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Deniz Hara 
okulunda 

Bu sabah 164 üncü yıl dönümü 
merasimle kutlandı 

. l talürkün büstüne 
.kondu ve 165 inci 

denize atıldr 

çelenk 
bakla 

, - -~""· · .i.neüde) 

>---.. İndi.iz bombe.nlmıan tayyareleri · A fmanyn;r:l bir akm için bomba. yüldcrlerken ... 

~~!_ti~ HAMBURG 
HER GUN tet~i . 

~et . 
1~anya Harici-ye 
·~azırının Berlin 

~~1Yareti ve Tanca 
ll~n : HASAN KUMÇAYI 

~ rpıl\NvOL hariciye nazın 
)1: 11~1'rano 8Uller Part.<11e gir 
t 'bı blr taraftan Mareşal 
~ llllı ltttıavlnl ve Fransız baricL 

~lııı,ll ~ Le.vat, diğer taraftan 
~~I~ it 1'~1 lnıvvetler1 mümessil. 
·"il\ ıle~llQ"tu; bundan sonra. yo-
111 ·~~ llıı ederek Berllne geçti. 
t liııd't tGJ devlet adam.mm bir 

YUNAN . 
orpitoları· 
Adriyati .. 
ğe girdi 

Filo muhtelif 
tcuuruZlarda 

bulunduktan aonra 
saumea 1111111 

dindi 
Görice 

mıntakasında 

italyan 
mukabil 

~ l1ıı evveı dahllfye nazın ma· 
l' 'tt._~ Berllne geldiği, orada 
~ g~tl kaldığı, buradan Roma. 

11dQ~· bllıayet memlckf'ti'lte ta a, ruz u 
sonra vuife81nf dahili. 

~Devamı' ttnettde> püskürtü J d Ü 
~~ANSA · Yunanlılann ilerleyişi N devam ediyor 

~- ASIL ·ve· . 150 lta11aa tanin 
1~iN YIKILDI Y~goaıavyQa 

l\tt,. ~ Yuaa: lıaçb. 
~. ~ C&zeteeı eekl bafmubarrlrt Attna, 18 (A. A.) - BBC.~ . 
~ 8 BiİdirilcUğine ğöre H İkincite~ 
~ l're Lazerell rin tarihinde. kuçuk . bir Yunar 
• \l diJck ... . muhrip filosu Otranto boğazını g~ 

