya gidinh:) der demez biddetle- ıe alarak pazartesı günu yola çılr. -, komünistliğe ve anarşiye do~ru ve takdır etmek, zafer neı csıle ")'4!ti d kal ~- tıl 

Ney- ::Ate kamanlma girince et. Başka? .• Bir fincan d~ çay gel~ - nlyorlar, (sıkılıyorsamz otoya bl- ı tık. Şilkrandaki kereHte yiıkt:-nün ya yürüdü) bunları unutmıvarak etrafı darılı- krı d n e b'"t~~·· "k o~ 
-. .... - ben la ııiniz) diyorlar. nsını biz yüklenıişUk. Yalnız aııılı:t· . . ·namak herk~s·ı·n .. aferdeı·ı· hisse- ın. a ve u un uyu tle~ -~- .,...,le bir bakındım; Allah için yor. Ondan sonra sCll sag se - H b d ı · ' ~ ... a. t k l k t faaı-"'-~J. ı:;-~~f tertemlz... met1- . . . Bu iki mahzur ytizünden, ra • nnda bir miktar kereste kalmı~tı. Görülüyor ki, Cihan ar in en .. d··,.·· mek mağlupları da in- a ı mem c e ve ~en ~ 

Besbelli ımtıhan oluyonız, dedım, 1 hatsızlık wu dereceye varmı tır. Deniz Ar6lnru motörü boştu. Seya. ıonra Fnnsanın "ktıut ;ve milli 5!~ 1 u.,und • b k a·· .. k muhafazasını Amerikaya ~:.lit· 
Sonra. duvardaki talimatnameye Peynirle reçel nasıl yanlllr, hnydJ Belediye, salumhkJn.rda sigara i~- 1 hatlmiz ııkşamn kadar İ.Yi geçti. terbiye noktalarından kusurları tı anı Sf'V l a~ın~ ç~ u uş~rec~k eylemek zaruretini ba~ ~~ 

göz gezdirdim. Yolcudan bir çok ~ey- becer de al numarayı bakalım 1 meyı menetmeli, kapı önilne yı. Prıkat saat 20 sıralarında ani bir varsa da o kadar büyük değildir. suıette onkalr~ a al~edt. wel {alabzyık.i Amerikanın da bu rolü ~i~ta • 
ler istiven ve mukabilinde bir çok Belki '-- ka b" şhvler liitfcderler "ılmt"' l"Olculan da bfict,.ilcr, fı kt B" üddet d l l l yapmama azımge ır ı. . u L- •• 1 '- ""-----u 
şeyler vaadedcn bu 1IZ1lll satır ann diye cuzlcrinin içine 'balıtığmm.: gar- kontrol memurları içerıyc yerl<'ş- boğuştuk. Şükran motörilnün vazi • da 1 t • un arın epsı unutu u. m;o yeni yeni tedbirler J..,,otll!"! <ti .. 1 ... ş ır --~ ., v ~ rtımı çı 1

• ır m a ga ara 1 Asıl büyük hata ııiyaset sahasın- b 1 h . ld s· k llJ'C'l"g'Uft a ma .. nuucnun ,, 

:ı::ct;'riı~ ik~=tek~~~af~ sonlar, nafile, aldırış bile etmiyor - ı tirmiye memur edilmclı ve her yeti tehlikeye düşktiib .. ~atmkak flzedre Go muş Cu~h· H b. d b' hatalar yapıldı; mesela: aradaki gerginliii ~~ '111 
. ., olsa lar... iki işi de Belediye ınizamn:ımcsı- o1duğunu anhyara ı~m ap~ıı n 1 eçen ı an ar m e ır .. ta- 1 _ Bu zaferde büyük bir his- bundan ho lar,mıyan Japoııt• 

ilci saat sonra hafif tertip te • Dayanamadım, birini çai:,'lrdım: sıe thal edip tramvaylann içine Deniz Arslnnı motöıune geçtı vcl rafta Almanya. Avusturya, Tur - . I ·ı "d d ._ d" · · • • ••• ~ ,_.._.,.ır· 
çbn?eııeceğiz demek... - Haydi yumurtadan, mumurta- asmalı. •. f l k ... ~ ll''R lıoşlaı'hlaı: Bu k' e 1 . b 1 d ~esı o 1111 "e l erı e e ı.cn ısının ınfıalmı nhar etrneıuea • . .,,,,, 

wıy a an Uuarn ,, . . · ıye ve u garıstan u unuyor u. d "h · 1 l 1 • ~ 
Fakat vakit ve aaatl gelip çattığı dan vazgeçtik, bari bir parçacık s•rnda şiddcLli bir dalgn hızı grup- K t ft d'W A d yar ımına ı tıyac:; ıası o mnsı Japonyanm Amcribdaa ~..A 

halde., kahvaltıdan se.<ı çıkmadı. Sor- yagw Onivarsitede : . bın avırdı. Ağva ile Kıııulrn arıısın· l ı .atlrşı. ar.a . a.F ıger . ~ıupa Rev- muhtemel bulunan Amerika gii - ı leri açık kap'ı yani u~ 
'-d •·-'-" dk kah ltı ·•• - iki c en. yanı ransa, lngı tere, us d" "ld" A .k C"h ' • ~ dvm; ço ... aaan ....... ır ı 0 

va • - Bizde bir gün peynir, bir gün da sahilden 'l mil kaJnr nçıktn ı·t I B I .k y . cen ırı ı. merı ·a, geçen A ıın: memleketlerinde ticarebl1.~ yı ı <l"dı·ı"r • ·ı· ' ı· ,,."eclı·s toplandı ~ ü k b "k "' 1 1 . k ya, a va. e çı a, unıınıstan H b" . k . . b lh ı •. ··· .. .. · yng vcrı ır ... c ıyor. ıu . moloı ·ay ettı . x n ııız son o nı a . · R . ' nr ıne .gırme ıçın azı su ı akın umum devletler ıçın !lJll 
f .. tc bu olmadı; bir kere insan de- Vallahi, sizde• nasıl Vt!rllir pek n- Üniversite mecll"i dün öğleden 1 Şükrıındakt tauf'llarrn c1mdurl İm• Sırbıstan, uman ya dcvletlerı ve · 1 · · ·ı · ··r u·· tu"" Hnr ·. y d k' bit•_,, ~ 
., ' ". ' A h .. d Arn "k a· 1 prensıp ermı ı erı su m ş . -ıolması huswun a ı a _. " niz üstünde t.cz acıktığı için ikindi murumda de~il nmıı, bizde buna ı;orırn Rektör CemU Rih:f!lin 11yase- and lı.iz' l.."l.ırtannız.> cliyo bağırdık- :vrupa ancın ~ erı a ır e· bin hitamında bunların tatbik e-. I . . •

1
t re jJe 

kııhvaltısı şarttır. Saniyen dünyanın (sabah kahvaltısı) denemez! tinde topfanıp yeni ders saatleri ıizeı lnrını işittik. Bundnıı sonra !) saat şik Devletlerile Jngiltcre domin - U •. d I d . f k t h fg~t ey emesı ve lngı e~_; 
her ynrinde kabul edilmiş olan _bu o- Hele birinci aını( bir vapurun -~i- rinde l<on~lmuş, ders takrır ncrt- dı!nizle mıkallele cttlk:'l'Berı!krt nm- yunları, Hindistan imparatorluğu, \.1 ecegı vaa 0 un u • ~ a arp y.uk O~y~n~!. ve Asya bit ,, 
sule bizde uyuldnf,'11 :resmen ilıın c- 'linci mcvldindc yolcıınun onüne boy- ları ,.e somiııerlcı· hnkkında kaınr- barımızda Şükranın kcıe leleri var- Japonya gibi mühim bir mütte _ kazanıldıktan sonra bu \ant tutul- rındc 1§bırlıgı yapmas~ ~ 
dilmiştir. Sali en ..•. Fakat ~~y~ıı:a• le bir -. sii~~ '?na - knhvcıltı ıürmek., ınr vc:flmi~tlr. . dı. _!3urıl~r snfrn \"nzifcsi gurcrek 1110- fikler silsilesi saf teşkil etmişlerdi. madı. hayet ver!°esidir. Bu agu:_ - _JI 
çenC' )"or01ıya ne lilzum vaı, kınım en hnfıf taıbırtle yoleu ile alay et- + ilmi araştırmaları ısUhdaf e-ı tör.ümil::u batmııktan kurtardılar. z f "b . k.h • k"h l (Devaını ıııır) kabul edılecek olursa ~ .... 
aklına esınişso esmiş, bunu çokdıt:ıan mek deıneklir. dE.'fl söm"nerlcrc girebilmek için bir Yoksa çoktan b:ıtmış olacaktık.> 1 ~·1 er 1 resı a sııga. a son şaıki Asyada ve Biiyük ~,;., 
kaldırnı~ işte! ............ yabancı dll Dilmek lazunıhr. nu yıl 1 l{ayıp iki motörlc 15 d ıılzcıden 1 . 'ta kurmak islediği yeaı ~ 

Öyle ama, soramaz mıyız acnb~: Jlul· a: kotfi ve az gıda ne yarı ııomlnerlCTC alıııacnk tnlcbcnın ııs. n umit ke'<llmış gıbidır. l\1:ınmafih ta- r ' Befe.dıyede: t b kkuk ettirmiş bu1unac:, 
1nsanlann ikindi vakti bir parça bır nç ve Tadyosuz, tatsız bir seyahat imtıhanı cuma gfinü yapılacaktır. harriyata d!'\"llm edllmrl..iedlr. ı K k • k 1 a a b lale ~ lı" 
ıevler yemek ihtiyacında olduğunu yaptık. Tedıi atı b:ışka bir llsaı l:ı yapan 1 • • • l .. . a ~ a r 1 o u Şehir l\1ecJisi toplandı Jnp?nya~ı!'. u • P odJ'. 
bılnıodiği için, bu tuhaf oıduğu 1m- Hayır, bu böyle olm:ımalıydı, ol- lı~c mezunu talebelere bu imtihan -j Bır Yunan gem ısı aı aya j '111 Şchır J\lcclısl, dün toplanmış Teş· bul cdılmesı ıçın Amıral ~ 
dar, mÜnll51Z karara varan kafa mamtılıdır... !ara iştir k <'tmcksfzin sômincı:Jerc ı Oturdu ı •• e $1 er y. b 

1
• r dlthnnenin ba~ka bir ınfıteahhlde ı - ının sarfedcceiİ ~ayrel ~ 

kiındır, ve madem ki bu kahval~ Zira, bt-tün tatsu:h~rı doğunm ııe- kabıil olunacaklardır. 
1 

l}maııımızı'lıın lıO ton balık yükile I ur li h:ılesilc hayvan leşlerinden istifade kaldıiı takdirde Japony• ,JI" 
çokdaaan kaldı~ıl~tır. n_edaı hili bel>ler "r araya topl&ns:L, incir ce· Maarate: Yuııarıislnna tıarekı>L ~den Kcfalos • ~dıl~c~i hakkında geçen cclredıı Sn- doğru bir adım daha a~ • ...,, 
her b.amııraılaki dıd. dlzı satıl~rl~ klrdcği blle doldurmıyacak kadar e- ualık(ı •em:igı de cv~elkl gece Ça. • t ~ v Z 

1 
h nayı. f.~~cüıııcni ı.nrafından verilım caktır. Bunun başlıca deJili,~ 

c:Vuriır!> dl)•e yolcu~u aldatmakta heınnıiyf!tSİ7.dİr. 1 
Edimeka.1>1 orta mektebi nakkıtlecle kaı·aıılık ıyuıundcn karıı}a u tnknr uzcriııtle konuşnıll yapılmııı· .k h t t 'it ye ... .--. 

