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•betler p teldlde Jnı1la edil• 
bilir: 

SON HAVADiSLER 

9 BlRlNClKANUN - 1940 P A Z A R T E S 1 

lltlcJafaa vulyetfnc1en mat.rm Taziyetine ~ek için hnI hani 
oaJıp.n lngllterec!e mUhhmnat bnaıitr faaliyetinden bir görilnüt. .. 

Bir Jngiliz g~te•İ 
yazıyor: 

italyayı 
harp harici 
bırakarak 
mihveri 

Yuı itleri Tel 211'r2 

1E KM EK 
NARH 1 
Yarın sabahtan itibaren 13 
kuruş 30 paraya çıkarıhyor 

Murakabe Komisyonunun 
bu sabahki kararına göre 

Cuma sabahından itibaren 
14. buÇAJk kuruşa satllacak 

Fiat murabbe lı:~ bu 
gün öğleden enet Wankı tlcant 
ve aanayl odası ..ıoaı...--. tev
kallde bir içtima yapanpır. Ba 
içtimada, evvelce de )'Uddılı iti 
un ve dolayJlllyJe ekmek ili 16ı1l· 
ıuımuttnr. 

Belediye iktılat müdilrlüğil. 76 
ve 77 numa:ralı kararnameınbı k&: 

bulilnden aıonra, ~ buğd-.,! 
-.unu ,.ucten tıetıklt eıtUnnit • 
tir. Teddk1er D4IÜI d -· aıehda 
h• 1*l'ltl ihtiyMmr ~ 
deııecede hi*Y Ye 1l1l ııto1m 
mnwt oıcutu ulaplmlfbr. Ko
miılyon lıatametçe bufday &.tla
rm& JaPllan am dola)'lliyle ıeh: 

(l>evmu 4 laeiicle) 

Pasif korunma tedbirlerinin kontrolo 
Figat M urakahe 

yıkmak için... K omisgon11.na 
llkb a kadar '_Z ·,.:, 
ınglltere intarua bulunuldu./ 
4 ~ r:ftıilmt --...-..W*"'t..~.~ ............. iiiil 

geçmelidir 
......... (A.A.) - BugODkll Lons 

dra P.119tıelert A.rnaftltlukta Yuma
Jdarm k•••dılt muvdfak119Uerd8D ..................... 

omtr•81"4e OlaYID dip ki: 
•1tillpJı llaıp Wlcl lalarak ..... 

r1 ,._. m,.we Uld@tra 1r.-. s 

.. ~ ............. tak

........ .,.... • "*"'•.,.,..Afil 
Rtnu, 8 ( AAJ f4fpJ ~ ~ _,. ._ ttı ·• 1ılio. au 

cllriJW: ..... .. ,.,..... • J 11 ,. 

~=~1:1m1: .. ·~·=:::..12:::. 
ilbar eden donanma ..ı bımi1 ....,. .._ $•• •ı i: Q·• • 
....,.,,. ve babriJe aı11ll11iaııa.. .-._. str • _.. • • 
pn Amiral Dorftenl1so kaftcnari '* ı sn ,. _,..._ .._ Oldlaz 
vuifıesinden affediJinık filo labilla ,.. ..._.. •'•-'• ~ 
danı Amini Artmo Rildmnll do. ..... ~ ... ı.-
mmma amel karmayı tı..ı•nltr- c ıs -~ ~. 
m W ... IJW n11ı• 111• J dı. .,ıutnı0 S..- twamlJle blll
lma tayin edilmfpk. PUo kuma. ... _.,.,..... ........... Tralıl.-

- Amini -Jai1D Ks 1i1'1 da. pıpt. delds iaıneUDa ~ 
l1IDID8 -1 kalmayı ...,...,... ql'I lılr ~. GuuılJ......,Jıılılldll&s 
..... ftJo .,_ ... _ Amiral Allı. .. ,._ı !Wlldll1 ~ ,..., Jaıl 
plo Yadıino da mm.- kuman.: mak ~. Otal1*DI _. 
danblma tayin edilmip. duMllll ~. tıeclllabm. 

1ıUlie• lllWYIJatmz. Jmrmaill mir 
<Devuu f! a.lle) 

fdMI ••• le• ,. .uda puit 
kw il tıdılderbdD kııılltrolbe btl
,_ 1ı1r faaU19U. dnam. ebnktecllr. 
Bu lımtıo1ler Deticeücle yeniden lıa· 
m mellrpJmı ve mııeu.eıere lhtar
IU'dıl baluaubnQf ve tedbirlerdi ihmal 
isi~ •bit tutuımuttur. Bu 
anda prlp 1ılr bUlme de oblwftur: 

P'l,at murakabe koml8Jonu. letus 

TaymİIİla Sofya 
muhabirine göre 

Bulgaristan 
Türkiyeye 
yaklaşma 

planı 
hazırhyor 

B.ulaariataam Ankara 
elçisi Sofyada 

. Plln 

lla1 moı••b Ucant llildarılltQDfm 
DörcllbıieQ ftkıthaam 8CID katmda 

bugUaJdlııden nftJ J&Ptrgl - j;tlz 
m-.d& mWdıD 1ılr JDeftll bnupldulm 
daD. komlQolı uuı !aaranW ma.&• 
kerelere d&bmt. badmıaeler de lgld 
llnm•mlf Ye bu llU'&da üpm olmall 
na nama perdeler açık kalmIJtlr • 
B6ylllce ftklt bir lıayll geçtlgl sırada 

komlQomm kapm vunılmUf ve lgell 
btr abıta memuru strmıfUr. Hararet
le mbakerelerdeıı blraD aynl&ıı ko
llÜ10D uaJen bayreUe memurun ytls 

lllne bakubn, memur açık perdeled 
.,.._ edbıce .... arıt.,ıtm11tır. 

117&& mıankabe ~u Dercllla 
cD. VaJqthenm IO Jmnıma 1ıakaD IU 

odada top~ alıltula • 
dira)'eU hayret ve takd1rle brplar 
IDlfbr. Bu abıt& memunmwa .._ 
çok us&klerdaD ,orerek Vakıf lwuDa 
pJdltl ve &n.7& &I'&)'& lgtlma mJ-. 
nu buldul1I an•qdmıp.ır. 

OeQı9 ~ SoD. ticaret mOdlrlqa. 
nQn •kak 'Cepllelinde bir bademeoba 
twnfglllr yaparken yan açık olarak 
unuttutu bir perdeyi maktan görtlll 
cHter bir zabıta memuru gelerek b&· 
demeyi karakola davet ıtm!t n bak· 
kmda zabıt tutulmuttur. 

Gelecek hafta 2Jillliat- f 'l'AMlft'O .......... JOllQI' 

~ 
ı..tırı1i. • ,.....,, - ı..m- lııava 

aTftl1Ut .............. Todlo,.,,... ~ ~· ............ --.... ,,." Anknıaga ••• •>••IE 
........ verilecekmiş oıma11ta mtıer llumoUnldıea ltalyan mis 

takbel harp ekonomlainbı ve ba , Htmm ldarellnl tamamen AJmp. ___ ....._ _____ _ 

Dost' U k Hudutta toplanan kıtaat 1111111-all IAD•dlr 
yaya lnralrm•amı lltemlltlr. Bil 
111akMt1a Alman clenls mtıay1an 
ltalyan fllcınnun n bitin ttaıyu 
Umanlamun kmnanduml ele ala
caklardır. Raytbank. ttaıyn .un 
bankP.nıt kObtn>l edea*tir .... 
doelfıonan baleti pnenl Oaftllet' 
ro'nan tahtma .. th elmu a.w 
bir nail ....aıur..,. ......... 
caktır. G6rlq tanfnutan Alıala
)'IM!a tatblr edilen dert 18Dellk 
ollnm mllteh._.an ttaı..ua ba1'p 
iltillalltrm lradtl'ol ~. 
ttaı,a' l'ranam .._1111 taartç ol • 
malr l1aere rra-.- bllP .erdetz 

(Deftmtllll:lle) 

Gen~ral 
DO Gol 
.P~Wl•u..-iace 

~. (A. A.) -B. B. c. 
General 45 GoJan l'bmD n· 
~ lllmt edlJdlil Vlei
den blldirilmllEted. =======:=:= Gl'.lfmAL DO GOi.ON 

Ntrl'IUJ 
~ 1 (A. A.) - B. B. C. 
O.eni d6 Gol dtln ütaın Lon-

meselesi de plinda llMapd tlrWlerl* elbade 1Ma 

Pa kb mevzuubaba edilecelaniı g1a '* OJUllCÜ halladeyb. lıte
Londı:ı, 8 (A.A.) -Tayın. .. ::.., a.::, 1:.e~:e1'1= y !:ip t r =~m Salya muhabiri ,.. ..... ltaTaplllle plıinınler her gh 

~ ıyor a •-& hafta Sof dönelı Bul- aut 10 da pslerlnht lam'ettea 
Macar hariciye nazın gari ıtanm n:cf!Y: irof, döttitlbl, gazeteler karprı ocalr 

B 1- ->- ..:.;1 k p ,,......,. cu .. ,__~- ... _-: ... : larmdald ~an tat keelldlllnl ,,.ann e-.caua •4'Aece o.,.... "'" ......,._ &&al n.aye na.. glrtlrler 
mı) mUp.verelerim devL J. aı~ 

~. 8 (A. A.) - &nt 
Oılaky'nln 10 klnunuevvelde 
Belgradl ziyaret edeceği zanne. 
dllmektedir: 

• • • 
Belgrad. 8 ( A.A.) - Belgrad 

lilyul mahfilleri. diplomatik 
yollarla hazırlanan Yugoelav • 
Macar dostlt!k ]>l.ktmm Macar 
hariciye nazırmm Belgra.dı zi
yareti eanaamda ima edlleceli
Di tahmin etmektedlrler. ımte.. 
a1dıben de Yugoalav hariciye 
nuırmm bu zlyvet1 iade edece. 
, .......... 41 

etmektedir. Bulgar hültftmetinin yu-avw ~lefoa eder, vulyetJ 
Tllrklye ile bir yaklqma nı blldhinlnls. 
hazırlamakta o1A .. .ıc.. "'! T~· ·n - lM IUte laMlar' ıe•t t!e'&z 

AYU6U ............... 

bu pllnt gelecek hafta Ankara· Ba 1111 IUtbt .. .w.ı-. ille. 
ya tevdi edeceği zannedilmek" n.a ıeadertae ..-. ·-• edealer 
tedir. ....... 8uQe :;;..;;-lıehmmı. 

Plln hudutta topla.nan TUrk ,..ıar lcla al ..ı deiD bet eaat 
ve Bulgar kıtaatı meselesi de bDe ldotlr. 
dahil ohııak U?Jere Tllrkiye ile AalapbJw .. IU -..eti lbe
Bulgaristan ara..emda mevcut at.e Jlkleadlil 111 ~ 
malt~~~~-~i amı::.nfJellnc ... midir. llm• 1ı1r tu p b 
uu~. tml'l lılr .,.-e ........., 1llerbs1 

Dafly Te!egraf'm Belgrat mu. IUUdu ve OJ1IUÜ olmatdM 
babbi J.Ul10I : 

.CDı ......... 

• 



a arşı mücadele 
şanım;rneı. bill'6metl Çinde af· Parı·, v·ı'a" uet 

he•rkea takdir eder. t :i 
~ ın ne kadar faydalı olab\leN!ğlnl 

<,.'Unl<U Şankrı~~k l•il•<fınwli ııf· ko grelerı· 
yonl:ı. mllcadcll' l'ıderlten ecnebi mlls· n 
tevlilerin vn onln.rın Çlndelil J-'erll· 

Beylerbeyi halkı 

yonke.,liklo mücadeleye geçti. <lıu'..,. 

t.eL•rd6 okuduğuml17.a giıre Şe.ıı ı 

eyal~lnln merkezi olan Siynm ııeh 
rinde bir rnllyoa dolar loymetf olwı 
afyon \'O nfyonk('ŞC nlt eşya ru\lş:ı· 

dere ooll.mlş, mllli hukfıınet tanıtın· 
dan idare cdilmcl•tr. olan mıntakıı· 

lıı.rd:ı, CSl'IU' içilmesini meneden kn· 

nuıılann tntblldne lddC'tl.:ı devnm 
olunuJ omıuş. 

u.ıa.nıarmııı çııı ıstıkıaııııe ka~ı Bu sene merkez vilayet 
ı,; 11ıınnıhktarı en ımvvctıı ı;llAblar- kongreleri de yapılacak 
daıı lılrinl do or1adan yol' etmcJ. 1 Şır ketihayri:ye 

tarfresinden ~ikayetçi 

nu lı:ıber, bize Çın mllli hllkt\rm't 
rei ı Şanlroyşeldn lııtllfıcı Japon 
ku\'VC11erile yaptı~ kurtulu müca· 
dlllC' inin blr u.ıncı tıeklinl, dahili 

sosy:ll tchlll<eJero lm~ı da nçmıs 

bulundu~nıı öğretiyor. 

oııımı tutmuş olacaktır. Mulnm o- Cumhuriyet Halk Partisi Ge-
1.ın bir hnkllmttir ki, çını 11<imür· nt!l Sekreterliği yurdun her tara 
mck Miycnlcrln l"llndc RfJon, .sıu.h.~ fında ikmal edilmiş ve b:ı.zı se
<"e çolt ka:mnçh muzır bir tıcarm beplerle tehir edilmiş olanları 
"a rta ı dr.C'll n)nı ı.amandn bn bi\ da tamamlanmak ürere bulu,.an 
; Uk mUletı u)ıı okluk \"e ııursuz.luk kaza kongrelerinden sonra vi
içinde de ~ma \"urulan her darb<• layet kongrelerinin glinler!ni de 
•11:· boyun rgccek kaılar lltıl bıraknn tayin ve tesbit ederek vila~etle. 
bir ,·n~ıfaydı. re bildirmeğc başlamıştrr. Parti 

Çlndc afyona karşı n~lan mücn· Genel Sekreterliği evvelöe oldu
\lelP, <,,ın milli htlkOmctlnin mım ğu gibi bu sene vilayet kongre. 
ı,urtuluı> mucadel lnln bir parçn!;ı relerinin aynı gllndc olmalarına 
obırak tc-Jı\kkl e.:JllelJWr. lüzum görmüş ve vilayet kong-

Suat Derviş releri için ayn ayrı fa.kat hepsi 

· =============================::;;~:=== ' bu ayın ikinci nısfmda bir kaç = güne sığan gilnler tayin etmiş. 

Otcdenberl Çi.ıı mlllcttnl hnrlı;teotı 

gt:len bir ıstlll>. lmdar hırpalaya.rı 

on::ı iradesiz ve nıUnz.evi ynp:ın geri 
bıral<nıı nfyon lptılAsuın ka~ı açr· 
fan bu mUcndelenln Çin kurtula I· 

111 Yazan: :J<adiccaJt,.- J<af,lı 
- Hacı Murat, teslim ol! ... 
Diye bağırdı. 
Müritler §cllerlııe baktılar. 

Hacı Murnt ata. bindi; Ka.rga-

tir. 
Cumhuriyet Halk Partisi mü

fettişliklerinin ihdasmdan beri 
bu sene ilk defa vilayet kongre. 
leri yapılmakta olduğundan vi
layet kongrelerinden sonra bu 
sene merkez vılayet kongreleri 
yapılması da t ekarrür etnıi~t1r. 
Merkez vilayet kon"{rc1eri Parti 
müfettişlerinin ri~eti altında 
her Parti müfetişinc ba.Sh olan 
vilayetlerin Parti mütahassısln. 
rmm i§"tirakile yapılacak ve 
Partiye taa11Cık eden ~ıa gen:~ 
ölçüde miizal<ereler cereyan e
derek Parti Umnmi konızyes;nc 
yapılacak teminlcr tcsbit olu. 

Beylerbeyinde J{üplüce cadde-
lnde oturruı olruyuculıınnıızdan 

Niy::ı.zl SonnI, yaz ı;a:ı.tinln ta.tbl-
1 mdıuı sonra. Şirketlhnyrlyo \·a· 
pur tnrilelorinde tad.LAt. ya.pıl. 
maması dolayısJylo, Juı.rşılA~.an 
b:ızı gUçlillderl nnlAttılrt.n.n sonnı., 
bilhassa §U noktada.o lkilyct et
melrledlr: 

"Beylerbeyinden sabahlan 7,Sı 
de kalkan \ııpur 8.05 de lıöprliyc 
vnnyor. Vıırlfesl 9 da ba.slıyacak 
olan memur ve talebe en nz yn.
rım saatini S<J:mklarda fi.vure tlo
.aı;arnlı g~rmeğe mecbur kah. 
yor. Çünkü ba ııaatte ne resmi 
Jnire, ne de mclttcp ııçılmıstır. 
ilundnn sonra.ki ,·apuron tarifeye 
göre 8,45 tc köprüye varması la
zım. l!'nlmt bu \"apar köprüye a.n
t•ak 9,05 t.e \'arıyor, Memur ve 
talebe bllmecbttrlye 7,81 de IW· 
knn \'tıpııra binerek sabah kn.nuı. 
h.i:'lDda yanın aat soknldn.rda 
dolasıyorlar. lluoa bir çare bu
lunması i~ln nlfı.kadarlarm nnzan 
dlkluı.t.ini çt!.mıenlrl rlr.a ederim.,, 

Kılıçtan, tUfenkten, toptan, dün• 

yanm en bllyük imparatorluğunun 
kocn ordularından yılmamış olan 
Hacı Murat bu çamurdan yılıyor
du; çilnkfi o kadar didinmesine 
rağmen bir saattenberi otuz kırk 
adını kadar ancak ilerliyebil.mişti; 
müritler daha geri kalm~lardı. Ya 
ınaca varmak içm en az birkaç 
yüz ad.mı yürümek !Azımdı. Bu gi· 

~le on:ıya sabaha kadar bile ula
şamıyncaktı; meğer ki eilrlmemiş 
olduğu için toprağı sert olan hen· 
dekle'rden birini bulabilsin! 

nof kolunu ktıldırmca öteki çalı ve 
tümseklerin ardından birçok ka -
zaklar adetA fI!jkırdtlar; hep!tlnin 
de ellerinde ateş otmek için hazır 
tllfenltler vardı. Hacı Muradın ge. 
çeccği yolu üç sıra üzerinden y~ 
rım ay şeklinde kapamışlardı. 

nP.caktır. ı 
Istımbul Parti Müfett;slik 

mmtakası istisnai olarak bir tek 
vilayetten mü.."'ekkep olduğun
dan burada ayrıca. bu §ekilde 
bir kongre yapılmayacaktır. 

Okuyucumuz haklıclır. Tarifeye 
t;öre ltöprilye s.ts t-e \'IU"DUll!ll 

liizmıı;elen ''npur 9.05 te van
yorsıı bu nedendir! \'apurun sll
nıtı Iatfl değilse tarifenin buna 
gi>re t.a.nzlml \'eya daha ııUratll 
bir npurnn o sefere tahsisi icap 
eder. Sabah eferlerl tarlfesln. 
ile nnzan dikkate a.lmması icap 
eden esas, memur ,.e talebenin 
"'aat 9 da \'&Zife ,.~ mektebine 

Şbndi böyle bir hendek arayor
du; müritler ne seslendi. lldar ce. 
vap verdi: 

- Burada var.. Fakat başka 
tarafa gidiyor!. .. 
Hacı Murat onwı gö~tcrdiği ye

re baktı; karnnlığı yırtabilmek f· 
'in gözlcı ini uzun zaman ayni 
oktaya dlkti; hendeğin biraz ev-

' el gördUğü tilmseğe gittiğini an· 
hdı. füiara. oraya gf tmeshıi em -
ı etti; kendi.cıi de ntmı gfiçlilkle 
cevirdi. Bir saat kadar sonnı hep 
si de atlan tümseğin arknsma 
çektiler: yem torbalnrnu onların 
bağlarına taktılar, sonra ağacın 

altına, yumuşak çinıenlere uzan . 
dılar. 

