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Antakyada umumi kUtUphan;" 
Antakya, 28 (A.A.) - iaal'if Veltllllğincc 

rehrimiı:dc tesis edilen umumi kiltüphanenin a· 
çılnıa töreni bugün merasimle yapılmıştır. Şim-

Halkın arasına yaymak is 'eni· 
len fikirler çivilere benzer, Üzer
lerine 11uruldakç• daha derine 

dllik kCitüpbaııode biu cilt kitap vardu. Maarif 

Vekı1leU burada bir orta tfc.nret okulu açnııyn 

ıirerler. . ... . 
110STAKIL YEVMİ GAZETE 

~aıar \"ermiş ve hazırlıklara ba lanmıştır. _J 
l'elef ou ; 2 O 5 ~ O 

Tele. Tasviriefkir htanbul 
( Şerı-ı 2 ıacl Nhlf••lıcle > 

'---~~--~----~~--_) 

Askeri mahakim r Benzin 
tahdidatı 

~ 
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Times yazıyor -------=-----

"Yunanistana 
taarruz etmedikçe,, 

İŞ başlıyacak Dünhususiaraba-
ıardan cezalanan-

1' - [ A k [ b •• 1 lar oldu 

•• 
"TURKLER 

l\.OTgeneTQ TfUn Q ugun,ıii .. ~i~:r:it::~b~ııe~~v~~~di~~ri~~~ ··da . ·z · v • • t tt ne dünden itibaren başlanmıştır. 

Bulgarlarla 
HARP 

h"9 mumı ıgı zıyare e l Dün sabah ııaa t altıda taksilerin 

:! ıU e lU 1 ~~ l:r'd~.~r01:r~ab:1t~~açi~8~:: etmiyecek,, 
• ınaralar çalı:ıacaklardır. Dün bazı 

"Propagandacılar, Mih· 
vere muzahir olmadığı 
takdirde Türklerin Bul· Balkanhlar 

ancak kendi 

aralarında 

anlafablllrler 

hu~usi ve taksi otomobillerinin bu 
karara riayet etmedikleıi göriil
müştür. Bunlar hakkında derhal 
zabıt tutularak mahkemeye sev -
kedilmişlerdir. R iayetsiz olanlar 
şunlardır: 

16 7 2 numıualı taksi şoförü 
A li, 165 2 numaralı taksi şoförii 

garistanı işgal etmelerine 
mani olunmıgacağını 

telkin etmişlerdir,, 
Recep, 2034 numaralı taksi o - Londın , 2b (A.A.) _ Tinıcı:ı gn 
förü Adıgüzel, 24 numaralı Kar- I zctcsi Bulgı.nstan hnkkuıria ~u sıı -
tal plakalı hususi otomobil Hayrı tıı laı·ı yazıyor: i 

Çavu~gil, 70 numaral ı Kartal Buyiık ui ı· devletin Balkanlanlaki 
plakalı İbrahim, 396 numaralı yııl'I ı t ~ıni njnnlaı-ı tarnfındnn hiı· 
m otosiklet Ratios, 34 7 numaralı B:ı ' k::ı ıı rl• lctiıı"n kom,ulnrınclan bi
m otosiklet Ad em Karadağ' dır ıi hcsahıııa tuhrlk:i Ye:ra en azı bir 