dır? . Ilc11; helki bir kaç memurun ih- <liişınüştiir. Diğc.l" lıir Yunıırı balıkçı ttl'. rı. aya, ya u •• n.~ı erevlet ~ 
N'e)'&e, haydi ibuntı da geçeı:~·.. ın:ilinden Ytıcut bıılmuı,ı bu altsaklı- Eılinıckapıda nçıl~nsı knraşlutı - gemisi ıliln l_ınıanım:,zdnn hareketle -- Bu tcşclıthaııc için 17 sene evvel yıl bulunan butun de da P'".: 

x.ı tu d k O ü ğın, Denizyolbırı İdaresinin çok de- rılan orta o'kulı~rı lıutü.n. noksanl:ın il 1t t] Bir kısım orgıııdzato""rler taı·a- k" 1 . ·ı k larmın ve bunların araadl -ti Ak,Rm yeme., ne 0 r u · ~ - ğerli ve hassas eridin: tarafından t:aınamlanınış. dilndcn ıtibarcn ted - yar rma g llllŞ r. m:ı ıne er g<•tırı nılş, fa at he!' ne- , . • ~ 
müzde, üst.ünü kııplıyan envaı t!""li d-hal bet taraf edılcceğinden eınin m·isaln başlanmıştır. Şirketi Hnynycnin 48 numaralı f'ından tel"tip edilen profesyunt'I dense hl~ istifaıle etlilınemiştlr. adet sdırın ve bırçok. U1! ~ 
Parmak iılcrinden, Nuhn Nebıden ... j p 1\'a-1rnrondıuı rla dün gP.tıç bir kız, giireş mü~abakııhırınııı danışıklı Şıındi buraııı va müteahhide ihale büyük Memurun vazıfesifte k oldugwuın içindir ki, bu satırı.arı yaz· ollate: d ...__ 
kalma olıluğu anlaıılau bir yeme mııktan kendimi meııedcmedım. IBoğıı.zda deniıc dutıuüş, kurtnrılmış· övtiş olması dolayısile luılkıım - edilecek veyahot B"ll·~iye tnrııfın. yet verilmif olmasıaır. ~ 
Jistt- i: Ç-Oıiın, rosto, kıymalı l!fpa- KANDt'MIR Bir ihtiyar evinde kan1ar tır. zın aldatılmakta olıluğundnn şi- dıın ışleUlt>l':E!ktir. G J RUI .,. " 
nalc ve lcaınpos!o. •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• ··········•····································· kiyet edilmekte ve bu işe lBeaen ı Adli ·ede. eçen apon - ~, 

Bir de herlıan~ bir ecnebi vaJRJ • içinde ilü olarak 'halundu 'ferbiyesi Genel Dırcktörlfığünüıı ) • !Japon • Çin laarplerinİll ~ 
nmun bimrei ~ltilnde verllen Y~ Müteferrik ı Dun sııbah Beşiktaşta fed bh- cl- lkt.at llaabeilerl: aliika<lıır şulıesi tarafından el ko- 1 14 yaşında hırsız kız rinde de böyle temidik ,.,.....~ 
meğı düşilııünuz: Onlar neden - hır -- • nayct olmuıı, GS yaşnWtn ibir ihtiyar 11ulnıa111 istenilmektedir. 1 F il ,.._d ~ 
zi afet çekeı· gibi- bol ve itinalı ye· Ekmek fwatıaa 10 para zaın _ _. __ ında knnlar içinck olü olarak Ih. racat ve 

1
·thala•t at 1!11• Kıı.Uışında o~uı:an ~4 ya. ve harp tetmyilüae ~ _...,, 

y. ' çu-nk.ü· ·a ben rosto " j UU6l>i Ru gıhi profCfiyoııel güreş m(l- 1 vında J<abnrı adınıl:ı lıır kıbtı km, d 1 • eD ~ 
mek verirler.. • l' ' yapılması muhtemel bulunmuştur. D sııb:ıkııları isminden Je anlnşıh:ı. gc"eıılcrdc lıir "C<"e ransı Arpacı devlet a am arma İfl _.' v kıymalı ıspanak sevmiyorsnm?.. Beşiktaş Yıldız caddesinde 17 nu- un -400 hin lir.alık ihracat o1muı,ı- ' ,.. ., • • I b .. ,.r-
;:ııbcn, bu kadarcık yemekle doy - Tcwrak Ofishıin f tımbu'I~ buğda- maralı evde oturan 68 yaşında tur. Şimal mem~elte~erine ~~k, Al- ~=!ı l~t~~~eef;;;'e;!z:n:;fut~ı~a;~:ı hanında oturan :'ıtaklıule, Nazlı ve rilmıfh. Ve basıl ugun 411" 
mazsnm? .. NThayet yıı ben ..• Fr.ı.lmt yım ~ennce?de vem1esl lizenne l.'k -ı !Mlımet Ali, ihtiyar olmasına rağ -ı manyaya 150 bın Jıralık. tulün, Ro· r~ vcsilcsile para knı.anmnk is. Mıızlümuıı lorliı.l1trm11 &-ırerek soy - Amerikan münasebab aOlt 9' 
d d zatmıya liizuın yok ım- ımek !f}"atl:ı.rma .zı!m yapılmnsı ıcap lb ·ıentıler ıtert.ıp ederek mıtnynya portakal, isvıçreye deıi, mııı,ı ve Y3 :r. anmıştır. d ik b' . et ...... 

e ım ya, u , eıtecr.U.lnl dün ynzmı~tık. Aliıkadu - kmcıı, ~zı cg ,_. ",,.unrlan ,nyn' Rulgaı istann balık ve zrn.·Un gönde- tedikleri bir işdir. Tıpkı ranıbıız Fatmıının muh::.kemesine dün" İ - ce e naz ır va:r.ıy sacıık ve ene verseler ona şaklı-, ne .. · • arısmuan ve ııı.ı çoc~·ı; •• .1 i . -., lcumpnn~·ııları gibi. Hnlkımızın ki · ,. c hk ı 1 ' lun aldadır .~ 
k 1 ı . "dl diyip yiyecek - laı· bu wmmın 10 para ıılacngını d ~ i h" k genç erkek rı m ştır. ncı Aı;.ıyP- czn nuı. emeıı nı e, ya-, m • ~ 
.ıs~ aı ona fil .> lah'!lin etnıektcdlrleı-.w ol tı:rdıaı~~ ~vt.nnı: •. ~~i;.o ~ün sabah ba- Rumanyadan gazete bka\iuş/ ıJe~~::~ıspv:,.~~li ~nnnıt?h~veetlt~~ şı kü~ıik olduguııılıın gizli olarak l\Iuharrem Feyzi ~ ıın - . Dıger taraftan hugdnylurın De - en "~ ""' ki k~ ~.. "' barl·'ııllıışwr. Xetieede hırsız kızın 
Ya .-u? E~et Jumıarnlarda ı<umhı- 1 .. d tst b 1 11• - . cl .. balarını :zl;ı,·ııTete ı;den çocu ar, ~· k,3..-ıdı geliyor kabııl l'lınenıc!C'l·i irap eder. 

0

Ha. t<>vk:fi:•r vı> ;•lılti~rin çağırılmaeııııı .t•JI' 
!er boitur. ) emek sofrasındn _d:_ı s_u r r e en nn 

11 3 ruı. ı. ıçın ndıını ilisim kanlar !cinde c•lt.ı -,n h:ılıle blr "' • 1 lr.n or~anizntôrl!ik yapanlıırlu k:ıraı vC'rllenk nıuhnkem' talık o - Yttgoslavlar 8000 ton ., 
yoktur. Neden sonra ~arson onunu- . R • 1 x.: 1 - b te e .r u7.CJ"ln e ya r .. l"lı gı,rm c ')?Üıe;: yspan pehlivıınların hlçlıi· lunp u tur. la olarak dort moture ıtrtıvaç var ır. d" ., . d ta ._ .. u-şı r iRasın Krıoperııtifi lçhı Rumanyn-ı 
r.e bir şişe su getiriyor ve hemen Lıman eıs •ı;• vatı~ta e unun - , dır. Derhal ımbıtn vaziyetten 'haber· Clnn nı~~lm miktarda ~ıızcte ve 1~"e- risi Bııdcıı terbiyr.si tP.şkillıtı + Hlı· sene kadar evvel, işden çı· pamuk alacak r tlİ' 
pusulayı i1Yl7alııttınyor. minine .çal~lmakta ır. dı:ır edilmiş, yapılan tahkikatta <:1 • n~:ı. kagı~ı Y?l:ı çıkmıştır. Tn.ı-:ı!'l ı klüplerınc mensup değilln"ir. kurılma!.ınn •azarak, Maarif flf{ldüı- Diğer taraftan YugosJa$,. ti'_ 

Ba; sadece, kıs:ıca, düpedüz: A - Yenı bır kayrakla yıldız ııayctin iki gün evvel i k11dığl nnla· ı L_ımıtc~ şırketı?e• Anknro~:ın. ı:elc:ı j Türkiycde sanat ve tlt-nı l't ı;cr- lug:.i "·vııı ınduki Kimyn Enstitusü. 
1 

ilk pamuk pnrtistnin ~ .ıl 
yıptır 1 neı <'ylül 940 tarihinde Amerikan fılmı~ır. Tnhkikata devam eden bır emıl'le 50 bı~ l~rahk nl.rcdıtlf a- bc'1. C'ld •itundan bu giL! kazanç nıi kuı •laklıyan ,.e iştial edecek t.-C· an . . •lr l"": 

Zira, su yemekten ayn bir eey de- rasath:ıneleı·i fa rafından keşfedilen ikinci şube cin.-ı.yct mıısası bazı ŞÜJ>- çılması bildJrllınıştır. 1 temin eden faaliyetlc·n• ır.nni ol- zalnrl ı ı ııtlın civar bnll:ının hnyn - mlş, 8000 tonlnk ıkincı ~ .. 
i"lldlr. (Yemeklidir) diye ,şu tadar bir k:tıyrukln yıldız b"rlncikünunun ~1~~ şabı lnrı nezaret nltınıı nlmı~ · Rumanyalılar pamuk teslim nı y:ı ıııev?.ual itih:ırilc imk·n tını t• lıli'·"Yt' ıltişürcn odacı Mehme- daha satılmıştır. Bunlann , 
para isteyip aldığınız yolcudan, her ilk hnfUısındıı nn:ımır.ln güneş nra- 1 h d 1 yoktur. GiirPş miiı•aiı:ıkalnn ve - dııı, Dıı ınc, Ağırcez:ıd:ı görfilcn mu- g'(lnlerde tcslimine ba~lan::cattd' ~ 
yemek sonunda 5 kuruş su parası is- ·ınd:ın geçecel:t r. Bu hususta J\an- Gırtiağından ke kin biı· bıçakla kı: a mıya asla 1 ar sıl('~ile halkımız iğfal ediliyorsa ' hak• mcsi du•ı lılfı ilmiş, 4 sene 2 ay ~ 
tiyemet "nlı. Bu ÇCtk çil'ldn h:ıreke- dil'i nısnthancsi miıdürti Fatin de- silen lbti~ann cesedi morı.,rn knldı Son anla:ma ıle Rum:ınyaiılııra ı m•ıddclumumflığe mlil'acaatle lınk ııııiıldt•tlc haııb yatmasına karar ve. 
tin derhal önüne ge(flmelidir. Zira miştir ki: rılnıışt1r. satılan panınklnrın :ıkrcdltifi gelmiş lannı atamaları icap cdec ği ta- rilnıi~ı.r. 
ıın':ına llÇ bl?f kuruı zamla ortadan c- Ben henilz bu yıldızı tı>tkik et- + Evvelki gece Yali konağı cad- olduğundan bu ıııallnr hazırlanmış • ı bıi bulunınuk~ıı lır. Kl•yfiyetın + Sarıy"r<le, manavlık ~;npan 1 
kaldırılabilecek bu (ayıp) ın deva- medlm. Fakat bunun arza bir teh- desi 61 numnralı evin zemin lcııtınd:ı tır. Rumen heyetı .bıdnnn ve lzmirde 'I tavzihine tnva••ııtunuzu l'ica e • Şükru admda bll"isl, 5 kuru~a mal 
mma. eminbn, çok kıymetli Deniz- likesi olması muhtemel değildir. oturan ?ı:lihalin kızı Argirn ve mi· mullıın muayeneye bıı~lmmş!nrdır. 1 der. snygılanıııı sunarım. ettiği yc~ıl bibeı·i, 15 kuruşa "atar-
yollan erkünı, benden fıızla mutees- Ayni zamanda gözle de görülmlyc - snfıı l\Inrikn C'Vde utururlnrkrn kn- Adnnn pamukları l\Jeı ln ~·ol ile 

1 
Gurn

6 
Fcdcı-oıryonu Ba..-1.:anı 

11 
keıı ynk:ıl.ııımış, Yedinci Asliye Ce-

1 slr olBcaklardır. cektir. Arza çok yakın ge1;crek ~özle nnlıznsyoıı şlı ketinin k:ıpı önünde aç- get!rtileccktir. l\fersln ve İz"!ırckn Tuyyur l'al~z • zıı rn:ıhkeıııesine vcı·ileı·ek diln 25 ı 
Blı nz sinirlerimiz yatışsın, biı· gıirülecek bır kuyruklu yıldız bun - tığı çukurdan Z('llı!n katına ~azan zc- ı :ımuklarııı limanımıza nakli lçm ar-1 ----- Jııa :ığ"ır ııara cezasına mahkum e -

1 parça da duııyndan haber alalım dl- elan elli sene sonra geçecektir.> birli gnzl:ırla zehirlenntlşlcrcliı·. nıatıirlcrden vapurlar tutulnıııştur. dilmiştır. 1 

Sefkat sözilmü kesti: 
- Bllmiyoı·um. Onu bu halile belki daha çok seveceğim, belki daha 

az. in an bunu btlmez, lillemez... Şimdi içimde acı, taUı, karmakarışık 
bulanık hWer var. Ona acıyorum. Muhakkak bu. Onu teselli etmek is
tiyorum. Fakat o kadar mağrurdur ki bu teselliyi 1 tenıez. O daima 
benl teBelli ederdi. O benim hamiın, her şeyimdi. O bana ku\'vctile ken
{ilni sevdirmiyc çalışırdı. Renden merhamet istemez o. Faknt yine onn 
acıyorum, çok acıyorum. Onu görmek istiyorum. Sevgi değil de nedir bu? 