Hacı Murat etrafı d:nllyordu. U
.roktan ve derinden bülbUllerln gü· 
zel sesleri duyuluyordu; bir Is -
hak yanık yanık ötllyordu; rllzgfir 

bir oylcr fısıldıyordu; trı. uzak -
ta, ormanlardn çaknll:!r bağırıyor
lardı. Nereden nereye nktığt bi _ 
lhımiyen bir su, durmadan fışıldr
yordu. 

Hepsi de çok yorgundular; fa • 
kat ümitsiz değildi: tnrl:ılarm o.
ra.smda enine boyna bütün vadiyi 
!kesen birçok kanallar vardi; ora· 
1n.rdan yUrUyerek kolayca. dağlara 
vnrnhlleceklcrdi. Şimdi her şey -
den evvel gerek onlann gerek 
atla.mı dinlenmeleri Jazmıdı. 

Gece ya.rrsmdan sonro. ilikleri . 
~ kadnı· hıliyen bir a~ çıkınu:, 
riUgir hızlanmış, gökyüzü karar
mıştı. derinden, nal seslerine ben· 
ziycn bazı uğultular geliyordu. 

DAGU NASll, 0Lt}Wl ... 

Hacı Murat. ilk ışiklarla beraber 
etrafa göz attı. Dağlarnı kendisi
ne uınduğundı:.n çok yakın olduğu. 
nu gördü, hntm ge~çc bir hen • 
dek dosdoğru oraya uzuyordu. U
yuyıın ve ayazdan bunınlan mo -
rarmış olnn ınilritlerlııl dUrttU : 

- Hı:ım1.at, l!dar ! . 
Onlar d:ı öt k.J n U} andırdıl .. r, 

Hanefi Hacı Muradın atının ozen. 
gislni ,Yokladı, hepsı birden ntln
nn bulunduğu yere gitmek için 

doğnı!dular; nyni zamanda vadi -

nh:ı dağ tarafına baktılar: or:ısı 

tarla değil çalılıktı· hafif hır me. 
yille yWtselerck } nnuıçmra daya -
ıuyordu, llepsmfn de gözleri ğe.r. 

d?. L!kln nyni uman:fu yüz adını 
kadar flerde çalı~ıkl rrn ardmdan 
brr zabit do~'rllldu. Bu K&rganof. 
tu : 

Karganof ikinci defa bağrdı: 

- Hacı Murat, biz liri yüz ki
§iyiz, yol kapalrdrr. Ölmek iste. 
mezsen teslim ol! Yoksa ateş ede
riz! 
Hacı Murat atma sıçradı ve sür

dü. O anda belki yüz ttlfenk pat. 
Iadı. Sahibini nice tehlikelerden 
kı,ırtarını§ ol® knhramnn -vo co -

sur hayvan bir defa şahlandı; kiş
nedi ve arka ayaklan iistüne çö • 
küverdi. Boynundan ve karnından 
kan akıyordu. Mfüitlerin atların -
dan ikisi de vurulmuş, ötekiler nr 
kcrek hendeğe yahut pirinç tarla. 
sına sığmnuşlıı.rdı. 

Hacı Mu.ra.t hemen ağaç külü • 
ğlinUn arkasma yattı; ateş etti; 
en yakın olanlardan bir knzak eli
ni göğsüne götUrerek yere kapan
dı. 

Hnn~fi hemen Hacı Muradın 

yanı b:u.ıma çömelmişti. Onun u • 
zattığı tüfengi alıyor; barutu 
namluya boşalttıktan sonra kur • 
şunu da koyuyor, sonra denıir har 
bi ııe iyice sıkıştırıyordu. Böylece 
HeCl Murat tlifcngin biriyle ateş 
ettiği ~aman ötekini ateşe 
buluyordu. 

hazır 

ğ!ılo.rrn siperlerine k\ll'IUD 

yağıyordu; fakat hiçbiri vurulma-

İngfllz ti car et 
mımessill iz e 

l7mlr, 8 (A.A.) - IngtUZ Uca.ret 
korporaııyonıınun Türkiye mümessili 
Ki'U yaıtuıda me!ııil a k da:cılan ~du 
ğu halde buraya gelmiştir. lnglllz kor
porasyonu mümessili muhiUmlzde ı;ol: 
iyi karşıla.nan yeni ticaret anlaıımu:ıı 
tatbikatı lç!n altı.kadarlar ile temaslar 
da bulunacaklardır. 

Polise hakaret ede •. 
sarhoş mahkum oldu 
Şehremininde oturan Mustafa, 

evvelki gece fazla rakı içtikten 
flOnra, o civarda Alinin kapı.sı ö
nünde yıkılıv~, kapı açtlmca 
Mustafa içeriye dlışmlı .. tür. Alinin 
şildlyeti Uzerine Mus;afıı YRknln • 
nıp karakola gö'ürülmll§, Ali da. 
va.sından vazgeçmiş, fakat Musta
fa karakolda komiser muav· · ';l'. 
!atla polia Osmana hakaret etml§
tir. 

lJiin nöbetçi altıncı asliye ceza 
mahkemesinde yapılan muhakc • 
me neticesinde Mustafa 36 gün 
hapse ve 36 lira para cczasma 
mahkum edilm~tir. 

mış, yalnız lldarm kalpağı delin - Yeni Sabah 
mi ti. Hll.seyin Cahlt Yıııcm, İtalya ve 
Hacı Muradın gözleri harp baş- Almıı.nya.ıım Avrupa ve Afrikadıı. kur 

ladığt sıradn Karganofu gördüğU mak istcdlklerf •'Yeni ntzmn., hak 
yerlerden a:rnJmıyordu, oralarda kmda Yugoslav ve İ8Veç ~vekilleri· 

nln sözlerlnl tahlll etmektedir. 
bir barut alevi parlayınca hemen MalOm ol<luğu üzere Yugoslavya 
ayni noktaya ateş ediyordu. Her btı§vckiU Z...ctkovlç, ycnl Avrupa ni· 
defasında barut dumanlan arasın- zammın kunılmasma Yugoslavyanm 

da bir kazağın devrildiğini, ya.but i§Urak etmeğe hazır bulunduğunu, 
vUcudunun bir tarafını tutarak beynelmilel bUtUn münasebet ııahııla 
geri çekildiğini görllyordu. Ham. rmda görUşme ve mUzakerclere yo! 
zatla Kurban hiç boşa atmıyorlar olduğunu s<:ıylemi§, fakat Yugoslavya· 

nm emniyet, istıklAl ve hUrrlyetıne 
dı. Dnhn acemi olan ntlar Yalmkı- halel gelmeyeceğine emin olunabile 
lrç saldnmak istiyordu. Hacı Mu. ceğinl ilhe etml§ti. 

rat da ayni ihtirasla yanıyordu; Hüseyin Cablt Yalçın bunu kaydC'· 
lfı.ldn ne yazık kl sevgili atı artJk derek diyoı· ld: 

ya.'jamıyordu. Sağ kalnn ile atı ba- "Biz 7Allnedlyoruz ki, Yu,osıavyn 
batveklll hllkfuootlnln hakiki , .e ıı:ı· tak halindeki tarladan yahut kn-
mlmi d~lincıcll'rinl ifade fltrnckten 

zaklarm atesine açık 4iuran hen • ı.lyade dlplonuıUık ynpmayı dü')ünmü 
dektcn geçip de yakalamanın im. ,.o müphem t.:ıblrler !rinde hM' tnrııfı 
kiinı yo'ttu. Zaten onlardan bir ve mııınııun etmeye \"fi hlrlblrlnr. zıt gıı 

ya ikisi simdi yanmda o'saydı bile yclnl telif eylemeye ~lı~ınıştır. 
kulla.namazdı. Cünkti müritlerin • Bir kere, 1«'.ab:ı Zvetkov1ç yeni nl · 

7.n.rnm ne oltluğı.ınıı biliyor mu 1 ltimf 
den hiçbirini buradıı. bırakıp gi - ederir: ki biz Ml!'ı buna o.kıl erdll'Cm{' 

demezdi. yf'.cck kn<br cnhalct içlnde~lz. Bütün 
La.kin bu hal ne uunana kadar dilnya ile bcrııbcr s:ırUI ve knt'I uret· 

sürecekti? tc blldlğlmlz )·atıııx bir nokta \'D.r: 

Son b r ümidi vardı: Akşam 0 • Yf'nl nlmrnı Ahnanyn De 1talya tievt. 
ft idare ede<ıelderdlr: "Sm·k ve idare,. 

lup d karanlık basmcaya kadar ~tmenln n:ı:uı.ru.-ı ne olacnğmı 1·ago 

dnynnmak. conra ya batak tarla - l:ıvyg b!Mt11ektll elbe~ anlar. Zvetko· 
lar R.nl8mdan yahut muha&ı.ra v!<: vntanmm y~ııı nlzamıı ı tlnık edP· 

btıttmm hir tnrafmdıın ~11Jırak I r.cğlnl ııö;ı lerkrıı Almanya ile itulyıı-
c;ıkmak. nm &eVk ve ldnre.~ nl ına glmıcğc nı· 

J11 ohnuıs olUY<.'P. Hıınıın ne d(lfnçk ol· 

ctiı;cbllmcsi olduğuna. göre. bu
nu temin etmlyen bir ta.rllenln 
mnna"ı kalmaz., diyoruz. 

Doğru değil mi? 

• .?J:uvaffaklyet gösteren vatmanla.· 
ra Vt!rllen yararlık ikramiyelerinin art 
tırılmnsına karar vertlml§tir. 

• Eyüp kazD.Bı dahilinde yeni yapıl· 

makta olan yollara Ulveten EytibUn 
iki nahiyeslııden bin olan Rami ile 
kaza merkezi nrasmdnki yolun da 
sUratıc tamirine karar vcrllmlı ve bn 
zırlıklnra baolanmııtır. 

• Ziraat vekAleti.nin Atifiycde tesi 
etmi§ olduğu clma istasyonunda bu· 
sene 28 bin muhtelif cins meyve fldt\· 
nı yetlşUrllmi§tir. Bu tidnnlar mUes· 
sescnin göstereceği tennt esaslar C: ı· 

!resinde meyve bahçeni test.! etmek 
B&rtile köyll11c para.sız olarak dağıtı· 
lacakbr. 

• Kilis halkı dUn kurtuluşl:umm 19 
uncu yıldönllmUnli kutlamıtlardır. Bu 
münasebetle ~chit Abidesi önünde yapı 
lan merasimde AtatUrktln aztz hatıra· 
BI taziz edilml.§ vıı ~mu Şc!c kareı 

sonsuz bağWık ve minnet duygulan 
izhar olunmll§tur. 

duğunu hnl<ld)le öltmü müdlirf Zaıı· 

ııetrnlyonu~ ÇUnktı nutkunu. Yugos· 
lnvyanm emniyet. ,IHtikW ve hürriye
tim• halel gebnlyooeğt tı•mlnatlyle bl · 
tlrml&tlr. l."ugoslavynnm ıstıklAl ve 
hürrlyetino hnlcl gel~k tı:ln ~·enJ 

nlr.:uua ı;i.rerkcn Almanya ve ltaıyu 
ilo müsavi hnldnr d:ılresbıde, mllsavııt 
esıı.ın ilı.crine bir lştlnıl• mukııvel~l 

nkdutmCl:!i kap eder. Halbuld liçler 
mi akı lltJ rubu Uıln edilen yeni n17.am· 
du böJln bir mUs:n·nt yolrtur., Avnıp:ı 
ve Aldk:ı itin Almanya ,.e ltalyanm 
!W·vk \"e idaresi yarıl nutuz vo h'ı.Jd· 

nılyc11 \ardır. Zvetlrnvlçin zrt gııp· 
ıert telife ı:alıştığmı süylerlre:n lgnret 
ettlğlınb'. nokta iste bu idi • 

l ugoslavyıı. baı;vcldJJ lcclimelcr Ü7.ı•· 

rlnıJo oynama.k, baldl<i zorluklara \"t' 

lnıldUıs.illıklııra göz l~pıırnak ı;utt.tly· 
)6 belki nutkunu Irat cttlı,'t daldlcayı 
hoııçn ntlntnm.ı ola.hlllr. Fııkııt Yos-oı.· 

lıwyaıım maruz bulunduğu esa"tl• 

mU:>kUlatın hiç birlııl haUed lllf...ontl:fllr. 

Vııl<ll gelince bu mü"küllt kapıyı ça· 
lacal,tır , 

"Zvctkıwtçin l"ugoslavynnın her mc 
sele haldmıdıı gUrıı.,np m~cere ede
blloocğ·i hnkkmdnlcl beyıuıatmm vllsn t 
derecesini ölçmckt(!II Acl7. huhıı:uJ o 

ru:ı:. l'Uaı~rlurm, Yııgoslııvyııdruı nnı 

:ı.l taleplcrlnl, Bulgnrlarnı M.Llce<loıı 

yn urerlııdeld lc!dl.ılurmı llıı mioı.ıı.Jıcrt' 

(V a·fliı) da ,, 
§aşı r.ıı kaıkmt§· 

znrf afdı:JlL j p ,.,STADAN b1r ertııe do!' 
•• ti r "' ,. ., acat i"'lnden mektup y ,.,_h_,..,.!J. 
il 1 ~ ~~.~.~.a"ı ~ 0 ı ır .... <~µ.-- ..,. - • Y tumuz (Vl • Nfı) nnn J;)O bir 

b=.rıı·kler·ı ıar> ba,1ık1ı rıknıs• il1:11ğtı gıbı 
f'iltnn yazı gaı;ctcden 1 rıııs dJ 

bo hık il &' ke,ilml;, ve yan lar uıı.,·e 1 

Ticaret müdürlüğüne 
bağlanmalan 
düt.ünülüyoı 

çıl;mtılarla bDZJ - tir 
0 

ııJ~!l' 
dilmlşti, 01rn~'U('TI::ll :~ fçiıtdO 
ı;öndcrmi, ota:blllrf bir t~ 
bııoa. dair ne bJr kayıt. ne ışsretlt· 
kere ~'al', Ben bundıııt, ~il 

ldhalat ve ihracat birliği umu- rln fdu-a muharririne ~ do beır 
mt kntibi Salih Bankuoğlu An. bildirilmesi ve ayni -.eti~ 
karaya. gitmiştir. 1 elen dfı CC\'aP 1 tediğf 

öğrendiğimize göre Tica:ret tıkardım. hntır1"' 
Vekaleti birlıklerin vaziyeti ü- Elr,tye ıe\·al oınuı=-rıno tY 
zerinde ehemmiyetle tetkikat tıp okuyucumun ~. raııı: 
yapmaktadır. Bu tetkikler dola. dfü kalr.~ kaydedil.o 
yısile ıımuırıi katibin Ankaraya Vi - NCt demi' Jd, ttceıeııeıı ,!! 
davet olundı.ğu anlaşılmakta.- "'Ben, bern.etlcı..1i~~ .. ıJeP 26_,~:fe 
dır ne§rl:vat davası 3 .. "'"'' -ceı-

Harbin başlangıcında ve o gü. müddetle İstanbul tev 
niln icab ve şa.rtlarma göre ku- yatımstmı-., 
rulmuş olan ihracat ve idhalat • • 
birliklerinin bugilnün şartları i. "Körle yatanın 

ed. ed · ~· mukMderdlr.,. _.1 -~tL ı;orır' çinde devam ıp emıyeccgı c·.uynco.m ·~ .,..~ 
ehemmiyetle tetkik mevzuu ol- yor: ... ~ osı 
makta.dır. Birliklcr;in bUsbUtUn "'Acaba imza s:ıhibl ele u--
kaldınlmaktan ziyade yeni bir ka&nu1'r,, 
şekil verilmesi, bu arada mmta.. 
ka ticaret müdürlüğüne raptı • 
mevzuu üzerinde meşti1J} olun
maktadır. Bu suretle birliklerin 
daha fazla faydalı bir şekle gi. 
rebileccği mesailerinin mmtaka 
ticaret miidürlüğü ile mu·:azi 
olarak yürüyeceği limit olun
maktadır. Maamafih kat•t karar 
bugünlerde Ankarada verilecek. 

• 

tir. 

Bir katil 
Mersin valisinin elini 
öperek teslim oldu 

Mersinden bildirildiğine göre, 
On gün evvel Tece köyünde Os. 
man Navalı tabanca ile öldüren 
Hasan Kara.kuş vakayı mütea
kip kaçmıştır. 

Bir mUddet sonra, mUddeiu. 
mumi Enver Unaım valinin ya
nında ve "muavin Vasıf Kısmetli. 
nin de muhakemede bulunduğu. 

a öğm:1en mtil doğruca vali 
Saıp Orgenın odasına girerek 
Cumhlaiyet müddeiumumisi ile 
valinin ellerini öperek kendisi
n.in aradrklan Hasan Kara.kuş 
olduğunu .söylemiştir. Katil, tev. 
kif edilmiştir. 

Bayma cmlar 
arasında 

Ankara 9 - Biga kaymakamı Feh 
mi Tanuk Çıldır kaymakamlığma, 

BozöyWt k:ı.ymakamı Hikmet Arar Bi· 
ga kaymakaınlıtma. Sungurlu kay
makamı Adil Denkta§ Alanya kay· 
mAk.amlığına, MU!klyo ınüfetUııi Rol· 
ıaa BozöyUk kaymakaınlığma., Çıldır 
kaymakamı Şefik Erol A(;n villyetl 
mektupçuluğuna, Dlrecik kayme.kamı 
Nasuhi Korosman Çorlu ke.ymakam· 
tığına, Geyve kaymakamı Ha§im Ko· 
van Şile kaymakamlığına, Şilo kay· 
makamı Ihsan Altan Çato.lca kayma· 
k&mlığma tayin edllıiıl§lerdir. 

l olu llC'J JıaUet.meı;-e Yııgosla\')'B nuı 
ıntılırt MUz.akere yoJ~·ın Jıallotoıck 
tablrhıln daVBCı tarata belıemehııl bıı 
7.ı l}eyll'r 'erme le demek olduğmıu 

Zvetko,1çe bizim hntırlah.ııamız pel. 
mUnasebetalz olur. E~er Yıı,o la\'J'll 
bu fedalalrlıklara haW' değilse, m'l· 
7..akl're yoluyla lhtJl!lflan Jıalletm6li 
kRbul l'ttlğlnl lll\n etmenlıı ne mana· 
81 kalır!,, 

Hüseyin cahil Yalçın, bundan son 
rıı lsveç ba§vekillnln beya.Jll\tmm ta· 
mamen yeni nizamın aleyhinde oldu· 
ğunu fakat Yugoslavya bqveklllnl.r, 
sözlerinin ise tevilli ve iki m&nalt bu· 
Iunduğunu kaydederek yazııımı ıı<:lylf' 

hıtlrmektedlr: 

"FnkAt Yııgoelav fedakArhk ynptln· 
nııyıt<-ağı baklandaki beyanatı yeni 
n17.aoı lehlndekJ 9Ö:.lcırtnln daha ziya· 
dn bir "rilşvett kellmlye,.de.n ibaret 
olrua.sı kannatlnl veriyor. Herhaldı

Yugoslnvyl\ llo lavcc ~ eııl nlır.amn im· 

7Jlllılmıtı lkt dcvll!t 11anlamazlar.,, 

Vakiı 

Sadri Ertem, "Laval devlet reis! o 
lursa,, lxı§bkb ınaklllesinde, Fransız 
nıUtarekrslnden Ulbaren Lcıvalln takip 
E'ltlgi politika ile Mare;ıal Petcn, Vey· 
gnnd ve dö Gol'iln slyasetıerl ıırasuı · 

113 derece derece farkl:ı.r bulunduğunu 
ış:ı.ret ve bunları ızah etmektedir. 