• 11?.\hl•tın k<':siln11~ıle tclıılıt cdi!diğı 
~~~~~~~~~~~~~ ılk defa viikı bir ~·),· ilcğ-ıldır. Hu 

-

1,, ral Boris'in tayyare ilcı Ber
"' line gidip gelmesi akabinde, 
~lllgar Batvekili M. filof'un Ber
~e gideceği rivayetinin çıkması, 
._lkanlarda zaten çoktanberi 
~klenen r.iyasi kanııklaklann ar· 
ialc aon safba11na ıeldiji binini 
~andırmıth. 
, Fakat Bulıar Baıvekilinio Ber· 
~ seyahati rivayetinin çıkmaıile 
llltraher, bunun ıuh olmadığının 
~ tahakkuk eylemiı bulunması, 
~lıar komsulanmızda aklıseli • 
~ her,eye rağmen el'an bakim 
.... ı..ınduiunu göstermiı oldu. 

Vekiller Heyeti 
dün toplandı 

defa <la nulgnı~btan, Mihverin fiili 
mı.iznlıcretini ı-cddet.tiği tnkdirıle Al
ııııınhıdn ltulyıı.nlardnn Tilrklorin 
Bul~nr tnpraklarını işgal et.ıneleı·iTıc 
mimi olmnlnrı b('k\enmcmcsi icap e
ılcreği tclkiıı edilmiştir. 

ı.~j11oııcrltti' Kaliıuısl:ııyu katlettik lt.ri camım 'Karol rafından sokaktıı 

Bu eski lılr m:ıııcvrndır. Tiil'kler, 
Rilgurlstnn Yuıınnlılıırn taarı·uz et· 
nıedik~·e }.{ulgıırlarln kavga çıknr • 
ınnk arzusunda değillerdir. Fnkat, 
bu nınsallnrıııı Bıılı:nrlnrn yuttur -
mnk i\'ln Türklerle Hulgnrlnı· nm -
sında mazide cereyan etmi~ muhnsa
mutın hntırasma ve Bulgaristnmla 
lıir Türk c·knlllycti buluıımasııı ıı g{İ· 
,·cıwn ııı·oııab"llnd:ıeılar için bu hnkl
kntlıı ııo elıenıııııyeti var? 

öldiiriilıniişlcr ı:c ccactlcrl de hcıll:a trş1ıir cdilmifti. Bugiln Detnirnmlın
f ızlur, clcvletin cmni11ctint ve işgal altmdalrl. Runıaııvannı tehlikeve 11 ·r
tnl'mııi de gozc alarak o gfüıleri11 hesa.bıııı llormakta t•c 21cnf einavetler 
işlemektedirler. He.sim, l(aliııesktı ka tillcrlnin fllakincli W./eldc öldımd
duktcıı satıra sokcıl:ta teghlr edilme lcrlni göııtcrmekte.dir. 

•. O seyahat rivayetinden birkaç 
ilin ıonra Sobranyada cereyan 
~en müzakerelerde bazı hür dü-
9'İnceli ve hür lisanlı meb'usların 
~i.i~umeti tidddle t~nki~ ~yleme· 
-.; ve Filof'un kabınesıru, mem
~eti bir sergüze,te götürmekle 
~hl etmeleri ise büsbütün dik
!lale tayan bir hadise jdi. 
~Böyle nazik bir zamanda bü
''lhlete kartı vukubulan bu tid • 
detıj hücum, ıeçen Harbi Umu -
"1irıin buna pek benziyen bazı 
"1i.ihitn hadiselerini hatırlatmıt 
oldı..ı. 

Filhakika, geçen Harbi Umu
~i tuhur ettikten ıonra, Bulga • 
tialan, ingiliz ve Franaızlarla, Al
lrıanlara iltihak e tmek hususunda 
~Yli müddet tereddütler içinde 
"4lrn1Jtı. 
el Fakat şimdiki Kral Boris'in pe; 

erleri Kral ferdinan, Alman· 
>• ihlparatorile karabeti nesebi
~e 'Ve hissiyeden dol !.\yı, Bulgaris
ı.•nı behem ehal Alman safında 
... rbe sokmak azminde olduğu 
~etle o tar ihlerde de Sobranya· 
il Yine çetin m üzakereler cere -

''n etmiş ve bu müzakereer es· 
lla.ıında m eb 'uslardan meşhur İs
~nhuliski Kra l Ferdinan' a şid • 
detıe hüc~m ed erek e<sen Bulgar 
~İ~letini , şahsi emel ve menfaat
~ırı için felakete sürüklüyorsun, 
'lllta.t Bulgar m illeti senden bu hı· 
••net inin hPsabını er geç so ra • 
~lctır:ıı demişti. 

ldarel örfiye komutanı adliyeden çıkarken 

A skeri mahkemeler, İ &tanbul, l danlığına tayin edilen K orgeneral 
Edirne ve Ç orluda olmak üzere Ali Rıza Artunl:.al d ün öğleden 
üç yerde icrayi ka~i. edt-ceklerdiı . sonra. &aat 3 sıralarında , yanında 
Bu mahkemelere tavin edilen a- emir subayı oldui u halde lstan -
za ve reisler, d ünde,; itibaren şch- bul Adliyesine gelmiıı ve Müddei
rıını:cc gelmiye ba~lı.mışlardır. unııımi Hikmet Onat ile a dl i işler 
Mahkemcleı pek yakında faaliye- etrafında yarım saat ka d ar göıüş-
tc başlıyacııklıı.rdır. müştür. 

Örfi idaı·e komutanının Komuta na Ha kim ve Miidde-
tetkiklcri iumumi Muavinle ri takdim o lun-

Örfi idari'! Mıntnka1arı K uman- (Devamı aayfa 3, ıütun 2 de) 

Sovyet Y. nizam 
Rus yanın moda s ı 
vaziyeti ve lsviçre 

Ankara, 28 (A.A.) - İcra Vekil
leri Heyeti bugün öğleden soıırn 
EaşvckAlcl dairesinde Ilnşvekil dok· 
tor Refik Saydamın riyıı eti altında 
haftnlık toplantısını yapmıe ve ruz
ııanıesiııc dahil mesclelel' üzeriııde 
~~iiruşınüştür. 

rı'askeri vaziyet] 

! 

Yuna11 cephealndeki 
hareketler 

( ' Y a&an t , 

' 

Eski Ordu Kumandaalarandaa il 
Emekli General 

Ali İhsan sABiS 
28 Birindteşl'in sabahı İtalyan 

tıını·ı•uzilc başlamış olan lıu har
bin ilk devri 22 İki ııcitq;rinde 
Yııııuıılılaı·ın Göriçc~·i zaııtetınelc
rilc ve Eı,ir. ınııılnkııRnıa girınİtj 
olnıı t.ckmil ltalyıın kollarını Yıı· 
nan huduıl u111 ın übür tarcıfıuıı 

tardeylcırıelcrile bitti. 

SOFYA, 28 (A.A.) -
'Maliye Nazın Bo!?ilof, l\lil

li miidafaa için bir milyar 
360 milyon Je"•alık tahsisatı 
mutazammın bir layihayı 
1\lcbusan l\Ieclisine tevdi et
mi~tir. 

(Devamı sayfa S. sütun 2 de) 

Fransada 
nümayişler 

-~--

/ şgal altındaki 
mıntakada hadiseler 

gittikçe artıyor 
Lcındra, 28 (A.A.) - Miı stnkU 

Frunsıı: ajnıı«ı bildiriyor: 
]\anlı bir tenkil ile biten l'nrisll 

tnlcbcniıı nümayişlerinden sonra, lş
gnl nltındnki ınıntaknda hlidi eler 
n rtnıııktndır. 

Pariı.ııı hiıllcrindc ve mezbahala -
rıııda polis nczueti kuvvetlendlril • 
miştir. Buna sebep vahim nünıayiş
leı'İn tekerri.irüne miıni olmaktn-. 

Rumanya 
katliamı · 

Gigurfu da 
öldürüldü 

Bütün generaller protesto 
için istifa ettiler 

BÜKREŞ, 28 ( A.A.) -
Kral Karol'ün son Ba!?\'e· 

kili Gigurtu ve sabık Baş\·e
killerclen Argoteanu diin i -
dam edilmi~lerdh-. 

Dün sabah yenıdcn genış tcvkifRt 
yaıHlınıştır. ~lcvkuflar ııwynnıııda 
ı;nbık Kralın atıkcıi kabinesi şefi Ge· 
neral tlıısievıç le l.mlunmaktadır. 
Hadise hakkında hükumetin 

resmi tebliği 
Bükroş, 28 {A.A.) - Bıışveki.ılet 

tebliğ ediyor: 
26 27 son«:şrlıı gecesi Jillıınıı ha

pi:shancsindeki kemiklerin mezardan 
çı karılması münnsebctile orad~ ça -
lışıııakta olnn lej~onerler h:ıpıshane 
içine girerek eski rejımde Godreano 
ile lejyonerlere k11rŞı yapılmış oluıı 
cıııayetlcrin başlıcıı falllerl nddedı • 
len iyaıtt nıcvkuOordan blr kı mı 
nı kurşuna dizm~lerdir. 

( Dav11mı sayfa o, •Ütun 5 de) 

Yunanlılar 

Veni İtalyan 
hatlarını da 
yardılar 

Badoglio ltalyan 
ordusunu intizama 
sokmıya çalışıyor 

ATİNA, 28 (A.A.) -
Mare~al Badoglio, umum1 

kasargahını Tiranda kurmuş 
ve İtal)·an ordusunu )"eniden 
tanzim etmiye başlamı ·tır. 

Diğer tnraftıın, İtnlyanların rek· 
(Devam ı gayfa 3, sütun 1 de) 

İtalya - Yunan 
cephesinde 

L 33 üncü gün J 
T elıra/ların hulasası : 
Ytınan tebliğiııd61t anlofıldığn tı 

uorc Elenlcrfıı ilcrc lıa rekütı Gon· 
renin sııkutıından soı~ra ihtiyar e.di
Mıı Uıtfyatla devam etmektedir. it.al-

{ Devamı aayfa 31 süt un 7 de) 
lstanbuliski o zaman pek az 

\~b~yiğide nasip olacak surı::tte Sovgetler Birliği Kara· 
lostcrdiği bu bipervalığın cezası- deniz ve boğazlardaki 
-~çekmekte gecikmedi. Kral Fer - statükonun muha/azasın1 
dınan, siyasetine içten içe olan istemiştir • Hitler bu 

Alman ıattJleleri bu defa ı 
da lsviçregi dile doladılar 

11e açıkça tehdit etmige 
başladılar 

22 İkinciteşrlııdcııbe.ri .ccı-evan 
eden hnı eketler ehemmiyetli ~ey· 
ler d<:ğildir. 1talynnlnr yeni ıne'
zller vo ymi \"nı:İycUer nrıımıık 
için geri çekiliyorlnr; 1'ilbasan, 
Berat, 'l'epeılclcn şehirlerini ctlr 
ve nıiidafıııı edecek suı ette terti
bat alnııyn çnlışıyoılar. Yıınnnh· 
loı· dn ileri kıtıılnrile Pog-rrıdcç, 
:.\fo kopolis mevkilerine ve Prc· 
iııcdi w F.rgirl ynkınlıırııııı kıı -
clnr Uerlcıııi~lertliı. Görl1:c mınt.a
knı-ııııla iki tnraf nrıısıııtlıı lıııvn 
tıınrruzlan ve keşifleri, siivııı·i 
tnrassut ve kc irlel'l mlistc:ıııa 

Gayri meşgul denllen arazide de 
gerginlik nrtııınktadır. Geçeıık·rcle 
Lyon'da Doriot'nun bir taıııftıırı ) '8· 

lıudllıu'İn aleyhinde beyannameler tin =~~~~~===========~===~==~~:: 
g1hu1ştır. B u beynnnan1eler eu cuın· = - - -

~er türlü itira7.lara r a ii'men Bulga· t b• .:.. b k arzuya e ıget etmiştir. · .. tanı, Alman safında har e so -
t\a, İ&tanbuliski'nin Je üzerinden Zürich, 28 (A.A.) Reutel': Rerliıı, 28 (.A.A.) - Tı·an occtın 
'-'eh'usluk sıfatı alınarak kendisi Ncwzurchcr Zcituııg gazetesi, son ajansı bildirly.,r: 
'-'i.i~bbet kalebentliğe mahkum giinlc~: <'crt•yaıı etlen Alnınn. Sov- ı · . Alman gnzctl,kıi ~e ~.zcümJc o pu
~dildi ve adi mücrimler g ibi :ıin· yet goruşmdl•ı1 hakkında nmhıı • ı tının orıraııı olnıı Ycılkısclıcr Hcob:ılı· 
~llna atıldı. fa'utt dört sene sonra lıirlerindl•n biı i tnl'llfındnn çckıll'n tcı·, son günh•l'llc Iıwıçreııiıı Avruııa 
1111 ı ~ ı · telJ,l'rn:fı nc~rclnıcktcdir. milletlerini saı-snn bugünkü fıı1ınn· 
~" Raristan, harpten mag up çı· t uhabiı· di~·oı· ki: 1 ela masun bir ada olup olmıulığı mc· 
ip da Kral Ferdinan taht ve ta· Boğnzlarılnıı \•e Ku~iik Aı:<ynclnıı scle,:iııl h tkik etınl'ktcilir. 

~lnı terk ile firara mecbur olduk- g~"t·c>·ek FiJiıııtin ve Mısırı istllu ıçiıı P artinin organı ıu flntırl arı yazı-
n sonra istanbuliski, alayi, ve bh· pı oje mevcut idiyso bu . proje yor: 

~l\tana ile hapisten çıkarahp Ba!· Sovyetlct P.lrliğlnin muhnlefotı iıze. İsviçre Alnııııılarile Alınnııyn Al -
~elcalete getirildi. , iııe terk!'dılıniştlr. ınnnları arasında. bir Çin sedd i yük· 

8 1 • t b ·· k"' · f Her türl!i «uiıefehhüıııün ilnüıııı scllmiyc çalıı~mak birlik l~ln ınüı'a-
İle u ga~ıs an~n ~gu~ u vazıye 1 veçınek için Sııvyı•tleı Bhliiri lıükü- ı dele ctııwk üzcıe olan biı· Avrupudn 
"e O l~rıh~ekı vazıyelı arası~da nıl'ti, 1\lo lotovurı lıizznt Alınan hiikÜ· 1 tnımınıill• nıfııınsız bir hnrt'.kt•tlir. 
it. ıarıp bır ~ut~.bakat; ne dık - metile görfışıııcsıııe karnı· vl!nııişlir , Bm~a, Tessiıı de bu kuııtonun l~Hlyn-

le ıayan bır mu~abehet var. O ı ~·o yapılu.ıı l\onuşmnlur Sovyl'tlcr rn ılhnkınıı taraftar kuvHıtll bır ha
~an da Bulgaristan, iki büyük Birliği ill' Alnıııııyııyı doğruılım cloğ- l'ek;L n~evcut olduğu ilave edilirse, 
~llrp zümresi arasında mütered - ruyn nliıknılnr eden ıııc. ı•lelcre hns- İsvıçnmın htn halde l/~ınl bir niza -
dit bir haldeydi. O zaman dP. Bul- rcdilmiştir. ~loskova, :\1ihveri kendi· mm vücut bnlmııı;ı için mücaılelc e
htist ·k• · b lk l harbin sile anlnşınn \'npılacak bir tl'~ekkül ı den genç kuvvetleri tenkilc ısrur!a 
et..... an! )~ ancık a k··d~_ar B lk .- ( Devam ı ı~yfa S, ıtıtun 5 de) ( Devam ı ıayfa a, ıUtun 6 da) 

... , hlag up çı ara ıger a an 

( Devam ı aayfa S, ıUtun 1 de) le ile lıitiyortlu: Yıışasın Doriot, yn-
1 (Devamı sayf a 3, ıütun 8 da) 

Valiler arasında 
arasında 

oldu 
Bazı idare amirleri 

becayişler 
Ankara: 28 (Hususi) - Bolu Valisi Naci Kıcıman 

Trabzon Valiliğine, Trabzon Valisi Osman Sabri Adaİ 
Afyon Valiliğine, Afyon Valisi Ahmet Durmuş Evrendi
lek Bolu _Yaliliğine nakil ve tayin edilmişlerdir. 

Bir Kaymakam Vekalet emrine alındı 

jBakışlar\ 
Alman 

diplomasisinin 
hataları 

Peyami SAFA 
Alınan d iplomasisi, harpten 

evvel b ir chayat sahası• tut. 
turnı~ştu . A ylarca, h ergün, 
A lman gazete lerinden , a ja ns
larından ve diplomatlarının ağ• 
.lından · bu iki kelime yağdı: 
Hayat sahası, h ayat sahası , h a· 
yat sahası... Bugün tekaüde 
çıka rılmış görünen o ik i keli · 
menin yerini daha taze ve da
ha şümullü iki kelime do ld uru
yor: Yeni nizam, yemi nizam, 
yeni nizam .•. 

Ankar a, 28 (Hususi) - Görülen idari lüzum üzerine 
Divrik kaymakamı Hikmet Ece Vekalet emrine alınmış
tır. Kevaş kaymakamı Vasıf açık bulunan Denizli vila . 
yeti mektupçuluğuna tayin edilmiştir. 

_Ya_rı_m _on_lir_aı __ ığ_ın_m_a __ ce_ra_sı ınuiıiz - sovveı 
m üz a ke r e 1 e r i 

Hayat sahası ne dem ekti) 
Anin ıl:ımadı . Alman d iploma
sisinin ve matbuatının bu tabiri 

Fransanın izah için denedıkleri ta rifler -
df':n hiçbiri ötekine benzemez. 
Hayat s:ı.hası propagandasının Parayı çalanla çaldıran Merkez 

Bankasında karşllaştdar Son gu•• nl • Alman diplomasisine ne kazan
efl dırdığını bilmiyoruz; fakat ne 

:e._vletlerine birçok yerler kaptır
~klndan dolayı hepsine ve bil -
,_ ısa Sırplılara kartı diş bilemek
~ İdi. Fazla olatak devlet in ba • 
flbd• bulunan hükümdar da hem 
'talen Alman, hem de hissen Al
~lln tarafları idi. Nihayet bu sa· 
"'erle Bulgarlar, Alman zümresi. 
\ • ~~raber harbe sürüklendiler ve 

Utun maceranın büyük devletler 
~ıında bir lokma davaaandan 
.t _,.et olduğunu dÜ§Ünmiyerek o 
l. ev Jetlerin ayaklan aruında do-

c.C iresunlu :r> nanıilr. maruf sa· 
bıkalı b ir yankesici, dün G alata
dan geçerken Benııiyon adında 
b irinin cebine bir on l iralık yer
les tird iğin i görmüştür. Açıkgöz, 
Bensiyonun yanına sokul arak pa-

lklme mleketi alAkada r kaybettirdiğini biliyoruz : Al -

rak on liralı gy ı sıyırma"' ve d erhal eden meseleler ilze· Fransanın m ağ l ıi p manyanın komşuları. bu hayat " • d - il Ul s.thasının, günün birinde ken-
uzak laşmıştır. rın e gor ' Üyor olmasının sebeplerini dileri için ölüm sahası olabile-

t' ıtalar ve nihayet bu yüzden de 
~~mi ıenedir çektikleri acılara, 
-hıı.ımiyetlere uğradılar. 

.\caaba, ıeçen gün Bulgar Sob
TASViRi EFKAR 

Devamı eayfa S. ıütun 4 del 

ranın bulunduğu cebe b ir jilet at
mıı.tır. Bu suretle cebın yırtık ye-