Amıemle bııkı:tık. Bu cevap onu tatmin edi~rdu. Fakat b~n rahat 
değildim. Seyfinln yerinde olsaydım ben de tereddüt ederdim. Arada 
çocuk mes~esi olman lnmlanıı biriblrlerinl unut.mıyn çalı$1J1alan belki 
ikisi için de hayırlı olacaktı. Fakat çocuk iti bozuyordu. Arodi dilşunü
lurae bunun da çaresi yok değildi ya! .. 

- PckJilAl- dedim, ben bir kaç gQn sonra gideceğim ve Se:rfiyi gö
receğim. Baba olacağını düşünül"Se başkıı Uirlü hareket eder. 

- Soyleyfnlz, rl-:a ederim, orasını söylemediniz, niçin mektup yaz-
mamıı bnnaT 

- Sen söyledin ya işte ... Seyfinin tablatln1 bili)·orsun. 
- Benden ka.çınak mı istiyor? 
- Kaçmak değil... Fakat... Anlaşılan... Sana gör6nmiye cesareti 

:yok. 
- Cesareti mi yok? 
- Senin en büyük !edakirlıklara katJanmıya hazır olduiunu bili • 

yor, belki seni yormak; bedbaht Qtnıek istemiyor. Ben bunlan onunla 
iYice kon!Jlmadım. Bir bastaııede ller teY ,b'luıulamaz. Sözlerinden cı· 
kardıtım mbQı aö.flll7oraa. 

Bü11ük milü roman : 23 

Yazan : Server BEDi 
- Şimdi aynen hatırlamıyorum. Sana o halile görünmek istemedi

ğini söylüyordu. 
Şefkııt yerinden fıriıyacak gibi bir hareket yaptı: 
- Aman YaıabblL-. dedi, şimdi kabil olsa koşa koşa onu gidip lıu

lacnğım, hu müthiş fikirden onu kurtaracağım ... 
-- Biraz sabret, ben gidip konuşacağım. Jo:ksik bir ,ey soylemiye-

coğiın.' emin eıl. 
- Onu ben de bir mektup yazarım. 
Aıınem sevinçle bağırdı: 
- Çok iyi olur!. 
Şefkat bu mekttıbu yıızmnk için yerinden fırladı. Biz annemle yalnız 

kaldık. 
- Oh 1 dedi nnııenı, ne kcıdar iyi oldu 1 Üstüm<ı7.den ağır bir yük 

kalktı. Seyfi de artık nazlanmaz, değil mi? 
- Orasını lillmem, dedim. 
- Niçin oflum! Aı tık ne bldı aı-ada? ~a& her fqi ötnırı& Alla· 

siipürge yapar, çalışırım diyor. Sevgi dcğıl de nedir bu? Bir de çocuk 
\"ar arııda. Eğer Seyfi lıu km almaz-sa çok r;oziimden düşer. Benim ta
Tllf,mdaıı rln ı;()yle ona. Aıada çocuk var. fl;.m gciı·ıniıyor musun? Pır· 
Janta ~İbi güzel kı7.. lCıılbi de pırlanta. D<!ınln çok sev(Jlm onu. Benim 
de gözlerim yaşardı. Seyfi dal'ıa ne 1stf>·or? Kibiri, azameti bırakınn. Bu 
kız her Şt'yc rn7.ı i~tc. Ynllnhi ba~ka hlri ŞıofkatJn yaptığı denıd:tllği 
}·aprnydı ... Çfüıku demıizl:ktır l•u.. Nlkııh olınad:ı.n. etmeden... Ama 
b!ribirler:ni scviyorlnıınış, cı·gpç bh1blrleriı>e knvuşııcaklarmış... Olur 
nıu ôylh ~"". hiç? İşte ba,ıaı ına böyle bir felaket geliverir. Ya Seyfi 
iılsc~·di bıı kız ııe yapacaktı? Allnh ar.ımış t:ı uğlanırı canını bağışla
mış. f:len p<!k kızarım lıu nhliıksızlığ::ı ... Kıznrırn nuı.a, lıak, anin artık, 
Şl•fl.ntiıı tuıli o kııclHI' l1kkntlrr.1! dokundu ki hu selcr kızamadım. 'Erke
ğini o kaıl:ır sc•. iy"ı' ki ııikiihlıırı kıyılmış gibi geldi bana. Şimdi bu kız 
rıllı~ın lılri olıınyılı Myle ıııl ynıııırdı? Çocııı{unıı dıişiiriırdii, başkıı er
keklN·iıı kolunda gC7.!!!0dl. Hu ı:Uzellikle hangi ('!."kek 01111 jstPmez! 

Bcıı C"l:ı.nırı fçiııclt• 1'<'Zlncrr•k nnııc.nı1 dinliyord\lm. Bu öyle bir vnk'n 
irli ki Uıunk;;~ıriire vnrriığımıı giirıdeııheı·i tutmasını ihmal ettiğim not 
ılC'ftPrimc ı.::fı rıfı ı;ilııfrnc knydNlllml~ c clcğeı•rli. ( Zııt"n o giinden itibaren 
not a1mıyn lıışınılım \'<' bütun bu satıdarı o notlar ı:ıvc.•inde yııznblli
yorum.) Fı.knt ben nnnem gibi nüşlinrmiyordum. Evet, nrudn çocuk 
ohı:•ra VC' ŞC'fkat tc her Şl:')'e razı olunca Se~ fini•ı kararını değiştirmesi 
Jazımdı. Lazım de·il, enı1.tı, Fakat Şefkatin cevabı Seyfiyi tatmin <'de-
1.ilctt-k mô)·ıil ~ Ilunlaı· cYlC'nselcı- hile bahl"yar olnb:Hrler miydi? Çünkn 
Srvfi hu kız iırn irdal iiı.lık i<:temlyrırdu. Şimdi benim Seyfiye Şe!kat 
Da!l ına aı7.Pde::~i·m şey, yine bO,ik lıir ied&Jcirldrtan Jıaşkzt nefdi? 

Hürriyet, tesanüt, v.tan 
bumu birer manevt mefhj, 
ve insanlar, bu maaevl ın~:JJ
lar için yn~arlar. Esir 1•:=;-fi' 
tansa Glme); te?cih ecl• ~ 
sana esaret zorla kabul ~· 
miyeceğt için, hünlyet ıçlıı ~ 
pışan bir millete de _,.~ 
mil edilemez. Dünyada ....-.a 
ateye baıka bir ,ey ---- ,,.,, 
olmadı1t111dım müstevli ~r. 
vatfııkıretsiı1lk mukaddetd~ 

Hürı·lyet bir lmaNJır, ıııı" 
~ayoılrc iman edeı1 ina&Jll 0

1 
tJı" 

ımımf! kadar sürükltyetır!ttl 
sele kalmaz. ~ 

Ru sözleri telkin eden ~ 
pek çoktur. Çanskksle, 
harbi ve nihnyet Fm: ~ ~ 
ve İtalyan - Yunan na:ı-

Napolcon bu h_.....
tecrubelcrinden çılul'IJOf..•• 
için evvela zafere ı.
liizı md ı r, fist tarafı 1>11 
:aorile Urıdi 



Milli yardım komitesinin 
faaliyeti nihayet buldu 

Başvekil dün lıükfimetin 
teşekkürlerini .bildirdi 

.....___--------------: Ankara, 27 (Telefonla) - Büyük lesinin, Cümhuriyet hükumetine yap.. 

Yunan-ltalyan 
harbi 

Mlllet Meclisi bugün Ilcl'et Cnnıte • mış olduğu b!iyilk yardımı, maddi ve 
zln başkanl~ındıı toplanmıştır. manevi büyük yardımı huzurunuzda 

Celsenin açılmasını müteakip Ti· ve bu vesile ile Türk mllleti huzu -
carct Vekilliğinden istifa eden Aydın rundıı Cümhuriyet hükQmetinin te -

b (1 inci sahifeden •v•m) Mebusu Nazmi Topçuoğlunun yerine barii~ ettirmesine müsaadenizi rlca 
.ı:unan ilerleyişi muntaza- 1 Ticaret '{!!kil~ne Ankara l\le~usu ederim. 
Jba d t ktcd' l\Iümtaz Okmenın tayin olundugunu Milli Yardım Komitesi te~ekkül 

t n evam_ e me. ır: bildiren Riyascticümhur tezkeresi o- ettiği dakikadan itlba::-en, Cfımhnl'i-
leri harcketı bir kaç gilndur de - kunmuş ve muvaffakıyet tcmeıınile· yet 'hükumeti, bu büyük fclliket kar· 

ı'anııı bir surette inkişaf etmiş ve tile karşılanmıştır. "ısıııdn üzerine alılı"'ı vnzifeyi ya • taly l ·ki · b" üdafaa hattı v ı> ~ .. nı ıırn 1 ncı ır m Bundan sonra Hllmi Urnn kürsü- parken kendisinden en yüksek yar· 
sısıne fırsat bırakmamıştır. İta! • ye gelerek .Milli Ynrılım Komitesi dımı ve en tamimi bir iş berııbcrli

l'anıarın Amavutlu{,"ll gônderdikl~ri namına beyanatta bulunmuş geçen ğini görnıÜ" ve bu suretle fclükııt -l'enı k t J d h 1 cephevc gönderıl- ' ., 1 
a ar er. 11 

J kanunuevvel nyıııın son giııılcl'inclc zede vat:ıııdaşlarııııızıı yardım eder· lııekte, fakat :ı: unanhlıırla her te • bazı şark vilayetlcrimlzılc vukun gc- ken kendilerinin çok bliyiik ıııur.ve -
~sa geldiklerinde bozulı:naktndırlar. len zelzele fclii.kctini lıntırlatmış, o nctleriııe ınazhnr olmuştur. Bundan 
k 'Yfiyet, pek seyrek istirahate sev- zaman Milli Yardım Komitesi teşkil dolayı şahsan ve nrkııdıışlanm na -
dolunnn Yunan ileri kıtaat~ml\ son edilc!iT•ini vatandaşlaı ın hamiyet ya mına tn.,ekkürlcrimi arzetmeyi bir eree(' lmalarına ragmcn bu ı:. ' -.. 
ltı 1 yorgun ° k d. C .. ·· ı rışmn başladıklarını sı.iyledikten son borç bilirim. Bu vesile l!C' kC'z:ılik 
la ret c tecC'lti etme t: ır. uzu am: ran sözlerine şöyle dC'vam etmiştir: dost, yakın, uzak. bütün medeni dün· 
Çorındıın ayrılarak d:ıgılmış ol.an lıiı •Dahndcn ve hariçten vukubulan vndan, ismi işltilmiyecek kadar u • C: İtalyan asker gruplan, bı~b~ssa nakdi tcb"rruatın yekünu bC'Ş milyon ~ak dünya koşclerinden Türk mille
d rfte mıntakasında, açlık y~zun - 325 bm 870 Ura 44 kuı uştur. Bunun tinin bu felaketi anında yapılan kıy
ı:: ormanlardan çı1mrak teslım 01

; 1.420.727 lira 47 kuruşu ecnebi mcm metli yardımlarını burada, huzuru • 
, 11 ktadır. Bazı yerlerde İtıılyıınln lekctlerdcn gelıni tir. Bunlar muhtc- nuzda, şükranla anmayı bir borç bi· 

Udane mukavemet göster~cktcdir. lif ecnebi dovizl r halinde gelmiş '\'e lirim. Bu, hakikaten o kadar büyük 
°'Yeni İşgaller beklenıyor günün kuru üzeıindcn Türk parası- ve alemşümul bir ınnhiyet arzetmiş