• • • 
Cen.bnn: . ...n.t fi\?' 
l'i.Nô da her gözlUkl~ ıtJ• 

he yok ki gözlUk Uz Y'-_A .. ~ ıııl. 
yı:..dmdadır. füı.thtığ1 ır.aıı~ır 
yopluğundan \ 'C gözlüğe p'ı;11' 
ğmdan n ı değilse de on& 

1 
46' 

rschl~ bakar. Fakat la 
ğlldir, temln edebllirlJD. 

~~ 

Vi. • Nfı deı .. J ki: ...ı blt c11-
"Mukaddenı.tm berhnJlP rtiJ11 W 

vesile., bJçare bil' genç, en edllcreıı 
)er; yahut işlediği zann 
t.evkif olunur.u \"O al• 

OkU\'Ucunı işaret ediyor 
yor ki; . ı~1 

••nıpare bir genç, c~ te';;tf 
yllhut ~ledlği 2A11Dcdile,....... 

olonur .,, .. ~ 
Dememeıı. ~teaw 
"... Bir gen~ ya cürüm ııı"' 

\"eya işledi zannedildiği ~ 
klf olunur." 

Demeli. nrUJJ' 
Çünkü evnlld ~eldlde o , 

llyenln te\·ldf cdllmcdlği, fun4" 
işledi za.nnedllenln tevkil 0 

Su manası çıkıyor. 
OkUYlJCWD ltattıt edJyors ıt~ 6-
"Kim yupabDlr! Fatııııcııt 

18.ııca... ~C' 
Çağırıp O(;yle blr tsttnta1' 

u... tfJt' tıi• 
O yola dökUbnU, oln.11 bi &il~ 

lan da ntredeyee, paW P 
yakalanıP." 

Dememeli: ııe 1" 
••Kim yapebntrf Fa~~oı-ı' ııt: 

l!nca. .. O yola dökUbnu~ ls.41"'1 
zhn oğlan dıı., neredeyse, ~ 
drru ynkalanrr ... 

~·· .._ b. • .. • edilir:,, •10Yın:- ır l!h.ı 

DemelJ ... 

• ce,:abrm :. • • eıııet1ı 
:Cizo hiç olmıı ''defll Jı~ 

dcıneli" gibi hem eğleneoll. d~ 
faydalı bir yazı §ekli ~ ~"* 
Lir dost vawımda hlr tıAtn, ııt)t'ır' 
hatıllar bulun :ı tile tr::ınu~e f.~ 
dfsl mnhfacı hlnmı.et blt l t ;ıeı,, 
rede 'kaldı gayriye htmın"fuıı~dt'e 
diye k~larnamalı. hUSD ıı. 
l-:!~"lıı.malı. ~ 

ti 
ettellıııı 

Muharrir, Lavalln bida-~ıtt.rf~ 
>..ıma.nya ne blrıeııerek ol~~· 
km' ı harp açmak cnıcunde ıorl 
Petcn ve Veyrandm 1.1e IJXl~ıı. ~ 
ta.c parça feda etmeden to s.ıııtl ı 
det nizamını tatbllte, 11~~ ~~ 
glllz nUtuzuna tabi ounaıııuıttııu şı 
aynı zamanda dıı Alınatl lı ıdıJl<lto~ 
na girmmıc8ine taraftar 0 :ı.ıı~ıe dJ 
dö Gol'Un do sonunıı :ıuıdal' 1'Jlrıı.r.JJ 
ile beraber harbe devam 
bulunduğunu ya.zınııktadll'· !~ ~-

Sadri Ertem, Al.al&n~ın d0~ıl 
rine Frnnııa llo bir l§blr~!ıyetiP :;. 
ğU haberleri üzerine b1I pıırıetıll 
vnlln yıldızını bl.raZ dsh.B 10g1ıte~~ 
vesile olablleceğlnl, fakat dele)1 gti ~ 
kllr§ı milselld.h bir nı uca ,, 0ıııı1 <' 

ıyeee" ..;ı. 
elmadan temin edııeın petctl• ~t 
11 birliği. va tıulh te:ı:ıne ee 11 ıeftl ,,,ı 
gıınd, dö Goliln derece etere e,Jtta ,·eı ~ 
ı:lil§m~ olduklarını yazın ~ ıl 
o.leyhtarlıl< ve dUrTll&ll1'~d3 tl1 
yast ve askeri uruıurıar dl' .,,rı tt 
ğll, mfllet kütle .. ı arıı-.-aı::~ ettıltlC 
bal almaktn oldutunu ~ 

j}>tl"" 
dlr. rikttdıı ııO 

Veygnndm 5tı:nall JU aıı:ıti \'IS et 
ti Petenın Marııuyaya ısc.Y _ 11eıclt,ıl ' .... rsllYttl.. olv 
kOmot merkezini ,..n • dJhkııt 
ceğl haberlerinin aayan· yıızısııtı 
ğunu kaydeden muıınrrlr 
le bitiriyor: ,et r 1 ı>" 

·~"'tllln mevkii i,ktldJW-U 

ısı mUmltUnd:lr. '> ı·ıl 
nu mo\•ldl iktidıır tı:ı l'• , 

ı \I' c 
ıı.jıın!ll:ı.r şunbn da 
dir: J>ctc.-ı Afrll;ıı~ 11 

gund cJo Golle blı l•• .. nıl. tır. 
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..._asada 
Cepbe Yarıldıktan 
Soara Oldufta Gibi ... 

lt.aıyan yüksek kumanda he
)eti a.ra.smda istifalar çorap sö. 
küğü gibi devam ediyor. Mare
l}a.l Badogliyodan. Ege adaları 
kuınandanmdan sonra den.iz ge. 
llıel kurmayı ba.,.ctlranı ve bahriye 
llezareti müsteşarı da j.stüa etti. 
Bu istifalar Fransada bu yaz 
ceplıenin yarılmasından sonra 
kulnandanlar arasın.da yapılan 
Uilleri pek hatırlatmakla bera
ber ltalyada da. vaziyetin o de
receye var<lığm:ı. hükmetmek 
için birkaç gün daha beklemek 
llzrm.dır. 

Bu hususta !.ngiliz gazeteleri 
§ayanı dikkat mutalaalar ileri 
.sürmektedirler. İngiliz ajansı 
!llare§al Badogliyon.wı istifasın
dan bahsederken şöyle diyor: 

"Badogliyonun istifası, vu. 
lcua geldiği zaman itibarile ma
rtkiardır. 

Bu istüa. gcnclkurmayınm 
lloktai na.zarı hilafına memle. 
ketini Yunanistaııa. karşı harbe 
IÜrükliyen l talyan diktatörünün 
ııtlfuz ve itibarına indirilen ciddi 
bir .darbedir. Partinin menfaati 
bu istifanın önUne geçmekti, 
istifanın vuı·uu ile faşist partisi
nin mfı meydana çtkmıştır. 

Askeri bakmıda.n Baclogliyo. 
nun genelkurmaydan ayrılmaSJ 
ltaıyan orduları için büyU.k bir 
kayrptır. Çünkü mareşal Habe
§istan muharebesinin muvaif a. 
!ayeti kendilerine atfedilen yük· 
tek şeflerden biridir. Ba.dogliyo 
..3M de de Bono'nun yerine geç_ 
~i kabul €'tti ?.aman ''mtimkiin 
olması şartiyle hiç bir güç va.
ıifeyi ü7.erime almakta tereddiit 
etmem" demişti. Mareşal şimdi 
İstifa etmekle Anuıvuthık mu. 
harebesine kaybolmuş nazarile 
baktığını söylP..miş olmR::tadır. 

Son zamanlarda mareşalin Ar
ııavutıuğa giderek vu.iyeti gö. 
ıüyle gördükten ve meselenin 
bUtün unsurlarını bizzat tetkik 
ettikten son.ra istifa kanırmı al
dığı anlaşılmaktadır. 
Badogliyonun epey zamandan: 

beri faşist hükfımetinin asken 
harekat hakkındaki siyasetini 
tasvip etmediğini zannettirecek 
kuvvetli sebepler vardır. Arna
\ltıtluktaki vaziyetin inkişafı, 
ltaıyan sevkuloeyşinin yanlış 
('Saslara istinat ettiğini hadise. 
letıe isbat etmiştir. 

Her ne olursa olsun Badogli
Yonun hareketi İtalyan milleti 
Ütel'inde derin bir tesir bll'ak. 
ntaktan hali kalmıyacaktır. Çün
ltU bu hareket Musoliniye olan 
itimadı az daha sarsmıştır. 

Badogliyonun yerine tayin e. 
dilen general Cavallero, Musoli
llinin muti bir hadimi olat'ak ka. 
'>u.1 edildiğinden şimdi Musolni
'lin şahsi nüfıız ve itibarını her 
?.amankinden fazla Arnavutluk 
harbinin fıkıhctine bağlanmıştır. 

MuhtPlif kayn:ıklardan gelen 
haberlt'r ltalyad:ı ho.cınutsuzlu. 
~n devamlı ·bir surette arttığı. 
"lr göstermektedir. Ordunun 
lloktai nuarile faşist partisinin 
lloktai nazarını en iyi telif ede 
'bilecek şahsiyet olan Badogliyo
tıun <'ekilmesi iki kuvvet arasın. 
daki uMtrumu ancak genişlete· 
bilecektir. 

'.News Chronicle gazetesinin 
A.tinadan alarak neşrettiği hir 
telgraf bugün gösteriyor ki. Ar_ 
ııavutıuk muhnrebe~i. Badogli
~onun istifasında ba.ş!Ica amil 
0Iınustur. Bu vaziyet karşrsında 
rabancı müşahitler bu hareketin 

1 
taıyada hezimetten daha <'iddi 
·~rga.şalıklar çıkaracağının bir 
hır aHi.meti olduO.u fi' r""1dedir. 
"r. !stüa sebeplerinin daha 
ı:lerin olduğu ve m<>!Jlleketm a
ti.si üzerinde miiess.ir olacak şe. 

lde h rhin c:ıcvk ve idaresile 
'"k , aı1 .. .• .. ~ 111~11 a:ıl""tlnı:.k-
dır.,, 

Se."....reter 

Sovyetlerin 
uzak şark 
kuvvetleri 

Kumandanlığa iki sene 
evvelki muharebeyi 

kazanan general 
getirildi 

l'tloskO\."S, 8 (A.A.) - H.öyler Ajıı.U· 
sı bildiriyor: 

Orı;eneraı Grigorl Slern, Uzak 
Şarktaki kıtaat kumandanlığına tayın 

edilmiştir. General Popo! blrmcl ordtı, 
general Serklyef de ikinci ordu ku 
rnandanlığma tayin olunmuşlardır. 

Pat iste 1141 
kişi tevkif 

edildi 
Almanya Vişi ile 

işbirliğinden şimdilik . 
vazgeçmış 

Madd<4 8 ( A. A.) - füjyter 
ajansı bildiriyor: 

lnfonnaciones gazetesinin 
Berlin muhabirine göre, Laval'in 
Berline yapacağı seyahatten vaz 
geçilmiştir. Mu1tabir şunları ııa. 
ve etmektedir: 

"Bu. Almanyanın lngiltereyc 
karşı yaptığı mücadelede her 
türlü Alman - Fransız işbirliği. 
nin tehir edilmiş olduğuna de
lalet eder ... 

General Stern 1038 senesi başlan 

gıcıncla Uzak Şarktakı bıriocl ordu 
kumandanlığını yapmı§ \'C Khalkhl~ol 

muharebesinde Japonlara karşı büylık 
bir muzllt'fcriyct ekle ctml§tlı". 

Uzak Şark askert mınta.kası ınar· PARlSTE TEVKİFLER 
kezinde yapılan bir toplantıda birinci Pari.<ı, 8 (A.A.) - Havas ajan-
ordunun muvaffaklyetıerlnl hatırlat:ın sr bildiriyor: 
General Popot §Unları söyleml~tlr: Geçen temmuzdanbcri Pa.ris böl-

"Her hangi ııcraft dahilinde olur~a 1 gesinde 1141 komünist tevkif e
olsun, icabında harbetmcğc \'C b::ı dilmiştir. 
dU:ınanı ycnmcğc haztt'rz.,, Bu hafta polis Paris ve mtilha-

Aynl konferanıı esnasında General katında mühim harekata tevcsstil 
Popof Ruıı ordusunun bugUnktl ha eylemiştir. Gizli beyanname t&b 
zırlık vaı:Jyctınl tahlil etmiş ve demiş· ve tevzi ~n 9 teşkilit keşfedil· 
tir ki: "Hali hazırdaki vaziyet karııt· miş, elebaşıları tevkif ve malze -
sında ordumuzun tekemmUIU ve kuv- meleri müsadere edilmiştir. 
vetinln artması için mUtemadiyen ça· Diğer taraftan 153 komünist de 
lı§lllaktayız.,, idari kararlarla enterne edilmiş • 

Diğer taraftan Mosko\·ada toplanan lir . 
ikinci bir askeri konferansta 11ö;z; ıılan ... - .. --91'!!111.!!-~---
siyast kısım şefi. bugfinldl beynelmi
lel vaz.lyet muvacehesinde Rus ordu· 
suna her ihtimale karşı hazır bulun· 
m&k vazifesi terettüp ettıgini ve lU· 
zun.unda Sosyalist vatanın menfaat· 
leriııi korumak için bu ordunun parti· 
nin emirlerini icraya ko§llcağmı 8ÖY· 

'Amerikalı general 
Diyor ki: 

lngiltere bir 
kale gibidir 

İngilizlerin harbi 
kaybetmelerine imkan 

yoktur 
Nevyork, 8 ( A.A.) - l ngiltere.. 

de 43 gün ikametten 90nra ~ 
Amerika hava generali Chaney, 
harbin neticesi hakkında İngiltere 
hesabına çok nikbin olduğunu yaz
maktadır. 

General diyor ki: 
"- İngiltere bir kale gibidir.Ingi 

lizlcrin bugünkti gidişlerile harbi 
kaybetmelerine imkan yoktur .• 

General, tarihçilerin Ağustos ve 
EylUl aylan zarfında İngiltere ü
zerinde cereyan etmiş olan muha. 
rebelerden harbin nihai muharebe
leri olarak bahsedecekleri kanaa 

• Londra, 8 r A.A.) - Niyuz Kro· 
nikl gazetesinin husust muhabirlerin· 
den biri. Almanlann Frana.ıdaki iş· 

ııizliği azaltmak bahanesne :l§gal al· 
tında bulunmıyan Fnuıaadaki fabrika 
!ara 2000 tayyare aiparl§ ettiğini te· 
mln eylemektedir. .Maregal Peten bu 
alpari§i redde~tlr. 

• Nevyork, 8 (A.A.) - .AMoclated 
Presse KalkUtadaıı &'elen bir habere 
göre Hint kongıulııin reı.Ierindllll 

Subhaa Boııe mevkut bulunduğu b&· 
plshanede yapbğI açlık l'revi Uzertııe 
ııerbe<ıt bıraktlml§tır. 

• Lonıirş. S (A.A.l - 'I'raMOCe&D 

11~\ıu;ı l': e\'yorkt.aı:ı aldığı bir habere 
;ıt!en lııgıllere hükQmetiDJıı ~ 

den göudl'ril-" ol.aD ~ta· 
rib konmuuu mmettiftni blld!rmek· 
tedir. Bu lııı.beriJı asıı.u oldal'& :ıw· 
men blldırilmekt.edir. 

$ \"işi, (A.A.) - Tranaocian ajan 
81 blldıriyor: Hllk1kmet, Paria Ablk 
askeri kumıuıdanı ıeneral Hemi De-
netzi ~uriye feYk&lAde komı.eıtlğiıle 
ve aakeri kuYVetler M§kumandaııtıtı· 
na tayin etml§Ur. 

"'Berlln, 8 (A.A.) - Bir mUddetteo 
beri Almanya.da bulunan İtalyan lktr 
sa.t heyeWe Alman makamları arsam· 
da bir anlqmaya vanlmıştır. Bu an· 
l&fma gelecek seneye ait kontenjan· 
lan te.sbit etmektedir. 

ingıltereye 
Amerıkanın 

mali yardımı 
Antil adaları rehin 

gösterilerek yapılması 
muhtemel.. . 

SIBHAT \·e lçUmai Mu:ıv • sıyle kusursuz bir beden terbi~e i 
1 net \'<'kaletimn s ık dı. R r arıza ile doğanlara hof; na
l propagandası nMn.yntı arasında zarla bakılmaz ve hatta nevzad 

bilhassa halkm tecessUsilmi ,. a'~ndc olarak boğulurdu. Çünkü 
zevkim okmyacaK .;eJdldt' dabıtı l pnrtniılaı,n bütun dü ün "11 Jerl 
lan ı·enkli duvar JPvhalan son d Y. kuvv( tli miic'..l.hidl r yeu tir. 
ıC'ce giızcl \'e faydahdır. Şu anda m kt n ıbar ttı. Dünrn mik):ı mda 
spor başlığını ta l)an ve me. nı o- ı ar ı t 7.af rl rl i.ilk !er the. 
damın bir duvar ko. e11ıni ısgnl <'· n 'l ıldırrm Türk ak n<'ıl n 

Neuyo1k, " ( A.A .. J - Höyter den canlı resme 

1 
bugün! 

ajansı bildiriyor: bakıyorum. ~ ı \ a;ı: •n: bul spoı ı r 3 ) ı. 
Associated Pl'ess'in Va.şing. temsili resmm or ı bi · 

ton muhabirine göre, hükumetin tasındaki ıri cu'3- Ve. :R. Adasal ;~c-•. ı:; ~~ 
salahiyettar memurları tngil- si:'li ve neşeli genç 'ı masmı ve d lar 
tereye mali yardımdn l}uhınmak atlet heyeti u- aşmağı i timrıi 
maksadilc bir proje hazırla ı. mumiye.si) le ~por namı altında bır ga) mak adile yaparlo.rdı. 
maktadırlar. Yüksek ıneYki iş- topladığımız metodik bütun adali Gel'Çi futbol vf'ya boks gibi spor 
gal eden bazı memurlar bn pro. faaliyetlerin ve enerjilerin loptan ar da. ) knazarda ya.lıuz mahdut 
jenin kabul !'dildi~ini iimit et- sembolüdür. Fakat yumruklarını oyuncuların bilvesile bazu ve a
mektedirler. ~fozkfır plana göre \'e bazu adalelerini sıkan bu dev lnlt'l rini alil.kadar eder gibi gö _ 
lngiltere. harp levazımı müba. atletin sağında ve solunda daha rünen p ofosyonel kim.anlardır. 
yaatmı Birleşik Amerika devlet- ufak mikyastaki resimlerde bugün Fııknt b:ızı milli bünyelere cöre 
!erindeki mevduatilc ödeve<:ck revaçta olan spor nevilerinden b:ı. bunların ilcisi de o milletin en faz. 
tir. Bu mevduat hittiği ;.ama~ ztlarını görüyoruz: Taş kırmak, la hazetti<Yi bir spor teşkil f\deı; 
Birleşik Amerika devletleri yarış. tenis, futbol, nvlanmak, demek içtimai bir kıymeti haiz 
tngiltereye kredi açılnca<Yma da- dans, gU'reş, ok atmnk, ka)ak, bi- olması fübaıiyle bir meslek fonk_ 
ir alelade bir ''aidde !bulunacak. siklet. yüzmek, süvarilik, Jliinör siyonu hükmündedir. Fa.kat her 
t ""e Hah gibi spor nevileri! ... Ta- fulbolcü, semereli süt ,.eya mahı. 
ırBazı kimseler bu ikraza.tın blatiyle bunlar hesapsız sror o· rnno plonJonlarla ufak bir senl' 
İngiltere hükfunetinin ınütem- yunlarmdan ancak mahdut birkaç yapabilecek lmdar bir iş sahibi 
mim bazı kefaletleri mukabilin. ;:eklidir· ~oksa bunlara boks. rug. sayılamaz; iin ti ora), (~a 

. bi gibi ,.., f mahdut insa.nlarm bir roş) veya (Zeki) gibi fut bolcu lr 
de yapılabileceğini ilerı sürmek- ncvı· profc•,.•onel m-ga1-ı~; t-t.ı'l D ı ~ 
t d

. ı B h t ı ..., " ......... ~ ug s, Ş:ı lo \eya Ertugnıl Muh 
e ır e_r:. u usus a cereyan e. eden spol'lan \'eyahut da şoförlük, .sin kudretinde artistler kadar 
~en 1:1~~,;elerdc Kongre 1:'1ah- balıkçılık, si.;.·, talimi, sapan sür- ş6hret alan çok müstesna porcu_ 
fılle_rı ıle dıger ~azı mahfıller, mek gibi ayn1 •.amanda bir iş ifa- br sayılır; ve bütün bunların 
İngıltereden Antıl adalarınm ve 1 de edPn harel r)lleri de katabili· dahi spor meııgaleleri haricinde 
kıymet halinde gösterilebilecek riz. ~n ve:•il tin temsili tab- meslekleri de vardır. Meşhur Yu
sair karşılıkların wlebcdilmesini Iosu <T~ kırmr' ,.ı dahi sporlar nan atıeu Mnntika.~ Atinada Lir 
istemektedirler. ara.sma koymuşt1• •• '.ştc lıeninı de kundura mağazasının sahibidir. 

