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ingiltere 
. 

Sovyetler
le anlaş- 'r 

mak istedi ı 

Dış Ticaretimiz 
Ticaret Vekili ticari 
meseleleri izah etti 
Yu~anlılar~ tediye hususunda kolaylık gös. 
terılecek, ıhracat birlikleri latvedilmiyecek 
Ticaret Vekili Nazm Toı><;uoğlu natta demiştir ki: 

YUNAN TOPÇUSU FAALİYETTE 

ITeklifle;e Sov.1 
yetler henüz ce
V .ip vermediler 

dün VAnkaradan ş•hrimize "elmiş- •- Almanlarla yapılan ticaret 
tir. ekil Ziraat Bankasına giderek m~hedesı mer'iyet mevkiine "İr-

• bir müddet meşgul olmuş ve Ro- -·· b 1 k " -... . u uruna tadır. Gü.ınriiklere 
man'· a ile olan bazı maddeler ü- gelmış malları tetkik ederseniıı 

Mihver Mareşal-! Göricede 1 
leri acaba ne harp çok 
görüştüler? K 1z1ŞT1 

Manastır gene 
Bombalandı 

lngiliz teklifleri dailni , 
bir ademi tecavüz puJ.. · 
tına davet mahiyetinde 

ı zerindeki mübadelemiz etrafında bunların An karada im ed · ı · 
Banka müdirile ~örüşmüstür. .,)an 21 mılyon liralık a~faşmaı :~ 
Nazmı Topçuoglu muhtelif me- I redatına dahil emtia olduj!unıı gö-

Alman ve ltalyan blJf ku
manclanlmı, hiç fÜphesi:r. 
ki yeni bir askeri iıbirliği
ııin e&aslmını tayin için 
bulufmuılarclır; harbi Ak 
denize nakletmİf olan 
mihver, Yunani.tana, Mı
sıra veya Cebelüttarık'a 
karıı taarruz etralıncla 
kmarlar almıı olsa 11e
rektir. 

Yazan: Abidin DAVER 

S o'·yetler Birlijj;i Komi
•erler He~"~ti Reisi. ~·a
ni Başvekılı ve Huıcıye 

Koıniı;eri Molotof Yoldaş, Berlin 
ıtiyuetindeıı döndü. Daha bu mü
lllıatta ne karular verildiği kal'
lyyetle anlaşılmadan mihver ordu
lİnarı Başkumandanları arasında, 

sbrük'de yeni bir &örüşme ya
pıldı. İki mareşal arasındaki mü
IAkat ile Mololofun Bedin ziyareti 
arasında doğrudan dojj;ruya bir mü
nasebet aranamaz. Çünkü Berlin 
lııülıilıatı Almanya ile Sovyetler 
Birliti arasında idi; İnsbrilk ıörüş
meleri ise mihver başkumandanla· 
rı ve .. keri hey'etleri arasında ce· 
reyaıı etmiştir. Sonra, Molotof 
I' olda, ile Alman Führeri ve Hari
elye Nar.ırı arasında cereyan eden 
::~••kerelerde, &örüuüşe ıöre, bu 

ı dev~el arasında bu&iin mevcut 
Vaziyeti değiştirecek kararlar alın
lltıldıfına hükmetmek lazım pli
~or. Berlin görüşmeleri münasebe
lıle neıredilen Alman ve Sovyet 
tebliklerinin ifadeleri, her iki tarafa 
menfaaller temin eden -hu istifade
leri birkaç &ün evvel bu sütunda 
h~li~a etmişlik- doslluiun teyit e
di1m14 ve bazı pürüzler varsa onla
rın düzeltilmiş olduğunu göster· 
;"ektedir, Mihver malbuatmın, Mo
;ıofua Bertin ziyareti neticesinde, 
e.lv"etlerin Üçler Paktına >ltihak 

eceıtt yolundaki &iirilltillü aqri
~tı teeyyüt etmemiştir; cönkü 
0•kovanın her rüzgirdan nem 

kaparak bütün dedikoduları tekzip 
~doıı Tuıı ajansı, Sovyet Rusya ile 
•Poaya arasında, Uzak Şarkı nü
~t llııııtakalarına ayıran ve Çuıı
I 0ı Bükdmııtiııe yapılan yarclım
arııı kesilmesini leap ettiren bir 
·~ıa,ıııa ha11J olduku hakkıııda, bir 
:J~ııs tarafından verileıı haberin 
. oeru olıııadıtını ilin etmiştir. E
K~r, Sovyetler, bir rüknü Japonya 
~ .. n Üçler Paktına ırirmeği kabul 

f'ış obalardı, Tass ajansı, aleli
ee : böyle bir tekzip neşrelmezdi. 

lolotofun, Berlinde, Bitlerle 
Yaptıih görüşmelerin ve alınan ka· 
;ı;;ıarın mahiyeti, biraz zaman geç-

1 leıı sonra daha iyi anlaşılacağı· t' kaydettikten sonra, Alman .-e 
lı alyan başkumandanlarının mülli-
alına gelelim. 

d Bu &<İrlişmede, iki ordu arasın-
a, Yeni bir hareket için, işbirliği 

'.'aslarının görüşüldiiiüne ,üphe 
Yoktur. Bılyük Harple de, başku
:ıı;ndanlar, mektup, telıraf ve te
e onla halledemedikleri mühim 
bıeseleleri, şahsan ııörüşilp bir ka
kr·a ba~lnrlardı. Acaba mareşal 

•ıte) ile mareşal Badoglio hangi 
!'!k

1 
ert hareketler etrafında ıörü•

'14 er? 

h 1 -:- Evveli, akla Ynııan. İtalyan 
d~rbı ıeliyor. İtalyanlar, 20 &iin-
1 Ur, Yunan cephesini sökemedik· 

1 •n b8'ka, kara harbinde Yunanlı
trdan, hava - deniz harbinde de 
dnffilizlerd•n •iddetli bir darbe ye-
ıler. Bir taraftan Yunan ordusu 

·ı:ııuıııi •derborliğini bitirip yeni ı 
(Ark >ı Sa. 4, Sil. 1 dt) 