ı Yunan hatlarına gelen ~aşe ~~l: ~a çevrllmişti~-. Maruzatım ıta 1'ürk tir. Demin sayın arkadaşım Hllmi 
'<ltı, efradın yiyecek, ıçecegını !ırasıdır. Gcrı kalan 8.9.05.142 Ura Uranın da işaret buyurduğu gibi bu, 
boUaştırmaktadır. Umumiyetle ü- 97 kuruş" tamamile dnhılden vuku- Türk milletine karşı biitiin bir nıe
ltıit d'ld'V• ·· b"rkaç güne bulan nakdi teberruatın yekilnudur.~ ılcni cihanın göstermio <ıldu~u bil -
lacı e 

1 ııı::ıne gore, ı. . .. . Hilmi Uran bundan sonra eşyn \'tik bir vakınlık ve dostluk eseridir. 
ar Yunanlılar, yenı mühim vardımı hakkında da mufassal iza - Hunu da" bilhassa huzurunuırlıı te -

;tratcjik noktalar İşgaline _muvaf- İıat vermiş, Komitenin fanliyc!l~e barüz ettirmek ve hu kiirsilden ken
alc olacaklaıdır. Bu mevzıler zap nihayet vermesi için Meclisten ızın dilerhıe teşekkCir etmek isterim. Bu
~dildiği takdirde, İtalyan ltıtaa- istihsalinin ıaruri tclakkı edildiğini, mı arzetmek i~tiyorum.> (Bravo scs
lının Arnavutluktaki vazi.> etleri hadcma yapılacak yardımlar için fü. ıeri, alkışlar). 
"; bilhassa tutunabilmeleri daha zılny şubclerina müracaat -~d~lmesl- Mecfü:, bu müzakerelerin sonundn 
ijYad .. k'.ll kt" ni Komitenin muvafık görduğunü ve 

1 
umiy, 

"-e ~u.ş u eşece ır. bu maksatla bir ta'krir hazırlandığı- 1U40 mali yı 1 muvazencı uııı c-
'ır<>k ıhtıyatlı _d_av~anan Yuna~ nı söylemiş ve takrlıi kabulü rica. ~ine dahil bazı daireler bütçeleri 

ııı.1c k ti l d hı cetvellerinde değieiklık yapılmasıııa arnatı, ço ıyı nıye er e a sile hey-eti umumiyeyc takdim etmiş- k 
nı._ E d'ld•v· alt kanun ltıyihasını kabul edere .;:--. rgirinin zapte ı ıgıne ve tir. Takrir kabul olunmuş, ınfıtcakı-
-:..ıb d · ı fik irtiınaına nihayet vermiştir. esanın tahliyesine miite nır çı- bC'n söz alan Bnşveki Doktor Re • 
~n haberleri hoş görmemektedir. Saydam şu beyan.attn,bulunın~şt~r: B. !\1. Meclisi gelecek toplantısını 
ltı... 1 A k d 1 Mili ''n•dım Komı cuma nünü ''apacaktır. 
t - ... nlılar, italyan üssü o up zap- c r ıı aıı ar, ı .. • - ,.., J 

tdılcn Göriçe mıntalc.asında nor• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

:-ı şartlan kurmak için ellerin - G •• f • • •n 
1 tn gelen gayreti earfetmektedir- ece seyruse erı iÇi 
tr. Mıntakada polis teşkilatı ya - b• J 
Slıldığı gibi, nafıa memurları ve ti- alınan ted ır er 
:ret rnemurları da gönderilmek-

dir. Telefon hatları tamir edil -
~ (Biri?ıct Bnlıif edrn devam) karşı maskelenmesi, 

b H b• Aksaraya doğru giden tramvay 5 - Birçok kahvelerin, camla-
"11Slr ar ıye yollarındaki bu neviden manialar rmı kırmızı. beyaz. veya açık renk 
Nazırı da öldü beyaza boyanmıştır. Eminönü bezlerle perdeledikleri görülmüs-

lca meydanıııdaki refüjler üzerinde tür. Maskelemekten maksat, ha -
ı..~ hire. 27 (A.A.) - Rcuter mu- bulunan kağıt sepetlerı de ayni rice kat'iyen ışık sızdırmamaktır. ~rl bildiriyor: k 
l> arısır Milli :MOdafna Nazın Salih şekilde beyaza boyanac. tır. Kalın siyah veya kalın koyu 
) atanın bugun birdenbire vefatı, i- Motörlü ve motörsüz. nakil va- mavi bez veya kağıt kullanmak, 
~· lnahfillerde buyilk bir teessür sıtalarının gece seyrüııeferlerinde daha elverişlidir. 
~ lit etmiıtir. Zira Salih Pa,aııın yakmak mecburiyetinde oldukla- 6 _ Bilumum sinemaların an
~tı, bundan iki hafta evvel Baş- rı fenerlerin son zamanlarda bü- trclerınde bulunan lambaların da 
~ 1 