Muharrir. Va~ingtonda, ln. bu musahabemde a.,ırnnmek iste. Bunları bertaraf ettiğimiz tak_ 
giltcrenin Afrika ve Uzak Şark- diğim mllhırn nlf''J i~ budur. !n. dircle, sporların büyük bir krsmı 
taki servislerinin istikrazı ga. sanların birçoğu Sf.<>TU sırf bir se- daha ziyade bir meslek manzara
ranti edetlileceğinin düşünill- yirci kafilesinin ör ün•1r\ti sahada smı haizdir. Süvari, şoför, I>llot. 
mekte olduğunu ilave eylemek. heyecan \"e Ze\'k v<'l'ım bir nevi gemici, avcı gibi insanlar hem i _ 
tedir. tiyatro oyunu sanırlı:r ve. bu he· çi ve hC'm de bu i.<ılerinden ze\k 

o yecan müddetinin de bedeli elli alan eporculardır. 
Çblde bir GeDeral kuru.şluk bir biletten ibarettir. Bisiklet yalnız bir eğlence u _ 

ld 
Para kazanan ve ka~'lllduıuı ve sıta.sT, veya yarış vesilesi de-·ı_ 

•• edlldf (pro!csyonallzm) tabirile de ifade dir. Paris gibi büyük ve diız 
Çungki>ıg, !J ( A. A.) _ Eski edebileceğim.i:ı: bu spr•r!ar malı- hirlenk volesp·t kullanarak c;e

Çalıar '\'alisi general Şihyuaan'm duttur: ve nihayet Anı.erika gibi vik gençler gok anı.nmalı:fJı., hatta 
''imire itaatsizlik" suçundan bazı memleketlerde birkaç insanı yemvi gawtelerde (Velo) sile is
dolayı idam edildiği resmen \bil- zengin ve hatta mülk veya bar tenen i,cıçi ilimları daima göniL 
dirilmektedir. sahibl edebilir. ICJymetli spor mu. mclrtedir. Bunun jçindir ki Frarı-

lıa.rrtri Sacldin (Zafere kadar) sızların içtimai spor bünyesı 
romanında.ki alttn kemer ve bir uzun volespit yarışı mühim bir 
milyonluk ::ıervet bunun en yük - rol oynar. 

' 
halyada tevkif edilen 
iki müessese sahibi 

Milano, S ( A.A.) D.N.B. bil. 
diriyor: 
Paımede kömür tuğlalarına. 

mühim miktarda kum karıştı. 
rarak sattıklan için. iki mW. 
sese sahibi tevkif edilmiştir. Bu 
tuğlalardan tahminen bin ken
tal piyasaya süriilmiiş bulun
maktadır. 

aek ti.atlı w hayw.lf eembolOdllr. Eaki sporlarla :oıirmınrı asrın 
l'ak&t cemiyet ölçli&U itibarile apo- sporları arasında bilhassa ga~ e 
run gayesi her genel bir lokma bakımından bariz farklar \ ardrr 
ekmek kazandıracak ve mekaniz· ~'muz makinenin her işe kanŞ_ 
masmı kolaylaştıracak olan bir i· tığı ve insan eliyle bir olduğu me. 
şe, müspet bir ifie hazırlamaktır. deni bir çağdır. 
O genç kendini bir kafa meşgalesi. Binaenaleyh birçok meslekll"r 
ne verse dahi "Sağlam kafa ve ve bu meyanda sporlar da makL 
sağlam vücut" vecizesine göre }i- nel(JŞmiştir. Göz kamaştıncı sürnl 
ne mutad spordan müstağni ola- de bu nsnn vasfı fariklerinden 
maz demektir. Çünkü sporun ide· biridir. Bu itibarla eski (Maraton 
al hedefi en normal bir hak oldu· komşusu) yerine şimdi buzlu 
ğu cihetle her işin manivelası bük· bir saha üstünde saatte yiWette 
mündedir. Olimpiyat oyunlarmm kilometre kateden UC'all adamlar 
bir nevi bayram teek.il ettikleri karşısındayız. Güreşin ağır siklet 
eski devirlerde dahi spor yapmakta tipi, Çoban gibi bir şampi)onun 
takip edilen gaye aşikardır. !spa.r- kıymeti nihayet semboliktir; ve 
ta tMbi\'esi, gPnçliğin tam mAna.. bir cemiyet dahilinde nihavet bir 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1,!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lki Çoban sivrilir ve muhaiaza e-
dilir. Fakat tayyarede, dar deniz 

Stampa gazetesi bunlar hak. 
krnda fevkalade şiddetli cezalar 
tatbik edilmesini istemekte, 
çünkü harp .zamanlarmda cami
aya karşı işle~n suçların fevka
lade bir surette cezalandırılmasr 
ieabede<:eğini bi\dirmektedir. tindedir. 

Onun için bütün gyretlerirıe 

rağmen be§inci kol hakiki müda
faa pla.nmı elde etmeye muvaffak 

olamamıştı. 

Bunun üzerine Novonik teŞkila· 
tına albay Sameroviçi öldürt.erek 
Valeskayı genel kurmay başkanlı
ğının ;içine kadar ııokmaya mec • 

bur olmuşlardı. 
Almanlar, Polonya genel kurma· 

yının harp planını, müdafaa pllnı· 

nı elde ettiler mi? 
Polonya harbini gördükten son-

ra buna kati surette: 

- Evet! .. 
Cevabı verilmek lazım gelir. 
Çünkü Almanlar, ilk ağ!Ma, Po· 

lonya şimal kuv\'ctlerinin taarruz 
hareketine asla aldanmamışlar vr> 

ilk i5 olarak ağır tayyare kuvvet· 
!erile. her şeyden evvel, Polonya 
ordularının arkasını. müdafaa 
hatlarını müthiş surette> tahrip 

c>tmişlerdir. 

Bu suretledir ki Polonya ordu • 
lan hiç bir müdafaa hattında tu
tunamadı ve imkA.n bulup da bel· 
Ji ~lı bir meydan muharebe!'li 
vermeye dahi muvaffak olamadı. 

Fakat \·areova. ki Alma.nlar hal· 
kın mane\jyatını çökertmek tçın 

gayet stiratle işgal "tmek eme 
linde idile?', nitekim işgalinden ev
vel resmi tebliğle işgal oldundu 
ğunu dahi bildirdiler, bilakis. kah· 
ramanca bir miidafaa de.tanı ya· 
raUı. ,·nnıo,·anın müdafaMı Al
ınanları rok kızdırc.1ığı Iıe• ': "·cp 

Görünmiyen Harp . 

s inci Kol 
54 Yazan: VLADMIB SABAT 

Sabık Polonya .Entcllcenııı Sen·i§ şeflerinden ... 

Onlar. Polonya ordularının tc· 
kerleneceği çukurlan beşinci kol 
vasrta.sile evvelce hazırlamış ol· 
dukları için Polonya kuvvetlerinin 
paniğe uğrayacağına kani bulun· 
makta idiler. 

Yddınm süratil~ Polonya ordu
la.ruıda görülecek bozgıınun Var 
şova.da müdafaa mecali bırakmı· 

yacağmı hesap etmi§lerdi. 

Halbuki iş aksi oldu. Bilikis Var 
şova Polonya tarihine şanlı Polon 

ya kahramanlığmm bayrağını 

dikti. 

Almanlar şohri işgal etmeye 
muvaffak olama<lılr. Ve mıı.lüm ol· 

duğu ~kilde, ancak, bir muharelı<' 
demek olmıyan tarzda .şehri ba. .. · 
tıtn başa tahrip etm<'~ e mecbur 
ttldular. 

Çünkü be§İn<!I kol ya ln12 Yar-
ı;o\•a müdafaa plinlarmı dine ge 

dN'memi1'ti. 

Bunda da Valeska'nm tevkifiniı 

büyük bir amil olduğunn şüphe 

yoktur. 

kalade P.ntrikalar ve hıı.mleler 

yaptı. 

Ben bu sıralardıı bir taraftan 

adeta Polonyanın Lütün nüfuzlu 
iruıanlannm eefaatine koştuğu 

Valeska için şiddetli mikadelele -
. rime devam etmektt', bir taraftan 
da harp hareUtı için yerle~tiril· 

diklerine katiyen emin olduğum 

gizli telsizlerin mevldlerini bul· 
mak için hummalı bir faaliyet 
sarfetmekteydim. Bu esnada Her 
( Vurzel) in emrinde kiiçük ve por· 
latif bir telsiı makinesi oktuğunu 
öğrendik. 

Onun için ajaıılanmız şüphP 

lendikleri her yeri gizlice a.nyor· 
lar. olmazsa. bir bahan<'Vit' basa 

rRk arastınnalaı- yapı~orlar<lı. 

Bı:-n bizzat Varoova ecnebilerinh 
kseriyetle oturdukları mahalleler 

IJ7.<'rinde akaktan uçan bir ta~ ra· 
re i'e ucarnk bii;ı.'iltüciı adt'Selerl 
havadan foto*1'aflar aldım. 

Bu fot.o~raflarda vericinin ma · 
kiııclerinde zanırl olan anten ku· 
ll"lerine ait hiç bir gey göremedik. 

la.rla ıı.etredilmif; bir halde yerlcş
t.irilmi.ş olduklarına hükmediyor

duk. 

altı mekiğinde, at üstünde ve as. 
keri otomobilde kullana.ce.ğmuz in
san, adsJe kütlesi itibariyle muta... 
va.c;sıt Vf' çok çe.ik olacaktır. 

Binaenaleyh şüpheli gördüğüm O halde spor ister istemez işC' 
ağaçlı mıntakalarda yorulmadan ve ihtiyaca göre, kendini uydur
anı.ştırmalar yapılması için emir makta 'e günden güne devletin 

binbir kontrolü altında daha ziya.. 
verdim. 

İşte bu esnadadır ki beeinci kolun 
cüretkarane bir teşebbüsü vaki 

oldu. 
Varfim·ada ajanlarmm; tarafın· 

dan Gavler isminde bir Çek yakn· 
lıuımışlı. 

Gavler, şu şato sahibi antika ta· 
ciri Lunriski'nin şatosu önünden 
firar eden esrarengiz otomobilde· 
ki adamın evrak çantasında bulu· 
nan ve Valeska'ya ait olduğuna 

hü.kmettiğkniz şüpheli mektubun 
muhatabı olan adamdı. 

TuriDıg otelde bu Çek'in tevkif 

edildiğini telefonla bana haber 
vermişlerdi. Kendisini derhal ya -

nıma getirmelerini bildirdim. A· 
damın uzun boylu, zayıf ve mavi 
ı:-özlil olduğunu görünen hayret et
tim. 

Zıra o gece ormanda otomobili 
motosikletlerle ta.kip eden memur 
lar otomobili kullanan o meçhul 
\·e esrarengiz adamın ıbu tipte, ya
ni uzun boylu \"O mm·i gözlil oldu· 
-;unu bildinnL'}lerdi. Ben momw-la
rm o mma.n vermis oldukları bu 
r.şkili hatırlayınca, derhal, mektu· 
bun kendisine yaz.rlmı oJdwiu 
Gavler'in otomobilindeki eerarfl91gis 
ndamm kendisi olduğuna hllkmet

de cem'i \'0 g:ıi bir vasıf almakta
dır. 

Finlandi~·ıı ve Yunan gibi az nü_ 
fuslıı atletik milletlerin içinde 
bulunduf;'Ullluz cihan haıibinde 11e -
ciyede oklukları kadar spo?' r.C\ik_ 
liği il<' de temavliz ederek vuruı:;. 
tuklan göriilmektedir. İngiliz as_ 

(Ut.tfen .~ayfaııı çeviriniz) 

Gününe Göre 
ıınımnmıımıımııııır!llllllllllllllmm11w 

ır bilmece ... 
G AltYJ'E bir ka.)a. Cstüae 

\'ardıkça, ba.5mı yarar, 
kanı re\"a.n içinde kalır, kolun 
kanadın kırılır, ya düşer ölür, ya 
~t88.k olur kalırsın. Geri dönen. 
lcre bir demir haç! .. 

ı;arkta bir bat.ak.. Her adım
da bir ka.rı-. derine gider, {aba
ladıkta batar, battıkça (,abalar, 
geri dönmek istese bıra.kınaz, ı

lt>.ri '\ annak islflse ' arama1., Dt' 

YU!la, rn ne dese ona, (kaydl 
mal(hnat ettik) derler. 

Oelm)MaJdnln hali: 
Dert çok, hemdert yol\, dlis_ 

- kad, 1&11 :mebaıa !.. 
- Bil ı.ı...ımı - Midir? 
- Yaltu bono 111' \ uek • 

var: Bol gibi, I~~. .._ mlhwı:r 
bu!. 

C De,·arnı u.r) KUNT .. - - -~~~·~~----------------------------------------------------------------------~__;,-------------------.----= 1 malilm :!ur. 

Nıtekim, bunun i<:in, beş.inci kol 
son derece cüretle, büyiik bir !ev· 

Onun için bu telsizler mutlaka 
yeı altlarında \'O antenll'ri ağnı; • liın. 
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Alman 
tayyareleri 

Briatol §ehrini ikinci 
defa şiddetle 
bombaladılar 

Londra, 8 ( A.A.) - Alman ha· 
ra kuvvetleri dün gece de hücum.. 
Janru Bristol üzerine teksif etmi}
!erdir. Bu suret!e Almanlar ilk de. 
fa olarak bir şehri birbirini mütA?
akip iki defa bombardıman etmiş 
olmaktadırlar. Memleketin sair kı. 
sımlanna yapdan hücumlar ehem. 
miyctsiz olmuştur. I ondrada \'eri. 
len tehlike işareti son zamanlarda
ki alamı!ann en kı.x!sı o~muştur. 

Bristol'e karşı yapılan akın bi1 

kaç saat sürmiıştür. llk üç çeyrek .. 
te bomba atılmamı$Sa da düşmar. 
tayyareleri daha sık ge\m~e ba~ 
iıyariık. en-ela yangın bo:nbaları .. 
soma da yüksek infilak kudretli 
bombalar yağdırrnışlardır. Tayya. 
re dafi bataryalarının açtığı at('~ 
bu mıntakada yapılan barni at~
lerinin en §İddetlisi olmuştur. 

Bir hastahaneye, bir kfü.eye \'e 
bir sirıema,·a i;abetler ,•'1.ki olmuş, 
müteaddit "evler ykılrnı~tır. Hasta. 
hanenin bütün camları kmlrnı~:,a 
da hastalar ve hastahane müstah
demleri sığnaklara iltica ettiğinden 
zayiat olmamıştır. Sinemada b~. 
kaç ki~i yaralanmıştır. 

Muvaffak olamayan 
profesörler 

üniversitenin ilk te§killnde lrurul
ma mUddeti olarıılt on ıene kabul e· 
dll~U. Bunun için muhtcllf mcmla· 
kctlerdcn be§ ECne için cclbedilml§ o

lan ecnebi pro!c:ıörlerin, hemen be-;ı

sinln mukaveleleri illt be~ ıentnln hita 
mmdıı temdlt cc!llmlııU. Bu mUddet 
sonunda Jıı.yik! ile mu\•o.ffalt olama· 
mış c::ncb1 pro!e:ıörterln muka.velele· 
ri temdit edllmlyeeel<Ur. Maarif ''ek~
letı, kıdem mUddetlni doldurıı.n doçent 
ıbin pro!esörlUğc terfi edllmeleri için 
Uclvermteden 1simlcri b1111rlr llate ia
temı,Ur. ünıvemtc, bu llatelerl haur-
0'\malt Uzerc !ae.U~·ete ı;cı:ml§tlr. 

Şeker fabrikaları l 
talebe aldı 

Şeka" fnhrika.l.a.r:ı kısmen A \TU

pa. ve Amerikado., ınsmen de An
knrıı. zmı.a.t Enstitüıılinde bir mik. 
tar talebe tahail ettirecektir. Şe
kel' fahrlkalan umum mUdUrlüğü, 
bunun için va.ki mUra.c:ıatlcrden 
en i}i not tı.lanlar r..nısmde. 80 ta
lebeyi tefrik etm!ş ve çütlikle -
rinde bir sene müddetle stn.ja. tabi 
tutmuştur. Bunlardan en iyi evsa. 
fı 'mıalz olanlar n.rnsmda en başta 
gelenlersie:rı ıo kadıımu Avrupa 
ve .Amerlknda, 20 kadarını da 
Ankara 7.iraat EnstitUsUnde talı· 
cll ettirecektir, 

Kazalara birer ebe 
ilave edildi 

İstanbul belediyesi, Gehriml.zin 
!·alı:ııb!!.lxk kazalarında. belediye e
r 'erinin çoğalUlmasınn karar ver-
1< tir. Yeni yıl btl tçesine Be:yoi. 
1 •, Fatiıl.ı, Emlnönli, Bakırköy, 
~ rtal ve üskUda.r 1'.aza.ln.rma bi-

ı· belediye cboei illve& için 
b.i.~t konulmw,:tur. Ayrıca, ts • 
tı.nbulun her köşe3inde de, iııte
nildiği zamanda ebe bulunm&S! 
iı;kı, tedbirler nlı~aco.ktrr. 

.... 
Alman yanın 

itaıya1a tekllllerı 
(&') tarafı 1 incide) 

tiği isteltlm-dcn tamamen vaz.ge _ 
çecek, buna. mukabil nskeri ve ik
tısndi milşkUlatmdan kurtulmak 
için Almanyadan yıtrdnn görecek· 
tir. lt:tlyan hAkinılyet \'C lstlkliıU 
harpten sonra tamam"~ garanti e· 
dileC('k, Libya imparate>rluğwıu 
Hint okyanıu;una bağlamak için 
Sudanı ala.caktrr. Faknt Balkan -
l:ırda mll.nbıurır:ın Alman nUfuzu -
nun cari olmrumıa mm·ıfakat et -
mesi icap edecektir. Bununla l~ra
ber İtalya bazı ş:ırtla r dahilinde 
Süveyş kanalının ve Cebelilttan -
km l:ontrolüne iştirak edebıtccek
tir. 

Bu tcklüleri kabul etmediği 

takdirde İtalya Akdeniz harbine 
deı:am için kendi kun·etlerile ynl
ruz bırakılacak. Alman;.·a da İn -
giliz harekôtına knrnı kendini hi
mRye için JUzım gelt-n tedbirleri 
:ı.lmak hakkrnt muhafaza edecek -
tir. 