Tenha b ir sokı:ı.ia sapa n cC i- Lond ra, 28 (A.A.) _ Rcu • an 1 ata n bu si g as İ ceğini düşündüler ve eski d ost-
resunlu> avucunun içine ınkııtır- terin siyasi m uha rriri Londmnın b Ü !arına karşı besledikleri emni-
clıiı on liralığa bir göz atınca ta m salahiyetli m ahfillerind en öğreııi- tefr.ikagı u g n yetin kökünden söküldüğünü 
ortasının kesik ve yarısının cepte ! yor ki, Sovyetler Birliğinin Lon _ hi scttiler. Bu emniyetsizlik 
kalmış olduğunu görmüııtür. 1 d rn Büyük Elçisi Maisky, dün öğ- 4 üncü s ahifemizde Almanyaya değil , ancak onun 

Kurnaz yankesici, hemen Mer- Jeden sonra Hariciye Nezaretinde okuyunuz. d u11manl nnn yarıyabilirdi. 6 • ' • .. ' . ... 
LD~•xf• s srı•un z de> 1 1 trh·.f~"U w"\ ~,,. .1m:•P ~nı1\1ılıı\1 lıiııııl ... --•·--------" !ıesız b ıraz daha ılmı, takat da-

Aimanyanın, komşularını miıs
temlekc haline getirmesi mi i 
Böyle bir hayalin hamlığında 
gizlenen hata kadar, ilan edil
mesindeki gafl et de bellid ir. 
Çünkü bütün müstakil m illet • 
lerd c haldı ve şiddetli bir mu· 
kaveınet uyandıracaktı. Hayat 
sahası. Almanyanın kom ulan• 
nı müstemleke haline getinneıai 
d em ek değil miydi} O halde, 
komşu m illetlerde b öyle bir 
v ehim uyandıran id dialara h iç 
lüzum yoktu, 

Bu iddiala r A lmanyaya ne 
kazandırdı } H ayat sahası d a
vası ol masaydı , Alma n o rdu
ları Polonyaya, Norveçe, H o· 
landaya , Belçikaya , Fransaya 
g irem iyecekler m iyd i} 

Şimdiki yeni nizam idd iala 
rının da hayat sahasından hiç 
farkı yoktur. Alman diploma
sisi, demir ele kadife eld iven 
geçirmekten başkn b ir şey ol
mıyan ezeli politika sanatının 
en büyük ka nununa ihanet e di
yor ve milletelrde e mniyetsizlik 
uyandırmaktan başka netice 
a lamıyor. 

Bcrlinden gelen ve d ünkü 
gazetelerimizde neşredilen tel
graf da, b undan e vvelki g ibi. 
Alman diplomasisinin kırdığı 
potlardan biriyd i. Biitün bu 
hatalar, A lmanlar g ibi vahde· 
tine yeni kavuşmuş genç bir 
milleti patavatsızlıklara sürük • 
!iyen romantik b ir ihti rasın ifa
d esidir. Bu iht iras h a.zan o ka
dar çocukça b ir üslup altında 
görünüyor ki, olgun milletleri 

kaça;lardı. ... ... ' 
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lstanbulu dolaş1rken 

Gedikpaşadaki 
Azak sineması 
Kıymetli arkadaşımız semt semt lstanbula 
dolaşıgor ve hergiin önünden gttçtiğimiz ve 
şöhretlerini bilmedilimiz llinaları dile getiriyor 

Yazanı Sermet Muhtar Alua 

Azik slnema.ı 

Finlandiyadan bir milyon 
ı i r a ı ık mal ue il yor 

İsviçre ile müzakerelere 
yakında başlanıyor 

EUi Ordu Kumandanlarından 
Emekli General 

AH Ihsan SABIS -
Harbe takaddüm 

irtikab edilen 
eden zamanlarda 
sigasi hatalar 

Balkanları• 
vaziyeti . ti,._ 

B alk~lai'cl~ .~.,- ,.. 
. taa•ar edilebilir: ~ .,.. 
nmadasmm iki Slav dev~ İt" 
amdaki doatluiu i.b1il od pıetc"" 
tidat gösteren Makedonya .. ,iİI'. 
lesi üzerindeki münakata $ sii· 
den çıkan büyük fırtına 1 . · t•-

Memleketimize gelmek üzere Finlandyadan 1 milyon Türk lira· Yaşanmıı olan elemli aıün- de zapta muvaffak olan Luden- tün Makedonyanm, Bu11a"' ı.· 
lık muhtelif eıyanın yola çıkanldığı haber ahnmJJbr. Bu ~alla.r ler unutularak, artık Amerikanın dorfu da &ki:uharp Reisi yapa- ilhakına iıtiyen ve ~~-~. 
arumda kijıt, aellülo:&, mukavva, kutuluk kereste, .~aden dareiı, yardımına lüzum kalmamış ve kal rak Ruslara karşı yeni hamleler mentoaunda JiikHl..U. ·diki.,.. 
kontrplak da vardır. Bu mallar geldikten aonra k~ıran~ hesapları mıyacak :ı:annına dü,üldü. Birle- yapmaya başlamışlar ve bu suret- ler, yine ayni mecliste f111> .O~ 
düzelece;inden tacirlerimiz, Finlandyaya ihracat ımkanlarını el.. şik Amerika gücendi. ileri sürdü- le garp cephea ihmale uğrıyarak 

3
iJC zamana uyaun oloık :vetli 

de etmif olacaklardır. Sevk İçi6 bazırlanl!l1' mühim tütün parti, ğü sulh prensiplerini tatbik için Paris üzerine tazyik durmu,tu. 1n- diftkati celbeden daha ~ ~ ut • 
)eri vardır. Beyaz Sarayı terkederek ta Pari- gilizlcri ve Fransızları, Alman taz• ve nüfuslu aadalarla boiU 111 

İsVİ"re tical'et heyeti se gelmif olan Amerika R~isicüm- yikinc!en bu auretlc kurtarmıya tur. • 
".I; f • huru Wilson, eulh masasını terke- çalışan Ruslar, kendi baılarına • Irba ı ıiya51 

geliyor cep e Der J derek, kurulmak istenilen 19 l 8 belayı çekmişler, hayli zararlar Bulgarıstanın be 1 
'

1 d llaJ· 
~-h · · d L • 1 · K l liderleri ve bunlann arasın • ..ri:. -r nmız cıu svıçrc onso osu, nizamını benimsemedi. görmüşler ve yüz bi:1lerce zayiat of • J\.IV 

Mıntaka Ticaret Müdürü Avni p 1• 11er1• 2 - lngiltere, ilti nsırdanbcri vermişlerdi. Keza 1916 senesin- l"!'an r.:u~n~·:etsank rne:..e•~ 
Sakman'ı ziyaret ederek memle- devam ettirmekte olduğu denizler de garp cephesinde Almanlar seıval~o 't .a e onl ya hsi diitjjrı· 
le.etimize gelecek olan l~viçrc ti-

1 
··h · t l k R taze ıyen erın ya nız fB Bııl. 

b 1 d b O 1 anı Y O r hakimiyetini Birleşik Amerika ile 
1
mu ırn .a:ırı:ud7- ar yakpar en . u

1
s- ederini ifade ettiklerini ve _._. 

caret heyetinin, bazı se ep er en paylnşmıya yanaşmadı. Rekabet ar, ayııı yar ımı te ·rıır etmış er .
11 

t' . rlanıent__... 
geciktiğini, fakat bugünlerde şeh- bn hıdı. Bu yolda 0 kadar ileri vn- ve Caliçya muharebelerinden ye- ~larh~k~ e ınt~. vf~k.pla rine terdi· 
rimize varmış o}aqağını bildir- Fiyat Murakabe Komisyonu "d ~ . w I d ı e u ume ının ı ır e ttit" 
miştir. Heyet, doğru Ankaraya dün toplanmış, ellerinde cep fe- rıldı ki, 1922 senesinde az daha rı e~ ~ı~_zay~ata A ugramış ~; ı. man olmadıklarını tebari.iı e t•t· 

g ideçek ve derhal müı:akerelere neri pili bulunanlann, bunlar için İngiltere ile Amerika arasında ut~a d ac.l ıçya Aal, vluc;tduryn.bı a - mişlerdir. Bu izah .. t, Belgradı 1•' 
b harp çıkacaktı. Nihayet Waşing- rın ım n ına, man ar arı ııı ş- • . B J )"ugo' • 

başlanacaktır, komisyona birer eyanname ver- ton konferaıısile müıı.·wnt kabul ka hır kısım Türk kuvvetleri bile m:~ etmbl\lt ve ulgafr - ve hlltl• 
Ham kauçuklar hönuz·· mesini knrarlaştunııştır. Gümrük- k l d Al •. munasc a mı mu ıa aza 0-

.. h edilerek ihtilaf hnllolundu. oşmuş ar 1• manyanın mun - k . d . ._ b. h'yett• g 
k d te bulunan mü ırn miktardaki pil· ferit sulh için vaki olan teklifleri-~ t:: vı.~e .~ ece11. ır ma ı 

. . ~iy~~aya çı ·m~ 1 
• ler de çıkarılmaktadır. Bundan 3 - Calip olan müttefiklerin ne dnhi hu meyanda Jstanbulu ,,.c rulmu,tur. r•· 

lngılız mustemlekelerındcn gel- •onra bu""tu··n mamlAket•• pı·ı tevr.·ı- b" v A .k ·ı 1 l • 
k h ., " " ırçogu men ·aya, mı ynr arn Bogvazlnn Ruslara peşkeş çekme- Bulgaristanla Yugos nya •d! • .ı m.·.ış ol.an 302 ton ham kauçu e- lat ı, Tı"cnret l\füJu··r1u··g-·u· tarafın~ b ı·v l h b 1 ··d ak ba ı..-
M a ıg 0 an arp orç arını 0 eme- lclrine rng· men, bunların hepoini smdaf<i dosllqğu boıac . . -•.ı' nuz, pıyasaya ç.ıkanlnmamıı. ın- dan yapılacak ve her tarafa ihti- d"I B h 1 A ·k 1 · 0 

k T M d ı T. ·k· 1 er. u a • merı 8 1 sermaye- ~ecldcdcn Rusya,. bağlı bulundu- büsbütün k
0

ap. andığı hır :;!;.
011

t 
ta ·a iGarct 4 Ür ü~üne şı il - yaç nisbetinde pil gönderilmesi darları, p3tronları kızdırdı. Bu - F l 1 d ~ M H N ı ~ 
yet edilmiştir. ltha.latçı_. m. nllnn sa temin olumıcaktır. Şehrim ·ızde1 _., h dd ki h 1 A k gu · ransa ve nr:ı tereye sa n at acar anc;ıye azır 1'•" 

k k 1 d Ki i etin köpü eri a a meri n- ve veEakCırlık göstermekten a - Csaky de Yugoslavyaya baş~ tıp çı arma. içın.~_ın.gı tere en perakendecilere de pı"l tev .. "ı ed"ı f. d ·· ·· ı kt d" A ·k M 1 nt 
h ki d -· ... a goru me c ır. merı a a- rılmnmı~tı. Bu suretle belki üç lcmin:ıt vcrmİ$ ve Par arne 

1
: ... 

m. utad c.m. rı e c ıgını. m~amn- lerek, hı:ı1kın kolayca p'ıl bulmaeı ı· N 'le A "k t•• f b k • .. . 
fıh bugunlerde malların pıyasa- tem· I l:t 

8
. k .• ıye azırı men n mo or a - milyon kadar zayiata duçar ol - Maçaristanın üçler miaa ın 

1
• 

ya• çıkarılacağını bildirmi!ltİr. Fi- " dın ho unaca .f ır. ·ı bır lal ç gunke rikalnn arasındaki ihtilaf bu esns- muş, birçok ız:ır:ıplnr çekmiş, aç mekten beklediği fa>:?alarıd~el • 
k b K . b l Aa ar er tara ta pı o aşaca .. tan ileri gelmiştir. Müttefiklere, kalmıı;, büyük ihtilallere duçar mı' ve bu arada sulhun ak •

1 
~ 

yat Mura •. a e 
0h?1 1

1
9y~nu u mda tır. Bunların ıa·mbası• olarak •a· peııin para 1 h" b" r k. le~ 

h L 

0 

" a mayınca ıç ır şey olmucı ,nihayet harp mc,.akkatle- 'hasında alakadar hü uıne. ı .• ..ı 
lann i tıyaç sa ıp erı arasın a t 1 d · a ·ı kt" veımemek h"kkındakı· Conson " " ~·ı ! 11 • · • h 1- ..... tevziitıi yapmı§tır. ı maıı a temın e 1 ece ır. k " rine dayanamıyarak sulh talebine ı e < ve eme rını ıı ara ~ 

Rumanyadan fındık talepleri •• k •• • anunu da bu yüzden yapılmıı - mecbur kalmış olan böyle bir Rus uaeaklarını söylerken M• iti 
olmuıtur. Bunun üzerine nümune Dun u s 1 s tır. Şu ahvalin, bu yeni harpte A- n1illcti, sulh masasında ağır ha - tan devletinin Yugoslavya d b' 
gönderilmiş, miktar ve fiyat üze- merikadaki ingiliz ve Fransız karetlcre uğradı. mevcut rab. atalarını bir k~t oldJ 

d k Z 1 dostlarının çalıımalarına ne kadar R h 1 b C h · k nrııf rin e müzakerelere başlanmıttır. a a a r a usya, mu teme ir i an tanm etrnıye arar ve ~. 
İzmir tüfün piyasa~ı mani olduğu bariz bir surette gö- Harbi için hazırlık olmak üzcte iu~u 'bildirmiJtir. Bu .•~)er, .,tı.d 

k ebe old rülmüştür. Fransadan 900 milyon altın frank c:arıstanın cenupta. mılh bucl ,_, 
geç açılaca S p U 4 - ~us>:a>:ada ç~k fena mu- istikraz ederek Polonyada •ev - haricinde kalan. ır~dql~rutJllel• . ' 

Tüccar ve ecnebi firmaların, 0 .. 0 h r d k amele edılmıştır. Galıp devletler kulceyı demiryolları, rampalar. pdakları yerlerm 1ade11 ~:-~~ 
ellerindeki mallan henü..-: tama- k 'funb. sa . a I ımanımız ad çko ııafında Cihan Hnrbinc ilk önce şoıcler, köprüler, kışlalar, depo - sini ortay• atmak iıtelJl'IUsp-
men aatmam•cı ve sevketmemiş ol- esı ır ıs <> muı, aaat o uz t 1 1 Ça 1 !c R h 1 • . . i I .. · .,, b w k d B v Ad I a ı mış o an r ı usyası, ar- ar ınşa etmıştı. ıtc bu suret e ıotterıyor. • 
maları yüzünden Jzmir tütün pi • Auçu.gd al a kar ogaz _,ve K··a ~~· bin en buhranlı zamanlarında Rusyanııı en mamur bir kısmı ha- Binaenaleyh bundan •0...-"' 
Yasa•ı b"ıraz. ...lah"' ger açılıı .... 'ktır na o u ya ası vapunarı opru- F lı · ·ı· 1 .. h. ' 

~ "\ .. .. ..... ' 1 • 1 d. B"lh K·· · ransız ara ve ngı ız ere mu mı 1inc gelmiş olan garbi Rusya vi- Yuıoalavya hem Bulgar, ol ' 
ıuı·-nı"fatura fı' "·atlarında ye ge cmemı~ er ır. ı assa op d 1 d b 1 Al - . . ' • • 
.n~ " ·• · d K"" .. .. . d yar ım ar a u u:ımuştu. man- layctlerı, sulh masasında kendı - Macar komşularından enun 

tadilat ~~. cıvann .. 8 
.. vc .. • opk~ u~~rık .. «= lar, 1914 eylulünde Marne nehri- ıinden koparılarak müstakil bir bilecektir. 

Ticaret Veklflleti, yapılan mü• 
1 

1
1 

metre onu Bgor°'.~ d rrı:11ın1 . un ni geçerek Parisi tehdide başla - Polonya devleti kuruldu. 1918 Diier taraftan Bulgarist~ 
1 . b "[ o amamıştır. u yu~ en ,- a ıçte d l•I a •n R d 1 k. . . d v v b • ı·p· 

racaat er üzerıne azı manı atura b" d kaz olmuş H d . d" ı ·arı z m... us o~ u arı, tar ı nızamının yenı ogurdugu u d~v Yunanistana karşı emel ve ta ... 
çeşitlerinin fiyatlarınd-; ve kar . ~r 1.eb. 

0

8
t .. r Bııl,ntt kL.

1 
a\ er 

1 
Prusyada Alman hudutlarını at- letel, kendi etnografik hudutarı lerı"nı· gizlememe!,tcdı"r HiikUnle• 

. l k ısım ı ır m o , a ı mçnsu- 1 B ı· · hd" d b" · . . · .-e• 
nisbetlerinde tadi at yapmıya a- c t f b "kalar önünd d s·· ayıp er ını te ıt e er ır vazı- hanemde, Rusyadan ve Alman - tin neıir vasıtası bir Bulgar ıad'" .. 

Semte :•mı·n·ı veren z•t, Fatih !Hatta birinci sınıf aktrislerinden rar vermİftir, Bu yüzden bnzı fir- a a PTI ı c uran uk- fyet almışlnıdı; bunun üzeri.ne gü- yadan birtakım parçalar kopan - te•ı'rıde hem de ,...azetenin lflÜ 11· 
... .. il d r~yya aşanın maıtuna çarpara uır· b k K . w·ı . . . . " , .. ıd• 

Sultan Mehmedin çok değerli ve- Küçlik ve Büy;ük Karakaşyan·'fr malar bu Çfşit ma ar an satış parçalamıştır. Denize dökülen ~ I uye Pb~u\ M 
1
akl , ~ıser ı - larak ılave olundJ. Bır mıllelte rünün imzasile çıkan bir ya~ le• 

ziri ve sadrazamı, İkinci Beyazı- ayda 60 san lira alırlarmış. yapmamaktadırlar. la f ı k t l t 5· .. .. 1 e m ve uyu· 0 t e nın namını veya <levete kenc!i etnoğrafik hu- Meriç Mesta ve Struma rıehır 'L .. 

dın da Cem Sultan taraftan diye Bu iki fıkırdak hemşireye sa - ;;...._;;.....__~-------~-- d y aKa.~ ~r darı mışl ~r. 15 
Yt uzun- taşımakta:l başl:a bir meziyeti ol- dutları haricinde yerler ve bctkn rinin ~ansaplarını yani ,ıırı• 

Randevucu Madam At;nanın en opru e açı amamı ır. mıyan 1-\lma G 1 K R ·ıı 1 b ki ' .. .,, nahak yere E<lirne sarayında boğ- ray mabeyincilerinden ve miras- • K . ·· 1 d · .· . -:··. • n ene urmny e- mı et ere mensup ya ancı ır ar Trakya ile cenubi MakedonYa". 
