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Sovyet. lngiliz 1 

Münasebatı 

Moskovanın lngili:ı. tek· 
liflerine cevap vermeyi. 
fi, Sovyetler Birliğinin 
Alman dostluğunu Jngi· 
liz dostluğuııa tercih etti
ğine delalet eder. Bunun 
aebebi de Almanya ile 
müıelliih bir ihtiliila dÜf· 
memek ve «harpsiz ı,tih 
ve menfaat temini» po~i-I 
tikaııına devam etmekt1r. 

Yazan: Abidin DAVER 

S ovyetler Birliii Başve· 
kili ve Hariciye Komise 
ri 1\-folotof Yoldaş Ber· 

• 

GONLOK SiYASi HALK 

.... -ı 
' 

• 
' ·.~ 
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·' !inden )loskovaya döndüğü suada 
Röyter ajansı. İnı:ilterenin Mosko· 
va Büyük Elçisi vasıtasile 23 ilk· 
te~rinde Sovyetlcr Birliirne yapı· 
lan nı.ühim anlaşma tekliflerini if
şa etti. Bu tekli!ler arasında şun· 
lar \laı;_<lır: 

Mmaffer Y11Dan kıt'a-lannm erp neye hareketlerbıden evveı Majeste Kr&lm. önünde reoıt resmiDde 

1- Baltık memleketlerinin, Sov
Yeller Birliğine ilhakının filen ta
nannıası, 

2 - Sovyetlt'r Birliğinin, harp 
sonunda toplanacak sulh konfe
ransııia kabulünün İngiltere hıra
fından garanti edilmesi, 

3 - Sovyetlere yapılacak bir ta
arruza, İng.ilterenin hiçbir vakit 
iştirak etmiyeceğinin taahhüt o
lunması ve bu teklifin daimi biı 
ademi tecavüz paktına iştirak için 
bir davet tela.kki edilmesi, 

Röyter ajansı, Sovyet Rusyanm 
bu teklife. 25 güudenberi hiçbir ce
v?p vermediğini de ilave etmekte· 
dır. Moskova sade, İngiliz teklif· 
lcrine cevap 'vermemekle kalma
mış, ~olotof Yolda~ı Berline gön .. 
dererek Almanya ile yakından sı· 
in bir temas yapmağa memur et· 
ıniş ve Tass ajansile neşredilen 
resmi tebliğin ifadesine göre, Ber
linde vukubulan •fikir teatileri 
kaıoılıklı bir itimat havası içinde 
vukubulmwı ve Almanya ile Sov
vet Rusyayı alakadar eden büyük 
ehemmiyeti haiz bütün meseleler· 
de mütekabil bir anlaşma tesis 
edilmiştir .. 

Bu vaziyet gösteriyor ki, Sov· 
Yetler Birliği, Almanya ile 23 ağus 
tos 1939 da imza ettiği ademi teca· 
~z Paktı ile çizilen yolda yürüme· 
gı tercih etmektedir. Bu, Mosko· 
va, kendi menfjİiitJeri bakımından 
Berlinin dostluğunu, Londranın 
dostluğundan daha faydalı bulu· 
Yor, demektir. Sovyetlerin, bita· 
rafiıktan ayrılmadan Almanyaya 
~eyyaJ bir sivaset takip etmeleri· 
nın iki esaslı sebebi vardır: 

l - Kara orduları serbest bulu· 

GORiCE 
Düşinek 
OZERE •• 

ltalyanlar şehri 
tahliye ediyor 

• 
150 ltalyan tankı Yunan
lılara esir oımamak için 
Yugoslavya'ya iltica etti 

---·---
Yunanlılar süngü 

hücumuna geçti 

ASK~RT 

VAZIVIET 

S Ü a g Ü hücumları 
ltalyaaları yı dırıyor 

YunAna _ İtalyan muhasamatı
nın üçüncü baltası sonunda Yu
nanlılar harbi düşman topraklan
na nakletmiş bulunuyorlar. 

En ıimall böJgede Görice üze
rindeki Mkimiyetleri gevıemek
te olan İtalyanlar mevzilerini is
tirdada çalı~mak için alelacele 
takviye k.ıt'aları göndermekte ile· 
ler de bu kıt'alar Yunan ve İngi
liz tayyareleri tarafından iz'aç 
edilmekte ve Yunan ltişine hangi 
cihetten intizo~ edeceklerini bile
memektedirler, 

Atinadan son 24 saatte ıelen 

haberler, Yunan sUngU hücumları
nın İtalyanlar üzerinde büyük bir 
tesir hasıl ettiğini göstermekte
dir. 

Dün Prespa gölü ile küçük Pres
pa arasında İtalyaıılar Göriceye 
Mkim tepelerdeki süngü çevresini 

Atina, 17 (A.A.) - Cepheden dağıtmak için şiddetli blr rnüca-
gelen en son rnalUmata nazaran 1- delede bulunmakta idiler. 
van dağının Yunan kıtaatı tarafın- Cenupta, Yunanlılar fVVelki gün 
dan zaptı itmam edilmiştir. Yunan Grarnmos ve Morava tepeleri ür:e-
askeri her cepheden Göriceye ve rinde j3gal ettikleri mühim nokta-
şehre gelen muvasala yollarına 1ardan ArnavuUuk içerisinde de-
hakim bulunmaktadır. Şehir 1- rin blr ilerleyiş kaydetmişlerdir. 
talyanlar tarafından tahliye edil- Yunanlılar Grammos dağlarında 
mektedir. Yunan kıtaatının pek Erseka'yı işgal etmişlerdir. Yu 
yakında Göriceyi işgal edecekleri na.nlıların şimdi buradan açtıkla-
tahmin edilmektedir rı ateş, ita1yan1arın Görice'den 

Cepheden gelen, fakat henüz te- Ereska yollle cenubi Eplr böl-
vit olunmıyan bir habere nazaran gesine doğru o1an başlıca iaşe nak:-
muvasalası kesilen 150 İtalyan tan- llyatını kesebilecek vaziyettedir. 
kı Yunanlıların elinden kurtulmak I ~ N. D. 

(Arkası Sa. 4, Sü. 2 de) -

~a!' Alnıanya ile müsellah bir ih· D k A k 1 
tılafa meydan veıebilccek bir yo· o tor, vu at arın 
la girmekten içtinap etmek, 

2 - Şimdiye kadar muvaffaki· 

Yetle tatbik ettikleri •harpsiz fetih a 1 d 
1 
k 1 a r 

1 0 
•• c r e t 1 e r ;: menfaat temini• politikasına, 

1 . sat lmldukça devam edebilme!. 

Çın, lterıdilerine İngiltercden zi· • -------··--------------------Yade Almanyanın favdalı olacağı- I• 
ıu anlamış bulunmak. 

1 Filvaki Sovyet Rusya, hu harp
• bitaraf kalarak yorulmadan, 
Yınranmadan ve tehlikeye düş· 
lD~den kendisine azami menfaat te
~ln etıneğe çalışan bir politika 
d~tınuştur. Bu siyaset, hem ken· 
"•ni Almanya ile harp haline 

Sokmuyor· hem de kuvvetlendirj
Yor, daha' doğrusu topraklarını ve 
s~vkiiıceyşi emniyet sahasını ge· 
~~1;t,i~·or. .Sovyetler, Avrupada, 

01 jşı Yapabilecekleri kadar yap· 
ııı ış ar ve bu inkişafın, bugün için 

Sıhhat müdürü ve baro reisi dok
tor ve avkatların ücretlerini tayin
de serbest olduğunu söylüyor 

Doktor ve avukatların muayene 
ve vekalet ücretlerini arttırdıkları 
hakkındaki şayialar deva.m -~t~ek: 
tedir. İstanbul Sıhhat Mum uru. Ali 
Rıza. yaptııl:ı beyanatta, şeh~de 
halka bedava bakan bir ook mues
seseler bulunması itibarile bu ha-

disenin fevkalade bir ehemmiyeti 
haiz olmadığını, maamafih, dok
torların vizite ücretlerini tayin ve 
tahdit etmenin de mümkün bulun
madı,i!ını söylemişti. Bu hususta 
söz söylemive selıihiyetli di.i!er ze-

(Arkası Sa. 4, Sü. l de) 

iTALYAN 
Kıtaatının 
AKIBETi 
~~~-.. ~~~-

Elen kahramail
lığının eseridir -Yunanlı I ar, ltalyanların 
arazi manialarından şika
yetini istihza ile karşılıyor 

• 
Yunan ortodoks 

kilisesinin mesajı 
Atina, 17 (A.A) - Atina ajansı bil

diriyor: 
Ywıanistana karşı İtalyanlar tarafın

dan yapılan taarruzun acına<;ak akıbe
tini mazur göstermek için İtalyan pro
pagandası dünyaya zavallı izahatlar 
vermekte berdevaıı1dır. Bu arada ara-

1 zinjn müşkUJfttından, yol bulunmama-
i sından, Yunani::;tanla Arnavutluk ara
sındaki hududun darlğ~ndan vesaireden 
sanki Yunan ordusu ~ynı n1üşküllerJe 

karşılaşmıyormuş gibi bahsedUmektedir 
İki ordu arasındaki fark e:--asen bu nok
tadadır. İtalyan ordusu bu güçlüklerden 
istifade eden Yunanlılarla karşılaşmış

tır. Hasmın istjfade etmekten Aciz kal
dığı aynı müşküller Yunan ordusunun 
düşmanı mağlUp etmesine mfuıi olama
ml§tır. 

Estia gazetesJ 1 bu kadar hazin bir su
rette nihayet buJan İtalyan taarruzunu 
idare eden General Viscouti Prasca,nın 
c:nihai harp> ismfle 1935 te neırettiil as
keri eseti batırlatınaktadır. İtalyan ge
nerali kitabında ıtimdi Epir'de tatbik 
ettiği pHinı izah etmi§tir. Fakat tatbi
kinde göısteriJeı:ı askeri ve telaıik bo~
luklar hariç, Prasca'nın düşman kıtaa
tının baleti ruhiyesi ve zihniyeti halc
kındaki tam bilgisizliği yüzünden bu 
plan aslından bozulmu§tur. Halbuki 
Prasca böyle bir niha! harekete giri
~ecek General için bu haleti ruhiyenin 
mutlak surette bilinmesi lüzumuna işa
ret etmişti. 

(Arkası Sa. 4, Sü, 1 de) 

iNGiLiZ 
FiLOSU .. uıııkUn olan son hududuna da

:Vaııınıslardır. Fakat Sovyet Rusya
:~" ~·aln12 Avrupada dcirl, Asya· 

1 da hııd .ı tları vardır. Bu hudut
arın "t 

~~~-,-~~~~~~~~~ 

Moga discio' yu 
Bombard maa etti 

o e tarafında ise Almanya 
\'ok b'f'I' f ' k · 1 e. <ıs ngıltcre vardır. Jl-fos-

O\·a, Anupada olduğu gibi, A.s-
Yanın bazı yerlerinde de, ileri doğ
r~ı _hir adını atmak isteyince, İngi
ıtıfız nüfuz ınıntakala11na ayak 
hasmış ola<'aktır. Böyle bir vazi· 
~ette, İngiltereden mukavemet, 

1. lınanyadan miizaheret görecek
ı_r;, o baldo Alman dostluğunu, İn-

bg~!ız dostlcıönna tercih etmesi ta
ııdir. 

Sovyet Rusya, Almanya ve Ja
P?n:va tarafından filen taarruza 
~gramadıkça yahut Almanya, l\fos-
ovanın rızası hiliifına onun enıni

ret sahasına .~irnıcdikçe bu siyase-
111 dcğismiyeceğine inanmak Ul

zıın_ geliyor, Moskova, böyle bir 
Vazı.Yet hidis olmaması için de, 
ıl.lınanya ile hoş geçinmekte de
vanı ediyor ,.e onunla «mütekabil 
lliıfaşınalar tesis. ediyor. 

Abidin DAVER İll&'illertnlıı Akdenı. filoowıa ın•nHp bir muhrlı> son riiraUe seyr haliDde 

---·--
lngiliz Tayyareleri de 
;iddetli hücumlar yaptı 
Londra, 17 (A.A.) - Amirallik 

dairesinin tebliği: Hafif İngiliz 
kuvvetleri İtalyan Somalisinin 
başLca limanı olan Mogadiscio'yu 
bombardıman etmişlerdir. Karada 
bulunan hedeflere ve limanda de
mirli duran vapurlara isabetler 
vaki olduğu görülmfu;tür. ftalyan 
kara bataryaları mukabele etmişse 
de açılan ateş tesirsiz kalmış, ge
milerimizde zayiat ve hasar olına
mıştır. 

Ahi.kadaki İnı:iliz 
Tayyarelerinin Faaliyeti 

Kahire, 17 (A.A.) - Dün neşre
.(Devamı Sa: 3. Sü: il. 