liaaan Sabri Papnın ansızm yük Avrupa şehirlerinde kabul camları koyu renkli bezlerle dahi 
~~~:r.pek yakından takip eyle - edilmi~ olan tipte ve yeknesak 0 - kapanmış olsa, içerideki lumbala-
" ı !arak bir tip iizerine tesbit ve ka- h · · · k k·ı 'tal\ lh Paşa, ıı giin evvel Milli rın arıce ~ıya vermıyece şe ı • 

'dafaa Nazırı olmu, ve ilk defa bul edilmesi için yapılan tecrübe- de maskelenmesi şarttır. 
tak kabineye ırirmiıti. ler iyi netice vermiştir. Bir tip 7 - Maskelenme i'inde siyah 

~llüı Paşanın cenaze merasimi lambalarla bütün nakıl vasıtaları- veya koyu mavi kalın bez veya 
~apılacaktır, nın geceleyin yııkacaklan fener - kağıdın kullanılması lazımdır. 

6JI R 1 !erin gerek renk ve gerek ziya 8 - Apartımacların, hanların 
... umanya 1 vermek noktasından biribirinin ara yerlerinde bulunan hava ve 

lt11 .. ana dizildi ayni olmaaı temin edilecektir. O- aydınlık içinde bırakılmış bulu -
, . - T to~obil farlannın .. alt kıamı~da, nan boşluğa karşı olan pencerele-
a..ondra 27 (A.A.) - Reuter: fk l L b 1 t enınde k ı b 1 k .\ ' u ı o ara~ eı mı ıme re rinin de mas e enmesi ve oş u -
~ lınan istihbarat ajansına Bük· ve sekiz santim uzunluğunda açık lar üzerinde bulunan camların da
lı ~ blldlrlldltlne göre, Rumanya- beya7. bir Jusım bırakılacak, ca - ıhi koyu mavi veya siyah renge ~ 64 siyasi mevkuf bu sabah sut mın diğer kııımları koyu maviye 
"4. de. lejyonerler tarafından Jil!"~· 1 boyanması. • 
~eri hapishanesinde kul'luna dızıl- boitnalal-;tı_~· l k .. h. 9 - Seyyar satıcıların lamba-

tir. aza arı on eme uzere, şe ır- !arının ya tamamen men'i veya 
~ıırwuna dlz.llcnler arasında eski de gece azami sürat kat'iyen sa- bu lambaların havaya karşı m.s
~·eklı General Argealanu ve eski f atte 20 kilometreyi geçmiyecek - kelendikten ıonl'a kullandırılma
!lıl" lllyet Nazırı Marinescu da var - ı tir. Büyükdere hattında işi iyen o-
Ş-,... 1 tobüslerin de akşamları saat on sı. 
~ d d f l 1 1 O - Motörlü nakil vasıtnları-

karanllk mubtek·ır·ı . ~~el~r~nk:;.::~:,:1i.:~~:~: ta·t·i et- na ait karatma itinde yeknesaklık 
• 1 Gecelen okunması mumkun ol- temini. 

t f" • h 1 madığı için. trnmvayların iistüa- 1 1 - Bütün ıoförlcrin, umu -' 1 1r1 er 1 .. er a deki işledi~leri ~at~arı gösteren mi caddelerin haricindeki sokak-
• levhaların ondekı lambaların al - larda projoktörlerini kullandıkla-

h a 1. e r ve r ., n ,. z tına alınması i,ine de başlanmış- rı görülmüştür. Ba7.ı şoförler de 
1 büyük ampul kullanmakla beratır. 

Geceleri, karanlık sokaklnrda her, fener camlarını koyu mavi, 
köpeklerin çoğaldığı ve hnlkı ra- yetil ,kırmızı, mor renklerde bo
hatsı zettiği de görülmüştür. Bun- yadıkları ve bir kısmı da kiiçük 
ların halkı rahatsız edip korkut - ampulleri maviye boyamakla be
malarına mini olunmt1k üzere, sa- raber karanlık başladıktan sonra 
hipsiz köpeklerin toplattınlmnsı büyük lambaları maskesiz olarak 
için tedbirler alınmıştır. gözden kaçan sokaklarda yaktık
Karartma işinin noksanları !arı görülm1iştür. Nizamnameye 

1-12-940 akşamına kadar da- tamamen muhalif olan bu hare -
bili tenviratın, tamamen ışıkların ketin şiddetle önlenmesini ve bü
söndürülme ve karartılmasına da- tün vesaiti nakliyenin lambalan -

1 nın havaya karşı tamamen mas-ir olan nizamnameye uygun o a - 1 
ke enmesinin temin edilmeai la -

rak tatbiki için 20 - 1 1 - 940 ta- zınıdır. 
rihindeki tef lİf noksanları şu ıe· Bu hususta icap eden tecrübe _ 

Manevi 
Seferber lik , ................. , 

fffe, topu on bet, yirmi sene 
... eı. beteriyet taribia,te pek az 
emsali s(>sterileı.ilecek ~ Wi
yük bir imtihan ıeçirmif bir mil
let olc:lağmnuz içindir, ki busün 
de insanlığı ve medeniyeti yerin
den sarsacak kadar dehıetle es • 
melde olaa kasırga karııunda, 
çok aalün, çok sabiir, çok emin 
ve çok vakur durmak kudretine 
sahip bulunuyoruz. 

Ciimhuriyet hükumeti, saldıra· 
cajı yeri ev.elinden tayine imkan 
olrmyaa bu akur afet karııaında 
aylardanberi, millete siilômet ve 
nefse itimatta cidden pyanı tak
dir ve ıükran bir basiretle reb -
berlik ediyor. 

HükUmette buhranın azameti
ne ve hadisatın günden güne ar
tan •ahametine rağmen, ilk gün
denberi asla telif. asla tereddüt 
eteri görülmemittir. 

Bili.kit, Refık Saydam Hüku
meti, Balkan harbindenberi üç, 
dört türlü müthi, badİl'e içinde ve 
ateş karşısında en kuvvetli tecrü
belerle yetişmiş olan muhretem 
Devlet Reisinden aldıjl ilhamlar
la hadisata, nafiz ve çetin nazar
lannı dikmit, onları günü gününe 
takip etmiı •e bu takip esnasında, 
vakit vakit mutedil, fakat azimli 
nutuklarile ve beyanatile milleti 
tenvir eylemiş, vaziyeti ona ol • 
duğu gibi göstermekten asla çe • 
kinmemİf, bir tehlike olduğunu 
gizlemiye asla tenezzül eyleme -
miş, fakat bu tehlike karıaaında 
milletin kendi imuundaa ve Yİc
danmd .. emin ol111M1 lizımseldİ· 
ğini de tekrar tekrar ıöylemiıti. 

HükUnıetin bu aalNrb, ıülcinet
li ve ayni zamaacla çok vak• ve 
çok azimli llipaeti uyeaindedir, 
ki on bet aydar, Anupamn k.1-
lara bulanarak içinde yuvarlandı
ğı bidiuıt m.-c1a Türk milleti, 
her milletten ziyade buzsu blb 
ile yatamak imkanmı bulm~ar. 

Hükfunetin. tehlikenin bizden 
uzak olmakla berabeı-, daüna 
mevcut oldujuau ela aaklamama
sı sayesindedir, ki Türk milleti, 
nefsinden ve hakkından emin bü
tün milletler gibi, yavaı yavaş, 
fakat büyük bir şuur ile ordusun
dan ve ıilihından eYVel imanım 
seferber etmiştir. 

l ngiliz ler 
Torinoyı 

bombaladılar 

Saik framz Cümftır · Bulgaristanın 
Reisi te suc ıı 
gisleril iyor 

• 
yenı 

si yas e t i 
Londra, 27 (A.A.) - Hava Neza· Londra, 27 (A.A.) - Renter ajan-

retinin tebliği: Nevyork, 27 (A.A.~ - Tass ajan- sının diplomatik mubarrıri yauyor: 
İngiliz hava kuVlft!fteı'Jne men.sup sanm muhabir! lbildiriyor: Bcılln ve Romadan ~leıı tc1graf-

ağır bombardıman tayyareleri, ıalıyı 'Ncvyork !Hcralı'I 'Tribnne gazete· lanı 'bııkı1nısa, 'Bıtlganstamn yeni 
çarşambnyn bai'lıyan dün gece Tori- sine göı-e, Fran ız matbuntı, karar Avrupa ve Asya niz~nılannı iyi :ıtar
no askeri fabrikalarına hücum et - ıvoı:ınekte aciz gösterdiği ve icap e- şılzyacn{tına ve tıçHl pa1.ta iltıhak e
mişlerdir. den ıfaal~_Yctl•rde. bnlunmad!~ı ~}~ derck na7:ı idare,.ırd. tereddütsüzce 

Torino askeri fabrikalarına bun - sabık Cumhurrcı~l Lebrun 'tin ~lı kabul cyliycceğine Mıhver devletleri 
dan dört gece evvel de bir hücum mah'kemcye sevkinı talep etmektedır. pek o 'kaı!ar itimat etmemektedir. Ne 
yapılını§tır. Bu seferki ikinı:l hücum 1 Fıraıtsaıun yeai refes onel ~ ~u~r Uaşvekill, :ıe de Bulgnr Ha-
ha arları mühim miktarda :fanalaş- d P Y l·ıcıyc Nazın Berlın seyalıatme çık-
tırmıı,ıtll'. or usu mamıştıı·. Boyle bir ~elabat mımıd 

Al ıtebr•" Nevyork, 27 (A.A.) - Tass: t olarak tam mutavaati tazammun e-
• 9 naan Ig1 • •v Vicb,Y'dcn haber vcrildll':ine göre,! der. 

Derlın, w7. {A·!'·~- - Resmı teb\ıg: ' '.Fransız hükumeti küçük bir pro!cs- Şimdı1ik Mihver ortakları, ?ıtaca
Çok gayrı musaıt. ha~n oar~arı ı ~oncl ordu teşkil etmek üzere 18 ile ristnnın, numnu}'nnın \e Slova1cya

sebebile. 25/26 t:,şı-!nısam gecesı ve 20 ·a ııtasındaki gençlerin muayc- ının iltihuktnrflc ikt1fn etmek mec -
2G te~ı·ınisani gunu Alman hııva ~ ş ,_ il .,.. buri~etinde 'bulunuyorlar. 
k ti • . :f al' 1. k · ~ t . n ıne •ua~ aını9.ır. • uvve cnnıo n ı,Ye ı eşı~ anı - l\cza, l'ıfolotovuıı treninde bulunnn 
~uz!nrına ~e _ıııünfe.dt hare'kctlere Weygandın 7.İyaretleri nıfitchassıslaruı te!kı.n edcbi!e (!ği 
ınlıu;ar etınıııtıı·. tarzda, ltus - A1man tıcnret muna e-

Avonmouth'a yııpılıııı gece lıücum- Rnbat, 27 (A.A.) - Ravus: bctlcrindc de herhangi 'bir inki:;;:ıf 
lnrıııdn atılan lıombalarc1an müteııd • HükümC'tin Frnnsız Afrlkası U • ıılümctleı1 yoktur. 
dit ynngın1ar çıkmıştır. mumi delegesi General Weygand, Öyleye lıcnzıyor ki, Bulgarlstamn 

Bir vapur kafllcSinc tevcih edilen dün Rabnttn Umumi Vali General bu~ünkü hattı hareketinde bır tnr.ı.f
bir hücum esnasırıda Falmouth dva- Nogucs ile ve muhtelif Faslı şahsi- tan Titımnııyanın misali ve diğer ta
rında 7000 tonluk bir vapur batırıl- yetlc>rJe goı·üemuı, bllfıhare Fas Sul- raftan Yunanist:ının mfa:ı1i mtiesair 
mı~t.n·. Taymis koyu önlerinde orta tanını z.iyaret etmiştir. olmuştur. 
bü~1iklükte jki vapura bomba ile tam Bütun bunlardan baıkn, komşu 
isabetler bydedllnıt, ve bu vapurlar devlet olan Turkiye istikrar ettirici 
hasara u~ratılmı~tır. Alman menbala- btr tesir yapacak vazıyet almıştır. 

""j;j";; .. :··:y·~;~~.... rından garip bir B~l~·i'k~ ..... K~;~~~ 
b . d telgraf daha çıktı cı inci sahifeden devanı) cep esın e 

(1 inci sahifeden devam) !andıklarına ait dellller şimdi Belçl-
(Birinct ırıhifed~ devam) olarak telakki ettikleri Bulguistan ka hükumetinin elinde bulunmakta • 

tıuıkıedU# Mulıt~lif uewtbclardmı g,e- Berlln - Moskova dostluğunun bıi - dır. 
lcıı ııuılılmnt, ital11a11.larıx ark.ut yükHiğü ve sağlamlıiının deUlini Bu tecavüzleri gözönilnde bulun• 
orhııcz biı- bo::oıınu önlemek içiıı, görmekte geelkınlyccektir. duran Belçika hükumeti bu hare • 
Y r 1 .,. - a 1 k k keUere kartıhk vapmıya karar vcr-ıoıan ı anıı umın eıı ace e ·açara En lvisi Balkan nıcsclcsllı.ı, hidi - ~ 

··-• t .... -Jt ·1r1 ~ 1rtal d "' mi,..ir. Bel,.ika kendiaini ltalya ıle ııvvctt>I! t'9uıt .,, ı en tıo ar ıı se1cr vukubuluııcıya kadar ve sarih '" " 
tubuıM41lttı ")Clrehrlni aradıklarııu bir şeyler yazmamıza imklin oluncı- hali harpte addetnıcktedir. 
göstcrmektediı-. ya kadu timdntk temas etmemekti!'. Harp ilinı 

Gayet arızalı olo:n bu tnıntakalar- Akdcnizln şarkında ve garbinde El1sabethv61le, 27 (A.A.) - Be\6-
da Ymıanlılar. havanın mııhalef cti- iki millet b('kllyor. o iki millet ki, ka Kongosu Umumi Valisi, Belç:U 
ne rağmen işgal ettık!eri yerleri tah- tarihi sırlarını hiç kimse .asla keşfe- Kon~osunun İtalya ile harp haliMe 
kim fltlUrek 11~emektcdMer. dememiıtir. Şarktaki milletin, Tir- bulunduiunu bugun ilin etıniotir. 

Harektitt 'biitiin mızulıfle gösteren kiyenin deı·hnl halli lazımgclen me- Şupheli telaklcl edilen bitlin İtalyan
A tiııa telgrafmdan da anlaşuw:.tıJı sele oldui:"\lnu lher şey gösteriyor. laı· Leopoldville ve Elisabetbvllle'de 
veçlıi/e lta~aıı.Uıruı birinci 6o~un - Şimdllık su~mak ve bakmak icap e. tevkif edılmiştir. 
drın sonTG il..ilıei bir~ t11fıma-ı diyor. Dekaznnof Berlinde süratle İngiltere ile işbirliği 
bilmeleri dl çok ıııiişkiildür. Mare(#lll hnrcke.t edecektir. Bazan bizim te - Elisabethville, 27 (A.A.) - Belçi-
8"4ot1lio, Anr11tttttluı711 lıu müşl.."lilıi ccssüsümüz fazln bakmıya inhisar ka Kongoııu Umumi Valisi İngiltere 
lı:nlletmek içiıı yrlmfştıı-. eder. Ue aık1 bir işbiı llii yaparak onuna 

r • llllıııı. k:ıdar mücadeleye d!!vam etmek hu-
' susuııd:ı lıu müstcmlckcniu ittihaz 

1 Yeni Ticaret Vekili dün 1 etliği kaı·an teyit etmiştir. 
1Hususf otomobiller 

f e b r ·ık 1 er,. k abu 1 e tt ., b~ı:;r~!'k~~~~~ h;:~~~~n :~~:~ 
tahdit karnrı, dün akşam saat 

HükWrıet, bir defa bile bi11i -
yatı tehyiç, efkirı tahrik edecek 
bir tek söz söylememi~tir. Bafve
kil Refik Saydam, kendine has 
olan k- ve belii nutuklarında, 
daima «Türk milletinin aklı seli· 
minden, metanetinden, kuvvetli 
seciyesinden eminiz» demekle ik-
tifa etmiştir, ki bu sözler Türk Ankara, 27 (Hususi Muhabirimizden Telefonla) -
milletine gideceği yolu göster - Yeni Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen, eski Vekil Naz-

2 4 den itibaren tatbike ba~lan -
mı§tır. Bu saaUen itibaren husuıi 
otomobillerin hepsi seferden me-

mİ§tir. işte o, bugön Hü - mi T~çuoğlu ile birlikte Ticaret Vekaletine giderek 
kılmet Reisinin irpt ve ika- işe baş1amıştır. Topçuoğlu, yeni Vekile Vekalet erk.a-
zını ne kadar güzel anladı - mm takdim etmiş ve Vekaletten ayrılmıştır. Yeni 
iJnı ve ona ne kadar candan itti· 
ba ettiğini. çok asil bir surette is- Vekil, diğer Vekillerin, M.ebusların ·· ve dostlarının 
pat etmekte bulunmuştur. Bu ,e. tebriklerini kabul etmiştir. Mümtaz Ökmen, Tasviri 
refli manzara, hükumet için, takip Efkilr namına tebrakime teşekkür etmiş: «Vazifeme 
ettiti siy31etin çok kıymetli bir henüz başlamış bulunuyorum. Bir kaç gün sonra ra-
mükifatıdır. h tr fi k · b 1 d 

i t k ·· d'' 't•=L-- ed!'I- a~ "e e a ıca onuşmıya ımkin u unız• e-

l nedilmi~lerdir. Sabah saat altı -
dan ~tibaren de taksilerin tek nu
maraları sefere başlıyacaldar ve 

' e aç gun ur, ı UuaJr: ucn • • BDİ 
tedbirler karıısmda Tiirkün, bu l. mıştır. A 
tedbirleri kendine büyük bir ıü - ' 

~;:~:d;;.:E~:;~ idam mahkümu yaşlı aşık 
sini hep ba İman aeferberliiiae 

24 saat çalı§acaklardır. Bılahare 
çift numaralı taksiler çalışacak ve 
bu suretle taksiler münavebe ile 
seferlerini yapacaklardır. Diia 
taraftan kararın dıı.ha evvelden 
duyulmasından istifade eden bazı 
kimseler hususi arabalarına taktri 
numaraları almışlardır. 

J )Şirketlere ait otomobillerin ça
)!ftırılması hakkında da Ankara
ya müracaat edilmiştir. Kaptıkaç
hların sefer yapmalanna müaaa • 
de edümittir • 

med)'UftUZ. 
Türk milleti harp iatemiyor, 

durmadan yanan ve ••ia sola mü 
temadiyen saldıran bu yangının, 
çok tulhperver ve takin yurdu · 
muu airayetinden İçtinap ediyor. 
fakat o yangın bize de zorla ııe· 

30 sene 
cezasile 

ağır hapis 
kurtuldu 

lecek olursa, o ate,i Türk millelti Bir müddet evvel 50 )'&şiarın- kemeainde görülen muhakemesi 
k•dar tabii surette kar,ılamıya, , da Angclos adında bir sıvacı, dün bitirilmiş ve mahkeme, kızı, 
manen ve rub:ın ha'llrlanmış baş· 1 T arlnLaşında oturan ve semıinin taammüden öldürdüğü neticesine 
k~ bir _mi!let a~ b~lunur. ~u~n· en süze! kızı diye şöhret sala_n j varar~k kendisini ölüm cezasına 
lcu sakın ve azımlı kuvvetnnızın, 17 ya~nda Evyenya adında hır 1 mahkum etmiştir. 
meydan okumaktan, balipervaz· kıza aşık olmuş, fakat kızdan yüz Ancak, avukatı tarafından aş
lık etme~~? çok uzak durumu- bulamadığı gibi ailesinden de red ı ki_ melankoliye müpteladır: id~i
muzun butun sırrı bur~dadır. E- cevabı alınca, bir akşam üzeri asıle, Tıbbı Adli müşahedesıne 
ğer Balkanlarda ( emnıyet saha) )'.'k kk ld d · t k k alınan katilin kızı sevmesi ve · k d d u se a ırım a ış en çı an ı- • . . . 
mızın çevrcsıne a ar ayanmı' 1 k k I· d . . • kendisine malik olması hır fıkrı 
olan bu afeti. kapılarımızın önün- zın yo _un~. ~ser~ .:en ısını ta - sabit ha1inde bulunması bir tahfif 
de durdurmak mukadder ise, bu- banca ıle oldurmuşt.u. sebebi sayılarak ölüm cezası 30 
na ancak bugünkü İman seferber- Katilin, birinci Ağırceza mah- seni'! hapse tahvil olunmuştur. 
liğimiz saye5inde muvaffak ola -
cağız. Tehlike karşısında göz 
kırpmak aala pnından olmayan 
Türk milletinin, bu&'ün arzettiği 
manzara, seyrine doyum olmıya
cak kadar heybetli ve ulvidir. Biz 
bununla iftihar ediyor ve bu sa
yededir, ki yarımn muhtemel ha
diutmı, sonsuz bir nefis itimedile 
bekliyoruz. T ASViRt EFKAR 

••• Bugün matinelerden itibaren .--

SARAY SİHEMASIMll 
Vasi salonu şimrliye kadnr giirülmemiş derecede emsalsiz bir 

KAHKAHA TUFANI ile çınlıyacaktır. 

Şehrimizde bulunan 700 kadar 
hususi otomobilden doktorlara 
ait olan 40 tanesi çalışahileceklcn
dir. Ancak bımlar, ön camlarına 
şu »ekilde tasdikli bir kağıt ya· 
pıştırmak mecburiyetindedirler: 
(Dr. No ....... ) 
Deniz motörlerinin tahdidi 

Vekiller Heyeti kararn.;mesile 
bu sabahtan itibaren sefer ede -
miyecek olan hususi deniz mo -
törJerinin makineleri dün Liman 
Reialiii memurları tarafından 
mühürlenmiştir. Limanımız.da bu 
şekilde 68 hususi motörün bulun
duğu nnlaşılmıştır. 

irtihal 
f stıınbuldn mantfnturn tllecarla • 

rındım İbrahimuıde Bay fshak'nt 
büyük biraderi Bay Abdillkadir İb
rahfmzade mOptcla olduğu hastalık
tan şlfayap olamıyarak dCin vefat 
etmiştir. 

l\Ierhumuıı cenaze namnzı bugün 
Üsküdar Doğancılar camllnde öğle 
namazından 50nra icra edilecek, Ka.
rncnahmC'tteki aile kabrine defnedile
cektir. Merhuma mağfiret, geride 
hlan aile efradına beyanı taziyet 
ederiz. 

~ &a21 ıoförlerin, hilhasta ıtık 
)~ttnıa tedbirlerinden sonra, 
~l:I il nteaafelere gitme1' isteme
' c~i ve yakın mesafelere git -
t, k _ıetiyen müıterilere ciıim var. 
>o t\Ja çekeceiim. Müşteri bekli
tt;aın. Şoför burada yok!> gibi 
~Plaı· vererek gayri nizami 
>, kiilat çıkardıkları, pazarlık 
~tl'tnıya giriştikleri, gece saat 2 4 
~t" C•vel gece zammı istedikleri 
~)hl bavul, yahct sair eşya için 
~ıha ücret talebinde bulunduk
t' alclcında Emniyet Müdürlü -
~ 11~ §ikayetlerde hulunulmuş
~~~niyet Müdürlüğü, böyle 
tİlfd et eden toförler hakkında 
1ler1ıctle harmt edilme.ine ve 
~t~l ~::nl.ındırılmalarına karar 
~İi~ Itır. Bu gibi hallere ve mÜf
~ıh ~ bıaruz kalanlann, otomo
>, ~itka numara81nı zaotederek 
~t•lc at giderek, veya telefon 
~~d·~ auretile derhal altıncı şube 
::-tıı .. ~rlü~:inü haberdar etmeleri 
~iıti' 1Yet Müdürlüğü tqkilatmın 
},'t ~~laylaıtıracaiı gibi. Emni
~t Udürlüjünce de haJka tav
~~dilınektedir. Bu neviden ıi
~t '4l gündazleri akpma ka • 
;,.. 4