Yunan toprakların

da esirler hariç, tek 
İtalyan kalmadı 

Yunanlılar 
~~~~ .. ---~ 

Malzeme dolu 200 kamyon, 
182 ağır mitralyöz, binlerce 

tüfek aldılar 

Atina, 16 ( A.A.) -
Cepheden gelen haberlere 

göre, Görice etrafında clün 
baılamıı olan muharebe bu-
11ün de bütün ıiddetile devam 
etmiftir. 

Y u g o s 1 av hava dafi 
topları mukabele ettiler 

Atina, 16 (A.A.) - Elen 
Başkıımandanlığının bu~n 
öğle üzeri ne'?odilen ı.,bliği: 

Dün gece, saat 22.50 den 
23.16 :va kadar, İtalyan lay
y·arclerinin bazı faaliyeti kay
dedilmistir. İtahnn bombar
dın1an tnl·,·arel~ri l"unnn a
razisine dahil olarak Filorina 
\'C !\!elite iizerinde uçmuşlar 
\:C buradan Yugoslav arazisi
n• dahil olmııslardır. İtalyan 
ta:\"\'nreleri, !\Tanastır ve ci
\'arını bombardıman etmişler
dir. Yugo.,Jav müdafaa terti
batı bu hücuma mukabele et
mistir. 

Selanilr.telıi Alm•nl•r 
Belgral, 16 (A.A.) - S..li

nikteki Alman kolonisini teş
kil eden 131 kişilik bir kafi
le, Almanyaya gitmek üzere 
dün bura;a gelmiştir. 

J Londra, 16 (A.A.) Reuter: 
Inııilterenin Moskova büvük el

çisi tar&hndan 23 ilkteşrin tarihln
de Sovyetler Birliğine bütün ihti
laflara mani olmak ve iki memle
ket arasında bir cModus vivendi. 
nin teessüsüne varmak üzere çok 
mühım teklifler vapılmıs oldui!u 
dün Londrada tevit ed!lmistir. 

Am~rika Climharrelst Jtooeevdt 

Tanca Meselesi 

Amerika 
ispanyaya 
nota verdi 

Bu teklifler meyanında Baltık 
memleketlerinin Sovvetler Birliği· ---•----
ne ilhakının bilf.ıı tasctık edi1rnesi, Amerikan menfaat. 
Sovvetler Birliginln '1mdiki harp 
neticesinde toplanacak olan sulh lerine riayet iıtendi 
~onferansına kabul edilecciılnin • __ 
Inııiltere tarafaından ııaranti edil-
mesi ve Büyük Britanvanın Sov- A 'k Al 
vet Rusya aleyhine her hangi bir. merı an- man 
devlet veya devletler ıırubu tara- ' 
fından yanılacak bir taarruza hiç 
bir vakit iştirak etmivecel(inin ta
ahhüt edilmesi maddeleri vardır. 
Bu son teklifin daimi bir ademi te
<:avüz paktına iştiriık davetini mu
tazammın olduğu kabul olunabilir. 
Anlaşıldığına göre, Molotofun 

Berlin seyahati mevzuu bahsolma
dan cok zaman evvel tabiatile va
kıf buluiı<iui!u bu tekliflere simdi-

Münasebetleri 

Kesiliyor mu ? 

Göriceye tamamile hakim 
2000 metre irtilaındaki lvan 
dağları bu meydan muharebe
•İnin heJ.,/ini teıkil etmekte
dir. 

._ _________ ...,_.;..a , ye kadar h c bir cwap verılmemis-

Vaşington, 16 (A.A.) - Harıci ·e 
Nezaretinin bildirdiğine göre, Bir
leşik Amerik&rnn Marlrit büyük 
elçisi, Tanca enternasyonal mm
takı.sında aslı.eri kontrulun tesısı 

Diğer taraftan Yunan or· 
cluıu tarafından Jüımandan 
:ı:aptedilen harp ganaımının 

(Arkası Sa. 3, Sü. 3 de) 

Molotov 
• 

Moskova'da aıkert 
merasimle karşılandı 
Moskova

1 
ıe (A.A.) Tas ajansının 

bildirdiğine göre, :P..tolotov, refakatinde
ki arkadaşlariyle dün ge<.·e yarısı Mos
t.ovaya vasıl olmu$tur. Molotov, hudut 
lstaEyonu Nalkinia'ya kadnr Alınan hü
kOmetini temsil eden hrlriciye protokol 
sefi elçi Doernburg, Hitlerin muavini 
He.c:s'fn kurnıay reisi Stenger ve deniz 
yüzbafısı Stepbasluı t:ırafından tqyl 
edilmiştir. 

HAVA HARBi 

Londra dünde 
hücuma uğradı 

Katliam şeklini alın Al
man ha va hücumlarına 

lngilizler de aynı şekilde 
mukabele edecekler 

tir. (Arkası Sa. 4, Sü. ll de) 

Askere kış hediyesi 
Tütüncüler,. üç milyon 
tütün toplamağa karar 

kilo 
verdi 

Yalnız Şişli Halk evine yapılan teberrular 
daha şimdiden beş bin parç•yı buldu 

Tüttıncüler birlift hudutlarırn12da 

bekli.yen kahraman askerlerimize hedi

ye edilmek üzere kOlliyetU mlkdarda 
tutUn teberrü etmeyi kararlaştırmış. 

İlik olarak, birlik relsl İlikender Dra-
malı 10.000 kilo tütUn tahsis etmiıtir. 

Bu tütünlerin kaldırılması için İıtanbul 
Vali ve Belediye Reiıl LCllfi Kırdara 

birlik tarafından malilmat verilmiıtir. 
Tütün tacirleri ara11nda lkl Oç milyon 
kilo kadar tütün toplanacağı tahmin o
lunmaktadır. 

Tren Moskovaya ıeldli:i zaman Hallı: 

~omıserleıi heyeti rei! mua\·~eri 
Mikovan, Kaganoviç, Doulıanine, Voz~ 
neseookJ, Vychinski ve Halle Komiıer
lerind~ Timocbenko, Douznetıov ve-

Londra, 16 (A.A.) - Hava ve 
emniyet nezaretlerinin tebliğinde 
deniliyor ki: Dün gece Londra ü
zerine şiddetli bir taarruz yapıl

mıştır. Düş.'Tian tayyareleri müte
madiyen İngiliz müdafaası tarafın
dan iz'aç olwımuş ve o kadar yük
sekten uçmağa mecbur kalınıı;lar
dır ki hedeflerine layıkile niııan al
mak imkansız bırakılmıştır. Pek 
çok mahalleler üzerine hiç fark 
ııöstermeksizin yüksek infilak bom Halkevlerlne yapılan teberrüata dıln 
baları ile yangın bombaları atıl- 'de devam edilınış, Beyollu Halkevine, 

(Arkası Sa. 3, Sil. 5 de) Karnik üstat tarafından 10 çift çorap, 

Seyyahl tarafındon 10 çift çorap, Vab
ram Kovan tarafından 10 çift corap, 
H1risto Tambunidis tarafından bet tane 

yün yelek, Bayan Roza Ovada tarafın· 
dan altı çift çorap, Dr, Balıkçıyan ta
rafından bir çift eldiven, Uç kazak, dört 
çift çorap, Bayan Bardüıban tarafından 

iki yün kazak, Bayan Çerkezyan tara
fından üç çift çorap, Dr. Kapikyan ta
ratınd.ın ile kazak, Bodosyan tarafından 
bir kazak, Dr. Nurettin KAmU İrdelp 
tarafından bir yün gömlek ve llı:i çlft 
çorap, Dr. Naim Altabes tarafından 

dört çift çorap, Bayan Vaslllkl Seter
oğlu tarafından 0n çift yün eldiven, ' 
kazok, on çift çorap leberrü edilmif· 

(Arkası Sa. 4, SU. 2 del 

Berlin Büyük Elçimiz 
Hüsrev Gerede dün Berlinden geldi ve 
akıam üzeri Ankara'ya hareket etti 

Bu.s:r...v Oerrde nırkeel ISIM7oJı•ntla kendtalnl •arııtı1anlar1a beraber 
(!U11& ı acı ,ayrıda) 

Hüdisyan tarafından 10 çift çorap, Po
Jatyan tarafından 20 çift çorap, Onnik 

Yeni Japon ve 
Iran Elçileri 

1 Dün Ebedi• Şefin ma. 
nevi huzurunda eğildi 

(Arkası Sa. 4, Sü. 4 de) 

Rumen • Italyan 
görüşmeleri 

• 
Romanya sonuna ka
dar mihverle beraber 

Ankara, 18 (A.A.) - japonyanın ye· Roma, 16 (A.A.) - General Anto· 
ni Ankara büylık elçisi Şukuriharn bu- ne"l'O, refakattndeki zevat ile birlikte. 
rün saat 11 de Atatilrk'ün EtnoA:ratya Oğ1eden sonra saat 18.30 da Romayı ter
müzeslndeki muvakkat kabrini zıya.ret kC'tnıış ve ıstasyonda Muuolinl \Ce Kont 1 
ederek Ebed! Şef'Jo manevt huzurunda Cıano tarafındjn teşyi olunmuıtur. 1 
ejilmiştlr, 11.STO"\ESCO, ffSSOList VE CiANO 

japon büyük elçisinin bu ziyareti es· 1 İLE GÖR('ŞTO 
nasında bir poli!!I müfrezesi rasımei ih-ı

1 

Roma, 16 (A.A.) - StefanI: 
tirarnı ita eylemıs protokol daıresinden KonL Ciano, dUn öğleden !!onra Ge-
Kenan ile Emniyet Müdürü Şinaıi Tur- neral Antonescoyu kabul etmiştir. 
cay hazır bulunmuılardır. ı Uç çeyrek saattf'n fazla !'!üren bu mU-

Ankara, 18 (A.A.) - Jran'ın yeni ltıkah müteakip Ceneral, Venedlk: sara
Ankara büyük elçisi Anuıirvan Sepeh- yına eiderek :t.tussoltni tarafından u ... 
bodi, bugün saat 11.U de AtatUrk'Un bul edilmiştir, Bu mülAkatta Kont Ci.
Etnoğrafya müzesindeki muvakkat kab- ano da hazır bulunmu~tur. CörODme
rlni ziyaret ederek Ebedi Şel'ln mannl ler, takriben bir buçuk saat ırunnüelllr 
bu:ıı:unında eiilmiştir. Mihver siyasetinin terçevesi içinde ikı 
İran büyük elçisinin bu ziyareti es- memleketi alAkadar eden meseleler, bu 

nasında bir polls müfrezesi raslmeı ib- eörüşmelerin mevıuunu teşkil etm~tlr. 
liramı ifa eylemiş protokol dalrtain- PAPA ANTONESCOl'U itil.BUL ETTt 

iden Kenan il Emniyet mOdilru Şinasi Romıt, 16 (A.A.) - Papa, General 
Turı•Y b•zır bulunmu;lardır. (Arkası Sa. 3, Sü. 2 de) 

seleler hakkında bulunduğu bcya- (Arkası Sa. 4, Sii. 2 del 

AS KERT 
~-VA?i!IVET-~ 

Görice düşmek üze. '. 
redir. Karşılıklı ha. 
ıva hücumlarına halk 

hedef tutu uyor 
Yunanistan - ltalyan harbinde, i 

Yunan kıt'aları daima vaı.ıycte 

hAkım bulunmaktadırlar. ?tlalOJn
dur ki Epırde Italyoınla .. fazla bir 
varlık g~terememeklc beraber 
bazı Yunan köylerini ııs•I ederek [ 
bir nıkdar \·~nan nra2ısıne girmıt 
bulunuyorlardı. Buna n1ukabil 
Yunanlılar da, ~.maide Görice is
tikametinde Arnavuthık toprak
larına girerek Göricıtyi tahditleri 1 
altında bulunduruyorl:ırdı . 

Dün gelf'n haberler Yunanlıla
rın GörlC'e önlerinde bir sıra te
peleri daha ~~gal ettiklerini, diter 

11 tarafta~ ke•dl topraklarında bu
' lunan Italyanh.ı.rı umumi bir ta

(Arka'1 Sa. 3, Sii. 7 de) 
N. D. 

Milli Şefin res. 
• • 

mıaıı taşıyan ye-
ni ha nknotlar 

---·---
Merkez Bankaıı tara

fından yakında 
tedavüle çıkarslıyor 
Ankara, 18 (A.A.) - Türkiye C1lm

huriyeti Merkez Bankasından: 
Bankr.ot emisyonunu.Q -,)tanunL had

leri dahilinde bulunınak ve halen teda

vülde bulunan banknotlarla birlikte te
davül etmek üzere yakında Mill1 Şefi

miz ReWcümhurumuzun resinUerinj ta
şıyan banknoUar -peyderpey- tedavOle 
çıkanJmağa başlanacaktır. 

Bu banknotlar, eb'ad, tezyinat ve renk 
itibarile halen tedavülde bulunan :reni 
harfli banknotlarımızın ayııı olacaktır. 

Taran to 
Zaferi 
~---ımı-~--

t İr lngiliz gazetesine göre 

Musolini fela-
keti itirafa ce .. 
saret edemiyor 
Kahire, 16 (A.A.) - Tarantoda

ki İngiliz muyaffakiyetleri, Yakın 
Şarktaki Hür Fransız hareketine 
bariz bir hamle vermektedir. Mı
~ırdaki Fransız mahfılleri bu ga
lebenin Suriy!.'<:le, Şimali Afrikada 
ve sair yerlerde derin tesirler )'a
paca/:ını tahmin etmektedir. 

(Arkası Sa. 3, Sii. 1 de) 
-~ 

BULGAR MECLl5INDE 

"En büyük düş
man lngiltere ,, ___ , __ --
Bir mebus ·böyle h• 
fırdı ve alkışlandı 

Sofya, 16 (A.A.) - D.N.B: 
Millet müdafaası kanun lavıha· 

sının dk okunuşu münasebetıle 
dün Mecliste müzakerler olmuş ve 
hatiplerin ek.serisi farmasonluk ve 
yahudilik alevhlnde bulunmuştur 

Meclis. Yahıı<lilerin. Farmason
ların ve İngilterenin en biivük 
Bulııar düşmanı olduğ ınu siıy)i. 
ven hükumet partisinden bir meb
usu alkışlamıştır. 

Ekseriyetini talebeler teşkil e
den Bul!!ar ııenderinden bir grup 
Meclis önünde toplanmıs ve veni 
kanun lehinde tezahüratta bulun
ınustur. 

Matbaacılığın 500 üncü yılı 
Bu münasebetle dün Şehir ve lnkılip V c
aikaları Müzesinde bir kita11 sergisi açıld, 

Sers- aoılq merasiminde ilahına nlar yerli•• babalı dlnlt1orlar. 

~atbaac~lıl:ın 500 üncü vıldönü- Bilse! acmıs ve 500 üncii yılını id· 
mu vesılesıle dün .Şehir ve tnkılip rAk eden matbaacıhlhn mil<'•sisl 
veslk~ları. müze ve kiitÜı>hanesh Götenberıı'i hürmetle anıp bizdt 
nde bır kıtap serııisi acılmıstır matbaacılıilın banisi olan İbtahim 

Bu münasebetle saat 15 te ~apı- .Müteferrika ile Sait efendiyi va· 
lan resmi küşatta vil:vet ve bele- detmiş ev ckitabo ın kıymetini ·te
diye erkanı ile Harp Okulu komu- barüz ettirdikten sonra ııencleri ı>o 
tanı General Ali. Fuat, Üniversite kumıya, daima okurıuya teşvik et. 
rektör ve profesörleri ve ııazeteci- mıstir. 
ler hazır bulunmuştur Bilahara sergi .ııezilerek takdİJI 

Sergiyi ünıversite rektoru Cemil (Arkası Sa, 8, Sil 1 da) 
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Büyük Tarihi Tefrika: 89 

ALI RESOL 
:.:1~,=:-:rr:::w:ô!w!:.:,.: Yazan: ZİYA ŞAKİR 

Kumandan 
sile askerlik 

f\1üslim, tam manô

maharetini gösterdi 

GÜNÜN=-== 
TENKiTLERi 

Bitaraflıkla ya. 
pılan imtihan! •. 
Adan1a iş değil, i.şc adaın bul

n1anın en iyi, en saliın yolu; bu
güne kadar lıulunnıuş en doğru 
carc; imtihandır. Nasıl ınilletler, 
ell~riuc iş kapılarının kilidini aça-

Yczıd, kumandan (i\Iüsiım bin j bile seçmem~lerdi. cak olan şahadet nameyi alacakları 
Akabe) ,.i te\.:rnr huzuruna J!etirt: Heyecan ve lusleri _ııalenna gel- imtihana tabi tutuyorsa, bir iş ve- ı 
ti. (11.li }{eı;ulJ ü hımave cdenlert ı mıs olan bu hamıveth adamlar, pe- ı·ilecekleri de yeniden Joklamak 
şid::ıe'.le ~ t!dırmast icin kat'i ta!i-1 risan bir surette Emevl askerleri- gerek ur. 
mat vcnll. Ve derhal hareketini ı· nin üzerine atıldtlar. Cıdden takdir İmtihan iltimasa, tavsiyeye, ha
emretti. ve hayrete şayan bir surette, çar- lır ve günüle bir kaledir, bu kale-

Müslimin bes bin ııüzi<le süvari- 1 pışmıva başladılar. 
den mürekkep olan ordusu, azami 1 Kumandan Mı.islim. tam mana- yi, ancak bilgi ve ehliyet fetheder, 