durduiu meıhur Gedik Ah~t yedi paşaıadclerden tut, saçlı sa- yeni marüetleri aJıp motor er en hııı ve ıf11 tel~şa düşerek garp .cephcsin-,vcrınek d emek, o devleti daimi Bulgarislana verilmesi talep ed•~~ 
Paşadır. kallılara ve '"Ziiğürtlere kadar !!ev- Randevuculuktan ı:ı.bıkala Ati- ' tayfalar kurtuldu den bırl:aç kolorduyu siıratle şar- bir ıniinazaa haline sokmak de - • f 5 rp Makedonyasına it 

Tramvay cadd-·inden Kumka- da çeken çekene. "-anan yanana .. na, son günlerde yine faaliyete Karadenizde kayoolan iki mo- kn na[,.J,.. helndierini mecbur ı:;ör-ımektir. Bu da yeni kurulmak is- ;n•ş ır. ·ı :e k•rşı "österilen jtir•• 
..... "' .• d n s ·· ı . b " D .. 1 d" ki" H" d 1 • cmennı e ... .. k le pıya giden yokuşta, tıimdiki Azak geçmiş ve meıke~i istiklal cad - t~r e ,u :ran ın attıgı ve c - mttş er ı ; eme. ı ~n en1Jourg u lt'..nile'n 1918 nizamı için bir 2ll - ve muh31efet, mezkur ına it 

aineınnsının bulunduğu köşeye Kumpanyanın repertuvadna desinde Reşitpaşa hanı olmak Ü- nızaslanı nın Kefken odasına sı - orduların başına geçır::rck ve Bel- yıflık, ileride zuhuru kuvvetle h kk da yapılmam ştır. 
fnından 75, 60 yıl evvel Soulie gelince: Molyer' den, Hügo· diın, zere Sıraservilerde iki evi genç ğınmıya ınuvaff nk 01.du_ğu d.ü~ li- ı;ıkadq!ci yıl~~rım had)~ :a~lidi .~a· muhtemel kavgalar ic;in bir to -

8 
an . ı . . rı ya 1 

isminde bir Fransız, cambazhane Oiima·dan tcrcüıne piyesler: yerli kadın ve hatta bnzı kızlarla da manımıza telgrafla bıldırılmıştır. arruzlaıla Lıege kalesmı uç guıı- 'hu mekmedir. (Devamı var) Bul~.a~~ı:lana son hı~ ı~ta edir· 
.. d' . I . ~ edi.p ve muharrirlerin t_elif _eser - doldurmuctur. Denizaslanı motörü, bl\tan pan .. buyuk devlet, In·g· ılter •-rt• açmış, uç, ort sene iŞ ctıp oıra- " t 1 t t 1 ,;ı;, d anua 

kınca memleketin bazı münev- lerı: Mt'Şhur oper'! komıhlerın ba- Bunun üzerine faaliyete geçen Şükran motörünün bütün tayfası- 1. 3 yaş 1 n da b ı· r k ad 1 n ngı iZ mpnra or l'6U utın lb 
zıları; (Leblebici Horhor) beste- ahı,aA k zabıtası bı"r cu··rmu""me•hutla nı da kurtarmı<>tır. na iltih:lk etmemek şartile su. ~ 

verleri burayı alnrak Türk dililc .. ------..:."-------=-- ·· ı. l · d B 1 · l ın ıs 
k h kar_ı Dikran Çuhacıy1anın operet- 15 e yakın kız ve kadını SU" u··s- muzancre crın e u garıs an d'• oynıyaca • bir tiyatro eyeti teş- "' M b' •kAh -- •ı.ı·ı · · • t e ı 

kil etmişler. lerı. . • . . . tünde yakalıyarak Adliyeye tea- eı;ut ır nı a - hö a ve tamamıyetme rıaye 
Tiyatronun ml.idürlüoünc A- Arada bır de Erınenı dılıle, Er-ı lim etmiştir. Girit e,rnfındnn Bay Kiiıım Er - Komşusu ha malın tecavüzüne leceii, en salahiyettar fnıili:ı de"ı 

" meni hayır cemiyetleri namına ıemin kızı Bayan Muazzez ı-;rzemlc d h let adamları tarafından temin • • 
ıop Vartovyanı getirmişler. Ken~ menfaatler verilirmiş. Belediye amelesine yıktırılarak Tosya çiftçilerinden Tahtaeıoğulla - uğra 1, amal yakalandı dilmiştir. 
disi. Joer.ıa, büyüme İstanbullu- ı!ından merhum Bay .Mnhnıudıın oğ- • • t .._ 
lardan. Memurlukla Balıkhaneye Meşhur (Vatan, yahut Silis- hak ile yeksan ediliyor. lu Faik Benek'in nikahları dOnkü Bu ihtarın Qıinuı. Bu.lsarll ~-
ıidip gelirmiı. tre) sahneye konur konmaz fev• Ostü kubbemsi ve ahtaP tiyat- perı,ıembe giin!i lki tarafın aile efra- YeşllıJirekte Ahmetle beraber ya- !ardaki eşyalar yerlere dôkülmü11 - ııarbi Trakya ve Makedonyw-

~ k h ı_ 1 roya iki yanı mermer direkli ita - dı ve dostları huzurunda He-..•oP.lu çıy~n 13 ya,ında Zehra, diln gece tilr. ait tasavvurlarından tamanıiJe~~ yanı ııenç: resme, cy~e traı- kaJadc heyecan ve alkıtla kartı - d "' d ı b "k 
pıdan ve yine mermer mer iven- Evlenme menıurlufunda icra e<lil - ev 0 ya nız 

1 
nşına 1 ·en, hamallık Sonra oAngı·n ı"htı·yarın rok oldur-. raaat eylediöi ve üçier ~ a, güzel ;San:ltlerc meraklı. Be- !anıyor. (Ya•asın vatani Yaşasın ı. · k ıu arınd c """ ,. tiU - - L_.. 

" le çıkılıp girilince üç aıra loca var- "1-.hr. Mesut. çiftlere uadcUer di • l'apan om an uma eve ıir· tahniin edilen 11akh parasından blı· girmediin t- 1·du" ·de, timdi.ki -,. Joilunda, Ermeniler tarafından miiellifi Kemal Beyi) sayhaları ı ı miş ve Zchraya tecavüzd b ı k •· - 1 
·_ı dl (Ş le • ) mış. er ı. isteıni•tir. e u unma kuruş <ıahi bulunmanu~tır. bin iOJlUnda ingiltere ıalip .18:,_ı-ıaee e i en ar tıyatro11u na ~ayyuka çıkıyor. Bedeli bir ve iki lira fiyatında 1 • 

1 
.. ~· · t•kı.:.ı yelP' 

devam edip dururken, aktörlük r 1 o Nisan 1873 de ikinci defa bulunan alttaki lüksler, al kadi - ASKERLiK . ·. ya~ındaki kadın, karanlıklar Küçük kaptıbçtılar gı uman IS 1 .. ve tamanu 
ile. v. esine kapılıp ve .. kumpany.aya oynandı,iı g_ece, Abdülaziz, .oyu- ] ı_ içerisinde hlr adamın Ozerine saldır- l<urtaracaiını vaadini ifad• ·~ 

d h 1 N k K 1 fc perdeli ve koltuk u. Orta ut- dı~ .. 1 fıırk•dinee bax.ırmı"a başla _ Vedide adında bir ııenç kız. dün mektcdir. Cenubi Dobrl!C"nll1 pıp az ıaman a fO ret enmış. nu yasa;c edıp amı ema ı tev- H &'" " & ı 
G d .k d · 1 / ,0 ta, sahnenin karıısına gelen ün- mı•, velişenler Cumayı yakalamıt _ Çareamba pazarından ,;~erken, i - hakı akabinde Bu'-•rİatanın LoP.:. c ı pap a yenı açı an \..' •- kif ettirerek Kıbrıs ıı.dasındaki l BAY ANLARI ŞUBEYE DAVET " 1 i d 45 k b 

1 
.. __ .., 

1 ) b kira mahsus; karton piyer er, na- . ]ardır. ç n e uruş u uııan çantasını 1li dra Sefiri vuatu4le inailtel"'~ 
man ı tiyatrosu nun aıına geçi- Mağoııa zindanına aürüyor. '- l ld l •. d Beştktaş Askerlik Şıılıesindı:ıı: Dü dil .

1 
ya•ında İbrahim kapmıt, l'lrkada•ı kı.'"" 

•or. tör Ü ten ziya e j .. a a - Kumpany0
, bu sadmeden haylı" .. . - ur yazar ıaınn dail" dip o- 1 n· Ahmede . Ah t t k . ..... .... Ak 1 k d d ~ıı ar, ya ız ar ırın e. 1 Ok 1 ı:. 1 n a yeye ven en miltecavfı y ... muzaheretinden baL=-ıe t-e "et 

, y .. hanın ' ırinei Sulh Ceza mahkeme- vernıış, me e açmış - etmi• olmaıı dah:. Sofyanın, b 8lJ. aksamakla beraber, aekiz, on i•- Arsa, ıenelerce vı'raı1e halı"nde mnsı bulunnnlaı-la lise, orta ve ilk- · t k"f ı tır ... 
" k J ı sınC'c ev 1 0 unmııştur. · ı"htı"malı· go""zo""nu··nde bulundurdu' Müessese hemen ragvbet kazan- le\·ı'o dururken, 1882 de Ahmet k ld M . . ·ıA d me tep nıeı:uıı arını an 20 - 40 ynşın- T k" 1 k 1 k 

·a ı. eırutıyetın ı anın an son- daki lfa.vanlara mahsus askeri has- ı'ht• d a ıp sonunca ya a anan çocu ~ . . . mıya, büyükler ve matbuat tara- M·ı.that Ef~ndı"nı"n cÇerkes o""zden- b M"'h d" k b" ıyar a aın para için hırsızlar, Biriııcl Sulh Ceza mahke- gunu ıspat etmııti. ... ra uraya u en ıs me te ı yap- tanelerde ürüncü defa nrılnftnk olan •• • f d h. ·· · b 1 l · ·1 •v 1 ) k k ) d k ' ' ~ o'"ldu··ru··ımu··111 nıeıılnde 6 ınr ay hapis cezasına Balkanlardaki harp, ,imdi .... ın an ımaye gormıye aş ıyor. eri~ eserıni tem::ıı ettıgi sıra :ır tırı ma aran veri İp Ünya ·a- Yarclınıc-ı ve IJastabakıcı hemşireler ~ ti' 
Hatta Sadrazam Ali Paşanın ta- ( tebaai hüm:ıyunlnrı arasında dar para harcanarak, kale beden- kursuna tştlrnk etmek lııtlyenlerin Beş!ktaşta yalnız oturdu~u evde nıahkCım edilmişlerdir. mamile Arnavutluk arazisine İÜ 
vuautu ve Abdülazi7.İn fermanile nifak ve şikakı bfıdidir) diyerek leri gibi temciler atıldıktan aonra kayıtları yapılmak üzere birer adet boğnzı kesilmiş olarnk ölü bulunan * Bir müddet evvel, Yenicamide, kal etmiştir. İtalyanlann, kend r 
ille defa olarak süflörle oyun oy- haydi Abdülhamidc bir jurnal. yüzüstü bırakıldı. vesikalık fotoğrafla şubemize her GB lik ihtiyar .l\Icbınet Tellinin ki - daktiloluk yapan Seyfi adında biri- rini toplayarak mukabil t .. rr .... 
aamak imtiyazına nail oluyor. Hemen oyun yarıda kestirilip J Allah razı olsun, hepsini A • gün ve her santte şifahen milrncaat nıln tarafından öldürüldüğü tesbit sini sokak ortasında bıçaklıyarak seçtiklerini bildiren haberler tr 

Agobun Güllü lakabı dolayısi- Mithat Efendi ile Güllü, yaknpaça !zakzadelcr satın :ıldılar da bir kıs- etmeleri. <'dilmiş, yakalanması da bir saat me- öld!lri'n Kıbrıslı Mehmet Öncünün eyyüt etmemiftir. İngiliz ve )'ıs .. 
le tiyatrosuna halkça (Gu··ııu·· A- saraya alınıyor. Agop Efcndı" mu··s 1 k k.. · 2 - Bu kurslara iştirak edecek selesi haline gelmiştir. muhakemesine dün İkinci Ağıreeza nan teblig~leri ve Yunoslavya hll' 

roma. aoartırnan ar çı _ ıp. . oııcyı Bayanla- kur• sonunda Vek"letre İht!v t -ıdü hke es·nd b 1 k t"l .. --• ) d d I f l d )' d _ ••• ~ u ~ ~arın pnrasınn amııan o ma rn ı e af anmış, a ı, nıı - dudundan ıel•n haberler, Yun-aop tıyatrosu a eni mede. lüman o up ve a ını akup ko - e •~ne1!1a yapıp oracıgı yme fen- diplomn verileceği gibi bir çok rüç- rlildügti anlaşılmıştır. Zira evdeki sıl öldürdüğünü batırlıyamadığını " ,1r 
Direktör cfc:ı.di hasılata da or- yup Mızıkai Hümayuna kaydolu- lendırdıtcr. haniyet ..-e imtiyaz hakları dıı kazan- bütün sandıkların kll1tleri kırılmış, , iddin etmişlır. l\Iuhakeıne şahitler lıların sarkta Pogradeçtend!I~ olr 

tak. Artistlerinin aylıkları dolgun. nuyor. Bina da bir gece içinde SERMET MUHTAR ALUS • mış olaenkları illin olunur. çekmeceler karıştırılıruş ve dolap - için kalmıştır. miye devam ettiklerini bil ınY 
4 

~-"""""'--::s-----..... --~~~~~~~~~~~~ .......... """"!!'~~~'!"-~~!!'9·~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Muharrem Feyzi TOG..ı\JJ 

==============:.:===:;:::::::::' Annem gözlerile beni takip ediyor, söylediklerini tasdik etmemi bek· 
llyordu. Ben bir şey söylemeyince o, sordu~ 

- Dcğfl mi öyle? 
DüşOııdüklerimi kendisine 1mlnttım. 

A ... Yo ..• k! dedi, Seyfi niçin fedakarlık htemczmlş. Se~gi dedi
tin karşılıklı fedakar1ıkla olur. Fedakiirlık sırası kızda. O dn vazifesini 
rapmıya hazır. Cocağu seviyor ki nnzlnnmıror. Seyfi de bacaklarını 
vatan için feda etmi~. Manzarası çirkin ama esası, mlnnsı güzel. Şerefll 
bir sakatlık. Şefkat te bununla iftihar eder. 

- Güzel söylüyor.ııun ama ... 
- Aması nedir? 
- Den Scy!inln yerinde olııaydıın, hiç eüphe5iz, vazlftıdlr, bu kısı 

11lırdım Faknt içim Tahat ebnezdi. Ben de Seyfi gibi onu bedbaht Pt;. 
n1l'kten korkardım. Bu kadar büyük bir !edakirhk istemekten çekinir
dim. Araya çocuğun girmesi işl büsbütün karıştınyor. Göreceksin ki 
Seyfi bunu duyunca divaneye dönecek. Daha tlmdidcn onunla nasıl ko
nuşacağımı düşünüyorum. 

Pek cth:el konutıunıun, anlatırsın. Kızın mektubunu da nrirsin. 
Ne yazıyor acaba? Onun bir satırı, aenin bin sözünden daha fazla tesir 
eder 

- Tabii... Ben de ona rtıvenlyorurn. 
- Korkma. Göreceksin, bak, Seyfi nasıl razı olacak. 
- İnşallah. 
Fakat annemin içinde de ıtıpbe vardı. 
- Razı olmaz da e yapar7 diyordu. 

İşte onu bllcmem. Seyfi öyle bir çocuktur ki razı olmazsa ken· 
din! öldilrmiye kadar vanr. 

Kendini öldflnnekten ne çıkar? .Kız da perişan olur, karnındaki 
(OCUk ta. 

Likırdı:rı uzatmadım. Seyfiyi çok iyi tanıdığım için bende öyle bir 
kanaat vardı ki bfiYiik bir hla facia!!• ..•• ;:aruri phitleri ve aktörleri 

Yazan : Server BEDi 
arasına glrmt~tfm. Bu mescle bir imam nlkihile hallolunup bitecek ka
dar basit defildl. 

-3-
İki &'Ün &onra akşam yemeğimi Beyoğlunda, Santral lokantasında 

yiyordum. Biraz erkence ııitmiı olmalıyım ki salon her zamankinden da
ha tenha idi. Geceyi nasıl &'eçireeetlml düşünüyordum. Arkadafların 
çoğu cephede olduğu için insanın içine eilence sinmiyor. Gnrden-barda 
çıplak dolıun bacaklarlle Van Step oynıyan Kcti'yi seyretmek, arkasın
dan çatlak mahzun seslle: cAyyt! .. Karababam! .. > şarkısını söyllyen ih
tiyar Peroz'u dinlemek iki defadan fazla çekilir ıey değildi. Bu akşam 
da gidersem üçilnc!l olacaktı. 

Sinemaya gittim. Baktım ki ranımdakl koltukta Seyflnin doktoru 
oturuyor. İki aün evvel mezunen gelmiş. Hemen Seyfiyi sordum: 

- Ya ... dedi, zavallı ... Biraz kendini topladı. Ne kadar zayıftı, siz 
gördütQnfiz uman da ... Değil mi? Biraz semirdi, nabzı düzeldi, emri de 
&'eldi, taburcu eıtlk. 

- Taburcu ınu ettiniz? Çıktı mı Seyfi hastaneden? 
- Benim hareket ettiilm giinün sabahı çıktı. 
Do~tor yfizfimc baktı. Sevinmem lizımıefüken biraz kederli bir hay

ret göstermemin sebebini anlamıyordu. 
- Nereye gitti? İııtanbula mı? diye sordum. 
- Ba)'U', i:d!rD91L 

- Eclirrıeye? .. 
- .t.:vct. 
Yine hayı·et ettim. Ne işi vardı 
Doktor anlattı: 

Edirnede? Niçin gidiyordu oraya? 

- Bir akrabası varmış orndıı. Mektuplaştı. Çağırdılar oradan. 
- Amnn ! de<lim, akrabası kim? Hen onu mutlaka i:Örmek iııtlyor-

dum. Adresini bulanını mıyım! 
- Belki hastaneden bilirler. Yakında dönecekseniz oradan ıorar -

sınız. 

Scy:flnin hastaneden çıkmış olması iyi biı· haberdi; fakat Edimeye 
gitmesi benim vazifemi güçleştiriyordu. Simdi ne yapacaktım? İzlnimin 
bitmesine iki giln kalmıştı. Kıtayn gününde yetişmem için ertesi sabah 
kalkıp edirneye gitmem lilzımdı. İstanbulda ve nnnenıin yanında geçire
cek olduğum bu son lkl günün bence o kadar büyOk bir kıymeti vardı 
ki, itiraf ederim, bir saatini bile feda etmek istem•yordum. 
~ Ne yapsak? .. diye mırıldandım. 
Doktor sesimdeki üziintüdeıı meseleye verdiiim ehemmiyeti anladı. 