b•l•ile .. ate deger yazı . (Devamı 4' üncüdel 

'l'e 3tnı yarından iti· 
~ 11~ber .utunıann· Vugoslavyada 
~~~. aya baılaya· . yabancı 

General Gam1en 

Nezaret altında 
bulundurulan 
General 
Gamleiı'le 

Daladye ve 
Blum fev~if 

edildiler 
Milli müdafaayı 

cehlikeye düşürmekle 
suçlandırılıyorlar 

~ ~~ett l'ra.naaıım 81l eok ll&tı t ler ~~ ~ Soir &'&atesi bap\ubar· ayyare Pariı;, 18 (A. A.) - Havas a... 
~"I "1ot h <ilai P'ranaayı terkedenler o·· b h d Jnr.sı bildiriyor: . . 
.. et ·-,,,~~eti tar·ım .. ·- ·k·-un un aa a a . Bl al d ra1 "ili ........ .... ....... ..... um ve D a ye ile gene 
~~ ı>ı lluftxr. BugU.n Anıertkaı1& Manastır civarma · Gamlen haklarında da eski bava 
ıı~~ bu erre Luareft daha ollnlin : bomba attılar nazm Guy La Chambl'e gibi tevkif 
~~lıııı~ ~. btlr kudretle bu yuı BeJwrad, 18 (A. A.) _ Yugo. müzekkeresi keşilmi'} ve Bouras. 

.. .....a makta ve hakikati " sol tevkifhanesine konulmualar -
•ıtılak · slav istihbarat a3·ansı tebliğ . edl " 

~
!(~~~tile ortaya. ko~mayA yor: dır. 

Bunlar gerek millt müdafaa ha. 
~~ · · 

17 tcşrinisani(De=~ =~:.e~. zrrhğmx ihmal etmek, gerekse bu 

l~,_ .bazrrhğx memleketin esas menfa· 

1 P ti O. t ' bl. I ~:!~~~~:::~ :!~~k~~.:e:~~~~3:~ ar. .o ~·ıretiyle vazüelerine ihım~t !'ııcıı 
ilı> suçlandınlmaktadrrlar. 

lAlt.lgv 1 · geıı,· Or . . ka!,~~~ !~~:~u~~:~~egi:~~~ CI lif olup olmadığı da araştırılmak · 
tadır. 

'l'a J.AVALtN GÖRUŞMELERt 
1.. illere Şotlrle~ CemlJ8tl8~8 Cc-nene, 17 (A. A.) - D. N B 

"Ilı lllacak bir lllJIÜll llararlle ;!~~smıa hU8Ust muhabiri bildin_ 

IA•tı.. ua~t. Vl81atın bftdJrild.iRine göl"', Frsn. 
&-. a W8r vvv• l •s baf*il ve ha.rieiye n.a.zm La-

l c.n-.ın1 4. lıacıtide) 

ŞiDDETLE P h 11 k "ht·k~ ·· 1 k .. BOMBARDIMAN a a ı ı 'le ı ı arı on eme ıçın 

EDıLiYOR ithalat tacirini himaye 
Almanlar buna mukabil 
bir lnailiz tehrini tahrip V9 tesvi K ıazı m 

edeceklermİ§ T 
Londra, ti ( A.A.) - İngiliz 

ha va. nezaretinin tebliği: 
Dün gece bombardıman tay. 

yarelerimiz Hamburg limanına 
tekrar hücum etmişlerdir. Geniş 
ve uzun süren harekat esnası~ 
da birçok hedeflere ve bu arada 
müteaddit marşandiz garına, 
mühim petrol tasfiyehaneleri. 
ne, Altona elektrik f abrikasma 
ve Bilvarder ve Morflech mm_ 
takala.rmda bulunan sanayi he. 
deflerine bombalar atılmıştır. 

Cam lthalAtçısı izü Sloa ·aaketlmiziu 
mevzuu hakkındaki llklrlerlnl anıatıf or 

Harbin doğurduğu vaziyetlerin te· Afketimize verilen cevapları sırulle 

sirl altında çok gUçleşmiş olan yaşa· neııredeceğ'iT.. 

ma şartlarında ba.,Iıca müessir olıın . Cam ithli.IA.tlle mE:şgul Sion mUes~o· 
hayat pahalılığının daha ha.d bir 'ekil sesi .sahipleriı:İ.deİı. !zak Sion ıı.nketiml· 
alma.smı ve bilhusa ihtıkA.n önlemek ze cevap vererek demektedir Ki: 
için ne gibi pratik tedbirler tavsiye . "- Hayatın · pahalı veya ucuz ol· 
edilebileceği, ·memleketin ileri gelen maşı, bazı ellerin ihtikG.r yoluna aa·· 
iktisatçı, tüccar, sanayici ve iş adam· pİp sapmama'.11 her şeyden evvel arz 
Janndan sormakta devam · ediyoruz. ve talebe bağlı bir §Cydlr. Bir mal ki . 

Bir tayyare grupumuz Blohm 
ve Voss deniz tezgahlarına hü.. 
cum etmiştir. 

Anvers doklan da bom.bardı. 
man edilmi:=Jtir. 

Sahil muhafaza. teşkilA.tma 
me~p tayyareler, düşman iş. 
galı altmda bulunan birçok tay. 

Çörçilin 
taarruz 
ordusu 

yare meydanlarına hücum · et. M d k kı d 
.mis1erdir. Yangınlar çıkmış ve eve~ u pe ya n a 
infiliikler vukua gelmiştir. · · beş mılyonu bulacak 

Dünkerk de bombardıman e. Londra, ti ( A.A.) - Çörçilin 
rlilmiŞtir. geniş taarruz hareketi için top. 

Bombardrman tayyarelerimiz ı !anmakta olan kuvvetlere men.. 
dün gündüz KÔlonyada, Breme~ sup beş milyon asker pek yakın. 

(De,-amı 4 Uncüde) (Devamı 4 ün~üde) 

Bu fevkalade meraklı 
tarıhi roman 

Bagln 5 tacı ıaylamızda ba,ıadı 

çoktur veya ihtiyaca ka.ti bulunmak
ta.dır,. onun Uzerlride ne fiyat yükael· 
mesi olur, ~e de kimae ihtikAra cesa· 
ret eder. Fakat ne zam,an bir mal :yok 
tur .veya azaldığı, gelmiyecetı bla· 
sÔlunur, o vakit fiyat yükselir ve lhti· 
ktr da kendini gösterir. Şimdi bu ka· 

(Devamı .ı ttnctlde) 

İngiliz 
bombardımanları 

yüzünden 

Almanlar 
Sovyet 

Rusyadc 

Tayyare 
fabrikaları 
kurmak 

teklifınde mi 
bulundular? 
İngilizlerin teklifine 
Moskovada verilen 

şifahi cevap 
Londra, 11 ( A. A.) - Mo:o

tof'la Alman devlet adamlan a. 
rasmdaki müzakeratı gözden ge. 
çiren Sunday Times gazetesinin 
siyasi muharriri şu suali sor
maktadır: "Acaba Almanya 
Sovyet Rusyayı kendisinin Ka. 
nadası haline getirmek mi iste.. 
:nektedir. ?., 

Muhanir bundan sonra mtt
talaatmı şu ııruret~ il~.._ 
yor: 

"Bu ziyaretin netioeleri ha.l.. 
,~ .. ...ae~ 



) 

Radyoda batlbaa 1 

llalea radyoda çaıı,an sanatkArlardao 
ltazıları lmtlbana girmek istemediler 

Türkiye RadyomtUzyon p011talarmın Türk mu.aıldei heyoti kadrol\lllu ye· 
nlden te§k:U için An.k.ıınıda yapılmakta olan imtlhanlnrm tik kı.mu bitmiştir. 
~ aldztnde ba§ltyaD bu imUhanla.ra mcmlekeUn her tar&finda.ti gelmiş 

olan pek çok eanatklr girmekte olduğundan lmtlhanlar ağır ilerlemektedir. 
Y:ılracaa~lar mUracaat IU'aSlle imtihan& alınmaktadır. İmtihan bazan bir 

kaç saat atı.rmektedlr.Bu AD&tkO.rlardan imtihanı kazananlar yakmda Ankara 
radyolnmd& yer alacaktır. O zaman Ankara radyesu su ve 9e8 .anatkArlan 
itibarile tıöz götürmez bir sal&hiyetıer meemaı olacağı muhakkak addedll· 
mtılrtedir. 

Radyoda yeıti yapılan imtihana halen .Ankara radyosunda vazifedar bu· 
ı unıuı Türk muaikl heyeti de davet edllmiftir. Öğrendiğimize gore buı1lardan 

oazilan bu lmtuıana rirmek 1atememl§lerdir. Nedell8Q imtihana glrmek i!!· 

temlyan bu u.natkflrl&rm vazifeleri nihayet bulacaktır. KHalik imtihanda 
muvalt&k olamıyan sanatk&.rlar da AD'kar& radyosund vaJ!i!e alamıyacaktır. 

Gtındllzleri radyo 111natkO.sJan imtlband& bulunduğundan, radyonun güıı 
dtlll nqrlyatmd& bazı zaruri tadillt vukubulmakta ve pl&.k ne~rlyatı yapıl· 
maktadır. 

90 
ner adım.da bin tehlikenin çörek· ı ailAlılarınm getirilmesini emı·etti. 
lendiği akınlara giderken gözleri Hacı Murat yaverine döndti: 
hig arkaya bakmadığı, aklı hiç - Oyun ne zaman başlıyor? 
arkada kalmadığı halde Dlındi on.. - Çeyrek sa.at eonra. .. 
Jan lıaaretle anıyord\L Bir tek - Tam o zaman orada bulun& -
korkulu va:rdı: onla.n bir defa da. lım ! 
h& gllrmeden ölmek. •• Ve bu kor- Kabnyolet tiyatronun önündeki 
ku canlı mahl<ıklarm en yeğiUe • meydana girdJ.ği zaman W. taraf .. 
rindemı olan Hacı Murad& ilk det& tald kalabalık arumdan aealer ve 
olarak derinden derine mtı:rap ve. fwltılar duyuldu; herkee birlbiri. 
riyordtL ne Ha.cı Muradı glSat~r; onun 

• 

Balkan 
Oemiryollarında 

nakliyat 
Müıterek tarifede 

tadilat yapıldı 
Balkan Antantına dahil memleket· 

ler aramnda Balkan domtryollarmd& 
cıya nak\iyatmda tcvkalt1de tenzllll.tlı 
humıat bir m~terek tarite tatbik edil· 
dlği &ibl Türkly11 - Yunanbtan ve Bul 
garlatan aruında da bu Uç komıu 
memleket deml.ryollarında ve yalnuı 
eıya nakliyatı için muteber olmak U· 
zere Uı; tarattı mU§terek bir üç tarat· 
1I anl&fDla hUkOmlerl tatbik olunmak· 
taydı. Yunan · İtalyan harbi b~la

mumda.n sonra bu Uç memleket ara· 
amda da flmendlter ııcyrüaeferl baı;ı 
inkıtalar& utra.mıo ve bilbaaaa eoya 
nakllyatmd& daha fazla lntlzamaızlık 
1&r &'ÖrUlmtl§tur. Bu arada Bulgıri.I· 
tan tıo taratıı ılmeııdlfer eşya nakli 
yat programmm tadilini 1.sV.mtıtlr 
Bu talep &'erek TUrkJyc gerek i'.'una· 
nl.stan tar.tından kabul edilmiotlr. 

Y&pll&n temu neUceslnde TUrk • 
Yunan • BUigar mUııterek Uı; taranı 
deıniryolu eıya nakliyatı tartte.ı tadil 
edllmlı ve bu yenl ıckU meriyflt mı• 
kilne ıtruıl§tir • 

r--
....... Gıda 
maddelerindeki 

ihtikar 
Haarete ve acı dilftlncelere o elb!aesl, boyu, bolu, kalpafı, k& -

kadar d&lmıot:ı k1 kapmm. vunıı • mur veya çfmıeleri h&kkmd& aöz" 
mumı iblle duymadı. Yaver MJ1i- ler eöyleniyor; efsan.eleşm.lş ma • 
kof tokmağı çevirdi ve açıp bat • ceralar lm& ve keüin blimeler • 
tı. Hacı Murat ancak 0 saman ıe anlatıııyordtL HükUmet yeni tedbirler 
hulyalanndan uyandı; dönllp p BUyWt mepleı.r meydanı kml alıyor 
attı. ~la yıkıyordu. HU~et, memleketin fqe, lht!k.Ar 

R,,. ~ .. ı....-y ---n .. bır" .,..,,,,..+4 Hacı Mura.t mermer merdiven .. k& ...... 
... J ..u.'1<119._ ~ B-'.ıl-, ve mura ... lfleri lle mqgul olmak 

ösUr diledi ve ın.Ulaade tderse bir ler &ıUnde arabadan l.ndi: yalntı Uzere l'eniı bir teıklltt vtıcude rettr 
teklllte bulunac.ağmı söyledi. b.irka.ç Aniye_ tlRri heykellerle mek Useredlr. Toprak onaı de bu te,· 

- Seni dinliyorum. sll.slemııif olan bu mermer direkli kili.ta almacakttr. Zlra, her nevi rıda 
be uht b. b-~tı maddeleri Uz.erindeki ilıtikAr devam - Bu gece yeni tiyatroda bf:r yaz ve m etem maya -. ; 

etmektedir. UınumJ71Ue fhUkir hara
opera var,· Tifllsbı bUtlln m-'-ur sonra hlçblr tan!& iÖll atmadan, 

"V&& ktt1eriııln 1U ıeJdlde yapüdıft rortU· 
ve ibilyük adamları, onlann aile • oralarda ~ kimse yokmu. gı.'bl mektedlr: 

lerl gidecekler; genen! p m Vo. ~ 1 - l!lllndt mal bulunanlar, bu 
ronsof kendi Ioca.larmd& bulttJl& .. H.a.c.ı Murat ealonun kapmtM miı.1lan mllDufp bir Atıf EalJWWl& 

rak eeref verecekler. Sizin de gekliği zaman perde açılıyor; aa.ıı· kadar aaklaın&ktadn1ar. BU&ba.1'9 ea· 
görmcnW ve oraya tere! vermr nede kiiçWt bir tt.aıyazı. köy1lııllla bf tıyatıan remıan. teabit edlbn1ı da· 

bi ola tacirler, ellerindeki ma1lAn ııW rica ..ıı .. onız. bir kl5fesl eörUnüyordtL 
~ bu reemı tıya.tıardan U.Uln ~aUarla 

- Tiyatro ne demettir! ım.Dı:of ona koltuklarm arunı • eatmakt*drrlar. Batqla.rda, fatura ha· 
- Plyea yahut opera oynaııım daJd geçidi gösterdi: ridnde para almak artık aklana.ıı blr 

yerdir. - Buyıımu.z, yerlnb en önde • meale olmakt.aA çııaw,tır. 

ı mi? 
16 mart şehitleri 

sahasında artık ite 
başlanmalıdır 

Belediye ;;ehrin iki muhtellf 
yerinde ikl gii.ıel padc vücuda 
getlnnek~dir. Bwılardan blrl 
Türbede Binbirdirek Ustüne ge. 
len sahada, diğeri de Aksarayda 
yeni istimlak olunan bostan sa.. 
bumda yapılmat.Jadır. Her iki 
pukm ,etra.tları beton duvarla 
ı;evrllnı.l~Ur. ;_,l.mdl bahçeler tan
zim odllmekt.elli:-. 

Şehzadcba§mılı• 16 Mart e. 
hi!lerl saha!!mda. yapılması ve 
ZS Nisan milli h3.kimlyet bayta.. 
mı gilnil merasimle ıı~rlması ka
rarlaşan parkın ise te~n1ye ame. 
liyatı bltmeml§tlr. Relediye tu.. 
rumı temizletmcğe ~lamı,, 
fakat birkaç gtin deuım eden fa
aliyetten ıııonra amelenin Koska.. 
da htlmlnk edJJen ban blnalann 
yıkılmasında kullandması icap 
ettiğinden iş dunnu,tor. Böylece 
ba geniş saha ucundan bir mlk.. 
tar yerin otlan temJzlendlkten 
eonra yttz Ustu kalmıştır. 

Çok geni§ olan bu sahatı. e
ğer flmdlden harekete geçlhnex.. 
lift, %S nisanda bir park halinde 
görmek mUmküıl o1nııJacaktrT, 
Halbuki bu uhaDJn bir An evvel 
park haline getfrDmeıııl dlğerle • 
rlnden çok daha lüzumludur ve 
daha §erefH bir i!J olacaktır. 
Çttnktl 23 nı-an milH hiikimfyet 
gününde, tehadetleri faclasmm 
oyandmlığı mflll intibah itibarile 
bu mee'ut gtlntl bize laımndrr -
Ulakta mtlhlm bir tımJI olan 18 
mart tehltlerlnhı nıhlarmı da ta. 
ıııls etmiş, 17Ukranlanmmn ıttzeı 

bir eeerfnl vemıl~ olmaktan mtL 
t.evelllt bir vicdan hazzı dnyaea
Pz cUyoru. 

Doğı-u Cleğil mi? 

Demiryollar ve limanlar 
İn§aat dı.ireler·nde 

Malullere 
verilecek 
tazminat 

M acarislandan 
çıvi ve demır 

gehvor 
Saklanan çiviler azar . . azar pıyasaya 

/ çıkarılıyor 

Öğrendiğimlı.e göre demir ve 
madeni mal7.eme ithalat birliği 
Macaristanda.n mühim miktarda 
çivi ve piyasanın en ziyade 
muh~ olduğu demirlerden te. 
darik etmeğe muvaffak olmuş
tur. Bu tedarik edilen çivi ve 
demirlerden ilk partiler yakında 
Tuna yoliyle getirilmiş olacak_ 
tır. Buna mukabil Macaristana 
bazı ihracat maddelerimizin sa. 
tışı temin olunmuştur. 

Bundan bir müddet evvel de. 
mir ithallt birliğinden bir he
yet Macaristan da dahil olduğu 
halde bir çok memleketlere git. 
mig fakat memleketimiz için en 
uf ak bir parti demir dahi teda. 
rik olunamamıştı. Harp vaziyeti 
dolayısiyle hiç bir memleket e
lindeki demiri sa tmağı veya de. 
mir istihsallt ve imali.tından bir 
kıammı her ne paha.sına olursa 
olsun vermeği kabul etmemek.. 
t.edir. 

Bilhassa çivi buhranı memle
ketimizde 11on zamanlarda §id • 
detle hissolunmaktadır. Bir çok 
kimselerin ellerinde mühim mik. 
tarda. çivi olduğu piyasanm çivi
siz kalmasından anlaşılmakta. 
dır. Fakat bu çiviler narhın 
dört mislinden fazlasına yani 
iki yUz kuruştan yukan satıl
maktadır. Bilhassa müteahhit_ 
ler çok mllşkill vaziyetlerle kar. 
şıla.şmakta ve ellerinde çivi bu
lunanlar meydana çıkmadıgy t<:ln 
bunların koınisyoncularile rnütkü _ 
litla anlaşıp çivi tedarik edebil • 
melrtedlrler. Macaristandan gele • 
cek çivilerin bir ferahlama hu.nule 
getireceği muhakkak görillmekta
dY 

\ 
a abe 

komisyona 
Yeni gelecek 

manifaturaya ka~ 
nisbeti koyacak 

- Plyea, yani bizim Kafku diri 2 - Bası: ta&r1tr de, tıyatı teebtt Nafia Vekaleti, demiryollar Ltanbul Fiyat murakabe ko-
dansla.n gibi bir eey midir? Salon hep dolıntı.ftu; tavanın •dfımt, h!!ırhangt bir maldan 1't1· ve limanlar inşaat dairesine misyonu, bugün öğleden sonra 

- Hayır •.• Herkeain önünde bir orta yerine aaılDU!J olan avhede yanltre, fiyatı t~b!t edllmemı, bir mensup memur ve müstahdem. top!an.arak ruznamesindcki işle. 
yflzleroe mum yanıyor· meDfUl' • mal da Ukut etmektedirler. lerle i-1 ve ameleden jc dolayı_ ri görüşecektir. 

\"Üa.yı canlandırmaktrr; yani alt • ' Meraklı bir taelrln teabit ett'M .. a- :nf• ':I M lum· Jd w •• 1--ı. ge-'- ıoc-•-- ae-'- t& • 06• _,. sı"yl" Y"' ..... lanan ve hastalanan- a 0 ugu uzere, ~en fllr veya aktıia denilen sana•'-*-. ._....., ~ &IACUl • ~ v& .... da .... _ .ı. k& ı ihtDt'" "' ....... haftal · · ı.&AC, ._ -•- ı a• o._... .. ca,..mıı: rıı m ar, .... ların tedavisi ve ölenlerin varis. ar ıçınde manifatura ta. 
lar b, .... _,__ geUp g.,..,..,;. veya mn g.,-., a,u\;I. oyma armda aa.ymo: rm b111 ..a.ua gıda madd•lerl 41''e-'-de cı"rl · d ·· kk b h 

.... Wl&.LLU ~ ~ " 11 • •uı terine verilecek tazminat hak. erın en rııurc ep rr eyet 
uydurma faı}uıılarm nıh veya la- akisler yapıyordtL Koltuklarda D!T."'..kiıdc ''"vam ettiğini götıttrabll•· kında. bir nizamrııa.me hazırla. Anka.aya gidere,k Ticaret Ve-
yafetlcrlne girerek onlan ""-- hep si !'8.h elblsell ilniformalı er .. c~ mafi!Y9L~edir: ..+ kaletile temaslarda bulunmuştu. 

... ...,..._ kekl ırı1 ırı1 ...Dlsı·1-"· H t . 
lar; J§te ona... er, P P ve renk ren.Jı: '-: Gıda,_ idesi Bu ~e Ge§m ııene Buna göre maaşlı memurlar- eye aza.sının söylediğine na. 

Ha.er Muradın katan bunu b1r blseli dekolte kadınlar oturm\13 • Pirinç 34·8!5 %4·25 dan birinci derecede malfıl olan. zaran Vekalet, yeni gelen mani. 
Jardı; ön atnla.rdaki ih~ ar • Pirinç la • .:ı. maa.-;ları tutarının on mis. fatura e]yası fiyatlarında birin 

tO.rlü almıyordu; Miliko! da ona kaya doğru gittikçe azalıyor; a& .. Kmnm merdm,.k li, ikinci derecede mal0.1 olanlara ci el olan top~ıya yliwe 9-
..nlatamadığma ıliphe etmiyol"du. d ~ Ye~ıı mercimek ma.aşla.n tutarının sekiz misli, ikinci el olan yan toptancıya d~ 
Bunun i...ı- •• eleşiyordtL A5u- kadt!e perdeli yu""zde 6 me.,.,.,, k* i "-t· k 

ırou Nohut (İspanyol) Ü"Ü.OCÜ derecede malül olanlara -;•... et.r n SU1; ı a. 
localarda oturanlarm muh+-em "' bul tm" ti p k d ·ı - Bir oyun, g3rünen hoauna ~ Sıra nohut m~ları tutarının altı misli, e ış r. era en ecı ere 

ıtdecektir, herkes ora.ya gitmek üniforma ve tuvaletleri, nişan, Horoz tuıılye dörjüncü derecede malfıl olanla. mahsus kA.r hudutları usu1en 
için can atar! gerdanlık, kllpe ve bllez.iklerin ~ Dermeaon fasulye ra. maaşları tutarmın tbeş misli, fiyat murakabe komisyonlarınca 

nltılan göııı ka:maetı:nyordtL Trabzon yağı ;ı..,, .. incl derecede malaI olanlara tesb~t edildiğinden bn yen: gelen 
Diyerek aaznnn blU ...... i•ti. ·~ manifatura · · d b ·-.. Salonda birkaç kmııldanma ve Urla yağı maaşları tutarının Uç musli ve- eşyası ıçm e u 

i Hacı Murat tiyatroda eğlenemL fW!b oldu; lonl"& bunlar çoğaldı ZeyUnyafı rilecektir. , günkü toplantısında meşru sa: 
yeceğ:inl biliyordu; rUnkü eg-ıene_ Ü tl" ı l 9U•W\ze•le"° tr•ş• karlan tesbiti muhtemel go••. " - ve başlar:tn çoğu Ur ... r ı.....~er kapı- J'l tl tan ,..,, 1'.oe ere ı memur ara~......... '" ''• 
cek halde değildi; gitmek istemi - Y" ""'1 ya ar yan top '""0 ._ıııa ve den maliil olanlara. mamılılar i. rulmektedir. 
Y rd LA.kin b b"' 1 bir ya d6ndU.; yerlerinde doğrulanlar kul"\lf 112tr1nedir. ,.ı'n kabul edı'len tamıinıtın iki ---cı--- ~ lı 

o u. aca a oy o ha· bile •ardı. Herkes Hacı Murada :. "' ç • • 
reketl Vororuıo! nn.sd karşılardı. • misli fVI saklayan 
Onl sağken maaaı kahramanları dere· Talebe Yevm. ı'ye ı·1e calışanlardan bi-an §liphelendinnemek, hattA 

ceslne yUkselm!o olan cesur ada _ rinci derece malOl olanlara yev. , b. . 
.kendisine ısmdırma.k için her şe - ma bakıyordu. 1 miyelerinin ~ yüz misli, ikin~i ı r ta c 1 r 
ye k&tla.runak laznndı. Yavere sor Hacı Murat bu bakı§Iardan zı • • paso arı derecede m:ıhıl olanlara :vevmı-
du: yade kadm ve kızların dalgnlı ve- yelerinin dört yüz mifıli , üçüncü Dün adliyeye verildi ve 

- Gitmesem prens darılır mı? ya topuz yapılmış olan aac;larm • Şirketihayrİye idaresine dere~e ~al~~ ola_nl~ra .. vc~i.':' tevkif edildi 
- Hayır. Likln giderseniz se· vclerının HG vıız mıalı, dordun<'u 

da.n, beyaz omuzlanndan, dol.,.,," ha" la" teblı" t · 1·1 1 ı 
vinecektir. .,~ ga derecede m a u o an ara vevmi. Sirkeci civarmda hırdavatçı. 

Hakikatte prens Voronsof bu göğüslerinden, hayran gözlerin - ıapılmamış! yelerinin iki viiz misli . besin,.i h.k yapan Yusufyan adlı bir tile .. 
D - den kaçıyordu. Hep ileriye' bıı.ka. dr.recec'le malO! olanlara yevmi carın millıim miktarda çı"vı· ~-1._ 
agıstan kahramanmı eg- lendirmek • ı - 1·" tal · • ~ 

ra.k, dimdik bir vücutla, biraz ea- .,.eh r nmAU vası armda puo yeri· yelerinin iki vüz misli, 11ltmcı ladığı tesbit edilmiş ve malıal-
değil, herkese göstermek istiyor. ğıı sola sallanarak, sert adımlar - ne kullanılmak üzere üniveraJte ve rlereceif'" maliil olanlarR vilz el- !inde yapılaıı ani bir ar~tırma 
du; o, kurnaz ve mağnrr bir avcı J rl bl ık Yfiltaek mektep ta.ll'beslne hUvlyet va· 1i rrıi"li tazminat olarak verile. neticesi <:ivi sandıkları meydana 
· H M a yUl"ildll. Biltlin gözle r m - rakaları verildi"'! malQmdur. Bu aa· 
:ı.se acı urat dıı her nası1sa tu- t i'b k . ti 6 ccktir. çıkarılmıştır. 

~ n:ı. 11 gı i kendi Uzerine çe m~ · bah matbaamıza mUracaat eden blr 
zaga d~u, olan eşslıı bir avıir. l\f;ııı Tfor11,,mıı k~nunnna mu 

Localardaki pren.aes, kontes ve ytlkaek mektep talebesi, aabableyin halif h~reket eclen Yusufyan· 
Yüzbaşı Mllikof llbe etti : baronezler eedeflJ, mini mlni dür. Rumelihfaarnıdan vapura binerken f'ce.ret Ve'dli 

1 p v eVTaltiy e birlikte diin cıabah ad_ 

Hodern harp 
tebliğleri .__ 

M UVAFFAKfYETSıtLi:rıı. 
ağrıyan bir ımınan.. tJ. 

bu muvaf!nkıyctslzliği t.c~ 
tirmeden mensup olduğu crı) 
nasıl bildireblleoeği cidden ıı;. · 
edilecek blr keyfiyettir. Ço .,,o. 
kür ld harp edebiyatı bugilnuıı ,t. 
dem harpleri kadar tekfi.JJ1Ul tıf!· 
mi' bir ynziyett.edlr ve bunu ~ 
dirmek mUm~iln olduğu gi~; 1111-
yanlan, az ~k da. tatmin CW"'' 
lunabllir. İşt;e bir mL'llill: ..nııdil 

"Yunan cephesinde dün h~ 
taarrn:ı: ve mukabil tnıu'J'll1! ,re. 
ketleri inkişaf etmf tir. Bo Jı ııııı" 
ketler bi.l.hıwıa. 9 uncu ordO 
takMmde ohnu§tur.,, .,-

lnldşaf eden khnln taarrnl1l~ 
ya mukahll taa.rnmıdur? - -dl 
meçhulmli , no ~ı.kar; dlJJP""'" 
doğra çıl~ olsun! 6ıi-

l"lnc bir harp tebl.iğiııdtı 'ııeıı
me ~rptı: Brr ~ılr m,yrare lı fi". 
muna uğramış, Evler yılcıldlğı tf · 
de ancak bir ~ öbnli • Satır 
nen ııu: ~ ...ı'4. 

-nuşman t.nyynreiert ~~ 
Monopollyl bombardıman ~ ff 
dJr. !Ionopollde bir klJf aıınlif 
evler yıkrl11111tır.,, ıi'. 

ZAhlr teblr tabliye e(lilıııf' 
cak; bllruJyonız ya! 

~ 
' 

Kigıda parti kongre•• 
hararetli oldu 

Erzincan. (Hususi mahab~ 
den) - Kigi kvasmm kanı'~ 
suret.t mahau.sa.da kazaya ~ ıtP 
parti mUfet~. Bahkesir ıneb , 
Muzaffer Akpmarm huzurile ~ts
pılmıştrr. Kongre Ebedi şef }. • 
tilrkUn yüce adının ~e_1~ 
c;ılmış, bunu parti nı.Ufetti~ 
nutku takip etmtotir. Bt1ll p 
<;onrn. kon2t'e milzakereıerfne ~ 
çilmiştir. Kongre çok hanı.retli 1 • rnuş ve bUvUkleıiınlze taziıtı ttp 
gra.flan çekilmesi karariyle as 
mıştrr. 

KOÇU~: HA~~:RÇ§!) 
11-4· 

• lzmir UC&l"et od.:ı.BI t.ıırafllldlll • 
zırla.nan b!r i.ııtatistltc göre, ~ 
te,,rinin ilk 115 günU za.rfmda ııtf 

dan yabancı memleketlere •9 4S1 ~~ 
kıymetinde 2088 ton mUbtelif ~ 
ve 154.209 Ura kıymetinde sülS 
hayvan l.hn.catı yapılm.qıtır. ~ 

• tzmır vllAyct 1skAn .,e ve • ~ 
müdürleri göçmeıılcrtı dıığıtJlD.Clll> rı-· 
çitt hayvanl&n müba)&am ıçın ve 
ma havalisino gıtmırılerdir. ~ 

• J.IUrcttcmn kurtulu,,unun 1S 61 
yıldönUınü dlin co,,1.-un teza1ıııt' 
kutlaııml§tır. t' 

• Şehrimizde bulunan eınnl~ 
mum müdUrü Ali Rrz&, dün.ldl 
Anltaraya gitmiştir. ~ 

• Lisan bilip de haremde bir tıı1ıı' 
teril etmek lstiven meınurlııfll' ~· 
hanlan bugUn f1niverattede ~ 
caktrr. İlk lmtilı.anlar tahriri ol8 
tır. ~ 

• Topkıı.pı aa.raymm bSZt alı '.1'8ıııt· 
esaBlt surette tamir ccWecekÜ· -~r>y: 
rata, ay başından ittb:ı.rcn ba§?'t 
ttr. Bu tı icin 7 bm liralık 
rönderilml§tır. tıt~· 

• İki gece evvel NljiSDta~clS lf ıılf 
ne soknğında paket Jçine sarı: 4or 
im çocuğu bulunmuıtur. -r ~· 
dutu tahmin edilen yavrucalt DL' 
cezedeki krc~ gön:!eriı~ur. eSi o-· 

• Oc;UncU e.ullı ceza mahkertı ğcıe' 
lata köprtl.aU cll'armda ı:uJ'113 dlll" 
deniz kazıumım muhakemesıııe dt 51· 
bakmııtır. Mnhakeıne ncUcesillcetl~ 
nop motörlliı\ln kaptanı aa.saıı 
timdillk tevklt edilın!§tlr. ş ~ 

• Geçen hattanın üıracaU bC l>l' de' 
yon liradan fazladl!". Yeıcruıun Jı.l~· 
rece k&bank olmasına sebeb tOt~ 
yaya lkl mll:ımn liraya yaktD ıa:ııı# 
satılmıgbr. Yeni bir takas an Jll~ 
na göre, Almanyaya daba. 15 ,.etil' 
llralık tütün sa.Wacnğı ııal>CT 
mektcdlr. ~· 

• Mısırdan §ehrimlze gelen :ıııı.ıd~ 
ta gBre Mısırlılar, meınlel e ırııaı; l" 
:ıeyUnyağı ve kestane satJn at zııOdllf" 
temektedlrler. Mıntal~ uc:are uşıarııı 
1Uğü, Mısır!ılara yupııacak &Şuıtıı<rv' 
intizamla devam etmesi va a.Jıı~~· 
sapılmaması tı;ln tedbirler 

- rena oronsof sizin bura· bilnh~rinl hep ona ~evirmişlerdi; tam bilet almak mecburiyeUnde kaldı· Ar;ıka.raycı. döno r 11 L! 
da bulunduğunuz zamanlardn hoş tını, çünkU ŞirkeUbayrtye ldareeiııe ıveve ver m ~ ve nöbetçi cUr- ·,ıdetı' 
va.kit geçirmenizi, prcna Voronsof bu sahneyi gurur- benUz mektep idareleri taratındaıı ı Cumart:?!I günü ~ehrimlze ıreıen milmeşhut mRhkPT>ıı<>~i bırafm Fatih Askerlik Şııbesı ıcef 
ietlyor!... mkt!mam:ınızı la seyrediyordu. bu kartların muteber olduğuna dair Tıcarct Vclt!U Nazmi Topçuoğlu. diln dan tevkif <'dilmi§tir. • 

1 
_ Şimdiye kadar hdi~ğıı.Sı.ıfl1ııı 

Birçok kJmaeler Hacı Murat tebllgat yapılmamıı olduğu cevabllo al<şnm, eksprese hagtan~n h•ıs•uı va· lik etmemiş 316 - 335 ~~ 
Hacı Murat hiçbir feY söyleme. hakkında. çeolt çeolt fikirler aöy • ıcaroıla§tığmı bildtrml§Ur. 1 gonta Ankaral-a Jönmüştur. İtfaıye ir:,., ben~.. iStihkiım ve nakliye !ıtedjle 

:;:ı kapıya doğnı yUrUdil; seslen. ıurorla.rdı; fe.kıı.t bepslnln birlt.0U Bu naaıl ljtir, anlay uıadık. Mektep stoku mensup erat askere ee 
ği tek nokta vardı ki 0 da bu orta idareleri aldıklan emir üZ1.>rine nakli ZAYİ - T.C.D.D. Yollarından Ana- Beledive latanbu' ftfı.;•."•' '"'n ceklerdir. . ..;1nU ')fıl 

- Hanefi! .. İldar!.. boylu, gösteril'Slz hatta silik ada. vaaıtalıınnd& kullanılmak üzere bu V1 ve mahdumları emrlnd,. sa~ 'Barnll· her tlirlU vaziyetlere J::anıı bilyük 2 _
0 
Şub~~~ç1 U.,1,!1..".f!...-aa&t 9 

Birka~ eaniye ~oııra iki mUrlt ' hUvlyet varakalarını verml~lerdlr. me numaralt A.'M. markn ve 11501 h•l"-{n ~toku vUcud::ı ""C''~İımesine 11194 pa.zu .. n.~ .,...ou.u • 
de kapıda görlinrlolcr; H.ıcı 11, 0_ ~rn n::Tl o~up da koca Ruıı or~u.. 1 Mektep idarelerine emir verllirk~ llA 11622 numarah mındrk?arm ordl ,.~ bunun M fu,. mn··all.,rc!P. !'llaK" l dadır. . gii:1 ııU 
ra.t onlı:.ra beynz çultıısnıı;ı y;nJ 8m:1' ırço ~Pfalnr clarmndagın 1 bu tebllgııtın nakil \'BSitaları \dıırelerl nosunu zayi ettim. _Yenisini alncağım· ı ıanmasrna 1<~rnr V<'?1T1icııtir. ~un 3 _ Mükel!eflerın ..... ~~e haıı1' 

· ~ olmasıyaı. ne do bll~lrilmcsl lktız:ı ed•rdl. Al~· dan eski.ııinln hU!<mU yoktur. fçln ver altı taakları insa. ıOhl.na. fus cüzdanl3717Ie ŞUIJ'tlU 9ı.n.ıerbı1n, i'1emeJJ kemer ve 1 'Dt.>t:amı v ,, ; l~adnrlıırrn :rıazarı dikkatlerini çekeriz. Anavt '"" m.'\hdnrnlıtrı caktm. bulunmaları ıla.n oıwıur• 



.... ~~ ıs1aııW lııln caddllsi Amerlkadan Al 1 . H ·r ER. ~:n ~:·~=--~=2RAIU . .1 man tayyare er1 ı L ıN 
•. ~~ : : ! ~~'-.. lngl tereye Sİiah Dün londra Tek silah atmadan 

·r:~Nt~şı·RT!_ARi! ı sevkine mani mıntakasına geçemedi KAYBETTı"Gı· 
1 ••rı.lı. lt.INI •·· u.oo s1.-c, 13 tayvare 
• ··""' '.Ga • .... • ı 1 1 k . . J MUH '-··~. ~.; .... t;.;.... oma ıçın... da,ıraıdo AREBE 
~~ıld -~ıgı yer: Valı."tt matbaası -
~i<utslacuı dili 
itf QİLIZLERİN 
~ll&iNLİGİNİ 
4ilTTIBAN 
St&EPLER 
tıe~u harpte hava kuvvetlerinin 
l'ar erece mühim rol oynadığına 
~to limanında İtalyan do. 
b t asının başına gelenler yeni 
l'e : 1 al verdi. İngilizler tayya.. 
ttrn UVVetıcrinin mütemadiyen 

"Ye asına ve Amerikadan tak. 
h Rorıncsinc bakarak gittikce 

ta.\· a nıkbin oluyorlar. İngiliz 
l\ıny~r lcrinin ve tayynrecileri
~"el ~an ve hele İtalyan tay_ 

Yfl eruv.ı ve tayyareeilerine 
l'ı ; ı;"et ili' arilc üstün oldukle_ 
~u U ~ edılmiş bulunmaktadır. 
tle le ~Unlük kemiyet itibariyle 
fer1 1~1~ ooilirııcc 1ngilterenin za_ 

ti t1mali bir l:nt daha kuv
a)ı ~Ccektir. İngiliz hava mare. 
l ıl.p Juberin rndyo ile söy. 

b~kı 1 nutukta verdiği izahat bu 
111 Indan çok mUhimdir. İngiliz 

• ~.:; h ezcümle diyor ki: 
~arb· er bu son 15 gün zarfında 
gun tıı u!l1umi 'nziyeti !hakkında. 
it g f~. ~~kçe daha nikbin bir ha
"ını ki ıg1mi söylersem ümit ede. 
dıa fazJn hayale kapılıyorum 
~ ına maruz kalmam. Geçen 

atıte ~ı~aret gemilerimizin za.. 
c< _!3ırndikinc nazaran daha 
· a~gır olduğu halde biz yine 

ıı ık Korsanlar o tarihlerde 
O'a Atıantik Okyanusunda 
ep . 1Yorıardı. Fakat neticede 
'rt't-J

1
• Yola getirildiler. Halbuki 

e 1 nikbinlı• : icabettirecek 
\'ı> er de v 

tl'el ~anhtar c ına mü.kem_ 
<ıııra U~ettc mukavemet ettikten 

CU. aarruza geçtiler. ltalyan 
trertıla.rı bu hnrpte zayıf ve iyi 
1>1 ~ ~ılmemi bir şekilde ken

tı b 'it 0sterdi. 1tah•an maneviya.. 
~ bir kında ileri silrülen iddiala. 
'-"'l' ili' tara~a brrakmakla bera. 
ı,~ bn~~ı.eı:ıı,, hlr surette iddia 

1::t"bı ı~ız ki ltalvan neferi bu 
~iv etıdinc mal etmemiştir. 
~ l ""f ri n<'k ivi anlıyor ki 

t..~ '1~nı nihayet bir diktatörün 
ı • 1 V('rine l:"etjrmek için 

('. 1 
~ 

1 
• ·ovm lrtıı1ır. 

'1 i b'llıkbinlit;"i ica.bettirecek 
lı\· r "". SPb('n de '1usollni'nin 
e n :ıılnrmdn ihtilatlar hu

'ın ~etir cek surette hareket 
":ınt:" olmasıdır. Filhakika bu 
~ ı- "t 'l se'"gü1.e ti. c::imdive 

"l h ıınr:ı\· ... em;lcrle nakledi_ 
" ıı • \rvar"lerinıiz'n hücumları. 
~il :;\rnb'len italva toprakla. 

ı ~ ır ır darbeler indirmek ve 
llıı ıı~;t;r- dıı1ın oz cesur ve daha 
~l~ııı kıt hıllunnn cenubi İtalya 
erı a. hUcumlarımıza tama

! l'tne~~ruz kaldıkları hissini 
r. ırsntmı bize bahşetmiş. 
c:: 
ltat' ıı zartcsl, bUyUk miktar

z an tayyarelerinin memle-
t 1 hpttklım bir hücuma. şa· 
h.. kı,.l ~k. . Bizim pilotlnrırn11.ın 
.~ ırn · 1 et-ıne göre lt.nlyan bom· 

lı (! tı layynrelerinin mUrctte • 
r -llıi ı raretıe ve aitim ile hareket 
~ ı ırı' ıı.veılnrı da onlan müda
~,~1 1 <:IIE'ıinden geldiği kadar 
• 

1
1Jce v:rdır. Bu muharebenin ne 

~!! l'aıı tardığini biliyorsunuz: 13 1-
~~~ bir it YYarcsl dlişUrülmiiş, eli -
~le !.ah aç tanesi de muhtemel su· r hıç ~p olunmuş ve tarafunız
,, taıl'tnı ır zayiat verilmemiştir. 
~~ a~ bu muharebede moda· 