GAZETESi 

1Sovyetler 
Türkiye ye 
Aleyhtar 
Değildir 
---~ .. ı-~~--

Sun da y Time.~ gaze
tesi Berlin müliilratı 

hakkında mühim mü-
talealor serdediyor 

---••ıı----

Molotov Hitler 
ile ne görüştü? 
Londra 17 (A.A.) - B. Molotov'la 

mülakatı~dan evvel bu mülakat etra
fınd.:ı büyük biı· gürültü ı;ıkaran Hitler, 
Sovyet heyetin.in Berlinden hareketin
den sonra sadece umun1J 1fadelerle hcnı 
'\lmanyayı hem de Ru!'yayı alakadar 
F!den meseleler hakkında bir anlaşmayJ 
hsas ederek elde edilen neticeler hak· 
!tında sükUtu ınuha!aı.a t'yleınektedir. 
Çıkarılan şayialoırla. Tü.rkiye Rus nü. 

fuz sahasına dahil olarak gösterildiil 
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Amerikanın İ.n&"lltereye verdiii: 7enl tip avcı tayyareJerinJıa en mütel:i· 
mm olan BOSTAV D Uplııde b!r avcı 

Çorçil'in !hamburgEı 
Taarruz yeni bir 
Ordusu taarruz 
~--~ .. ı-~-

l n gi li z l erin büyük ta
arruz ordusu yakında 
beş milyonll çıkacak 

.. 
Limanın en mühim 

yerleri §İddetle 
bombardman edildi 

!t&lde Türkler!rı '·aziyetlerini aydınlat- • 
rıaları ve kat'i bir hattı hareoket ittiha· -~..;,:ı;·:;ı~~1:~n:~;:; b~:~:::~ Almanlar lngilte- Alman akınları 
:::.:~:~t:~i:ı~~ir mütalea dermeran reyi tehdid ediyor gene seyrekleşti 

Beriln içiimama t.eka.ddüm eden l'Ü· f • 

rültüler ve ha.yaU bir tesiri haiz olaca.· J Londra, 17 (A.A.) - İngiliz hava ne_ 
ima dair olan AJma.n beyanatı nasıl ne U'etinin tebliği: 

İngilt.erede, ne de Türklyede ne sali· ı l Bombardıman tayyarelerimizin Ham ... 
hiyetU mahaUlleri, ne de efkiin umu.mi.. , burg limanına geniş ve uzun süten ha-
yeyi zerre kadar heyecana. düşürme .. 1 1 rek3.lı esnasında müteaddit marşandiz 
m.işse bnıün de, teblliler~ ihtiyatlı ve 1 garına, mi.ihim ptrol tasfiyehaneleri· 
müphem ffadelerl bu m:lhfiHert ve etki... ne. Altona elektrik fabrikasına ve Bill_ 
rl umumiyeyi heyeca.na düşürmemet.. Varder ve Moorflech mıntakalarınak.i 

tedir. sanayi hedeflerine bombalar atılrruştır. 
İyi ınalfımz.t a.lan incUiz malıflllerln. 

de Sovyet - Alman ı-örüşmelerl hak
kında ihtlyaUı bir intizar hattı hare
ket! takip edilmekledlr. 

Londra, 17 (A.A.) - Molotofla 
Alman devlet adamları arasındaki 
müzakeratı gözden geçiren Sunday 

(Ar kası Sa. 3, Sü. l de) 

Yugoslavya 
Faşist partisi 
Lağvedildi! -Partinin şefi mevkuf 

Kumandanlar araaıada 
değişiklikler oluyor 
Belgrad, 17 (A.A.) - Dahiliye nazı

rının bir emirnamesiıe sabık adliye na .. 
zırı Dimitri Ljotiç'in başk<inlığındakl 

Zbor Sağcı Kalkınma Partisi her tilrlil 
siyasi faaliyetten menedilmiştir, 

Siyasi parti olarıılı: tanınması için 
Zbor namını ta~ıyan Yugoslav faşist

leri tarafından vaki talep dah!liye ne· 
zaretince reddedilmiıtir. 

Yarı resmi haberlere göre bu parti
nin ~ olan eski adliye nazın Dimltri 
Lijotiç, memleketi olan Smederovo feh. 
rinde mevkut bulwımaktadır. 

MANASTIBDA %0 KİŞİ ÖLDtl 

İyi maHlınat alan rnahfillşrden ilğre· 
nildiğine &öre Cuma ak~amı M.anastır 

(Arkası Sa. 4, Sii. 3 de) 

tııı-uıen. erdwnınaıı oon model 
toplarından blrb 

Bir tayyare grupumuz Blohm ve Voss 

\

deniz tezg3hlanna hücum etmiştir. 
Anvers doklan lle Dtlnkerk bombar

dıman edilnişti.r. 

1 Düşman işgalindeki bir çok tayyare 
meydanlarında yangınlar çıkanl.mış ve 
in fil Aklar vukua getirilmiştir. 

Dün gündüz Kolonya'da, Breme'de 
ve Dortmund kenarında petro tlas
fiyehaneleri bombardıman edilmiştir. 

Uç tayyaremiz dönmemlştJr. 
(Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) 

Harp mi 
Sulh mu -Yeni Mısır Kebi. 

nesi Kralın nutkun. 
da ilan edilen siya. 
aeti takip edecek 

Londra, 17 (A.A.) - Cörçilln 
ııenis taarruz hareketi için toplan· 
makta olan kuvvetlere mensup 
be.s milyonuncu asker pek yakın· 

da Londrada kaydedilrnis olacak-ı 
tır. .. Kahire'. 17 (A.A.) - Buradaki siyasi 

Dun 1005 sınıfına mensup 150 tnahlillerın zannetikllerine gore Hüse. 
bin ıkişi İn.ıtiliz silihlı 'kuvvetlerin- yin Sırrı Pa§a kabinesi kralın nulkun
de hizmet almak için kayıdedilmis- da gösterilen siyaseti takip edecektir 
tir. ki bu siyasetin başlıca hususiyeti Mı

Halen ka:vıdedilecek bir buçuk 
ıırup kalmıştır, Bunlar 1904 sınıfı 
ile 1903 sınıfının bir kısmıdır. 
Bunlar da tescil edilince, ihtiyat 
meslekler kısmına avrıla.n binler
ce kişinin de ask.eri hizınen için 
tahsisi suretile büyük tadilAt ya-

(Devamı Sa. 3 Sü. 4 te) 

sır'ın emniyet ve tamamiyeti-in ida
mesindelti azimdir. 

Kabinede yalnız dört nazır değlşmif
t:ir. Bunlar~an içtımaf muavenet neza
retine getirilen Abul - Gali) Abu _ Sa
mara liberal partisine mnsuptur, di
ierlerl müstakildir. 
Başvekil hiç. bir siyasi partiye men ... 

sup delildir. 

Vefa G. Sarayla berabere kaldı 

LI&' ~ ıtt1n Kadılı.ö7 Ye ıı ... er •tadlarıııcla devanı ..ınn ııltı&abü:ıılarm tarsUatı 3 lincö ııayfamızııaııu'.. Yu
tııandakl radm BEllİKTAŞ - WrANBULSPOR m&euı4& alınmıştır. 
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Emevi ordusu 
askerlerine 

Yaza : ZIYA ŞAKIR 

kumandanı, şehri 
yağma ettirdi 
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Deniz Harp 
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smet nonu Qıtı 
ncu yı 1 

BU ABfDE ÜSKÜDAR iSKELE 
Bu .. ~ah mektepte M E y DAN 1 N A D 1 :" 1 LE c EK 
meruım 1 pJacak 

enzin tahdidi 
ugün başlıyo 
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POLİTİKA 

Moskovanın 
mevkii 

Y<12:an: 
Prol. Hüaeyin Şükrü Balnıtı 

Kumandan Müslımin süvarileri, itildi. Me' h M rnıe ii:rıırlne lıir 
dolu dızllin Medineye ııtrdıler. Bu nıima'fii _,_,...., (Ali~) a
ııinsie. hnl:ka büviılt bır deh$et ver- raltarlarmı ııfııdim>H1i. Hatti. ,,_ ~ Deniz Harp Okıılı.ımm:m\ • Milli Şdi:aıiziıı namlarına iu:fe- ler Jüri H~ ne ver-eceltlerd:ir. 
dı!er. Medmelilel' tll:liıtt) mevlctinde E 164 iineü ~- Bu ıııiina- ten bir •İsmet İnönü Anılı. yap- Maketler ŞUbatta tetkik oluna-

Hususi otomobillere ' 
bugünden itibaren ! 
benzin verilmiyecek 

f"E5) ol~vikleriıı birincilet 
lg} rin inkıliıbile Çarlı~ 

dmrerek idareyi eller•· 
ne aldıkları 1917 taribindcnbcrl 
köpriinün altından nekadar 'u geq" 
ti ve vaziyet ııe derece değişti. S.,. 
haftanın bildiseleri bize buau r 
çıkça gösteriyor. 

Muslirnin refakatinde. AWülme- ıneYi Ol'dıwqne tcavüz _._ _ _.., ~ sebetle H-........ 'iad d k. k•- .__, tınhnası kararlaştınJmıstır. caktız. 
lik ıe vardı. Mervanm O<llu, lnitünlsalar.._ .,_,, •ı., L--L-tmi~_:~ ~.r~ a a L me '""".,.. Bu iıbide ~in milli bir m~ Di"- taraftan Üsküdarlılar ta
Ali Resül taraftarlarının bır dene- y~ ~-~"';"" ~aıı:;;. ~~eir :.~ı.;~!t lra acılacab sehrim.iz Güael Sanat.- rafu.:ı:, da. .modern bir şekilde 
rim hazırlaıruştı_ Bu defter mıoeı- olan Mlllliun, (Zeyneb) in şiddetMı 10,S da başlanılacak ve <!onanma !er Akademisine bildirilmiştir. tanzim eclilımMlıe ol.ıın tiaküıdar iır 
bınce tevkıfat baslııdı mult;ıv...-ti üzerine vaziyetiai de- Aıııirali bazu- bulu:nduıJıu takdirde Bu miimbaluıya ı.tirik edenler- 'kele ~ Milli Setimizin 

~ 11erilcn ha
berlcre Pre, HnWı tal.. 
diJatuuıı ait Koordüuyon 
he.,,.ti kararı V e/riller 
Heyetim:. ttl*lip ile yük
aek taadi.ka arzedilmi§tir. 
Ba lıararrn yii/uek ttudi
lttı iktiran ederek bo:gün
kii resmi gazetede nepi 
11e mer'iycte girmeci kuv- ı 
11etle muhtemel görül -
mektedir. Karara göre bu 
günden sonra hıı-i ot~ 
mobillere benzi 11erilmi
yece;:.i ıöylenmcktedir. 

Medine 1!$1'afından ve Ali Resıil i!ıstırmiye mecburiyet hi36etıL Der- meraaim onun hır n11tkile llQ.iacai:; den Milli Ş..fiıııiııin heytellerini hır hrrkıı!lleri dıiltilecel<tir. 
taraftarlarından bır coklan, (Ha- .bal_ or...ıai:i _m,eri ııeri celrtiretelı: Amiral bulunmam açılış nutkunu . en iyi bir llf')ı:ilde v.oan Tiirk san- Bu suretle İııtanbul vil~Yetinde, 
ret muharebesinde şehit olmuslar- maıyetindeki yüi:selc rutbeli zabtt.. mektap müdürü söyliyecektir. Bi- atllilarına 8000 lira verileeektir 'Milli $efin hevl •llerini ilk defa 
dı. Medinede bu1'unul> sai1 kala.Alar lerdtın üç kisi secti. Bunlan, k_eııd.i liılıara AtaW:k'Uıı büstüne ~ir ih- San'atürlar maketlerini ~l yııı:mıak ee.refin.i

0

tlslıütl:ır!ılar ka
da sura va buraya saklamn14lardı. • tarafuwlan murahh~ olaı:alı: (~- 1':'am çelen~ konul~ an an.~ Sanatlar Akademisindeki .Abide- zanmuı olacaktır. 

Fakat Em • la bunl mı Zeynel Abidin) ın evıne g6n- bir merasun olarak denıze 164 un-

O uman Lenin Almanlarla mür 
üırit sulh yaphklıın ir;in garp der 
letlerinin menfuru olmuı;tu. Bilr 
hara zafere erişilince Klemansl 
Sovyet Rusyayı tel örgü ile medr 
niyet ilemindcıı tecrit etnıek istr 
di. Ta D llık salıillerind n Karr 
denize kadar sılilli bir tabaf!.,. 
kordonu kurdu. Finl~d.i)'a, Leto .. 
ya, Litvanya, Estonya, Lehista.ıı. 
Çek, Romanya bu hattın bekçik1' 
sayıldı. Bunlara mali, fenni, teknl 
yardmıJar yapıldı. Aakeri mütehaf' 
su.lar yollandı. 

evı casus rı. arın derdi . cü bakla bırakJlacaktır I 

verlerini kesfettile~. Saklandrkları Ze~neb. bu zabitlerin de önliııe BıW.hara en kıdemli deniz emek- M an •. f aturacıla-
\e.rk;<len bıre: i-k:lser_ ctkarar-. dikildı. Kendisi sai oldukça se~ li subayının bir nutkunu genç de- _ 2000 Ki ş i 1 i k 

itfaiye teşkilatı 
Muslim ıle Abdulmeliltin huzuruna • · · h. b k te teslim nizcilernnizin res.m;..,~idi ta.ki g t"rın vegenınL 1C ır u~ et- -,,-~ p e-

c 1 1_ er. miyeceğini söyledi. decektir. Resmigeçıtten sonra her 
Müı;lını, bunları (filınirülanüm.inin Bu Lfadede 0 kad b" "k b' yıl kahraman ckınanmamıza hır 

alevhıne ısvan ve ilıtiW çıkarmak) .kat'ivet vardı ki E ar -'"ı:·t~ rok güzıde denizciler yetistiren bu 
ile itham etti. $ehrin umumi mev· (Ze eb) ı...- ' mdevı =~ ı.u, krvınetli müesııesenin gen~ ihtiyar 

rın kar nisbetlcri 

d nda. ,,._,__ lme . . . vn e ~"'son erec .... e .. ,.~ ...... 
anı. .<U<OU1 edi .kırı ıcın ellllr ram ve iltiı'at ~termek mecburi- mezunları bır arada eğlene. ek 

verd.ı. yg;nde kııldtlar mektep hatıralarını anlatıp yemek 
(&sulüllah) m mı>kaddes mer- · yiyeceklerdir. Yemekten aonra da 

Fiat mürakabe komis- 18-19 yaşındaki genç
yonu bugün toplanıyor lerdeo teıkil edilecek 

c.,,;renildi.jjine göre, 
taksi plakası almak üzere 
otomobil Nhipleri tara
fından yapılacak müra
caatlar is' af cdilmiyecek
tir. 