21
1 S4 numar!l'.,a. geceleri 

kilde tesbit edilmişti: ler yapılarak en iyi şekilde hava-
. l - Ticarethane, lokanta, ma- ya karşı maskelenmiş lambaların 
ğaza, kahvehane, sinema, bar ve kullanılmasının temini icap eder. 
bütün dükkan sahipleriniHitrin 
ve camekanlarının üst taraflarını Mavi lambalar aşağıya 
kapamak suretile ve bazı esnafın indiriliyor 
ampullerine kırmızı, mavi, siyah Caddelere konan maskelenmiş 

görmek için 'birkaç güne kadar 
tayyare ile bir tecrübe yapılacak
tır. Eğer noksanlar çıkara bunlar 
teabit edilecek ve ikmal edildik
ten tonra bu tecrübeler tekrarla -
nacnktır. 

L O REL-HARDY 

HAYDUTLAR ARASIN DA 
TÜRKÇE SÖZLÜ 2 SAATLİK KOMEDİ 

Ölilm 
Çınnr ailesinin en büyüğü, mer

hum Bedirhan Beyin son erkek n
lidı B. Murat Çınar; arkaıında ya. 
rım asra yakıa dren tem.iz bir idari 
ve adli tı.yatuı batıruını bırakank 
vefat ebnlftir. Cenazesi, buiün Fe. 
neryolundııki evinden kaldırılarak 
Karacaahınctteki aile kabristanına 
defnedilecektir. Ynkınlarınıı başsafı 
eliler, acılarını paylaıırız. 

70. numaraya telefonla bil-

ve hatta gazete kağıdı asmak pu- elektrikler çok yüksekte olduğun
retile guya maskeleme yaptıkları, dan, etrafa kafi ışık neşredeme -

2 - Birçok esnafın camekan• mektedir. Bu ciheti gözönünde 
!arı açık olduiu ve harice ııık ve- tutan alakadarlar, halen be;ı met
recek vaziyette mavi ampul kul- re irtifada bulunan elektrik lam
l~dıkları, - balarını iki mdreye indirmiye kn-

3 - Kapıların açıldığı zaman rar vermi~lerdir. 
dışarıya aydınlığın tamamen vur-
duğu ve içerideki lambanın bu Tayyare ile şehir tetkik 
vaziyete göre maakelenmediii. edilecek 

4 - Pazar yerlerindeki esna • lpklarm maskelenme işinde 
fm kullanacaiı koyu mavi 1fık ve- tehrimiz ı~ıklaıının iyi bir surette 

İİİİiİİİİİİİiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiii9 1 r• ftnerlerip tamam«=A havaya mukelenip 
r. 

Pencereleri kapamak için 
piyasaya siyah kağıt geldi 
İzmit fabrikasına ısmarlanan 

20 ton renkli kağıt dün ~ehrimize 
getirilmiştir. Bu kağıttan l O tonu 
devairi reamiyeye verilmiş ve di
ğer 1 O tonu da halka satılacaktır. 
Satış yeri, Y emiıte ııellüloz mües
sesesinin aahf mahallidir. 

İrlarei örfiye karaJ"Kahı 
ldarei örfiye karargahı birkaç 

süne kadar T o~i Topha-
ne kö,küne nakledil ir. 1 

Seanslar; ı.so - 8.30 - 6.20 :re 8 de 

~- Herşey taklid edilebilir ama -, 
Bir buçuk amr•anberl tek 

rakibi çıkmıyan meşhur 
• HAC I BEK iR 

lla mullb mllatNna 

Te .. klrtlr 
Trabzonda s8'tgı1l babamıZln vefa

tından mtJteTelUt \Mly6k tcessfirfimtl• 
zc bizzat, telgraf ve mektupla lttirak 
eden ul& akraba ve dottlanmıaa 
ayrı ayrı ~kUre teeııtfirleriıaia 
mani olduğundan gazeteııhiı:ı tavu. 
ıutunıa rica ederiz. 
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inhisarlar İdaresinia asker
lerimize sigara y&l'dımı 
hakkında bir tavzihi 

ı,çı erıyenler ISTANBUL DEFTERDARLIÖINDAN: 
Tütün tUccanmız tarafından kab

Taman ordumuza !ftgara yaınlmak Ü· 
zere teberru edilecek yaprak tütün
Ieriıı idaremizce sigara balina itrağı 
hakkında viki olan teklifin kanuni 
lnakanııızhk dolayısilo idaremizce ka 
bal edllmcdil;I hakkında son günler
ıle İstanbul gazetelerinde yapılan 
.aqrlyatın, herhan"?i bir suitefehhü
me mıthal kalmamak ibere, tavzihine 
llzum ıcö r'ilınüwtür. 

• DOKTOR- Dahlllyeci, Eliz.ıt, 
Van, 1raıa hudut hattı bat mfidür -
Ult\1 Jçin. Ücret ltaml 210 Ura. 
15/12/940 a kadar Nafia Veklleti 
Derniryolları tnıaat müd!lrUliün• 
mllracaat. 

Beşiktaş, Beyoslu , Üsküdar , Eyüp , Eminönü , Kadıköy, Fatih ka
Malmüdürlüklerinin K. Evvel-940 ila Şubat-941 üç aylak zaları 

+ MEMUR - P. T. T. Umum 
MOdürlütü, Adliye Encümeni, An -
kara Bölge Sanat okuluna müucaat. 

+ MAKiNE MÜHENDiSi -
Yenişehir Erdotan sokak No. 16-18 
Ankara. 

tekaüt ve yetim maaşları tediye cetvelidir. 
Eı1ııı> McılnıMdürliiğündett: . 

Tiltiln tacirl:!rinin bu hayırlı te -
tebbilsü idaremizce memnuniyetle 
karşılanmış ve lnhisaı-!ar mevzuatı • 
DlD bahşettiği imkAnlar daire.inde 
aeler yapmak kabil olablleceji viki 
ailracaat üzerine allkadarlara izah 
olunarak ıu fiç sureti hal gijıteril -
aitti: 

1 - Tebrril edilecek tiltilnler İn-
1liaarlar İdaresi tarafından, bu te
Wriıü kabul edocek olan Kızılay Ku
nmundan değer !iyatla ııatın alınır 
._ ~elila Kızılay Kurumu ordumu
• clllediği ıekilde yardımda bulunur. 

+ KONFERANS - Enıiııiinii 
Hıılket>iJtdert: 1 - 30 iklnciteşrin 940 
cumarte.i &'Ünü aaat (14.30) da Evt
miı.ln Cataloglundaki salonunda Dr. 
Hafız Cemal Lokmanhcldın (Çok ya
şamanın sırrı) mevzuunda bir koiı -
ferıms verecek ve temsil şubemiz 
(Hissel pyia) pi)·cslni temsil ede
ce\tlr. 

2 - 1 birlncikinun 940 pazar gü-1 
nü ııaat (14.80) da temsil şubemiz I 
(Hissei Şayia) piycsııini temsil ede-
cektir. ı 

Girlı kartlarının büromuzdan alın 

1 
ması rica olunur. 

TAHIHJ 

3/12/940 Salı 
4/12/940 Çartambe 
5/12/940 Pertembe 
6/12/940 Cuma 
7/l~/940 Cumartesi 
9/12/940 PazarteAi 

TAR/Hl 

3/12/940 Salı 
4/12/940 Çarşamba 
5/12/940 Perşembe 
6/12/940 Cuma 
7/12/940 Cumartesi 
9/12/940 Pazartesi 

Beıiktai Mcr.lmı7diirlii#ii.ndeıı : Btı11Jğl11. lfalmüdiJrliiğüıı.d•ıı: Üıl."il.da,. Malmfıdürliiğimdeıt: 
lılülki'll• 11dim Ask.Yi J14'ti111 JUiilkiy• 11•tım Aıbri .,,etim Jf ı?lkivt1 ytt iın Asket"i 11etim 
Vfl ukaütlwi ,,. t•kcütltrl ıı• t•kııütı.ri ve t•ka ütl •fi 'tJtl tekaiWeri ı•e ttk:ıiitle rf 

Mııfkiye 11etfnı A11keri ~:::: 
'L'C tt:kaütltri ı•e teka•.:..--

ı - 150 1- 350 1- 200 1- 600 1- 300 1- 600 
151 - 350 sın- 700 201 - 150 601 - 1200 301 ·- 600 601 -- 1200 
351 - 500 701 - 1000 551 - 800 1201 - 1800 601 - 900 1201 - 1800 
601 - 650 1001 - 1300 801 - 1050 1801 - 2400 901 - 120() 1801 - 2400 
651 - 800 1301 - 1600 1051 - 1300 !401 - :ıooo 1201 - 15()() 2401 - 8000 
801 - lll 1601 - 11& 1301 - ili 3001 - ili. 1501 - ili\ 3001 - ili 

1 - 40 ı - ıoo 
41 - 80 ıoı - tOO 

120 201 - '°° 81. - ,..ftA 
121 - 160 -i01 - JNV 

161 - ili 501 - -o - o 601 - ili 

Emin/Jııll Malmüdürliigiindtn ..•••• Fcıtm Malttııi dürlüği.im'rn •... •• 
Blrinoi glfe lkbıci Uİ.f• Birinci gişe lkiıtci git• 

Miilkiv• vetim Aıkeri r•tim Askeri retim Mii.lki11• retinı Aıkt1ri yetinı Aıkeri 11ctlr.t 
tıe tckaiitlm tıe tekaii tleri ııc tekaüUeri ve t•ka iltleri 'l:e tekaütleri ve tı:kaiitltri 

1- 400 1- 400 2801 - 3100 1 - 1000 1- 750 3501 - 4250 
401 - 800 401 - 800 3101 - 8400 1001 - 1750 751 - lr>-00 4251 - 5000 
801 - 1200 801 - 1200 3401 - 8550 1761 - 2500 1501 - 2000 6001 - 5760 

1201 - 1600 1201 - 1600 3551 - 3700 2501 - 3000 2001 - 250() 575i - 6250 
1601 - 2000 1601 - 2000 8701 - 3800 3001 - 3500 2501 - 3000 6251 - 6500 
2001 - 2800 2001 - 2800 3801 - 4000 3501 ·- ili 3001 - 3500 6501 - ili. 