- isterseniz Eıllrnede arkadaılar var, birine telgraf çektlim, onu 

bulurlar. 
- l\aaıl bulut"lar'Z 
- Artık o zavallıyı o aliınıeti farikasile bulrruı.mak kabil mi? Ta-

nıyanlar da vanlır, elbet. lstl'rseniz vnliye de yazarız. 
Düşündüm. Adresini bulnıam şüphesiz lazımdı. Fakat bu m.eaeleyi 

mektupla halleıleıııezdim. Edirneye kadar nasıl gidecektim? 
Ertesi sabah meseleyi Şefkate açtım. 
Çok sevindi. 
- Aman! dedi, biliyorum, orada bir akrabası var, bir memur, hem 

bfiyfikçe hir memur .•. Mektupçu diyece&'!m geliyor ••. Deiil .•. Fakat ben 
bulurum onu .•. 

Annem itiraz etti: 
- Yok, yok ••. dedi. evveli Tursut ıörmeli S.yf17f ••• 

..lllllttllllltlltllllllllllUllllllllllllllllllltllUlflfll 

rf.. ... ~.~.~.~~.~.~~~~.~ .... ~.~.~~i1 .. J 
Halkın arasına yay.Jlak 

istenilen fikirler çiviler• 
benzer, Üzerlerine vurul• 
dukça daha derine ırirerler 

• • • 
Hnlk kendisine rehberlik eden 

insanların sözlerine ve tatlı '/J" 
atlerine inanmak temayfilOndedl~ 
Ondaki bu itimat, bütün tarl 
lmtidadınca, ve her rejimde bUl 
ınen hemen ayni ıekilde tec• 
etıniıtlr. Baıil sist.emi diye -; 
ı·uf bir uıul vardır. Bu u• 
ıöyle der: cİftlra ediniz, ınutl•" 
ka, sözleriniz bir iz bırakır.> 

1 Bir fikrin üzerinde ısrıar • 
durdufunuz ve propagandaıııııı 
yaptıtınıı takdirde fikir ner~~ 
Alma1ı pl'opaııanda11, bu UJ 
tatbik ediyor va halka anıaYı:, 
fikirler telkin ederek ool.ı 
sailarını ve sollarını ıörnıtkriD' 
mi 



~SKeRİ vAziveT 

'\'unan cephesin
deki hareketler 

(1 lllel .. hlfeden .ıev•MI 
cıl~ üzere muharebe t.elDMl kesil· 
lnİIUr. 

Siyaset 

ita/ya- Yunan 
savaşı ve 

Balkanlar 

dir. Yalnız, Habeşlilerin ıökntilp YV· Glnll ı•zıa 
tulduğu iddia olunan ci~erlerintn .......... !!.. .. ..... . 
henU. tamamen hazmedilmcdlii ma
lftm n Afrika cephesinin takviye e
dilmesi lüzumu da ifikô.r iken, hal-
7anların • ne de olsa bir nıvt müs
temleke harbi demek olan - Arnavut
luk ve Yunan cephesine kuvayi kül
liye göndermesine bilmem ki ne de
receye kadar imkan vardır? 

Balkanhlar 
ancak kendi 
aralarında 

anlaf'iblllrler 
İtalyanların Almanlardan yardım (BGJmakaled.n cf•ııcım) • 

Romanya 
'katliamı 

Horveçte ııızz111 
sabatai hareketi 

Yunanlılar yeni 
1talyan batlannı 

da yardılar istemesine veya beklern ine gelince: ranyasında. hemen b~rnen ~ynı 
Dünyada Yunanlılara karşı böyle e- ıerait içinde ve tamamile aynı ıe· (Bim.i •ahlf•d.n d•ııcım) (1 ınel sahifed•n aev.em) 
lim bir vaziyete düşmüş olmak kadar d .. k at es General Antonesku, h"'-~met ve Gece yarlSI daölar, mll cepheye süratle büyük kuvvet-

Her halde havaların fenalığı, mev
llın, arazinin yolsuz, kısmen çamur
hı, lmımen dn~lık olması her iki ta
tarın hareketlerine de tesir etmekte
dir. Gerek ricat eden İtalyanlar ve 
terl!k takip eden Yunanlılar güçlük 
ft'klyortnr. 

i kı"lde cereyan e en muza er • "'"'"' 0 ı kt talyanlar için elim bir vaziyet ol - lejyoner hareketi bu :filli takbib et- t 1 k er gönderdikleri haber verilme e -

Yazan ·• Galip Kemali maz! Evveli. Almanyanın böyle bir numda. bugün Bulıarietanuı mu- mektedirler. Şiddetli cezalar tatbik epe er BJ'mıya dir. Ayni haberlere göre, İtalyanlar 
yardıma kalkışması, Bitlerin her ve- kadderatına hakim olan zevat. edilecektir. bafladı Avlunyadaki fislerint ha.ika bir yeu 
s1Je ile ilan ettiği küçük devlet ve kendi dünkü tarihlerinin henüz Lejyoner şefinin emirleri nııkletmlyc karar vermişlerdir. İngi-

22 ik1nclteşrlnden sonra ancak 26 
İkincitcı:.rin akşamı neşredilen resmi 
lıınan ~tebliği bugün Göriçcnin 15 
k!ıoınctrc .kadar garbindeki Mosko
l>olis'in işgal olunduI:unu ve 24 İkin
t\t~rin akşam fü:erl de Pogradeç ka
.... asının ela -çirlldfğiııi blldinııiı-

6/11/940 tarihli yazımızda işaret milletlerin lı6rriyet ve 1stlklA11erine dumanı üstünde olan bu bidise· Diğer taraftan lejyener harilcetin Ncvyork, 28 (A.A.) - Nev- liz tayyarecileri Av1unyayı mütema-
ettiğimtz veçhlle, hürriyetlerine il.şık riııyet etmek prcnslpine ve taahhüt- lerini habrladılar mı? Eier ha - kumandanı Horia Sima, lejyonerlere york Timeı gazetesinin Stokholm diyen bombardıman etmek s~etile 
Yunarilı komşularımız sadece bir de- lerlne mugayirdir! Almanyanın Nor- t l k basiret ve dirayetini hıt.aben neJrettiği bir beyannamede, den haber aldığına göre dün gc- Yunanlıların Arnavutlukta ilerleme 
mir leblebi olduklarını jsbatla kalma- veç, Holanda ve Belçikada oldıığu ~amdil Bulgaridanm bun- yalnız bir kanun tanıdıklarını ve ce ayni anda Norveçte dağlar ve !erine yardım ebniş1erdlr. 
dılar, hasımlarına knrvı her gün ye. gibi böyle bir hareketini meşru gös- lı er ers~, • tl . d bir ld ğ t l k b 

1 
K AUna radyosu, dün nkpmki ne~

ni bir zafer kazanmak sul'etile şim- terebilecek hiçbir ıebep yoktur! dan. ıo~ra~ .. aıyaıe erın. en k- bunun da utanın selameti o u unu epe er aym1ya aş amı§ılr. ey riyalında~ Yunanlılann )'eni İtal,yaa 
diye kadar mühim muvaffnkıyetler Sonra da, Almanyanın böyle bir yar- haJli düzıiinlük ve aklaa~~. be.. söylecilkten ıonra, ezcümle D(iJle 4c- fiyet, •on •enenin en muazzam lıatlarım yardıklarıııı ıı,.e her tarafta 
elde ettiler. HlUer - Mussolini mfila- dımda bulunması için iki harp harici Jiyebiliriz. Esasen bugunku hu- mektcdir: sabotaj hareketi olarak telakki ,Plilna gö.rc ilerledilderlni bildirni!l4 tiı. _. 

Görieenin işgalinden fi_ç g~n ı~n~:a 
15 kilometre, yünl üç saathk yuru
tli~ mesafesinde bulunan l\loskopo
lis•in işgali hava, mevsim ve iklim 
tilçlüklerini göstcrm5ye kafidir. Bu 
ağır harekette İtalyanların ricat sı
tlıında yollarda )'aptıkları tabrlP
lerın de belki tesiri var<lır. 

katı yapılmadan evvel hail harbin ı müstakil devletin daha topraklarını kü.ındar. Kral Boris cenaplan, cHflkOmet nlzamının har~~c edilmektedir. Norveç polislerile t.ir. 
tahakkuk etmesi kasdile gece yarı- çiğnemesi lizımgelccektir ki, işte asıl henüz aenç yqta olmasına rei· her hareket te~ebbüsü vata~ ~çı~ . r Alman aıkeri makarnalı birçok Atina, 28 (A.A.) - Milli Emıü
smdan sonra verilen bir ültimato-1 Balkanlarda kıyamet o zaman kopa- men vinni senedir Bulgaristanı tehlike. teşkil eder. Vat~n dısıplınıne kimseleri tevkif etmiştir. Bu tev- yet Nezareti dün akşamki tebliğin -

d ~ d .. ı:... • • ta "h •·•· ı • . mugayır bir hareket bır hlyanettir. ı.·r 1 ld w •• h dP İtal-u ta•-''"arclcı·inin P.atrsa, 
mu:n . ogl~ır u.ı;kaud- sıy~s~. 1 rı .te eml - cnawr .... idarede gösterdiği itidal. dirayet Mücrimleri memleketin kanunlarlle ır.! attan an a~ı ıgına gore, eye- K-;fnlou;-;, b:Z~ Enir knsabalan, 
salı. şımc ıye ~r ~oru memış o an Harp sahasının genişlememesini ve kiyaset itibMile. rüşdü siyasi ve lejyoner hareketi tarafından şid- lan, Norve~.lı vat~nperverlcr ta - garbi Makedonya, Gitlt ve Xor!uya 
vrke Italybnnh marıfeiktı dolardnk ortadya ve bizimle normal münasebetlerini itibarile pederine faik olduğunu detle tecziye edileceklerdir. B!lUin rafından munakalat yollarını kes- akınlnr yaptıklarını fakat pek aı 
ç an· u arp ne a ar evam e e- - hakiki menfaatlerine uygun oldu- • ı • · Kral BorİI tam lejyonerlere disiplin amirinin direk- mek için tertip edilmiştir. hasar ve telefat olduğunu bildirmek 

Por.rndcç kasabası da Ohri gölıi 
~enıırında ve Yugoslav hudui\u ya
kınındadır. Görlçeden Pogradeç ka
*llıasına giden '° c cenuptan ~imale 
doğru hududa murnzi giden bır yol
dur. 

cek, nasıl bitecek. ve Almanların g~•unu takdir ettiği için - daha 7.lyade ıs~at ~y ~~ır. • ük.' .. 'fi 1 1 bi . t" d hl!" d N k T' . 
yardımına meyılan verecek mi? ı kuv\Ttlendirmek istcdlg~l kolaylıkl:ı manaaıle m. ıUı. bır Bulgar h um- tı er n tam r ın ızam a ın e evyor ımea gazetesıne ge - 1.edlr. l'ol'fuda bombalar hapisban~ 

Yugosla,.-yııdııkl Ohd şehrinden ve 
Ohri gôliıniln şlmallnden dolaşarak 

~ Struga'dan geçip garbc, Elbasann 
tld n şose Gori~ ıvc Pogradeç'_den 
te.len ~ol ile Yugoslav hudud~ cıv_a
rında ve Ohrl ı;ölü garbinde bırleşır. 
Coriı,;eye girdikten iki gün sonra 
Pogradeç'J t:,g.al eden Yunan ı;üva
lilerlnin ,ımdıllk daha ileri gitme
leri zordur. E~ bu r.üvari takviye 
edılerck şımale doğru harekete de
•aııı edecek olursn, o zaman Ohri'dcn 
tl.ba ana giden oose)'e vanp .oradan 
tlbasan tarafına, gıırbe dönmek li-
2Irrıgdccektlr. Halbuki dnha Arna
ll'ut Krallığı ı.amanuıda Yugo$!avya 
tarafından, şarktan g:ırbe doğru ge
ltceıt bir <lii:mıın taarrur.ı.ıNl kartı, 
tlbaaanın müdafaası için Yugoslav 
inıduduna otan mesafenin ortasında 
-.e '.Elbasa.nm otuz ldlomdze kadar 
krkında, Libraşt civnrında oldukça 
kııvveUi tahkimat ı·a.ınlnuş ve bu 
llıevzj 1927 sencslndenberi devamlı 
bir surette takviye o\unmuşttır. 

Bunun &çln Pogradeç'i i~ _eden 
\'unan süvarisinin dabn ilerı gıtme
&İ.tıde bir faydn yoktur. Bil8kis bir 
daı-•ıoıklık buşuHine sebep olur. Bu 
taraflarda c'hcmmiyctti bir muhare
~ vukuu melhuz değildir. 
G~rtçede tutulan esirlerin lfndele

tinden 0 taraflarda 1Uily'1!llann i -
ltını:i 'rrlye te Aip fırica ile 29 uncu 
1'ienıonte fırkasının ve dündüncü 
llerzaglicri ,nlay.ınııı bulunduğu anla
hlınnktaymış. 

Göriçcııin garbinde ve bntı cenu-
b-.ında göze görünür bir hnreket h:ı
bert yo ·tur. :Merkezdeki Pind11s mı_n
~lcasında mevıdm ve dağlar bascbıle 
hareketler dorgundur. Sol cenahta 
~Pir mınta · ında l.~O\·ik'j 2D 
lkinclteşrlnde işgal eden \ıir Yunan 
llıJfreze i Prcmedy'nin ş;ırk taraf -
1-rına dofru Uerlem1ştir. nu mınta
~ada İtnl_yanl:ır henj.iz Prcmcdy. ve 
~rıtrl ka~balarmı müdafaa. edıyor
lar. Eg r on ~ş gün urfında bu V.ll
liat d ğl ınezıse ehcmnd)·etli har~
kttıl'.!r için artık baharı beklemek la
ı:ııngelcccktir. 

İtalyanların son günlerde f talya -
dan takviye kıtaları sevketmekte ol
dultları arttk Arnuut. askerlerine 
IUınaU~rı kalrna.dıtı ıanlnşılıyor: Ar
ll&vut asker! silabile beraber dağlara 
lllonaktaynııı... Patka ırallletJn efra
di!e kendi hesabına cenk yapmak is: 
ltten her ordunun bllfın• gelen ıayrıı 
felaket, hususile nıuvııffakıyetstz11k 
anlarında, dalma budur. 

Eski Ordu Kumandanlarından 
Emekli General -- ALl IHSAN SAB~ 
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d d d k d olan ha tatbik etmelerini emrediyorum. len telgraf bu mıntakada örfi ida- ve timarhnncye ablmı.ş, fakat tele -Daha Al manyaya karşı ilanı harp tahmin edilen Almanyanın, gün geç- arı ır,. tım .~ye a aı: • A - f 1 edilir edilme?., Frnnsanın - 0 zaman tikçe kangren olmak istidadını alan reketlerınde oyle geçmıJ aılevı ve Bütün Generaller · renin ilan edildiğini ve Alman kı- at 0 m:ımıştır. 
sap:ısnğlam duran - Maginot h:ıttın- ım kanlı boğuşmıya bir nihayet ver- ırki münasebetlere takılıp kalmı- istifa ettiler taatının harekete müheyya bir TebJigler 
da tedafüi vaziyetini taı:vive ederek ınesi kendi menafii iktıznsındandır. yacağını, Bulgarların kendisine Bükreş, 28 (A.A.) _ Lejyonların hale getir;ldiğini ilave eylemek - r- ;ı 
olanca ş;ddet ve süratle f t.nlyımlar Uezimet halini alabilecek bir mağ- emanet etmit olduktan Bulgarlık hnrııkcti Rumany:ı.da büy(ik bir nef- tedir. Bu bölge, Oslo' dan gönde-1 
üzerine yürümemiş olmnsının ccuısı lıibiyete uğramadan evvel İtalyanlur mukadderabnı her türlü tahsi his- retle karşılanmıştır. Bir ajans ha - rilen l:ıtaatla takviye edilmi~r. Yunan tebliği 
veb.Alma.nlaı1,.n _ dn,

1 
Huhııynnın t~rnes;.: ile Yunanlılar arasındaki muhadsa- )erin fevkinde tuttuğunu birçok berine göre, Rumen ordusundnki bü- Heyelandnn bozulmamış olan bü-

rn yayı ışgn ı uzer ne cm o .. " mab <lurdunnak imklnları yok e - •. • • d östenn" tir tün Genernller protesto makamında tün yollarla Almanlar nakıl vası-
heın de petrol 1myulannı her bangl ğildir. Y.'akat, bu harp uzar da İta!- muhı~ ~azıyetler .~ g ·ıian; istifa etmişlerdir. l d d k d AUna, 28 (A.A.) - Yunan baş
bir taarrı.ııa karŞı korumak emelile yanlar İngilizlerin de indirebilecek- Bu ıtıbarla bugun Bul~~rHs Dfğer taraftan. haber YCrildiğine tn a.rını ur .urara · muayene en kum:ındanlığımn !l2 numar:ı.lı tebli
Rumanyaya inınrlcrinln bir nksüla- leri bi~ kaç darbeyle dnha müşkill herhangi bir maceraya surukt~,- göre, hfıdise gecesi, hapish:ınede öl- ge_çırmektcdır. ~ergen - Os1o. d~- ği: 
~ell oldui:'tlna kani bulun~uğumuz, bir vaziyete düşerlerse, -evvelce de mek meselesi kartısınd'! ço~ d~- dürtilmflş olan şahsiyetler arasında mıryolu 11 yerınden kesilmı.şlır. Kıtaatımız Arnavutluk ar:ızlsinde 
Italyan t~arı·~umun, nldııcele ırc bilmünasebe söylemiş olduğumuz ıveç şünceli davranacağı ümıt edilebı- eski Nnzırlardan ~Iadgearn ve Titc- Tamiri için sekiz gün lazımgeldiği fruıliyctlcrine muvnfhl,yetle devam 
belki d; hır blof olarnkJnpılm,ış ol- hile_ işte asıl o zaman sulh imkan- lir. anu da vardır. •Öylenmektedir. Hardenger ve etmektedir. Hareket halinde bula • 
ması hıç te mlisleb:ı.t degıldır. Fakat, lan hasıl olabilir. Elverir ki Alnuı.n- Maa fib faı'NllU da derhal Rumanyada asked Fids fyorlan ho}'Unca giden Rika mııı diişman tabşidat, kıtaat ,-e ba-
ht eri ııe ·ıolun;k~. ~ı~~kn byugiln kolskloct~ ya, sulh şartlarını açıkça ve iddlRla- ilave e:7im • ki Bulgar komtula- tedbirler alındı iFds lyorları boyunca giden Riks taryaları hava kuv:vetlerimiz ta.o. -