İngiliı, Fransız ve Amerikalılııt 
B~viklikten bir cüzam hastalr 
ğından tevabhu• eder gibi korkır 
yorlardı. Her türlü si vasi. iktı.~~dl. 
fikri münasebetlerde~ kaçmıyor' 
!ardı. Bilikis haricı kordona dahi' 

ka<lıni ihtiva eden bu mü.barmk bel- - Haşa .. Biz, (Hüseyin )in of!- bır temsil verilecektir. 
lunu tev kıfe gelmedik. Bıl3kis onu, 

Bir müddet evvel, eldeki stok 18 - 19 yaşlarındaki gençlerden 
manifatura eşyası için, fiat müra- teşekkül etmek üzere iki bin k.işi
kabe komisy<ınu, birinci el, yani lik yeni bir ihtiyat itfaive teşkililL 
ithalatçılara ait olmak üzere kar vii<:ude getirilınesi kararlaJ;t.rıl
nisbetini tayin etmişti. mıı;tır. Bu husustaki hazırlıklara 

denin üstüne, matemi bır oerde ge- k d M" 1 h . - . uınan anmı.ız us ımm u:nıruna 

ve damlarıı:xlaıı. hı kırı..!c seclalac ave e ı;ıe ........... e ~ıne, ~ ~.,,,u 
arasınd . ç 

1 hır zarar ııelmıveee~e isteı:ln.9:ı.ıı PiYASA 
nlctı. Her taraftan. e,jerın pencere d t , ~•L K nd '-"-- . k 1 

a · ııekild1! tem inat ftVl'ırtZ. 
- Ya Resulüllah!.. Basını kaldır Dediler '------------' Bu iş yeni bir safhaya gi.nrıiştir. başlanmak Ü.Zeredir. 

İthalatçı tacirlerin elinde, 0 stok Mahalli nüfus idarelerinde çe
mallardan hemen hemen kalmamıı; kilecek kur'a ile seçilecek ve pasif 
gibidir. Bunun üzerine, stokların, korunma nizamnamesi hükümle
i.içüncü el ve perakendecilerde top- rine ııöre bu davete icabete mec

ı
' li isyanları da terfik etliler. Binr 
enalcyb arlık görü~nıek ve anlat' 

;:;;:;;::;;:;;::::::::::::::::::::::;::;::;::~ oıa.!< zarureti tebarüz etti. Ba.husllf 

1 1 
ki İnıriltere 'e Fransada baska fır' 

ADLiYE .,. P()LIS kaUır anıele ve sol cenaha nıenSııl 
_ teşekküller iş başına geldi. Aroıl 

inkıtalarr. uğramak kayıt ve şarlİ' 

da. sen.in ul!runda seve seve can1a- • . . Kuru meyva istiyen 
rım feda eden (Ens5r) ının haline ZeY!leb, bu teklife bir sartla rıza 
bak. • ııooerdi: ler çoğaldı 

Fervatları yükseldi. - Siz Üç kisioWıiz. Biriniz, YeRl!-
Fak.\\t bu. ha2l!l ve matemi fer- nim (Ali) Yi alır, götürürsünüz. 

vatlar, Eınt:vi orousunun kum.an- İ&iniz, burada rehin kalırsınız. (A-
d ·· · de kü. "''"" b" . li) avdet etmedikçe, sizi de bura-am uzerın , en ~= ır tesı:r k 

Son zamanlarda hariç piyasalar- landığı Ticaret Vekaletine bild.iril- bur tutulacak olan gençler~ gün
dan kuru meyvelerimize karşı bü- miş, perakendecilerin kar nisbetle- lü kbir kurs görecekler, har>p vu
yük taleı>ler yapılmaktadır. Bu se- cinin tavini istenmişti.J:. kuunda, ihtiyat itfaiye alarak va-
beple kayısı, fındık, fıstık, ceviz, Vekiılet, stok. mallar. iı;in, tiıdil ı zife alaeal<lardır. 

K a " ta f 0 
le Londra, P::ris ve Vasingta' ar agaç CCI Kızıl Rusya ile ticari ve sivasi nıii' 
nasebctlere ~'U!tiler. Fakat bir r 

bir tren kazası ralık bu son fırtınanın kt .. masıııl bıle husu.le ııetimıedi. Resulıillahın dan -ovuvermem. Şayet kumandan 
·· et:i ld /funı.l iddia ed b Muslım, (Alı) ve bır suikastta bu
uadam~m ı--~'-ındu ··~- ınden u 1 lunursa. sızi elimle öldunnekte de 

incir ve üzüm fiatları yükselmiş- edilerek kaoJıul olunan Istanbu! fi- ---o----
tir. Aliikadarlar bu yükselişin daha at ~ürakabe ~ı~isyon~nun hazır- Tu""rk Alman 

tekaddiim eden zamanlarda bur" 
ya karşı vakl~akta oldu~ göri' 
len tahafluz endisesile ~Iosko' a r 
le temasa g idi, e~kinıharbiye ıniİ 
zakerelerine kadar iş ilerledi. fr 
kat ansızın ağustos 23 de Ştalill 

, ......., e ve vı. ......... n a en k·~-- t eddü.t.. •-~ 
kucı.ik bir hıcap ve karlru lı.iııııet- zerre . .,...... er e ... ,,"'m. 

dn devam edeccğmi kuvvetle tah- ladıgı listedeki fLatları rpka etmiş- • 
min etmektedirler. tir. Yeni mallar içm de ayrı fiat r· t "til,. f Bir m kasçı trenin al

tında iki parça oldu medi. Askerlerıne: Dedi. 
- Atlar:nw büyük 'camiye çe- Zabitler, Zevnebin bu teklifine 

Diğer taraftan fogiliz ticaret bir- k" lli>;b ti .. te ilmişt· JC8le J a J 
l i-'ını·n de şehrı·mı·-""'en ve ı· -ı·r- ve a~ . _e · ~ r ır. 
~ .., ~.. Vekalet, ıkincı elden sonraki ta-

kiniz. muvafakat ettiler. Siliilılarını çıka-
rıp teslim ettikten sonra. odanın 

Dıye emir verdi. Aliabın muhte- bır:ne ınrdiler. (Ali, zevnel Abi
reın mabOOini, bir anda ahır haline 
ke!bet.it. Ondan o;onra da. Emevi as- din) Musllmin nezdinden avde e

dınceve kadar orada beklediler. 
kerleri tarafından sehrin vairına e- Zeynel Abid.in, refakatinde bir 
dilmf'sine mıiııııade l{ÖSterdi. zabit oldui!u halde, M.uslimin ka-

Yatı<rıa. fectine 9C!ılırinin bastan rarııibı olan (Abdülmelik bın Mer
basa harabeı:ar balıne ı;ıelm.esıle van ı ın konai!· na ı!irch. Konaıhn 
basladı. Ve oek feci bir şekil aldı ... avlusunu dolduran Emevi asloerle
(Alı Resiıl) e mensup olanlan ara- 'nnin araaınadn biıvük bir vekarla 
mak- bııhanesiJe bır cok evlere gj- geçti. Kumandan Müslimin karsı
nlru. Bu arastırmal~r arasında ka- sına cıktıih zaman da. avnı vekar 
dıııların zı011t e valarına varıncaya ıle gelim vererek oervasızlıı?ını 
kadar ııasbedild.i. Bu el& kıifi ııorul- 'ııöstıerd:i 
medt. Türbelerin dahilindeki tezn· Müsl · ..,_ 1 Abidi h" t 
ut ta yae;madJn ı;ıecirildi ... (Resu- - terdım. y""'ue tu ne ~e 
L"·Jlah) f nd · · · b ek h t ıı<ıs L anına o rmasın.ı rıca •u . e e .ımızuı mu ar ava ett' B. -dd t af" k ,__, ..... ~u isal ti _,___ ı. :r mu e a ı se:v"''"en 
ve m ............. es r <! erme m.....u I b L-t"'t ·· ·· ıl ak 
olmus olan bu muhJ.erem bclde, an- au:ı<: d: ı:n 30IU'a. sozu as m sa-
cak bir harabezara döndiıkten son- .ıia ıze di. 
ra, bu muthi facia nelıcelendi. 

Bu tarıhi faeıanın .en hazın sah
nesı, (İmamı Ze.vneI Abidii-ı) in e
vinde cereyan etmışti. Kumandan 
Muslim. bir taraftan edine halkı· 
ıu kın-p ~ecırirken. diiier taraftan 
da (İma:mı Ze'{nel Abıdın) i tevkd 

(Devamı var) 
-------·----- --
Istanbuldaki 
yunan gençleri 

den muhim miktarda kuru meyva cirleri de perake~deci olarak ka-
satm alacaı(ı da öğrenilm~tir. bul etmektedir. 

ı • d t l t ı i.stanbul fiat mürakahe koınisyo
zmır e pe ro ev- nu, bu.ıliin ya-pacağı toplantıda. ye-

ziyAtı bozuldu ni gelen ve gelecek olan manifatu-
ra eş:vas satıı;larında perakendeci-

İzmir. 17 (İkdam - İ3tanbuldan lerin kir nisbetini tayin edecektir. 
bura va ~öntlerilen bir miktar pet
rol, ha vıler vası tasi le bakkallara M O T E fi" E R R I K 
ve halka tevzi edılecektir. 

KazaL ra da acen talar marifetile 
ihti\-acı ısır.en karsılıvatıılecl!k 
nisbette ı;ıaz gönderılmiştır. 
$ehrimızde petrol l>ulwmıaması 

ııaz azlıinndan dei!il. t~vziattaki 
inti:zamsızlıktan ileri geldii?i anla
sılmıstır. Yakında daha bol mik
tarda petrol geJcceiii de öi?renil
miştir. 

Tütün piyasası 
İ=ir. 17 (İkdam) - Tütün l>i

yasası; henüz a<;ılrnadıııı halde bır 
tüccarın Tireden 500 kilo tüliın sa
tm aldığı sehrımw:leki alakadarla
ra bikiirilmıs ve alanla satanın 
teczivesi kararla::!ırılmıştır. 

Milli Müdafaa Vekili 

dün An.karada geldi 

Milli Müdafaa Velcili Saffet Arı
kan, dün sabahki ekspresle An.ka
radan sehrimize gelmistir. 

Selanikten on bir 
geldi 

Türk 

ıçın bir müfreze a.ı.;ker rıönderdi. • Resim ve fotoğraf ıer.-isi 
hafta içinde i inci ı Bevoğlu Halkevinden: 

Uzun zamandım beri Selaıükte 
verlesmiş bulunan Furnaro Tütün 
Sirketi memurlarıdan Ekrem Ta
lat ve Seliınikte tanınmıs tütün ta
cirlerinden Akif Fuat. dün sabah
ki Konvansiyonelle •e ailelerile 
birlikte Seliinikten şehdmize ı;ıel
mislerdir. Bu iki aile on hır kisi
den mürekkeptir. 

Bu askerler, (İmam) ın evine ııel· B 
dıfer. İçeri gırmelt istediler. Fa.kat 
kar~ılnnna. kahraman (Zeyneb) 

Amatörlere mahsus resim ve fu.. 
kafile Y UDaO- t<ııi:raf SE'I'J(isi, bu sene 1 - Birici ki.

nun - 1940 tarihinde E>vimizde açL
facaktır. 

Sığınak yapmıyan ev 

sahipleri 

dıkıldi. Cesurane hareket"! rı ve istaoa hareket edecek 
sözlcrılc onların eve l!iraleierini 

Ev sahi-pleri tarafından vapı lına
sı mecburi olan siper ve s"gınıtkla
nn teftişi isine devam edilmekte
djr. Nizamnameye uvgun olarak 
"1~nak yapmıyan 97 ev sahi-bi 
hakkında 25 liradan 50 !ıraya ka
dar para cezası kcsilmistir. 

rnenC'tti. Şehrimizde bulunan Elen gC"ntlerinin 
Ask~rlcrin kumandanı, (İmamı İtalyan _ Yunan harbine iştirak etmek 

Ali) nın mert ve seci kızını cıııne- ıh.ere Yunan.ıst'1na gttmek için bazırlık
vıo mzecmive cesaret edcmedt. Mai~ lar yaptı,t-n;, evvelce yazmıştık. Ba 
vetındekilere evi mt1ıasara ettir- ı;ençlenleıı altın•$ kişilik ilk kafile ev
' ktcn sonra. Müslimın nemine V- veHti geceki konv.mslyonclle hareket et
derek vaziveti haber verdi, mlştir. Du. &e.nçJer, ljielp-imiz Yur.an 

Y eZJd, Kerlıela vak'asuıdan dola- konsolosu, aileleri eıiı::inı ve dost.ları 
vı aTevhine dönen İSlam alemini tarafından uıiurlanm-.lard.>r. 
butisbütün ııalevan ve isvana mec· Bu katile, hareket eszıas>oda, İ.ııtilı:l:il 
bur etmemek icin, (tmamı Zevnel ve onuncu yıl marşlannı söylemişlerdir. 
Abıdin) i ne öldürmek: ~ ne dıe İlcinci kafile de bu hafta içerWnde ha.
fazla taz:ıı:.ilı; ettirmek nivetinde de- roket ~-

BELEDiYE -
İhtikir kon.trolü i.,ine 

germi veriliyor 

Beledive nizamlarına riavet et
mivcn esnafı kontrol etmekte olan 
Eırnivet altıncı şube memurları 
ile Belediye iktısat müdürlüRü 
mürırkiplcrinın de bumlan sonra 
iktisat müdürlü@ kontrolocleri 
ıti1:ıi ihtikar kontrolleri de vaı>ma
llan kararlaştırı.lmıstır. 

* Ortaköyde Cevizlikte 11 nu
maralı evde oturan Azadve adında 
bir kız, evin iki metre yükseldiı'!in
deki balkom,ndan düşerek başın
dan yaralanmış, Bey<>Jtlu hastane
sine kaldırılarak tedavi altına alın
nuştır. 