kuvvet sarfe<lerek M~'<iine üzerine sile askerlik maharetini ırösterdi. başka kuvvet ve kudretler bu ka
vürürken, orada da mühim hadiı;e· Harb .ı en bararetlı bir zamanında. lenin önünde mağlup olur. 
ler cereyan etmekte idi. Medinelilerin mesııulivctınden istı- İmtihan kalesinin bir hususiye-

Medineliler, Şamda tevkif edilen fade etti. Sakladı_ğı askerleri, sai! ti de müdafilerinin bir tarailı de
- (Ali Resül) taraitart - eşraiın ha- ve sol cenahlardan hücuma J(eçırdt. 1 ğil, bitaraf olmalarıdır. İıntihan 
yatlarım kur~arabilmck. icin birçok 'M_,aıı;. elileri~. etraflarını . cevırdi., d~ıu~k o_ kadar bita~lı~ d~m~ktir 
vasıtalara muracaat edıyorlar .. şe- Muthış bır suvarı baskını ıle onla- kı, hıç kınıse bcrhangı bır untıhan 
birde bulunan Emevileri yakala- rın buyük bir kısmını kılıç ve. mız- h<tkkında suizan bcsliycrnez, iınti
vıp, ellerinde rehin olarak tutmak raktan geçirdi. • l lıanda haksızlık edilebileceğini ta
istı varlardı. . Bu l>lnul.maz felakeUen kurtula- ·sav vur edemez, çünkü in1lihanda 

O esnada Medinede ikamet eden btlenler, vucutlerınden kanlar s;za· her ·iö idin malı me dandadır. Bu-
. · ... · . h ('ı.b- rak Medıneye kacabudtler. Ugra- ~. n Y. • . . Emevılerın en mu.um sa sı. • · d ki f ı-k t' , d pek k ııuıı •çin de berlıangı hır ımtıhan 

dül:mehk) ti. Abdülmelik ıse, ııe- ı arı e a e ın, se.ıre e ço_ . • • • • • . ih bit -
·ü .. .. H lif o. ) yaklaşın~' olduğunu haber verdi- dan cdılırken. Bu ıınt an a 

rek l cuncu a e .• man ve .ıre- Jer. raflıkla yapılacak• diye bir kayıt 
rcl< (Mııavıye) devırlerınde, sını- (Zeyneb). bu korkunç haberi a- konmaz ve imtihan neticeleri: «Bi
dı de(Yezıd) ın nezd~nde en mu- lır almaz son derecede teliış etti. tarafl.ıkla yaptlm1ş olan imtihan 
him sıyaset rollerını uzerıne~lmı) 1 'İmamı ZeynelAbıdin) i kaçırarak bitnıişliro diye bildirilme>:. 
ulan_ mesh.ur (Men·ani~:n E~ev~f'er (Mekke). v~ )!Ötürmek iste<li. Bir kere tasa\'vur edeli:ı, eğer 
ın oırlu tdı.kBuht~ıba':' tl'. b ' Fakat Imamı Zeynel Abıdin; ;ıutihanlar yukarda yazdığınuz şe-
uasında ço e emmı ve ı ır mev- y b 1 , 00 d md b' k · . 
it ' üf lik · - a a a ... e a ' an lÇ ım- ldde ilin edilseydi, iınlıhanların 
ı~ed~~=l~~. b~· adamı yakalıya- se, d~şman askerinden ka-:;-ıamıs- Lam bir bilaraflıkla yapıldığı iddia 

cak Şamdak.i mevkufların tahliye- tır .kı, ben ~açtaymı.k .. Allbahtkn tak· edilseydi, imtihanın kıymeti kalır 
' . . ıl dırıne rıza gos erme ten as a. ya- d ? sine kadar tevkıf etmek tsted er. ıl k hl b' k ınıv t ... 

Bir ,l!ece., büyük ·bir c~~i.vetle, Ab- P ~~~- - c tr şey yo · Diinkü •Cumlıuriyet• de Me~ 
dülme!iğ'm sarayına hucum ettıler. z eb .. t' d'kk ti h Sait arkadaşımızın radyoda vazife 
. 'ak b b ·b· d . kur- eyn , vazıye ı ı a e mu a· .. .. , 

1' at, a ası l!l ı essas ve_ . kemeden geçirdi. (İmamı Zeynel almak uzere nıuracaat .eden san -
naz olan bu adam. Medıneltlerın Abd' ) h k ro.· y ·d· atkarların •lam bir bıtaraflık!a• · .. · bb.. k , ı ln e a ve ı. ezı ın as- . 
bövle bır b~rekete teşe us etme kerlerinden korkup kaçmak. (Ali imtihan edildiklerini söylemesi bi
ıhtıkmallerlını dbaha evvMel d_nazdarı Resül) ün - her seyden üstün olan - ze bu satırları yazdırdı. 
<!ık ate a mış, ır gece c ıne en . . . · ki 

. 1.k k ş 1 .. erndıı şerefını haleldar edecektı... Avnı Acaba radyoda vazıfe alaca a-
(gHız_ıce) daçaral b~mk~?du uz klıan zamanda, İmamı Zevnel Abidin i- rın tam bir bitarafhkla i.nıtihan 

are enı en · ır ov e sa - · ( 1 ,_,_ ) d k d · · 
t B b t d 1 . çın, l\ e""'e e P"k 0 a ar emru- edildiklerini ilana ve iddıaya ne-

mıs l... ~ se lep e~ ~- ~v~. 0':::t yctli bir yer değildi. Çünkü, orada den lüzum görüldü' 
~araytnı asan ar. en ısını or a (Hililfet) iddiasına kalkan Abdul- • · ·· 
tmlamamışlartlı. !ah bin Zübeyr, (İmam) ın Mekke- Selômı hutt SEDES 
.Medınelder, yaptıkları taskınlı· d b 

1 
h .. · ek 

• k ı - b.l. e u unmasını os gormıyec .. 
2ın cezasız a mıvacagml j ıyor· k .. . k' t l" k' lt - . cım· 
1 Y ·d· 1 k · t di k ena:sıne ra ıp e "'' ı e ıgı a-aı·.. ezı ın muta ·a bır e P uv- Ze 1 Ab'd' ) · t d k ı · .. d - · t 1 · d' mı vne ı ın ı or a an a -
''etı gon <!rece11ını a ımın e tyor· dı k . . b' t b' uik t 

ini · d rma ıçın ya, ızza ır s as 
lardt... Neteklm bu tahm erın e tertip edecek .. ve yahut ta onu tev-
aldanmadıklarını anladılar. k'f d k E • d k 

Aradan bir kaç .l!ün ırecer .l!ec- ' e ere. mevı ~r usu urnan-
M.. r b. Akalı k manda· daııına ıronderecektı. 

mez, us ım ın e_ u Bu muhakemeden sonra. (Zey• 
sında bır ordunun Medıneye yak- . . k 
·ı akt ld - h be ld !ar neb) te, lakdıre rıza .l!osterme ten 
aşm a 0 uııur~u ~ r a. 1y· · b~ka çare oJmadıi?ını anladı. Ve 

Bu haber, şebn altust ettı. ıne t k d · b ' te kk"l ·ı Em • 
müthis bir galeyan bas ır;;sterdı. a::,; erın lI lmve. _u ~ eİcı ~vı 
(Mescidi Nebevi) ye toplandılar.! o usunun ıre esını e eınıve 

H . b' .. k d başladı. araretlı ır muza ere ım sonra; 
silaha sarılarak, Yezidin gO-nderdi-
i!i bu orduyu karşılamayı kararlas
tırdılar. 

* (Hare) kövünde bulunan Abdül-1 
melık. Medine-de cereyan eden ah- ı 
vali. en ince teferruatma kadar ta
kip ediyordu. Ve büyük bir sabtrsız 
lık içinde, Şamdan gelecek olan or
duvu beklivordu. 

Nihayet ordu, Hare mevkiine 
geldi . Abdülmelik. • Ku.ınandan 
Müslimi istikbal etti. Medinelilerin 
vaziyeti hakkında ald.ı.i!ı malümatı 

(Arkası var) 

Berfin bü
yük Elçimiz 

Hüsrev Gerede de 
dün E erlin den geldi 
ve akşam üzeri An
kara'ya hareket etti 

kamil en ona bildirdi: · Bedin büyük elc;im iz Hüsrev 
- İhtimal ki bu .l!ün ve yahut Gerede HükümetimızJe temaslarda 

yarın. Bütün Medineliler. silahlı o- bulunmak üzere dün sabahki kon-
larak görüneceklerdi. vansıyonelle Almanyadan şehri-

Dedi. · mize gelınış ve akşam Ankaraya 
Kumandan Müslim. derhal ter- gitmiştir. Hüsrev Gerede seyahati 

tibat aldı. Meydanda pek az mtk· hakkında bulunduğu beyanatta de
tarda asker bırakarak kuvvetinin miştir ki: 
di~er kısmını, sa!? ve sol cenahta <- Hükumetin daveti üzerine 
iki kiirük tepenin arkasına sakla- memleketıme geldim. Ankarada 
dı. Medinelileri bekle.mive başladı. bır iki gün kaldtktan sonra tekrar 

Ertesi ııün, zaval vaktine doi!ru vazifeme döneceğim. Sovyet Halk 
MC'dineliler ufukta ııöründüler. Ve Komiserleri Meclıst Rcısi ve Ha
Hare kö\·ünün önündeki düzlükte ricıye Komiseri Molotofu seyaha
Eınevi askerlerini gorur görmez, tını müruısebetile ıstas,Yonda is
• vorııuluklarını nazarı dikkate al- tikbal ettim. Berlinden ayrıldığım 
madan - derhal hücuma geçtiler. için teşyiinde bulunamadını. Türk-

Mcdineliler. muntazam ve teşki- Alman tıcari temasları, ticaret mu
latlı bir kuvvet değildi. Hatta ken- ahedesi lıükı.i.mlerı dahılinde inki
dilerine, belli beslı bir kumandan şaf edecektir .• 

PiYASA 1 
Otomobil lastiklerine 
yarın fiat konı.cak 

Fiat mürakabe komisyonu yarın 
t.oplanacak, İıı.gillereden gelen o
t.omobil lastiklerine sat~ fiatı ko
nacaktır. Bu arada toptancıların 

buzhanelerde sakltyarak bir türlü 
perakendecilere satmadıkları pey
nirler bak.kında da bir karar veri
lecektir. Bu peynirlerin resmi bir 
kararla çıkarılıp satılması muhte
meldir. 

1 
Ankara borsası' 

- 16 . 11 • 940-
l Sterlin 

100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 
100 İsvıı;-re Fre 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Florin 
Rayşınark 

Belga 
Drahmi 
Leva 
Çekh. Kro11•• 

P~ta 

Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kronu 
100 l\uble 

5.22 
132.20 

29.86 

0.9950 
1.615 

13.845 

26.43 
0.6215 
3.1625 

31.lH 75 
30.113 

Tahvilat üzerine muamele olmamıt
tr. 

t KD A ~f 

Şimdilik bu memleketten alacağımız mali" 
ödcninciye kadar ihracat yapılmıyacak 

H sviçre ile ticari temasları mız tamamen durmuştur. Hiçbir 
suretle İsvirreye uıal ihracına müsaade edilmemektedir. Bu

ra sebep bu memleketin bizden mütemadiyen mal ·aldığı son günler
de memleketunize hıçbır ihracatta bulunmamasıdır. 

ilaç i~1tiyacı 
tesbit edildi 

Yarın Sanayi Birli. , 
, ğinde toplanacaklar 
il Bazı konserve fabrika-

törleri diin aliikadtıT~ara 

1 
müracaat ederek, lngılte· 

1 
reden gelen miilıim mik- 1 
ttıTdaki tenekelerden ken-

1 
1 Jilerine verilmediğini •ÖY-

1 

lemişlerdir. Bu fabrikal~r 1 
bilhassa baldı, et ve diğer 

1 

konserveler hazırlıyan mii
eıuıeselerdir. 1 

İsviçre<len mal gelmeğe başlayıp 
alacağımız kapanmadan bu mem
lekete ihracat yapılmıyacaktır. Bu 
vaziyetin önüne geçmek icın ya
kında İsviçre<len bir ticaret hey'
etinin memleketimize gelerek mı.i
zakcreler yapacağı ve yeni bir ti
caret anlaşması imzalanacağı ha
ber verilmektedir. 

• iddialara göre, diğer : 
Sıhhiye V ek.aleti Si· bazı kimselere liizumun-

• J d b 1 k 1 dan fazla teneke dağıtd-
parı ş er e u unııca i mıştır. Yarın sabah tene-

Ka ba taş mey da- . <:;ehrimizdeki bütün ilaç ve _müs- ke alamıyan konserve fab- i 
tahzarat depolarının salııplerı el- rikatör{eri Sanayi Birli-

111 tanzim edildi lerindeki malların çeşit ve miktar- ğinde bir toplantı yapa- ' 
larınt ve ayni zamanda memleke- caklar ve alakadar ma-
tin her ce:ı'iıten nekadar mala ih-

A k • k kamlara şikayette bulu-k saray da i ycnı par tivacı oldut;unu birer beyanname 
• il~ Sıhhat Vekaletine bildirmişler- nacaklardır. 

da yakında Lıtecek dir. Vekulet buna göre, harice si- ----" 

Bele<lıve Reıs muavınler,nden İngiltere Amerika Almanya ve 1 . . . . . pari<!erde bulunacakt•r. Bılhassa 

1 
1 

Lütfi Aksoy dün Aksarayda yeni İsviçred~n mal aetirilecekiir. 1- ADL YE va POUS 
yapılmakla olan Sütçü oostanı Par -~ • • 
kı ile Kabat~ meydan ve iskele-
sindeki inşaatı teftış etmiştir. M A A R ı F 1 Hu"" ku" metı" 
Kabataştaki faaliyet bir haftaya • tah

kir edenler 
kadar tamamlanm:ş olacaktır. Mektepler tamir ediliyor 

Lütfi Aksoy buralardaki teftiş- . 
!eri esnasmda 3112 numaralı oto- Beyoğlu 5, Istanbull, K.'.lşunp31a 

hüsün seyrüsefer nizamlar1na ay- D uncu ilk mekteplerle Beyoğlu kız or
kırı bir halde yoldan geçtiğini gör-1 la mektebinin ıam;rlerine başlanılnuş
müş ve 3122 numarah arabacıya da ı t<r. 

Bir sene onar ay hapse 
mahkum oldular arabas.na nek fazla yük aldığın- \ imtihanların daha verimli 

dan durdurup otol>üs şoförıle bir- olması için tedbirler 
likte yıldırım cezasına çarptırmış Reisicümhurun ve hiikU.metin mane~ 

vi şahsiyetini tat:kir mahiyetinde baı.t 

k3ğnlarl öteye beriye dağıtmak suçile 
mahkU.ın edı!n1;ş olan Nihat ile Faik'iıı 
muh:ı.kcrnelcrine dün iki:ıci ::ığır ceza
da nakzen bakılmış ve yeni karar bildi
rilmiştir. 

tır. 

ViLAYET 

Kaymakamlara takdirname 
verildi 

Şehrimiz kaymakamları ile Vila
yet merkez sayun bürosu azaları 

2-0 teşrinievvel umumi tahrir nü
fus savımı <'iinü gösterdikleri faa
liyetten dolayı birer takdirname i
le taltif olunmuşlardır. ---·------
BELEDiYE -

Belediye muhasebesine 
alınan yeni memurlar 

Belediye muhase!be şubesinde 
münhal memuriyetler için bir im
tihan açıldığını ve bu imtihana 153 
kişinin girdiğini yazmıştık. Kaza
nanlar dün belli olmus ve çekilen 
kur'a neticesinde şunlar kazan
m~lartlır: Huriser Tantk, Sa·bahat 
Tulunay, Nimet Bayka, Saime Gü
venç, İsmail Safa Durakoğlu, Hale 
Özüreteıı, S8'bahat Ballı, R:fat Ko
nur, Nezihe Toksoy, Şaziye Demir
ay, Akife Tanrıkulu, Sabahat Tü
remez, Fahrünnisa AJpkay, Bahat
tin Akkaya, Zehra İlter, Hayriye 
İrgören, Sahavet C<ışkuntuna, Mü
nir Akdemir, Nevzat Öğülen, Bili 
Tüzün, Ferdettin Üner, Abidin Za
im, Nesrin Çerşil, Kadir Boztepe, 
Vildan Horasan, Necdet Erbatır, 
Turan Babadır, Firuzan Tamer, 
İhsan Hınçer, Samim Aksan, Fet
hi Yavuzer, Ferruh Kutluoba. 

Beyoğlu hastahanesinde 
tamir 

Beyoj).u belediye hastahanesinin ha
taıarnın eski bir vaziyette bulwıduğu 

ııörülerek bunların alafrangaya çevril• 
melerl kararlastırılmıŞhr. 

Maa~·· · \ı ek3leti lise ve orta mektep-
lerine bu seneye ait in1tihan nellceleriıtl 
bütün \•il.fıyeUerden alarak kat'i şekilde 
tesbit etmiştir. İnıtibanların öni.ı.ınüz
dekl sene daha verimli olınası için yeni 
bazı tedbirler alınmas lU.zun1lu görül
müştür. 