ta ya ı e ·uçı!cu ıınnn c eve ı rına muvafık bir şekilde ortaya çı - • ! . l • ı' tedvir- ı · · d h f 1 fmdnn muvnffulu~ etle bombardımıın 

hali harpt<-dir. iki aydan beridir Af· karsın. Yahut bu kıırannı emniyet rımız.ın, mıUı ııyaset er.&n a Bükreıı, 28 (A.A.) - D.N.B. a • yo unun tamırı a a az a ::rama- cdllıniştlı·. 
rlka el.illerinde yerlni\e ai\ım saymuk- ettiği ve bu yolda bir l'ol oynıyabile- de sakarlıkları da vardır. Bu. d. • jans1 blldiriyor: na mütevakkıf bulunmaktadır, 
ta bulunarı Mı:ırc~a.1. G~·n.zi?ni onlu. cek harp harici bir devlet vasıtasile kendilerinin ifrat dere~ed~ mıllı - Çarşamba - Perşembe gecesi Ge. Zannedildi_ğine göre, son yağan ltaly an tebliği 
sunun muvııf!akıyc::.sızli,ftın_ı Yunanlı- telkine karar versin ı Bu şeret!.i va- yetperver ve coşkun bır mıllet o.l- neral Antonesku, bazı tnh~f~ut'i as- yağmurlar, donları. küçült dina-

k k - dbl 1 1 t B t n gec, Roma, 28 (A.A.) - 17' numanh tara. karşı yapıla~k wbır ~·ıldırım zifeyi yerine getirecek bir devlet el- malarından ileri gelse sere ~ır. erı tc ter 8 mış ır. u u I! mit dolularile heyelan husule ge-
Jı•r:>~nin t.c.min eylıyereı:.l .zaferlel'le bette bulunur... M~-ı.:. 1912 Balkanlar harbın- mühim askeri kıtaa~ h_arekeUcr~ ":"- tirebilecek derecede gev.tctmiştir. res:U~u:"g~~. Yunan cephesinde 11 
telafı etmek mecl.ıurJyetını _duymuş Galı"p Kemalı" d ~Balk d l t'ıle birlefip zarı dikkııtl celbctmıştır. En muhını 
olan Duçcnin bu yıpratıcı yükün al- .. ;r. e, uç an eve binalar ve bu meyanda posta binası Fransada inci ordu kıtaatı mfiteaddit nokta • 
tından cılanıya çalışacağı şüphesiz - SOYLEl\1EZOuLU bizi Rumeliden çakardıktan ~ra ve telefon untrali ordu tanıfında:ı larda muvaffakı)etll mukabil taar-

daha zaferin dumanı üstünde iken işgal edilm1ş ve gece yarısından iti- nümayişler ruzlnrda bulunmuştur. 
dönüp evvelki iki miitt.efikleri ile haren bütün telefon muhabcrat1 kc- Bir kaç yüz :tayyareden mfirekkep 
harbe tutuşması, milletler tari • sllmiştlr. Snbah saat 10 dan itibıı- (1 tul ı:a1ıif edn dct:ta.m) iki ba\•a filosu kara kuvvetlcrile ta.-
hinde emsaline pek az tesadüf ren ecnebi memleketlerle muhabere ı,asın Petnin, yıışasm Ilitler. Böyle- biye sahamıda lŞbirll{:i yapmıa -.. 

Yarım on lirahğın Askeri mahakim 
macerası 

(1 inci 1&hlfeden devam) 
kez Banlcasına giderek: 

«- Ceketimin cebine koydu -
ğum bütün bir on liralığı boz.dur
mak için çıkardığım zaman orta
sından k1!,:Silmiş olarak buldum. 
Yeni elbisemin cebi de jiletle ke
silmişti.> 

Diyerek banka memuruna ke
sik parayı uzatmıştır. 

Memur, parayı alarnk kısım şe
fine götürmü~ ve Giresunluya bi
raz beki • esini söylemiştir. Bu 
esnada banka kapısından telaşla 
içeıi giren Benı:iyon, ayni memu
run yanın gid"rek: 

- Kuzum, kardeşim. Galatada 
giderken bir yankesici, cebimi 
keserek içinde bulunan on liralı
ğın yansını aldı. Şimdi ben bu 
parayı ne yapabilirim. 

Diye sormuııtur. 
Memur, paranın numarasına 

bakınca, biraz evvel tefe götür -
düğünün aynı olduğunu iÖrmüş 
ve şaşkınlık içinde tefin yanına 
koşarak ikinci müracaati haber 
vermiştir. Vaziyeti anlıyan kısım 
1Cfi, telefonu açarak bir polis ça
ğırtmış ve müracaat eden iki ki
ıiyi tealim etmittir. 

Yapılan tahkikatta meaele an
latılmış, cGireaunlu• Adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Times yazıyor 
(1 inci ıalıifedeıı devam) 

Bu tahsisat üç senede tediye olu
nacaktır. 

Esbabı mucibe layihasında, enter
nasyonal vuiyet dolayıslle Bulga -
ristanın milli müdafaasını tcının 1-
çin ordı..sunu kuvvetlendirmesi lii.zım 
geldiği beyan olunmaktadır. 

ite başhyacak B• b lk' imkfinı bulunamamıştır. Diğer tn - ce Mare .. alin adının Bitlerle bernber bundan bafka muhtelif düşman he • 
edilen hatalardandır. ız, e 1 ... defi • · bom .. ~1 ...... r · • raftan lejyoner hareketi de kendi getirilmesi öyle bir infial uyandır- cnnı ""' am<;ı ... • 

(Birinet ıahifedeıı devam) 
muş, Korgeneral. saat dörde doğ
ru Adliyeden aynlmı~tır. 

otu zsenedir, Bulgar siyasetının cüıütıımlarını el altında tutmakta - mıştır ~ki, beyanname yırtılmış ve İ 
bö~1e birçok biribirini tutmaz te- dır. Şehirde asabiyet hüknmrcrnıft - dağıttın da fena halde hıı-palanıru~ talya - Yunan 
zahürlerine ~ahit olduğumuzdan dır. l\lnamafih, Kodreanuyu bt'et- tır. h • d 

Jandarma komutanlığında dolayıdır, ki Bulsaristana ait her miş olanların lclaınlarından, halkın 11 talebe öldi.i Cep esın e 
hangi bir siyasi mütalea yürütmek temayülüne uyı:un bir hareket oldu- Londra, 28 (A.A.) _ Hür Fran· c~ ln_cl uhlfedan devam>. Korgeneral, Adliyede Hikmet 

Onat ile görüşmeden evvel 14,30 
da Jandarma Komutanlığına ge
lerek burasını teftiş etmiş, bila -
hare Vali Muavini Ahmet Kınığı 
makamında ziyaret etmiştir. 

mecburiJetinde kaldığımız za - ğu içitı, arlık bahserilmcmektedlr. sı:ı: mahf!llel'inc I•'raıısız hududundnn ı 11aıdar, bu illırı harck.cte Badoglıo-
manlar, hükümlerimizde daima Katiller hapishaneye müsa- ~c>le11 haberlere göre, Pnristc vuku- nun Tin11U:a kararg~ lntrmuş ol-

dd. d · 1 bulan kavgalar üzerine 500 l"ı·ansu maımuı ragm.en m4nı olamamı,lar· 
ihtiyatlı ve miitere ıt avran· adcylc girml!o! er tnlcbcsl Almarıyada bır tcımırkllz dır. Jtaıyaıı tebliğin& :nazaran, bazı 
mak lüzumunu hissederiz. Dünkü ~ün yapılmış olan ve eil. kampına gl5ndPrilııılş ve diğer bazı- mm.Uıl:tılıırda, fqi&t cuıkcrlcrinin lıe-. 

Maamafib Bulcarlar, Balkan- muin dereccı<ı şu dakikada bile ta - forı dn işgal nltında bulunmıynn :imdi1ıi durdaırınak için mukabil to
l•rda biz.imle beraber y:ıptıklan manıen tayin edilemiyen muhtclıf Frnnsayn nakledilmiştir. 11 t.a1cbe arnua geçtil;U.ri Uurflı cdiliyo,..... 

J~ık}arın maskelenmesi fU &On otuz $.enelik leerÜbeJeri hareketler, lcjy?ner polisi. tarafın - olmfiş finl\•ersıtc kapatılmıştır. da, herhangi bir•ncÜCC aluı.amfldıtfa 
için tedbirler hakkile em'an ve iz'an nazarların- dan değil, vaktı!e B:ışv~kıl Kalıntcs- Bu 'haberlere ~orc, muturcke günU da yine aJ11:i !ebliPd_cn - ~nlaşılı~"~· 

ışıkların maskelenmesı. hakkın- da tutsalar mutlak yine bizlerle\ kuyu vurmuş olnn ~Dagınık kollau olan H t.eşrlnisanii\e Parıste t.ew.hü- Avl nradaki ılı.raç ıuısunun dcğl_!t.i
.! .. . . . tcşekkUlü tarafındnn yapılm1ştır. Bu · ı nd rfl k a uu

da gerek kaymakamlar ve gerek beraber y.urumeyı ~erbangı bı.r 
1 
tcsekküliin efradı Jülava askeri ha- rot başlamıştır. Üniversite talcl>eSı rilmcııı ~U8 ısu a. ve en ·ar r 

1 t t ih d rl rdı · başlarında bır uzun elastik! ba-;u,n ri de cfUıcusa dikkatle durnuık Z4-
Seferberlik Müdürü teftişlerine macera ı .ıyase e ere e e e • ıılshane ine girrrıek için liizım~elcıı tutan ikı talebe olduğu halde alaylar -mıdır. lJıoıdan 1taı11anlaı-ın "tal."11fl/• 
devam etmektedirler. Seferberlik Çünkü Bulıarlar da insafla ve mfil'<andcyi lstlh,.nl etmişler ve geçen te&kil ctmıştir. Bu ıki tnlcbc ellerin- btalannı acvk kusuaunda m.uı1..-fılata 
Müdürü dün Kadıköy ve üskü - hissiyattan tecerrütle düşündük- gece içeri girmek suretile KodretinU- deki bastonu knldırdıkça talebe hep marw: koldıkları ve lnoflız 1ıaı'll 
dar cihetlerini kontrolden geçir - )eri takdirde pek iyi bilirler, ki TIUn intikamını nlmı.~lardı;. Bu ~ıü- bır ağızdan cyaşaı;ını. diye bağırıyor kuvvctleri11in azami derecede mües
miş ve gördüğü eksiklikleri ala - Balkanlılar, ancak yine kendi ara- teşeblıislerln iSı~nlerı ~ah_ım ıle~ıl - ve bu •urctle elastiki bastonun Frnn ıı.-ir olduJ•lt.ı.n an1arılma1:tadır. 
kalllara bildirıni~tı"r. larında anlaşabili,.1cr. Bir kere dlr. Bükıeş po~ııı relsı mır.:ılny Gn· ııw:m:ı nol olduğu ve iki golün de 

w • d' f k vianu bu cDagınık teşekkullen ile ., 
Sokaklarda maskelenen ltım- Bulearla~n, miUıyet ve ın ar. : münasebette bulunduğu için vnzifc- Jo'rı:ınaızcası cdö go!:t olduğu için 

balardan istifade edilmediği için larına r~oınen ~alkan~arda en ,1Y1 sinılen a?.ledilmiş ve yerine profesiiı· <Yapsın De Caulleı. di)'C hay -
bu lambaların a-g~ ı indirilmesi anla.-bileceklerı .millet,.. yın. e PalnnJcırnu getlrllmiştir. '.Ru z.at, kırmıG ve Hiir Franı;ıı.lann şefi De 

.,- lan b T ki l Gaulle hakkında sempati teı.ahüriln-
hakkında verilen karar değiıtiril~ komfuları o ız .. ur .. erız: ~~! Michel'ln uki hocutanndan h. de bulunmuş oluyorlardı. Bidayett.cı 
mi~lir. Çünkü bunlar aıaiıya bi- Çünkü Bulgarlarla • dort yuz ellı rıdır. • • , • alay muntazaman ilerlcmfı, fakat 
rer kordonla indirilecektir. Bu sene müddetle aynı vatanın va - Eskı Başvekıllerden bırı Nonpamas mahallesine vannca mn· 
takdirde de bunların sallanması tandaşlığım yaptık. Ayni binanın daha öldürüldü ruf bir kahvenin önünde durarak. ta 
bedihi olduğu için bundan sarfı- damı altında, mukadderatımız Berlin, 28 (A.A.) - D.N.B. ajanSl lebe, Alınan mfiewrileri kahveden 
nazar edilmiştir. Şimdi bu lamba- mi4terek olarak yafA(lık. Bupn BHkrqtcn bildlrlyor: çıkarm1ya t~ebblis etrm~t{r. Bunun 
lıuın kuvveti ziyadcJ-.. tirilecelc ve yatlı Bulgarlar arasmda, Türk Profesör Yorg_ a dlln lejyonerler Uzcrine Alınan .kıtaatı ıreJmlş ve il-

""' le d k ldırılmıstır eayişi iade etmiştir. f şte 11 tnlclıe 
ayni zamanda da maskeleri biraz idaresinin iyi batwalarını hasret tarafından evın en al k • .ı . bıı müdahale iizerlne hayatlarma ve-
daha hafif yapılacaktır. ,adedenler vardır ve böyle Pro~esörün e~e<U Pla,::t yall ındınl.? ..ı •• eylemı·-r-

h h. 1 · • b' • b"t b• t yol \lıcrlnde ruTclver a.urıun • c IK ""' .,... 
İzmit fabrikaıına aipariş edilen aaret 15 erım, ıznn 1 e ızza d ik bir halde bulunmuıtur. --------------

1 o ton renkli kağıt da şehrimize duyduğumuz zamanlar ol.mu,tur. ~!l31 de Rumen Başvekilliği etmiş Yeni nizam 
getirilmiştir. Bu kağıtlar Yemişte Bulgar komtularımız bılmezler olan Profesör 69 yaşınad ve bir kaç 
sellüloz müessesesinin satış ma - mi, ki kücük Balkan ~e~letleri. hl\ftadanb(>rl Sinatada ikamet et- modaSI Ve 
hallinde bugünden itibaren halka büyük Avrupa devletlermın karı- mekteydi. lavİ~re 
satılmıya başlanacaktır. şık ve bula~ık menfaat ve hm; ıi- Lcjyonerl~r Yorgayı, Demirmuha- ~ 

• • asetlerine alet oldukça, Balkan- fııların şeCı olan Kodreanunun kat. 
Yem saat tatbıkatı Y1 1 h h t örmemi, ıınden cmannn nıesul11 addediyorlar. 

ve daireler ar ~sa ~zur v~ '": a tı f d - dı. Yorga. Kodreanuyu biı· makale-
lerdır ve .aoln yl ır?"ı ·~~~- u~ ~nda sinde kl'ndisinl tahkir etmekle itham 

(1 iııci sahifeden. devam) 
devam edebilecek bir memleket ol -
mıadığı enlaşılacaktır. 

Nanking ile Tokyo 
arasında aulh 

Sanghay, 26 (A.A.) - D. N. 
B. ajanauun hususi muhabiri bil • 
diriyor: 

Nanking ile T okio arasında 
yapılan muahedenin yarın imzaa 
münuebetile Hiikômet ReUıi 
Vang - Şing - Vei, Şang - Kay 
- Şek' e son defa müracaat ede -
rck sulh hareketine iştirak etmek 
üzere hükumetile birlikte kendisi
ne iltihak etmesini talep etlrliştlr. 

•.15 Haberler 19.30 Haberler 
li.ao Aıüzlk 19.45 Şarkı, tnksim 
8.45 Yemek listesi 20.15 Gazete 

Eski Başvekiller Yugoslav 
aleyhtarlığmı takbih ettiler 

Sofya, 28 (A.A.) - Rcuter: 

Işıkların maskelenmesi dolayı- Balkan. ~ev et erı, su~~n ıçın e eylemi§ ve Kodreanu. aleyhlnd_e allı 
sile\ saatlerin bir saat ileri alın - yaşıyabıhyotsa bunu munhasıran. ay hapis ccznsile neticelenen bır d~

Hulisa, Berlindcld kıı.nnat fsW;
renin yeni niuıma iltihakta pek ~ 
kalmak tehllkesine maruz memleket
lerden biri olduğu ve bunun İsviçre 
gibi bir çok milliyeilcrdcn mü~ck
kll bir memleket için vnhim bir ~ey 
olduğu merkeıindcdlr. 

Vat\g - Şing - Vei, muahede
nin imzası ile harap olan memle-o 
ketlerin imanna tevessül edilebi
leceğini ve muahedenin Çin - Ja· 
pon işbirliğini istihdaf ettiğini ve 
.Japon kuvvetlerinin çelcilmesinin 
yakla§tığını söylemiş ve ıunları 
ilave etmiştir: 

Bu suretle Çin, halen endişe 
içinde bulunan dünyada emniye
tini garanti edecek, diğer memle
ketlerle bir birlik kurabilecektir. 

* 20.45 Temsil 12.ao Taksimler 21.80 Konovma 
12.so Haberler 21..Cü Orkestra 
18.05 Şarkılar 22.80 Haberler 
l3.2o Müzik 22.45 Orkestra 

+ 23.001ı1üzlk (caz) 
18.oo Müzik 23.26 Son. 

~IYATROLARI 
ŞEHiR TİYATROSU 

Dram kısmı: 

G!izlde parlamento iizaları, mebus 
Dumanofun mecliste Yugoıılavyaya 
karşı yaptığı tnarruzu takbih etmiş
lerdir. 
Bazı Bulgar mebuslarının 
çıkardığı hadise kapandı 

Bclgrad, 28 (A.A.) - D.N.B. nin 
hususi muhabiri bildiriyor: 

masma dair olan emir dün Vila- kendi itlerinde artık bliyük devlet va açmıştı. 
yete gelmiştir. Buna göre bütün lerin karışmasına müsaade. etme- ;:~::..:.:.;:;.:!.:;,::_ _________ _ 
devairi resmiye ay başından iti - rnelerine medyundurlar? Sovyet Rusyanın 
baren yeni saate göre dokuzda Hulasa, gerek umumi B"":lkan • t • 
işe başlıyacaklar ve 12 de öğle vaziyeti, gerek Balkan devletleri- vazıye 1 
yemeğine çıkacaklardır. öğle· nin ayrı ayrı hususi vaziyetleri, (Birind salıifedr.'11 devıım) 
den sonra da 13,30 da işe başlı- lıerhangi cepheden. herhangi za- olnrnk tanımaktan imtina etmekte _ 