Kadıkoy Mcılmiicliirlii#ii"'1ffl : 

lUiilki11e yrtiın Askeri ı•titl& 
t•ıı tekııilfleri vıı t~ ... 

1 - 256 - -ı=- 500 
251 - 500 501 - ıOOo 
601 - 750 1001 - ı500 
71H - 1000 1501 - 2000 

1001 - 1250 2001 - ı&oG 
1251 - ili. 2501 - lli 

t -· Tebcrı-il edilen tütllnlerin ta 
Jaakkuk edecek bedeli mukabilinde 
Ma~mizce Kızılay Kurumuna anu 
tllllen neviden tOtün mamulatı veri
lebilir. 

+ TEl•ISIL - Kadıköy Halh • ı 
virıdtn: Tunısil şubesi tarafından 
29/ 11/940 cuma gün il saat 20.30 da 
Hale sinemasında (Kanun adamı, ı· 
l\tahçuplar) temııil edılocı·ktlr. Da -
vetiyelcr idareden alınır. 

ı - Zat maaşlan sahiplerinin muayyen günlerde g(felere müracaatla maaşlarını almaları lbımdır. Aksi tnkdirde istihkakları umumi tediyattan sonra verilecektir. oıl 
2 - Tediy:ıta sabahleyin saat SEKİZ BUÇUKTAN itibaren başlanacak ve ON İKİYE kadar devam edilecektir. Ve öğleden sonra ıınat ON ÜÇTE tekrar baılıyarak 

3 - Tarife bedel farkı tüccar ta
rafından odennıek şartile, tebcrrü e
dilecek tütünlerle istenilen miktar
da tılgara imal ve orduya tevzi edil
aek üzere Kızılay Kurumu emrine 
tevdi olunabilir. 

ALTI OTUZDA nihayet bulacaktır. . kat• 
:ı - Manşlarıhı Emliik Bankasından ala"ak olan zat nıaaşlım ~ahiplerinin cüzdanlarının Malmüdürhiklerince vizesine lüzum yoktur. Bunlar doğrudan doğruya Ban 

müral.'.aatla istikrazatta bulunabl!eceklerılir. 

Bu tavzih )'azımızın sayın gaı.ete
alzd.e aynen neşri rica olunur. 

G_ENÇ 
GÖRÜNMEK 
ISTIYENLERE : 

50 Yaşındaki kadınlar. 
nasd 35 yaşında 
görünebiliyorlar ? 

Meşhur blı- cilt nıütchas;ıışı tanı
fuıdan k~if', sagluın ve genç bit· cll
tlin unsurlaı ına mil~abih olnı·uk genç 
laayvanlarııı cilt hüccyı·elcı indr.n kı..-. 
mali itina ile istihsal ve cnioceb 
tabir edilen )eni ve kıyn etli eevher, 
oDdin unsuru olan pembe renkteki 
Tokalon kTemi terkibinde mevcut
toı·. Her akşam kullanınız, uyudu -
lunuz her dakika e~ııu51nıla cildiniz 
•u kıymetlı cvh• ri maS:-l.'tlcıek' 
bealer V<' ht·r eb ıh kıılktığ•mızda 
efldlnlziıı daha bt·y~. daha tııze ol
ıiutunu görccckııiniı:. Gündüzlcrı do 
lleyaz (yağl\ız) Tokal on kremini 
kullanınız. Bu hnrı1l tcda\"İ ve itina 
uyeshıde bütün kadınlar 10- 15 yaş 
pn~leşebillı ve- şayanı lıayıe bir 
cilt 'e wıie ıtalllı: ol:ılıllh lcr. 

lst. Lv. Amirliği Satm ı 
Alma komisyonu ilan ları ......................... __ _,,~ 
200 ton kııdar rpR ve ZOO tun Ki\· 

4ar yulaf a:, r a~ rı alınacnktır. Pa
sarlıkla ek fltmest t9 111 ll40 \:\llUR 

lfiııü saat. 1G de Tophantdc İsi ı~v. 
Amirliği Satınnlma Koı;nlsyonunda 
J'apılaraktu •nmun~ ,.e ~artnaıne

led Komlıı~·uııda ğorüliir. İııtcklile · -
rin temlnııtlarıle belli aatte Komls.-
rona gelnıelerı (6Gl-l1201) 

••• 
'1 adet erıak clolııbı ~·ııııtırılacak

tar. Pazarhkla ekıılltmeııi W/ 11/940 
.uma g(in{l ııat 15.45 de 'foplıanede 
J.v. Amirliği Satınalına Koınlsyo -
n..ada yapı\u("alrtır. Tahmin bedeli 
ili lira, kat'ı teminatı 47 lira 2u 
kuntftur. Ş<'kll ~e lcr.ş!i Konmıyonda 
ct;rü!aı. lııt.eklill•rın bellı ııaatte Ko-
•ia1onıı gelnıclorl. {666-11203) 

11-•lfo 

800 kilo knııar ince veya lcalm 
INalık atı ipli i alınacaktır. Pazar
hkl' eksiltnıCl!i 20/11/040 cuma gO
nil saat 15.30 d:.l Tophanede Lv. A
aılrliki Sat.nalnıa Komisyonunda 
J'&pılacaktıı, Niımuno l Koıııisyonda 
,arülür. i ~teklileı·in temiııatlıtrile 
lteııt saatW. Komlııyona gelmeleri 

(667-11204) 
••• 

Lv. Eıya ve Teçhizat anıb11rtnın 

....................................... lr9 ..................... . 

SA LAM DiŞLER veAGIZ BAK iMi MUTLAKA-

Rl D A DIS SUYU 
iLE TEMİN EDİLİR.MUSTAHZARIN MAYİ HALİNDE 01.MASI DOLAYISİLf 

ETlERiN EN DfRiH YERlERittE GiREREK ANTISEPTIK TESiRllU YAPAR. 

UMUMİ TEKNOLOJİ 
Yasanı Cevdet Pamir 

Demir nıadı>nl ceYherlerillin hassaları ..e .,asıflan, bakır, ~nko, de
nılr, kurşun, kalay. antlınuan, nik<'I, nlkelli 'çelikler; halitalar, madenle
rin tahaınmuzdan vikayesi, hafif madenler, ve halitalar, makine imala
tında kullnnılan maddeler, yağ-luyıcı maddeler, inşaatı rıafiada kullanı
lan ınaddeler ( ğaçlar), tahtanm tetekkülü ve bunu teşkll eden anasır, 
taşlı maddeler v. s. gibi bablsleri ihtiva eden bir eseı-dir. 

128 Sahife. Fiyatı: 75 kuru;ıtur. 
Neşreden: istunbul, İNKILAP KİTABEVİ 

Tophane Salıpazarı 
Deniz yollama binasındaki 
Satınalma Komisyonundan : 

Cinai K'iloau Adedi 

Eknıek saçı 300 
Zeytinyağı 3000 

Yemek tuzu :ıoooo 

Zeytin tnnOJi ... 1500 
Kuru Ozüm 6000 
Şeker 5000 

Kıtaatuı ihtıyacı ohııı cins ve miktan ruknrıda yazılı erzak pıızar
hkln tııı almııcnktır. İsteklilerin 2!1/11/940 cuma günü saat 10 da Sah
paznntıds Dcııh~ Yolhunu binasındnki Satuıalma Komiı;yonuna mfiraca-
utlıırı llıın olunur. ( 11268) 

Bolvadin Belediye Riyasetinden : 
011 bin ııfıfu lu elektriği olan ka~abaınız Belediyesinin eczrıcılığı 

açıktu. Askerlikten ınüccccliyeti de vardır. 940 yılı hill{'eııintı elli llrn 
aylık ~ aırdım koııulınuştuı. Bunu fıc seno müdtletle veııııeyi Belediye 
Medi~i kabul etmlştir. Belediyi! altındaki eczahane ittihaz olunacak bi -
nayı meccnncn verecektir. Talipliler hemen milracautlıırı. (11191) 

lnhisaı "ar Umum Müdürlüğünden: 
J. Şurtnanıe ve nümunesl mucibirıce 160 ton kırık plriıı~ kaıı. lı 

'l:arf uı;ulile eksıltmcyc konmuştur. 

il. l'ıluiuımmcn bedeli 27.000 lira, ntU\•akkat temiıııılı 202ö liradır 
llJ. Eksiltme 9/Xll tı40 p::ıznı tesi ı~nü snut 16 de Kabataşta 

Levazım \"e Mfıbnyaat şube inde ve ayni gün ve saatte Ankaradn Bat
mildür;yet biııuınnda ınütt'şckkil Alım Komls)•onunda 3•apılncaktır. 

iV. - Şartname vo nümune sÖ7.u gcç<'n Levazım Şubesi vc.zncsiıı

den ve lı.:mir, Ankarıı Başmullürlilklerindcn 135 kul'UŞ muknbilinrle alı
nabilir. 

V. !ıl uııııkıısayn ietirak edecek talipleı 60 tondan aşugı olmamak 
Ozerc tcklıfıc lıulunabillrleı·. Hu tnkdirdc teklif edcl'cklerl mikt.ar üze
rınden tt•mııı11t yatıı ıntılıdıl'lar. 

Vl. Mfııınknsay:ı glrı:·crklcı· ıniihürlO teklif mektuplarını konuni 
\t' :lkle ('I 7,5 giı\'enınc pnra ı makbutu veya banka teıninat mektubunu 

lhli\•a l."lccck kııı~ıılı za1 fiarını eksiltme günü ihale sa"tindeıı biı· :mat 
e"'velinc kadııı· t tanbıılda Kabataşta Levazım ve Milbuyant Şııl>l'.sinc ve 
Anlaırada RaşnıCidürlyet bina&ında müteşekkil Alını Komisyonlar! baş-
kıınlıkluına mnkbuz ıııukabllindıı vermeleri lazınıdu·. (11025) 

- LE! 
tadiliit vt inşaatı iıi 29/11/940 ı Adet 
cuma gUnü ut l4 de Tophanede ;ıooo-Sobu boru u. 
ht. Lv. Amirllti Satınalma Komis- 1300 Alafran~ dirsek. 
yonunda pazarlıkla eksıltmcsl ya - 160 Soba arka dirseği. 
111lacaktır. Ko~lf bodcli 4G,148 liı a Yukorıda yazılı bo:u vv dil'sekler 

, . 4/12/940 çarşamba b'Ullll sıuıt 14 de 
ı 1 kuı ue, llk teminatı ,i 47l l~ra 11 '1\ıphancdl' Lv. Anıiı li~i Satınalma 
kuruı,tuı·. Kc,lr vı• ıartnaınesı Ko - Komisyonuııda pazarlıkla satın alı. 
misyonda gör!llhr. fsteklllerhı ka - nacaktır. İstekllleı'İıı nfiıuunc ''C te· 
nuni vesikalarilc bclll ııaatte Koıniıı- minntlarlle belli vakitte Koıııiın.-ona 
yona ıcelmeleri. (661-11125) gelmeleri. (672-11276) • 

SUSUN 
YERiN KULACI VAR 

Nakleden : CiM lllM Tefrika No. : 89 
11.'lbet lıın Gst tarafını siz takdir edersiniz .•• 

- Gidebilırıılnlz ••• 

Pariılte 
Ertesi gilnu abah Maginot'dan hareket ettik, 

bh- cün Strazburgda kaldık. Mery, bana tamamlle 
117111uşta.. . İki ahbap Çavuşlar sıbi, hususi sırları
mızı da biriblrlrııize anlatarak, Parise geldik ... 