Diğer taraftan. uzun bir harp -
ten endişe eden B. Hitler F'ran -
sayı Almnn~·ava bai!lamak için 
"ihsanlıu-'' ile B. Laval'in gözlerini 
kamaşlmnaya ve Fransada t"k -
rar artmakta bulunan lndliz ta -
raftarlığmı nkamelc uğratmağn 
çalışmaktadır. 

Faknt tngil~r(' n:ızl iht.irasları
na karşı koyabilm<'k kudreUndP ol· 
duıhınu gPCen haır.irnnd:ı.nberi is • 
b&t etmlşt ir. 

Gazete İngilt<'re.nin, B. HitlPrin 
plıinla.rmı bozmak i.çin Y.:ıı."'~ · · ,,i1.de 
ve havalardaki hattl:at" ait yeni 
ve genlı) bir planla bir clı> diplo -
111atik faa.Jh·et planı lıa.7.trladığmı 
bildirmektedir. n. Tluzvl'lt bu plan 
lamı teferrüalından tamamlle ha· 
berdar edilmektedir. Amr>rlkanm 
iibirli~i dunnadan art.maktadır. 

General dl Gol 
(Ba5 tarafı 1 lnciılc) 

F'..ransız1arm gizli olarak blrle.ştik
lerin!, Fransa.nm Alma.nyaya t.Abi 
bir devlet olm:ııımm imkA.mm ol
~uğwıu, 1taıy:ınrn Akdenizde za. 
yxflamaaı:nm Fransız ordusunun 
DnWaİni toplaması için blr (ITSl\t 

~ufunu eöylemlştir. 
Ji1VR FRANSIZ OOSANUASINI 

TF.FTtŞ 
IAndra., O (.\. A.) - HUr Fra.n

l.f." matbuat servisind .. n tcbit: e

<liliiiiftir : 
General dö Gol dUn ln.gillı U

rus.nl&rma giderek y.,nk! en tesı im 
eCi1ıen h Ur F.ran.m kuvvetlerine 
Mensup gemilerln ikinci flloounu 
ziyaret clmlştir. 

General ezcUmle iki torp!to 
mu.!.rlbi ile muhtelli torpitolıın 
devriye ve mayn gemilerini teftiş 
etmiştir. 

Genı>ral müteakiben istikbalin 
;;enç deniz ımbaylnnnı yetiştir. 

mokte olan hür Fnı.nsızlarm deniz 
mektebini 7Jyaret etmi<ıtlr. 

Hür Frııruı~larm reisi gördüğü 
~kemmeliyetten dolayı pek zi
).ide memnun kalmrş \'C amiral 
Muselier'i tebrik et.miştir. 

Mtbverı yıkmak lçlu 
"(B~ tarafı 1 lndde) 

kWdUr. Trablıısgar~n 160 kllometro? 
içeride daha uzak hlr mmta.kadıı Erlt
re, Habejistan \'C Somali vardır. 

Bu Jptlıla.l izr.hııt, ı.rusolininln vazı 
ycUnin c: .. vrllen tngiUz Yunan slllh· 
lınna, kar,şı oorrruunıyacağmı gaıtter

mcktedlr. Nelaonun vecizesine uyar&k 
binayı ta.m yıkmak için kaU bir a7.lm 
le hUcum etmeliyiz. Nelson "en cU
retk~l'lln" tedbirler, en emin tedbir-

Siyamı 
Hindiçinive 

karşı 

Kışkırtan 
Japonya 
değilmış ! 

Siyam tayyarc:~ı i 
bombardımanlara 
devam ediyorlar 

Ecrlin, 9 (,1. A.) - D.1\r .. B. 
ajansı Cenevre mahrccile bildi
riyor: 

Fransada çıkan L3 Ter.ıps ga. 
zetesi Hindi~ -bi \'ilflyeti hak
kında neşrettiği bir makalede 
şöyle d~mektedir: 

"Bangkok hükumet.inin bu. 
günkü hattı hareketinde Fransız 
imparatorluğunu her Yasıtaya 
müracaat ederek sarsmak ve 
birliğini kırmak isteyen 007.I ya
bancı nüfuzların altında kalmış 
olması muhtemeldir. Fak::ıt Si. 
yam hiikCımetinin bu kndar 
cür'etlc kullandığı bu mü7 .. ahc
reti ne Japonyada, ne de başka 
bir yerde bulmakta olmadığına 
kanaat getirmek için Japon ga. 
zetelerinin tcfsiratmı okumak 
kafidir.,, 

HADİSELER DEV Al.I 
EDİYOR 

Tokyo, 8 (A.A.) - Dömei A
jansına Hanoi'den bıldırı1<11ğıne 
göre Siyamla Fratısıı: llindiçinbi 
arasındaki hudut boyunca her !?'Ün 
müsademelcr \-Ukubulmaktadır. 

Cum:ı günü, Kamboç hududu 
ürerinde Poitet civarında mühim 
bir noktaya Siyam ku\'\'etlerinin 
iki de!a hücum ettiği bildirilmi~ 
tir. Kara kuvvetlerile işbirliği r:ı
pan Siyam avcı tayyareleri Ilif!
diçini kuvvetlerini mitralyöz at~ı
ne tutmuştur. 

Ayni gün Laos eyaletinin mer
kezi otan Vientiane, Siyam tayp .• 
releri tarafmdan bir kaç defa bo!n
bardroıan edilmiştir. 

Taksi azlığı meselesi 
~ehrirnizdeki tAksl nzlığı lıak

~daki tetkikler neticclenmL5tir. 
Vali ,.e belediye reisi Uıtfi Kır
dar, yarın Ank:ıraya giderek d:ı... 
Jrtliye yekfileti nezdinde bu husus
ta temaslar yapac:ı.ktır. \'nlimi
zin çift numaralı arabaların bir 
kısmmm numa.nı.Ia.rmm teke çev
rilerek mUAa.vat temini etrafında. 
yapılan teklifi de vekalete bildi. 
receği sanılmaktadı'". 

5 bin lirayı hademe 
çalmış 

üç gün ev\'cl Kadıköy malmil. 
dürlü?i;ür.de milteka.itlere veril -
mek iç'n hazırlanan par.ı.dan :; bin 
lira çalınmıştı. Y11.pılan tahkikat 
neticesinde paraların nyni yerde 
hademe Süleymal\ tarafından ca -
lmdıi!'ı anla.şılmı:ştrr. Siilcymnnm 
çaldı~ paralar bir kilpUn içinde 
bulunmu~tur. 

Bulgaristan 
r&An bazırlıyor 

(Bacı ta.rafı 1 lnl'iclr.) 

lerdlr.,, demiştir. Bu vaT.iyet Çlirç!lin 
dehasm;ı muharip kııV\·etlerln ve mll· 

lterlcri do der.izde ,.o karada.ki lrUn dU~tlnccslnc uygun bir vaziyet· 
n;ıuv.:ı.ffaluyetıerini buna medyun - tedir.,. 

''Balkanlarda ltalyaıı - Yunan 
harbi ba.şladığından 'beri hiç bi: 
zaman \'nki olmıyan şekilde bir 
yatı;tırma h:ıv~sı yükselmeı,te· 
dir. Popof Yugoslavya il<: iyi mü· 
na.ı:ıebetlcr idar.ıe etmek istediği 
hakkında Belgrat gaY.telerinden 
Politika'ya yaptığı br..:y:ınatı t;k· 
rarlamıştır. ltalyanların 1 u. 
nanist.anda maruz kaldıkları mu. 
vaffakıyctsizlik Balkan memle· 
ketlerinde bilhassa Bulgaristan· 
da istiklal harehtini teşci et· 

durlıı.r. ÇünkU metodik ve şuur ...... -------------
lu s~r aynı zanunda medeni ce
sarctlıi ~ kamçısıdır. 

,Bti' heltlm ve blr nıhlyatçı sı -
futlle bJz1m beden hareketlerinde 
nnaığıin:ı:z kıymet, her işi ve bat
ta lat!ıı. mecgoleshı.l, zevk verEn 
b!r İıpor ha.lln.fı koymak. yani mil!. 
bet iş ölçUsllyle Ge'ni bi'r metoda 
b:Iğla.nı.okttr. O va.kit <'n yon;cu 
blr i§ yonne.3 ve b&t.ta oJmini ve 
tztırap i!ndoa!ni ru~ailreul inaa.ni
~ et 5a.rtlarm<!a. do.hl bulur. U,t 
::cvk vcrlcl bir spor gibi en gtlz< l 
tavsiye eden rom:uılardan biri 
Lamn:rtine'in (Tı\i i:II".cmı) ceeri _ 
dil'. Burads g~ t.al)cı, m.cm:ıor 
taşla.rmı yontarken l.m.nnla tek. 
rarlad.Iğt şarkı mede."liyetin en v<'
ciz ifada:ldlr: •'Buetln yonuttu. 
ğum şay, benden sonra da payidar 
ol:ıc:ıktır. 

BugUn her .spor yapan genç de 
ayni ruhla Ll,}'lU şe}i di!şünmail
dir; ç\l:ı:.kU ıı.rtzk ı:ı;ıor mcd(ll,fyetin 
en ~ mah:Jullt"lindcn bi -
rl ,Q~ !ı1U'p cüı11f 'OCttııt T3 
mwmveım:etkPµf beden ve k.M& 
sponındu *21 maddi ve mrı.nevi 
kuvvetlerden tilmakt:ıdir. 

Dr. Rıudm ADASAL 

llabJrede barlar 
kapatıldı 

J(altirc, 9 (A.A.) - Polis ye. 
n.i ihtiyat tedbirleri ciiınlesindcn 
olarak Kahiredeki buları ka 
pa.tmUitir. miştir.,, 

Beykoz Tümen ı;atınalm a Komisyonundan: 
ı _ 100 er torıdnn ibaret iki parça ve 50 ~er tondnn lb..'l.ret 5 p!lrı;n lmnı 

ot 10 12·940 ııalı günU sut 11 de Beykoz halk p:ırtlsi binasmdn tlimen satın
alma komlayoııund& paz:ırlddn aatınalmacaktır. 

2 _ Pa.zıırlık n,.Ucesl tnkarrUr cdecelt !lyat Uzcrlndcn yUzd~ ır. temi· 

nıı.t almacaktır. (lHSS) 

I.Devlet Demiryoltan ve Limanları , 
~ işletme Umum idaresi ilanları 

Derinceden llludanynro. 5000 6000 tr~vers naklı:iilecekt!r. Derinceden 
Jıı!Qdan:nıva bir tontı."l muhammen n~kltye Ucretl (23'>·300) kııruştur. 

Müne.kasa 24.12.940 ı:alı günU saat 11 de Haydarpa,ada ı,ıetmc tlnasm· 
da yapılac:ıktır. 

Bu açık ek.slltıneye girme!< lsUyenlerlı:ı 90 lira muvakkııt teminat akçe· 
e:ıe rr.ua:,.~ gün ve !aat~ kom~yonda. bulunma.la., l!zm:ıdır. Fazla Wsi· 

!1t ı~ı:ı işlet:ııl'ye mUrıı.ca.at olunmalı dır. ( 11603 l 

Devlet ıermayesllo 
işleyen 

mleıseseıer 

Murakabe heye~i 
raporlarını hazırladı 

Ankııra !) - SUmerbanl<. Etlbank, 
toprak <>flsi \'t! Ziraat bankası lle zı· 

rant ıd:ıresinln hesap \'C mııanıclelerl· 

ne alt tetklkl.!ı1 tnmnmıamn.k \'e blr 
knrııra bağlamak için bu nyın 19 un
da B.lylik Millet Mechslnde yııpılacak 
toplantıya. ehemmiyet vcrılmelctcdlr. 
De\·let sermayesi ılc ıııtıycn !abrlka. ve 
mUesscsclcr h:ı.kkmda muf:ıs:ı:ıl ra. -

I• porlıır hazırl::ınmıştır. Bl!J.nço?:ı.rla. be

raber bu raporlıır da murakabe he~«:· 
tl tnrnfından tetkllc edilerek umumi 
heyete se\'kolunmuştur. Umumi heyet 
BUyf.lk Millet Meclisi adliye, bütçe, 
divanı muhasebat, ıktısat, maliye ve 
ziraat c:ıcilınenlcıinden seçllen reisler
le be,şer azadan, divanı muhasebat bl· 
rinci relsi ile umumi. mural:abe heyeti 
rcl:ıindcn, sermayesi bir milyon llrıı • 
dan !nzla milli bankaların idare mec· 
llf:leri reisi ile umumi mUdUrierindeu 
mUrekltcptlr. 

Ekmek oarbı 
(B:ış tarııfı ı incide) 

rin ekmek fiatlarını tetkik etmiş 
'\'C şu neticeye \'armıştır: 

Fırmcılarm ofisin tanzim ıı:ıtış
l:ırı h:ıricindd aldıkları buğdayın 
bu akşama kadar de\'nm <"decl'ği, 
yanndan itibaren de yeni fia.tlar
la mal salmalmacağını göı:önUnde 
tutarak pc~embe günii nkşn.mma. 
kadar devam ct.rnC'k üzere beher 
ekmckllk un çuvalına bin yirmi ku 
ruş fiat kabul etmiE,!Ur. Bu hale 
nazaran, yarmdan itibnrcn şehri
mizde clcmeğin on üç kuruş otuz pa 
ra üzerinden satılması karnrlaşt1-
nlmıştır. Komisyon, perşem1>e nl<
şamındıın sonm satılan ekmeklik 
unun bir çuvalı içinde hin elli yetli 
kuruş fht kabul etml:ltl:. Bu ha. 
le nazaran cuma gi.ln.ll s.-ıbahmdan 

itibaren bir kilo ekmeğin flatı on 
dört kurı.:ş )irml para olacsktll'. 
Bu kararlar beledlyto "nı-ilncnle -
rinc(! tn.-.dik Nllldikten sonr:ı tat
bik m('Vkiine g1N!cclctir. 

Bugün öğleden ı.ann. koınJgyon 
tekrar toplanaııık fr:ı.nca!I\ , .. ~:tlr 

ekstra ıınlar:ı. fht koyıı.cakt.ır. 

ingiliz 
tayyarelerinin 

akınları 
Düsseldorfda ağır hasar 

~~ar 

Brest tersaneleri de 
Eiombalan.tliı 1 

ıJoııclru, 9 ( .1.A.) - Ha\'a ne_ 
znrctinin istihbarat scrvisiı.deıı 
tebliğ edilmistir: 
Cumayı cumnıtcsiye bağlıyan 

( Jl.ıı .. , tarafı 1 incide) 
!i 'f ... ırnuz IWVELDES 
~I 1!. \ZlHL:11'~llŞTl 

Atın.ı, ~ \.\ .. \.) - B.8.C. 
ıunanlılnr .Ay::ısarandada blricat; güt! 

dc.:ı evvel lnglllz t.ayyııreleri tarafın 
hııs:ı.r.ı uğratı!mı;, bir ltalyan torpidO 
muhr.bıni ele geçirmişlerdir. • 

t 1 ·ı.:· Yun.•nlıl!ır Ayas:ırıındada, 1 n > ı::r 
ınrın Yunaıılstana çolt evvelden ha 
ın.nuıkle.rını,Julı:ı fırkasını tnkvtyc e•· 
tikler nl ı·c Yunnnlstnna Ultınlııto.ı. 
\'Crllmes!.ndcn Uç r;Un C\"\ el fırıca~ 

l rt.tll Arnavutluk dağlarındnkl me\·:r;l e 
Eplre yııklnşmak için yavaş yavııe 
ileri almaları emredildiğini lsb!lt ,ı,'!eXI 

gece sahil miicl:lfaa tayyareleri \·esikıılnr bu:muşlardır. 
Brest \'e Loricntdeki deniz i~a-
at tezgU.hları ile doklarını boın_ ;. · ... l:t:S:'lil 'l'E\'lD 

b:ırdrman \'C buralarda yangın 
ve infilaklz.r tevlid etmişlerdir. 

Berst dokl::ırı üzerinde yapı. 
lan taarruz ~imdiye kadar· yapı~ 
lan bütün taarruzlardan şiddet
li olmu§luı·. Der.i.z mektebinin 
dört ('.evresinde yangınlar çık. 

Atına, 8 (<\.ı\.) - Erglrinltl y'Ull~ 
ıruvveUeri tarafından i~gal cdlldllt• 
teyid edilmektedir. Ji;r' 

BUtun kilise çanları ou akş!U!l 
aP' girlnln Yunan kıt.a.Jnrı tıırnfınd!Ul ı 

tmr tesit için çalmaktadır. 

mış ve d.::rha[ biitiin bölge alev. ı~Glı.tı. rEnLIGI 
ler içinde kalmı~tır. ı -

Nişarı alıııa.n diğer hedefler '.Atim:, S (.A.A.) - Ingiliz 1~-
arasında hanızlar \'ardır. va kun·ctleri karargahının te 

Lorient üz.eriı:c yapılan bas- !iği: -~e 
lun esnasında havuzlar boyun- 5 Kanunuevvel tarihli teblıı:.-; 
ca ve hnnızlar etrafında bulu. bildirildiği veçhile Ayasara0.~~ 
nan deniz tesisatının bir kısmın. r.ahili açıklarında üzer~ ı 1 

da 15 yangın sayılmıştır. tam isabet kavdedilen düşına.n 
Diğer hedefleri, inşaat tezgah- destroyeri Yunan filosuna ~~

lan ve tersaneler te!-;kil etmiş- sup gemiler tarafından zapt ğı • 
tir. Dcni7..altllara ı:ışc ,·azifesi miştir. Destroyer u kadar a ır 
:;ören rıhtımlar civarında da ha.sara uğramıştır ki en yakJJl 
yangınlar çıkar ... 'mıştır. liman olan A:vasaranda limanına 

DUSSELOORFUN ~ ~irmeye mecbur kalmıştır... ,.. 
BO::\IBATI.DTMANI Röyter ajansınm bu mun~. 

Londm, 8 (.\.A.) - Diln gece betle haber aldığına. göre. lflfP 
İngiliz bombardıman tayyareleri liz hava kuvvetlerinin bu hadtSC 
Dusseldorf mmtaknsm<laki nıUte- lıakkındaki tı:-bliğlerinde göS~ 
a.ddit askert hcdı>flcrc milhim en- ı'ilen tevazu Yunan siyasi m~ 
dUstri hedeflerine devamlı ve mil- fillerinde çok müsait bir intıbıı 
eMlr bir hUcum yapmışlardır. A- hasıl etmiştir. Tebliğ Yuna.ııll-. 
ğrr hasar \'Ukua geldiği zannedil· !arca ancak 36 saat sonra taın~ 
mektodir. men teeyyüt etmiş buhınmn,J~· 

Sahil mUdafan teşkllatmn men- dır. 
sup tayyareler Loıinet \·c Bregt rlALl\l:'<I TERF.Rıtl'1~4.I".! 

1ezgahlarile doklannı bombardı - 'Aliııet, S ( A.A.) - Cw~t.-o-· 
man etmişlerdir. Yımgııılnr ı:ıkmrş . .li~r gün harp ilı4 i,\·acları ic;~ ''~ 
infillklar \'Ukua gelmiştir. reoek P:-~:U ı O.':!.:ı.dığnıd::ı.n düJ 
Tnyy~rele~i?:dt'~ dördU n~ I layı ni~a..--: •. :.:-~leNn.i, bile'tf Jl". 

ler!ne dönmemışlerdır. rini ve 'J.:>.ir kl» "l't.~Ji <>;Şyal&.~ltl• 
ıYugosla v talebelerinin tebcrrü edenlerin listesini rı.e1' 

b · r ristegw i retmeklcdirler. . 
Bn hal hütün ınillctın ft--dt} 

·• ueıgr .. a. 0 t A.A.) - u.N.n . ı .. ıubll· kArlıg-a. h1azır bulundub<runu gö5• 
• ı ı jN:la Unl\'erslte!I tıılt-bClt<tl tıır ~yan·, 

POLiSTE: d k I, '" -rerrnckldeir. 