yacaklar ve 1 7 de devairden çı- viyeden muhakeme ve tahlil edil- dh·. Binaenaleyh Sovyetler Blrli~i 
kacaklardır. Şu hale göre memur- ıe, hepimizin selametinin ancak hukumeti nazikane, fı:ıkat azimktırn
lar, eskiye nazaran yarım saat kendi aramızda anlaımamıza ne bir surette Ilerlin konu~ma1anna 
daha az çalışacaklardır. Çünkü, bailı olduaunu tasdik etmemiye ı itulyıını? iıJtirak ettirilmesi fikrim 
eskiye nazaran öğle paydosu ya- imkan yoktur. rcdde~mıştir. .. . 

Keza bu hal İsviçre i~in coırrnn 
vaziyeti sebcbile de ... ·ahimdir. Hiidi
sclerin gidiılndeki tcmpodnn dolayı, 
bugün, Bcrn, Zürlh ve BAle'ln yanlış 
anlnyıeıııa atfedilen ıeyln bir gün 
bedhnll!Jğa atfedildiğini görmekte 
geclkmiyeceğimiz muhakkaktır. 

Çinliler müracaati 
reel dedi yor 

Çunklng, 28 (A.A.) - İyi malı1 • 
mat alan m:ıhflller, Çin bükiimeti • 
nin Uang-Çing- Uelnl bıınş mür .. 
caati kotiyen nıızarı itibara almıya - 1 

cağına muhakkak gözile bakılmakta- • 
dır. 

1 AYAK TAKiMi 
ARASINDA 
Komedi k11mı : 

(DADI) 

Yugoslav gazetelcrl, Bulgar parla
mentosunda Çankof ile eski Başvekl
lin kardeşi Piycr Köseivanofun Yu
goslavya lehinde söylemiş oldukları 
nutukları neşrederek bunu, tıpkı Bul 
gar gazeteleri gibi, Sofya ile Belgrad 
arasındaki dostluk münasebetlerinin 
idanM ve takviyesi arzusunun bir i -
fadesi olarak telakki cdiyorlıı.r . 

rım saat uzatılmı§tJr. Hele böyle dünyayı kaaıp ka- ı lngıllz - s.ovyet mu~asebetlc_n 
· · • 1 r n bir kaıoır a zamanında, Sovyet - Amerıka yakınhgını tenmı 
lzmırde tedbır er vu a d ~il I • • k d' hususunda sarfedUen aayretlerln mu 

b'"t'" ·· ya mı et erını en ı " hmir (Hususi) - Pasif ted - u un un. • vaffak olamaması yüzünden her ntt 
birlerde maskelenmiş olan 104 mua.yyen sıyas~t ve menfa~t~e~ı~e kadar <;ok yeni bir anfhada ise de 

zincırbendı esır edeceklerını ılan Moskova bitaraflığını muhafaza et
lamba, ihtiyaca kafi gelmediğin- eden kuvvetler kartısında, Bal- ıniye ve İngiltcreyc karşı t~ckk?l 

Gazete... makaleyi ıu satırlarla bi
tiri:ror: 

Almanya ve İtalyaı yeni nizam i
çin tevessül ettikleri tşin bedhahhkla 
1.ıııltalanmasına hiçbir zaman bir yer
de müsaade etmiyeceklerdir. 

Bu mahfiller, Çin hükumetinin da 
ima hain telakki etmiş olduğu Uıını:
Çlng-Uei'ye cevap ta vermiycceğinl, 
zira böyle bir cevabın Uan-Çing -
Uei'n tanınmasını tazammun edece
ğini ilüve etmektedirler. 

••• 
Şehir Tiyatrosunun ilave 

matineleri 
~epebaşı Dram ı.,smında, cumar
't ~nn saat 16 da ve pazar sabahı 

tt 11 de (Ayak takımı arasında). 

komedi Tiyatrosunda 
ı. l>azar sabahı saat 11 de (Jacki) 
••• ~il edilecektir. ············································ 

N6ahaa (S) Kuruttur. 

.\bo Ş iti 1 Tllrkly• "-'t ae cra ltl• .!!!!_ 

~elik ............ UOO Kr. 2700 I.r. 

l} •Ylık '160 • 1'60 • 

'~ l)'lık ............ 400 > iOO > 
•)'bk ............ 160 > 7oktur. 

Siyasi Yugoslavya mahfillerlnd:?, 
bu beyanattan ve Bulgar gazeteleri
nin neşrlyıı.tından dolıı.yı b!iyük bir 
memnuniyet duyulmıı.kta ve mebus 
Dumanofun Yugoslav Mnkcdonynsı 
üzerinde, ileri silrdütü taleplerin çı
kardıi't hadiseye bu suretle kapan -
mış nazarlle bakılmaktadır. 
Zagrepteki Üniversitelilerin 
çıkardıkları siyasi arbede 
Belgrad, 28 (A.A.) - Avala ajan

ıı bildiriyor: 
Müfritlere mensup üniversite ta -

!ebesi grupunun dUn Zagrep üniver
ıdtesinde Hırvat köylii partisine men 
sup bir talebe grupile kavga çıkar
mıı olduklarını bildhmiye A vııla a -
Jansı mezundur. Bu kavga esnasın
da bir talebe rüvelver kurııunlle ya
falanmııtır. Polis müdahale ederek 
sükunu iade etmlı ve blr kaç kişiyi 
tevkif eylemişUr. 

den, çoğaltılması tetkik edilmek- kanlılar için. eier bu fırtınadan eden koıtll&yona ıı~~ak u hatti bıl
tedir. Muhtemel kazıılara karşı kurtulmak nasip ise, bunun an- vasıta bile olsa mucadeley~ mi Oda -
deniz kenarına korkuluk duvarı k l h l •1 hale etmenıiyc karar vermışt r. 
çekilmesi Münakalat Vekaleti ta- ~k, bata arın~d ıra ~rınd~ et Molotov, Sovyetler Blrllğlnin Ka • 
rafından muvahlc. görülmektedir. o mama aayeıın e temın e ı e - radcnh: ve BoğazlaTla alftkndar ol -

Diğer taraftan, Karşıyaka)'a iş- bileceğini herhalde Bulgar kom - dµğunu ihsas etmi:,ıtir. Bu iki mın-
1 tularımızın da bizim kadar takdir takada da Sovyetler Blrli!;-i statüko-

liyen vapur ,gece eri tenha oldu- edeceklerinden bir türlü ümidi nun muhafazasını şiddetle istemek -
ğundan, seferden kaldırılmuıtır. kesmek istemiyoruz. tcdir. 

T ASVIRI EFKAR ltlmat edillr knynaklardnn öğrc -
ingiliz • Sovyet 
müzakereleri 

(1 inci sa1ıtf eden devam) 
Müsteşar Butler'i ziyaret etmiı -
tir. 

Haber alındıiına göre, bu ko
nuşmalar, siyasi vaziyetin umumi 
tetkikine ve iki tarafı alakadar e
den meselelerin müzakeresine tah 
ais edilmittir. 

Dekazanof Berline 
muvasalat etti 

Bertin, 28 (A.A.) Sovyctlcr 
Birliğinin yeni bOyUk elçisi Vladiınir 
Dekazanof bugün Derline ınuvasulcıt 
etmiş ve garda Hariciye Nnzırı Von 
Ribbentrop namına müsteşar WUr

nildiğine göre, Sovyetler Birliğinin 
Boğazlar hakkındaki hattı hareketi 
Hitlel' tarafından anlaşılacak ve 
iusvip edilecektir. 

Finlandiya Reisicümhuru 
istifa etti 

mann lle protokol müdür muavlnl Jlelsinki, 28 (A.A.) - Dört Aiene
Von Halem, Sovyet maslahntkilzıırı ye yakın bir zamsndanberi Reisi -
ve sefaretin diğer erkanı tarafından cümhur olan Kallio sıhhi vaziyeti se 
istikbal edilmiştir. 1 bebile istifasını vermiştir. 

Dahiliye Vekiletinin 
bir tamimi 

Ankara, 28 (Hususi) - Da
hiliye Vekaleti, vilayetlere gön • 
derdiği bir tamimde, muhtaç as
ker Bilelerine yardım işine ehem
miyet verilmesini, fakir ailelerin 
şikayetine kat'iyen mahal veril -
memesini istemiıtir. 

Terfileri gelen hakimler 
Ankara, 26 (Hususi) - Ad

liye Vekaleti ayırma mecliıi, ter-

fileri ııclen hakimlerin liıtesini 
hazırlamıya bqlanuttu, 

Türk - İsveç ticareti 
Ankara, 28 (Huıuıi) - lıvet , 

ticaret ve kJiring anla~masınin 
dononçe edilmesi ve bunu müte
akıp yeni müzakerelere baılan • 
ması muhtemeldir. 

Türk • hıgili'Z ticareti 
Ankara, 26 (Huıusi) - lnall· 

tere ile ticaret anlaımuı konyt " 
malan devam etmektedir. lnııil • 
tereye üzüm, incir, tütün ibracile 
oradan manifatura eıyaıı ithali 
için varılan 500,000 liralık anlat
manın 5,000,000 liraya çıkarıl -
man imklnlan aruımaktadır. 



FRANSANIN ,. No. 1 f 
lstanbul Defterdarltcından : 

Mükellef in adı illahallo ve •okalc Matrak lıi 
ve aoyadı Kapı No. n 

Sami Arkan H. i stikliil 240,00 K. berberi 

caddesi 88/6 

1 Son Günleri Sami Arkan 
ıI:ğırdıç 

H. oğa f stikllll 8R/7 240,00 K. berberi 

L , > > > 138 240,00 l\forııni'07. 

Yazan ve Fra ııeı zcadaa ıaakledea : 
SÜLEYMAN SITKI -·H arbin kısa 

hir tarihçesi 
10 111aırıa - 8 Haziran 

= 

10 Mayıs 940 tarihinde Almanlor, 
aabah kııranlığında Holanda, Belçika 
•• LOksemburga girdiler. 

O tarihte, Alman kuvvetlerlle İn
ctliz - Fransız müttefik kuvvetleri 
arasmdakl nlsbet şöyle idi: 

Almanlar taarruza en a~atı 121' 
Rferi fırka ile girişmiştiler. Bu fır
kı.lar meyanında on tane de zırh!. 
fırka vardı. Her bir zırhlı fırkada 
ise büyük, orta ve küçük cesamette 
olmak Ozere 500 tank bulunmakta 
idi. Bundan baııka Alıruınluın, fır
kalar haricinde bir de müstakil zırh· 
h taburları vardı, kl bunların da 
tanklarile beraber, Almanların garp 
cephe.si taarruzunda ilk günden iti· 
bı:.ren çıkardıkltlı·ı tankların miktarı 
7500 O bulmakta idi. 

Rcynaud 

R. Ferdi Tekay 

Ali Reııul 

, lnıaınndııan 

5/2 

, Topçekcnler 
81 

Yusu! ve Ahnıet Ş. lfulıtar C. 14 

Koço ve İstirati K. Tepe Topçu- _ 

lar 14 
Yusuf ~arabaçak K. Hatun .Alha· 

Rııfael 

Nukaluas 

Vnall 

Fatnıa Güzin 
Ostlkan 
Karmel ve Çlçl 

tun 18 
BOlbal Büyük 
Kırlangıç 1 

X. Kulluk Ömer 
Hanam 84/104 
Ş. Muhtar Bekar 
14/1 

K. Kurdela 1/1 
K. Harnınn 1 
H. ağa Balo 8/1 

f stnni kızı Sarı II. ağa İmam 28 

Elf'nf 
lstavri kızı Sarı H. ağa tmnm 28 
Elrnl 

tııta\.Tİ kızı Sarı H. ağn İmam 28 
El eni 

160,00 Doktor 

48,00 Daktilo 

240,00 Kahvehane 

240,00 Bakkal 

G:l,00 Kömürcü 

45,00 Kundura esklcisI 

60,00 Terzi 

90,00 Teı-zl 

144,00 Umumhaneci 
48,00 Kundul'a eskicit1i 

t 56,00 Aııki iınnltithıınc

ıl 

660,00 Unıumlınnecl 

660,00 Umumlıaııecl 

660,00 Almanlann tayyare kU\"'VetJerlne 
cclince, Alman ordusu ilk günden l 
!•ibaren ilk af tayyaresi olarak sor 
aistem 1500 avcı tayyaresine, 3500 
bombardıman tayyaresine, ki ceman 
1000 tanareye malikti. 

.Bu taarruzlar \•e cephe yıırmalnr, 
'.F'rnıısız askerinin hlçbır noktada 
fazla tutunma~ıııa me>·dan venne
nıişlPr, o kadar "'Üratll vukubulıııuş
tu, ki Fransıı:hu ve bilhassa Parls 
ahalisi ı:aıiyeti, Fransnmıı uğradığı ı 

Bedi~ kızı Gülnaz Ş. Muhtar Sakıa- 204,00 

ağaç 34/2 

Buna mukabil, f ngj)jz - Fransız 
nıiltteflk ordularının ıısker ve sllih 
kuvveti berveçhiiitlvdı: 

1ransızların, Mıı.nl) denizinden iti
baren (l\laginot) hattı da dahil ol
ınak üzere İsviçre hudud uıın kıı.dar 
ellerinde bulun'\n asker kuı,.veti 100 
fırkadan ibaret olup bunun 90 fır
kası Fraruıız, 10 fırkası da İnglllz 
askerl fdi. Fakat bu yüz fırkanın 13 
fırkası Maginot hattının ınuhafar.n
aına memur bulunduğu ciheUe sabit 
kuvvet olduğu gibi, on ııltı fırk11. da 
iyi talim görmemiş ihtiyat kuvvetie
rinden müt!!şek'kil oldu~undan Fran
aızlann, 125 Alman seferi fırka~ına 
mukabll çıkardıkları hareket ve ma
aevra ynpabilecek kuvvetlerinin ha
kiki miktarı 70, 76 fırkayı geçme
mekte idi. 

Betlik km Gülnaz Ş. l\Iuhtar Sakız- 204,00 
ağaç 84/2 

Nezaret Neza- H. ağa Ne,..izıı.de 

83 heılmetin dehşetini blı turlü knvrn- retyan 
ınıyn nıuvuff:ık olamıımış, luıtti.ı. Af;;~ Nl'znrct Nez.,. B. ağa Neviıade 
man ordusu {Abne) nctu·inl de gc- 33 
çerek 8 Hnzırınula ıloı:rudnn doğ.pi- :retyan 
ya Paris üzcılne yOrünıiye bnşlndığı Ancsti K. Tepe Valide 
vııkıt bile, Pnrl5 halkı mnrm~ bulun- çeşme 60 
duğu tehlikenin yakııılıb"lndan hihn- Hn isto H. ağa Dudu 
bcr bulunmuştu. odalar 32 

Bunun da sebeplcrl, J.'runsızlnrın 
Maginot hattına guvenen•k seneler- İl.ırahim oğlu H. ağa Tarlllbaşı 
deııbcrl gaflet. uykusundıı bulunma- Mehmet 196 
!arından başka, lıllhnssa hükumetin Nesim B. ah Hnmııl-
ve ordu kumandanlıi;'lnın son ~ünle-
re kndar, verdiği kısa tebliğlerle va- I ba,,ı 4 
:ı:iyetln vahametini halka anlntnuı- Nesim H. nğn Hnrıınl-
mış buluııınasıydı. ı başı 4 

8 Hnzirnna kadar, yalnız hnlk de- l\lihal oğlu K Hatun Al-nalı-
ğil, hatta .Rcyn;ıud knbiuc inin ek e- Hıristo ç~ıııe 16 
ri azası, yani hemen hükumetin be- 1 

285,35 Diş imalcist 

235,35 Diş lnıalclsl 

45,00 Dokuma lnıalcisl 

1170,00 Domuz kasabı 

90,00 Kömürcll 

H4,00 Tuhafiyeci 

144.00 Tuhafiyeci 

60,00 Berüer 

200,cıo T~nckecl 

Kazall{l BuMan 

23,93 

23,83 
81,07 

88,63 

8,40 

88,70 

1,80 

0,76 

4,80 

22,42 

8,81 

213,l:\6 
7,o5 

ll3.93 

8Ş8,00 

858,00 

239,76 

265,20 

265,20 

70,61 

70,lll 

18,00 

241,31 

18,00 

!8,26 

25,66 

15,07 

7,44 

4,67 

4,67 
16,21 

10,61 

1,93 

6,74 

0.36 

0,15 

0,97 

4,48 

1,76 

40,77 
1,41 
6,78 

171,fiO 

171,60 

47,95 

53,04 

14,12 

14,12 

3,GO 

48,28 

8,60 

5,65 

5,11 

8,01 

1,49 

Zam 

Maktu 
14,38 

Ztmı 

1,26 

1,59 

256,03 

102!1,GO 

1029,fiO 

287,71 

818,24 

31R,24 

84,73 

8.f,73 

Seıtı 

987 

937 
938 

937 

938 

938 

938 

938 

9ıl8 

938 

937 

938 
938 
937 

9~17 

938-

938 

937 

938 

937 

938 

937 

937 

938 

937 

937 

938 

Heaap 
No. 

1l 

12 
92/1 

220 

704 

579 

600 

204 

7i 

66/1 

113 

100 
88 

378 

26!l 

ı 

> 

> 

394 

l , 
GG9 

669 

211 

687 

121 

461 

200/1 

122 
Silah kuvvetine gelinre Franqızla

nn Oç hafif nıntödil fırkası, üç te 
henüz teşkil olunmuş zuhlı fırkası 
ınecvuttu . .Da üç zırhlı fırkanın be· 
ilerinin mallk olduğu tank miktarı 
... 150 den ibaretti. Harp başlatlığı 
•akit bütün Framıız ordusundaki 
lırilçftklü bürüklil, eski ve ycnl tanlı 
aiktıın ancak 2000 i bulmaktaydı. 
T ini ekserisi büyük olmak üzere 
f600 Alman tankına mukabil topu 
IOOO Franııız tankı! 

yeti unıumlyesi \"nziyctın chenınıiye-ı Haçııtor K. Tepe Dere 
tini ve hadisatın ııııılıiyetiııi anlıya- caddl'si 78/66 
mamılj buluııuyorlnrdı. Haltıuki o --------..:._-----------·-------------....--~-----·-----
günlerde Alnınnlal' Pnrise s:ıııttrn 1 Maduın H:ırikllya JC Ilııtun Ömel' /frsfl p 
saate ynklavm:ıklnydılar. Hükumet.in Hayynnı C. 2 ıoı Paııslroncu : Tetkiki itiraz Komisyonunun 

833 sayılı nnkzn lltilıa kıu•aı·ı. 

28/1)!139 gün ve 
şaşkınlığı o dereceyi bulmuştu, ki 
daha henüz Parlsin Alman tnaqu-' 
zuna mukavemet mi etmesi rnzım1?e
leccğini, yoksa açık fehit- ilnr. edil
mesi m1 dabıı. mtwıtfık o1ncııl:'1m bile 
tayın edememişti. 

Franaızlann tayyare km""Veti ise 
liaııbtıtün acınacak bir haldeydi. Fil- Paı-is halkı ise, mcmll'lrntin ugr:ı
Jiaklka Fransız malbuatmın geçen dağı felaketin ııuınet ve dehşetini 
tene, Fran ız tayyareciliğlnln fevkıı- :işte bu 8 Hıızirım tnihinden ltilın