--- /M •• E"-"i Ro-•: 9 J etti&i adamlardan biri oldu. Anı- l'mtmıyalım. Sen artık -m.uria.i 
r ~ dan 6 ay ıeçmemişti. Paşa, Kumeli- devletten uyılırsın. B:naeanlcyh 

iç«:»~ S\ ~ Vnft~o~o de hi,r vilayete tayin edildi, Büse- sana bir ınahles bulmalıyız. Malı
~ lb:IJ ~ U U D \YI e::. yiııi lstanbulda bı.rakmadı, ve ne- lesin Bahaeddin olsan. Fimabaat 

re:ıre gittiyse onu yanwaaa ayır- tahriratları o smetle inu:alarsın. 
' y_,.: !4AHMUT YESARi , madı. Ramiz p:ışa kibyası Hüseyin e-

İki seııe sonra Bü!eyin vekH- fendi, ka.ıa kaymakamlarından 
Hü:.eyin biraz serpilip, delikaıtlı o
lunca kendi. yerine OJlU göndermeie 
ba laını tı. Bir bayram, Hüseyin, 
vali miızullerind..n Ali Rmn.iz pa
şanın aylıitını götürmüştü. Paşa, 
Hüseyini çağırdı: 

- Oglum fC<;••lerde bahan se
ni pek sena etti. ~,. an yazman 
i i imi A~ıkgiiz bir ~ouıga da 
bcnıiyorsunuz. Benim bir ekil
bar ı;., varılı! Bırsrılfiına davana
m ılım, avduıı. Buraya ıe.Ur, ca-

ır mııın? dedl 
II · eyin, Babıiıli dairelerinİll 

yekna u gürültüsü : i!ıde yaşaya 
y aya, hari t ki ha ı alışama· 
mı ıı. KaLı allk •oka ·!ar kadar, 
büyük, zahiren sesMz duran evler, 

onaklar da on anla ·ılmaıı bir 
korku >er")onlU. Güd rini yere 
indireli: 

abama sorayım efendim? 
.. un, ır11 diyemem isti. Bey. paşa. 

ııtüdiir, ..Uı.r cibi kıılimeleria Ollllll 

üzerinde mühim tesirleri varUı. har~lıktan kahyalığa terfi etmiş ', Hüseyin Bahaeddin efendi olunca 
Pap, münis bir adamdı: Vaşanın miibürü, cı.izdanı onda dil- yine tesaılüfler lıitailarllU esirge-
- Peki oitlnm, sor da bana ce-1 ru ordu. mediler. Kazadaki isyan kendili· 

vap getir, eledi. Arııavutluk.ta, gürültü, :vukuat ğind n :vatı ıştı. Vali bu lıildise-
Ha.san ağa. oiilunun verdiği ha- ı eksik olnı1yan kazalardan birinin yi, İslanbula bir muvaHakiyet, 

bere bir turlü inanamadı: kaym kamlığı m·· aldi. Kime «satveıi hükünıetin tecellisi• şek-
- Yalan deme, çeıı."a..i dai"ıQrnn_ teklif edıldıyse bir sebep, mazeret linde bildirdi. Hüseyin Bahaeddin 

Vay uğunnz! Bu ne talihtir be! bularak kabul etmemi lerdi. Babı- rütbe, nişalı aldı. 
dİ"'<lr, ellerini dizlerine vurarak iı.li, •alivi idnresizlikle itham edi- İki sene sonra llasan ağa oğluna 
çııııınt ordu. yotdu. Ramiz paşa lehlikey i hissel- bir miktar para bırakarak öldü. 
Y'l~u Kamiz ~şanın k~ı?"• I mi~i. füis _ ın.i, aktilc . kalemde !lüse"iı~. Bahaeddin ağa _kalıyalı

gundcrırkeo naailıat \lennegı de çalışmıs gıbı gustererck •ıdurelen> gnıda ruşvet alıp vermcaın yolla
unutmadı: kaymakam nasbetti: tını öii;reıımi~li. Babasından kalan 

- Talih adama bir bre güler. · - H' yiıı, bu vazifeyi kalsul et- para oııu muluarnf yaıımai(a k:i
Kenclini bu ~e ~Ö!lerece in. Yü- mek.le beru ık. mü kul bir mnki- fi geldi. O da -.raya gi•mişti. Sc
zümü kara çıkarma. Vekilharç ile- den kurtarın: olacaksın. Esasen ııet ·ı..-e r.ıenılcket memleket ırez
mek, paşa koaaklıınıun kilidi, kü- zor bir i. Je dcgil Başıu . ıkışın- di. G:iııii.ıı birinde bu emektar 
rejp demektir. Adam gibi i'<İne ma-ı cabana yazar>ın. imdilik lwylece •sadık· memura: •Vli, vezir ol-
kayyet olıırııan tiivbe yoksuthı.(a idarei maslahat liızmı geliyor. dun!• deı!iler. 
alimallah, yii& liraya, bin liraya Hiiseyi.ıı, v ,liııimetinin ııöziiııden , O ana kadar hep şöhret, mevki, 
para demezaia.. çıkamll2'dı: - ~Ü>llÜııe paşam, para lıırsı hayatına hak.im olmuş, 

llUeyin; zeki, aalayuılı, fll'fJD, dedi. ba,ka bir şe~· ue Jüşünm~ no gö-
i.şgüzardı. Az zamanda Ali Ramiz Paşa il:lve etti: zii ;firmiiştiL 
paf'Llllll ell :IİyaGe emaiyet, itimat - Bu meyanda teanıiilii de ır ffal aliııdcki ceruıeti bulmak 

Evvelki gece, Edirne Karaa!la- Bitlerle ani ıverdi ve mükileııı' 
• cında feci bır tren 11'.aZası olmuş, i~in Moskovnda bulunan askeıl 

AJmanyadan muhtelif bir rnakas1.·. tüyler iırperlici bu hey'etler vazifesiz Ve garip bi' dıl' 
şekilde pa alanarak ôlmliştür. Ha- ruırıa düstüler. 

madde) er getirilecek· d.ise şöyl~ olmuı;tur: (İn,,iliz - Fran"' _ Sovyet) nıil' 
. . . . ' Evvelki gec<?, Karaağaçta bir zakerelerinin akim kalması •eh•ııi 

Tıcaret Vekiıletınden Tıcaret O- marşandiz manevra yaparken. tren o zaman İn::iliz B ve ili miill' 
dasına göndl!l'ilen bir yazıda 25 maka:;çısı Süleyman, bulundui{u veffa Cemb rlayni l'lecliste çok~ 
temmuzda imza edilmi~ olan Tür- tren basamaı:ından kayarak teker- kıstırnıalarına ra"'nen bir tür" 
kiye - Almanya ticaret anlaşması leklerin arasma düşmüş, zavallı resmen if,n edilmedi. Fakat gnı"_ 
hükümleri dahilinde Almanyadan adam, tekerle'.lcr altında ikiye bö- le makale ve tehirleri İnıtillereııi' 
muhtelif maddeler ,qetirilem.iyece- lünerek feci bir şekilde can ver- bir anla~meya yana mama~ı sebf' 
j.ti bildirilmiş, tacirlerin ithalini ıs- miştir. bini Balltk Devletleri ve Finlaııd~ 
tedikleri mal ve m;.ddeleri Mınta- Hadiseden Dokuzuncu t;ıetme ya hakkındaki Mo. kova taleplerİ' 
ka Ticaret müdürlıiıNne haber Müdürllii!ü ve alakadll;~ adli ma- r nin demokr .. silerin harp ga~·elerill 
vermeleri istenm~tir. Ithalilt fir- kamlar haberdar cdılmıı;, tahkika- te'lif kabul etmiyecrk bir taıYj) 
malan alacakları maddeleri birer t:ı baslanm;ştır. ve iatiı.i politika ı ı:ö. terme•ine ,~ 
beyanname ile m-'...-·- mu·· dur" ıu·· "e S d 1 l b {etliler ve gerek Çenibcrlayn ti ~ .. w: ,. an a cının ö ümüne se ep k ~"' bildirecekleı·dir. ıero Mister rör~il Avam Kaı.,... 

olan kaptan tevkif edildi rasındaki hilabelerinde harp gaY" 
terini mü bet ve madde'Yf' ma~tl' 
nit hfr sek.ilde tavzih ~ menıe~ll 
beraber bütiin mağdt.r ınillclieril 
tabiisine kadar mündelede de•·•"' 
edileceği tekrar edildi. Tabia ili 
bu ihva ed;lteek ve yeniden i•tı~ 
lal vo tamamiy~tini elde ede,.. 
memlc.ketl•!'İn ba~,ndn ve ma.ıô; 
lar list ·juin ,eref mevkiini~ ı 
hücuma uğrayP.., Lehistan vardı" 
O Lehistan ki kıamen Almanya fi 
kısmen Sovvet a .. va tarabn..,, 
taksime uiframısıu". Yeniden ıı' 
.canlanma bu iki p~awn birld 
mesi ile müterafik olmak i.-ap ~ 
der. Bir Almon mailiıbiyelill-' 
Son·et Rus ·a- ı da iwı;al altınd• 
Lehiı tan arazisi akamından cıt 
maia nasıl mecbur edeceği Sil~ 
değer. Bahusus ki Lendra W.l~ 
larma ııöre Molotof Yoldn>Ul ~ 
son Berlin seyahatinden e>' 
Londra kaJ>iııesi Moskovaya diklJ! 

İzmirden 15 günde Evvelki gün Göpn.inün Ü<kudbr 
lan ilıra t is.kelesinde hu.'•iyeli anlaı;•larnıv~n 

yapı ca hır sandalcı hır vapurla bir motor 
İzmir, 17 - Ti<:aret Odasc tara- 1 arasında sı!:..ı.şarak ezilmı ve öl

fından hazırlanan bir istatistige müştü. 
göre, iltinciteşrinin ilk 15 günü Evvelki gün y pılan ehlivukuf 
zarfında limanıırruzdan yabancı tetkikatı nctieesındc. motörün 
memleketlere 497.437 lira kıyme- kaptanı Hasan Ceylanın H.kfücde 
tinde 2088 lıon mootelif mahsul ve ıru<;u ı!Örülmüş, Hasan Cevlim dün 
54.209 lira kıymetinde 3643 baş adliyeye verilmiş, Sulta.nahmet ü-
hayvan ihracatı yapılmıştır. çüncü Sulh ceza mahkemesinde 

Göçmenlere daiıtıl.acak sorgusu vapılmıştır. Kaptan, ha-
ha lar cüsenin. ehernın.lyetınin ve ~dam ö_l-

yvan du~unun fark.uda olma-iıgını, do-
İzmir, 17 - Vilayet i'kiın ve nüste kendisini yakaladtkları za

veteriner müdürleri ffemenlere man ögrendi~ini söyleınis. mah
dai(ıtılacak olan çift hayvanları keme, Ha>an Ce, üuıın tevkifine 
mübavaası için Bergama havalisi- karar vermıştir. 
ne gitmi:lerdir. 

Rize Eındık •hf'ntn 
kooperatif t:oplanb•ı 

Ri7.e, 17 - Rize fındık tarım sa
tış kıııoperatifinm yıllık geru!l ku
rul toplantısı dün yapılınıı;, sene
lik faaliyet raporlarını tasvip ve 
yeni idare hey'etini seçmiştir. 

Bir lcamyon devrildi, bir 
kiti yaralandj 

Taksim gazinosunun arkasında le deii'er tekliflerde bulunm~I .. 
tıoprak nakletmekte olan 4ı1.16 nu- Bn tcklülere. nazaran Baltık ~ 
maralı kamvon gazinonun arka- lekeUerinde talıaddüs eden fili .:.J. 
sındaki bir toprak sedinde durur- ziyet vani bu üc küçük menJ.ııaj 
kl!ll toprai!m kaymasile devrilmiş- istiklalin.in külliyen imha ~ 
tir. Sedin altında duran Hasan a- kenC.ilikleri~~ Sovyet Rus~ 
dında bir amele avağı kamyonun ea.ayı menıalilr.in.den olmak doıj. 

Yeltmile vıllvca yürüyüp de önü- al nda kal k ~ . . muna düşmeleri keyfiyeti ve J~ 
ne daii" ve yahut deniz çıkan bir tı ara e. emmıyetli su- ııız fili değil hukuki olarak da il' 

-Lı eli rette yaralanmış, Beyo~lu Beledi- ·ıt tan 1 ktır B' :-:._..ı seyyah •yol y.,.... ye nasıl inler, · k fJ erece ı aca . ır """:ı 
feryat ederoe Hüseyin Bahaeddin ye bastanesıne aldırılmıı;tır. Ka- sene enel demokrasiler ile So•r; 

tta za hakkında tahlukat yapılmakta-· R da b' · • ibtil 
paşa da, haya ayni in.ki ara uğ- dır usya ara.an ı.r nıu ve fi 
ramıştı. Onun için yiirilnecek yol, · unsuru teşkil e4en bu memlekel 
nrı.lacak gaye kalmamıştı. * buPiin iç.in fitt vaziyeti kabul j 
Yaşı altmışa yaklaıııyordu; loili * Evvelki gece saat yirmi bu- linde bt~r uzlaşma zemia.i ol 

!D<'ak, tüten bir ocağı, kurulu bir çuk raddelerinde Beyoğlunda .i.ıı- j de=~ . bb' . . d 
yuvası yoktu. Rumelide kayma- tikJ.i1 caddesinde Tokatlıyan oteli b' t-'-'ifi"ydın.uıb, b ıbnesıı_ıhın 

1 
t', 

kamlığL zamanında yerli bir mal- önünde bir kaza olm"'l, 806 numa- ı.r ....., e u ar e nı aye ';I 
müdürünün kızıyla evlen~tL Ka- ralı hw;U6i bir otomobil, iki taraf- reeek sulh ko.ıı.ferans~ So ııl 
rısını da seviyordu. Fakat kayın tan ı;ıelmekte olan 129 ve 145 nu- Rnıı!~ davet olunoeacı bal<d~ 
pederine tahammül edeıniy<lrdu. maralı tramvay arabalarının ara- dah temıaattır. Sovyet :8-tıSY~ 
Bacı F ttab efendi aksi, titiz bir sından geçmek isterken tramvayın y~ mak.~d~era~ı tanr.ım -pi 
Arnavutlu. Sebep olsun olmasın sademesile arka kısmı parçaiannut Döyle ~yulı hir konferıı~ ~ 
her şeye itiraz, tahakküm etmek tır. füı :a-acfa, yıolculard.an biri de ~de e~ tntmakta !ldua-~ 
iaterdi. Bir gün damaduı: •• şsa- dıii.şerek hafif Yara.lanmı4 kaz.a, hıııbıı anızı lcsnnla.rım iade e ~ 
na aldı: bura<la seyrüseferin bir s;at 1<.a- için da~et ~ilec:ek de~H~ir. / 