O sküdarda bir ev yandı 
Düıı 14,30 da t'skildn.:rda Ru

mi Mehmet P~ malıallesinek! 
6 numaralı evde yangın çıkmış
tır. Yapılan tahkikatta ya.n;mm 
maliye memurlarından Hasan 
Basriye ait olan sigostruHz 

n&ıne ne11rc ere ,u't>ac • Yugoslav 
doıtlıık nı• ıu.ııebetlcrinln ôer1nlqUr11 
me81ne matuf lıı<r harekete lstıkbald,• 
d,. mOzahlr olııcaklnrını bllıllnn~ler
dlr. 

İngiltereye 
ı.....all yardım 

üç katlı ahşap evin alt katında Nevyork, 8 (A.A.) - Nev-Re
oturan Hanife ndır.-la bir kadı. public mecmuası Amerikanm In. 
nm taraçada yaktığı mangaldan giliz harp rna<;raflarına kısmen iş
çtktığı anlaşılmıştır. Yangın ne. tirfil<: etmesi lüzumunu ısrarla kay. 
ticesinde sa~::ıklarl:ı. ka.pılar tu- deylemektedir. 
tuşmuş, bir otla, bir iandık ve ' l\lccmua diyor ki: 
bir de abdesthane yanmı.ştrr. Amerika halkı bu harpte mev-

Yan.gm, itfaiye tarafır.da.n z.uu bah".<>l::ın şeyin bizzat demo!c. 
söndürülmüştür. rasi okluğu ve lngiltcrenin bizim 

için dövüştüğü kana<:tindedir. Bu-
ll ŞOFÖRE CEZA VE~!J..Dl na binaen Amerika halkı lrıgiltere. 
Emniyet altıncı şube memur. nin mağlup olmaı::ına müsaade e

larr. dü~ şehirde yaptıkları dilemiyeceği fikrindedir. Bu sebep. 
kontroller neticesinde belediye le Atla:; Denizi üzerinden muazzam 
nl.zamnamesine mugayir hareket \'e ~ittikçe artan malzeme sevkiva
eden 11 şoförü yakalayarak tını tehlikeye düşiirebilecck malt 
ha.klarmda tahkikata girismi~. ihtilfül::ınn zuhur edebileceği ta.. 
]erdir. c:a\'\'ur e.Jilmez. Bu sevkiyatm bir 

KUMKAPIDA ElR J<AZA kı$mının bedelini, Ilitleri kendi 
b()lgcmizde \'C hilhas'-a nıü~kül c:art 
l::ır içinde mağlup etmek me-cb~ri
yetinc karşı bir teminat olarak ni. 
çin kendimiz ödemiyelim? 

''32 yn.şlarm<la Hatic0. Be
yoğlunda. Ergcnckon caddesin
den ~ererken tamir c !ilmekte 
ol:m 131 numaralı binadan dii
~n bir tahta p:ırçası He yara
lnnm~tır. Yar:ı.lın.:n kda,•atı 
yapılmıştır. 

KOPKODA BIR YARALAMA 

Dün gece. 'Kumka.pı<la liman cad 
desinde oturan Kavril oğlu Ko
ço, aynı yerde oturan Yusuf 
oğlu Ali tarafından ta!"l::ı haşır.
dan yara.13.nmıçtır. Suqlu, yaka. 
lanmış. yaralı Cerrahpaşa has
tahanesine kaldırılmıştır. 

( 
1 

Vindsor dükası ve 
düşesi Amerikayc-. 

&;diyorlar 
• M a.mi, !l (A.A.) - Vlnılsor dllk 

\'C düşesi salı gUnU .Mlamlyc gelecelt· 
lerdlr. Bahamaıı ada'arı umumi \•alisi· 
nin seyahati tamamile husus1dlr. V!nd 
sor dilı;esl teda,·ı eılllmek Uzere Ame· 
rlkaya gitmektedir. 

F r~nst:.da sinem<l.cılı!:: 
· · \"l;i, 8 (A.A.) - Hav:ı.c;, Fransız 

ıslnema.cılxğmm teru;!kl l~I ilerlemek· 
teC::I:-. Bu mıı!<sat!1 bir komisyon t~· 
ı,:ıı rdflm!~Ur. 

Ruzvclt manevralarda 
·Nevyork, 3 (A.A.) - A.ssoelııtcd 

Pressin aldığı bir habere göre Ruz· 
velt Porto - n·co .sul:ırına mu"ıı.s:ılııt 
etmt::ı ve yııpıla:ı blr ihraç ma.nennsın 
d:.ı h::ızır bulunmuştur. .. 

Amerika, Meksikay:ı 
destroyer vermiyecek 
\'a~i ıı~torı, R (A.A.) - Hul, gazı•· 

tccilcrlz yaplı;l'ı t;CirUşmedc, Melesi· 
kıı. sıılıırında kolnylıklnr verilmeııine 

ve m:ılcslkn deniz Uslerinden istl!ndt' 
eıJilmesin~ mııkııbll Amerika Blrle~l1< 
Devletlerinin M.ek!<iynda destroyerler 
vermesi hakkında mUukcrelcr ynpıl· 
mnktn. olı1ııC-Una dair Meluıilcnda ge
len haberleri yalanlamıştır. 

--=-=o.-=-=---

Bir lngiliz vapurtı 
habersiz torpillendi 

l.J:tboıı, 8 (A.A.) - •'Röyter Aj:ı.n
sı blldlriyor .. : 

P.ir cm~mnn clcnlza:tısı tara.Cmda.n 
Por~ıcı~ ı:~hlllerl ıı~ıklar:ndn. habc:
verilmekslzln torı>:Uene~k bo.tınımış 

olan Palm~IJ.a ismindeki Hi78 tonluk 
İngiliz \•apuru ır.ttretteba.tmdaıı %! 
ki•I hurav" vl'lmhıtit" 

ımı.;.mıMıll OOll~1·o:o; 

ASiiEJ:LEUt 

' 

l..ondra, 8 (A.A.) - Munrdıı culH" 
Ult nan birçok dominyon krtııları kUÇ 

Yunan bayrakları ta.,ımakt.a.dırlnr. 

1\ICBADELE EDILEı~ 
. SlVtLLER l. 
D~lgrat. 8 ( A.A.) - Stcft>.Jl: 

Yunanistandaki temerüz krı.Jl1P 
larından gelen ltalyanla.rd~.,11 
mürekkeu ikinci kafile <lün 5g. 
leden so;ra Belgra.da ,·asıl ·ol : 
muştur. Kafile bir müddet sotı 
ra ltalyaya doğru yoluna aev~ 
etmi~tir. Bu kafile tenıer 
kamplarında bulunan binlerce 
İtalyan nrasmdaıı seçilmiş ola.Il 
297 kişiden mürekkeptir. 

• YUNA:NlSTAN KlMSEl Bi~ 
ASKER lSTEMlYOR 

Ati1uı, 8 ( A.A.) - Atin.a.n.ın 
umumiyetle ivi mahlmat a.lall; 
mahfilleri. Yunanist.a.nm ltalY~. 
ya karşı olan mücaddcsindc ke tI 
disinc y:ırdrm için Ingiliz ln~ı\ 
gönderilmesini istediğiı P _ a~. 
olarak ltalynn ajansının LızbO l< 
dan verdiği haberi yaln.nJa.tn!J.. · 
tadırlar. Jll 
Aynı 7.amanda Yunanist.311 _ 

bütün ihtiyı:t mevcudunu~
vutluk cephesine yığmış old ·il· 
nu da iddia eden bu haber ) 
landır. 

lTALYAN TEBLtGl 

1t:ılya.dn bir mahal 8 (A.A.) ;-
' ...... -ltal~an orduları umumi knrnrr-

hmm tebllği: • 
Arnavutlukta düşmanın do~ • 

zuncu ordunun sol cenahına JtıJ eri 
kcrrerPn yaptığı hücumlar g 
püsldirtülmüştür. ctıı 

Cephenin diğer mmt.akalartnfıı· 
iki tarar arasında. ke.5if kollAl'l 
aliyeti olmuştur. ,,0 

Hava kuvvetlerimiz Prevez~ ı
ttak askeri hed .. flcrini bombıird 
man ctmiıılerdir. 

----o-'----
F ransız sahillerindeki 

Alman topları 
faaliyette l. 

rtUl!l Lmıdrn. s (A.A.) - sııııe l! bil" 
Frn.'1srz sıı!ıillcrln" ycrloet!ruınlŞ 
lunıı.n u:un menzilli Alman top~I"' 
Uç gün sustul<tan sonra bugün öğ t~ 
dc:ı rı.z evvel telmı.r !e.aliyetc geçere\ 
Pas dö Knle bcğo.zı üzerinden ıı~ • 
~M'dlr. Bomba.rdmuı.n az sUrınU~ 
~e alndctH nlmııs;tur. 



•iZ· 
~ l'amy&mlarm köyüne iyice 

~tntelardı. Horozların ötüşü, 
".ııı _Yaygaralan, ve bir çoğu -
'l' &gJaYl§ı ışitiliyordu. 

it ~ ettikleri daracık yol bir 
' ı.....lha genı,,ıeyip çukurlaşmak • 
~ber büsbütün aeraplqm11. 

\t8e.ıeıerdenberi yağan yağmur • 

~ince yolu yirmi kadem de-
6 ı. ••. den kurum\11 b!r sel yata· 

~e getirdiği Jç1n köyün mü· 

' da o niapette kolayla§ı • 

şeldo 
' il Yanındaki gen~ kızın 1ru. 
, flllıldadı: 

~l' Siaıııı bir adam burada bin 
•• ~ karşı dura.bilir. Keza ok 

'""ı tbe ile mUc&hhez yirmi lt1§i h· '1 1 1!'5r"b ı .. cektlr. 
~ )a l?rada blrdenblre mlltlılt htr 
~hıUru altmda kaldılar. Zira 
~ tiradı, kendilert.."li an!tzm 
~e,. !lleydanmda bulmuşlardı. 
~olun ortuı k!SyUn mey • 
t, geçiyormuş. 

'-':2'1ranı kadınlan acı çığlıklar 
~"'l'lrak çocuklarını kapınca kaç 

Yazan Cak Loadoa 
ğerlerinden büyüktü. Fazla ola • 
ra.k klübenin cephesi yan insan, 
) an hayvan acaip birtakun re • 

s~lerle behimi ııclıvet ve cima 
manzaralarını gö.,teriyordu. 

Burası yan karanlık bir yerdi. 
Ortada bekô.r delll:e.nhlara yastık 

hizmetini gören odunlar; kenarlar 

da ağaçtan yapılmış kabalaba ve 
murdar birtakım mabutlar vardı. 
Havuı pis ve milteaffindi Ku. 

rumuş balık kuyruktan, iyi te • 
:ır.lzlenmemiş köpek ve timsah 

b&şlan bu pis kokuyu tahammül 
ediJMez bir hale getiriyordu. 

Klilbenln ortasında, hafif hafif 

tüten atMin önünde, kUllerin içi· 
ne thtfvar bfr adam oturmustu. 

Bu adam fevkallde ihtiyardı. 

O kadar ki buruşuk clldl kemik 

Jerinln Ustllnde mlnk paçavrnlar 

ga,1 sarktyorctu. Ellert kemikten 

bir,.,. nençe, çehresi tıpkı bir ölU 
krfım. • 

İht111ar elhlrbaz, ~lerini lurpıı· 

trrarak, d.hlren llkayt bir taVll"' 

la gel~nlere baktı. 

Anlaşılan onun vazifeli yanen 
mukaddes ateşi hiç söndUnııemek \"'4onun verdiği kumanda Uze

~ ~hlal' patlamağa başlayın • olacak ki araeıra. bir iki çalı çır. 
' derhal bitmiş, ortada pr ile ate~i a.evlcndlrtyordu. 
'~larm (ye) si bile kalına • Janla Şeldon atesin Ustilnde a
'-~ l' 'l'abn bet altı ölil mUetea • a?lı duran ve ttıssU!enen cisme 
~ '_ll'alllarma gelince, onları balctılar. Aradıklarmı bulmuılar • 

~lerdl. dı' 
\ edense yarab ve lSlU yok -

1 
~ Ş ldon silıirbazm klUbe • 

~l'd.iler. 

Genç ta g5rdUğil manzaradan 
fcvkalAde heyecanlanmıe ve bayr 

lacak gibi sallanar.ı k kendisini 
klilbeden dış:ın atmrşti. 

H A B E R - Akşn~ı P~m 

stanbuJ LGvazım amı;ij;1"d~;;·;;;-, 
harıcı asker' kıtaatı ııan ıarı 

~1iiifS'i.....,.._-_.ın;-.-..o-..~ 

Beber 400 litrelik benzin koymaıta d\•erlşll 1~00 adet galvanızli ve.rll u 

ımacaktır. Bir varilin tahmin bed 11 v:. 1 r... cı kuruş !l.t t mın tı O 3.., !'ra· 
dır. 1halel111·12·940 çar§&Dlba gı.ınU saat 15 to Anknrnd::. .M.M .V, satwıılml\ 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin l•nnunı \"esike.laı ile teklif ıne' t uplr..· 
rmı komll)'ona vermeleri. (15121 (110112) 

• ~ .y. 

Bir motör usta okulu inpatı kapalı zarfla eksiltmeye konmu, tur. Talı· 
mln .__deli lM,266 lira 88 kuru§ ilk teminatı 896~ Jimdır. Kapalı zarfla ek· 
slltmesi 12·12·940 perşembe günü saat 11 de Anltarada M .M. V. hava aatm· 
alma kon:isyonund& yapılacalttır. Ve ~rtname<ıl 775 kuru~:ı komisyondan a 
!mır. Taliplerin kanuni veslkalarlle teklif mektuplarını thnla saatinden bir 
eaat evvel komisyona vermeleri. (1522) (]1121) 

v.,,. • 
A§ağlda ya.zıh mevaddm kapalı z:ırtıa eksiltmesi 16 12 940 pazartesı 

rUnU saat 10 da Silrtte asken aatmnlma komisyonunda yo.pılacaktır. Tıııı,ıı 

!erin kanuni vestkalarlle teklif mektuplannı ihale saatind n bir saat evv~ 
komisyona vermeleri. (1600) (11570) 

Cinsi 

Arpa 
Kuru luuJye .. ,,. 

mıktan 

kilo 
200.000 
60.000 

tutan 
lira 

16.800 
15.000 

temtnan 
Ura 

1265 
1525 

MUtealıhld nam ve hesabına bir hastane inş:ı.atınm geri kalan nokaan 
klBtDI tamamlattınıacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 14·12-940 cumartesi günu 
saat 10 da A.nkarada M.lıl.V. tıava saltnalma kcmiayonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 418,082 llra 6 kuruştur. tık teminatı 2.J,27• liradır. Ke~tr v1t 
ıartnamest 20 Ura 66 kunıf& komisyondan alınır. Taliplerin belli vakitte ka· 
nunl veıtik&larlle komisyona gelmeleri. (1590) (11511) . "'. 

Beher cittlne tahmin edilen fiyatı 170 kunıf olan 10.000 çltt terllk. 10·12· 
UO -.ıı günU saat 11 de Ankarada lıl.M.v. aatmalma komtayonunda pazarlık 
la aatm almacaktır. Taliplerin nDO llrabk kaU temtnatlarlle belli vakitte ko
mJayoııa gelmeleri. (la'IO) '(11'04) 

• • • 
100.000 kilo mğrr eti alm&Caktır. Kapalı zarfla ekalltmeat 21·12 MO cu· 

marteal g11nU ısaat 11 de lılanl aad& ukerf aatmalma kom!ayonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 28.000 Ura ilk temlnab 41100 liradır. Taliplerin 
kanUDl veslkalarile teklif mektuplamu ihale 1&&Unden blr aaat evvel komlı· 
yona vermeleri. (11586) (11467) 

••• 
Beher kUOllUD& tahm1D •dilen nyab e kunıf 75 ıantım olan 3000 ton 

arpa paarlıkl& atm almacaktır. Puzarlığı hergUıı A.nkarada Lv. tmirllğl 
aatmalma komiS)'onunda yapılacaktır. aoo tondan &§&'1 olmamak Uzere ayn 
ayn taliplere de ihale edlleblltr. Arpalar dökUm halinde Ankara ve civar lı 
taııyoıılarck teallm almır. 8000 ton için kaU teminat 22,760 Ura ve 300 ton 
için kati teminat 8038 Uradır. Ewaf ve prtnamem 960 kurup komtıyondan 
alımr. Taliplerin berg11D A.nk&rad& Lv. Amlrlla-t atmaıma komayonıma ıeı· 
meleri. (1572) (11406) 

••• 
Aşatld& yazılı mevaddm pazarbkla ekalltmelerl hizalarında yazılı glln, 

saat ve mahallerdeki asken satın alma komlsyonlarmda yapılacaktır. Talip· 
lerin belll vakitte alt olduğu komilyona gelmeleri. Şartname81 komlsyoı.ı.:ıa 
görWUr. 

- - :iü&.TOii.AB.MiZlN WB 

H"'11",. ~ •?ın ~i . ..... ·- azarı dikkatine 

" .... 

UZUNLU~U 4-10 METREYE KADAR 
OLANTABOEST BOZAN) OEHİLEH ŞERİTLERİ 
ÖLDÜRÜP V.UCUDTAN 01$ARI ATAN 
TAM TESİRLİ BİR MÜSTAHZARDIR. 

S. ve 1. M. Vttllôl•I•"'" 6/7~" N• /u .-. 
24- 4• Uo lornfli rulla.lu•ı ltohı-'ıl' 

- R.EÇe.TE İLE SA ,_,,., -

...... ... Dr"-··-·-··----.:::=:---:-:::: 
:::ı un AVRUPADA HARP DEVAM EDERKEN ... .... 
=~=ı 

•i~.=~.·1= Tattı Jlrlp tatlı lloaaımaıa •.. 
1
:: 

~~ ~ 
li~i Her zamandan ziyade ihti ıacımz var I~! 

1!~1 BAC:I BlltlB ·~ 1 ..... 
·ı·· a .... .. • . t .. ~- - ~ - - • • ~ ' . ,. --
Oev1et Oenlzyolları işletme 
umum müdürlüğü ilanları 

9 Birincikanundan 16 Birincikinuna kadar muh· 
telif hatlara kalkacak vapurlann isimleri, kal~ 

kıt gün ve aaa leri ve 
kalkacaldan rıhbmlar. 

KARADENİZ HA'ITINb 

8ARTIN BATl'JNA 

l\IUDANYA BATDNA 

- Salı 12 de (Ege), Perpmbe 12 de An· 
kara) ve Pazar ıe de (En:u.rum), Ga· 
lata nhtmuı:ıd&n. 

- Salı 11 de (Konya), Cumartesi 18 de 
(Antalya). Slrkecl nbtmımdaD. 

~ Pungalılarl& TJhitililer 
~ için yamyamlan ~kip 
~ iıııtedller: fakat Şeldon br 

Der., rlrt'in n"'fP!\ .. •Ar rı: .. ı;ınna: 
- Hepelnin de kc!leel orae& 

Cimi ll1ktan Tutan Teminatı lbale. gün, _.t 

- Puartell, &1J t.SO de, Çarpmba, 
Pertembe, Cuma ıe da (Marakaxı, 
Cvmart.eaı H de (Tr&k) ve I' ;,zar 

9.60 de (Karııkaz). Galata nhtımrn· 
~'ıı . 
~ da ayni fiklrdeycJ 

0n dedi ki: 

~~Yazların başln.rmı bulur • 
~t l'\1 yakacağız. 
"\ ktlavııza dönerek so:du: 

' teııeıerl nerede bulacağız! 
~Upbea'z 11itirbazın klUb~h 
• Ylin en J,;)ytlk kl be!ıl ODU" 

~ klQbesl, r.ı>.aldka di-

Haberin bulmacası 
il 
t ~· bulmacama.m balll: 

\ a llUrrı.yet, G, 2 - Ana, nan, 
~ a :: M, ma, tam. 4 - Ak, gün 

? kaza, umran. 6 - Zaho..·.,ı ' ............ _ ' il. .. ...:ıaı. dam. Ek, numa:uı, "-· 
l' • Re, Dal. 9 - Tarak, Aka 

9 .. 

mı?· diye eordu. 