MUTE:<"ERRIK 

Karara göre Nihatla Faik .. cezaları 
arttırılarak birer sene onar ay müddet
le hap.se n1ahküm edilmi<ll~rdir. 

Bir kadın yandı 
Kartal kaymakamının 

bir izahı Eyüpte Babahaydar mahallesinde 22 
nunı.arad;ı oturan Osman kızı Şahsene 

Dün Kartal kaym:.;;.kamı Adnao Ak.. kahve pişirirken mangalın üstüne d~e-
selden şöyle bir mektup aldık : rek muhtelıf yerlerinden yan~ v~e ol-

•13/11/940 tarih ve 454 ııayılı nüs- 'müştü.r. Kallı hastalığına muptela ol
hanızın ikinci sahifesinin beşinci sü- duğu anlaşılan kadınu1 yanmadan ev-

. ..ld .. wu l!:n•ılamamış-tununda cucuz bwğday için .:reni bir e- vel mı SO.nL'a mı o u"" 8~ ._ . . 

mir> başlığı altında Malt.epe ve kaza- tır. AJlıye dok:tu~·<..1 cesedın defnıne ı

mız çevresinde ekmeğin 14 kuruşa sıt-ı zin vennistir. 

tılmMı sebe;>lerlne dair bir muharriri- Ateoçi zehirlenerek öldü 
nize izahat verdiğim yazıl.mıstır. Ikdam 

muharrirlerinden hiç kimseye böyle bir 

izah:ıt ve beyanatta bu1unmadığun içlı'l 

bu cihetin tavzih ve neşrini rica ede· 
rim.> 

İKDAM - Telefonla alınan mezkılr 
haberin ;vanlışl.lkla kaymaklma atfe
dildiği an~tlmaktad.Jr. Verdiğim.iz b.ıı.· 

ber esas ;tibarile doğrucıur. 

Anadoluva oetrol aevkivab 

İnglltereden gelen ıevııa hollndeltl 
tenekeler fabrikalarda kapalı teneke 
hal ine konmu;<;tur. Bugünden itibaren 

bunlarla Anadoluya petrol ve benzin 
sevkine başlanacaktır. 

İlk parti olarak Karadeniz havalisine 
60 bin ve cenup villyetlcrine de 40 bin 
teneke petrol ve benzin gönderilecektir. 

Memurların yabacı dil 
imtihanları 

Yabancı dil bilip bir de~ terfileri-
ni istiyen devlet memurlarının lmtlhan
larına yarınki Pazartesi günü Üniveni
tede başlaru1acaktır. 

Limanımızda bulunan Ingiliz ba.ndı

rah bir vapurda ateşçilik yapan Nigi.n. 
kömür c;arpmasından ölmüş ve adliye 
doktoru Enver Karan cesedi muayene 
ederek. defnine ruhsat vermistir. 

Bir çocuk kuvuda boğuldu 

Beşiktasta Yıldız Posta caddesinde o
turan 9 ynşlarLndaki İstifan evlerintn 
önündeki boş arsada oynarken 2 metre 
derinliJ!:indcki içi suyla dolu olan ha
vuza dü$@rek. hoi!:ulmustur. 

Köprüde feci bir kaza oldu 

Dün köprüde Üsküdar iskelesine ya
naşmakta olan Şirketi Hayriyeni.n 66 
ve 78 numaralı vapurları arasında hü
\(iyeti henüz tesbit edilemiyen birisi 
sık.13arak ölmüştür. 

* * Mahmulpaşada oturan Ali l.unin
dı: birisi dü.n sarhoşluk neticesi 12 yaı
larLnda bulunan oğlu Hüseyini baıma 
rakt şişesiyle vurarak ağır suretti?' 1•-
ralamışt.ır. 

Yaralı hastahaneye- kaldırı.lmıct ve 
1 sarhoŞ baba da yakalanmıştır. . .. . . .. . * Altıncı :;ube memurlarının dünkil /lcJ•mın Eıldi Rom-ı: 8 ~ zincire takıldı nu, bütün kuvvetle- ler, efendtler bana avuç açıyorlar. ı Huseyın bır gun, babasının do· kontrollerô neticesinde Belediye lali-

, rimizi ona terkcderiz, halta hazan Oğlumu bir mektebe verecek ol- kuz ay hesaplaya he9aplaya i\!in- matnamesine aykırı hareket eden 19 tç CQ) rQ) (Ç ,yl ~: r.v:tAHMOuTD <!YCEsDAORt~ 0, ;:::d~~e~:: h:::;:!~::in;,i;~is~~~; ~~yor~~~ta. a ~aşed~1ıarınb~ .1 .. :~acabk· ı :::ı:~:::;::;!'. ~:;~~~eb~s~~:f~:, . :~ı:r. 10 muhteın esnaf cezaıaaı1ırıı-
•kseriya irade ve ihtiyarımızı ye- enı yın 1 en ır mu ur, &· h 11 d' . 1. H • k.e fin * Ortaköy Çevirmeci sokak 16 nıı-

k . h'l"f 8 .. . · ı a e ıvermış ı. asan aga y -ııer. Kafasında ve kollarında mü- hasmın anaatı ı a ına useyını d , . d b 
1 

'b· maralı evde oturan 15 ya:;:ındaki Azad-
• . . d . en neş esın en ayı acak gı ı ol- d b k rk ~~ 1 · ... cadele kuvveti olmtyanları bu resmı mekteplerden bırıne yaz ır- ' ya taraça an a a en muvaz,...~-es ru 

- Sizden büyük bir ricam var ı Aşagı katta bir ayak sesi duydu, mak isfı•. •ordu.· du: kaybederek düşmüş ve başından atır kl büyük kuvvet bedbahti ve saadet • dı, Kazım_ bey. . Y'"'.'ru .. arını sıktı, yürüdü: •Kim- gibi hayahn iki kııtbundaıı Lirine Ha•an ağa, bu çocuğa yazık - Vallab sana yemin, bizim Hü- surette yaralandığından Beyoğlu ha!lla-
- Est.agfuru~ah hanımefend_'· ı semn gıu~ahına girme Kii2ım, onu çeker, götiiriir. ediyorsun. Sunu bir mektebe yaz- seyiııin muhasebesi beyden ziyade hanesine k•ldırılmıştrr. 
- Stzt da' ctın1e sebep ... Yakacı- sen kendın yıktın; senın gururun . * LAlelide bir fırın önünde kala-

"a .nder Sadiueyi "Ürür ıniisünıiz? k kaklı<Tın yıktı ' Hiiscvin Bahaeddin paşayı tam- dıralım, okusun. Cehalet, hır fe. hesaba aklı yatıyor. Dokuz aydır b 
1 

kt b·ı· t·r d M" ed dmd b' 
~ o· ' J er · or /"> ·• d" 'h 1 l"k . dır ı·ı 'd d . ed" a ı an ı ısı a e ueyy a a ır Bu K"1:ımın Jıiç bekkmedigi K dr t b 1 d t d mış olanlar, unyada ynlnız talı a ·etı ıızma . erı e, sana a iki yak.asını bir araya getirem ı- . b' d 

350 
,._ lan M •-•· 

' · u e a tçe e o uruyor u Kıl-· d"l .. k d 1 h k genem ce ın en ili.• ça usı..u.a. 
bir teklifli: zınu görünce sordu: • ve tesa u e t!ı at e en ere a ve- bana da hayır dua eder. Hasan a- ğim hesabt- tövbeler olsun bir kıı- dün ikinci sulh ceza mahkemesinde ~ 

_ Emredersiniz. Fakat bu sözü rirler. ğa, inat ediyordu: lemde ~ıkardı. ay hoı>.s e mahkılm -~"-'·tir. - Neredeydin? ı · d b ' =.., söyliyeıı sesi Kazunın her vakitki Babıali ka cnılerın en irinde o- - Sonıı yine odacılık değil mi? 
- Çok mu beklettim?. 1 k sakin, ınüsteri.h ~esi değildi, bu H . d' k lk t y 1 dacı o an Hasan ağa, ·arısı ölünce Beycfendi

1 
vazgcc bu hayır işi iş-

- ayır, şım ı a Jnış un. a - ~ .. . . .. . . ... . 
ses ke!ıdh;ine de yabancı gelmişti. nız Giilendaın dadını ncclc çıktığı oglu Huseyınt koydcn getırtmeğe lcnıe-kten, nafıle yere oglw1un zili-

- Te~ckkür ederinı. Allah gön- 111 SÖJ- fcdi, nıerak ettim. 1 mecbur olınustu. Hüseyin, bir ın ,Jı_ • ıı~n_i do~~~~rtacaksLn. ~ayrık .c~cct 
Jiini.izt• göre vers~n IC3zınt bey!.. Cemil Kizm mühim bir sır fev- 1 zeni andıran küf kokulu (25 o<la-ı glbı ne oluye ya.rıyaca;c, ne dırıye .• 

Ka'llm, hastanın edasından çıkıp di ediyormuş ~ibi ona yaklaştı: / larda kalem efendilerine kalı su, Hüscvini, bab~~ının ı~rarın.~ rağ-
sofada yalnız kalınca etrafına ba- _ Yine talihli imişsin Kudret.. peynir, c~anck, kah tozlu, kara men mektebe gondeı·dıler. Uç se-
kındı: Görüniirıle kimselc.r yoktu. Akşam Güneşini göreceksin! 'kaph defterler taşıyarak odacı ya- ne kadar okudu, biraz imlô., hesap 
Oldugu ~~!de dll!'dıl. Dudakları a- - Nerede? maklığı edivordu. Babası, ka1ip- öğrendi. Hasan ağa l'alnız oğlunun 
cı hır gu.uşle burkuldu: ·Allah 1 - Bugün ..• Yakacığa gidiyoruz! 1 · 1 kl~rını kı · k b' 'kt'rdi rakamları tanınıasına memnun o-gönlünii2e göre versin K3.zını erın ay ı rar~1 ırı ı -

bey! .. , Ne bos vo geç. hir temenni.. ' - 2 - ği para ile oğlunu okutabiliyordu. luvordu. Dördünrü sene onu tekrar 
Cemil Kih.ımın yıkık, peri~nn bir Talih ''e tesadüf, halkaları bir- Fakat bulunduğu muhit ana pek ya'nma aldı, öğrendiği kafiydi. Ar· 
yuvaya benziyen zerre zerre ı!ağtl- l hiri içinden geçmiş girift bir ziıı- ha~ka fikirler telkin etmişti: •l\lek- tık l>alıasının hesaplarına o Iıaka
mış, parcalunıuıı harap .;:önlü~ .. cir gibidir. Hayatımız l:ir kere bu tep, medrese görmüs bunca IKıy- caklL 

• 

O giin Hasan ağa, kalenıleri do .. 
!aştı, müte~adiyen oğlunun zeka- İhtikar yapan bakkallar 
sını. dirayetini methetti. Artık yakalanıyor 

başka dairelerin odacıları bile sı- Fiat mürakabe komisyonu k=or-
rası düc;ı:tükçe Hüseyine müracaat tarının behemehal tatbiki için kayma
ediyorlar, gönderilecek mektupla- makamlıklara &ıkı emir verilerek bele
rı, becayiş arzuhallerini hep ona diye milrakıplarınca kontrollere geı;il

yazdırıyorlardı. diğini yazmıştık. Dilnkil kontrollerde 
de 23 numaralı bakkal Zafer, 25 numa-

Hasan ağn, kalemlere ağramadan ralı Yani, 20 numaralı Dimitri, Tarla
maaş alan bazı hatırlı ricalin, mi- başında Koço, Karaköyde peynir tüc
zul paşaların devairdcn aylıklarını ı carı ile d;ğer 4 bakkal peynir ve yağ 
toplar, evlerine götürürdiL ~ ihtikiı.rı yaptıklarından haklarında u.bı: 

(DevaD11 var) !tutulmuıı ve takibata eeçilmişti.r. 

D 1 Ş =-:~ 
POLİTİKA 

Beri in 
Mülakatı 

Yazan' Profesör 
Hii•eyin .Şii!uii BABAN 

S ovyet Rusya Kon1is~r! 
Hey'eti reisi ve barıc 
vekili M9lotofun Berl;ıl 

iki gün kalarak Alınanyanm S' 
Bitlerle ve Hariciye Nazırı Ribbl 
trop ve Mareşal Göring ve Hoss 
görüşmeleri dünya efkô.~uıı P 
ziyade alikalandırdı. Filh•V 
J;:spere nehri kenarındaki bu 1 
rü~eler muharebenin pek ıı~ 
ve yeni bir safhaya girdij;'İ bir: 
da vuku bııluyor. Mihverciler 
ra Avrupasına takriben hakinı 
lunmaktadırlar. Yalnız esaslı 
suıı olan İngiltere ile kat'i bo~ 
ma henüz baslamıştır. Avrııl" 
şimdiye kadar cereyan eden ııııl 
rcbcler \'e elde edilen zaferler 
ha,yet Biivük Britanya arslapıl 
inine ''aklaşnıak için yapılan 
zırlık hareketleriydi. Norveç, 8 
]anda, Belçika ve Fransanın 
lası hasım külli kuvvetlerine 1 
la~uıak için ınevziin önüne seti 

tirilmiş müstahkem mevkileri~ 
tetnıck mahiyetindedir. 1914 
yük Harbinde Alınan İmpar•~ 
İkinci Vilhclm bu ön mcV%il• 
takılın~ kalıntı;, ıısıl hedefe 
türlü yaklaı;amamıştı. Daha tsl 
olan Führer Bitler ~imdi tiı 1'10' 
sahillerinden İı.panya kı)·ıl•1 

kadar hakim olmakla birinci b 
leyi kazanmıştır. Böylece mub 
be asıl kat'i safhasına girııı• 
Büyük Britıınyayı Manş de~' 

aşarak istila en kestirme bit 
olurdu. Fakat Flander zaferi ' 
rinden beş ay ge~tiği halde ı\~ 
Başkumandanlığı böyle bir tıı 
kete tevessül etmedi. Üç aY' 
ktn bir za1nand1Y devam edeP 

ve e7.İci Londra hon1bardnn!i 
da Berlinde beklenen ncticel i 
İngilterede panik ve tesliıniyel 
vost yaratmadı. Bilakis İngili.J 
kavemeti gittikte şiddetlendı, 
ta bu mukavemet taarruza ı,il 
kılan elli. Havalarda Almaııı1 
mühim merkezleri her gün b•: 
!anmaktadır. İtalya da Mısır ~ 
dunda bir iki mnvaffakiyet 
ederek Sidi Barrani \'e Selludl 
gal ettiyse de henüz (Masra_1 
ruh) a giremediği gibi o nıiif 
kem hallan sonra Kahire ti 
veyşe vam:ak için kat'ı icap 
(330 - 400) kilometre mes;; 
henüz bir karış alabilmiş d 

41 Adalard:ı olduğu gibi Mısır 
davanma kU\·vellenmiştir. 

(Gallabat) ın İngilizler t~ 
dan işgali Şarki Afrikada il 
kuvvetlerinin atıl ve batıl ~'. 
tın gelisine seyirci olmadı"' 

göstermektedir. Akdenhde 4' 
gHiz filosun~ fa.al'.yeti . ka1j 
ğer salhaya gtrmıştır .. ~tr h ;;si 
kuvvetler muvazenesını g ~ 
ibre yavaş ynaş İngiltereye _, 
nıeylelmcktedir. Zaten öted<' 
İngiliz devlet adamları 1941 
sini kendileri için hazırJıklaf~ 
mamlanacağı bir devre olar~ 
etmişlerdi. i 

Cermen ve Anglo Sakson 
riniıı boğuşmalarının bu .ıJ 
anında Bertin mülilkatı oldu. 
ile Floraıısada yapılan gör~ 
takip eden bu mükaleme 

1 mukadderatı üzerinde çok 
sir olabilir. Flor:ın.<a görü,ı/ 
Almanya ile İtalya arasıııci'1 
görüş farkları illetine daya' 
Çünkü Hitler son zamanlarİ 
tün diplomatik faaliyetin ~ 
olmuş ve Musolini bir d$ 
kadar ikinci planda kalmıştı. 
lıa.kika Peten ile görüşme, ~ 
ile müzakere hep Almanyad 
resi altında oluyordu. Şüpb~ 
ticelerdeu Roma haberdar 
ve muvafakati almıyordu. 
ne de olsa bu hal Mister C~ 
Musolini için (peyk) de 
mani olmuyordu. Yunanisl~ 
laya kalkına, teşebbüsün iı;i 
da geçmesi manasına alına 

Berlinde, iki gün saatlere• 
konuşmaların akabinde ~, 
nan tebliğ basit bir metin~ 
nız Berlin ınüzakereleri sı 
Japonya ile de ruüşafehel•11 
dığı muhakkaktır; ve Tass 
nın tekzibi Uzak ŞarktB J 
mıntakaları işinin Sovyet~ 
ponya arasında hallediJnıil; 
iTuna dair şayiayı tekzip •

1
. 

dir. Bu tekzip Berlinde So:;;ı 
tanuınille üçilıler ittifakı 

nunu oynamağa muvafa~•~ 
ni tahmin ettirecek bir aJJJ I 
maz. Sovyetler, tavzihil•.1;ı 
yı da teskin etmek iste111ıs. f 
mafih, simdideıı herhan1~ 
küm vermekte, her tar• ,ıl 
!iği kuşısında hiç acele 
lidir. . •A 

HiiNyin Şiilrrii B.VI 
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11 - IRINciTESRIN lWI 

Zonguldaklılar Milli1 l1ill~ Şef 
·ş f • h 1 andılar ltalyan Kralının dogum yıl e l eyecaD 8 dönllmUnU tebrik eltiler 

lımet lnönunün Zonguldai• ayak baahk
ıarınıı:a yedinci yılı merasimle kutlulandı . 