'<ı f:gı )(Çifte satınh bir harp ta:r
~~la Ullanınıslardır. Britanyn 
l'f t!tne~a dUııenlerden birinin 
t ll~h~~de bunlarm hiç bir a.'\-
r.h~~ da 01.nıadığı ve top husu

bıı ~ 0te.k fakir bir surette mü
~ ~hlıa~u~ru görülmüştür. Eğer 
hıı htı tııe llalyanların en iyi tec-
o Ilı a.l'fı4>'ıt· taı~·an tayyarecillğinin 

~'Yacaıt~ l'olU şUphesiz ki mühim 

~~il~~ıa;;_ 
ıgiı\e ••u.ı.zı Alman tayya. 

ı;evırecck olursak gö-

Almanya, ltalya ve 
Japonya Amerikada 
· sıkı bir işbirliği 

yapıyor/ armış 

1''evyork1 17 ( A.A.) - Ame
rikada yabancıların faali\'eli hak 
kında tahkikata memu~ edilen 
narlamento enciimeninin reisi 
ıJies yaptığı beyannttıı, AmerL 
kanın silfıhlanmasına. ve lngilte. 
reye malZl:'me göndel'ilmesine 
mani olmak üzere Alnıanyn, hal· 
yn, .Japonya ve Sovy"tlerin A. 
merikada sıkı lıir isbirlil!i yap
t1klar1na dair sair günü bir be. 
yaz kitap neşredilmesi ihtimali. 
ni bildirmiştir. 

Dies ,cıunlan ila\•e etmistir: 

Lomlra, 17 (A.A.) İngiliz 
hava \'O dahili emniyet neuretle
rinin tebliği: 

Bu sabah düşman tayyareleri 
) Kent kontluğu sahillerini aşarak 
dahilf' teveccüh etmişlerdir. Avcı 
tayyarelerimiz karşı c;ıkarak düş
manı püskürtmü§lerdir. Düşman 
tay~·arelerindcn hiç bir Londr.ı mın 
taka.'lma geçml'ğe muvafflak ola -
manııştır. T)(•for llilı:man hava fi . 
lolnrı Taymis halici üzerine gel· 
miıılcr burada da karşılanarak 
püskü•·tülmüşlerdir. Akıncılar Kent 
kontluğu civarında mi yere Slis
scx konthığundıı bir yem ve şarki 
lnglltcrcnin bazı yederine bomba· 
lar atmıı:lardır. Raporlar az hasar 
vukua ı!Cldiğlni vP az zayiat oldu
ğunu göstermektedir. 

Ofa.t-;n1-:111· so ·n\Kl 
HtlCUHl,ı\lt 

"Ü'irendiğim ~Ör<.'. encümenin 
elinde bulunan de1 iller neı:;retti. 
rildiği takdirde Hit'er mukshele 
için tertibat nlmıf;hr. Bn tedbL T.onclra, li (.\.A.) - Ha\'a ve 
rin Almanyada \'e irmnl altında dahilit ~~?iyet nezaretle'l'inin ak· 

bulunan verlcrdcki A nı<'rikan r;am ~ 1~.1~ 
münıess'Jl · · .· r.r 

1 
ı Rugun oglccll'n )!onra Manı, dP.-

ı .erının ~t>ı ı ~tı rı ması_ nizi "" doğu c!'nup .sahilleri tize-
nı ktaleJ? etmek olacagı znnncdil- rinde dUı;manın yeni hava faallve-
me tedır.. t' k d"-''J · t· ~ h'li il · ı ay c::uı mı~ ır. ...a ı n ç rnev· 

ingiliz harp 
gemileri 

ltalyan Soma/isinin 
başlıca limanını 

topa tuttu 
Londra, 1i <A.A.) - Amirollık 

dairesin.in tebliği: 
Hafif İngiliz kuvvNlori 1talvan 

Somalisinin ha5lıcll limanı olıın ·ı1') 
ga.discio'yu bombardnnnn 1>t:nişlel'
dir. Karada bulunan hedaflere ve 
limanda de.,,irli duran """'n·1""1l 

isabetler ~ııkl q4'ı.ı~u çörillmü~tür. 
İtalyan kara b!ltnr)alan mukabele 
etmişse dP. fl!'IJ.,,, -· - IP<:ir11iz kal· 
nuş, gcmilr>rimizde zayiat ve ha· 
sar olmamıştır. 

Bir Al an vapuru 
batırıldı 

~·e,york, 17 (A. A.) - Nev. 
york denir. mahfillerinde bildiriL 
diğine göre. 28 leşriniıı,·velde, her 
halde bir Almnıt korsAn ~emisini 
iaşe 11;ın olacak, Kolombiyadaki 
Barianilla limanından kaçan 3644 
tonluk Alman bandırıılı Heligoland 
vapuru İngiliz harp gPmileri tara
fından Cara1b0s (Antil) adalaı ın · 
da yakalanarak batırılmıştır. · 

Yün İplikleri için 
yeni kararlar 

Ticaret odası, 1st11nbul plyasnsmda 
satılmakta olan yUn iplikleri üzerinde 
yeni bir karar vermiştir. HunA. göre 
bukle yUn iplıklerl beheri onar gram· 
!ık dort çileden milrekkep olacak ve 
turaınr mulıtcvlyıttın: göstertn 1barl' 
ler bıı.ndaj lizcrlndt' yazılacaktır. 

Görünmiyen Harp~ 

BEŞiNCi KOL 
l'aı.an: 
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Polonya taı ıh in girdiğimiz 

yeni devresinin e§iğindr. asilerle 
ilk kılıç kılıca gelmiş ve kahra -
manlığının yeni tarihini a<;mtlj bir 
millettir. Ve tekrar bayrağını mil· 

l 
l~~~~~n üst~nde açmcnya kadar da 
dogu5cccklır. 

Polonya harp mr,s'ulü değildir. 
Asla harbetmek i8teme ·~tir. 

Çünkü bl1yük bir devl<'tle tek ba_ 

kiine bombalar düşerek bazı ev
leri \'C diğf'r hine.lan hafif hasara 
uğratmı~ \'e bir yerde az miktar
da ölü kaydedilmesine sebep ol· 
muııtur. 

12 "=i avcılarımız ve biri tayyare 
dafi bataryalanmır. tarafından ol· 
mak iızerP 13 dUşman tayyaresi 
tahrip edilmi§tir. A vcılarnnızdan 
beşi kayıpM da dördtinlin pilotları 
~ağdır. 

l\ııclii.,, l i (ı\. A.) - 17 ikinci· 
teşrin n.ıo dan itibaren )'az saati. 
nin t"kTiir başlama.ar dolayıaiyle 
Kudüs rnd,rosu ne~rf,rat programı_ 
na bir ı::aat e\•vel haşlıyacaktır. 

Buna göre lngili7.ee haberler TUı:
khe normal saatile saat 13 15 
fr:ınsızca haberler 18,30. t:ürkç~ b~ 
berlen;c> saat 21 de ba.şlıyacaklır. 

" Lonllr.1, 17 (A.A.) - Bahriye ne· 
zaretı teblığ"ı: Mayn tarayıcl.!r Aubes 
SouUı ea. bu ııabah kendisine hücum 
eden. bir düşman tayyaresini dlişür· 

mli§ttir. Tayyare mllrC?tlehatından hiç 
biıi kurtulm<ımıştır. Soıılhseada hasar 
ve ziyan yoktur. 

• İsl•cnc.lcriye, 17 - Saat 20 den az 
sonra tekrar iki ı:el7.ele vukubulmut· 
tur. İkinci ulzele ıld dal<ikadan faz· 
la sürmiişltir. 

• N'evyork, 17 CA A.) - Amerikan 
komünist partisi Voorhess kanım! 

hükümlerinin şumUI dairesine girmek 
için komiinlst enteı nnsyonal ve sair 
yabancı teııkllAtlarla milnasebeUerlnin 
hepsini kesmi~tir. Geçep. blrlnciteıırln· 
de Ruzvell tarafından imza edllf;\n ve 
ı iklnclk~mın 941 d" meriyetc girecek 
olan bu kanu:ı yabancı kontrolu albn· 
da bulunan gnıplan adliye ncr.arcti 
nezdinde kaydolunmak mecburıyetlle 
ınUltt>llef kılmaktadır. 

Polonya eğer kendisinden bek -
lendiği kadar mukavemet göste -
rememi~se, bunun sebebi, içinden 
hançerlenmiş olmasıdır. 

Pı)lonyayı tarihin uçurumuna, 
yalnız, bu kahpe dessas hançer 

devirmİ§tir. 

Polonya ihanete kurban gitmiş· 

tir. 
Polonrauın her itibarla bir tuza_ 

~a düştüğünü vakayi bütün dünya 
nazarında ir;pat etmedi mi? 