S :ı:c!on kesll..:n beyazların bqla. 

TUdorla beraber altın "aramtya 

,ciden doku! beyuın ~ehı'el~ 
tannnamak kabil miydi T 

Kılavuz, kelleleri sayarken Şel
dona yardnn ediyor ve kesilen bo
yun la rdaki balta darbelerini g& • 
teriyordu. 

(Df'\'a.ntı var) 

SOLDAN 8AGAı 
1 - Akdenlzde büyük bir llrnhll. 

2 - ~ktt bildirir - bir ıoı elbirllğılo 

yapmak için An:ı.doluda me§hur blr 

ldel 8 - Çabuk • KocakarL 4 -
Nakil vasıtası • Nanenin kabacası. 

5 - Sinirlenmek. 6 - Kuvvetll bır 

gıda - Tok değil. 7 - Sonu, nihayeti· 
Su. 8 - Tlbette rahiplere verilen l 
ilim - Erkek adı. 9 - Köpeklerde ç?k 
olur • eğlence yeri. 10 - Gazetec!le 
rln kazıınmağa çalı§tıklan • ntoaM. 

YUKARIDAN AŞAÖIYA: 
1 - Bir vl!Ayetlmtz, 2 - "Başkll, 

mAn•11ııa gelir • Gurur. 3 - Bekle11· 
medlk bel~ • arapça I§ mAnuma ge
len bir kelimenin cem'i. 4 - Kuvvet 
ll bir gıda - franan:ca ökaUz - fena 
ruhlu adam. ~ - Söz. 6 - Kedlnln 
yarısı • rezll. 7 - Muvakkat bir za· 
man için vermek. " - DUek • Sllıı· 
ıu. 9 - Sonunda. tepesinde m6.rıu.ı· 

nadır • cde;ı, t'rblye. 10 - Kav,!ıı. · 
yılda iki defa d~cr. 

• 32 .. 

~\Sasrayda para ile satın alına j'aklac.arak: 
~,r ~im~ göremiyorum, dev. - Ben, padişahın yeni göı.Je. 
~ Sızi §erefimle temin ederim sinden şüphcleni~·orum. d~dı. Bu 

' ırere tevehhüm ediyor, ken. kadın çok zeki, çok ~ytan, çoi< 
, tiıuyorsunuz! anlayışlı bir mahlQkrnuş. Halbuki. 
~ekAla. Sana itimadım var.. genç padişahımızın yeni seferlere 
,runı. Fakat, her halde es. hazırlandığı böyle bir günde bari. 
~ dah~ fazla uyanık bulun mine bir yabancı kadının girrnesı 

lAzımdır. ve Venedik elc;isinin de son gün. 
~r ndimizin husust bir endi,. lerde saraya sık sık' baş Yurması 
~rsa. kulunuzdan saklama. ~ni _şü~heye dil~'.l~yor. Sen, ~
~letı m! Bendeniz ser veri. nı hıçbır şeyle temın edemezs~r.. 
~ ' mı m. ı-;ayru'lah efendi! Benim şüp!1ele. 
~ paaca n"ha et a~zındu. rim çok ye:inde:!ir. 

<ı mecbur olmuş. Divan k~ti'li kaşlarını kaldıra. 

.llUo Lira Ura " -uıu 

800,000 21,000 Kwıı ot dan. 1 14/12/940 11 Bursa aıı-

kerllk D. DANDIRl\IA BA'ITINA 
Yulaf 
Odun 
Sıp •ti 
Kuytatıtye 

100,000 
157MOO ) 
'20,000 ) 

9,000 1860 11 .. .. u Çorlu 
- Pazartesi, Çarp.mba ve C'uma 8.13 

el:: (Trak). Galata nbtımmdan. Ay
nca Çar§amba 20 de (Mersin), Cu· 
martMt 20 dit (Saadet). Top!ı&M' Tlh 
tıı.ımdan. t kalem) 

(1806 - 11814,. . .. . 
0/12/940 10 Kırklareli 

Kavat E· 
m1n Han KARABtOA BATl'INA _ Bab ?e Cuma 19 da (Seyyar). Top 

bane nhtunmdan. 

Beher kilosuna tahmin edilen tlyatı 159 kunı!J olan 15.000 kllo idroftl 
pamuk 20·12·940 cuma gUnU aaat 11 de Ankarada M.M.. v. satmalma komis
yonunda pazarlıkla satın alınacaktır. lsteltlilcriiı 3577,50 liralık kaU temi· 
natl&rile belll vakitte komisyona gelmeleri. (1568) (11402) 

UIROZ HATTINA 

AYVALIK BA'l'TINA 

Pazar t da (Tayyar). Tophane nb 
- tının.dan. 

Çarpmba ıa de (Buna), Cumartesi 
- 15 de (lıfenln). Sirkeci nhtımmd&n 

Pazar 11 de (İ.mllr). Galata nhtımm 
- dan. 

••• 
10.800 çlft terlik almacaktır. Pazarbkla eksiltmesi 10.12.940 salı gUnf\ 

i.ZMlR SURAT BA'.l'TINA 

saat 14,SO da Tophanede lst. Lv. Amirliği ııatmalma komisyonunda yapıla· 
caktır. Tahmin bedeU 32.400 lira, Uk tcırJmı.tı 2•30 Ura.dır. NUmuneai kı.> 

misyonda görUlUr. İsteklilerin belli saatte komisyona. gelmeleri. (1141111) 

tZMlR tLA VE POSTA81 
Per§embe U de (Tırhan). Galata mı 

- tımmdan. 

••• 
5000 metre hA.kt ve lA.civert kordelı\ alrnııcaktır. Müteahhit nıı.m ve he· 

NOT: Vapur sc.erlert bakkmda her ttırıu malbıat qatıda telefon 
numaralan yazılı Acentolerim1ıdeD OtrenUebWr. 

aabma pazarlıkla eksiltmeııl 10.12.940 F.nlı "ilnü saat 14 te Toptrnede Lv. a 
mirliği satmalma komllıyonunda yapılacııkt.tr. Tahmin bedeli 1250 Ura ilk te· 
mlnab 93 lira 7~ kunıftur. NUmunelerl komisyonda .gl:irlilUr.,, (692) (11460) 

GALATA BAŞ ACENTELIOt 
Galata nhtmu, Lbn&nlar Umum KU 

- dtlrlUIQ binalı altmda. '2362 

Galata nhtmu, Kmtaka Uman Re1a 
GALATA ŞUBE • - utt bbluı altında. 40183 

Oev1et Demiryoltarı ve Limanlar1 
işletme Umum idaresi ilanlan 

S1RKEC1 • .. - Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 

BM/Jll 
.. nema ve Tiyatrolar 

~'ı'ı'ıll~luı~ s~::.r=:•u Muhammen bedeli (9000) lira olan 30000 Kg. Dcklstrin 23·12 940 pazar 
test günU saat (l~I on be.,to Hayd:ırp:ıga gıır blnnsı dahilindeki komlayon la 

rafından kapalı zarf usu' lle satın alınacalttır. 
9.12.1940 

ıs.o , Türküler 
18.20 Proırrıun 
18.0S Caz 

20.15 Radyo Gs. 
20.•a Ş&a IOIO 
21.00 Dlnlejld la. 
11.JO Kon•1,ma 
:11.f5 Orkestra 
2UO Ajanı 

il 
11111 

ıl~I Akpm :w.so da: 
Bu işe girmek ls!.lycnl"rln \675) liralık muvakkat teminat. kanunuıı 

tayin ettiği veslknlıı.rıa t kllflerinl muhtevi zarnarını aynı gün aaat (H 
on dorde kadar komlııyon relallftlne vermeleri lbzımdır. J S.f-0 lnre l&Z 

19.J ., Ha\-ıılyl'D P. 
19.8C> Ajanı 

DADI 

Be_,..ığlu Halk Sineması 
Bugün 11 de Ak,am %0 de: 1 -

ı.orel llardl Ç1ttc Avcuar, 2 - Sea· 
)"Ori .. 

Bu tşe alt l'artnameıer komisyondan parasız olıırak dağıtılmaktadır. 
(11501) ı U6 Şarkılar z:u.ıs Cazband -

- Hakkınız \'ar. dev:t"tlim! Bôv 
1 ... parlak ,·e yeni bir yıldmn sa. 
rayda doğması efendimizi ş{iphP _ 
'e düşürmüştür. Fakat, bu nih<ı. 
yet bir kadındır.. Bir shTi sir.e~ 
bile hükm 0 d ... cek km· ' t.e m:ılik 
deği ldir. Haremtle, kafese kapan. 
mış bir kuş gibi, odasına çekilmi~. 
tir. üzerinde binbir gözcü var. Bu 
vaziyette bir kadın, Venedik elçı. 
sile nasıl temas edebilir? Lukreı;. 

yanın Cevher ve Elmo:ıc; aaa1 ~'"da'l 

ba'}ka bir <"rkekle temas: yoktur. 
Kulunuz bile gecemi, glindüzümı: 
sarayda geçirdiğim halde. bö\'k 
bir nadidei hilkatin. hövle müc:tec:. 
na bir g~:::in uzakta"l o!sun } iı. 
zünü görıneğe mu>affak olamc:. 
dım. 

Bayram paşa şakayı çok seve 
bilhassa Hayrullah efcndi)•i gb. 
rünoe: 

- Artık reni evlendirm .. 1i! Ne. 

Vaktile gençliğinde bir iki kere yalnız geceleri, • işi bittikten son. li konu§tuktan sonra: 
evlenmiş, geçinememi5, aynlmı~ .. ra • afyon çeker, kimseye za~r - Evet, devletlim! dedi. Biraz 
Ondan "Onra dünya e\ ine girme. vermeden sızıp kalırdı. daha uyanık bulunmat<t mecbu. 
meğe yemin etmi~ti. Hayrullah e. Bayram paşa ona bir gün: nıı. Ku'unuzu irt~d ve ikaz bu. 
fendi yabancı dillere meral.Iı:dı. "- Devletin,dümeni senin elin. yurdunuz. Bendeniz de had i c:afüı 
Rumca, İtalyancayı çok iyi bilir,, dedir!., yakından alftkadar olur, her duy. 
de\'let siyasetine aklı ererdi. Kö. Demişti. Bu, hiç te mübalAğalı duğumu ve gördi.iğilmü gunü gü. 
sem sultan on dh·an katipı , n_ bir söz değildi. Bayram paşa ca.lıil nüne efendimize arzederim. 
den "uzun zamanclanberi ayırmı. bir adamdı; sadece anlayışı ve u. Diyerek, paşanın elinden kur • 
~ordu. zağı görüş kabiliyeti vardı. Hay. tul muştu. 

Hayrullah e:endi tevazuu, ka_ rullah efer.dinin saraydaki rolünü Hayrullah efendi ociac:ma do. 
Jenderliğile tanınm15tı. Onun bir herkesten çabuk an!@llıştı. Fak~t! nünce, kendi kendine düşündü: 
ku ur•ı va·dı : f, ·on çeke·di. B::ı_ Bayr~~ . ~şa. ~ayr_ull~ ~~endıyı _ Bayram paşa cahil bir adam 
şım tütc;ülediği zaman, gözü diin. kendısı ıç~~ tehlıkelı .~o-~u~o:du. amma, tehlikeleri uzaktan görüşü. 
yayı görmezdi. Bu halinden, kel". E?·· .. Ol~bılır ya .. ' Gun~n bın~ ne hiç te diyecek yok. Onun sözle.. 
disı de memnun değildi. Afyon ip_ büyuk swa~ı mma!~~cyetl~r gos.. ri ben de yeni yeni şüpheler uyan. 
til~"I ~i ttikçe artıyordu. Bir gün te:erek padışahın gozu~e gırer n dırdı. Paşanın hakkı var.. Sinyor 
onu padi~a."ı bile aratmııs. fakat Kosem sultan:~ ~·ardımı!~ ~a~am Greçyonun son gfüı.:erde saraya 
Hayrullah efendi o saatte afyon pa~anm mevkıın'. de alabı.lırdı sık sık uğraması ve ticaret muahe. 
çekip bir kö~e sızdığı için, huzu. Fakat, Hayrul ah efendı bu ya. de,crini takip bahanecite, devlet 
ru himayuna gidememiş ve sultan ra~~hş~a , b~ kabiliyett~ bir ad~~ adamlarından ziyade saray erk!. 
Muradın gazabma uğramışsa da degıldı. Yuksek mevkilerde gözu nile tema~a giri~esi. paşanın şilp. 
velinimet Köı:;em sultanın tavassu yol:h1. Hiı;bir giln, daha yüksek helerini çok yerinrfe ol !'i'<lk tahril\ 
ve d.:.aletile tehlikeyi savu§tur. bir me>kie geçmek ihti~asını d.u~. etmi tir. Du iş!~ ben de me~gul c. 
muştu. marm~tı. lacalım. 

Hayrullah ~fendi o günden beri O gün BaynUn paşa ile bir hay. (Dnun' ftl') 
c-=..:~~~=:.c=.:..:'--JO>-=JC~L:..:..C~~_._:~~~~~~__::.~~~~~~.::..._~~~-



Tehir maçları da so ev.re ti 
Dun Ş~ref ve Fenerbahçe stad. 

arı:ıda yapılan tehir r.ıaç;anndan 
-.onra, birinci devre lik maçları ro
·ıe crmi~tir. Dünkü müsabakalan 
-ıad ~ıra=-iyle yazalım: 

Dünkü müsabakalarda Beykoz bir sürprız 
be= 

trafor Hakkı k::..l~ye topla ~pa: 
girerken Necmi ayaklarıJl3fla}11tı 
n3:-ak kurtardr. Akabinde ):'iflflİ 
de güzel bir kurtarış yapt!İk \·ef3 
sekizinci dakikada Sulhı 1 

Şeref Stadında: yaptı: Vefayı 3 - 2 yendi. Galatasaray golünü attr. ~a-

Kırkıncı dakikada Kemal toPll 
nmanın kornerden yolladığı 

. ,m~iKTAŞ. SÜLEYMA..'\İYE: 6.u 

.Şeref Stadında günün ilk müsa. 
ha .. a:-ını Bcşıktaş _ Süleymaniye 
l.t.:ımları yaptılar. Hakem Şekibin 
ıJ;.:e~i:ıde oynanan bu müsabaka. 
) a takımlar a)a~ıdaki kadro!aı Jcj 
çı:....mışla::clı: 

Perayı venemiyerek 1 - 1 berabere kaldı kaleye soktu . 

ld h .. .k. dakika ge~· 
Bu go en enuz ı ·ı . . •onJV-

memişti ki Refii kalecının P1:bİ}-et Tanaş hafif blr \'1tru~la topu Ga!a. , •• .-. ~.--..... ~ .............. ~ ... ~·"-~ .. ~ .... a.M, Fikret, Esat - K. Fikrc,t, Başrı, 
tasaray ağlarına takarak beraberli. tı:iyazi, Nacı, Rcbii. ~ ik' . ve ga ı d nuna ragmen ·ıncı . nra a 

kırmızılılar yine hafif bir üs. 
ğ~t~:~zf!~~I~~- ~~l a~~~~u~~~ı ~ Birinci kün1ede takımların vaziyati: 
tünllik kurdula:- Fakat beceıik:>İZ- Beşiktaş 2 'l ını an .a şta .. 'fener 24 

lJEŞIJ\.TAŞ: likveçalımyüzündendebirtürh.i f... ~~ l 
Fa.ull - Orharı, fat'llZ - Hii- gol çıkaramıyorlar. Ve dakikalaı ~ l)U'li ~::~a :IrJt:c~ .. G:u :!~21~2~a1· ~~!!OV.an a 

seyiıı, ilalil, Rifat -Şükrfi, Şeref, ılerledikçe oyun sert bir cere)<ırı ~ ~ '"" .n"• n. 
Vrlıa11, llakkı, Ilayri. aldı Bu arada Galatasaray kale:ı- 1 Ç 'lr:C ,.. s.:~~ra ~ ' p?U ·-ı .. ~ .. •.r " ~ ..... •..ı!l~-µı 
SOLEl.ıHA.\'/YE: si Osman ile Pera kalecisi sakatl8_. ..-. ..... _.._ .. _..,_.,. __ ............... · ··-- ... --··---... - ............. --. 

lladi - Datıiş, Ruhi - lbra. I nara!~ bir_ mü~de~ oyu!1u terk:ttt
Jız,,1, Mclımed, lbrahim - Aziz, 1 !erse de yıne gırdıler .. \-e ~u ıntı:,a. 
ı:rnıt, Zeki, Salahatlin, Fethi. baka da_ netıc~ değı~ooen 1-1 

Be~ikla)ın bir Wı:ını ile başlanan beraberlıkle netıcelendı 
O) unca 5İyah - bcraz!ılar derh:ı! 
h~kimıyetlcrini kurarak Süleynıa- Fener Stadında: 
nh·e ~~:1a-..ına yerle~tiler. 

·nc~iktaşlrl:ırın her an için gol 
çıkarmalo.n b<..k'eniyordu: Bu ara. 
da Be~iktaş merkez muhacimi Or. 
hanın çektiği sıkı bir şüt Süleyrna.. 
nire müdafii Dani~ çarparak ters 
hir falso ile Süleymaniye kalesine 
girdi ve Beşikta'1ılar birinci sayı
lannı bu şekilde kazandılar. 

Biraz sonra Orhan ve Hakkı va. 
~ıtasiy1e iki ,c;ol daha çıkaran Be. 
~ikta~lılar birinci devreyi · 3-(1 
galip bitirdiler. 

1 K/ı\'Cl DEV RE: 

Bu devreye başlar başlamaz Be. 
~iktaşhlar yine bariz bir Mkimiyet 
te·is ettiler. !kisi Şeref ve birisi de 
Hayri vasıtasiyle üç gol daha ka
zanan Be,ikta_slılar mü5abakay1 
G-0 galip bitirdiler. 