Zonau1-'-k 16 (AA) - Bu ıtün!diye ettikleri.yüksek endüstrıl· abı: . . ~ = , . . . . . . . !eyizli ınnran eser erını 
Reısıc'-!-ffihurumuz ve Milli S<:fımız . ctelerının ttiren çok heyecanlı bir 
Ismet Inönünün Zonııuld_aii:~ ılk ~- teba~ ebulumnus ve Halkevi sa
vak bastıkları günün vedıncı vıldo- ~ıta de yapılan umumi topJ.aı:ıtıda 
nümü münasebetile Zofil!uldagın oun~e~zu etrafında söylevler ve
her tarafı ba vrak ve dövızlerle b_ 1 istir Zonguldaklıların bu coş
süslenmiştir. Cumhuriyet_ m~r~ ~ıu~ hisl~i ve heyecanları ve sar
nında beş bin 'u:rddasın ıstır ı 

1 
bağlılık ve tazimleri Milli 

yapılan umumi bir t?planJıda ~ar- ~e~.:ı~ze telgrafla J:ıildirilmiı;tir. 
ti reis ve!dli Halkevı r~!l1· -~~i~~ Zonguldaklılar bu mes'ut l(UllU 

i<urucu ve koru vucusu uyu llli bir bayram coşkunluğu ve 
Şefımizin hayatı ve .. merr;~:k~!: ~vecanı icinde hutluluvorlar. 
·raptıii:ı hizmetler ve bolgeın~~~:..'..!:'::::'.~~'....:::.'.'.!::::...:.:::.::::.::..:..::.::.:::::c.;.--

''T asn ajansı
nın bir tekzibi 

• 

Ziraat Fakülte
sindc • 

merasıın 

yeni alınan 219 tale
be dün and içti 

An.kara, 16 (A.A.) - Reisicüınhur 

ismet İn9nüı 11 Sont,e:ırinde İtalya Jtra .. 
lı Üçüncü Vilttor Emanuetıin doğum 

yıldönümü Münasebetiyle tebrik telgra
fı gönd.ermiiler ve buna teşekkür ceva
bı alm11lardır. 

Romanya da 

Demi ı Muhafızlar 

arasında ikilik çıkh 
Belgrad, 16 (A.A.) - Reuter: 
Bükreşten gelen haberlere göre, 

Demir muhafızlar partisinde lıiikı'.l.
met aleyhinde nümayislerde bulu
nan azanın partiden çrkarılması 
üzerine Demir muhafızlar arasında 
ikilik hfuiıl ı:ılmuştur. 

Partinin ııazetesi, bugün Roman
yada şimdiki harici siyasete mua
rız pek -00k kimse bulundulnmu 
itiraf etmektedir . 

Göricede harp 
Japonya Hindistanı 

teklif etmemiş 
Moskova, 16 (A.A.) - cNevyork Ankara, 16 (Husu.si) - Bu gün ttidaJile iftigal edilmektedir. 

v, ld Telegramm> gazetesi, <Scrıpps 'füksek ziraat enstitüsiı konferaruı Bu tadat henüz bitmemiı İse 
H::ord> ıazeteleri tröstünün harici- salonunda bu yıl ziraat. alıveterı~ de •on yekunlaFa nazaran bu 

b" lı ve orman fakültelerine . nan - ~ 
ye şubesi muharriri Suınms'ın ır a- !ebelerin yazılma ve and ıçme rne- ganimetleri f" •uretle tasnii 
berini n~retmettedir. Bu habere ~~ rasimi Yıl'Pılmıştır. . kabildir: 
re, ia1>0nyanın Moskova büyük elçısı Merasimde Vekil Muhlis Erk· 14 ağa top, 182 ağır mitral-
Tetekava Sovyetl.er Birliğin<! uçlu men. Maarif Vekili Yücel, C. H. P. 

t:ıkd . d bütün R T yöz, 260 hali/ mitralyöz ve Pakta iltihak ettiği ır e müstakil ı:ırup reisi. ~i .• ana aı:· 
Hiııdistanı vermek teklifinde ·bulun- ban ile B. M. Meclisı zıraat ~ncu· otomatik tüfek, 9000 tüfek, 
muştur. japonya aynı zamanda şark!. meni azaları. gazetı:ci meb us:ar 2.00 harp levazımı ile dola 
Sibiryanın da japonyaya verilmesllll ve ziraat, maarif vekaletlerı erk~ kamyon, 300 muhtelif ealiha 
leklif etmiştir. M M M. Veteriner dan~sı reısı, ile dolu sandık, 1750 top gül-

Tas ajansı, bu haberin _ manasız ol- fakülİeler ve yüksek mektepler de
oduğunu ve hakikat& kat'ıyyen uyma- , kanları ve müdürleri, _Y. Z. E. ted- leai. 
dtğuu beyana mezundur. 'ris heveti. Anadolu Aıansı ve "".llt- YUNAN TOPRAi';INDA BİR 

----o---·- buat mümessilleri bulunmakta ıctı. TEK İTALYAN KALMADI 

T t Zaferi Merasim Rektörün bır nutkile Atina, 16 ( A.A.) - Atina aran 0 başlamı.ş ve müteakiben Ziraa~ V~- radyosu. bu gün fU ha.beri ı:er-
(Baş tarafı ı inci sayfada) kili Muhlis Erkmen, bu yıl koylu~ mi§tİr: 

Nevyork, 16 (A.A.) - C~ma gü-1 ye yapılan _yardımların netıcelerı Ba gün öğle üzeri, Yunan 
nü İngilizlerin Akdenizde Italyaya hakkında bır kon~ma yapmıştır. topraklarında, esirler ha.riç, 
karşı deniz ve havadaki galebele- Bundan s:ınn. yem alınan 219 ta-
rinin haberi, Birleşik Amerıkada !ebe arıd ı.çmıştır. hiç bir italyan askeri kalma-
tezahürle karşılandı. Tarantoya ----<>---- mıştır. . 
karşı yapılan hücum, Amird Dra- Rumen Ita}yan ı..ondra, 16 rA.A.) - Öğrenildi-
ke ve Amiral Neloon usulu yapıl- • gine göre, İtalyanların Arnavutluk 
mı.ş tıir taarruz olarak tavsif edil- (l!lq tat'l.fı ı incide) at 200 ili 250 bin askeri vardır. ltaı 
mektedir. Antonescoyu kabul etmistir. Generlll yan kuvvetleri, şimdi iki orduya 

Nevyork Herald Tribune gazete- Antenesro, bilahare Papalık devlet na- taksim edilmistir. Bu ordulardan 
sine göre bu darbe, İngilterenin ı.ırı kardinal ile görüşmüştür. birisine General Ver"cellio ve dı-
Türkiye ve Balkanlardaki nüfu- Romanyanın Siyaseti gerine General GaJ.o~o kumandan 
zunu takviye edecek, Frankonun Taruamile Değişmiş tayin edilmiştir. Bu 1ki General 
tereddütlerini coaa)tacak ve H_ür Roma, 16 (A.A.) - Stefani: Ro- de Arnavutluitu pek iv-i bilmekte-
Fransanm Afrikadaki hareketını manya elçilif:i bina>ında general dir. 

Antonesko İtalyan gazetecilerini İtalvanların Arnavutlukta bir 
kuvvetlendirecektir. kabul ederek beyanatta bulunmuş mıkdaı· vi; ecek ve mühimmat stok 

italvan Milletine Hakikat ve demiştir ki: !arının bulunması muhtemeldir. 
İtiral Edilemiyor .Artık Romanyanın siyaseti dün 1 Fakat İtalva ile münakalatını _açtk 

Londra 16 (A.A.} _ Daily Tele· kü sivaset değiki Bugün, bam- tutmadıkları takdirde Yunanısta-. 
' akta başkadır ve yeni reı'im sonuna k.a- na büvük bir sere_ı.· _\_'apabılmde_rı ""aph aazetes! •mnları yazm - kted 

... " .,.- dar mihverle beraber gitme.ğe ka- ihtima~ dahilinde gorulmem_e ır 
dır: T rar vermiştir. Bunu oiz~ askerce Drac. Italvadan Arnavutlug_a ha-

•Musolini zavallı milletine, a- söylüvorum. Rı'noen mıU~tı: Ru~ lı:n !!Önderilmekte ol~~- ıasenın 
ranto ve Bari deniz üslerine yapı- men .rkına aittlr. Bu. mılletin ıkl vüz<le se!:.seninın ııeldıgı esas li· 
lan akınlar e>nasmda bombaların bin senelik bir medenıyetı v~ bar- man bulunmaktadır. 
husule getirdiği fel.iketli zavıatın barl-rn bütün istılalarına mt:l-·.~: Alina, 16 (A.A.) - Cepheden alınan 
Yarı.sını. bile itiraf etmeğe cesar~t '"'ı ccien cen.g8.vcr bir an'::ınesı son haberlere göre, Görice nuntakasın-
d K f. t Musoli- veme kls' d k" b-e ernen1ektedir. ey ıye . d· . da l\'1orovanın cenubu şor ın e ı u-
. -- k c bır var .r.t . n·· nmin söndüremiye<:egı ya ·ı 1 

• Roma. 16 (A.A.l _ Stefan;: un tün tepeler, Yunanlılar t:ıratından zap-
atesin başlamış oldujiunu gös.terır. t OJ de general Antonesko, Ro- tedilnıiştir. Bu suretle It.alyanlar, ;ra-
Musolininin söz söyleyicisi Sınyor ~=n;~a sefaretilün sa.lonl~rında v<ış yavaş tutunulm~z bir vaziyete gir
Gayda izahat ver,;,eğe memur e- ıç: t Ciaoo şerefine bır zıyafet diklerini göm1cktedırler. 
dilmistir. Yazdığı şeyler, vız~lda- on "..:tı··· pjndus mıntakasırıda Smolinia'dan i-

vermı ~· 

nn,~.o~l~.ar~d~a~n~ib~a~r~e~t:tir~.·~=====~:~-.:_====~====:~== terleyen Yunanlılar, evvelce dilşmanın 
t: eline geçmiş olan bütün Yunan kö7-

N O T L ~ IJ. lerıni geri alınışlardıı·. Bunlardan so-
nuncusu. hudut üzerindeki Koniçe, 
ricat etm~kte olan İtalyanlar tarafından 

_,... -~~~W. ;raklmş ve yıklmış ve harabe halinde 
.......&- - 1. N . K terlcedilrni.:j:tir. 

_ Herhalde, A 1 acı a- TI.'NANLILAR 100 ESİJt, 10 TOP 
O h a l d e racaııdır ... ALDILAR 

Diyerek, ilave etti: . . Atina, 16 (A.A.) - Yunan orduları 
hodra meydan 

Nancmollaya: 
- İtalyanlar Tarantodakl 

İngiliz z~fcriui inkir ediyal.\' 
!arınış ... 

Haheriııi verdim. Gülerek; 
- Bu öyle bir şey ki, aksi~. 

isımt etmek, batmadığı iddıa 
olunan zırlıhları ortaya çı· 
karınakla nıümkiin olur ..• 

Dedi ve .. ilave etti: 
- Öyleyse İngilizler nam 

':e hesabına •hodra meydan• 
derim. İngiliz gemileri Akd.,.. 
nizdedir. 

Cesareti mi 

yok acaba? 

Bir gazete ilan ediyor: . 
'"- Uzun uıiiL1<let ınuhtelif 

vazirelet!e P,~l~~anlarda seya· 
hat dmiş, Ilal'.ıan Paktmın 
im-lası csn:ıs1nda hazır bu
lunınuş iliıh ... bir gazeteci ar-
kada~~unı.z .•. • 

Netice, işte bu zat •Balkan 
ınuaınıuası. diye birkaç nıa
kale yazacakn;ış. 

Nancmollaya: 
- c,tat, kim olsa bu acaba?. 
Diye sordwn da, gülerek: 

- •Araba gazetenin bu JSntl• . -L 
~- Başkunlandanlığının 15 Teşrirusani -.-

h.ber V ern1iye cesa.reti mı 1 bl"''' 
,şıımı ne~redilen 20 numara ı te ı.~: 

yok?. Bütün cephede, büyük bir piyade, 
M i • k i n l i ğ i n topçu 1·e tayyare taa !iyeli devam et

mektedir. 700 e yakın esir aldık ve 10 

sirayeti ile •• 

Taı·ihi ınaliı.maia naza:~' 
İngiliz deniz tayyarelerının 
bani su İtalyan zrrhlılarıru ba: 
lırdıkları Taraııto limanı eskı 
Yunanistanın itniş. Ve .. o .z~
nıaıı en ıniskin Yunan .şeh~ı ~e 
limanı sayılmııış. Şehır Mılat
tan e\•vcl 272 de Romalıların 
eline geçmiş ... 

Nauemolla:a bu tarihi m~
lumatı naklediyordum da gu
lerck sözümü kesti ve: 

- Desene her şey gibi bu 
l1nıan da aslındaki ın:skinliğe 
rücil eylemiş .•. 

Diyerek, ilave etti: 
- Miskinlik de sal"i olduğu

na göre, İtalyan donar.n1asının 
nasıl böyle bir itkıbete kendi
sini hazlf bulundurduğu şimdi 
daha iyi anlaşılıyor. "Malum a .. 
faal bir donanmaya baştan ka
ra vatmak deP.il. deniz deniz 
dol~şmak eerekirdi~. 

. A. ŞEKlf'. 

ı top elimize geçti. 
Hava kuvvetlerimiz harekette bulu

nan düşman birliklerini bombo:ılamı!J ve 
bir hava muharebesinde ile düşman 

tayyar~si düşürülmüştür. Tayyareleri
mi.t.Jen ikisi üslerine dönmemiştir. 

Düşın:ın h=.ıva kuvvetlel'i dahilde şe

hir ve köyleri hiçbir fark gözetmeksi
zin boınbardunan clnli~tir. lJiçbir as
keri hedere is<.ibCt olnlcınuşttr. Yaralı

ların da pek rız olduğu bildiriliyor. 
i~GİLİZ TAYYARELERİ İT_ALYAN-

LARA ZAYİA'l' VERD!RDI 
Atna, 16 (A.A.) - Yunanistandaki 

İngiliz hata kuvvetlerinin tebliğinde 

deniliyor ki: 
Cuına günü Göricenin şimal mmta

kasında hart>ket lıalinde bulunan mo
törlü bir italyan koluna büyük zrıyiat 
verdidJn1i~ ve büyük hasar yapıl~ııışh~. 

İtalyan ordusuna karargfıh olan btr 
·.çiftlik binasına ve d1şaL·da duran blr 
çok askeri arabaya ta:ı:rruz edilmiş ve 
ağır bir bomba binayı yıkmışhr .. 

Bu mıntakada, üzerind~ Ilalyan 
kıtaatının geçmekte olduğu mühim bir 
köprü tamamile tahrip olu:ı·nuştur. 

Kalabalık ita'yan kıt::ıatına ani bo.·kın 

lltDı\M 

UZAK ŞARKTA r 'ı 
Çin 3sencdaha SON BALO 

' " Ya.sııın: Nizamettin Nazif 1 

harb-:_hazır ''Şef'i bukadar eğlencenin yor-
Yiyecek ve Harp leva- mıgacağını mı sanıyorsunuz?,, 

--
filosu Fransız 

Nereye gitti ? 
Filonun hazı ıtr:ka li-
rı.aıılarmın i~galine rr.a. 

111 olması muhtemsl 
zımı stoklan yapılıyor _ 8 _ 

Şunkin.g, 16 (A.A.) - Milli Çin 
hükıimet merkezindeki kanaate 
göre, Avrupa ıharbi ihtimal uzun 
sürecektir. Binaenaleyh Çin daha 
üç sene japonyaya karşı haııbet
mek için hazırlıklarını yapmakta
dır. Yiyecek ve harp levazımı stok 
edilmektedir. Çifçiler vergilerini 
yalnız para ile değil, pirinç ile de 

1 
htsa etmedea, pek oor ol•• vaııifolerinl Londra, 16 (A.A.) - Tımes ga-
cörüyorlardı. zetesinin Nevyork muhabiri gazc-

Nihayet rakıı bitti> SU-un avlse- Saate baklıtn: tesine çektiği bir telgrafta önümüt.-
slndoki bllliır oabuklan aalh7aeak de· Bôre J'akls,ıyor. deki günlerin Vişi hükumeti içın 
recede şlddelll alk,.l•r arasında da- Elrafındakllerden ... klqmaamdaa buhranlı geçeceğini ileri sürdükten 
IJl1lll kaldmlıijı yere iade oclip kibw istifade ederek Şiikri Kayaya yaklaş- sonra ezcümle şunları yazmakta-
bir rivera.usla .ellmt&d&tı saman onun tun; dır: 

l&bll bilmiş bir ı.alde toltaiuna oöt- - Eltoelins ••• Attmıııı rlcıa edecetı& •Fransada dahili siyaset mü:,kü-
-ı 1ıe7hude 7ero bekledim. BU!lki• Gülünısemeie oalışb: latına büyük münakaşalan cclhe-
bir başka b&7ana rab teklif edip :reni· - Şa obelins Wma dnirlendltlml den iki mesele ilave edilmiştı.r. 
den orla7a. çıktı ve ekalmdakilerl &at .. sen de b!!l.110"1111 .,. .... İnad.ma 7•PQ'or- Bunlar Fransız filosunun esraren
Iı, münı. bir ıeı..siimle ıe.vlke taht· smı!.. Uslananu7-tm cttt.ı. Eh... giz bir semte hareket etmiş olma
lı: Söyle bakal1J11. sı ve işgal altında olmıyan F'ran

verebiliyorlar. 
Diğer taraftan resmen bildirili

yor ki, Çin kıtaatı evvelisi gün 
Kwantungda Famşova girmiştir. 
Japon kıtaatı vapurlara binerek 