Alman · Sovyet paktI gayet ma 
ıoum bir pııkt gibi gösterilmiııken, 
fonradan, Polonya mağlilp olur 
nlmaz yapılan taksimin C\'\'clcc 
kararhşmış olduğu iıt'ın edilmedi 

mi? .. 
Polonyada bu akıbeti evvelce 

idrak etmiş, hakikati bilen ve gö· 
ren vatanperverlPr ek"lik olma 
mıstır. Fakat diişmanın uzun za
mandanberi l?'emlekel içine, l'o -
hnya devletinin bütUn zaif nokta· 
!arına yerleştirdiği beşinci kol şe· 

bt>kelni, memlekette kimsenin 

~e,')ork, 11 (.\. A.) - Nev. 
york Daily NC'vs ga7.etcsinln n~ke· 
'rl muhabiri diyor ki: 

"Hitleı: veçen hafta tek bir si· 
lah atmadan bUyiik bir muharebe 
yi kil) bl'tmiştir denilebihr. Me.z _ 
kfır hafta zarfında Balkan mem 
leketıerine karşı mUcııdC'h•cıfnc nlt 
projesinin yarısı yıkılmış ve Al -
m:ın ba15kumandanlığmın büvük 
stratejisinE' te18fi edilem~z bir- za· 
rar ir:ı.<ı Pdilmi.'"tir. Romanva zr'
zelcsi ve lngiliz bombardıman tay_ 
yareleriyle Yunan askerlerinin bir 
leşmesi bu projeyi hemen tamn -
miylo bo7.muştur. Geçen hafta 
mihver hiçbir tarafta mu\•aL 
fakıyet kaydedememiştir.,, 

Madritte yağmur ve 
kasırget tafo·ihat yaptı 

Mıulrid, 17 (.\ . .\.) - D. N. B. 
Dün gece Miı.drid ve civarına 

tufırnasa yağmurlar yağmıl;?t ıi·. 
Yağmurun arkl\.'!mdıtn blr kasırga 
çıkmı~ ve birçok elektrik tellerini 
tahrip etmistir. ftfaive mahıo:enle 
ri ba~an suları bosaltmıştır. Tram~ 
vay ve yeraltı trenleri saıı.tJerce 

islememi!'ltir. Bir <'Ok vnmlı ''ar
dır . .M::ıdridin büyük cn.dd"leri dC 
saatlerce su altında kalmı trr. 

Alrlkada bir şehir 
daba general 

Dl Gole iltihak etti 
Lo~ıdra, 17 (AA.) - Hür Fran 

ız kuvvetleri umumi karargahmm 
tebliği: 

Gabon'un ikinci ehemmiyetli li
manı olan Portj~ntil de Librevil'in 
te !iminden iki gün sonra muhare. 
be etmeden te~lim olmu~tw-. Bu 
urelle artık Gabon'.un tamamı 

hür F rans.ız imparatorluğuna da
hil bulunmaktadır. 

General dö Gol Cuma günü LL 
J:>:erv!l'i ~iyaret ederek derhal şeh
rın ıa~ mi temin bakımından ıa. 
zım ~elen tedbirleri almıştır. 

General dö Gol umumi \'ilayet 
binasında sivil Ye askeri makamlar 
rnümes~illerini kabul ettikten son
ra kıtaatı teftiş etmiştir. 

Gabon'tın halk111 i~teğinc uygun 
olarak hür Fran,,ız imparatorluğu
na ilhakı ile neticelenen tedip ha. 
reketi e'na;;ında LilX'r.-ille ,.c ci
varında hiç bir kim~nin ölmediği. 
ni Ye yaralanmadı~ım bizzat müşa 
hede etmek!e General dö Gol mem. 
nun olmu~tur. 

General dö Go!, hür Fran ız 
kunetlerinden rnralı bulunan a 
kederi Ye e\ vel~"C Vİ"-i hükCımeti 
emrinde bulunan cü.zütamlan da 
ziyaret etmiştir. Yaralılar azdır. 
General Te~tu'nun emri altında 
hür Fran,1z kU\ Yellerinin ilerle. 
me ine muhalefet eden kıtaattan 
büyük bir kı"-mı simdi Cı<!neral dö 
Gol'ün emrinde - çalı~mayı talep 
eylcffit'ktedirlcr. 

P.srarı düsman tarllfmdan o dere· 
ee malümdu ve düşman mı>ınlr.ke
tin içine o kadar şümullü ihanet 
§ebE>keleri serpmişti kl Polonya, 
bir an içinde, hastasının bütün vü_ 
eut te§ekküllcrini ~ayet iJ i bilen 
bir operatör gibi harikulade bir 
süratle kesip biçmiştir. Alman or 
dularına meydan . okuyan ve ilk 
hamlede Berline gireceğini söyli • 
yen mareı;;al Sirnikli müthiş sureL 
te aldatılmıııtı. 
Mareşale Alman • Sovyrt paktı· 

nın gizli maddeleri olduğu, Po
lonyanm taksimi ke.rnrla.ştınldığı 

söylendiği zaman bir operet din_ 
ler gibi ncseylc giHmiiş ve çocuk· 
ça propagandaların tistünde olma. 
sı lazımgcldiğini gösteren bir gu· 
rurla: 

- Polonya hisküi değildir! .. 
Banıı Almanya ile> Sovyet Rusya_ 
nın ittifakı haberini getirecek o -

lana yalnız de.il derim! .. 
Cevabını vermişti. 

Mareşal, Hltlerin bir asker ol. 

şına harbcdemezdi. Po1onya kf'n · 
disine, ev\•elce mukarrer ve gızli

ce hazırlanmıs t>lanla saldıran kuv 
"·ete karşı, tarihinde hiçbir zaman 
ölmemi~. ölmez Polonya şö\·alye _ 
lerinın şerefli kılıncını çekmekte 

tereddüt etmemiştır. aıılamıyacağı bir ayrılık ve anar- _I mamasını istihfa.fln görmekte son 
ıoıi içine siirUklemPğe muvaffak ol. clereeA hata etmişti. ARkP.r olmı -
muştu. Polonynnın bUtiln kuvvet yan h!r adamın Almanya~·ı ha..rbe, 
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Polonya garpten şarka. son hu· 
dullarına kadar çiğnenmeden de 
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Hakiki Mede 
niyetin ölçüs 
Geçenlerde değerli muharrirle- t~kil eden öz filtiJ:leri llne F.iır n

rimizclen biri tahlili bir musahabe- ler daha haklıdır. Xitekım tı ı;n 
sinde medeniyetin yüksek kubbe- biz Atinaya hakim olan tep ' rdP 
ler. ker,·ansaraylar, kiliseler ve meııhur Akropolisi \•ecd i~in 
J<;yfel kulelerile mukayyet olma· rPdiyor ve nihayet birkaç · ·a 
dığını ve bugüne kadar bi.zr. haki· ıçindo nıhan mahzüz olu\o •• ız F 
ki beŞt>r tarihini intikal ettiren kat bu ınUtena.sip sutu~ ~ ~ · · rı 
sırrın daha Zl) ade (beşeri mefkfı- ni.ha.yet bir madde ölı;u J r ,. 
re) den ibaret ol 

1

_ - bug\inun s~n l . 

duğunu. yazıyor · \'azl\n: seri el" hi taııırrı. 
du. Tanhçi Seıılo 11\ iZi ,4 yan ,.n 'ısl harbl 
bo!l.'~.n •• mUdafaa .UC. J\ •~ela.sal bır un içind bu 
ettı0ı k~ı:zıeıer I b dic.'arı bils u • 
\•e marnul'eler tun bir harabe· e 
medeniyeti,. niıı büyük bir şey üa· döndürüp hfık ile yek<>ıln ede>b.'İr. 
de etmediği muhakkaktır. Terakki· Fllknt harp \'alışetinin \'C 1tah an 
nin maddi \'0 ahlaki vP.çhcleri biri· bombardıman tayyaresinin o~tn
hirine bağlı dPğildiı·. Her hnldc he· dan kaldıramadığı şey, o milletin 
şer hilkati, insan ılehasının yarat· durmıyan bir 'kan seli halinde a· 
mış olduğu eserlerden. sanatlar- kan milli Ruuru, fikri yadigarları 
dan, mamurelerdl.'n cok daha az ve ve ahFlki h::ıJ atıdır. 
ağırlıkla değişir. Knrtaca \ e Tı uva Bir zamanlar Danının da muhte
şehirleri, Kleopatranın sarayları, şem ordulaı ı eski Atinn beldesini 
Scmiramis'in cennetasıi nama bah- yağma etmiş ve yakmış olduğu 
çeleri muhakkak ki bugün bomba halde ne i."flatun ile Aristonun fel
ynğmuru altıııda yıkılmakta olan sefeslne ne de Aristofan ile So
Avrupa mamureleı inden çok daha fokl'un trajedilerine bir şey yapa· 
muhte~em ,.e debdebeli idiler. Bu- bilmiştir. BugUn TUrk medeniye· 
na rnğmen bugf.in nihayet lfıf:r:i bir tini ayakta durduran kuvvet \'0 

kıymetleri haizdir; veyahut da 8rr, yalnız baı;ma olarak Süley
mlitecessis ve paralı bir seyyahm maniye ve Selim camilerinin kub
zevklni okı:ıayarak kadar bir te- heleri veyahut da Hasankaledoki 
ınquya dPğer est>rJerdir. Fakat bu Çob&ndede jpbi köprüler değildir: 
dev l'serlerin çoğu kırbaçlanan in· bug{ln Till'k milletine şerefli bir 
Ran esirlerinin feryat ve eninleri hayat mevkii veren kuvvet bu e
tı>meller·inc karı.şan kan pıhtıla~ ~rlerin bir sembol olarak ifade 
UstUnde havalara yUksellyordu. ettikleri Türk ınedeniy~tinin mef
Buglin lıir inşa dalaleti olarak sey- küresi, Türk milletinin a.hllı.kt ee.. 
retmekte olduğumuz firavunlann ciyesl ve hMletlerl ve cenga\·or
ehramları binlerce insan ıztrrnbı· llğidir. 
nın ifadesi ve dalıa ooğrusu meza- Hakiki medeniyet a.ncak madde 
rıdır. Renan'ın ''ilmin halka hiz- ölçU Une 111ğmıyan bu maneYi ve 
metleri,, kitabının bir yerinde yaz· fikri kıymetlerin bir muhtU!! lrı.sr· 
dı~ gibi, "her gilzel ve büyUk ge- dır. Medeni adam, hayvani tabi
mıııin yanlarında bir cehennem atında melmus olan vah"İ s vki 
vardır ... cühılesi dikkate f18.Yandır. tabillcrini yenip beşeri hası '{'rini 
Hakikaten eski zamanlarda mad· yllkselten, incelenen ve a· • rbi. 
di medeniyetin' tecellilerinden lbiri niye kaçan adamdır. M.C' 1 ı i ce· 
olnn kadırgalarda işçi hayatı bir miyot de, rnaşeri tahle • u{ .• ki 
işkence idi; ve nitekim son za· va.hşt kabile duyguları ve mey lftrı 
mllnlarda (\'olga mahkumu gibi lanndan kurtuhıp insmıi'c n ,. 
<;alrşmak) tabhi bu isimdeki m0§- beşeıi mefkureler uğnında cldol 
hur Rus fihnindl'n kalnuştır. Ta.ri- de bulunan cemiyettir. ~lolı'n as· 
hin esk~ medeni Ôserlcri hep in· ıı. eşki rnefkfırele\· çağlaı ınn n r.:ı 
sun aklı kudretinin btr otomat ma ran katilim ve ee:faleti nrt1 ı 
kine gibi çal..ışmasile meydana gel_ Fakat ibugünUn haşin ve ic;lll' ~ 
~i~Ur. ~eddi Çin, Babil kuleleri cı mefkfirel rine bakıp da alda 
gıbı eskı şaheserlerin bilgtlnkil nıınlar ve bUtUn suçu ilme atanlar 
k~yn~etlerine ise, birkaç asır sonra olabWr. Buglin Avrupanm orta· 
kı bır devrede bugünün Eldonıdo smdan kopa.n bu mefkfırel<'r nılıa
bendi, Majino hattı veya Nevyork- yet bir taraflı tek iddialı \C ego
daki yüz katlı binalarmın kıymet· isttir; bütiln du)1;'Ulu ve çalı.,kan 
leri aynı olacaktır. Bazı bedbin mllkıtleri bir tek iradenin ve arzu 
düşUneeliler bu zahiri çöküntül~re nun man1vel8.sm.a ram f"trnek isti
ve badi oldukları ıztıraplara baka· yen mef«ure medeni olamaz: çün· 
rak ilmi bir çok hizmetleri yanm- kU adalet meiihuınundan, hürriyet 
dil bir taraftan da vahşeti ve bu- preMibinden mahrumdur; ilim bu 
şuneti yaratmakla itham edecckle· mefkü.relere kaynak teşkil etmek
ri tabiidir. Gerçi harp ve ma.şeıI ten ziyade, ginahsız bir vasrt.a ol· 
k1tal kimyadan, fizikten vr hatta makt.adır. Muhakkaktır ki yıktlc ve 
tababetten fatifade ederek silahları harap mamureletin, va.bet harp 
tclcemmlil ettirmiş, bir anda yüz. musfbcUerinin enkazı araıımda d&· 
!erce in.c;anı öldUrcn gazları ve hl izleri kaybolmıyan medeniyet, 
mikroplan, yangın tevlit edici bom- ahlak ve diğerbin mefk6re ile 
baları meydana çıkarmıştır. Eski kabn olan medeniyettir. ı.mıt na
Fransız mütefekkirlerinden biri- mUBla:rmı, astı ıkanlarmı ve göğti&
nln dediği gibi ·'vicdansız ilim, ru· lerlni :rnUtecaviz bomba ile tankla· 
hun harabisinden başka bir şey ra karşı siper edem biltün kahra· 
değildir.,. O halde hakiki medeni· man mllletler, bir &\'UÇ ıt.opralt oe
yetc bir ölçü ararken mamur bel- .sametinde olsalar dahi bUyUk mil
denin mermer taşlarını, demir cu· letlerdir; çünkü milliveti olmrvan 
buklarını, beton köprillerini ve e- hakiki dUnya medeniy~tinin m~ha· 
lektrıki cihazlarını bir tarafa hıra- rip baynıktarlarıdır. 
kanık bunların hepsine kaynak Dr. Ra..rim ADASAL 

kat'iyyen inanmıyordu. Mareşal, 

Nati Almanyasını giydiği kuzu 
postu ic:;inde görmekle delilik et~ 

mişti. Almanyayı göriindüğü gibi 
tanımak. ona tarihin en korkunç 
sü rpriziııi hazırlamıştır. 

:Mareşal, a.<1la modenı harp ve 
silahlardan haberdar olmadığı hal. 
de büylik zaferler rilya5ı içinde 
U) kuda yürüyen bir insan gibiydi. 

Bilhassa, beşinci kol tnra.fında.n 

kendısine verilen sahte istihbarat 

hususi surette görmek istedi~imi 
söyledim . .Mareşal, pek meşgul oL 
masmn rağmen, o gün heni uzun 
uzadıya bekletmeden kabul etti. 
~amimlyelten ziyade hayretle kal'· 
sıladı. Yüzüme merakla bakmak _ 

taydı, 

Kendisine, hemen askerlerin alı· 
şık olduğu vcçhile, me5cleye cep_ 
heden girerek. düşmanın yeni ve 
tC'hllkeli faaliyetini bildirmek is • 
ledim. 

raporları, onu müthLs surette al • - Kahramnn Albay Sa.mero. 
dalmaya muvaffak olnm tur. viç ... 

Polonyada b~inci kolun harp i- Diye söze başlndun. 
lan f'ttiğini açıkça gördıikten ve Fakat mareşal birdenbirıı mUte· 
Albay Samero\'İÇ bu görünmez cssir bir yUzlc sözUmll kP.!!ti: 
harbin Uk kurbanı olduktan 5onra, -- Evet, çok feci. Biliyorum!.. 
Sameroviç'in rolünü de ben UzerL Dedi. Telefon hft.di.cıesi lçih tahltL 
me almLS bulunuyordum. kat yaptırılıyor. 

O gün otelden çıkar çıkmaz Di- l - Fakat albayın neye kurb&J\ 
nutl'ovlç köyündeki köy papası Po gittiğini bllıyor musunuz, Mare · 
poviçin ölümü hadisesinde ne şal? 

miıthiş memleket mukadderatının Mareşal kirpiklerini oynatarak 
gizlendiğini, son derrcE' ehemmi _ tcıreddUtle ~·ilzümc bakıyordu. 

Yl'tlnden dola~ ı, bızzat marHşale - Şüphesiz dilşma.n te.,kllltmm 
bildirmeye karar \ermiştim. Ur tutağı diye mırıldandı. 

Derhal erkanı harbiye harekA.t - Şüphesi.7., mareşal 1 Fakat 

şubesı "etini 1Jyaret Pttim vı> ma· 
resall cok ınühlm bir mesele için 

gayet mühim bir §ebekey~ ~ını, • 
mutlu... (Devamı ııar) 
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·talya 
boz a. 

... . 
Atanstacm dili 
OİLİZLERİN 

LİGİNİ 
A TTIBAN· 
SEBEPLER 

....... 
g lecek <&~ tararı 3 üncüde) 

Atln:ı., ıs (A.A.J _ Ilöytcr bildiri· ruruz ki son 10 gün zarfında 
yor: 

Rlcıı.Uerlnln bozguna dönmulne ma 
n1 olmak lçl:ı İtalynnlıır, Yunan • Ar· 
navut hudud•ındakl mulınrebelere bil· 

yUk ir,!ktard:ı tayyareler iştirak etti· 
rl) •• 

Eplrde Yunanlılar e.re.zi kazanmak 
ta devam etmektedir. Bu bölgede al· 
çaltta.n uçan ltıı.lye.11 tnyyarelerl, dal· 
go. halinde Yunan kıWarmı bombardı 
mfuı etmiş ve mitralyöz ateşine tut· 
muştur. nk zamanlıırda. bu bombar· 
drtnanlar Yun!\ll kıtaatınm ilerlemesi· 
nl yavn§latıp ağtr za~1at verdirm!pe 
do umum! ilerleme devam eylemekte· 
dir. 

ttnıyı:ın tayyarelerinin müdahalesi 
Gönce etrafmd.a ve Pindustnkl hare· 
kAtı yava§labn!ldığmc!an bu bölgeler
de Jtunıın ilerlemesi devam !ltmekte· 
dlr. (un:ı.nlılarm kuvve! mo.ncvıyelerl 

mükemmeldir. Son gUnler zı:ırfmdo. 

kendilerinden tok Ustlln si!Ahlarlo. mu 
cehhez dll§man kun·eUerlnl tardet· 
meklo hayret verici ce3aret g8sterml§· 
Jerdlr. 