G.:\L.\T.\SARAY • PEBA: l·l 

Bu ~tadda günün en mühim 
müsabakasını Galatasaray - Bey. 
osI~w.r. takımla~ yap~Jlar. Ha. 
kem Şazı Tezcan ıdaresınde oyna. 
nan bu mü.:abakaya takımlar a)a. 
ğ"ıdahi k:ıdrol:ırla çxlarıı~lardı: 

GALATASARAY: 

Osman - Salim, Adnan - Mu
sa. Enı•tr, Eşfalt - Süleyman, Sa. 
ldhaltin, G:lndü:, Buduri, Serajim 

IJLTOGLUSPO R: 

I\siadas - Civeltk, Stavro -
ÇiçrJı•iç, Anzeliciis, Stılyo - Ta
nnş. K Ofü, Maruli, Culafi, Ttılea 

(iti:ıiin en mühim müsabak:ısr 
olan bu maç daha bidayetten iti. 
haren ı;tkı \e süratli hir cereyan 
aldı. Ru:ıgArı <ia lehlerine alan Ga
lata.;ararhlar derhal Beyoğluspor 
mcıf sahasına yerl~r gibi oldular. 
Bu arada Beyo~luc;rı0rlular mu. 
hakka}' iki gol tehlikcs~. geçir~iler. 
Sarı . kırmu:ılı!ar mutemadıyerı 
sık1~tırıyor, fakat bir türlü netice 
aıamıvorlar Mhayet 30 uncu da. 
kikada kaza:ıdkları bir frikikten 
Salahatldin ,·atıt~siyle bir gol çı
karan (;a1ata~raylılar birinci de•v. 
reyi 1- 0 galip bitirdiler. 

lI\.lNCl DEVRE: 

Bu devrere rüıgarı lehleıine a. 
lan Beyoğlu~porluların hücumiyle 
ba~landı Herkes sarı _ kırmızılı_ıa
'r,~n bu devre rüzgar da aleyhlerıne 
oimasma raıtmen. galip ge!ecek!e. 
rini tahmin ffiiyo:lardı. Fakat n~
tice h;ç te böyle olmadı ve Galata. 
'saraylılar mağlfıbiycltcn güç kur
tuldular Ovun mütevazın c.erey::ı-; 
.,ediyor. DÖrdG·ncü daki!<ada. l~;r 
Beyoğluspoc akınında Col<1hnın 
çektiği sıl:ı bir ~ütü kaleci O_c:.maıı 
bloke edemedi. Om~amn elınrfon 
kaçan topa yeti~n Pera ~ola;!ğ ı 

ALTUNTUÔ • l'OPKAP: 3-0 

Günün ilk maçı Altıntu~ i?ı 
Topkap arasında idi. De§il,ta~h 
Hüsnünün idaresinde oynanaıı hu 
maç!! takımlar aşağıdaki kadro
larla çıkmışlardr: 
ALTINTU(;: 
Tarik - Cemal, Mehmet - Sab

ri, Rüştü, Selim - Sait, Ali, llay. 
ri, Ahmet, ismet. · 
TOPKAP: • 

llalit - Hamdi, Hakkı - Sa. 
dettin, Sabahattin, sotiri - Da- Mı iti Şefin şeref ·ve· dikleri 
ı:er, Fehmi, Ali, Tahsin, Sa!li. 

hag~~~na Altrntuğlular başladılar. A n k a , a a t yar l ş la r l 
İlk ' hücum Top.kap haf hattında D"-kA m~:.saıaakalar çotı. eyecanlı oldu 
kesildikten sonra top bir müdcıet 1 UU U 11 "' Dı 
ortalarda dolaştı. ıkinci dakikada Jhıkara, 8 (llususı mu/zabiti- idi. Bu yanş en mühim ko~u idi. ı' 
Altmtuğ forveti kalenin önünde miıden) - Ankara sonbahar at E:,ki jokeyi Ba}Tamı bulan Dan<l· 
bir fırsat kaçırdılar. Bundan son. vamlarmın or. birincisi kalabalı!< birkaç defa ge1sildiği Karanfil, Oz. 
ra Topkaplılar be~ dakika Altın- bir }~alk kütlesi önünde icra edildi. drmir ve Romansı bu yaryşt.a ge
tuğ kalesini _çevirdilerse de bir teY Milli Sefimiz de yan~lan ~cf. çeıek parlak bir muvaffakıyet l..:!. 
yapamadılar. Altıntuğlular da a- ıendiraılcr. zandı. 1600 metre üzerine y:ıpıl.:ır. 
raöa sua<la Topkap kalesini ziya. Yan~Jarın resmi neticesi ~un. bu y<:.n~ta şu netice a!mmıştır: 
ret ediyorlar. Yirmi ikinci dakikl- lardır::. 1 - Dandi 62 kilo. 
da Altın tuğlular sağ açıklarının Bl RlNCl KOŞU: 2 - Karanfil SG kilo 
güıel ~ir ort~lay_ışından istif::ıdc Uç yaşındaki yarım kan tngili~ 3 - Ozdcmir 5G kilo. _ 
edemedıler. Yırrnı dokuzuncu da- taylarına mahsus o~up mesafesı Derece alam:yanlar: Homafü, 
kikada Topkaplılar ka1enin önün-1 1000 metre idi. Neticede: Yatağan, Seykap, Komisırj , De~-
dc fazla pasl:ışmak rüzünden bir l - Sehnaz 58 kilo. piyar. 
gol daha kaçırdılar. 2 _ iıehlika 58 kilo. Ganyan: 495, pla.eler 160, 200 

Otuz altmcı dakibd:ı Altmtuğ 3 _ Tasvir 58 kilo. ve 305 kuruş, 
le~ıi~e on sekiz yakınlarında. ~i« <;anyan: 105 kuru~. ı 81!,~)lıVCl KOŞU: 
fnkık oldu. Hayrı topu kalecım~ /KiNCi KOŞU: Saf kan Arap atların31 mahsus 
cline atarak bu fır5Gtı da heba ett1. Uç vac:mdaki rnf kan Arap , .... y. bir handikaptr. !\1esafesı 2100 .. 
Altmtuğlular rlizgara rağmen X- larma · m'ahsus olup mesafesi 100'.1 Bu yanşta ağır kilo alan Milı. 
yuna Topkaplı!arı sıkıştırıyorlar. metre idi. Neticede: rülcan ezildi. Xeticede: 
Fakat bir türiü netice alamıyorlar ı _ Sava 56 kilo. 1 - Bozkurt 60 kilo 
v;-! birinci dc\Te netice alınmadar: 2 _ Se\•im 51,5 kilo. 2 - Mihülcan 64 kilo 
sona erdi. ~1 - Tuta 56 kilo. 3 - Anezc 51 kilo. 

İkinci devreye ba'}lar ba~lamaz l<:Jk bu yamta derece ala..ınadr. Netice alamıyanlar: Dora, Ka-
~lt~ntuğlular hemen -r:op~ap k~ılc. Bahsi müşterek ganyana 105. pla- rakuş. A~km. 
sını ku~atıverdıler. lkıncı dakıka- seye 100 kum" \erdi. Ganyan 355, 120 ve ll5 kuru). 
da beceriksizlikleri yüzünde!! biJ UÇONCU KÔŞU: . . ALTINCI KOŞU: 
go~ kaçırdılar. . On_uncu _dakıkada Oç yüı liradan fazl::ı ıkramı~·~ Saf kan tngilizlcre ınah~us u:r 
Alı ~a~~~--ınd~ı sag be.~~ı ~e. ~.tl~: kazarunam15 olan _i~i ya~mdaı~ı çalı manialı koşu idi .. 3000 metre 
tar~ ılk golu ~ttı.. .\ ırmı ~~!n-..ı yerli rnf kan lngılız Layla:rna mesafe üzerine yapılan bu yarı~ 
da~.ıkada Hayr! t;ı~~ten ıl~ın. m3hsustu. M~afe 1400 metre: Asım Çırpanın ahırının iki hayva-
golu ~e attı .. 6 daı~~ka sonra 0 . ı - Yosma nı girdi. ~eticede Jokey Bayramın 
Hayr_ı _lehle~ıne ver!ıen penaltı:p 2 - Yetiş. idare etti Tomru birinci ve Taşp~· 
kalecının elıne v~dı. . .. 3 - Mimoza nır il:inci oldular. 

Otuzuncu dakıkada Saıt dort Derece alamıyanlar: Ruva. Ayfer. 
Topkaplıyı atlattJktan sonra k-nlc. Ganvan 250 plase 150 ve 155. 
ciride atl~tara~. üsüncü \C sonım. DÖRDONCV KOŞU: 
cu Altıntug gol unu attı. 3 ve daha yukarı yaştaki saf kan 

__ Bundan sonra oyun k::ır~ılı~lı !r.giliz at ve kısraklarına m:ıh:;us. 

Üçüncü \'e dördüncü ko~ular a.. 
rasmdaki çifte bahis ısoo kunı;; 
\'ermi~tir hucumlarla devam ederken netıce 

deii;i~meden sona erdi. 

ı·Jı;N'ERBAH(.'1'~ • 1ST. SPOR 5-0 

Günün ikinci maçı Fer.erbahçe 
ile Genç t stanbulsporlular arasın. 
da idi. Eşref Mutlunun idare;.inde 
ovnanan bu maça takımlar a~ğr
da~<İ kadrolarla çıkmışlardı: 

FE,\TERBA!IÇE: 

Cilıat - Farıtk, Lebib - Ömer, 

inhisarlar uml.ım 

müdürlüğünden: 

ı - Sinop civanncln batmış ol:\n Kızılırmak vapurundaki ıd.ıremizc nlt 
20060 çuval tuz ·:e 2000 adet boş çuvalın çı1tartılması lşl şartnamt:>si mu.:.:· 
blnce pazarlıkla ihale olunacaktır. 

2 - Pazarlı!< 12.12.940 perşembe gllnil saat H tc Kabataşta levazım ve 
mllbayaat şubesindeki alım ltomi!lyomında yapılacalı:trr. 

3 - Şartname sözü geçen şubeden pnrnsız alınalilir. 
4 - İ'lteklllerln pazarlık için tayin olunan gün ve raatte teklif edecek· 

leri flyal frr.~rlnden ylizde 7,5 gUvenme paralarlle birlilcte nıczkür l<omlsyonıı 
müra.caatıan. ( 11 ~26) 

Birinci Küme Puvan Cedveli Büyükdere Tümen Satı nalma Kom!.syonu 
Reisliğinden: Takn:ı: M. (i. B. 

Thıı;ikWi 9 9 
Fener l) 7 1 
Gala.tasa ray 9 5 3 
BEyo~luspor 9 4 3 
Altmlıığ 9 i 1 
V<.'fa 9 2 2 
bt. Şp<ır • 9 1 14, 

Top.lı:apı 9 1 4 
Beykoz D 1 1 
&illevma.n!yt 

\ . fi 1 
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1 35 
1 3ı) 

2 23 
4 17 
5 15 
3 15 
4 13 
7 
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7 
8 

10 
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33 
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~7 
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15 
15 

li. 
10 

Asker ihtiyacı için ı. 2. ltlinun • 941 tarihinden ba:ııyarnlt her ay b:ışm· 

da ellişer ton teslim edilmek Uzere cemon llç ruz ton bulgur kapalı zurt ıstı· 

Jlyle alm."ıcaktır. Eksiltme muamelesi BUyUkder<ı iakelesl civ':ırınd:ı. halk p::..ı" 
tisi binası altındaki ııalon<la hazır bulunacak olan tUmcn satınalma. kom'syo· 
nuncla yapılacalttır. Bulgurun beher l:lloııuna 2i' kuruş fiyat tıı.hır.in t!clllmlş· 

ur. Bulgur cvsa! ve şera!Ule teslim usul ve mahalleri haltkında hcr!(iln t!l· 
mene milr.:ıca.ııUıı malfimat almalt mllnıkilntlllr. Eksiltn.e muamelesi 30 tlr•:ı · 

clkAnun 9JC tarih'oe rnUsadi! pnzartesl gtinU sıı.a!. on"bette yaptl!ıcnktır. 
!t~ekl!lerin hmL.>ı!l.t ve tel:Uf ~l!tupltırını eksl tme sanUndc..'l biı sMt 

e\'Vı-line lındıır uınılen mEıklıuz nıuka.,,llııde lmınlsyona. teslim etmeleri !Uzu· 
n~ıı mın ol ınur. (ll516) 

ISTANJJULSPOR: 

Fikrr.t - Farıık, Bekir - :uu. 
zaffer, !Jayri, Servet - Nizamet. 
tin, lsmail, Cihat, Orhan, ismet. 

Oyuna !stanbulsporlubr b5la
dılar. Altır.cı dakikada - . ık.('! 
pas vereyim derken b!r gol ka;ır
dı:ar. Akabinde 1.stanhulspor dJ 
bir fır~at kaçr:-dı. Bundan sonra 
Fencrbahçe hakimiyeti ele aldr. Ve 
on beşinci. d:ıkikari::ı küçük Fikre. 
tin kornerden gönderdiği top Esa. 
dın önüne dü~tü. faat ilk f,v.1 
,·::ıotı. Aka!;inde Bo.3ri i!d:ıci go!ü 
d:-· attT. (d. 17). Fener boyuna sa;ı 
c:-;ı ~'m·or. An!aşılan hakem, fut
bol:n el ile de oynanabileceğine 
Y.arıi ki her iVi tarafın gözünün 
önunde yaptığı entbollere hiç .;;es 
çıkarmadı. Buna mukabil hiç bir 
of;:ayt kaçırmadığı gibi ofsaytler 
de icat etti. Otuzuncu dakikada 
Basri üçüncü golü attı. Otuz dör. 
düncü dakikada ı:imdiye kadar of. 
sayt!ere dikkat eden hakem bu se
fer ses çıkarmadı ve Basri de I .... 
tanbulsporlulann durup seyrettik. 
!eri dördüncü golü attı. Birinci 
devre bu netice ile bitti. 

Fcneriiler tekra• •• akimiyeti kur. 
dular ve beşinci dakikada beşinci 
golü attılar. Fener boyuna gol 
kaçırıyor, f oryet hattı adeta gol 
kaçırma mfü:abaka.ı:ı yapıyor .. o. 
tuz ih.inci dakikada Fener l~hıne 
penaltı oldu. Hebii topu kalecinin 
eline attt. 

Otuz yedinci dakıkada ha]\em 
Ist:ı.j'lbulspor lehine olan ~ormd 
de vermedi ve bundan sonra oywı 
büsbütün tatsızlaştı ve netice de
ği~meden sona erdi. 

• BEYKOZ ~ YEFA: S.2 

Günün son maçı \"efa ile Bey. 
koı a~~mnda idi. Ahmet Ademi:ı 
idare.?.inde oynanan bu maça ta.. 
kımlar şu kadrolarla çıkmışlardı: 
BEYKOZ: NecMi - Tlalil, Balırı
dtr - Sadettin, I\emal, l\am
ran - Mehmet, Refii, Orhan (Şa. 
lıap), Sabahattin, Şalıap (Orl:an). 
VEFA: !fayaii - Valıit, Siilcy. 
maıı - Mustafa, Hakkı. Fuat -
Ferdi. Fikret, Hakkı, Sullıi, Şitk1''· 

Vefa riizgaara kar~ı oynaması
na rağmen nispeten hakim oymı
yor. Yinni altıncı dakikada sa:i-

Rastladıkça 

golünü yaptı. Uç dak!ka 50 

birinci devre sona erdı. :ıı 

lkinci devre başlar ~a,ş~;;e 
Vefalılar rüzgarın da ) ar 
tekrar hakimiyeti cle a~dd:ır. Ş3' 

Yirmi yedinci dakikada kaP
h;ıp Santra çizgisinden bbii~'e 
tığı · topu şahsi bir t~ Bil 
üçüncü Beykoz golünü atll; ca.ıı
golden sonra Vefalıl~r ~ek~:'1~ik:td3 
landılar ve otuz yedıncı < ·ni 3t. 
Sulhinin ayağile ikinci gol ~1t:Jlılar 
tılar. Bu golden sonra .. 

0 
çJ< 

beraberliği temin ~tmek }~~eıt 
uğraştılarsa da netıce degt~ 
oyun sona erdi. 

. . k. . k.. maçları 1 ıncı ume 
şrıııs. 

Dün ikinci küme lik .. Jil~ s&' 
Anado!uhis:ı.r ve Ka~ '18Pı~ 
halarmda devam c<lilr~tir ]3eyıet· 
lan karşılaşmalarda Hilal ulıi!'' 
beyine 3-1, Alemda~ RUJll~ııdo' 
rma 3-2 galip ge~ıer, ~ 
lu ile Anadoluhisar 2-2 be1'1l 
kalmı~lardtr. 

--~<>.,_ ___ _ 

Fen&rbahçeli 
Melih 

9 ay boyk~t 
cezasile teczıye 

edildi 
F nerl>&11' 

Geçen hafta yapılanA .e 1i ge~· 
çew - Vefa maçmn>;. hıı~SC~ıı:ı: 
tigini ve İstanbul bölgcsı . nt ).,. 
dan bu maç hakkında tahltikbitdir' 
pıldığmı bundan evvel • 

. t •k bi" mış ı . ··re 
ld .......... 1'7.A <"0 ~ı-Diln haber a ıe ~~ "' an bO. 

<lise hııkkınd ıı.tahkikat ya.Pb.~ 
ge ceza heyeti tahkik8:tnıı 1dire1'' 
ve vardığı neticeyi bölge ·e 8' 
t .. ı·· w,. b'J..J: . tı·r Tecıi) rs. or ugune ı uırmış · . kıırtı 
dilenlere dlin tebl~ edılen • 1ı0> .. 
göre FenP.rbahçeli l\Ie~ ~ye_2 
kot, mü<Jabaka. hakenu 

1 
\'crıl· 

ay milsa.bakadan men ccr.ıı~ 
miştir. 

elin bir kaste kurban imiş! •• 
ıı r;ıl ' 

bir rı111ı$ 11 
.:-.pll.r ~ıızılarmıla lıcr satrnndaıı okyu ta.mttarlıiı okunıuı bir ııi)tıl. 

zcteı.ı, !ılcllhc verllıııı'.' ol n 9 n~;lıl< bt'~·kot nıUnaııebetUe koekoc& t>Ir 0ı;ıı•1 

yau ya7.arak, reza ~iyen ve nıuhaklml;: l•i cczalannıa-M ı zım~ıeıı 
ca~ıı mUd:ıfaaya y<'ltcıılyor. 

lIAdiııc-yl kendi!ılne göre tef!'ir edl,ı '.)Ö;). b,AcJlı;ı! 5rı· 
YcrtJe yn.tan ıırl~ .. ına :r:ıpdan bir hareltet karı.ıısında. .!'lelib ~ııı>d~" 

rine hoı;mu, ve haltenı bunu bir mlidahale ııddoocrelt ke.ndlıtinl 
çıkar mı,. 'Ul'dU~ 

to!tl 

I'ı~i Mı>lihlıı o ııilratlo t.afa"lmı iğerek \'rfalı oyuncuya \ tde', 
, .<' onu yf'rc nkınasmı ne yapalım! Hn:.ını alamann, olac-al< ııerbtt ~ UJ1" 

• . uıl.a ıltrtllll& 
1\tııh:ıı·rlr, (h~di5t'~·.i gazetelerde okuya.ralc Mellhl ce 11 

11 
kan bcd;•n terbiyesi) nez<ilnde bir nüfuz mu yapmalt is1iyor. t.cıcrdtfl 11 

JJ(>den t.erbi\·~ı dlreltt.örlüği.l bu hAdHeyi acaba y:ılnı7. ı;-ıı:tC zııt!' 
· ti ·· li' 0 11111)111 .Ar .. • duymuştur. nu t~kl.IAt.a. menrup bl•l!\l bu hart'ke . ı;o~ ft~·IUYor.,... 

Ve nlha~·et hMı5eyi ya:z.an lstanbal garetelerı yalan nıı ,, re· 
ı-azmm 11stfüli tarafları da var. oe:ı:• ~-e • 

A tıcll~m Balkan şıımplyonnsım alkı,ıadığımız Mellhe bugil~ıı; bıral'1 
mez;mi,ız. ne,,ıkta, . Galat.ııM.ray ma~mda affedilen Haldayı, ~ bit ~~' 
lan Bodurl~i gördUkten !lonra MeUhe cem verllmetııl krndislnin 

lrnrban gitmesi inli,... l'' 
Ffülr ve cümle cambazlıltlan yapmağ:ı hacet yol{... lOJl~ 1 

Başkıılsnna belki de yıınlı!! olarak ynptlmuJ tı:ırel<etlerl, ct'7.ıı 
zımgelcn oyuncular karşı8mda ltkrar etmek bir hatadır. 

1 
btt Ş"1 d~ 

\'o Mellhln ceza yt>mcsi hiçbir zaman tıUtunl"r işgal rdt!CC' 

~Udlr. lf"rh:ın•I .tıır futbolcu gihl eeıntırn• !;d:eccktır. hal ortııS- 1'llr-
M~l!h Ilhlndo yapılmnk f tcnl?~n u!><orl•·:ıt,nıa!llyt.tlnl der 

duğu lçln yazık olmu., mesai mah!!ulil. ol.arak Jını.ac.ıktır. ı:·:fıl 