- Bu sefer de beni yalnıs bu'akmı
,-aeaiınn1 IUDID&k iskrim efendim. .• 

- Şef'i bu. kadar eilencen.ln 7om11· saya Fransız lisanı konuşan A.15as-
yacafmı mı san17orsunuz' Lorcnlilerle Alman Yahudilerinm 

geceleyin ayrılmıştır. 
Tarantodaki İngiliz zaferi ve 

Molotofun Berlin ziyareti de Çinin 

Ba sözler salonu dolduranlu üzerin~ 
ele bir yıldırım tesiri yaptı. Sandalye-

Samimi olnfUJldan asla şüphe edile- gönderilmesi meseleleridir. 
!Jliyeeek bir is,-an ile kulaiıma. eğitd~: Fransızca konuşan Alsas - Loren· 

dikkatini çekmektedir. 
İngilterenin Taranto zaferin~ 

Takung Poro gazetesi, mütecayize 
ve bilhassa japonyaya indirilmiş 
öldürü<:ü bir darbe olarak tavsif 
ediyor ve diyor ki: 

- Şu Dahiliye Veklllii"lnl sana dev- li .Fransızların kütle halinde mem
redeyim de başar şu !şl. .. Dinlenm .. ı leketlerinden tardedilmeleri, Vişi 
için, İslanbula dönmesi ve hele buran hükıimetiyle Almanya aras:nda ve 

yü.ı: (liftin ra-ksına müsait otmadı.iı itin '{elınemesı ip.in ne kadar çabalaclıfunı 'ayni zamanda Fransız kabinesi da
coşknnluj;an bir lusmı orta salona ak- bilemezsin. bilinde Mareşal Petenle Lava! ye 
h. Dah:J. sonra bir fokstrot He bir ••ns- _ İnşallah ... Rahatsızlılı ~it mühlnı ~ıl\rr.iral Darlan arasındaki müna-
t.ep'in dalpları üçiincü ıalona da. dol- deflldir. sebctlerin pek ziyade gerginlesme-

Jer, koltuklar ı-eriye Jüldi. Çiftler üçer 
beter ortaya atlldtlar. Salon, &eksen, 

<Japonya, Cenubi Çinde yayıl
maya baslamak için şu üç hadise
nin tahakkukunu bekliyordu: 

durdu. Arlık balo adamakıllı kısıı- sine sebebiyet vermiştir . 
- va, m...,ıesı ... 40 ı re~l!klen ııoa- Mareşal Petenle Laval ve taraf-

1 - Ruzveltin yeııi intihapta 
mışt.t. ra insan doktorlamı tavsi1c1rrinl dtk- tarları aras1nda kabiı1e içinde Ç'.ı-

Bursanın bo coşkun sevincinde bir katle taibik etmelidir. Nerede ka.ldı ki kan :thti18.fa ~elince. bu ,·aziy~tte 
siyasi sebep bulmak ta mümküı!dÜ. Ata, elll sekizi doldurduktan sonra_. galebenin muhakkak surette Pe
bu ı-elişile Bursa7a karşı. baı:ı sebep- Ve derin derin içini ~ekf'rek ili.Ye tende kalacai?ı kal'ivyetle sö.ylen-

muvaffak olamaması, 
2 - İtalyanın Akdenizde muzaf

fer olması ve belki de Cebelütta
rık VP Süveyş kanalımn işgali, 

lerden dolayı bir büyük ağabey dar- etti: mektedir. 

3 - Rusya ile anlaşmak. 
cnliı duymak.ta oldufuna dair J'ıllar- - Söz dinleteeeğln insan ne sar b!r Berne mahafili Alman mütareke 
ca dönmüş ols.n bir rivayeti kökünden kö:r delfk.:ınbsı, ne de bit' rocuktur. konıi~vonunun niçin ve nereye ~i

Eğer bütün ·bunlar tahakkuk et- tekzip elmiş oluyordu. Bir kenarda, ö- Devrin en üstün ıekiih adaınıdır. Alet 
seydi "'aoonya derhal Singapura nünde konduC:u ribl daran bir şarap gibi adam ... Bir dereceye kadar ısra.r 
ve Hollanda Hı"ndistanına taarruz · ·· k b"J ı •- dı·· · 

kadehine elim surme ı t- 9t<me J:I t"dilebiljr. Bak! lçnıemes~ Jıi<ıım içiyor. 
edecekti. her hal'oaden belll olan Ati ÇethıkayA, Fakat şuna &eVjo ki pek: aı.: içi,or. 

Ruzvelt tekrar intihap olunmuş tek başına oluruyordu. 
ve Taranto zareri Akdenizde İtal
yan üstünlüğü ümitlerini tamamı
le mahvetmiştir. 

Molotofun Berlini ziyaretine ge
lince. Berlin konuşmalarına dair 
dolaşan şayiaları ve yapılan tah
minleri Çinliler doğru telakki et

Müsaıidesbıl rica ederek yanındaki 

boş bir sandalye.re llb;tlm. Etrafı ı-öı:

den ge~irdim. Kıhç Ali Balk.:ın harbin

de bulunduiu bölüilın yiı.zba.şı.sı ol.an 

b!r belediye reisi ile viski içiyordu. 

Şükrü Kaya, etrafını saranlara neş ell 
mekte tereddüt ,gö::;teriyorlar \."f" ı-örüıımek i'in t'ÖzlerinJ d.umanhyau 

gamı beyhude yere s:ık1amaia. çallfı-

Gö:ılerlmi Atatürk'e çevirdim: 

Garsonların ha7rctl.:"-i pek büyüktü. 
İlk kadeh nw.;d dolduculnın~ öyle du
ruyordu. Ve Şef !ılk defa olan.k bir 
büf'11en şamp8'flya islemi4: bulunuyor 
ve bu şampanya.ya cludaklarınl deC"dlr
ınemiş oluyordu. (1). 

( A rkııst var) 

deceğini tamamiyle bilmeden 
Fransız filosunun hareketine mü
saade edebileceğinden şüphe et
mektedir. Bu sebeple a:,oni mahafil 
bu fil~nun bazı Afrika limanları
na ~'derck bunların i~gal altına 
düsmelerine mani olmak fikriyle 
\•ola -·kmıs olduğu kanaatindedır. 
Herhalde, Laval'in ve Darlanın 
pek müteessir olmalarına ra,ğ1 .. 1en, 
Maresal Peten Fransız filosunun 
Bü,·ük Britanyaya karsı istimal e
dilmesine şiadetle muhalif bulun
maktadır.• resmi haberlerin gelınesini ve va

ziyetin müstakbel inkişaflnı bekle
meyi tercih ediyorlar.. yordu. Yaver Cevdet ile Şükrü, bu .11- (1) Sonradan öğrenmiştim ki garson- •---------------• 

----0-

Pariste kütlevi te-
r:a.d:ı, orkestranın kısa bir btin.bnt ı tar, onun emirlerine rağmen kadehini 
için durn,u.ndan lst\fade f'dcrel( Bur- j cJolciur"naınak ve fazla iı;:meme~i için 
sanın ileri ı-elenl,.rini büfe,-e d:ı.vet c- 1 en1irler:ni çabuk yerine getirmemek 

zahürat başladı 
den At.;ıtürk'ün art::aswd1. klmsc,-ı ra- : ernrini almlşJardı. 

Zürih, lG (A.A.) - Reuler: 
İsviçre sı;azetelerıne göre, Lorra

ine'de Fransız dılt ile konu~an 

Hava Har:1i 
(Bas tarafı 1 inci sayfada) 

mıstır. Bilhassa evlerde. maii,azalar 
hallen memleketten cıkanlmasını da h 1 1 u··hı·n, hasar-. .. . . · ve yaz' ane ere(! m .• 
Petaın hük.umetıne karsı muha · lar 0ıı;.,ustur. Pek çok yangın çık
lefetı fazlalasdırması_ ve F_ransada 1 mıı; ise de müşkül şartlar içinde 
De Gaulle hareketınııı nufuzunu ık . d . · · tl bu yana,·n-. 3u-aa eger sura ~ h 

tazlalasdırması muhtemeldı.r. . • ıar bastrrılmıştır. 
Zürihteki Fransız mahfıllerın&' . . . 

aöre. Vichv hiikumeti. Par:Steki Dı"er_ yerlerde nısbeten düşman 
vazivetten endise etmektedir. Pa· faalıyeh az. ~lmuştur. Londra et
riste, iaşe vaziyetindeki güçlükler- raf;ndakı vılayetlere ve Midlands
den dolayı, Çarşamba günü kütlevi da bır. çok mahallere bombalar a
tezahürler vukua f;!elmis ve teza-' tılmış ıse de basar ve zayiat az ol
hürcülerin askeri kıt'alar tarafın - muştur. 
dan dağıt;iması lazım gelmiştir. Cu.ma .ı:;ün_ü düşüriilen dü.srnan 

tayyarelerının savısı 2-0 ye çıkmıı;
tı.r. İkı İngiliz avcı tayyaresi ka-yapılmıştır. İt.a1yanların zayiatl mu-
yıptır. Fakat pilotlardan biri kurhakka.k surette nıı.il:ıUn olmuştar. 
tulmuştur. Atina, 16 (A.A.) - Haber alınd•ğuıa 

göre, Görice ınıntakastnda cc-.;~yan et- İngiltereye Dünkü Taarruzlar 
mekte olan muharebede İtalyanlar dün Londra, 16 (A.A.) - Hava neza-
sabah Yunanlıların taarruzuna kar:ı re tinin bu akşamki tebli ;;.i: 
mukbil taarruzda bulunm~lar ve öt- Greenvi<:h saati ile saat 16 ya 
leden sonra Yunanlılar tekrar taarru- kadar gelen raporlara ~öre, bu sa-

Mat ha acılık 
(B&1 lı\r.Lfı 1 luci sahifede) 

!e görülmüstür. 
Sergide ksilol!rafi numuneleri 

ile 16 ıncı asırdan itibaren basılmış 
kitaplar. Arap harilerile basılmıs 
ilk kitaplar ve İbrahım Müteferri
ka kütüphanesinin ilk kitapları, ilk 
tas basma kitaplar da mevcut bu
lunmaktadır. 

Ser11H:leki vüzlerce kitabın içinde 
ancak 8 - 10 tanesİnin lisanımıza 
cevrilmis olduğu da hüzünle l{Ö· 
rü1müş ve anJaşılmıştır. 

Alman • İtalyan 
Askeri görü~meleri 

Roma, 16 (A.A.) - D.N.B.: 
Alma..'l ve İtalyan Başkumandanlık

ları sef.lerinin İnnsbruck de a.ske.rl gö
rii.şmeleı·i hakkında salahiyettar İtal
yan mahfillerinde tam bir süktln~t 

muhafaza edilmekte ve yalnl4 bu ı<>-
za geçmişlerdir. Çok •iddetıı· olan mu- balı şafaktanberİ düşmanın İngil-

• · d k f li rü.şmele1.'in hususi mahiyeti üze.nne harebe ak•ama kadar devam etm;•ıır· . tere üzerm e i tayyare aa ·yeti 
.,.. .. ......, " dikkat nazarı cekilmektedir. 

Harekat bugün de devam etmektedir. çok hafıf olmuştur. 
İtalyanlar Askeri Hastaneyi Kent Kontluğu sahilinde bir şe-

Bombaladılar . hirde bazı ha.>ar olmw; ve bir kaç tığı bir seri bomba. bir mühimmat 
Atina, 16 (A.A.) _ (Atina ajan- ·kişi ölmüş ve yaralanmıştır. deposuna isabet etmiştir. 

sı) Satahiyettar makamlardan öğ- .. sonradan alınan raporlara göre Banıhurg Yine Bonıbardunan 
rendiğimize göre, dün, Yenişehrin dun gece, CE:llUP sahılinde bir şeh- E d i l d i 
İtalyan tayyareleri tarafından re •bombalar atılmıştır. Birçol< ev- Londra, 16 (AA.) - Sa!Mı.ivetli 
'--mbardımanında askerı· hastaha- !erde hasar olmuştur. Bir miktar ö-
"" mahfillerden öğrenildiil:iııe e:öre 
neye de taarruz edilmiştir. Halbu- lü ve yaralı vardır. İngiliz hava kuvvetleri tarafından 1 
ki hastahanenin üzerinde Kızılhaç İngilliı Kralı Coveutry dün .e:ece Hambure: üzerine vaı>ı-
işaretleri aşikardı. Tesisatta bazı Ziyaret Etti lan taarruzun oek ziyade memnu-
hasarlar olduğu ve birkaç kişinin Londra, 16 (A.A.) - Reuter bil- niyet verici bir hareket oldui!u 
öldüğü bildirilmektedir. Henüz taf- dirivor: simdi öğrenilmiştir. Şehirde he-
silat. a!ınamamıı;tır. Bugün İngiliz kralı ve kr~i deflere isabetler lı:avdedilmis ve 

ltalyanlar Askeri Hedefleri düşman tayyarelerinin ai?ır bir bütün İngiliz tavvareleri üslerine 
Gözetmiyorlar hücuımuna maruz kalan Coventrv- döııımüstür. 

Atina, 16 (~) - Umumi em- Vi ziyaret etınisler ve felaketzede- Coventri Bombardımanı 
niyet nezaretınin tebliğine göre; !erle uzun müddet meşgul o1mll6- Münasebetile Darbeye Darbe İle 
15 sonteş~in günü düşman hava !ardır. Mukabele Edilecek 
kuvvetlen memleket içerisinde as- İngı"lizler Dü•man Bava 
k i hı.rbir eheınm· t" ı ' Loııdra, 16 (A.A.l - Fransız is-er ' ıye ı o ııııyan Meydanlarını Bombaladılar 
birkaç şehri, kas.,,bayı ve köy mın- tihbarat ajansı bildiriyor: Düşman 
takalarını.fark gözetmeksizin boım- .~ava nezaretinin istihbarat ser- tarafından geçen gece Covcntri:ye 
bardıman etmiştir. Bütün taarruz- vısı, pe.~şembe/cuma gecesi İngiliz karşı yapılmı.ş olan vahşi hücum 
!ar neticesinde iki çocuk ölmüş ve h~va h_u~umları hakkında aşağıda- İngiliz matbuatı tarafından nefret. 
üç kadın yaralanmıştır. Hasar he- ki tafsılatı vermektedir: le zikredilmekte ve Almanların bu 
men hemen hiçtir. l Blenheim bombardıman tayyare- hareketi eski barbarların kabile-

Atina, 16 (A.A.) _ Atina ajansı ı !erinden mürekkep bir grup, Fran- ler üzerine hücumlarına benzeti
bildirivor: Giornale d'İtalia gaze- sada Breanyafa Vanners . Meu<:<>n !erek Hitlerin İngiliz miıneviyatı
tesi, Yunan cephe.indeki İtalyan tayyare üssüne taarruz etmiştir. nı kırmak için yaptığı neticesiz 
mağlubiyetini mazur giistermek i- Müteaddit tam isabetler tayyare teşebbüslerden sonra kütle halin
çin garip bir masal uvdurmakta-

1 
hareket ve dağılma yollarında bir de insanların katliiınıına yürümek

clır. Bu ı?azeteye gör2, İtalya harp çok yangınlar çıkarnııı;tır. Tayyare ten bile çekinmediğini gösterdiği i
hazırlıklar'na Yunan;,ıana harp meydanına vaklaşmakta olan bir lave olunmaktadır. 
ilan ettigi 28 ilktesrindc ba~;lamı.>- tren mitralvöz ateşine tutulmuştur. Bütün gazeteler bu çılgınca hü-
t:r. Yunanistan ise \·~kit ve zama- BaŞka bombardıman tayyaresi cumun da diğerleri gibi akamete 
nile haz:rlanmıs bulunuyordu. _<;n:pJarı, Amiensin şimali şarklsin- uğrayacağını, şünkü en büyüklerin 

Halbuki bütün dünya pekala bi- de S•int - Leger tayyare meyda- den en küçüklerine kadar bütün 
liyor ki, Italya askeri hazırlıkları- · nına kısa fasılalarla biribirini mü-

1 
İnailizlerin, hatta bu taarruzların 

na Arnavutluğa asker çıkardığı teakip hücumlar yapını.şiardır. 1 şiddeti artsa bile, metin durmak 
1939 nisan:nda başlamıştır. Bila- Norveçe gitm~ olan Hudson ve darbeve danbe ile mukabele et
l:is Yunanistan 28 ilkteşrin sabahı bombar:l man tayvareleri Staven- mek hususunda kat'i bir azim sa
saat 3.30 da seferberliğe ba~lamış ger tayyare meydımını bombardı- bibi olduklarını yazmaktadır. Yine 
Ye bu seferberlik ancak iki hafta man etmi§lerdir. Pilotların hepsi, bu gazeteler, düşmana, cimıile 
sonra nihayet bulmu~tur. Bu iki bombalarını hedef dahıhne atma- mütenasip ağ'ır bir ceza verilmesı
lıafta it-inde Yunani;tan cephede dan evvel, hedefi tam olarak tes- ni talep hususunda da müttehit bu-
üçe karsı birle savaşm·,t•r. l bit etmişlerdir. Bı.r tanarenın at- lunmaktadııwr 

Askeri vaziyet 
(Baş tarafı 1 incide) 