Hadiselerin 
tefsiri 

çok manidar hadiseler vukua 
gelmiştir. Tahattur edersiniz ki 
bir aydanberi !ngiltercye karsı 
yapılmakta olan tayyare hü. 
cumlnrı pek yiikseklerden uçan 
ve pek çok miktarda avcıların 
himayesi altınıda hareket eden 
avcı _ ıbombardıman tayyareleri 
tarafmdan yapılmıştır. Fakat 
bu tabiye son bir kaç gün zar_ 
fında değişmiş ve eski ahbabı
mız 67. Ju tayyaresi yeniden 
meydana çıkmıştır. Bu eski ma. 
kine geçen ağustosta. o kadar 
şiddetli tedip dnrbelerirııe maruz 
kalmrştı ki, onu artık bir daha 
görmiyeceğimizi ümit ediyor_ 
duk. Halbuki yeniden teşrif 
buyurdu ve bermutat azim zayi
ata maruz kaldı. Deniz hava da. 
fi toplarımızın da yardımile bir 
87. Ju teşekkülü avcılarımız ta_ 
rafından tama.mile imha edil. 
miş ve refakatlerir.ıdeki Alman 
avcıları buna mani olmak için 
hiçbir şey yapamamıştır. 

Bu tip tayvareyi yeniden kul
Ianmağa ne lüzum vardı? Bun. 
lar biribirinc yakın bir halde 
gelmeğe mecbur oldukları için 
avcılarnnIZin sekizer mitralyö. 
züne maruzdurlar. Buna bir ce 
vap olarak düşünülebilir ki Al: 

(Ba.s ta.rafı 1 nclde) manların gerek bombardıman 
ye nezaretinden h:ı.rtclye neuı.reti- ve gerek avcı tayyareleri zayi_ 
. e naklettiği, hu anuln. Alman atı o kadar yüksek olmuştur ki, 
Filhrerl mtıerln 1spa.n)a hudutlu· Almanlar yeniden 87. Ju tipini 
ruı. gelerek general Fr:uıko ile ko. ortaya çıkarme.ğa mecbur ol. 
nu,tuğu dUşUnillecek olursa bu mu§lardır. Diğer tir ihtimal de 
defa 1'1'.ndrlttcn kalkıp Paric; yolu Almanların avcılarından bir kıs. 
ile Berllne gitmesinde mutlaluı. 
mlilılrıı hir 6l'lik bnlunduim anl.,sı. mmr şarka doğru göndermiş ol-

.,,.. ..,. malandır. 
lır. H 

Acab:ı hu sn1k ne oln.bilir~ er ne sekilde düşü.niilürse 
Hatıra gelen en ma~ml ihtimal düşünülsün şu neticeye varıl

sudar: ~nlerde İsp::myn, Fıısm maktadır ki Almanlar taraf m. 
r-;lmalf garbi kö inde mUhlm bir dan İngiltereyc yapılan gündüz 
stratejik mevkide bulunan Tanca taarruzları kuvvetten d~ekte 
5ebrlnl l§gal etti; bu ı~waı hare- ve gittikçe mUcssiriyotinl kay_ 
keti goneml Fmnkonun cwelce betmektedir. Buna mukabil avcr 
İng:iltcreye vermiş olduğu söze kuvvetlerimiz daima artmakta
mtılınlit oldu~ I..ondnınm dır. Pilot ve tayyare ihtiyaçları. 
dfklaıtfno ~~ i c clc1di sır ı ~ız hiçbir vakıt vasrl olmadtğl 
rette tnhlll olunduktan sonra tn_ b_ır dereceye kadar yük.c;elmiş_ 
ı;1ltcre hW.illnetl Madrta prot.esto tir. Bu sebeple iatikbale büyltk 
ederek "J}nyet ~ı;al edllmı Tanca.. • bir .Amnh·AfJ .. hllJ<abilirlz ... 
dn: tıı.hldmat ynpılaoak olursa icap . 
eden tedbirlcrtn almacağmı,, bil- • Sel:reler 
dlrdJ. 

'.Aiı1A.5ılıyor Jd İng:ilkrc general 
FAnkonun Tancayı tahlıim cttu .. -
1.e;ı sonrn Almanya. ,.e ttalyaya 
f Ş.1fuı ctmcslndcn cndl~c cdİ _ 
eri e :eıoo beynelmilel bir idım.•. 

ye :ti&.bl rolan bu ~rln milnh~ımn 
!§~'il idaresine geçmesine ses 
~yor; fakat bundan ileri ini 
debolllttn.ıik boğnmuı. ni t cm.nl
~:~t ibıılQiıımdnn kelidlsı iç.in te1ıli· 
'ilM,J göt'ijyor. IDttcrle Musolinl ise 
tii>ru:C]ndan dalın baskıı şeyler 
bekliyor. Onun fcln İspa.nyol harC 
Ciye nnzuınm Paruı yolu lle BerU. 
no n.rndııL1 m'\bklil uıziyetten kur
tulnınk ma.ksOOilc gltti~r:ino hlik • 
metmek JAzırııı;:eUyor. 

HASAN KUMÇA \'1 

Yugosıavyada 
yabancı tayyareler 

(C.'l.Ş b.rafı 1 nrlıl") 
<lclerlnde yabancı tayyarP.ler Ma • 
nastır ve Keşova Uzerinde uc;muş
lnrdır. Tayyare dnfi bataryaları _ 
nın şiddetli ateş n.çma.sı ve Yugo. 
slnv avcı tayyarelerinin dcrha.I ha· 
vtı.lanması ilzerin-0 yabancı tayya -
reler bombalarnu ancak Keşova 
civarına ve iki köy yakınma \\la _ 
bilmişler ve derhal uzak: ak 
Yugoslav topraklarmı terketmiç _ 
lerdlr. İnsanca zayiat yoktur. Yal· 
ruz ha.sar vukua gelml§tir. 

~ 
YARIN akşam 

• 
sınemasına 

Gldlnlz l'C Gösterilmeğe Bo.~c:ık olan Gllzel n EmııaJgiı; 

ız 1 a ebe Yurdu 
FRA..."\SIZCA SÖZLÜ Ft.LML.'\"DE 

l\Iodem kız t:ılebo yurdunun ne oldul:'\Jmı... ve 16 yn,ıanndald 
lazlarm ~tr.ckler ~bl atılıın kalplerinde a5km ika cttl{,'1 tııhrib:ıtı 

gllrUnliı:. BAŞ ROLLmmE : 

AN ~ SHIRLEY • RALPH BELLAMV 
~ ın ve YARiNiN 50 VILDIZI 

BETTE DAVIES-HENRY FONDA.il 

OtomollH IAstlğl 
geliyor 

Ticaret vekAleU devlet ihtlyacınn 

l~zım olan otomobll IA.stiklerlnden 
sonra · son zamanla'!'da memleketimi· 
ze gelen uı.stıklerden · bir kısmı art· 
tığından bunları d~vlete dolayısile IJI 
yapan otomobil \'e kamyon sahiplcrl· 
ne veıilmeslnl mmtaka ticaret mU· 
dUrlUğUne "oildlrml,ştl. Bu 10.stlklerdCD 
mUhlm bir kısmı mrmleket, dahilinde 
posta naklly:ıt mUtealıhltıığinl yapan 
l:amyon ve otoblls sahiplerine, d;}vlet 
lnşaat ve yol mUtcahhltlerl ko.myonla· 
rına ihtiyaç nisbctıtıde idare ile tcv· 
zl edilmiş gene bk kmm lıl.stlk art· 
tığından bunların İstanbul taksilerine 
verilmesi tai<arrllr etml:§tlr. Bu tevzi· 
atm şoför ve otomobilciler cemiyeti 
vasıtaslle yapılması mUna.s!p görUl· 
miJştUr. Tak;ırrUr edPn esasa göre l!U 
liğe ihtiyacı olan ı;o!ör otomcıblllnl 

cemiyette lturulan heyet önUne getı· 

rerek Uıstlklrrinl gösterecek ve ihU· 
y:ı.cı sabit görUlUrse kcndlruıe Uistik 
verilecektir. Fakat bir otomobil sahi· 
bino iki !As~lkten tazla vcrilmlyecek· 
tir. Bu suretle İstaııbulda bulunan bil· 
tUn tıık!llerin lhtıyııçlannm gldPıil· 

mesi imklı.m hasıl olıcalctrr. Maama.· 
fih memıe:<ctiınizc iki yerden yeniden 
ikl parti 11\.ııtlk gclmel:tcdir. 

General . Oamlen 
(Baş t:ı.rah l nddc) 

,·al Paristen Vişlye dönmilştür. 
Lava! Pariste Alman mnısamla. 

rile görüşmeler yapmıştır. Bu g;> 
rilşmelerin hedefi mareşal Peten. 
le Hitler arasında kararlaşan teş
riki mesaidir. 

Çörçllln taarruz 
orduıa 

_.,."1" (Ba' tarafı 1 ncide) 

da I..ondrada. kaydedilmiş ola
caktır. 

Dün 1905 sınıfına mensup l"
lup .bu ay ic;inde iki grup olarak 
isimlerini deftere geçirmiş olan 
150 bin kişi tn.;iliz ı:;liahh kuv
vetlerinde hizmet almak için 
kaydedilm~tir. 

Tatbik edilmekte ola.n kanuna 
göre halen kaydedilecek bir bu. 
çuk grq.p knlmıştrr. Bunlar l 904 
sınıfı ile J903 amıfmm bir kıs.. 
mıdrr. Bunlar da tescil edilince, 
ihtiyat meslekler kısmına ayrı. 
lan binlerce ki~inin de askeri 
hizmet için tahsisi suretiyle bil.. 
yük tadilat yapılması ve ÇörçL 
lin geniş taarruz ordusu ismi ve. 
rilen ordunun nihayet te.ı,~kkiil 
etmesi beklenmektedir. 

Bambarg 
bombalandı ·-- (Ba.' tarafı 1 ncide) 

de ve Dortmundems kenarında 
bulunan petrol tasfiyehanelerini 
bombardıman etmişlerdir. 

Bu harekata iştirak eden tay. 
Ncvyork, 17 (A.A.) - Berlin 

Alman kaynaklarından gelen 
haberlere göre, evvelki gece 
Hamburg bombardnnanma kar_ 
şıhk olarak seçilecek ıbir 1ngiliz 
şehri üzerine Coventry'ye yapı
lan taarruzdan daha tahripkar 
bir hücum yapılacağı hakkında 
mühim bir tehdit me,·cultur. 

18.11.1940 
8.03 Hafif 

program 
9,00 Ev ka drnı 

12,S.'J Peşrr,.l,.r 
18,05 Şarkılar 
H,00 Kan,ık 

proı;ııtm . 
ııı,os Radyo cnı.ı 
18,40 İnce ııaz 

11),l.; H:wul~ l'\fı>n 
parçalar 

11*,l.'.i TUrl<Ulcr 

20,45 Alrnrdcon 
Solol:ı.n 

21,()0 l>lnJe,·ld 
bteklerl 

21,30 Koııu,ma 
2ı ,ıııı Ork~trıı 

22 ,t ~ C.ttı.b:ınd 

19.11.1940 
8.0S Hafif 

program 
il.Ot F.v i<:ıdını 

12.SS Kıtrı~ık 
Şarkı 

11,00 :'\ltlı.lk Karı· 
-.ık program 

1 '.08 C1Rz ınllı:lğl 
l~.30 Çiftçinin 

~ıın.U 

ı s . .tl'i ırny 1'1\7.ı 

19.00 Tem~ıı 

l 
ı:u.; ırruııı 

he.ve ti 
l?O.n Küm•· 

ht>Jt'll 
'?I.30 ıı:onuşma 
'! l • .Sö Salon Or· 

ltr •t rası 
'!:!.1:; Salon 

Orl.ı•stm!lt 
'!8.00 C'a7bon<l 

Sehir Tiyatrosu 
btlkll\1 Cadt'l~lndP. Koml"

dl kısmmrlıı. Ak~ın 
20.SO da: DADI 

Rac-:t Rıza Tiyatrosu 

Halide Pi3kln beraber 
l8 Pazartesi, 19 Salı 

akşaınl.'.ın: &yoı;-lu 
Halk Sinemasıı;ıda: 

BE?'ıil öPt~-nz s perde 

' 

İaglllz 
bombardıma ıarı 

yaz ünden 

Pahalılık ve tbtllr4r İtalya • Y I! 
(Biş tarafı l ncldtı) 

çcrek Adrlyatik denlzinda ın~ 
lif taarruzlar yaptıktan' sonrn 
men üs~üne dönmü§tUr. 

(U:ış t:ırnfı 1 nciılc) 
kında sarih hiçbir sızıntı olma
mL'?tır. Ancak iktısadi ve askeri 
istihsal işbirliği sahalarında Al • 
manlar tarafın lan bazı neticeler 
elde edildiğinıe. fakat siyaseten 
hiçbir adım atılmamış olduğuna 
dair deliller vardır. 

(lla.5 tarafı 1 ndde) 
ideyi terslnd!!n ele nlırııak şöyle ele· 
memiz ltızımdır: .BJer fiya.tıarın yUk 
selmes!nl \"e lhtlkılrı lstemlyors;ık Ih· 
tıyacımız , olan maddelerin hiç dctllsc 
ihtiyacı kar~rlıyacalt Jcadarının plya· 
sadn mevcut olmasını tenıln etmeli· 
ylz. 

B c: .ı\Unıı, 18 (A. A.) - Il. · ·:ı-
Epir cephesinde ttalyo.n tıı)? ( 

releri bü:>iik faaliyette ;!:ıuluntn° i" 
lar. Buna rağmen Yuniı.nlılarıtı C• 
lerlemesini önlemeğc muvsffsl! il' 
lamnmıı;lardır. Yunan kıtaatr ~ 
almnğn ve düşmana ait harı> er 
zemesini clC geçirmeğc dc\"aJll İngiliz hava kuv\'etlerinin 

hlicumlarından ürken Almanla. 
rm Sovyet Rusya dnlıilindc. f n
giliz bombardıman tayyarelerin. 
den uzak, gemi \'e bilhassa de. 
nizaltr tezgll.hlarr V.J tayyare 
fabrikaları kurmak istediklerine 
hükmolunabilir. Ruslar, yapa. 
caklarr bu teçhizatın bir gün 
kendilerine karşı kullanılacağı
nı bilmekle beraber bu fikirlere 
muhalefet etmemişlerdir. Çün_ 
kil bu fabrikaların ve bu tez. 
gahlann idareleri kendi ellerin. 
de olacaktır. 

Yerli mallar için sözüm yok. Onlar 
nnsıl olsa bulunur. Falıat ithalG.t mad· 
deleri Uzerinde billıassn durmak ııı.· 
zımclır. Bunların da çoklu;?unu temin 
için ltha!M t.ncirinl teşvik ve himaye 
liı.zımdır. meJ.:tcdir. fıı• 

Cöricede İtalyan tayyareleri 
aliyc>te geçmişlerdir. Fakat fil~ 
nanlılar ilerlemeğc devanı e~ _,ı 
tcdirlcr. Şehrin pek yakında. ~0 .... 
edilmesine intizar cdilmekt elif· il' 

Diğer taraftan Almanlar Sov
yet Rusyanın petrol ir~alii.tmın 
arttırılmasını da istemislerdir. 
Bu cihet, zelzeleden dolayı Ro_ 
men petrol kuyulanrr:fa ciddi 
hasarlar husule geldikten sonra 
hususi bir ehemmiyet kcsbet. 
miştir. 

Siyası cihete gclinca, Sovyct 
Rusyanrn Türkiyeyc aleyhtar bir 
siyaset yoluna girmiş oldu~una 
dair hiç bir eser mevcut değildir. 
Ruslar, Türklerin kendilerini 
müdafaa cdeccklcrir.ı~ emindir 
ler. Kafkasya da bir krş harbi 
için en az muvafık olan sahadır. 
Diğer taraftan Rusya her türlil 
askeri harekattan uza 1< kalmak 
hakkındaki fikrinde de musir
dir .. , 

SOVYETLERE fNG1Llz 
TEKJJ1F1 

Gazete, bundan sonra, İngiliz. 
ler tarafırdr.a s~)\·yet Rusya'ya 
yapılmış olan te~iflere temas 
etmekte ve bunların ancak bir 
müza·kerc zemını olaraJc ileri 
slirülmüş olduğunu işaret ede. 
rek "Eğer bu teklifler, söylen. 
diği gibi, bazı Sovyet mahafilin
de ancak-n~d bir ~ıemmiyetl 
haiz olarak telıi.kkf edilmiş ise, 
böyle bir mütalaanın, zemin ve 
~mana mutabık olmadığını" 
ıla ve eylemektedir. 
Mııhanir bundan sonra lılr rap1Jr 

nmhtevfyatuv:lın lı.,hsetmektedir. Du 
Rapora naz.,ran har!ciye komiser mu· 
avlni Vlftruıldnin 1nglll.z teklifleri hak 
kmdn tlfaht bazı mUtnlcala.rı .serdetti· 
ği ,.e bu m~yandn, Baltık memleket· 
terinin ilhalnrun fiilen tanmma.sı key· 
!!yetinin tngılterc, lıu memleketlerde 
hiçbir slyas1 mUmrs;ll ve konsolos 
bulun<lurm:ı.dığı için bir emrivaki ol· 
duğunu ve B:ıltık l•Uk!lmetlerinln In· 
g!ltcredeki pa.ralıırı !le ı:efnret ve kon 
solo.sluklan mcselctcrlnln bu tekliCle,. 
le halledllınış bulıınC:uğunu söylediği 

zikredilmekte ve ınuhnrrlr buna cevnp 
oıa.rnk da 1nglllz tekllflerlnln, aynen 
lmbul veya aynen :-eduedllmcsl lcabc· 
den bir kU! şeklinde de~il. uınumt bir 
tarzda yap lmı:ş olduğunu hntırlatmnk 
taılır. Herlıalue muhakkak olan bir 
nokta. vardır ld, o d:ı R'..lslar tarafın· 

dan ~lmdiy.a kadar l'fr ce\·:ı.bm gönde· 
rUmcml~ olmaaıdrr. 