Marlnot'dakl ikametimiz 16 8Üfl kadar allı:· 
nıa,w. Bu on hq ~n içinde epey itler baıarmafbk. 
ıBu uada da itiraf edeyim k1 ,Mecy'ye adamakıllı 
bailanmı~t·m.. • 

Patistc OCl'aikırce Wr oH7& badik 

ikinci istihbarat bürosuna gittik. Ben (M. 22) Ue 
(M. 21) i de anyordum. Albaya vercceltmiz ma
lfııııatı, elde ettigim krokileri nuıtlakn Almanyaya 
«öndermellydim. 

Albay bizi hürnıoUe kabul etti ... 
- O... dedi. Siz aılc:eri disipline rıayet etıni -

~Qrsunuz. Höyle hop diye karşıma çıkabiliyorsunuz. 

Ben güldüm: 

- Albayım, tledim, evveli/. müsaadenizi dca 
ederim. Biz asker değiliz, saniyen izinle geldik. 

- Kimden izin aldınız? 
- Xoraenwaı-. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 23 - 11 - 1940 VAZ~ 
AKTI F 

Ka•a : 
Albn : Safi Kllornm n .044.190 
Banknot • • 
Ufaklık , ••• 

DolailJelei Mulaabirler : 
Türk Ltruı • • , 

Horiçt.ld MuJ.abirler : 
Altın : Safi Klloı'-• S.'!1S, t9t 
Alhaa tahvili kabQ .erbeet • 
d llvisler. • • • • • • , 
Dtter d3vbler .,. borç111 
ldlrlng bakiyeleri 

Haz.ine talaoilleri: 
Deruhte edilen evrakı aak
dlye ka,.ılıtı • 
Kanunun 6 ~ 8 ind maddelerlae 
tevfikan Hazlae tanfındaa 
vaki tedlyat 

Senetlot eüadanı: 
Ticari •enetler • 

E.ham oc talu>ilôt cüzdanı : 

{ 

Deruhte edllea enaln nak· 

A d iyenin k&J'fılıtı esham .,. 

t a t.vlllt ( lttbar1 kıymetle ) 

a - Serbest esham ,,. tahvilat ? 

Ae>an•lar : 
Altan ve döviz filerlae a vau 
Tahvlll t üzerin• avanı 
Haı:lneye kı•a vadeli ovaıı. 
Had neye 3850 No.lu kanuna .-öre 
açılan a lho kartılıkh a vans 

h i .. eJarlar : 
Muhtelif 

Lira 

101.33S.917 .38 
13. 1113.340.SO 
2.178.051.4~ 

4~.t?,,34 

7.SlS.593.91 

-.-
28.ı:n.sı6.4'1 

158.748.563.-

1'..391.484.-

256..976.!-60.88 

47.058.696. 93 

8.277 .OS7 .S7 

. U ll,75 
7.808.722.-.-
4.389.000.-

88.nı.92'.7S 

YeAııin 

Lira 

U U97.309.S7 

......... 1 

ss .473.110.4~ 

159.357 .079. -

25'.97 6.S60.88 

SS.33S.7M.S0 

'" 

100.191.J34.s~ 

4,500.000.-
n.no.uJ.97 

72J.~99 87S.05 

PAS t F 
Sermaye : 
ihtiyat akçesi : 

A dl ve fevkall d e 

• 

Hu,uıt • • • • • 
T edavülJeki Banknotlar : 

Deruhde edile n evra kt nakdiye 
Ka nunun 6-S lnel maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından 

.,akı t ed lyat 
Deruhde edilen evrekı · aak· 
d iye. baklyesl 
Kar91lığt tama men altın olarak 
lll vete n teda vüle vazedilen . 
Ree.t<ont mukablll illveten t e• 
da v61e •uedllen • 
Hazineye 1apılan alhn karf1lıkh 
avana muka blll 390l No. la k a n11n 
mucibince Uiveten tadayiile • • · 
ııedllen 

MEVDUAT: 
Tlirk llraSt 
Altın: Safi Kllogranıı Sll.56S 

3850 No.lu k anuna göre haıı l neyt. 

açılan avan• mukablll tevdi 0:11• 

nan altınlar : 
Safi Klg. S~.S41.9:lt.-

00vlıı t aahhlldah ; 
Altına tahvlll kabil dlvlıılw 

Diğer dövizler ve alacaklı kit, 
ring bakiyeleri • • • 
Muhtelif , , • 

Lira 

usıu~.t5 
6.01)1).()() l. -

158.748.563.--

l9.39t.414 • 

t 3US7.079.-

1uoo.ooo.-

242.000.000.-

-.-
74.942.41'-

448. •1 7. 

71.lH.167. 

L ir• 
1s.OO"·---

n. ı-""1f. 

•.JS1 .tflf. .-

75. __ ,,_ 

7L 1M.1'1.J' 

1 Temmuz 1938 tarihinden it ibaren : İakonto haddi •/. 4, a lh n tlzerine n ana 'I• J ~ 
=============-===================;:::::::=~ 

M8'hur SINGER saatleri hiçbir zam görmek
sizin eski fia tlarla salllmaktadtr. 
SfNGER anatinin kaHteai ) llk
aek ınüba1aa ıeraiti faydahdır. 
Cep aaatl KTomrlan a rk""' fan t u l 2ı Lira 

., ., Çellkten ,, " :18 ,, 
11 " Kromdan ,, ,, Çok ince 2:> ,, 
,, ,. G lirnüt " ., ,. ,, 30 11 

UcU1: saatler hakiki tasarrufu tenıin ctınl.'Z. Sa
atin kalıtcsı yüksek, mlıbnyaa şcruit.ı fıı~·ılnlı ol· 
malıdıı. Türkıyede evsafının yükscldii(llc şohrct 
bulun SİN G E R :matlı•ıl bütün faydaları ca
mldil'. 

Çiınkü; dıi{cı nıarkn ımntlcrdcıı ucuzdur, 
snrrufıt t<'ınin eder. 

W· I 
ÇünkU: hayatıııızılu 

etınr:r~ 

İ7.İ bnşkn natC' muhtaç 

Çiinkü; on bu~ scııı.' znrfıııda tıınıir parnsı vcrmezsıniz. 

Bıı fı,.sııttıın istifade ctınck iıı.t.iyeıı taşra müştcl'ilcriıııiz bc.Mint 
'}>ostu vasıta~ıle J)cşin giiıulı•ı diklc•rırıılo Jıosta iil.'reti tarafıııııım ait. olııınk 
üzere saat gönderiliyor. 

D i K KAT : ~lngcr aatll•d lııtanlıulıla yalnız l'~nıiniıııü ıııeı heılıı
dcki mağazunıızda satılır. - İ11t.a11buldu şubemiz yoktuı·. 

S 1 N G E R S A A 1' L E H i :\lnğazası, İstunbul, Eminönü cnrl<lcsi 8. 

Beykoz Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

ı - 2817 lim olnıı hiı binn 4/12/940 çarvamba günli saat 14 thı 
Bavkoz Askeri Satıııalnııı Komisyonunda paz8l'lıkln tamir ettirilecektir. 

• 2 - İlk teminatı 225 liradır. 
Keşıf ve vartname.<!İ her gıin ml!Zkiir Komisyonda .görülebilir. 

(11102) 

ikineitepln Perşembe 

1~S9 l~ 28 Şevval 

21 

~53 

UH 
Rwat 
.clteırla 

15 
a•ım: 21 

Gllnet ~y arınldl 

Ölle 
lklnd· 

Eunl VauU 
.;, L>. .i • o. 
02 ı. 7 
07 19 12 

°' 46 14 
u O(ı l' 
ıh 37 lll -1 

1 imsak •Yartokl• l 
Haydarpaıa Lisesi Müdürlüğünden : . 

1 

Sahibi: Z. T. EBÜZZl t·A 

------------------

İkinci taksit 1 Birincikilııuıı 1940 da başlat. Lr.rli talebenin ıı:aıııu- Ne~l'iyat. Müdürü: c. BABAN 
nıııtln taksitlerini yatırmalaı ı ili\ıı olunuı·. ( 11 JaG) ı Ba ılıhğı yer: Ma.tbaı1i ElJtiZZIY A 

- Raporlal'ınızı bize gündeıcU. 
....- Öyleyse bizim ılc ııöyliyc<'ck baııkn &.tümü?. 

yok ... 
Albay gfıldn .•• 
- Hele hele, dedi ... Soylc·yin bakalım. 

Ben biı·az küstahlaııdını. 

- Albayım, dedim, vu bizim aı"Zlnuzdnıı nak
ledilen rapora muttnli olabllh miyiz? 

Albay yerinden kalktı. Kusadnn bir dosya çı -
kardı. Onu karıştıl'dı ... 

- İşte •• dedi .•• ve okurlu. Bir c ·eri ccd it ka
ğıdı gibi bir şey •.. Korgeneral, ordu kuıııandnnlığı
na yazmış, o da bir suı etini bize bildh-iyoı'. Bunda 
.Mel'y ile benim ismim bile zikretlilııılyııJ", bizim tah
kikat neticesinden umumiyetle ıncmmın kaldığımız 

tebarüz ettirlliyor. Bıızı sol ıı~fcrlN'İn lııinılcri veri
liyordu. Bu ı·apora nazııınn eezalıındırılnıası la:ıım

gclen tiç kişiydi. Dupuy ve bir iki arkndıışı. 

Üst tarafı gOl gülistanlık 

RaJl(Wun ktl'Aati &itince ben guldüm. Albay ba
tını kaııdı: 

- iıf ettiılb, IMıraya kadar aahmct ettiiinize ..• 

Mcry ııihnyct ngzıııı nçtı: 
Tubıi i) i etlik. 

\'c hen oturdum, Alv:ı:, :ı hudı e~i 
..,ıyn kndaı· anlattıın. 

bıtştan 11şn-

ZaYnllı ihtiynr, b<!ıı konuştukça, l'enkten ı·eıige 
girıyor. mıitecsı;iı bit lıal nlıyoı·du. Nlh:ıyet. .. 

Çok fcnıı, dedi f'ı ıın~a mnhvolmuş tn ha
berimiz yok. 

- İşin Lıı kııdnı feci olduğu ıze ş nıdiyc ka
daı' bilclirilnıl.'Jllfş mıydi? 

Albııy ııı:ı nyn yuınruğııııu 1.-urıln. Avuğıı kal
kaı·keıı: 

~oın clı• 'l'onııeıc, ıli~u hagırdı. İRtihbıını.f 
işlerinin b:ışındıı olınıınıo l'R!'nıen. <lliııvtıtln ıı hnbc· 
l'İnı yok. 

- Hizııl(Jt cılebildık ıtıi? 

- Hem <le nasıl? 

Adamın gözlcl'i llolu dolrı olıııuşln. Dt:vanı etti: 
- Fukat neye yarar? .. Siz benım için ihtlzaı· 

haliııde bulunan biı· hııstaııırı kı.Hşısında geç kalnHş 
dokt01 lu Klhisiı{iz •. 

1 

cutta birikmiş mikroplan def-'" 
mit olursunuz. 
PÜRGOLİN t& Hnelik bir _. 

rilbeııin mahsulüdür. 

Emin olmak için eezanelerd~ 
PÜRGOI.f N markasını ıarsr 

ısteyiııi'l:. 

BORSA 
n. ıı. 940 maam.ı..ı" 

Lonıfra 1 Sterll11 st f i 
Ne~ 100 Polu 1 '" c.-.... 100 ...... ,,, ~ ~ 
Atlııa 100 Drah• ı.ifl 
Sofya llO Leva •• fi 
Madrit 1 .. P-..ea -~ 
Buda.,... 110P... -
Bllkret 100 Le1 : 11f 
Relıracl 1IO Dl.. ~ 
Yokeha. 1IO Ye• & dl. 
it<>khoL 100 ..... la. ••••• , 

t:SHAM VE TAHV~ 
t 9S8 ,Uaıl• s lkraml1•H := 
Erıanl ...... 
iıvH • in11ruın l ~ 

: :; " • 
• • • • ,..tt 
" 5 --.. .. ' __ • ...u.11 

AaadoluDemlryolul vell .....-:1.i.i."" Merkeıı Bankua pefl• 
Ş.rk sı.-orta Şirketi •• ~ 

hl .. e ae nedl 

1Borsa harici altın fiyat 
!Jr9 e; 
-::-Ke .. dly• -.. ti 

tl:alaa Be4lblr llk llJ I' 
Külçe alhıa 2raaı 1 ,.••' ............................................ 

TaaYirl Efkb ___...,.... 

Niıhuı (S) Kurattar;._.. 

1 Moae Şeraiti 1 Tilr: J'l!Jı!. 
. . _,,,. 

Senelık ............ 1400 :Kr· t 

Alb aylık 11 1-
lic ayh k ............ f//lf 