arruzla huduttan öteye atarak 
bütün köylel:'i istirdat ettiklerini 
bildirmektedir. Bir ajans LelgraCı
na göre de Yunan radyosu dün öı}:
le Ü7.eri •Yunan topraklarında, i
ta lyan esirleri mÜ5lesna, tek bir 
ita~yan askeri k;ılmad.tğını• il;in 

etmiştir. Vaziyeti huUisa elmelı: 

için bundan veciz bir teblit ola-
maz. 
Şu halde İt.alyrnlar ;reni bır 

muva!faklyetsizliğe daha ui'fan1~
Iat·dır. Diğer taraCLan da Gö- [ 
riceyi saran çember &'ittikçe iit

k~ınıştır ve Göriceniıı sukutü ar
lık gün meselesi detil, belki de 
bir saat meselesi haline gelmiştir. 

* Diğer cephelerde en mühim me-
sele, aytn 14 ve 15 inci gecesi Al
man hava ku\•vetlerinin fazla 
m1kdarda tayyarel~rle Londrayı 

ve bilhassa küçük Coventry ıeh
rini gelişigüzel amansız bir şekil
de bornbardunan etmeleridir. 

Anlaşılıyor ki Almanlar her a
yın on beşinde kesif bir hücumda 
bulunmak itiyatlarını kaybeLnıe

mişlerdir. Yalnız arada şu fark 
var ki Ağustos ve Eylül 15 bonı
bardımanları gündüz yapılınıs ve 
Alman hava kuvveUeri ağır zayi
ata uğramışlardı. Bu ayınki i.'>e 
gece yapılmış VI!! Almanlar yirmi 
tayyare kurban etmek.le nisbeten 
hafif kurtulmuşlardır. Fakat her 
darbeyi soğukkanlılıkla karşıhya
rak her yeni taktiie mukabll bir 
çare bulan .İngilizlerin, bu ııece 
bücumlonnı da lesiniz bir hale 
getinnek çaresini bulaca.kla.nııı 

gazetelerinin azimli lisanların.
dan hissediyorum. 

Bir g-ecede halktan bin kitinin 
ölümüne \re,.a ,.aralanmasına se
bep olan Coventry bombarduna
nırun İngilizlerin sogukkanlılık
larına halel getirmek ce sabırlarL
ı;ı: taşırmak üzere olduğunu yine 
Ingiliz matbua:4nın yazı.J:v:ından 
anlıyoruz. 

Bu sabır ftlen tarttiı gUn -iri 
böyle devam ederse gecikmemesi 
muhtemeldir- İngiliz tayyareleri
nin de askeri hede! ve sivil hallı: 
farkı gözetmeksizin şiddetli mu
kabelelerde bulunmağa başlı.ya
caklan muhakkaktır. 

•~~~~~--~~~~~ ... 
Bir adam Kadıköy va
purund•n denize düştü 
Dün gece saat 10.5 da Köprüden 

kalkan Kadıköy vapurundan 50 
yaşlarında Rıfat adında biri denize 
düşmüş ve vapur durdurularak in
dirilen sandalla kurtarılmıştır. 
Fazla su yutan kazazedenin ilk te
davisi yapılmak istenmiş, fakat 
vapurun ecza dolabındaki vesait 
ve ilaçlar işe yaramadığmdan vaz
geçilmek mecburiyeti nasıl olmuş 
:e Kadıköyün_e. çıkarılınca sıhhi 
ımd~t ot<Jmobılıle Nümune H.asta
nesıne gonderilmiş tir. 



SAYFA - ' f KDA M 

Mihvar mareşalleri ı MOLOTOV Tanca meselesi ..... , \ . . . ' 

R.-A o· Y O (llfma.llal- 41e.,_ı ı (Bae tarafı 1 inci .. ,.,....,) ına. tarafı 1 inci sayfada) 

yığınaklar yaptıktan sonra, yeni 
1
.air kom-ı..,., Molo\ov'u kartıla1111'- hakkında İspanyol bükıimetine biı 

bır harekete hazırlanıyor, İngiJiz !a rdır. Gf-nelkurmay Reisi General Ne- nota verm iştir. 17 2 ci T evin Pazar 
hava kuvvetleri de, Arnavutlukta- retz.l<ov Kordiplomaıilı: haları ve Mos- Amerika Menfaatlerinin 
ki ltal)·an ordusuna takviye kıt'a- kovadaki Abruın sefareti erkim da ia- Korunmasını İstiyor 
ları ve malzeme göndermek İ(İn tasyonda hazır bulunmu,şlardır. İıtas... Vaşington, 16 (A.A.) - Tanca 

9.00 Program 
9.03 Müzik. 

kııllanılan İtalyadaki irlı.ap ve Ar· yon donatıJmıı bulunuyordu. Bir as- meselesi hakk ı nda Birleşik Amc· 
nanıtluktaki ihraç isk•lelerini ker! m~ aellm resmiııi ifa etıniı- rikanın Madritte yaptığı teşebbüse ıo.oo Ev kadını 
mülcmadiyen bombalıyorlar, Bu lir. dair Hariciye Müsteşarı Welles 12.30 Program 

1.15 Ajans 
9.30 Müzik 

ha"a hüwmları neticesinde, İtal- MOLOTOF BiTLEaE Jlia TILGLU' dün gazetecıler toplant ·sında yap- 12.33 Müzik 
ya. ordusu, kifl derecede, sür'atle Cl:KTi tığ ı beyana\ta dem iı; tir ki: 12.50 Ajans 
lal.., iye ve ikmal edilemezse, kuv- Mookova, 18 (A.A.) - Tas ajansının •- Birl~~ ik Amerika Hükiime- 13.05 Müzik 
"etli bir YD1lan taarruzile fena bir bildi rd ı&ine ıöre Molotov, Hitlere ap- ti, Amerikanın Tancadaki menfa- 13.20 Müzik 
ma~lılbiyete uğrayabilir. İki baş- ğıdak i telgrafı gönderm iştir : a tlerine r iavct ed ilme.ini talep ey- l4.JO Müzik 
kumandan, Arnavutluktaki 300,ute •Alman lopral(ını terkrderken, Al- l rmiş tır . Madrittcki ..:.merika el- 18.00 Ptocram 
k i,ilik ltalyan ordusunun hezimete manyada bana &ö>teııl<n ı;amiml ka- dsı 192:ı d~ aktcdılen ve 1928 dt 
uğramaması etrafında alınacak buldcn dolayı teşekkurlerımın kabu- de tadil olunan Tanca mukavelesi-

11.50 )(UziJt 
19.30 Ajans 
19.45 Müzilı: 

20.15 

J0.30 
20.45 

Müzik 

Konuıma 
)filzik 

21.15 ltOb\lflllO. 

21.30 Müzik 
22.30 Ajanı 

22.55 Müzik 
23.30 Kapanlf 

tedbirleri konuşmuşlardır. Bu ara- Urıu rica <derim.> r e iltilı, l< etmemis olmakla bera- Askere hedı•ye 
da, Alman hava ve kara kuvvetle- MOLOTOV RİBBE!\'TROPA TEŞEI[- 1 ber Amerik an ı n Tanca mıntakası 
rinin İtalyanlara şn veya bu su- Kt'R ETl'İ da dahil ol mak üzere Fasta mua- (Bas tarafı 1 inci sayfada) 
retle yardımı da konuşulmuş ve Moskova, 18 (A.A.) - ı... •ianoının hede ile müemmrn menfaatleri bu- . . . 
kararla,tıulınq olabilir. Bu yar- bi\di rdlline ıöre ; Mototov Von Ribberı. lu ndu~nu bu münasebetle İspan- w . Bunlarla, Beyoglu Halkevıne yapı~ 
dımm .-.kli ve mevkii itibarile taf- lropa aşagıdaki telgr"'' göndemüştir : \"a htikfımetıne lx>:van eylemıştır. J tan teberrOat yekünu 763 çift çorap, 1.7n 
sil.ita airişmefe buaüolük lüzunı «Atrr.anyadak ı unutulrr:az ikamet fün_ (,'tft e1d ı \"en, 37 tane de kazak ve tu 

. "" Amerika - Almanya Siyasi gömleğe baliğ olmuştur. 
gOrmüyoruz. \er imizde bana ve arkadaş !arıma 1apı- Miinasebetleri Kesilecek mi? z - t--iJizler'ın Yunan "ıstana 1 bü . k h r k b ld d Şiş li Halkevine dün yapılan teberrü->-ıı an yu ve araret' a a en olayı Vaşı"nnton , 16 (A.A.) _ Sı"yası" · _._____ J k 1 1 ~ atla, toplanan yün çora p, eldıven ve 
yarUilllllll aza tma için, ey ô den- teşekktirlerimi kabul buyurunuz.> temayüller hakkında hüküm ver-
lıeri Sidi Barrıuıide Mısır garp (Ö- kazaklar yekfınu beı bıni bulmuştur. 
liiniia kumlarına gömülüp kalmış mejtc sa J j hıye!Ji m~ahit!ere gö- Bu teberriiatın mühim kıommı yapan 
olan llllBJ'qa] Gruiyani oıGwıunun Dıc ticaretimiz re, Amerika hiidiselcrı yavaş ya- •ev•t ıunlard.ır: 
ıı..- tuınma le(irilmeai ve Al- W' vaS, fakat kat'ıyyetle Almanya ile ııoo parça Salih Fuat Keçeci, 300 
- .... k•netleriain ltu hare- c ... to..ı. ı ..,...., &ıyasi münasebetlerin inkıtaına parça A:ne İlbay, 300 parça lak Delta-

• _._ ......_u _,_,_
1
• _._ ı•""rü-'ll- .. • ,__ dohu ıı:elmektedir. Mü~ahitler bu ıo, 300 parça Satvet GeylAn soo parça 

..... ..,......., .....,.. - •• rününuz. n>manlarla yeni bir ti- h · küml · -~ ı L tukl 
• ...... ı...Lm.. ""-'"'', ita ı•-J•u ani u erı ...,y enen uazı mı ara •Bayan Milhat Nemli, 120 parça Bayan ... _........ ..,_u .. , caret aşması vapılacajiı rıvayet.- ı .__ ·~ · 1 · tin. t t-
or.~ -"ide durduk#a, M-ır ... L, 1 . . ... _ d ve a ınan """ ........ ır ere ıs a e Bayındır, 240 parça Kula mensucat --. ,. , - ....,.. erını ..... e duy<luk. Fakat bu hu· ı · · ] 
İncilialer mllfenuuliyen kUVYetlen- •usta bize remnen bır telı.hf yapıl- ırıyor ar. fabrikası, 150 parça Pakiıe Naki Eren-
mekte41rler. Mıııırda ve etrafmü d ld Mesela, dün bahriye aazırı ;rol, 150 parça Pakiıe Pamuk, 300 par-

m ış eğı ir. . Knoks ve harbiye nazırı Stimson ça cemil Radyolln, 300 p.,.ça Bayan Nl-
epey ma dren ikametiıuletı IGD- Japonl.arla mevcut _ticaret anlaş- tarafından sövlenilen nutuklar ııös- met Ata, 150 parça Bayan Sabahat 
n, 1-4raya 4öllJllÜ4 olan İncilli ması, mUddetı. ~ldugu ıçın feshe- teriyor Jı:i, Amerikanın :y;iMek şah- Fı1mer, 120 parça Daaı!et Datd~en. 120 
Harbiye Nanrı Eden'in Mısınn dılmıştır. Yem bır tıcaret muahe- siyetleri Almanyayı her ~ biraz Ba D ld d •• 
dalaa kıınetli bir sekilde müdafa- des· va ak ks d·ı · ... , parça yan 1 a e =un. 1 

. pm. . ma a ı e Ja'J>Onya ....., daha ~ıh ediyorlar. Dün, Fatih Halttvine de, muhtelif 
ası için leop eden tedbirleri aldığı- memle~etımız arasında beş altı ay- Dığer taraftan hariciye nazın ıııevat tarafından 80 çili çorap, 80 çıtı 
•• .ıiplte yoktur ve bazı Londra clanberı muhabere cereyan etmek- Hull ecnebilerm faaliyeti hakkın- ld' iki L---L ı-~-- ·· edilml 
ı..L. 1 . • "da 1--"' b 1 edır B , h ' , . e ı ven ve A.aC.11.A ~-ru ı-...,r en, maaı r o • ....,.a aş a- l . ır japon tı~aret ey etının da tahkilı:at yapmaj(a memur ko- tir. 

111qtır. Ankarava 1ıelıp muzakerelere ba.ş- mite"e tam salahivetler vermiştir. tl .. Halk · ~Oz bir 
3 - Amerika Bahriye Na:aırı, ladıj(ı doğru değildır. japonya ile Bu komite Alman konsoloslukla- ·"tsküdar ·-~- eu·vınede ·ıfse~ M -

"'··toa'da .. 1-...l·.:ıı;,· b" k d 1 d .... w· . . .... çorap l.C'~rr ı mı., .. ır. aama 
....,. soy..,..ı,.ı ır nutu ta; venı en vapı ması . u<Un en tıca- rında ve is\ıhbarat ajanslarında a- ! ı·h tlsküda Halk• · - •- lky sta 
••~n••v-..1- teL.ı'lı" L..yaf-t •tmı"ş bı"r ı·et anla~ası bır klırıntt anı~ al h ak 1 ' r vıne tr"'u·•·SJ m a "'-r--,..., _, .... • • .. 

1 
k •••• ' " ..,...ası rastırm ar yapmaga azırlanm - teberrüatta bulunulmak üzere teşlı: ıl~tlı 

Alman fırka&1 vardır. Cebelutta- o aca tır. tadır 
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BALALAY K A 
MELEK SINEMASINDA 

Etsiz bir muvaffakıyetle devam ediyor. 
... .__ Seoıular: 11 - 1 - z,3G • f,31 - tl,3tl " t .... N......., lıllet lari evveW- aldırınız. ••••-: 

Bugün SÜMER Siıemasıada 
Mııldll4taı- Mr - lfllMle ,.mıen .- .,. _... 

Parls Dellllklerl 
Gtilea ve tld·ou .. ıı.e0>n PAais,J aic t ! •19. 

Rollerde: Me§bur Ray v...ıva w ar!<adaııian Cazının iflir.ıltile 

MONA GOYA • coco ASLAN 
Parlste çevrilen ve işgalinden 3 hıı'.ta ene! ikmal edllen 'ba m~ fil

mi görünüz. Bugün saat 11 de tenzUAtlı matine 

Biltrelderden itlrar torbes- bda r yollardaki hastaıbklann ...om. 
Jıınaı lıliUDdea teaıld-1l içi a HELMOBLO bHamwnı 

HELMOBLEU 
Böbreklerin çaJışnuık kudret :ni aırttınr. Kadın, erkek k!rar zorlultla
rını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane i.ltihabırıı, bel amsını, sılı: 
sık idrar bozmak ve bozarken yanmak haıllerini ıtiderir. Bol idrar te
min eder. İdrarda kum'ııı.ıruı, mesanede taşlann teşekkü!iine man; oluır. 

DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 
Sıhhaıt Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

S A R A Y 
Sinema ında : Gu:ı.el 

TYROHE POWER 
ve sevimli 

SON i A HENNIE 
Muhteşem mizanseni, cazib mev
zuu ve varyete ve toıngola ri l e ~e

yirciler in gözler ini ka ma~tı ran 

KARLAR 
ALTINDA 
ftANSIZCA BÖZLÜ 

Gil&el filmde yeni 

BACK TO BACK 
Dansını dans edıyorlar. Siı: de gi
d.iııiz. ve bu eglenceli ve ne,'eU 

ıilper filmi &örünUz. ~ 

bivden: JIOllS JmNAL IOD 

dlbı7a llıaberlerl 

11ueün saat 11 de tenzilaUı matine 

SATILIK 
MiiteD11MI Ya&iJ'eUe &efernia& 

n molörle 70Xlff eb adnda ltlr 
matbaa makbıe•I 1&lıbklır. 
Babıali Acımusluk 8 No. da S. 
Kemale müracaat. rık'a ı.u.t yakında bir hücum ya- Yenı Türk - Rumen ticaret an- M~kılr .....n..ahitler siyasi hadi- çalışma~a baı0

1an1 mdıştır . Bu çaltlışma, se-
lm hte ] b" h ' d' . .ı · j ı d •· t ki · ·--.. • mercııını bU& n er e verece tır. 

~ .~.~u ~ ır.~~-~· asm= am~ıve mn ~~ ~~ninkipfın~~io~~Y~ ·-----------------------------------------------------------~ dediği cıbı, İspanya Harıcıye Na- m l.<; bulunmaktadır, Bu anlaşma e- kında Amerika ile Almanya ara-

MÜHiM iLAN sırı Serano Suner de Parise git- sas lar ı dahıliıı<le memleketimize sında münasebetlerin kesilmesi 
nıiştir. Paris ile Vişi arasında me· Roman:va<lan muntazaman petrol ihtimalini belırten işaretler gör-\ 
ltlk dokııaıakta olan Fransız Baş- ~elmektedir ve ıı:elmekte devam e- düklerini söylü,.,rlar. 
'ftk.il muavini n Hariciye Nazın decektır. Bugün, memleketimizde Hoover Aç Avrupaya J 
Lava! 4e, Vişi'ye gelerek Nazırlar petrol ve benzin rnevcudü , geçen . I 
Meclisi taplantwncla hazır bulun- senelere nazaran daima iki misli- Yardımda l.srar Ediyor 

Sınai mUesseselerle, onlardan mal alıp satan ticarethanelere: 