II:ırp IUmlat için büyilı~· milsıkUJ.U 
doğurmuştur. ltııahl: ticareti ynpmak 
bugün ı;ok az ihtimalli bir piyangoya 
girme!~ el melctlr. E\ vclll. nmlı o· 
lan ve harp tehllke!'inden u::ak bir 
memleket bularr.kRınız. Ondan sonra 
o memlelcette siparlşl kabul edecek 
firmayı tedarik ctrrıelc lazm1. BugUn 
klirlngle kimse ı, yapmıyor. Pe,ln 
parayı <.la vereceksiniz. Fakat buu:ı 

rağmen o memleketin harbe girmesi, 
malınızın mllsa<lerc edilmesi. yolun 
lrnpa:ııp gcleıııcıncsl, va.purun yold:ı 
bombalıı.nma:ıı vcyn torplllenmesi fh· 
tima llerlnden blrislnlıı baş sösterme· 
si yfü:de cloks:ı.ndır. Bu takdirde p:ırn· 
nız yenmıştır. nunıan hangi sigorta 
lmr,şılıyor ·~ Hic;... Eh bu !tadar rczl· 
toya k:ırşı '.thııltıtçıya ne cesaret \e· 
reulllr? Ancak fazln kazı:ınmalr, fiU 
halde itııaiAtçıya M.r tnyln ederken 
bUtun bu tehlilcelerl gözGnUnde tuta· 
rak onu tehlikeye ntılmnğo. cesaret· 
lendiı·ccck bir kAr \'ermelio.Jir. ı.~akat 

bu kO.ra mukabil memlekete çok mal 
gelecek ve piyas:ıda anormuı fiyat 
yUkseli§i kalmıyacııktır ki bunun kıl.· 

n bUtUn memleketedir. 
Fiyat Murakabe Komisyonu bizce 

faydalı bir tı:şckkU!tJUr. I\:omlsyonun 
çalı§malarında bUyUk bir dUrll.'!UUklc 
hareket ettiği muho.kltaktır. B:ızı u· 
falc tefek hatalar olsa bile bu da bu 
!C\'kall\dc zamanların, l:omlsyon ka· 
rar verinceye kadnr vnziyetln sUratıe 
detışmeslntn ve nihayet komisyonun 
bu l;,te yeni olmasının tesiı11e vuku· 
bulmaktad:r. nugUnkU şartlar ıçlndc 
böyle bir mevcudiyet ıa.zımdır. Bunun 
faydası <.lıılıa s:ınrn dalın lyl nnlaıııla.· 
caı<tır . ., 

ntR ~1U1EAlfllfDE Gômı: ... 
Mlltca..>ı.hit Mecdi GU\•cnıı de gör!l§· 

leı1nt şl:lyle ar.la tmalctadır: 
•'- Blr .F'ıyat Murakabe Koınls.Yonu 

var. Bir takım fiya tlar, ktırl:ır, ):UzdP.· 
ler. d:ı.ha bilmem neler tesblt ediyor. 
Bunları gazetcl:ırcle ve zaman zaman 
l'omlııyonun verdiği n~nlard:ı görUyo· 
ruz. Fakat bunların kom1$yon aznsın· 
elan başl:ası tarafından dinlendiği id· 
dla olunabilir mi? nu memlekette çi.' 
vln!n k1losunun 210 kuruşa s:ıtıldığtn· 
dan komisyon nzası haberdar mı? 

Komisyon l<ararlarmı::ı n:ı.zarl ka.I· 
mamaıu ve gU!Unc;; olmaması için ko·. 
misyon vey:ı. ticaret mUdllrliJğU her 
mUrnc:ıat edene te3blt cttır,ı fiyat U·• 
zerinden mal bulabilme!!. teJ,ı.r:!< et· 
melidir. l{omlsyon bize koydu~u .!yat· 
lıır Uzerlnden mal buls:ın, her m!!teah· 
hlt aradaki larl:ı s~ve s~ve Kı7.ılaya 

ver.mc~e hazırdır ... 

fff011l'S TH \l\l\'A \',\ ç,\I:I"TI 

DUn, şoför Mehıııedln ldarcııintleki 
309i pakıı nunınroiı otoblis l•öprU 
UstUnde yolcu ala.-ı 2:;i sayılı trnm· 
VO)ll arkadan binuirml11tır. Çarpma 
netice.sinde olobU:.Un lc;;lndc bulunan 
Ömer ynrnl'lumış, hastaneye kaldırıl· 
rnıııtır. 

• • J ... .--. 

Devlet Demiryollan ve Limanlan 
· işletm'e Umum~idaresi ilanlan ' 
'.Muhammen bedeli (1~55) llra olan pirinçten mamul .ZOO adet masn, 200 

adet asma, 30 adet furgon Uımb:ı.sı ile 15 adet lokomoU! fener reflek~örU (26. 
11.940) salı gUnll saat ( 10.;30) d:ı. Haydarpıışad!l gar binası dahilindeki ko· 
ml.syon tara!ımfan aı:ık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ıstıycnlcrin (139) lira ( 13) kuruşluk mumlckııt teminat 
ve kanunun tayin ettiği ves:ı.lkle birlil tc eks iltme gUnU snııtlnc kadar komls· 
yona mllracaatıarı l&.zımdır. 

nu işe alt ş:ırtnıım ' r ı'lmlsyor dan parasız olnrnk dağıtılmaktadır. 

Semti, malıal'C"sl 

BabıG.11, Sn llımesclt Cağaloğlu 

ı~umkapı, Bayra.ruı:avuş Kndırga Umant 
Mahmutpaşa, Xuruosmnniye, Cami nvıusunda 
Sultanahmct, Alemdar Çatal çeşme 

Beyazıt, Ynhnikap:ın 
Kumkapı, Bnyramı;:ıvu:ı Kadırga liman. 
Beyazıt, Emlnbey Cumhurly~t 

Çarşı Uncuoğlu 

Ço.rşı, Zincirllhan Ust lmt 
MUddei icnr: Teslimi tıırlhindcn !H2 mayıa sonuna kadar 

Saraçhnn'J, .Mimar Ayas 

~~r· 
.MUddeU icar: Te.:ıllmi tarlhlnden 043 mayıs sonunıı kadar. 

Sayım ocıı~ı Ocak önllnde ,.. 'P"'"\. 

G 
10 
::!/ G:l 
211 
o 
8 

15 
::!8 
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Dün ltalynnlar fiiddctli b.r ın t 
kabil taarruz yapmışlardır. rıılt'ı:' 
büyük za)iatla geıi pü.skUrtillXJln• 
lerdir. 

Atin:ı, 17 (A.A.) - Cepbcd: 
gP!en en son mnlünuıta :nsııırre.· 
!van dağının Yunan kıtaat~ t1ıı· 
fmdan zaptı itmam cdilınlştir. r: 
nan askeri her cepheden Göıi~,. 
ye ve şehre gelen muvasala )'01}ıil' 
:rınn hiı.kim bulunmaktadır. şc 1:ı. 
!talyruılar tarafından tahliye Cf»'. 

mektedir.' Yunan kıta.atının pek:;. 
krnda Göriceyi işgal edecekleri 
min edilmekteçlir. .._~ 

Ceplıeden gelen, fakat ııeııu. 
teyit olunmıyan bir habere ~
ran muvasnlnsı ltesilen 150 tıs 11 
yan tankı Yunanlıların elind.~ 
lmrtulmnk için Yugoslavyaya iIU et 
?lm~ı:r~ir. lvnn dağının ~ 11• ışgalı ıçın yapılan son sUzı..,"'1i ıı . 
cumundıı Yunanlrlann eline 15 & 

ğrr makineli tüfek geçmiştir. ~ 
Epirclen gelen haberlere ~ r 

7.tıran Yunaıı ordusilc 1ta.J.rsiı 0
' 

dusunun teması kesilmiştir. BIJJl~ 
sebebi 1talynn ı..-uvveUerinin s!lJ! .. 
le geri çekilmekte olmaları~ 

Deniz Bar 
Okulunda meraıll" 

-~ iıJI 
Bugün Deniz Harp Okulunı~u.. 

kuruluşunun 164 üncü vıldönüı? •. 
<lür. Bu mUnascbeUe, blr bucıı!,~ 
sırdan fazla bir zamandanberi ,,.,-,,_ 
barosun ııandan §ana ulo.§~ 
Tilrk denizcilik tarihine durııı8 ' 
elan, dinlenmeden binlerce kiilı~; 
man aubııy ycUsUrcn bu ııslı>'l ': 
}1lvnsı mektepte bu sabah tariMe 

• 11 
si ile mtilenasip parlak bir t!Srf 
yapılmı.,tır. , 

Merasime 1 o.~o da, :B:ıbrfj. 
vetliler, bu Rabah 8 45 tc kÖpl-0 
den kalkan bir vapu;la Ho;>i)a~~ 
daya giderek kendilerine ~ • 
dilen mevkileri işgal ~eyl~ıe 
<lir. Askeri ve mUlkt ümera ~ 
gazeteciler ve milin~ bir ll 
kUtlcsl, talebe velileri vnr'!J- ... ..ı '.D 

Merasim 10.30 da, ~-~'ı 
bandosunun çaldığı ist.iklAl ~~· 
ilo başlnnmL5tır. lsUklül ~ 
!IIUZ, mektebi dolduran Y~ 
bahriyeli taı :ıfmdan hep bir ~ 
dan, iman dolu gUr bir seslO,;~ 
rennüm edilnı.41, şanlı bsyTS? 
şeref dirq;uıc cekilmiştir. {$ 

İstiklal mal"Şından sonro Jı. (O 

tüık büstune çelenk konınu!i,.ı~ 
onun aziz hntrrası için bir d~ 
sükut cdilmi5tiı·. tJlllı 

Bundan l!Mra mektep koII111 ~ 
kurmay yarbay Zeki tn~~ 
söylenen nutukta mektcb~ 1> )lU( 
Gazi Hasan pa§anın hatırası 
metle anılnuştır. ~ 

Mütca.!dben mektebin en i)• 
mezunu Hasan Kaptana, ~~ 
kulunun ileride alııcağı şekli tı.t • 
ren bir tablo hediye eclil~!..:'cUt· 
çit rn spor gösterileri yn~ 

Bu merasimden sonra, hCP ~ 
Jilete deniz kenarına gidile~..,. 
nene an'ancvi bir tarzda. te ~ 
lannn denize bakla nt.mak ııı0 1@ 
mi yapılmıştır. Bu yıl, d~ ı1I' 
ıncı b:ıldn brrakılmıştır. Bıı ~;~ 
sim de bittikten sonra aav~~d.f 
bir öğle zivnfcti vcrll.rniş, ög~ 
sonra da. (tstiklal) piyesi t 
eclilmiı:;tir. __-/' 

C' nsi 
Hane 
Hane 
İmaret mahalll 
l.Iollıı!enari camll 
Hatice usta c~U 
DUkkrın 

1/3 hiss:ı dUkk!!l 
Maklllp dUkktın I' 
Odn 1 

Müddeti icar: Trsllml tarihinden 043 teşrinievvel sonun~ kadar. "Ot 
- - _,,,.n ol.ııD " 

Yukarıc:a yaı::lı nlahaller kiraya venlmck Uzere açık erttrrmayıı konulmu~tur. İstekliler ihale li"'-
1
•111c 

rinlsa.ni çarşamba gi.inU saat 1.5 e ka~r Çcmberl!taDta İstanbul vakıflar bs.ıını.UdUrlliğUnde vakıf ııkerıar ' 
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~ ·72-
tttt. lllha.yet knptan Olesonu 

~ bı cevap verdi: 
~it.on tnu? O zavallı bitkin 

İı: ' ihtiYar, hasta ..• 
~ ve Tahitili gemicL 
ll.eıaret.t altında biraz it 

ko P'akat tek bagma asla.. 
t?ıı.ııı da pek yakmda pa • 

\ Olacak ya, .. 

~~Yt teslim etmek akıl 
~ · lılunster diyecekshılz, 

ttfn:ı ki o daha mUsa.ittir. 

"1ıı ldaıarnıda en fazla sall· 'bi olduğunu kabul ede.. 

~~ 
~ ... sanının ki mazisi 

tall değil. Bana anlattıkla. 
~ lJrnbava gemisini batır 

e]d Yllz kırk kişinin bo
ıı 8Ö 

' YlUyorlar. Hata da 
~~ ... 