llde ilerlediği luı.kkındakı gürültülü ren &eZm1.}•c başlamıştır. Fransn ıçln 
aeoriyatına rağmen 1''ransızların 10 nı tık hezimetten kurtulmanın imkanı 
Jı[ayısta malik oldukları saffı harp ımlmndığı cln yine bu tarihten ltlba
tayyaresi 420 avcı toyyaresilc ekae- ren tahakkuk cyll'nıi~Uı:. Yuni bu ta
riai eski modelde ıoo bombardıman rih, Frnnımnııı çökme inin mebdei 
tayyareslndeıı, yMni mecmuu 620 ('\ddcd llclıllir. lvte o Lıırihten 24 el:la
tayyareden ibaretti. 1''raıısız cephe- fİraıın, yani mütarekenin imzası gfi
Shıe f ngilizlerin gönderdikled tayya- (llfi~~ kndar geçen ~ürlıleti'!_ l~üıfümt.ı, 
nler ise 200 kadar olduJ;"\lndım, ta- , Utuıı Fuınımı t.nı·ıhindo gorulnwmı~ 
arruı başladığı vakit Alman ve 1 <ler!' · ıle ~cıkh ııaChıılMr a~'Zct~ıckte 
Pransız t:an•arc kuvvetleri arasın- r.-e koca ~ rnıısaııın nasıl çokı~uş ol
d'aki nisbet bir Fransız tayyaresine duğunıı ızalı cyll'mcktc oldugundan 
mukabil 6 'Alınan tayyaresi idi. b hiid~satı ı:ünü gfiniine nşağıda 

Kostantin ÇokgQ- H. ağn Tlalenll 
len 
Mln~ 

Ne im 

T:ınnş oğlu Di

mitri 
Haça tor 

Elcnl 

hamin 
H. ağa İııtiklil 

c. 64 
I<. Hatun F.rnıeni 

kilisesi No. 14 
Kalyoncu Korncş

çi 01/63, 23 
K. Tepe Dere 
c. 66 

1\. Jlııtnıı Kur-

702 A rzuh:ılci 

1 Tatlıcı 

Camcı -81i 
48 Bakkal 

122 Tenl.'kecl 

'ferzi 

Tarlaba~ı Tahakkuk Refliğinln 

954012 ıı:ıyılı tezkerc:;i. 
Tetkikı İhraz Komlı.yonuınııı 

8828 sayılı tnbı:.·et karnı'l 

c Tetkiki ftlrnz Kornisyoııuııun 

4898 sayılı kt1rarı 

8/7 /tı:ın gün ve 

8/~/940 gün n 

18/4/940 ~On ve 

: Tarlabaşı l\tallye Şubt•ı<i Tahakkuk Şefh.i:..fııin 

8/5/938 gün ve 8:H3 sa\'llı tt•zkeı-esi 

Temyiz Koın lsyunuıı un 22/:11940 J?Ü n ve 2914 
sııyılı rıakız karaı·ı. 

: 29/2/tı40 giin ve 2~15 t'ayılı l\I nlıncınum temyiz 

dPln 84 fl44 Ja1•ihnsı. 

Taıfabaşı .Mali~e ~ubcsi nıiikelleflcrinden yuknrııJa nch. i~l ve tlearetgiiiı acıresı ynzılı şuhı~lar terki ti
cnreUe yeni adreslerini bildirmemi~ Vl' tehellüğe ı;aluhiyctll bir kimse gostPrmemi~ ve yapılan ara~ırıııadu 
da bulunamamış olclukl:ırındnn lılznlu:-ında gô!lterilen yıllara nit kııznnç, l>lıhrnn ve\'gilel'lni ve 7.nmlarını hııvi 
ihb:ımnmelerln bizzat krnılileı·tnc U>bliği mümkfın olnmnnııştıı. Kt'~ fiycl Rr.!'12 sayılı kıınuıııııı 10 \t- 11 incl 
maddesine t vfikun teblığ yerine ı;-e çıvwk iiz<'re ilan olunuı·. ( 11322) 

1 lstanbul Belediyeai hAnlan 
Tah. bed. llk teminatı 

2036,40 152,78 

2920,00 219,00 

2448,00 188.70 

Keşif bed~fi 

523.76 39,28 

Kai'Jthane İkinci Yatı Okulu için alınacd,.. 
takhane eeyaaı. 
Belediyeye alt dir.el ıistcmi motörlO naJdl dı" 

u)d" 
sıtaları fİn alınacak mazot poınpası ve P 

rlzatör ıilenıesl. ~ . ,,,r 
Motörlü vesait için alınacıık akiınilatör 
ıemesi. 

Kııraağt mücs~~satına ait 58 - 60 ve 76 ... 
ıııumlı ğırsakhaııelcrdeki elektrik teııisatall" 
tecdidi. 

. Ke.,if ve tahrnin bedcllerile i k teminat mıktarları yukartd• ~ 
ıeleı ıyrı nytı açık ,.kslltınere konulmuştur. Şartıınnıcll'ri Zabıt ve t 
Am ·liıt ~füdürlfiğil kaleminde görytJ~<'ktiı. İhnle G/12/940 cura& !°l• 
sn at l 4 de Daimi Encümende yaP,'ılaC!l.ktır. Tallplel'in ilk teminat ~ 
buz \"eyu mekluplan ve 940 yılına alt Ticaret Odnsı ve,..ikıılarile 
günü muayyc•n snuttc Daimt Encümende uulunmaları. (11040) 

1'1/lık lli. 

720,00 

122,00 

lik temin. 
1 - senelik 

54,00 

9,16 

.... 
K@ı·l•stecilerde kain merkez hii.lindekf qçı clOkd' 
nı (lıir ıımw müddetle). rfl/lll'I 
Karlıkiıy hfıliı11le 23/4 No. lı dükkan {1-S 
ıııüdıll'tll' ). 

Yıllık klrn lıcılel ve ıınılaunıııcnlcrilc ilk teminat miktnı1arı yu~ 
yıızılı (,!ıtyı imenkuller hiznln:mıda gösterilen miiddc-tler için kiraya .,,;. 
ıııek ÜT.ere nyrı ayrı tenıdldeıı nı:ık ııı·ttıı·nınya konulmuştur. şartn ıs/ 
lcrl 7.nhıt ,.c Munmelfıt Müdürllit~il knll'ınincle glirüleeı·ktir. İhale 9 • 
9.SO p:17.r ı tc~i g(ıııü ~ınat l<I de Dtı!rııi i· ncünıcı de , ;>ılııcuktır 1'.ıiP. 
!erin ilk teminat makbuz V('Va mdtıuplnı-f'., ihale ı..>iinü ınu:ı~ yen ,,,,,, 
Daimi Encümende bulunmaları. (118.0) ____ __... 

Müfettis,Merkez Müdür mur 
vini ve merkez müdürü yeti~ 
tirilmek üzere Yüksek m~ 
tep mezunu memur ahna~ 

P. T. T. Umumi Müdütlüğünde•1 

1. - - Müfettiş. merkez müdür muavini ve nıerke7. müdürü J~ 
mck üzere müsabaka ile yüksek mektep nıezunlıırmdan memur ,ıdll" 
caktır. 

2. - '.:\Hısabnkadn muvaffak olanların idarenin teklif edecel'l tlll" 
hallerde memuriyet kabul elnıelcr~ eartbr. 

8. - Müs.ıbakada muvaffak olanlara 8658 ııayılı kan\Ul hO, 
gure otuz lira adi mna~ vel'ilr•ekÜr. 

4. ·-- isteklilerin 788 uyılı m~murin kanununun 4 üncü ınad~ 
deki ş:ıı-tlnı·ı hfıii olmaları ve Dcv1ft memuriyetine ilk defa clreCek)eİf 
otu:ı: yaşıııı gt>çmeıııl~ olmalaı-ı liizıpıılır. 

~. - Miisnhakaya girmek iı:tiycııler 10/12/9.tO günü akpm.- ~ 
dııı Ank:ıı·:ı, htırnhul, İzmir, Se~·hnn, Konya, Trabzon, Diyarı-kll'• ~ 
~urnnı, Saınsun, Sıvıı~ ve Bursa ~· T. T . .!\IQd!iı'lüklerine m&rac.-t 
nıeltdir. ,tıf 

fi. - l\lfüıabukn be~iııci ınaddeöe ya7.ılı vllıiyt'.'tler P. T. T. Jlı(e "J, 
1\1 fııtnı lfıkleı'iııdc 16/12/!l 10 tarihine rnstlıyan pnznı tcsi günü sa•t f 
~·opılııcaktır. (113'6) 

Pratik Sebzecilik 
Yazan: Dr. Fuat Ali Ör ... 

Rel•Zt! bahçell.!Iİ hakkında nıalUıııat, bahçıvanlık levazımatı, ~ 
tşlcri, t;ıbil rn suıı'i giihıoler, ıu ve sulama. açıkta tal'lnya dlkileJl ,,,,. 

z~IPrc :m.pı.lm·ıık işler, bııhçı\'an caınekanlıırı ,.e ısıtma tarzları, se~ 
ılıkınek. ıyı lolıuın aldc etmek. :!\fnheulü toplamak, ~ebzelerin mPb~ 
nıuhnfnza tıı ı zl:ın v. ı. gilıi elll'ınnılyt>tli bahisled 1lıtivn eden istif•~ 
hlr esenli ı . 

16S Sı1/dfr. Fiyatı: 50 kııruıtıır, 
N'<.'.,rcdcn: İstanbul, ıNKH.AP KİTATIFVI 

. ~ >'•. t te 10 l\I •n "h" d "k" •- ntlklcdıyoruz: 
ş ayıs .... rı ın e ı n uıra-

ftn arasındaki kuvvet farkı böyle Fransız çökmesinin 
inanılmaz derecede bü~ üktü. Ondan t •h i 
dolayıdır, ki Almanlal' üç gün zar- arı çes 
tında, Holandayı istlla etmişleı, dör- _ a illi, f4 Haziran -

Beykoz Tümen Satınalma 
Komisyonundan : Bo RSAl Eme kH, Dul ve Yetimlerin ve Aşkeıf 

Mal tillerin nazarı dikkatine ı 
28 - 11 - 940 muamelesi diincO güııuııden itibaren 20 fırka

dan ibaret olun Belçika ordusunu ı 
önıe1 !ne katıp siinnlişler, Muyıo;ın 
daha l:l ve 14 üncfi günlcrı Frnnsız 

[=e=H=azlr~ JJ 
cepheı 1nı S dan tumflnnndıııı yar - Paı·is, askeri vnz.lvcti, cephcdt ce
mışlaı \'C }ıldırım gıb1 sürntlc de- teyan eden hadisatı iyi bılmcnıcklc 
nize ıloğrn akmıya başluınışlardı. beraber, biı·az end'ıwye ıliişml~·c bnş
Alınan Ol'ılasu !~in, bir ılil glbi bu 

1 
lan11ştıı·. Cıııctclrrdc ~·ıkaıı tebllgut, 

eurctle şarktun gıııbe uznnış lıir Ln- bu tebligatı tefsir yolundaki tt'k tiık 
raftaı, tc•hlllwli bir han ket olrıınkla I razllar. cephtdcki <ıı ılulnrın bowl
bernbeı, dlgcr tu rn ftnn !.lu cürı;tkii- ını~ a. ı 1c .. t l'I nılye lmşhıdığı h "ini 
r ane baı ckct sn~ esinde Almnnlaı· t VC!ri:, or, tU l'arisc kadıu çekilıııiye 
Belçika ceph<'slııdtı ynrilımıt kosmak- başlı}·an askeı lı rin \'C elikler! ınnlü
ta olan takıiben 25 Fı·ansız - fngiliz mat ta bu endişeyi bir kat daha nrt
fırka mı {10 İngillz, 16 .Frnnsı?. fır- tıı ıyor. 
lası) a ıl Prmu:ız kuvayi külllycsin- ( !Jcuamı ı·ar ı 
den tecrıde muvııffıık olmuşlar ve 
onlan Dunkt'rqu ct'phesirıt!C> ı;ıkıştı
rarıık kısmen c~fr etmişler ve kıs
men de fimrn mecbur cdeN'k bu 25 
fırkayı hnı ıı harici ya pmıya mu,·af
t'ak olnıuşlardır. 

Bu hareket ve Dunkrrque'ııı muha 
ura ve ıııptı l\tu~'lS sonlarına kada· 
41evam ettr•inden, Alınanlar, Frnn
aızların loplnrınıasınıı me;dan ,·cr
ıııeden fi Hm:iranda (Somme) ve 
(Aiııne) nehirleri Ozerindc sahra 
tahkimatı yaparak müdafnayn ha
aırlanan Fransız kuvayı külliyesine 
karşı tekrar tanrruza geçm!'jlerdir. 

Hu taarruıı baııJndığı vakıt Fran
llzların cl.nde kalan kunet 56 fır
kadan ibnı·ettt. Almanlar da bana 
tıukabıl, yeıı1 getirttikleri ihtiynt 
kuvvetler ile takriben 140 fırkaya 
llllllı'k bulunmaktnydılar, kl bunların 
•e~anındtl da yine 10 llii 12 zırhlı 
fırka mevcuttu. Fransızlar bu 55 
fırka ile farktn Argon o~anından, 
ırarpte :Manş ealıiline kadar 300 ki
lometrclık blı- ceph~yi muhafaza ct
ıu•k ihtiyatsızlığ!nda bulunınuşlar
lı. Almanlnı hır peıde gibi zayıf 
plr.u bu müdafaayr iki günde yara
rak <'Vvc!A Sonıme nehı1n1 geçmişleı·, 
iki fttin sonra da Aisnc nehri üzerin
ie toplnnmıyn çalışan Fı·ansız kuv-
1et1rrlııi bir kr.ç noktadan ikiye ayır
nı,ıar ve Parls üzerine yürümiye 

tadı. 

lst. L v. mirliği Satm 
Alma komis onu ilanıar1 
240 adet tahta ıslcara alınacakhr. 

Pazarlıkla ek iltmes1 3/12/910 salı 
günü sliut 14 de Tophanede ı.v. A
mirril;ri Satıııalnın Komisvoııunda 
yapılacaktı~. Nilmunesj Koıı;isyonda 
görülür. lsttklilerln tcmiııatlaıilo 
bclli .aatte Konıl"yona gelmeleri. 

(665 11202) 

8000 kilo çivi alınacaktır. Pnzarlık 
la eksiltmesi 3/12/940 sah günCi sa
at H.30 dn Tophnnedc I,v. Amırllğl 
Satınalmn Komisyonunda ~·apılacak. 
tır. NCimunesi Komisyonda görülür. 
İsteklilerin belli saatte Konıisy:ına 
~meler!. (669-11206) 

iTİZAR 

Miinderlcatıınızm roklııguııdan 
(Susun, yerin kulağı var) roma
nımı:ı dcrcedcmedil~' Karil,.rfoıiz
dt.n (;ziir dileriz. 

:z:s 
Sahibi: Z. T. EBÜZZIYA 

Neşriyat l'ılildürD: C. BABAN 
Basıldığı yer: Mııtbııııi EBIJZZIYA 

1 - 64 adet eğer takımı 3/ 121940 salı gUnfı saat ı ı llc Reykoz 
Halk Partisi birınsıııda Tümı·n Satınalnuı l\onıisvonunda paznı·lıkla a
hn alınacaktır. 

2 Tnknrrür edecek fiyat üzerinden %16 teminnt alınllcuktır. 

(1 HIOG) 

Beykoz Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - 100 ton ve 200 l<ııı \'c 200 ton ekmeklik un nyrı ayrı olnıak 

12/12/940 perşembe günü saat 14 de Beykozdu Askeri Sııtmalma Ko
misyonunda pu:ı:arlıkln sntın ıılmaraktu. 

2 - İlk teminat 100 ton için 1500 lira ve 200 tonun beheri için 
8000 liradır. 

8 - Evsaf ve teıalt her gün konıis)onda &:"Öıülcbilir. (11807) 

Beykoz Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

l - 50, 85, 26 ton bulgur ayrı ayn <ılnrnk 4/12'!140 çıı.rşamba gü
nü saat 14,80 da He)'kıızılıı Askeı i 8atm ılıııa Komi~yonunda p:ızaı lıklıı 

satın ııılınncaktır. 

2. ·- Pıızarlık neticesi ıuhur edec"k fi~at fü.crinden % 15 tcnıınııt 

alıııncaktu. ( 11308) 

Beykoz Askeri Satınalma 
Kom isyonundan : 

1 - 100 ton sığır eti lG/ 12/940 pazartesi günü saat 14 de Beyk<>7.
da Askeri Satınnlmn Komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 2026 liradır. 
Evsaf ve şerait her gün mez.knt- Komısyoııda goı iılebilır. (11309) 

Beykoz Askeri Satınalma 
K omisyonundan : 

Sığır eti 
Sığır eti 

Mikta.rı 

100,000 
175,000 

ilk temtnatı 

2625 
4250 

11/12/940 saut 14 de 
11/12/~40 eııat 15 de 

1 - Yukanda yazılı sığır etlt'ri hizalarında yazılı gfüı ve ımntlcı d11 
Heykozda Askeri Sntınnlnıa Komisyonunda pazarlıkla sntın alıunenktıı" 

2 - Evsaf ve l,IPı oit. her gün nıezkı'.iı· Komisyondan U•rcnılchllir. 
(' l'Ho) 
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Emlak ve Eytam 
Bankasından ı 

.\lanşluı"ıııı bankrnııza temlik ettirnır.k ıurl.'tlle alan emekli, dıiJ 

yPlıınlr.riıı l\lnrt - Mayıs 941 ilç ııylıklarının t<.'i!ip sine 2 Blrlncfk&rl.-i 

!llU tnı ihındcıı itih:ı ren başfanacaktır. 

'\fon~ sahiplerinin ellerinde bulanan bir devre evvel IManka .. _. 

eıı veı·llmiş pusulnlarnıın alt kısmındn yıızılı tediye saatleri ıfıkl~ 
k:ır:ırtı!ııınsı ve me_sni saatlerinin değişnıeııi dolıı~-ısile a~ıığıda yasılı ,ı. 
chıgu \'r.çlıile tndil edilnıiştfr. Maaş sahiplerinin elindeki pusulada: 

Srıatl S • 9 anısında yazılıınlnra saat 7 - 8 a?'asında 

> 

> 
> 

> 
) 

> 
> 

!} - 10 

ıo - n 
11 - 12 
J8.U 
14 - l!J 
15 - 16 
16 - 17 

, 
> , 
> 

> 
> 

> 

8 - 9 
9 - 10 

10 - 11 
, 1l - 12 
, 12 - 13 
, 13 - 14 
, .. - 13 

f P.JivıH yapılacnktır. 

2 :\lezkılı· push•larına tediı,.•cı gUııü vt "llati yıızılmamıı ola1'1" 

vaı·sn btlnlnra ıı't rınaş sahiplerıniıı 2 Birlnrikiinuıı 940 dan 11nel ~ 
veya bilvasıta bankamıza mürnl!aat ederek g[ln ve saatlerini öj'renın' .. 
lerı ve snat üzcrind" yuknı ıda bildirdiğimiz tııd1Jll.t1 nazarı dlkka~ al'" 
nık fotoğıafla, nlifus cüzdanlarile bankamıza müraeaatlan. 

8 Askeri malullerin mürae11ntları 2 Birinclknnun 940 pasarte" 

giınti saat yediden on bire kadar kabul eclilecektlr. Herhangi bir Jrafl 

şıklığa mnhal kalmnmnk üzeıe l\falmOdflrlüklerine nazaran mü~ 
ııı rn ı aşağıda göstcı:ilnıiştfr: 2 BI l'inciklinun 940 tal'ihinde saat 7 • f 
nm ındn Eminönü ve Beşiktaş, 8 - 9 arasında Fatih, 9 - 10 aıasın,,_ 
ü~kü•lıır, Kıulıkby ve 10 - 11 arasıııda Beyoğlu, Eyilp ve diğer Malı1'1)
dü!'lükleı1nıle yazılı nskcri mnlOllerc teıllyat yapılacaktır. Bildirilen gtııt 
VI.' snııttcrı soıını vfıki oh.ırak miiracaatlaı· dif~er mnns ı;nhftılerl ı:ıhl Jl'IO" 

nnıPlcy<· tillıi tutulacağı ve ınalUllerin nüfu tezkurclerilo ikrrınıh·e ~ 
cü1rlanlıırıııı birlikte getirmeleri ilan ohınuı. rı ıı "3) 

·~--~~~----+~-----~-~-~~~ 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI E'KREM 