1941 tarihinden itibaren tutacağınız: (lm•lat), (Mu•mele), (Emtia ldhalat ve duktan sonra, tekrar Parise dön- dır. Ncvyork, 16 (A.A.) - Eski A-

müttilr. Yunanlı dostlarnnızla her za- merika Reisicumhuru Hoover, dün İhracat ), ( Sah~ ) defterleri basılmı~tır. 
İspuya, Taneanın ı.e111elrnilel mankinden <!aha kuvvetli ticaret Amerikanın başlıca kız mekteple

ıtatlllı.ıı9unu bozarak oraya yerleş- rabıtalarımız vardır. Yunanistana, rinden olan Vassar kııllejinde söy
mi, Ya Septe Bojıızma hik.im ol- mutaddan hariç olmak üzere kuru ~i!İ: bir nutukta ezcümle de~

1 - 7 numuneye göre en iyi kağıda baaılmıt alan bu defterlerden her birinin 26, 50, 100, 200, 400 yapraklısı var
dır. 26, 50 yapraklılan kalın kaplı, öbürleri mükemmel ciltlidir. 

mak aevdasına ıliqmüştür. Bu mm- sebze ve canlı hayvan vereceğiz. 
takum ltitaraflıiına büyük ebem- Bunlardan başka Yunanistana taze «- Belçika, Finlindiya, Norveç, Sat M k •, Muallim Fuad Gücüyener'in (Anadolu Türk Kitap Deposu} dur. Yeri: Yeni Postahane 

11 er ezı ' karııamda Meydancık Ham. (Tqra siparifleri ırünü ıününe gönderilir.} b ı k d t ı kta<l.ır Ted · h Hollanda ve Polonya milletlerini 
nıiyet ,,_ İıııriltere, Avam Ka- a ı a sa 1 ma · ıye u- kurtarmak için Birleşik Amerika 
marvcıle raamea biltlirilditi trilti suslarında Yunanlılara Azami ko- Devletlerine imkan verilmelidir. 
MHritteki İngilis büyük el(isini layölık gösterilecektir. Bu memle'"etlerın· milyonlarca 
,___ ' tede beride ve bazı 1ıazeteJerde " 
.,,.,...yollana alikadar hllk6met- l(iiva ithaliıt ve ihracat birlikleri- halkı kıtlığa maruzdur. Bunlara yi
lerle iatqare etmeden THcada ruıi liıiivedileceği etratında şayia- yecek maddelerinin gönderihnesi 
yaptıldaruu, iapuya hil.ktmeti lar deveran etmektedir Hadiseler hususunda ıaranti almak için mu
n~dbNle pntfltlto etmete ve İn- bizleri, bu teşekkülleri· takvıyey~ harinlerle müzakereler yapılmalı· 

-SINA ÇÖLÜNDE TÜRK ORDUSU 
gıltere lttlkametinln Tanea mmta- sevketınektedir. Birliklerin liıjive- j dır.> 
kasm+'ki İncim menfaatlerine za- dileceği etrafındaki haberler, ta- Hoover ~ansanın da ;rardmıa 

Biyük Harpte bir piyade Bölük kumandanı olarak Sini Çölünde tam iki sene kalmıt olan Muallim Fuad Gücüye
ner'in eseridir. Az zamanda iki defa basılmıttır. Hakikat, heyecan, kahramanlık ve feragat kaynaiı olan bu milli 
eseri, kadın, erkek, küçük, büyük, bütün Türkler okumalıdırlar. Fiab: 100, bez ciltlisi: 125 kurut nettir. Satı9 Mer
kezi (Anadolu Türk Kita_, Deposu) Yeri: Yeni Postahane karıısında Meydancık Hanı. Tqra siparialeri de ırönderilir-

rar verebilecek beYhangi bir hare- mamen yalandır.o • mu~taç ?ldııgunu kaydetm:ış, fakat 
ketten içtinap edilmesine büyük tekliflerınden Fransayı hariç bı-
b . b · t tf tt"""' · 1s ı . . rakmıştır. 
ır e emmıye a e ı,..nı paııyo cam edebılır. Başkumandanların ••••••••••••••••--••• .. •••••• hükumetine Mri1a bir surette bil- mölikatında, hareketin esasları ve 

ılirmeie memur etmi,tir. italyan hava ve deniz kuvvetleri- · inhisarlar Umum MUdUrlUQUnden : 
Bayan Fatma Fuat GUcUyener'in 

KOLAY YEMEK KiTABI Görülüyor iri Akdeniain ııarkın· ala yardımı meselesi ıörü,ülmiq 
ıla şiddetle lıarbolmkea prbİllıle olabilir. 
de vaziyet ıerıiadir. İspaya, ken- Mareealler mülakatının esası, 
ıli nauiJe İql)tera aleyhinde har- mihver enluları arasında yeal bir 
be trir-ek !V~i bir maeeraya atıla- !şbirliki yapmak old~ğu fÜ!'_heı;~z 
bilecetf sibi Alman oıGnsu da, ı~e de, yakarıda h~~~a ettiğımız 
Norveç, Hollanda ve Belçikada ol- üç hareketten hangısının veya han
d • "b' İs ·x... k gilerinin kararlaştırıldığını taylıı 
uı.:u gı ı ı;ıanyayı çı,.ueyere ' etmek nıilmkün dei:ildir. Bu an-

yahut da Danımarka ve Romanya- k k "k" b ı' d • 
t - "b" G 1 F k ' ca ararların tatbı ıne aş an ıgı 

rıza•ıle İspanyadan ıeçerek Cebe-
ya Y •~P ıgı tcı 1 cnera ran o:ıun l zamıuı öirenilebilecektir. 

lüttarık müstahkem mevkiine hü- Abidin DAV ER 

Devlet Demir Yollan U. MüdUrlUQUnden 
Muh__. bedeli 11880 llra olan 22000 Kr. ltillçe ltul'JUll (25 .11.lHO) Pa

zarteoi ptl oaat (15) on bette Haydarpqada Gar binası dahllındelti komll3'on 
tanıfındm kapelı zarf uauli1e aatm alınacakur. 1 

Bu ite girmek ısteyenlerin (814) lira (50) lturuıluk muvalı:ltat teminal 
ve kanunun ta;rln •ttiği vesikalarla tekllflenni muhtevi zarflarını ayni ııün 
saat ( 14) on dilnle kadar Komisyon Reısııtme vermeleri lhımdır. 

Bu 111 ali ııartnameler ltomiayondan par.uıız olarak dafıtılmaktadır ( 106t7 J 

BOY OK TARiHi ROMAN No: 53 

Yazan: M. Sami Karayel 

Ban lckl bayilerin la 

Viski, Cin ve Şampanyalar1 
Tarife fiatından fazlaya •attıkları haber alımnıştır. 

Müşteriledn mutazarrır ~imanı aları için bu içkilerin satış fiatları 
aşağıya dercedilmiştir. Bu fiatla rdan. fazlaya satmağa te.şebbüs 
edenler hakkında gereken tedbir alınmak üzere keyfıyetten 

Umum Müdürlüğümüzün ha lterdar edilmesi rica olunur. 

V 1SK1 Kuruş ----
Gold Label l Halğ 

1 Red Llııel =:;e Welker 8'15 
Wbıte Label 

Dimple IHaiğ · ı 125 Black Label =:;eWalbr 
Victoria Vat 

Sampanya 125 
Cin 725 

J.MTlYAZ SAHİBİ VE NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: E. İZZET 
BASILDICI YER: SON J'ELGRAF BJ\SIMEVİ 

Aile masraflarını zerrece euiiatimal ebniyen bu eaerin üetünii olmadıima en kat"i 
delil yedi defa basılmıı olmasıdır. Pitireceğiniz bütün yanekleri, yapacajmız bütün tat
lı ve paataları hem ucuz ve hem de aiız tadı ile yemek için bu eserin rehberliğinden 
istifade ediniz. 

Bu eser, kir için değil, TUrk ailelerine hizmet ebnek için yazılmıttır. Yedinci tab'ı da 
bibnek üzeredir. 192 aayfa, fiatı: 32, ciltliei: 50 kurut iskontoauzdur. 

SATIŞ MERKEZi 
Muallim Fuat Glleüyener'in (Anadolu Türk Kitap Depo~u) dur. 
Yeri: Yeni Po•tahane karşısında Meydancık hanı, No. 10-11-lZ 

tlı:dir. Taşra sipariş !eri de gönderilir. 

T 1 Y AT R O L A R Üniversite A. E. .P Komisyonundan 
TEPEBAŞI DRAM 4433,25 Ura 1teşltli Gtır1!ba ıı..taııaııesi dahiliye an!isi 1<aıor1tcr tesı.atı 

W ' ikmil i§inin açık ekliltme ile llıaleıi :19/11/MO Cuma günü oaat 15 de Relı;-
KISW.INDA törlükte yapılacaktır. İsteklilerin 333 liralık muvakkat teminat makbuzu v• 

17 /lt/948 Puar en u ~000 ltrahk bu gibi itler yaptıtma dair İstanbul viliyetinden ihaleden 
!iç ıon evvel aJınnue elıliyet ft9lblı ve l40 yılı Ticaret Odası kôğJUaril• 

ehi .... - -t zt.31 gelmeleri. Şartname ve mukavele projesi loqif cetveli lıer sün ttktörlükte gö-
Ayalr Talıunı ArauıJa rillOr. .ıosos> 

KOMEDi ~JSMINDA 1 EMNiYET SANDl<ll ILANLARI 1 
rüsumun ruretı tahoilini de kayıt altına j halline gidip ıubolunan mallan yerine 17/11/940 Pazar günü 
.ıdı ·.ııı. koydu. ı akşamı saat 20.30 da Emlak almak ve ıatmak istiyenlere 

Gortiltiyor ki . Osmanlı ımparatorlu· Beylerln la~ muharebeterJnden llOn. D A D I İlılanbulun her semtinde her çeşit emlak almak ve satmak için satış salo 
gu fcthettiğl mem lekeılerde medeni ha- ra . Almanya ımparatoru ıle Avusturya 1 

....;·;...------------· numuz en iyi vasıta haline gelmiştir. rekeı edıyordu Oyıe bır çapulcu ısti~- kralı Ferdınana tekrar sulbol talip Ol- tlcret: Bir liradan aıatı olmamak üzere üç ay için bin lirada on ikı bu-
51 y :::: pmış buJunmıyordu . dular. Sultanahmet 3 tbaoti Sulb Bakllk 

ı çul< kuruştur. (10784) 
Tu rkler her yerde o!d uğu gibı 1\1a· Gerek Almanr.ı imparatoru ve gerek 

1 
Oi.kimPfinden: 

comıa~d" cı.ı il dılane ha!'eket od,yor Frrd ıne nd lstanbula bırer sefır gön· Satıtlardan ayrıca komisyon alınır.az. 
B · ı B Davacı İs\anbulda Bahçekapıda AJir-' ••••••İıll•••••••••••••••••••••• .. l a r ti ı ' Kadııarıle. e:y ıerh yJerı e , ey - 1E"rdiler Bu sefırıer1n teklifleri şoyle il 

ıer ıl E". Oe!terciar lan le medcn ı bır htiklı- eh efendi caddesınde kAln Kaıırcıoğlu ba- v k f D • k 1 d 
Gaziler Js.kalavanya'da.n HırvatiEtana ~ f,.J, ~ s.a. t bağlamış cenge hazır duru- n \ ('1 kurmuşl.::ırdı . Iler ~ )[.ayde ve Ol· Ferdinand şimdiki hudut mutıafazs nında Asa! Tugay vekilı avukat Yusuf BayoQIU a 1 lar ire tör UQUn en 

l"'-'tiler. Burada _.ı.ende kalmlf o- yordu zama Uib• ıdı edılmek §artil• musallılıa akdolunursa Hatıd taratından İsıanbulda Bahçeka- ••••••••••••••••••••••••••••-
lan kaleleri ~- Nıkolanın f()valyelerınden biri ve en l gtonı Belcrat muhafızı Baliıade Ah - ~ened• devlete on bm altın vercktır. ' pıda Aşıretendl cad-de Katırcıoğlu 

Me,hur ttrdar Nikola, Hırvatistan. azıl ıs ı zırhlı elbısesi ve atıle meydana ~ met Bev tarafından kral me2.ar1anna Veziri3zama üç btn. kubbe vezırlerıne Semti Mü. lokafı No. 81 Nn'l AJ"hll 
d · B · ı d •· hanının 3 üncü katında 3 No. 1ı odada _;=::=-----------'---=-------- -------

.., ' d llleltm Galata Karaköy M. Allpaşa Han 53 Oda 12 
•·tiri•e. Karintiye uJteri ile Beylenn 1 yuru u. lZJm ak.ıncı arımız.dan blrı e 1 mahsus ııı.ıyn1 ettı bazı f!'şyaJann alındığı de her l:>trıne biner altın vereckti . 

Ozerlne (eldiltt. Çok geçmeden ıkı or- buna karşı mevkı aldı. kad ı tarafından lstanbula oild.ırilmıstt. Nihayet, bu tektifle-r muvakkaten ita- mukım komisyoncu Taşçıza e et Yukarıda yazılı oda 31/5/940 ıünUrıe kadar kiraya verilecektir. İhalesi 
du "- karşıya durdu. Çarpışma başladı. Mızrak ve kılıç Ahmet Bey, Budın, :ranı Macanstao but olundu. Edırnede on sekiz aylık blı aleyhine 9"0 • 2025 No. lı dosya ile a- 27/11/940 Çal"famba günü aaat a de yapılacağından UıteklilerlD % 7,5 pe1 
'M~ .erdar Nik.ola bizim tarafa darbeleri meydana ses veriyordu. Bu Beylerbeyi Mehmet Paşanın kardetl l· mütareke aktolundu. çı.ian (250) lıra alacak davasının 78'" . akçelerile bjrllkte mez&Qr ıUn ve aalte idaremiz akarlar mümeyyızliğinl 
m~ olruyordu: ' "7"tile meydana bq on yığıl münferit dl Bunca vararlıklan 10ziikmu,m. Hal Bu. müddet zarfında tmparalor Şarl pılmakta olan muhakemesinde müddei- müracaatları • (10827) 

J!alı;I tlnirlerde olduju ~ aıulıa- 0 
aralkkl kardrıı tbarşıyf a vuruştuktan aon- boyte ıken° Padışah, derhal Ahmet Be· ve Ferdınand bırer murahhas (öndere- aı-he •emin etmek üzere malıltemeye + 

ta.. o u irıb rfne gırdı. _,, " 
"'~ beflamadıııı evvel Vık başına ym Sancak Beyliğinden azlini "" ba- rek ınılhnamf!;ri tmsa edeceklerdi. -•-sine aUI lııltdlrcle _._.._ lı:a-

Tlirlı: Be71eri bir hamlede meşhur Ni. a~ ,-~ 
...,,...._ cıkıp <&4fıoerl- çarpııma.. k 1 ~. U dema devlet lflerınde kullamlınama81Dı Almanya tmparatonı Şarl, -A'-'"a _,__ad~'~'"--·__,.......,.. b·---un o anın auYve erini perl$illl eyledtıer. ..-......... • ,.._.... YUllC' .... ~ ""'".up,;~· u._.. 
.., ltıtlşaılu. , Bizzat metbur Nlkola yaralandı. Güç irade f!;rledl. illaymeı Of1'•lar hed17e g6nderdi. derci ruretile yemin davettyml yazılı-
Avnıpe ~ telı: baılanna cır- haUe canını kurtarıp ka•abildi. (H. Halbuki, Ahmet bey namıdar bir P· Sulh mQzalı:eresl owJarca uzadı. M"·· • 

taya ve iki ordu &raauıa çıkıp dö\' rlsür· "' zi ldi .Beylerbeyi olan kardeşi bile mu - U9 nlmaaına ft •uıha\ =in ..-l2:·MO 
951). · - ttil olan cihet bize •= sadakat -etmı, -• 10 a tallldne lıarar ftrilmlf olm&k.. 

let-dı Ve bu suretle muh k 1 IC'tı- Fetholunan Macaristan kıımı on iki hafaıa ve hımaye edemedi. Bir kadı jken, sonn öbür tarafa firar eden Ka-
rıyordu. Sancak teşkil etmekte idi. Defterdar efendi: mevzuu hukuka nayet etmedi- car Denıbeylerinın malları meseleal la yemin davetly•I malıamına b7lm 

UIA.ma pqa, NiJrolanın teklifini kabul Halil f!fendi paşanın emrile Macarista- tı ndE"n dolayı Sanack &yı'hi şik<\yet e- idi. 
etU... İki en:lu kaılJ. kar117a uzak mesa- nın nüf1.1SUnu Uıhrir e1Jedi. Vergi ve cU\.·erm...11\l. De!lerdar Halli dendl ~ .(Dallıa ..,) 

olmalı üzere ll&nen lıoblii olunur. 
(603) 

........ lhmarası 

Be)l'ollu ıı:. llwıtafa Çelebi Tel 18 Ev U 
Panp.Jtı 1!e7men 10 Ev 7 
Tabim 8etılt :ıııubtar Abide karıısı 1 ci kat 9 numara oda 30 

Yultantla yulb omllktn 31/5/94 ! gününe kadar kiraya verilmed uzaııı
nıııtır. İhaleleri 20/11/940 Perııembe günü saat 14 de yapılacajından İırteJtlJ. 
lerin "' 7,5 J>f!;r paraları ile birlikte ınezkılr gün ce ıaatw Beyojlu ValuflO 
Müdürlüğü. Atarlar Mümey7j:ı,Ji&ıne müracaatları. 