' ~Uyan nasıl ? 
bir adam fakat bUyük 

~~~re ede;ek tecrübem 

\ ~ -;:::• kUçUk gemisini i.. 
~un ... 

~ \lak mert bir adam ... 
tı1i ~l.rlert nolttas1 noktası. 

~oı-, lakin kumanda ile 

~ rnahnım. TeşebbUsü 
erresı yok kendisinde. 

J~ l1ızıga da kendisine 1"f. 
~t gemisini teslim etti. 
. korkudan tir Ur titre· 

~llı:ı 
·~ ~eldon her kiml ileli 
~~·!etıç kız reddetti. Filha.. 

'tı1ıtıllıUllhazalan bllabUtUn 
~ llZdı. Genç ku Marta· 
~:-'1 beğenmemekle kendisL 

~ Yapmak istediğini 
talışıyordu. Fakat Şeı· 

r~~zlığa geldi. Jan da 

\ ~~iğniyerek bir türlü 

~tay~ diyordu: 
, Cibi gUzel bir geminin 

• ~~tclhet böyle bir va • 
~ Olmalıdır. Martaya 
~ "e ınüteşebbis bir sü· 

tll l'olda cevap veriyor • 

- Kaptan olarak k.mi intih:.. 
edersek edelim, Tahitili gem.lcile 
rlniz, denlı: işlerinde kendiıılı 

v rdrmda bulunacaklar. Uznnge 
lir ki. .. 

- Adam.larmı benden b&fka 
kl.msenin kumandruıma girmezler. 
Ben lrnr" 'la kalırsam onlar da be· 

~ yanımda kalacaklardır. Esa • 
sen ben de onların daimi yardım· 
lanna muhtacnn. 

Çiftlikte çalışmaları lürumuna 
kani değil mi.siniz? Top?"akla na • 
sıl çalıştıklarmı görd\lnüz. Bir ta· 
neal altı yamyam& bedel... 

Bu sırada Marta demir a.lmııs ve 
denize açılmıştı. Gemiye muvak. 
katen ihtiyar Klnrôs kumanda e. 
diyordu. Kaptan Kinl'06 bir gUn 
evvel Savo adasından gelmişti. 

Jan Laldand, geminin uzaklag -
masmdan meyus mırıldandı: 

- AlelAde bir kaptan.. .- dedi • 
haldkt bir müstehue ... O kadar i. 
natçı ki bu yüzden gemiyi kazaya 
uğrabnıya.cağmdan emin olabili • 
rlz... Mahcup iradesiz bir adam. 
Daha salahiyettar bir kaptanla üç 
misli fnzla randman almak kabil. 
dir. 

Jan sustu, Gözlerini uzaklaşan 
gemiye çevirdi. Sonra gözleri ~e • 
vinç~ parlıya.rak bağırdı. 

- Bakınız, Şeldon! Hakild bir 
deniz kızı. Dalgaları nasıl da yarı. 
yor. Hem de o kadar kuvvetli rüz
gar yok. Şahane doğrusu.. Bakı • 
nrz bakrr kaplaması ne glizel par" 
lryor. 

Bu gemi biliyorsunuz ki altm L 

rayıcılardan evvel, fok avcılarının· 
dı. Slberya sahillerinde bu gemi L 
le ne nefts fok avcılığı yapılmı§ • 

trr, tuavvur edin~. 
Hem ihtiyar, hem ~ocuk... Ben 

böyle kimseleri i}i tanırım. ea.yet 
Marta kaza.ya uğra.11a. dit. gemiyi 
kurtarmak için bir tek ihthnal 

kalsa, kat'iyyen o ihtimale bat • 
wrmıyacağı muhakkaktır ve me
eell hafif bir rüzgtr ~ıksa tereci. 
dUt ederek yelkenleri fora etmez, 
bu suretle de mi.lthiş bir zaman 
kaybeder. 

(Devamı ııar) 

Soldan sap: 

ı -İçki yen, 2 - GUçlik tıofa, ıu 
(yabancı t'll), 8 - Yıkanmaya yarar 
bir nevi nebaU madde, yumurta, 4 -
Bir cilt hutalığt, 15 - Bapız, kı§, 

erkek adı, 6 - A~lklr, yumru, 7 -
Erkek adı, blr Au, maoanm yansı, 

8 - Bir nevi barsak baatalığt, emir. 
9 - Birkaç renkli, elemlye yarar, 10 
- ~nişlik, eorgu edatı, erkek adı, 

Yukardan atatı: 

1 - Yabancı bir ot. 2 - Büyük, 
C&tlıyan, 3 - Ytikaeğe e;ıya konması 

na m&hatla dil, ' - Renk, mutk, bir 
pyin nUıayeti, 6 - Hayvanm zayıtı· 
na deııir, ızaz etmek, 6 - Bir nakli· 
ye idaresi, 7 - Bir aebze, 8 - Eserler 
göz rengl, 9 - Hatve, btr A.za, 10 
En büyük hayvan, rabıt edatı, 

llsıanbuı Levazım amirlığmden verılen ı L harıcı askerı kıtaatl ııanıarı 
Yapılacak yolların 26·11 940 salı gUnU saat 115 tc Balıkesir aııkrrı ııatm 

alma komisyonunda po.uı.rlıkla. ihalesi yapılacaktır. heşif beaelı 22,807 Ura 
•O ıcuruıtur. Muvakkat temlnatı 167-i liradır. Kaıit plAn ve fenni şartlarmı 
gôrm~k tatiyenlerin hergün ve ihaleye iı.ıtırak edeceklerin muayyen e-Un ,.<ı 

saatte komisyona mUrBcaatları. ll482) (10946) 

• • • 
Beher kilosuna tahmln edilen fiyat 315 kuruı olan HO ton pirinç kapalı 

zartla aatm almacaktrr. EkSlltmeal 15-12·940 perıembe günU ııaat 15 ted!r. 
tık teminatı 6715 lira olup evsaf ve ta.rtn&mesi 250 kuru§& komlayondan alı· 
llll'. Taliplerin lba!e eaatindtn bir aaa.t evveline kadar zarl\P.rmı Ankara \e 
vazını &mirl1#1 aatına\ma komisyonuna vermeleri. (1490) (10954) 

• • • 
Afaltda yUtlı mcvaddın kapalı zarfla eksiltı:neııl 3·12-9!0 ıalı gUnü ııaaı 

10 da Kırklarellnde Emek otelinde aakert aatmalm& komisyonunda yapıla· 

e&ktır. Tallplerln ihale mektuplarını komisyona vermeleri. (1480) (109H) 
Cinli Klkt&n Tutan Teminatı 

kilo lira Ura 
Sadeyatı 20.000 28.000 4200 
Plrinç 
Mak&rııa 

Kuru tuulye 
Gazyagı 

Sabun 
Beyaz peyıılr 
şehriye 

Bulgur 
Mercimek 

48.000 
70.4.00 
54..000 
49.000 
26.000 
11.000 
18.000 
57.000 
30.000 

••• 

19.200 2880 
22.1528 3379.20 
16.200 2430 

12.2150 1837.50 
11.700 1755 

15500 825 

3760 864 
9690 14~.50 

6000 900 

1!50.000 kilo a1tyr eU kapalı zarfla ekıUtmeye koımıU§tur. th&leal l>-12· 
940 pazarteat gtınU 14at 115 te .Amaeyada aeker1 ıatmaıma kom~yonunda ya· 
pılacaktır. Taliplerin kanunt veılkalarile teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir aaat evvel komı.yona vennelerl.T&hınm bediıll 316,000 lira ilk teminatı 
6362 lira 50 ku~tur. (1'88) (10952) 

• •• 
A§a~da yuılI mendc2m pazarlıkla •lufltmetert hlzalarmda yazılı rttn 

ve ısaa.tlerde Konyad& Lv. Amlrllğ1 aatmaıma koml.tyonuııda yapılacaktır. 
Her kalem ayn ayn taliplere de lhale edilebilir. İhaleden eoııra. t&k&n1lr ed .. 
cek nyat tıı:erinden yüzde 15 teminat &lmacaktır. ~artnam&fti koıxıl.syonda 
&'ÖriUUr, (1486) (10950) ........._ 

Ton Cinai 1 

ırıo buğday, 

90 bulgur -. 
TO aadeyatı 

'45 kuru fuutn 
BO yulaf 
110 arp& 

lOO nohut H2·Hll 111 
boo buğday 
900 yulaf 
4150 arp& 
•ııo l:ıufda1 
&O K. tUQlı'• : 

to() ,.ulat 
415<1 arpıt ı»·11...0 15 
415() bufday 

90 bulgur 
eı> ıc. ıuuı,. 

ı !500 )'U1af 

1800 arpa 30·11-Ne t 
ll50 bul'day 

90 bulgur 1 

70 Adeyafı 

100 nohut 
45 K. fuutye 

ll>ö yulaf 
115() arpa ~%-11·94& 1' 

• v. • . -
f,T00.000 kilo odun kapalı sarlla eksiltmeye konmuft\ı!'. thaleai 28·11· 

9f-O perpmbe günü ıaat 1' te Çatalcada ukeı1 satmalma komisyonunda ya
pıl&Caktır. Tahmin bedeli 94,000 lira temtnatı 1050 Jiradır. Evaac ve prt
nameal komlayonda görUlUr. Taliplerin ihale 81.&tinden bir aut evvel kanuni 
vealkalarile tekUl mektuplannı komi.s)·ona nrmelert. (14.!Se) (10769) ,, .f;. 

Beher kiloeuna tahmin edilen fiyatı 3TO kum, olu T ton tabii renk ve 
beher ldloeuna tahmin tdilen fiyatı 330 kurut olan S ton atyah renk vakot'I 
pazarlıkla mUnakıuıaya konmuştur. tbaleııl 20/11/940 çarıarnba gllnU saat 
11 de Aııkarada M.. K. V. Satınalma komlayonunda yapılacaktrr. Kat'l t~. 
mlnatı 63'0 llradır. Ev14t ve ıartnameli 180 kunıp komlayondan alıJ\ır. 
Taliplerin kanuni veılkalarlyle belli vakitte kom.lsyona cetmeleri. 

(146% - 10&1') 

20.000 metre if elbiseliği bez pazarlıkla aatm aımacaktır. :Muhammen 
beden 18.000 Ura katt temfn&tı 2700 liradır. Pazarlı~ 21·11·94.0 pe~embe 

günQ aaat 10 da Aııkarada M.M:.V. hava aatmalma komisyonunda yapılacak· 
tır. tatekWerin belli ıaatte komi.ayona gelmeleri. o(UT8) (10897) 

••• 
Beberine tahmin edilen fiyatı S8 lira olan 1000 adet komple tevbıt 1e· 

mert pazarlıkla 11atm alınacaktrr. 250 adetten aşağı olmamak §&rtlle "yrı 
ayrı taliplere de ihale edilebilir. thnle!I 21·11-940 perıembe gUnU eaat 11 de 
Al:ıkarada M.M. V. ııatmıı.lma komisyonunda yapılacaktır. Katt teminatı 5700 

:ıııı--------------~-------liradır. Evıa.f ve p.rtnamesi 190 kuruşa koml.!!yondan atmu. Taliplerin bel· 

1{ot: • 

~-1.f.~~TANIN SATIN 
:\ \>Qs l KADIN' 

tq~f, Valde sult~nın da· 

~tı, '~enberi beı;.lemek 
ıı - biti ı. ihayet, haremağa· 
:~l'tii 11.~tu: 
~ geı hakalnn. Sıra sa· 

ı.. \l Uf b ~ (t1S\t aba! 
l\. lıat~ Uzun eteklerini top 
~ b· ğasının peşine ta· 

ırk . 
~lcc 0rı.dordan geçtiler 

r sultanın önünde 

t<1iır' 'Sİrciye 50rdu: 
tte 

1~ kız güzel değilse. 
aha haber 'ereyim 

1 • 
ki, bo~una gelmi§ oluyorsun 

Yusuf oaba hiddetlendi: 
- Ayoi, ben valde sultanın hu· 

yunu senaen iyi bilirim. Kaç yıldır 
kendisıle .ilış venş yapanı. Hiç bir 
gün bana: - Getirdiğin falanca 
kız çirkindir, fenadır, demedi. 

- Pekal~ .. yiirü öyleyse. 
Esirci Yusuf, y~il atlas ,. örtü 

lü bir küçük kapıdan içeriye girdi· 
ği zaman, valde sultan geniş bir 
sedirin üze.rinde uzanm1§tı. Esird 
)'İ e:örünoe doğruldu: 

- Kaç gündiir ~eni bekliyor-
dum, Yusuf baha! Tam rnktinde 
geldin .. B,ırıa öyle bir kız !Azım, 

ki oğlum görür gönnez h~lansm. 
Bunun için. alacağım kızın terbi· 
resi yerinde, görgüsü yerinde ol· 
malı. Uzun boylu terbiye t'tmeğe. 
yetiştirmeğe vaktimiz yok.. • anlı· 
ror musun? 

Esirci Yusuf yere çöktü ve iri 
gövdesini dizlerinin üstüne devir· 
di: 

Affedersiniz, su1tanım! lhti· 
yarlık bu. Ayalrta dur:ımıyorum. 

Zaten beklemekten dizlerime kara· 
su indi. 

Mahpeyker sultan, haremağası
na eliyle ~şaret ederclC, arabı dişa· 
n çık.arttıktan ~nra, Yusufa dön· 
dü: 

- Rahat otur, Yusuf baba! Bu· 
rası, sana yabancı bir yer değil. 
Evet, ne diyordum demin? .. Oğlum 
:\turada güzel, ama eşsiz bir güzel 
kız lAZlm. Lisan bil~~ de ziya 
nı yok .. Burada çabuk t•"renir 
Bana getireceğin kız ~qr-kçe biliyor 
mu? 

- Hayır .. 
- Nerelidir? 
- ltalyan adalarından kaçırmı~ 

!ar. Biraz rwnca biliyor; fakat gü· 
zcl italya•1ca konuşuyor. Biraz is· 
panyolca da biliyonnuş mna, ku
lunuz o dilden anlamadığ,m için 
iyi bilip bilmediğini ke tiremiyo· 
rum. 

- Şimdi nerede duruyor? 
- Bizim evde.. öteki kızlarla be· 

raber. 
- Pek!la. Türkçe bilme~s.i 

daha ıüzel. Boyu nasıl? 
- lnc.e uzun .. 
- Yaşt? 

- On t,ekiz diyorlar .. P'ak<\t her 
halde yirmiyi geçkin de~il. 

- Saçları? ... 
- Güneş gibi sarı \e kıvırcık. 
- Göıl~ri .. ? 
- El~ .. 
- Ağzı .. ? 
- Hokka .. 
-Ka~n.? 

5 

Baş, Dış, Nezle, Gr· p, om tizma, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı 

derhal keser 
lcabrnda günde 3 kaşe alınabilir. 

TAKLITL.ERlNUfl!'i SAK~L"<JIZ. HER YEHDF. l'Ul.t,11 KUTUT..ARI 
ISRAIUA IS'l'EYI.Ml. 

--·······················-··············· .............. _... ............... -... ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· F.im 
...... B~;iik··şbh;tı;:·A·;kı:;;;cb·~·K·~;;i;~·kb ... Ei;·c.;ırii~~-- .. 

ı Bar kesten iyi sini yapı ı 
i1 Şlbret sizi takip edece tir ... 

Ali Muht9d 

ı~• ~-~el! hUA~ ~1. ~~ğlU 
PURGOLiN 

GAZOZLU MUSHIL 
LiMONATASI 

Kat'iyen UAç hlliinl Terme. Dir 
gazoz veya oampanya kadar leziz , .e 
bot kokuludur. M:Ur.hil utıçlarmm phı 
olan P'OBG<>LlN'l haftada bir defa 
içmekle hem baraakları temlzlemf. 
ve hem de vUcutt& birik.mit mikrop 
lan detetmıı oluraun~ 

PUBGOL!N ııs •e:ıcllk bir tecrilbe· 
ll1D mabsulUdül'. 

Emin olmak fcin ecaa.nelerden 
PtlROOLIN markammı ıslarla 18te· 
yinlz. 

Nafıa Vekaletinden: 
Jlllaılltme79 "-aJ112 .. : 

1 - Tanuata BerdaD ında.ma ,.beblıl iJdnci Jmmı w deMr'AJ JtanaU ı 

ile .-nal lmal&tı IDpatı m11b•m!MQ JıwıtSt bedel1 Y&b1d1 fiyat 11zerln 1 

(TU.000) Uradır. 

J - Skailtme 10·12-HO tarihine rutııyan Alı gUnU 1a&t {16) te Anka· 
rad& lul&m& iflvl i§letme merkez blnuı içinde toplanan n eıc.utm. arttır

ma komll)'ollu odumd& kapalı zart Ulullle yapılacaktır, 
1 - llteklller, ekalltme prtnameal, mukavele projeat baymdırlık ltlul 

gmel f&rlnamul tennı prtname ••projeleri (88) lira (~) kunıı muka~ 
liııde IU lflert nlaUfinden alabilirler. 

' - Ek.at.J.tmeye &iJ'ebllmek için lateklUerin (3~) liralık muvakkat te
minat nrmut n ekailtmenlı:ı yapıl&catı ctıı:ıden en u Uç gtııı enel ellerin· 
de bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe llı Natla vektJetine ıı:ıUracaat e· 
derek bu if• mahaua olmak üzere vealka &lm&lan Ye bu Yeelkayı lbru et· 
meleri oarttır.Bu müddet içtııde v"'1ka talebiııcı. bulunmrya.ıılar elalltmeye 
iftiralı edemezler. 

1 - tıteklllertn teklif mektuplarım Udııcl maddede yuılı aaattcı bır 

nat evveline kadar su l§lert relsllğtrıı makbuz mukabUJnde vvmelerl l&zmı· 
d'ır. Poatada olan geelkmeier kabul edilmez. (7631) (10706) 

li Tallitte kom!ayona gelmeler!. (1470) (10857) 

~"'"' 
Afıafıda yazılı mevadm pazarlıkla eUUtmelert hizalarında ~ ctıa 

ve 111.&Uerde .Ankarada M. M. v. utm alına komisyonunda y&pıl&c&ktlr.

Tallplertıı ihale saatinde komisyonda bulun.malan. 
ctnlf l'!lktan Fiyatı Teminatı İhale ctıa 

KUrUf Llra 
Sarplık bez . 
IOor deW 
Yataklık pamuk 
ldrofU pamuk 
Ter ilk 

200.000 Metre •o 6000 
ve aaaU 
"·lHMO 11.IO 

30.000 Adet 65 2925 u ,, u 11 
50.000 Kilo 45 3375 28 " 

ı7 .... 
• 11 

11 1!5.000 Kilo 1515 3487,150 
10.000 Çift 160 2400 " .. .. 11 

- Hançer gibi kıvrık ve uzun. 
-Teni? 
- Pembe beyaz .. 
- Sesi..? 
- DavHdt.. 
- lşte bu olmadı, Yusuf baba? 

Bu kadar güzel bir kadında da· 
vudt ses olur mu? Bu ses ancak 

(1406 - 10588) 

tanım: Beşyfrı altın .. 
- Evet ama, ben o ıaman da 

bu parayı çok görmüştüm. 

- Çok bulmayınız. sultanım! 
Size söz vcrdiğirn için elimde tutu· 
)Orum. Yoksa, beş yüzden fazla 
\erenler de var. 

erkeklere yakı~ır .. 
- O kadar tatlı, sıcak 

- Ne diyorsun .. beşyüı altından 
hir sesi fazla verenler de mi var? Demek 

var ki, onu, Şev.Ketmcab efendimiz 
den ~yade, her :aman c:.iz dinlemek 
i!tiyeceksinizl Terbiyesine gelince .. 
bu kızı adalı zenginlerden biri ka 
çımu~. yanına almış, büyütmüş. 
terbiye etmiş. Lukıeçyarun o kadar 
tatlı konuşması, öyle terbiyeli du· 
ruşu var ki .. sizi temin ederim, o· 
nu bir kere ıörür..eniz, !Ultan Mu 
rada vermekte tereddüt edec.eksi· 
niı! 

- Pek1lt. Sözlerine ina!U)'oı:u.tn, 
Yusuf baba bu kı1 için sana kaç 
altm~? 

- 'f!flt4et ~ 4t"ı,1~1'ıliştiım. "'1' 

ki, gene birçok kimselerin kese· 
teri, bir cariyeyi beşyilz altına sa: 
tın alaca:< kadar dolmuş. 

- Lukreçyaya şımdiden yedi ta· 
!ip var, sultanım! Eğer bugün de 

alış verişi bitirıniyecek olursak. 
Lukreçya elden gidecek. Zira, ken 
dic;i biran ewel satılıp, öteki kız 
!arın yanından ayrılmak istiy&r. 

Mahpe)ker $Ultan )a\aşçıı aya· 
a kalli.ı; dn ar içinde gomillii o· 

lan bir do ~tan birk:ıç t~ (Jkar 
dı -.e ~ ueattı : 

(DHıMM Hr) 



a saray din Velayı yenemlyerek ı.ı berabere 
Fenerbahçe -Beyoğluspor : 3 -1 
Beşik aş - is anbulspor: 3 -1 
T o p k a p -Beykoz : 2 -1 

ı nt ğ - Süleymaniye: 3 -O 
F . ll. - JU.\:OtiLl l'OR: S l 

Hakem Samih n idaresinde Fener· , 
bahçe - Bcyo~ıuspor mııçına takımlar 

şu kndro ile dızildiler: 
Fennb:ı.hc;r: Nuri - Lebib, Faruk 

- Fikret, Esııt, Ömt>r - Rebil, Or
han, NiynLi, Basri, NAz.ım, 
Beyoğlu por: J{ id~ os - Stnno, Ci· 
,-elel• - Stt•J.> o, !'ıla nıli, Çis;ovıc -
l\laryo, t:ul fi, Taıı:ış, Koço, Talca .• 

ötedenbvri mUdafaacla. oynıyan Or
hant bugtin FcnC'r hUcum hattında gö· 
rtıyoruz. &~açıkta Fikret yok. 

Bu takım şeldl dalın ilk nazarda 
güzel bir maç seyredllemiyeceğlııl bel 
ll ediyordu. Nitekim tiyle de oldu: 
Fenerbahçe hiç kimseyi tatmin edcc .. k 
bir oyun çıkııram:ıdı. Şuursuz bir o· 
yun içinde oyuncuların didiştiğini ııey· 
retuk. 

GolJPr: 
:Blriııci golU pcna!Lıdan Esat yaptı. 
lkincl gol: Nlyı\Unln Ul!f.alıklı bir 

fUWsle ve Beyoğluspor kalecisinin 
y.rfnl terketmC31 yüzünden .• 

3 Uncll gol: Nlynz!nln yakından bir 
tıUlUyle ve Basrl lr aldığı blr pasla .. 

:Bcyoğlwıpon.ın yegtne gol.ı: 37 in· 

Otireş 

d dakikada Tanaş vasıtaslle .. 
Hakem Samihln idaresi fenaydı. 
GAJ..ATASABAY. VT:FA: 1-1 
Galata.saray dün ilk Vefa maçı. 

nı yaptı ve oyun birçok kimsele
rin tahmini hi18.fma ı.ı bernber. 
likle neticelendi. 

Beraberlik olur; fakat dünkü 
oyundan sonra Vefanın niçin ga
lip gelmemis olduğuna hayret e. 
deriz! Öyle ya, birinci devre kat'i 
bir hakimiyet kurıı.n Vefa hake. 
min de milaamahasıııdan isüfade 
ile azami sertlik tecrübesinde mu
vaffak olunca miisabakayı pek a. 
la, hem de sayı farkı ile bitirebL 
linll. 

Feridun Kılmcm birçok maçları 
çığırmdan çıkaran maırun idare!'i 
dlinkü maçta nüksetti. Bereket i· 
ki taraftan galeyana gelen oyun
cu olmadı. 

Vefalrlar dün, kendileri için 
mühim maça takviyeli tnktmlarile 
c;tktılal'. Ve evvelki oyunlarına 

nispetle daha düzgün oynadılar. 
Fak t bir nokta bu muvaffnkı. 
ti baltalıyabilir : 
Oywıcularm topla oynıyacakları 

r si 
Yeni bir tuzağa düşmiyen halk sahayı 
terkederek hasılatı Kızılaya bıraktl 

Günlerdir llAn eJllen serbest güreş· 

ler dlln Şeref stadında yııpılacakb. 
Havanın güzel oluşu, Beşiktaş yüz· 

me havuzunda yapıl!lcak müsab:ıkala

ra oldukça knlabalık lılr seyirci kit
lesi toplamıgtı. 

l!Usnbaka zamanı gelince, 110.nlo.r· 
da ismi geçen gUrc!lçilerden Kara A · 
U, Dinarlı, Babaeskll! ve Tekirdağlmm 
gUrcşmlyceeklerl halk amaında söy· 
lenmeğe b:ışladı. 

Nlteklm biraz sonra bir idareci or
taya çıkarak mUsabaknların hazır gU· 
reşçller amsmd.ı yapılacı.ğmı bildir
di. Bu haber seyircilerin haldı pro· 
tcstolerile karşılandL 

Herkc.s, JJAnlarda ismi neşredilen 

gürqçfler ortaya çıkmadığı takdirde 
!abayı terkedrccğinl ve bütün duhull· 
ycıı.ln de Kızılaya teberru edıleceğinl 
c1Jyledi. 

Güreş orgnnWıtörlcrinln bin dere
den su getirmelerine nldnnnuyan halk, 
ilAnlard:ı vnadedllenlcrln mevcut olma 
dığını görerek sahayı terkcttiler. 

Yapıldığı her seferde bin türlü dedi
kodulara ııebcblyet veren bu güreş· 

!erin iç yllztinUn halk naz:ırında artık 
tamamlle anlaşılmış olduğunu dün, 

görerek sevindik. Muhtelıf vasıtalarla 
para dolahı olan bu müsabakalara al
danacak saf eeylrci bulamıyacak gü-

reş idarecileri bir daha sefere tertip e· 
deceklerı, (meşhur) güreşlerin her 
tUrlU tertibatını evvelden alırsa, diln
kü gibi binlerce klfıiyl &aatlerce ayak 
Uzcrlnde lulmazlnr ve b;.ı türlU mUna 
kıı,alara yol açmazlar •. Yoksa bu iş· 

!ere artık l<imsede takat kalmadı. 

Çünkü vaziyet sportif mahlyeUnl ta· 
mamile kaybetmektedir • 

yerde hedef olarak evvela oyuncu 
sec:;mekri... 

OYUNUN CEREYA~· TARZI 
Birinci devre başlar başlamaz 

Vefa hfı.kimiyeti ele aldı. Ü.st üs. 
te yapılan ve Galatasaray müda· 
faasmdn kesilen hücumlardan 
sonra 7 inci dakikada nefis bir sı)
rılışla Bülende güzel bir pas ve. 
ren Botluri, Bülende Galatasara • 
yın ilk ve son golünü attırdı. 

Devrenin ortalarından eonra. 
Vefalıların bilsbütün açıldığını gö· 
rtiyoruz. Fakat Galatasaray mU -
dafaasr _ bilhassa Fanığun snyc. 
sinde • gol yemeden birinci de v -
reyi bitirdi. 

İkinci devre Vefalılar kalenin 
çok uzağında kaıandrkları bir fri 
kikten, Fikretin ayağından bera. 
bertik gollinü kazandılar. 

Bu devre yorulan Vefa müdafa. 
aya çekilmcği muvafık bularak 
güzel bir mlidafaa oyunundan 
sonra devreyi gol yemeden bitire
rek mal:ten beraberlikle çıktı. 

XAliô\JL Ol"NADILAR'! 
Dün bir kere daha gördük ki 

Galatnsaraym ovunu sert muka -
bele ile bozuluyor. Bu bir hatadı:"; 
fakat dimk üsertlikle. bı•nu da ha. 
ta sayamıyacağrz. Çünkü Feridun 
Kılıcın oyunu her zaman olduğıı 
gibi müsrunahakar idare etmesi 
oyunu çığırından çıkardı. 

Galatasarayda hücum hattı a • 
henkli bir manzara gösteremiy(lr. 
Bülent yerle~c:rn~miş vaziyette. 
Bazı futbol (münekkit) teri Bü
lendin sol açığa bir (krı.stı mah· 
sus) la getirildii;ini söylüyol'lar. 
Bu iddia tamamen yanlıştır. Mu. 
hakkak olan şey Galatasaraydn. 
Bülentten başka iyi sol açığın bu. 
giin olmadığıdır. Serafimi gö~te -
recı>kler. Fakat Sf'lrafim mt-ımulL 
yeti dolayısiyle antrenmanlara ~e. 
!emiyor. Binaenaleyh muntazam 
surette antrcnmanlar:ı de,·am e
den Bülendi sol açık oynalınak za 
rureti \'ardır ve belki Bülent dü
zelecektir de ... 

Haf hattında Halil dün hiç tu. 
tunamadı. Daha doğrusu Galata.sa._ 
rayın dün galip gelemeyişinin en 
m\llıim .noktası Uallldir. 
Galatasarayı magliıbiyetten kur 

taran Faruktur. 
Kaleci sadece bir gedik doldur

~· 
• ler{tl · ~· 

de kazandılar. Bundan sonra oyur ka~rhkh hü,..l!mlarla devam "'- rmrverdiler. Mubscı~ tilrl~ 
tekrar mütevazin oldu. den oyun bundan sonra Altın. riksizliği yüzünden b~ dS ~ 
• On birinci dakikada Tarık kale tuğluların hakimiyeti altına gir. tice alamıyor~ar. O~·rııi)-e~~~ 
nin önünde bir gol ka~ırdı. Son o, di. Yirmi birinci dakikada Sait lık Süleymanıye ha. 1 ıcraf"' 
dakika Beşikta~!ılann netıcesiz ~eriden aldrğı ıbir pası güzel sonra Topkapılıla.r te (..• 
hakimiyetleri altında oynanan O· kııllanarak ilk Altmtuğ golünü miyeti ele aldılar. 'kad& ~'6" 
yun netice değışmeksizin nihayt•te attı. Bu golden sonra her iki Otuz beşinci dn.kı ıcııitıC1 il' 
erdi. taraf ta durgunlaştı Ve birinci I nin ayağiyle, otuz !'~ ğ!)~e :f 

TOPKAPI - BEYKOZ: 2·1 devre 1 - o Altıntuğun ga.libiye. kikad& da Alinin fl& 3. ti' 
Şeref stadındaki en mühim mü. tiyle bitti. 1 gol atan Topkapılı18r ())~ / 

sabaka Topkapı ile Beykoz arasın- /KİNCi DEVRE: Jip vaziyete geçtiler. •e 0etl 
da idi. Lik maçlanmn ba~mdanbe- İkinci devre başlar başlamar; dan sonra ka!'~ılıklı ~ti· 
ri bir Firlü kendini toplayamıyan Süleymaniyelifor hemen canla. hücumlarla devanı e ~~r 
Beykozluların bu sene oldukça gü. n 
zel oyunlar çıkaran Topkapılıların sı·pahı· Ocag· ı sonbahar kO 
~~~~~~~rb~~r~es ::;~kb~i~~~~~ 
Hakem Halit Galibin idaresinde h' • 1 • d n b ndl 
~~ian~~\~=:~ıı.:~ .. _ ı pı k erme . un aş a ,. •. ~. 