- Damat, seninle mühim bi~ dar kesilme•Uı ııebeıı ohn tur halde ki l.elustanın taksiını fili 1 
mesele görüııtte~ım, dedi. Sen. J e us · •İ}'eti hukukan da tanınacak 
ka),nakamlıktan istifa etmelisin. * Nesim adında birisi Eminö- ılır? g/, 
Kayın pederinin bu ini teklifi nü - Bebek tramvayının arka sa- Bu tedak.llrlıldara makabil ~ 

Hüseyin Bahaeddini 'JL$Ul:mıştı: ~nda ayakta dururken tram- yet Rusyadaa beklenen şey ;;;, 
ny bir dönemeçte siddetle sarsıl- videli bir ademi !ecavib pak~ 

- Anlamadım, şaka mı ediyor- mış, Nesim başım kapıya şiddetle Loa.dra ve VaşingtOR -1ı ıl. 
sunuz? çarımuş, kırılan cam, başını bir ve kanaatlerinden bile feıbı)ıjl'..;/, 

Fettah efendi bir k:ışuu indirip kac yerinden, tehlikeli bir surette lar yapanık Mook vayı harp. f 
öbür kasını kalılırarak gayet ciddi yaralamıştır. Yaralı, bay.gut bir cinde tutıruaka ve bert-si bif el 
bir tavırla söylüyordu.: lbalde Beyoğlu hastanesine kaldt- cavüad.e b..J.munanıai!a ikllm",.ı 

(Devamı var) nlml.S. tahkikata başlaıımıştır. (Ark.Mı Sa. 4. 8ii. 1 
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Siam ln~iltercde.n 
yn.rdım iıtedi ' -=- --- N 

Pa~isie Laval'ı gören azır, Hanoı: 11 (A.A.) - D.N.B: 
~okyo, 17 (A.A.) -D. N B. I k ak Fransız Hindi - Çinisi makamla-
Domei ajanı;,, Bangkok.da 'bulu- Ribbentroo a onuşac nnın dün biklirdiğine göre Çin çe-

nan In.giliz elı;ısinin _baş.vekH~~=~ •-- ·kleri geçen Cuma.hududu ı?eçm~· 
ram ile ıkı saat suren nıüI , lı!r ve stratejik mühim bir nokta 
yaµ_tığını 'ı.:ı'._ldirmektedir. Dolaşa~ c· onun Berlı"ne olan Tonkingin simali şarkisinde 
şayıalara gore elçı Sıyamın F'ran_ 10 n kain Laichau hudut kırakolu.nun 
sız Hindlçinisinden istediği aı:azı 1 90 kilometre •imali şarkisinc ka-

meseSlesinde lngilteraheerve~~-: QİlmeSİ muhteme dar ilerlemi~rdir. 
nın ı:yama muz . ' do- Uz:lk Şarkta -bulunan Fransız 
malzemesi vermeği, 20 mılyon sa- Londra, 17 (A.A.) B. B. c.: ku.vvet.l.eri Çm çetelerini aitır za-
larlık ikrazatta bulunmayı ve ~ iata uğratarak" tardctmislerdir. 
ir yardunlar teklif et.miş_tır. Baş.- Dün Pariste İspanyol hariciye nazı-

ilt e as rı Serrano Suner ile La val arasında bir ka şayialara göre ise lnı;( er -
ak · t '" baş- görüşme vukubuldulu öğrerıil.nıişlir. k.Eri aııl.amıa yapın - ıs em~ Mühim bir 

begaz kitap 
ı;ek.il de ·bir haftaya kadar cevap Vcın Ribbentrop'un daveti üzerine . 
verece~ini bildirmiştir. Suner berline müt.eveccihen harekef 

---o--
Son söz deniz 
kuvvetlerinin 

Neyyork Herald Tri~ 
buoe'ün mühim bir 

makale.si 
Nevyork. 17 (A.A.) - Nevyork 

Herald Tnbune gazetesinin çok 
ınaruf askeri münekkidi Eliett 
~nları y azı)'<lr: 

•Artık gittikçe daha bariz bir 
şekilde anlaşUmaktadır kl, yeryu
ziinde insan hürriyetinin istikba
li İnı;iiz ve Amerikan donan·mala
rının müşterek hareketine ve bu 
iki donanmanın denizlerin hakiki 
k<>ntroliinü maharetle icra edebil-
melerine bağlı.dır. . 

Biivük ve hafif gemilere taLbık 
edilecek daimi deniz devriyesi şek
lin<le bir Amerikan yardımı lüz:u.
n:: wo~ ısrar eden muharrir yazı
sını şu satırlarla bitirmektedir: 

«Hulasa bugünkü harpte sen 
sözü derıjz kudreti söyliyecektir .. 

İıkcnderiyede zelzele 
İskenderiye, 17 (A.A.) - Saat 

20 den az sonra tekrar iki zelzele 
vukubulmuştur. İkinci zelzele iki 
<lakikadan fazla sürmüştür. 

Sovyetler 

etmiştir. 

Mihverin 
ifş• 

sır 1ar1 
ediliyor 

Nevyork, 17 (AA.) - Arnerika
da yabancıların faaliyeti hakkın
da tahkikata memur edilen parlii

Paris, 17 (A.A.) - c:D. N. B.• : mento enciimenının reisi Dies 

Londraya gelen haberlere göre İspan
ya hariciye nazırı ve Alınan hük\imet 
adamları ararnıda vukubulacak konue
malara iştlralc etmek üzere İtalyan ha
riciye Nazırı Ciaoo'nun yakında Berli
ne g~ ihtimali mevcuttur. 

LAV ALİN SAKFETTiGİ GA.Yll.E'l'LBlt 

Petit Parisien gazetesinin V1!rdiği ya~tığı beyanatta, Amerikanın si
hir habere göre, Boşvekil muavini La- !ah!anması..na ve İngiltereye mal-
val bugün Paris'ten ayrtlmış~. G~.z~_te, \~eme gönderilme_sine m-?-ni olmak 
Lava\'in son günlerde muhtelit goruıı- ıızere Almanya, Italya, Japonya ve 
meler yaptığım va bu görüşmelerin ı Sovy_etlerin Amerikada sıkı bif iş 
Fransız _ Alı'nmı :nii'ıak.,..,Ierının de- bırltgı yaptıklarına daır salı gunu 
vamına müsait bulunduğunu il.ave ey- bir ,beyaz gita'P neşredilmesi iıhti
Jemektedir. Laval yaptığı müzakereler- malini bild.inn.iştir. 
dıııen aklığı ilk neticeJ.eri m.::.ı:eşal Pe

tain'e bih.lirdiktıen BOill'a ~krar PariR 
dönecektir. 

Portgentilde 
Hür Fransızla
ra teslim oldu 

M dridde felaket 
halinde kasırga 

Madrit 17 (A.A.) - D.N.B: 
Dün gece Madrit ve civarına tu

fanasa vaitırnırlar vaihnıstır. Yait
rr,1run arkasından 1.ıir kasırga çtk
mıs ve bir cok elektrik tellerini 
tahrip etmiştir. İtfaiye mahzenleri 
basan· suları boşallmuslır. Tram
vay ve va-altı trenleri "4af:Jerce • ı· 'islememistir. Bir cok varalı var

Hür Fransa genış ıyor dır. Madritin büvük caddeleri de 
Londra, 17 (A.A.) - Hür Fran- saatler~e su a!tıry.a ka.lıımsf:uı, 

sız kuvvetıeri karargahının tebli- Rcmanyada ıhracı memnu 
ğine göre, Gabonun ikinci eh<.m- • k dd I . 
miyetli limanı olan Po.rtgentilde yıyece ma e erı 
Llbreville'in tesliminden iki gün Bükreş, 17 (A.A.) - Stefani: 
sonra muharebe etmeden teslim Eritilmiş domuz yağının, peyni· 
olmuştıır, Bu suretle artık Gabo- rin, saL:ım ve jarnl:ııamuı. "" tuz
mm tamamı Hür Fransız İmp:ı:ra- laıı.mı.'i et ile soğuk ha,.ada muha
t.otluğuna dahil bulunmaktadır. wa ed:ihni.ş etlerin h.-acı mene

lngiliz filosu 
dilmiştir. 

HAMBURG 

i.'V o TL A R 
, 

ii1aaal gibi 

okunuyor 

Hemen her gnele Andre 
1\Ioriois'dan mülhem ol'lr?.k 
Fransanın lıarbi nası! kay
.i>etf' ğilli yazıy.ır. İ.şi.n. h !.asa
ı.1 swiur: 

Seferberlik İ\ i yapılama· 
ınış, fabrikalar çal~hrılaına
nıı, baı·p lcv= Uınilcn 
ı\ınerilı an be1<lenmi:>, y~pı
lacak i~ geriye, yapılmıyacalt 
işler başa ve ileriye abunı.ş.. 

Hulasa. haai şu "Arap sacı• 
tabir ettil1ıeri kargaşalık ve 
plansızlık yüzünden, kimse
nin kimseden haberi olmayışı 
ve !terkesin bildiii:ini y&pltl. 

seltebinden mağlup olmw;lar. 
Nancmollaya bu bnliisayı 

Y"f'ıyord~m da: . ' 
- Anlat anlat ... Masal gıbı 

dinleniyor!. 
Dedi ve.. ilave etti: 
- Bu ders cıiıır d.a hiT defa 

daha böyle yapılmaz inşaal
lah ! .. 

Ne yüzle? 

Otobüsçüler zam istiyorw
mıı;. Nanemolla havadisi ekıı
muş olacak ki: 

- Ne yüzle?~ 
Oiyerek, devam etti: 
- En önce içine bjnjfır, em

niyetle seyahat edilir otobüıı 
ortaya çıkarsmlar da ııonra 
um iat:Mialer L.. 

rıc D-A M 

Vaııan: NİZAMETTİN NAZİF 

Bulgar meclisinde, · giltcre ıv 
leyhindc söylenen bir nutkun çok 
al~l0 ndığıaı Sofyadan çekilen 
bir telgnf bilıl.iriyor. Bu telgrafın 
beni bir hayli düşündürmüş oldu
ğanu ilİJ'af ederim. 

Bir ııutuk, birçok sebeplerle al
k1şlanır .. Hatip, hakikaten bir ha
tiptir, güze,J ve san'atk.3.ran.a konu-
şur, alk.ışlaınr. Meclis nutuk dinle
ye dinleye bıkmış ve yorulnıuştuıı, 
bu Sırada J.'ÜrsÜye gHezeliği fle 
ıneşbnr bir meb'wıun ç•ktığı görü
lür, herkes; 

- E'·vaah, belaya çat.tık. .. 
Diye nurıldamp suratlarını a

sar. Fakat geveze ıneb'us, ıneclisi 
saran ruhi haleti sezmiş ve sözü 
kısa lesmeğe it.arar verıniştir. 
Nutkunun başlaması ile bihtıcsi 
bir olnr-. Bu beilenilıniyrn bir hal
dir. Mes'u.t bir sür]h:~diı-. l.rzım 
bir traştan kurtulan meclis, g~vcze 
mensulsunWt kürside:n inisin; UZUJl 

uzun alkışlamaktan kendini ala
maz. 

Yahut, söz alan ıneb'::ıs soğuk 
nevünın biridir amma mensup ol· 
dıığu parti mecliste k~labalık bir 
kafile tarafından temsil edilmek
tedir. Ve bu kafile daha evvel<'.Jn, 
yani kulis arasıııdıı şefinden, li
deri:ndcu, hatibi al.kışlamak emri
ni alm•<!ır. Matbuat !«asındaki 
gazeteciler; 

ISON BJAILO 
L Nazif 

"Zegbekte insani.n yorgunlu
ğunu dindiren bir kudret var ,, 

-9- ları teliyor. Yarım saattenbcri sa.-
lon ortasında güreşen pehlivanlar 

Pek neş'eliy41i. Dl.mdill: cfn.ruyonlu. u.zakJaşırJarken Atntürk'ün yavaş 
Yüriinde yaverleri.ol ve doktorlarını ;yavaş yerinden kalktığı görülüyor. 
bile hayrete düşüren bir pembelik var~ Valinin zevcesine bir reveraM: 
dı (2). Ştikrö K.aya. lçmeditJ, :ıra.sıra - l\'Iü.saadenizi rica edeceğim 
duda.klanna do.lı:undurma-kh. iktifa ei.~ l bayan ... 

SAYJl'A - • 

l,-=-s_P~o~!!_I 
Galatasaray 
Vefa ile 1 - 1 
berabere kaldı 

Bu maç hattanın en. mühim maca 
Be7oğluspor _ Fenerbahçe maçı idi.. 

Oyuna sağdan Byoğluspor ltUesıne 

inerek Fene-!'lilerin bir akını ile ha., 
landı. Bu akınlar on dakika kadar do-
va:m etti. Tavas yavaş oyunda bir 

liii kadehini bıl"a.lı;_arak: ( B 1 di ,._,_. e c ye t.Ma:!ıiJnİn zevcesine bir tevazün hasıl oldu. Beyoğ)usporl&.ıl.arı.m 
- Bir Lalihimizl denJ:rclim. .. -df'di- teverans.: yaptığı mukabil akınlar lıı:;arşJSında Fe... 

:Kt"1'fi yerinde. Şilllıdi., otele dondvebi~ - Mü.saad~ rica edeceğim ner- müdafaası bocalamata başladı. For-
llrsek iyi, bayan ... Sehrıa hakkımda gO..terdj,.. vetlerinin beceriksiz o:runu karş181nda 

Bir da:kıka sonra onwı. acı acı ya- ğ:i dlkka;.e bu derece zarif bir Ua4e büttin yükü üzerıne alan San - Liıci
mhnakta oMlıtu:nu C'Ördöm. Alal.üe< vermiş olduğunuzu hiçbir 28Dlan vertli h.a11ar ilk devreyi yerinde bi.r ta-
ya:nln•akiltte: wıutaını) ac:ığım. Hayatınım çok birle berabee bitirebildiler. 

- Gelinjz bablım- tatil \'e nezih bir ge~es.ini yatamak İkinci devrede Fenerliler FilueU en 
Derdeme:i, seker l'"ibt genç ve mev- fıl'~atını bana verm~ oldunu1:. ı;ok muvaftak: olduğu hücum hatlıuı:t 

run adunlarla büfeden ayrıldı, siira.Ue Siddetli bir alkış... alm:\k sı.ıretile bir değişiklik yaparak 
orta salondan C'eç.'1 ve orkestra şefi A· 1 Keisic.umlıur ge:ıi~ ve gelditi :ı-a- ÇJktıi.ar. Bu tebeddül derhal tesirini 
Zl'rbayeanh l\Ielımıeae yüksek seı,le şu l nı..ı.nki ka al' dinleamiş adımlarla gOsterdi. Bir korner atışı esna::.ında 
emri vel'dl: orta sa1ona çıkıyor. Beyogluspor müdafa.a.s:tnaı yaptıtı 

- Zeybek! Şiddetli bir alla daha... pnaltıyı Esat gole tahvil ettL 
1\-Ichm t. kemanmın yap U rka- Ali Çetin Kayaya bir i~aret. K1- Bu golün tesirile Fenerliler daha ı:ü-

claşlannı tahrik etmek istedL Fa.kat lıç Ali ile geı~ral Fuacla bir İ..$arct. z:el oynamağa başladı!ac. On ikinci da-
Ata!ÖJ'k enu d'"•d-~u.: O . M"d" .. S l·'-L r'· . kikada Rcbiinin ara pasını N. . • ,..... ıuu aıre u uru c :..uıauaının tuttu- _ . _ ıyaz.ı. LCV-

0 dc•,·ı • d .. .. • T. a.f b' kalade bcr ı;utıe il<in~ sa~y t O - • ... ı gu par esuyu f,l)yerı.;cn elr, a ır . _ . " , · yap ı. -. l l'lız beşınct dakıkoda y· "f' Bam 
Mehrnetlin ya71 krman1 üzerinde si-ı un1un11 reverans dalıa .•. Jılerdive- den bir me ya=ı -

ra.tle bir kaç not dolaştırdı .• \.t.atürlt~ nin ilk basanıağına basarken ken- .. .. .. pa~ alarak çok sı1<r bir şfrtle 
d . . . 1 . l k . . l . k uçımcu goıu de attl 

- Hayır.,. -dedi- o dıı değil. San ısını eşyı c ınc LStıJen erın a- So dakik 1 · . . 
ze;rbek! filesine bir umumi hitap~ . Dı .. ~arda Fen~r nıudataa~nnın 

V C k t kkü "· . Z h bır tereddudunden islif-ade •<h>ıı ~ •• e anında Selim Sım ci,bi saJoıı zey- - o eşe r l'Ct.erım a - ~-cı:,._ 
.t • • B . l . Koça Jen'f saymmı yapma::..... m••vaff , 

bekt~rhı• de, Koca İsmail veya ı.ava.llı m~t e meyınız. enı ya \TaTtmayı- 6~ .... ll 

Yörük:ılJ ,ribi Ödemiş ve Aydm efele- nız. oldu. Ve ma<:: ta bu 3f!kilde 3 - 1 Fe-

- Canım, bu ada.m.ı.n nesini al· rlni de hayran edecek blr 'leybeğtn kah- Bazı kadınla,nn gözlerinde ri-
kışl~vorlar? 1 "anan figürlerini icraya ~ladı. Ye 1 ıue~leri eriten yeni gözyaşları beli-

nerhah('enin galJbı~tile sorı.:ı erdi .. 
GALATASAAAY - Vll'A 1 _ l 

Dıye birbirlerine hayretle ha- bo, hakit<rlm -.ıaf'lll ook. e.ı..ı laıih-. rirkcn bir !Aemenui: 
Bu maç h ie beklenmiyrn hir ~etice 

ile- bitti. Ve Go.latasaraym likteki va-. 
tiyetini sarstı. Ve-ta ile l - ı ber-::ı.oere 
kalan Galatan..ny bu ma<;;ı şö,'le tık
mıştı: 

karJarkcn «yaşa!• far. •bravolar!• terinde töriiJen:Jer &ibl blr dua, bfr - Geceniz saadetle devam etsin 
la:r, •Varol!• leT birbirini kovalar. kahra.ınaa duası. bir kahr:nnanlık i- çocuklar .•• 
El şaktrtılarından tavan :rıkılacd- yini oldu. Buna mukabele lllllUmİ bir du-
mış gibi olur, Dii.,_~ bir """-.. Beynelmilel adır: 

Evet, bir me1''ınmn sözleri mut- tıbbın, en mfilebahlur üstadların-
laka ınüh.inı, bir hatibin nutku dan; (3) •R•JJme rlayel ede,-,,e nUıa1el 
mutlaka şaheser olduğn için alkış- dokuz •:r :raşı.r•billr. Bir yd y,.ıyabll
lanmaz. Alkış, ~ defa. evvelden mesi iı:hı bir mtl4!:..Ze- <12.hi iti.fi 6e~
verilmis bir karar, yahut •hen onu meı.• 
alkışla.vrın. o da beni yarın atkı.- Te'(lhJsini alan Ye bnntı bilen bir a.
lar .• kabilinden biı: muva;,;aadır. dam, db:lerini 7ere vura vura "Le,ybek 
Acaba Sobranyada.ki meb'us niçin o:rnoyordu. 
alkışlandı? Bu, ölüme meydan okuma!< oe-

Hakil!:atcn güzel söyledii:i için ınckti. 

mi? Zeybek, ölüme meyolan okuyan-
Kısa knnnştuğu icin mj? larm atese aWmazdan önee kaya-
Meb'uslar d.aha evvel talimat al- lar arasında veya kara ormanlar-

mış bulundukları için mi? da yaptıkları son kalıraınaıılt.k a
Ne suretle alkışlanmış olursa ol

sun bu allı:ışlaruı ilk izah ettiği şey, 
•Bulgarların İngiliz diişmanlığıaı 
bu düşmanlığı açıkça konu~an bir 
meb'usn Sobranyaya alkışlatacak 
derecede ilerletmiş, azdırmış ve 
azvuı!84tırıruş oldukları• dır. 

Bu hale bakarak Bulıı:ar ınilleti
or aeımamak elden gelmiyor. Kü
çük nıiltetler için İngiliz dü~man
hğnun •milli istiklal. düşmanlığı 
ile r-·ni ımina.ya gıtldiğj bugünle.
de, Bu1ga.r milleti, Sobranyasının 
tavanlarında akseden alkışlardla 
nıilli i.stikIBliue savruln1uş ilk 
bombaların hain infilik.Jarıııı se-
zemiyorsa siyasi şuurdan mahrum 
oldui:una hükmedilebilir. 

Niz....,,.ettin Nazif 

Çörçil'in taar
ruz ordusu 

Frımsada 

Vi<:hy: 17 (Havas) - Yiikselı: mual
lim mckteb:i direktörü jerome, az.ledila 
Roussy yerine, Pa.ri.s akadem,.i&J. rek.toc-
1üğüne tayin edilın'ştir. 

Bulgari standa 

Solya: 17 (!l.B.C.) - Ökrenildiğine 
göre, So!ya emniyet müdürli.nüu vazi
fesine nJıayet verilmiştir. 

ltnlyada 

Roma, 17 (A.A.) - (Stetani) Dii.n 
cjapon mufıipleı- celniyeti> tarafından, 

ja-po yadım avdet eden japon sefiri ~e
refhıe bir riyaf~ verilm~tir. 

lngilterede 

yini değil midir? 
o..k.torların teşhis, müşalıe<!c ve 

münakaşaları arasında altı ay lın
nalnı.ış olan saray erk&nı bu va:r:i
yele teılehhüş ederek bakıyOl'lanlı. 
Hepsinin gözlerinden öyle acı bir 
endişe fışkırıyordu ki bu hal, 'bir
birinden zeki genclerle dolu olarr 
salwıdn ancak bir iki dakika mcç
lıul kalabildi. Sonra birde hu 
harikulade bedii raksm akıllara 
durgunluk veren minasına hepsi
nin akıl eniiriverdii;-i anlaşıldı. 
Gülümseyen yiizlerin bir deruni 
emre itaat eder gibi hep birden 
gcriliverdHderi görüldü. İçlerinde 
ievknlıide bir neş'c kıvılcıınlnnan 
:özlerin hep Dinlen dunıanJa?ıdığı, 
!>akışların donuklaştıjtı görüldü ye
o anda g~ç kadınların eriyen ri
mellerden, gözbebekleriıılıı yanma
sma ehemmivet vermeden, deli
kanlıların be,,az gümleklerine ko
lalarım eritecek derettde sıcak ve 
MI '.it büyüklüğünde damlalar di
urek ai:ladıkları gerüldü. 

Yine o anda, O'nun, sanki hu 
ı:-ö•yaş]arile üade olunan umumi 
ttts..ürü hisse~ gibi. bu teessür
de hir merhamet çeşnisi sezmiş de 
kızmış gibi raksına ha kat daha 

·ddet verdii:i, görüldü. Tahtaya 
YUran dizltriııdea çılı:~a sesler, 
şimdi bu meyus bakışlarlll, bu yaş
lı giizlfiin muhaıutr.osJ11dan kur
tulaudı: istiyrıı. im uslanıo kilkre
yişi ni andırıyordu. 

Orkestra, uybeği.ıı. soa. notlarıaı 
bitirince kadınlar ve erkekler gös
lcnnemeli: için ipekli mendillerw 
acele aeele r:ftltt'- 1-ırırlarken 
Atatürk ağız dol:ısu bir kahkaha 
attı; 

- Zeybekte n.a .. n yerp.nlu
i-.ı. dindil'til bir kmittt Yar. 

Ve ,;özleri yaıılı insanlar kalaloa
lığı içinde, gözleri Celfil Bayara. i
lişince: 

- Siz de pek yomlın"411 beıızi
yo,.umız ... - dedi -

Ve ellerini lliribi:rine V1ll'U1t er
kcstnı sefine sesleadi: 

- Başvekilimiz ditı.lenın.ek, a
dalel~_rindeki rehaveti giderıııek is
tiyorlar. Tekrarlayı.ıı.ız şu zeybeği! 

Celül Bayar boyun kesip ortaya 
(ıkınca Şefin etrafı gözeten gözle
rine Şükrü Kaya da ilişiverai4ti. 
O ağzmda sigı>rası, sırtıru daftnl 
dava.mış duı:uY9r ve gijlğıpsij,._ .. 
du galiba. .. 

Bir isaret de ona ... 
- Çık bakalım ortaya.,, 
ı<•Ucrü K .. ya de derimi zeybeğe 

başladı amma acele ile sigarasını 
bırırlanayı mıutmu ·bı. Bu hal A
tatiirk'ün göründen karar mı. 

- Muhite hürmet edelim... 
Diye sölendiği işitildL Ve o an

da Şükrü Kayanın sigarası dudak
larından düştü, 

....................................... 

......................................... 
Saat dördü geçiyor. Dışarıdan ilk 

8111'5a horodana.m. •iwkılributı!;& 

Hızır - Salim, Faruk - F~fak, Halil, 
- Çok y~a!.. Musa _ Bütent, Boduri, Giirıdö.ı:, SalA-
Alt kata iniiorw<. lizatılan si- haltin, Barbaros. 

leııdir ile eldi·vcnlerirıi ve hasteau- Vefa: Hayati - SüJtey"man, Vahit ... 
nu aldığı zamaıı ilri aılım ötesinde Cihn~ Hakkı, Mustafa _ Fuat, Haydar. 
durınaktayun. Kadın. t'tkek birkaç 8'.altla, Fıkı:et, Ferdi. 
gen(, Olnu. taşlığa kaJar teş~~i et- Bir hafta evvel Kasımpaşaya mat
ınekicn kendilerini alama~ lar- lüp olan Vefalılar kuvve!ll rakipler< 
dır. Bulunduğum yerden, kar~tda- karşısında yine fena bir netice aJacak:
ki bah<;cdeki kürpe aı{aç dallarıaı lan zanoediliYQrdL1. Fakat bu tahmin 
ağJrlaşlıran çiğler bu:ı.laşmış, yavaş boşa çtktı. Ve!ahlar çok güzel bir oyun. 
yava.s a~aran ha,·.a da bir kış saba- la takımını berabere kalmayı muvaUa
hı vehıni veriyor~ Şef w:anan son kiyet saymak mecbuTi~tinde bırakhlar. 
elleri sıktıktan sonra sok1\ğa inen Fakat Hakkının ağır oyunu ve Fua
me.rdivcnleri ağır ağır ini:-·or. Ce- dın Itizumsuz sertlikleri karşısında sa
la! Bayar, Şükrü Kaya. Kıbç Ali. yı cıkaramıyorlardı. Bir aralık tazyik
Salih Bozok biraz geriden ve Ali len kurtulan Galatasaraylılar Bülcn
Fuathı yaverleri birer adun sağı•- din ayağlle hiç unııuımawı. l>ir anda ilk 
dan ve solundan kendisini takip golü attılar. 
ediyorlur. İkinci devrede tekrar Vefa tazyik! 
Üniformalı şoförlerin ··ambaşla- devam ederken Golabısaray aleyhine 

rın<!a dimdik durdukları olem bil on ikinci. dakikada bir friklk oldı.r. Es
dizisiııe bakmıyor bile... 1 ki Ankaralı Fikret bu. lırsatı çok sılr.ı bıt 

Belediyeden yüz adım üleye h- şütle gole tahvil etti. 
dar ba:ıı açık dalgnı dalgın önüne Vefalılar daha ziyade açıldılar. Ma
bakarak yürüyor-. Sonra arada, dar çın bitiş anına kadar Vefa hücu.mlan 
yoJun ana < 'deye kavuştuğu yer- birbirini kovaladı. Fakat n('tice bir tiir~ 
de birden durırvor. Asabi biT ha9 1ü değişmedi. Ve maç Yesil _ Beyazlt
rcketle ş..,,kaSBIJ be~ ge(irip l:1r1n <:'.:'lnsı7hklan Yüxi..in<l:-n 1 - ı he
~ağ kaşına doğru. qtjyor. Krem n.bere bitti. Fa.ntk &rcr 
renkli eldivenlerini sür'atle takı
yor, bastonunu parmakları arası•
da döndürerek: etrafına bakmıyor: 

- Fakat bizim bir arahaı:uız ola
caktı! -diye bağırıyor- Yayan 111ı 
gideceğiz yoksa? .. 