Oyuna Beykozluların, Topkapı __ ır l >" ıPf 
haf hattında kesilen akınile baş. Sipahi Ocağı tara!mdan her ce: Hatasız olar~ ~ ~ l 
landı . Topkapıhlar hemen Ueykoz sene tertirı edilen sonba.ha.r kon da.. !kinci: üstte~ tlıı- pe~ 

kur hipiklerinin birincisi dtin Si· kan (Özbek) isinılı n • olM 
nısıf sahasına indiler. Fakat bu . h usı.- v•, 
ancak 5 dakika sürdü. Bundan pa.hi Ocağı sahasında. binlerce 1.21 dt kıkada a s~P . 
sonra Beyko~l.ular hakimiyeti e ~ menıklı önünde ve muntazam ç\lncü: Yüzbaşı ~rttt· 

bir ., .. ı,.ild~ yapılmıcıtır. Alın&n ( ıı..•ı"l) ı" ai.mli" atla. µv aldılar. Yinninci dakikada Top- !:i""' - .,,, •" ~ ta.~" 1{} 
kapısol beki on sekiz çizgisi içinde teknik neticeler ~unlardır: hata ile 1.29 da.kik~~~~ 

maktadrr. topu el ile tutarak penaltıya scbe- BiRiNCi MÜSABAKA DÖRD'ÜNC üMÜ 1~ b~ 
Sabih Turan biyet verdi. Penaltıyı Bahadır go. Süvari binicilik okulunun hi9 Sivillere ma~sued~ ~ 

Şeref Stadındaki le tahvil etti. Bundan sonra Top- mü~abakaya girmemi3 gene; a.t !&bakaya. i~irn ıştı1'· 
kaprlılar tekrar hakimiyeti ele al- !arma mahsus. dığrndan yapıt:ıırıafll !(.ı\ ~ 

maçlar dılar. Fakat birinci devrenin sonu. Birinci: Üstteğmen Kudret BE$1NCt Mü~AJ3;\ uııııı~ ıf 
BEŞİKTAŞ _ tST. SPOR: 3.1 na kadar hiç bir şey yapamadılar. Kasar (Baybure) isimli atla. De. Süvari binicık 0~9tıı'~l 
Hakem Şazi Tezcanın idaresin- !KiNCi DEı'RE: rece: 1.27 dakika. İkinci: Yüz kur atl&rma. ~~ g\lb'd'&ı 

deki bu maça takımlar mutat ba.c:ıı Eyüp Öncli (Rüzgar) isimli müsabıkava butun . ı 
kadrolarla çıkmışlardır: İkinci devre başlar ba~lamaz atla. Derece: 1.28 dakika. U~n tirak edebilir). ıf~_ l2·ı:gl 

"1 t Topkapılılar Beykoz sahasına yer- cü: rt.ıfkr Alkan (Bebek) isimli duble ve 1 tripl hn,rl'1e.. r , 
n u at merasımcıen sonra oyuna leştiler ve onsekiz dakikalık bir Ü te;:t.rrt •· 

Beşiktaslılar başladılar. llk anlar. atla. Derece: 1.16 dakika. Birinci: . st . .f,.=1~1 ... tl~f· ~. t, • hakimiyetten sonra nihayet Saba- ı ..,_,et ( l rn .. da top ortalarda dolaşırken lstan- · Ku{ M SARAKA Kasar (GüçlU) ısılk· .. ci: .ıı1 
bulsporlular hakimiyeti ele aidılaı hattinin ayağiyle beraberliği temın Sivillere mahsustu. ce: 1.35 dakika.. 1 ·,·....,,ıll';; ~ 

'-- dak"kalık h.ı::ı.- · ettiler. Bu golde kaleci hatalı idi. Birinci: J{emal (Murat) ı"simlı" men Avnı· Karaca.. 11"'A-dS.",~ ,-e on Ut~ ı · <U\.ım bır o- Yirminci dakikadan sonra oyun .ı. '$ Gv~J' 
yundan sonra niha•·et yirmi ikinci · atla. Derece: Hatasız olarak simli atla. Derece·,..~ .. t ~ 

J mutevazini~ti ve bu otuz beşincı t v- ·"' y-
dakikada Mükerremin ayağile bir dakikaya kadar devam etti. Otuz 1.12 dakika. kinci: Bay Edikan f"riincü: Yüzba?1 tıa· 
gol atmağa muvaffak olabildiler. beşinci dakikadan sonra Topkapı. (Filiz) isimli atla. Üçüncü: (Akıncı)_ isimh 8 ~ 
Bu goiden soma canlanan Be§ik. hlc.r hakimiyeti tekrar ele aldılar Rasim Birsen (Kredtura) isimli 1.21 dakıka. rdll-11 ~eri 
ta~lılar hemen lstanbulspor kale- ve otuz sekizinci dakikada Salahat- atla. Bu müsab:ıkala ı·ııtcf!:.n1" 
sine akıverdiler. lbrahirnin sıkı tin vasıtasir!e galiibyet golünü 1 ÜÇÜ. rcu MÜSABAKA pah manejde ortS- "ı1ıııt~ 
çektiği şütü Saim güzel ku:tardı. attılar. Bundan sonra "aziyet <le- saj müsabaknSJ ya~el< r. ~ 
Beşikta~lılar gol çıkaramayınca işi ğişmeden oyun sona erdi. 1940 senesi şampiyona a;.ıarı Konkurlara gcle~11e S1~rıl 
sertliğe döktüler. Ve bu sertlik o- ALTUNTUG _ StlLEl'MA!llh'F,.'J.O na mahsustur. at 14 den itibaren ,,~ C"/ 
tuz altıncı dakikada beraberlik go. Hakem !\Iuzafferin idare ettiği Birinci: üsttcğmen Muhar cağı 5aha.sında. de 
lünü atıncaya kadar devam etti. ıbu maça takımlar mutat kad. Vural (Leyla) isimli atla. Dere- tir. ~ 

Otuz altıncı dakikada Şeref geri- 1 ·ı 1 r 1 

Top kale direğinin içine çarptıktan '-' 
den aldrğı pası kaleye havale etti. ro ~~ ~~~iışl~~~~aya kadar A n kar· a· at yar 

1 
ş ~ ti 

sonra yere vurup ağlara takıldı. ı"kı· ncı· k u·· me 
Bu golden sonra Beşiktaşlılar ha- · Q 
kimi yeti tekrar ele aldılar ve iki 1 ç o k h eye o an l ı g e .~ 
dakika sonra Şakirin ayağiyle topu maç arı _.-111~ e~·.· 
ikinci defa kaleye soktular. (Bu s.nıııı-:- "v,.;, 
golde ofsayd kokusu vardı.) lkin. Dün Şeref ve Kadıköy stad Ankara, 17 (Hıamsi Mtthabi. kan lngiliz ha~"' i ı6o0 ~~· 
ci golü atan Beşiktaşlılar ge\'şeyi"- larrnda birinci küme maçları ya rimizden) - Ankara at yarış. sus olup m~s~es nY"ıı.11 , 
ce lstanbulsporlular tekrar canla- pılırken bir taraftan da. Anado larına dün de devam olunmuş, di. Yarışa ıkı 11 

nıverdiler. luhisar ve l{aragümrük sahala- yıırışl:ır heyecanlı ge~miştir. Ya· etti: . .. 66 }<iJO· 

Otuz dokuzuncu dakikada ls.. rmda ikincı l,üme maçlarına da. nşlarm resmi neticeleri şunlar. 1 - Yür:ı1k 56 ıtilO· f. 
tanbulsporlular lehlerine verilen vam edilmiştir. drr: 2 - Şahın rJ .,J 
frikikten istifade edemediler. Kara.gümrük sahasınd! Gala 1tR1Nct KOŞU DÖRDüNCiJ l{O~k~r~~54~ 

Bundan sonra netice değişmeden ta Gençler Ortaköyü 4 1; Da Hiç koşu kazanmamış ıı&fkan Dört ve da.ha. ıı. ııııı>~ f 
birinci devre bitti. vutpaşa Bakıköy lstklali 2 1; i , rap atlarına mahsus olan 1600 safkan 8r~P. :ı.~~:Je!Iİ 2 oe ~ 

iKiNCi DEVRE: Demirsnor Do?'usooru 5 .. 2; Ka,_. ' metrelik bu yarışa iki hayvan handikap ıdı. e:fe\fl<~"-
Oyun başlar ba~lamaz İstanbu!- ra~mrük Eyübü 3 O yenmiş girdi. ~eticc-:le: l"e olan bu Y8:,r1\ede: 0• 

sporlular Beşiktaş kalesine akıver lerdır. 1 - Sefik 57 kilo. canlı oldu. 1' e~ vl ıııl 
diler. Altı dakika süren neticesiz Anadoluhisar sahasında da 2 - Yılmıız 56.5 kilo. 1 - :Mi!ırıc 5S ıci1°· • 
lstanbulspor hakimiyetinden son. Rumelihisar Beylerbeyine 3 2; tKt~ 1ct KOŞU 2 - Bor~urt 64: J<11°·oW' 
ra Beşiktaşlılar tekrar hakimiyeti Alemdar A~~dohıhisarm:ı 4 3; Dört ve d ı.. .ı yukarı yastaki 3 - Çelenk ıar: 
ele aldılar ,.e sekizinci dakikada Anadolu Hılale 3 2 galip gel· halis kan İngiliz atlnrma mah. . Netice a.1a.m1Yıın 
lbrahimin ayağiylc üçüncü golü mişlerdir. ~us bir ha.ndik ı:. 2000 metre. Bora. KarakuS. t:"~ 
________ .;....._______ lik bir yarıs olan bu koşuJa he.r. BESİNCİ K0$~a yat~1'~/ 

Birinci küme lik maçları kes Karanfil _ Dandi çekişmesi. Bu sene :ıarf }{J5~~ 
Tak mı M. G. 
Be§iktnş 6 6 
Fenerbahçe 6 4 
Galataaaray 6 3 
Beyoğluspor 6 3 
Altmtuğ 6 3 
Topkapı 6 1 
Vefa 6 1 
Jst. Spor 6 
Beykoz 1 
Süleymaniye & 

B. 

1 
2 
2 
1 
4 
2 
4 
1 
l 

M. A. \'. P. ni beklerken Karanfilin ahır ar. mn.mL5 ara
1 

P ntb: rn~ 1 t 
24 4 ıs kA.daşı Öroemir yarışı vurdu. m:ı.hsus o an tre Jcı>'ttl-

1 
1 
1 
2 
ı 

3 
2 
5 
5 

16 5 15 Nenf>ticede: mesafesi 300o ıt:~irol-t c 
22 7 14 1 - Ö.zdemir 59 kilo. Aşkın ve zafer. 

1 
fn.tJc11': 

15 12 ı 4 2 - Dandi 72 kilo. ti~ede büyük bı~ 5 ıtil0• ~ 
12 11 13 3 - Komba.n 64 kilo. 1 - Aşktn k"lo f)f " · 
12 13 12 Derece a.lamıyanlar: Karanfil, 2 - Zafer .~8• ı

1 

,,~1!-l ı ti 
7 16 ıo Tomru ve Taşpmar. P.ç ••e döıd" · bir~ 

rn 21 10 HCUNCO KOŞU sında.ki çifte orıJıt~a l< 
2 14 7 3 ve da.ha yukarı yaşla \'e hic: mukıı:bil ıı.SO 
4 21 7 koşu ka7!3.nmamı§ olıın yarım mı~tır. 