Esasen kendisini takibe başla· 
mış bulunan otomobil kafilesinin 
önündeki araba yaruba!iında stop 
edince henıeu içine binip başı•1 
bir kenara dayıyor: 

- Haydi ~abuk ... ( ~ür gibi ol•-
yorwn. 

Seryaverin sür'atle kapad.ığ'ı. 
camlard:w. çıl abHcn son sözleri 
kıılakl.auwa ulaşıyOI': 

- Ne gmel geceydi~. 
Ve ol<>rnohiller, ilk Belediye a.

rabalarının bdirdiği caddeden yıl
dırım sür'atile Çelik P9Uıia doir"' 
yollanıyCll:lar. 

Arabada ad<ıulaşun rahınetli 
Milşt.ak'a çarpmamak içiu bir ke
nara tutunurkea kendi kendime 
sövleniyorum.: 

- Evet Atatürk. .. Ne güzel ge
eeydi... 

* İşte Atatürk'iln en son rebetti
iti ve eğlendiği rece böyle ı:-eçmi.
tir. 

(2) Ertesi sabah odasında.iri hulu
l.an değiştiren Imınetıçi bunları korinı
lu bir kırnwıı boya ile 1-.nie bul
~- Şefi.o sapsan bir yüzle J3wa,. 

lılar arasına karışmak istemediği aaı.

ttb:ı'«du: 

(3) s....- ölnmdim ki dı>.ltiar 

l"isoenje'nin lı:•1<iutu Siroa ~hisi ken
disine çoktan haMr vmlmŞti Ve A· 
t;ııtürk bu h..tahğa dair olan tıbbi ki
taol~rm bir c;oitmu okumuş ve sıhba
tm ıt.ki v !nete adamaktlli abl er .. 
dirmiş b ılum.ıyordu. 

SON 

Şeref stadında 
Lik maçlar dün, Beşiktaş Serer st~. 

daha büyüle bir seyirci kUtTesinin k.ıı
!)ısında yapılmıştır. 

İlk maç; Altıntug spor klübile Sült.'Y
ımıruye arasında l"'Pılnuftır. '\{açı J-0 
Süley•naniye kayhetmi.şiir. Golleri; Sa.
it, Hayri, Ali iıitmıştır. 

İkinci maç; Topkapı ile Beykoz ara
sında idi. Neticede maçı 2 _ ı Topk:ıpı 
kazandı. Golleri Nihat pen3ltıdan a tı. 
Soura Sabahattin., Sal.jh.aftin birer noJ 
at.ark neticeyi ldtl3r. ~ 

Üçi,ı;ncü maç· Beşiktaş - İstanbulspor 
arasında yaplldL N'etice 3 - ı Beşik.~:n 
galibiyetile neticelendi. 

Sipa.hl ocağındaki 
konkur ipilıder 

Sipahi Oca;bnın tert...ıı etıii!i soc 
~ar konkuı· - lıipi.klerinın bırın· 
cisi dün Q<>k kalabalık. bır seyırcı 
kutlesi önünde _yapılmıştır. 

Birinci müsa,baka, subaylara 
malısus ondu atı saınpiyona müsa
bakası idi Bu müsaiıakada: 

BU-incili'ği Teımıen Kudret Ka
s., ikmcili;ti J'ii?;ba:;ı E'l'Ül> Öncü. 
i>çünciilüiü Uste~men Rıfkı Al
k:an ~ır. 

Sipahi_ Ocağı i.smlıı.i taşıyan i
kıncı musab~ sivillere mahsu. 
al.up 6 at iştirak; etmiştir 

B.ir~ci_lii!i_ ~emal iku:ıcili,ği F.di 
Kan. uçııneulı.ı,ğü Rastın Birsel al
mıştır. 

Ü<;Üncü müsabaka: Subaylara 
nıııhsus olup Yüzbaşı Avni müsa
bakası. adını taşıyordu_ 
Müsabakavı hatasız bitiren üç 

miisabı.lı: ar~ ikinci bir baraj 
atlayışı vaoı.lmo;; ~ neticede Lev
ıa isimli atla ü,,c.-ıci!aıez'ı Mazhar 
Vural birinci. Özl>K iBimli a~la 
Üsttel!men Rıfkı Al.kan ikinci. Nil 
isimli atla Yü~bası Eyüp Oncü 'i

!!!!!!!!!"'--'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!11!!!!!!!11!!!!!'!!!!!!!!!!!! ciincü o1mwJardır. 

Sabık Romanya Kralı 
Ta cad mı? 

Vaktin ademi müsaadesi. dolaVl
sile siviller arasın<ia olacak dör
düncü müsabaka talik ediıerek ve
rine ııünün en mühim müsabakası, 

Tanca, 17 (A.A.) - Stetam: olan Sııbavlara nı.ahsu.s •İstanbul 
Soiııık ~ lrnlı Karo! iio -- Vil.tveti Müsabalı:ası. ismiru tqr 

<hm Lupeeco'ııun bir kaç gündenberi van son müsaıbaka Yapı.1.m:ıstır. 
ırıii'ıe ,., · a 'f>ın<>mın ~ -- Üsl teij:men ~t birincili - · al
lerlnden lıiııiDde bulunrnalda olllulda- ......,tı.r. Ikjncihj!i Üsttel!ııneıı Avni 
rına dair ~t -ea>Ji lıir _.... do- Karaca, Üçünciilü.jtii Yuzbaıiı, C. 
lafmaktadııc. - Giir.lcııı 1lm-11L 



SAYFA - t 

Doktor ve 
Avukatlar 
(Baş tarah 1 inci sayfada) 

~at ta. nihavet. bir doktorun vizi
ta ücretıni yiikselitı _Etı takdırde za
rarının, olsa olsa kendisine olaca
~ını. rnüştenfilnın azalacai(ını. za
t<!n. duktorlarm üeretlerıni tayin 
ve t~hdit ed<!u bır tarıfc veya nı
uımname <le mevcut olmad.Jf(lm 
"° y 1 em eict.edır l<!r. 
Avukatların vekalet iicretlerıni 

arttırdıkları -bahsine ızelınce, bu 
hususta en :riyade sel:ihiyetlı olan 
1.stanbul Barosu Rt:ısı Ha&ın Hay
ri Tan, şu izahatı vern:ıekted.1r: 

düş-
•• 

Görice 
mek uz ere 
(Baş tarafı 1 ind sayfada) 

18 ?. ci Teşrin Pazartesi 
8.00 Program 

için Yugoslavyaya iltica etmiş- 8.03 Müzık 
tır. İvan dağının tamamen işgali 8.15 Ajans 
içın yapılan son süngü hücumun- 8.30 Müzık 
da Yunanlılar. ın elıne 73 agır ma-

1 
9.00 Evkadını 

kınelitüfek geçmişt i r . 12.30 ProJ<Tam 
Epirden gelen ho. ~ erlere naza- . 12.33 Müz;k 

ran Yunan ordusu.\ la İta!) an or- ı 12.50 Ajans 
dusunun teması kesilmıştir. Bu- 13.05 M\w ik 
nun seb€hı İtalyan kuvvetlerinin . 13.20 Müzik 
sür'atle gerı çekilmekte olmaları- 1 18.00 Program 
clır. Ayni hal devam ederse, bu ri- 18.03 M flLlk 
catın bır bozgun şek !ine inkılap 
etnıesıne intızar olunabilir. 

19.!5 Müzik 
]9.30 AJans 

19.45 Müzik 
20.lö Radyo 
20.45 Müzik 
21 .0U Mılulı: 

21 30 

21 .45 

22.3 0 
2:_l 45 

2 :~ .• HI 

Konuşma 

M üzik 
Ajans 
Muzik 
Kapafll3 

t KD A M 

Büyük ııöhretler, arkasından kotulmakla ele ıeçiriim-. •. 

Herkesten iyisini yapın! 

Şöhret, ıizi takip edecektir ...•• 

Ali MUHiDDiN 
HACI BEKİR 

Ticarethaneleri: İstanbul, Karaköy, Beyoğlu 
., ________________ ııııııİlıl __ ........ 

Emlak ve Eytam Bankasından 

18 - iKİNCİTE'lllİN 19441 

1•1--------------------------
O. Denizyollan u. MUdUrlUOU llanıan 
18 lkincitefJ'İndea 25 lkincitqrine kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, 
kalkıt gUn ve uatlerl ve kalkacaklan rıhtnnler 

M•da.ıtn-

- Balı 12 de (Gün.,...,), Perşembe 12 de (Ka

nıd~) "" Pazar K da (Abu). ~ 
nhtmımdaıı. 

- Salı 18 de (Konya), Cnmart..ıi 18 de (An· 
talya). Sirkeci nhtınomdan. 

- Salı, P~be 9.SO da (Ulur), Pazar 9.3& 
do (Tayyar. Tophane rıbtumndan. 

•- V ekfilet iicretlerı hiç bır J?ll
na tahdide tiibı deb!dır ve olamaz. 
Ancak, Yeni Avukatlık. Kanunu. 
bu:kuk rutvalarında, bır nevı dava
ya isb.rAk rnahıyetın<te olan yüzde 
nisbet:ine tabı ücreti menetmekte
dir. Yine bu kanund;ı mevzuu bah
solıın bir ası;ıari ücret tarifesi var
dır. Baro, bu asaari ücret tarifesini 
hıı:ı:ırlaınış, Ha~ıvet dıvaruna ızön
~ tanie Haysıvet dıvanında 
tetkike bu!anmıstır. Bu av sonla
rında Ha~yet divanının ta.sdrkın
den cılrııcırk ve tatbı.ka baslana
c.lltır. Hay.ıri-,.et divanı, malfun ol
duliu veçh.ile, Temyiz mahkeıne
aiı>de. Temv~ baş reiısının riyaseti 
altında. Teın_Tis relS ve fızal.arın
dan üe zat ve mulhte!Jf ba.rclar ıa
cafıııden intibaı> edilmis üç avu
kattan :ıııütt.kl<en olan bir heyet
.ıır. IU,,..;vet dıvanı. baro kararla
rını tetlı:i:k. ~ l?i\>ı, ası!ari ücret 
ta:ri1esmi ve avukatların mesleki 
~rtam 1$lllı QOn mercı olarak tet
kik eder. 

Batı cenubunda Yunanlılar Ka
lamas deresıP,.ı müteaddit n<Jkta
lardan ge<;nu.şlerdır. Burada İtal
yanların Yunan arazısinde son bır 

Moskovonın 
Mevkii 

E!iaB No. Yeri KlJ"lnoti Nev'i Mesaı.a... ~lo 

- Pazvtesi, Salı 9.50 de, Çarşamba, Perşembe 
Cwna 18 da (Trak). Cumartesi. 14 de Ma
;nık:ll). Ve Pazar 9.50 de (Tralı:). Galata nh
tartından. 

cHazırlımını.• olan as!!ari Üıı:ret 
·tari.fusinde, davaların mahıvet ve 
mevzularına ııöre 8.Sf!ari vekalet 
ücret.leri trriıı edilmistır. Fakat. 
azami had tavin edı!.memekte ve 
avul<atla mi>eldı:ili arasındakı mu
.k:avel.e esasına bai'!lı kalmaktadır.• 

ltalyan kıtaatı 
DID akıbeti 
(Baş t.rafı 1 inci sayfada) 

Bu snretle Yunan nordusunun hayret 
-ici muharipliği iki sebeple zaferi 
eemln e<miştir: Bu sebeplerin birincısi 

brr ordu mevcut buhmması, ikincisi de 
bu otdUDu:n düşman tarafından tegatill 
tıdilın>ş olmasıdır. 

İÇTİJlıA.İ Y AKDiM NAZlllINJN 

m!YANATI 

Atiua, 17 (A.A.) - Afuıa ajansı bil
ıiirı;yor: 

İçttmat muıvenet n.azrı Eli Crimba!!, 
dün akJam rad:7oc1a büyük Amenka 
milletine kl1ap ederek ezcümle demir 
tır lı:I: 

Museı>linmln, Jı:üçük fakat kahraman 
ordumuzun süogü!eri tarafından Arna
vutlulı: bududunda mağlüp edilen taf
raluruç İtal)'11n imparatorluğu, hezime
tinin lntıkamını sivil ahaliden çıkarı

yor. 
Katledil...ıerin yetimlerine ve ailele

rine gönderilecek her tilriü maddi yar
ılım bilhassa yünlü maddeler §ill<ranla 
kabul edilttelı:tir. 

Y1JN4N O&TODOKS ıriıJsaiNiN 
MESAJI 

Atına, 17 (A.A. - Yunanistan ari<ı

ıloks kilisesi büttin dünya hıri.rt;yan ki
liselerine gönderdiği uzun bir mesajı 

ııöYle bitkmektedir. 
Allahm her ta.raftan yükııelen büW.ıı 

mllletlerln feryatlanna bir nihayet v~
mesi ve bu milletlere hürriyet ve sulh 
tetll-ınesi lçiıı hepimiz bir ağızdan dua 
odelim. 

tek çıkıntısı kalmıstu-. 
Dün vukua gelen k ;sa hır muha- (Ba~ tarafı 2 nci sayfada) 

rebe esnasında 600 kadar İtalyan şırlarken hcrlin de bos durmamak
esır alınmuıtır. ta, o da Molotvf Yoldaşı Alman 

Atinada ögrenildiğine göre, mu- hükumet merkezine davet ederek 
harebe Adriyatikten Yug:oslav h u· , kendisile uzun uzadı~ a görüşmek-
duduiia ka<lar 230 kHometre uzun- te~ir. · 
lugvıdan fazla bir cephe üzerin- Bütün bu ahval, Moskavanın 
dP cereyan etmektedir. millctlerarası mevkiinin nekadar 

Papagosun Muvaffalôyeti rasanet kazandığını göSterir. Bir 
cüzamlı gibi yanına sokulmaktan 

Atina, 17 (A.A.) - (BBC.) tehaşi edilen unsurlara elyevm en 
Askeri mahfillerden Röyter ajansı mülayim bir çehre gösterilmekte
muiıabınne bildırHdii'>ine ~re Y'u- dir. İngiltereye karşı muharebenin 
nanlıların aldığı İtalyan esirleri biraz durgunca gibi göründüğü 
3500 e Oıı.liji oimakt.adır. Ayni mah- buı;inlerde siyasi faaliyet gerek 
filler general Metaksasın verdiği mibverciler ve gerek İngilizler ta
dırelctiflerın Yunan b:ışkumanda- rafmıfoıı çok şiddetlendirilmiştir. 
nı "'eneral Papaı:oo tarafından da- Londra teklifleri öğrenildi; Berlin 
hıyaae bu tarzda muvaffakiyetle müzakereleri de yakuıda anlaşıla
tatbik edildiğını söylemektedirler. caktır. 
Şmıdiye kadar 28 İtalyan tayya- Hüaeyin Ş.iikrü BABAN 

resı düşurülmüş ve Arnavutluğun 
muhtelif tayyare meydanlarında 
takriben dıjl'er otuz tayyare yerde 
tahrı:p edilmıştır. Yun anlıların ka
yı.bı y<!dı tayyaredır. 

İtal-oan tayyarelerinın Yımanis

Yugoslavya 
(~ tarafı 1 inci sayfada) 

tanda askeri o1rnıyan hedeflere ve ü.erinde uçen yabancı tayyareler 9 
sıvil halka ·karş ı yaptığı akınlarda bomba atarak 20 ki~inin ölmesine ve 
şımdiye kadar 900 sivil ölmili;, bin 
k.J<I yaraJamnı~tır. 

Yanan Tebliği 
Dün akşamkı Yunan tebliği: 

yaralanmasına sebep olmuştur .. 
Yugoslav gazetelerj bu haberlerden 

bahsetmektedir. 
Artık: hiç bir kimse bu bomberd.ı.ma-

Bütün cephe üzerinde ve bil- run hangi memlekete mensup tayyare-
hassa dağlık Epirm Görice şar- · ler tarafından yaptldığına şüphe etme-
kındaki dağbk bölgesinde bütün mektedir. 
gün mühim rmmarebeler cereyan Afoa, 17 (A,A.) - Yugoslav ordu
etmiş ve esir alınm~t!r . Düşman- sunda muhtelif cüzü tam kumandanlarJ
dan siper havan topları ve her ne- nın değiştirildiği hakkında gelen ma
vi malzeme iğtinam edilmiştir. lOmat mütad olarak iyi haber alan A-

italyanlar çek,lırken Konıça tina mahfillerinde alika uyandırm•~-

şehrinin yarısını yakmışlardır. Ur. 
İtalyanlar Kaçarken Köyleri Bu mahfillerde beyan edildiğine gö-

re bu degi:;;: kl ikJer, sebebiyet verilmek.:il 
Yakıyorlar zin Yugosln\·y~ya karşı yap ı 1 ·ak her 

Dahili emniyet nezareti tebliği: 
Dun gündüz dfu;rnanın bır deniz 

tayaresı Korfudakı Ringlades kö
yü civarında köylı.ilerle .işçileri ve 
hayvanları mitralyöz ateşine tut
muştur. Ne ölü, ne de ha~ar vardır. 

Ricat etmekte olan düşman şe
hir ve köyleri yakmakta ve yık
maktadır. 

İtalyan Tebliğine Göre 
Yunan Cephesi 

Roma, 17 (A.A.) - İtalyan teb
liğine göre, Yunan cephesinde dün 
gündüz taarruz ve mukabıl taar
ruz har<-ketleri ınkı.şaf etrnı.ştir. 
Bu hareketler bilhassa 9 uncu oc
du mıntakasında çok şiddetli ol
muştur. 
Kıtaat ile sı:<ı teornasta bulunan 

İtalyan hava kuvvetlen yolları, 
demiryollannı, Yunan mevzilerini 
ve topçu mevzilcrinı bombardıman 
roerek infilaklar vukuwıa ve yan
guıiar çı.kmasına sebebiyet ver
rnışler, muvasala yollarını kesrntr 
!er ve kıtaat tahşıdatına ısabetler 
kaydetmıslerdır. İtalyan tayyarele
rinden biri üssüne dönmenllştir. 

hangi bir tecavüze m ukavemet lehinde 
olanların ordu ba:j ına gc tiriln>eı:i nc 

doğru olan temayülü göstermektedir. 

GENÇ 
GÖRÜNMEK 
İSTEYENLERE 

lstanbul Asliye Altıncı Hukuk Hakimliğinden 
İstanbul C. lllüdcleiumumlllki mokamınca mukaddema Sinemköy Seyman 

°""'ak 28 sayık ev.ıe oturnıaktalarken halen lkaırıetgatıları meçhul N.iş:m ot
tu Anin ve KalQst kız Şameı aleyh.lerloe açılan evliliıiin bullam davumm 
,.apılan muhakıemesi aonunda: Bunlardan Artinin Paransem nam kadınla 

evli bulunmasına rağmen ikinci defa olarak Şamel ile de evlendıği sabit ol
dutmıdan ifbu ikinci evliliiiJıin tptaline ve 1030 kuruş masarifi mUJıak:eme
nin müddea!eyhlerden tahsıl.ine temy ;zı kabil olmak üzere 25.10.940 tarihin

de karar verilerek nam suretlerinin mahkeme divanhanesine asıldıgı cihetle 
her iki müddeaa.leyhin tarıhı ilindan itıbaren mahkememize müracaatia tem
Tiz talebıode bulun.mad1kları takdirde hükmün ltat'ileş~ sayılacağı ilAn 
olunur.. c10932> 

Haydarpaşa lisesi safll'alma komisyonundan 
F'>ydarpa~ lisesi pansiyonu yaWı talebeslnın Mayıs 1941 gayesine ka

dar 178.000 muhtelif parça çamaşırının yıkaı:tırılması kapalı zart usu!ıle ek
liltmeye konul .ııuştur. 

Ebiltmeye girmek isteyenlenn şanı 15 de Beyoğlu İstik1'H caddesi Kari 
man l<ıır§ıamda liseler alım satım ko.o.ı.ısyonu bınaaı Jçinde toplanacak lı:onıUı
yooda ya pılacalı:tır. 

Tahınin bedeli •8850> lira ve ilk tenııııaı c51U tıradı.r. 

İstekliler şartnameyı okulda görebilirler. 
Eksiltmyee &irmek isteyenlerın şartnamesınde yıwlı vesaik. ilk teminat 

ınakbuz veya banka mektubu ile birlikte teklı:f tnektup!a.rını eksiltme saa
tinden en son b.ir saat evveline kadar makbuz lllUJcabilınde basQnhp ver
meleri. 

Zarflann kanwıl fe}rilde k•paı.J.mış olması •e posta ile gönderilecek tdı:-
lif mektuplarının zamanında eelmiıı olmaları Jizımdır. (10762) 

50 yqlarmdaki kadınlar, 
nasıl 35 yatında 
cörüm!biliyorlar? 

'Meşhur bir cild mütehassısı tara
fından keş.ıf, sai?lam ve ~nç bir 
cildin unsurlarına müsabih olarak 
ızenc hayvanların cild hücevrele
rinden kemalı ıtına ıle istiiı&fil ve 
(Bıocel) tiibır edılen yenı ve kıy
metli cevher, cıl.din unsuru olan 
pembe renktekı Tokalon kremi ter
k>bınde mevcuttur. ıHer aksam kul

lanınız. uvı.ıdui!unı.ız her d:alı:ika es
nasında cildıni.z bu Kıvmetli cevhe
ri massedercl< ıbe.sler ve her sabah 
kal.ktıihıuzda cildınızrn daha bevaz. 
ilaha taz,e olduitwı.u ızöreceksiniz. 
Gündü.Elen de bevaz (yağsız.) To
kalon kremıni Cullaııınız. Bu basit 
tedavi ve itına savesmde bütün ka
dınlar 10 - 15 yas ııencleşebilir ve 
sayanı hayret bir cild ve tene ma
lik olabilirler. 

1797 Fatih, Sofular Mah . Sofular 501.- Arsa 
Cad. E: 42; Y: 56 

1799 Yenikapı, Yalı ?\1ah. Değirmen 18.- Arsa 
Sok. E: 48 Mü!<. Ye : 71 

1811 Be;."oğl u, TatavJa , Yenı mahal- 45.- Arsa 
le soka~ı Es: 1 Yeni 3/5 

1647 Yenikapı, Yalı Mah. K..,..saı 645 .
ve Namık Kenıa l Cad. Yenı 

Kulu beli 
Bostanın 

100.20 

18 M2 3.40 

46,35 M% 9..-

yol S: 15, Ye· 29 
1848 YenikHpı, Yalı Mah. Kumsal 48.-

35/480 H, 8820 M2 

Arsa 48 M2 
lJ!l.

uo 
Sok. Es: 104, Ye: 209 

1849 Yenikapı, Yalı Mah. Kumsal 33.- Ana 
Sok. Es: 102, Ye: 211 

1851 Yenikapı, Yalı Mah. Kumsal 25..-- Arsa 
Sok. Es: 124, Ye: 189 

1852 Yenikapı Yalı Mah. Kumsal 45.- Arsa 
Sok. Es: 230 Ye: 81 

1853 Yenikapı . Yalı Mah. Muhrama- M.- Arsa 
c.ı «Peşkirci> Sok. Es: 26, Ye: 

SS M2 uo 

24,50 M2 

··-
54 M2 10.80 

B·rdLma ı.Mtma 

llarablp -

- Pazartesi, Çarşa.,.,ba ve Cuma 8.15 de (Ma
ralı:az). Galata nhtmıından. Ayrıca Çar

pmba ve Cumartesi lO de (Saadet). Topha
ne nhtımmdan. 

- Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane nh
hmındmı. 

- Pazar 9 da (Bartın). Tophan rıhtımından. 

- Çarşamba 15 de (Bursa), Cumartesi 15 de 
(Menıiıı). Sirkeci rıhtımından. 

- Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtım1ndan. 
- ~be 13 de (Tırhan). Galata rıhtımın-

dan 

Not: Vapur teferleri hııll::md• her türlü ınalj)mat a"'iıda tele
fon nnmaraları. yuılı ACM11e'erimizden öirenilebilir. 

Galata Baş Acenteliği 

Galnta Sube Acenteliği 

Galata Rıhtımı Limanlar Umum 
Müdürlüjl'ü binası altında. 42362 

Liman 
40133 

32 
1854 Yenikapı, Yalı Mah. Davutpa.ta 115.- Arsa 

iskelesi Sok. Es : 31, Ye: 27-29 
115 M2 23.-

Sirkeci Sube Acenteliği 

,m 

Galata Rıhtımı, Mıntaka 
Reislijl'i hinası altında. 

Sirkeci, Yolcu Salonu. 22740 
(10940) 

1855 Yen ikapı, Yalı Mah. Kumsal 37.- Arsa 
Sok. Es : 126, Ye: 187 

1856 Yenikapı Yalı Mah. Kumsal 44.- Arsa 
Sok. Es: 186, Ye: lW 

1867 Yenikapı Yalı Mah. Kumsal 29.- Arsa 
Sok. Es: 100, Ye: 213 

1858 Yenikapı Yalı Mah. Kumsal 22.- Arsa 
Sok. Es: 108 Ye: 205 

1859 Yenikapı, Yalı Mcı h. K0rako- 22.- Arsa 
yacılar ve Değirmen Sok. Es: 
34, Ye: 54 

1860 Yenikapı, Yalı Malı. Peşkirci 29.- Arsa 
Sok. Es, Ye: 13 

1861 y.,nikapı Yalı Mah. Peşkirci 46.- Arsa 
Sok. Es, 7 Ye: 9 

1862 Yenikapı, Mimar Kemalettin 37.- Arsa 
Mah Es: İcadiye,' Ye: Nişancı 
Bostaıu Sok. E: 26, Ye 52 

1863 Yenikapı, Yalı Mah. Alboya- 9G.- Arsa 
cılar Sok. Es: 38, Mük. Ye: 50 

1864 Yenikap1, Yalı Mah. K3tip Ka- 4.0.- Arsa 
sun Bostanı Sok. Es: 31, Ye: 41 

1865 Yenikapı , Yalı Mah. Kumsa' 32.- Ar&a 
Sok. Es: 218. Ye: 33 

1866 Yenikapı, Yalı malı. Kumsal 25.- Arsa 
Sok. Es: 132, Ye: 181 

1867 Yenikapı, Yalı Mab. Kumsııl -M.- Arsa 
So k.Es: 148, Ye: 167 

1868 Yenikapı, Yalı Mah. Peşkirci 81.- Ar:rn 
Sok, Es ıa, Ye: 20 

1870 Yenikapı, Yalı Mah. Kumsal 49.- Aroa 
Sok, Es: 224, Ye: 87 

1872 Yenikapı, Yalı Mah. Alboyacı- 66.- Arsa 
lar ve Değirmen Sok. Es: 43, 
Ye: 57 

1874 Fatih, Muratpaşa Mah. Tam- 78.- Arsa 
buri Cemil sokak Es: 6, Ye: 10 

1875 Yenikapı Yalı Mah. Albayacı- 18.- Arsa 
lar ve Değirmen Sok. Es 61, 
Ye: 55 

2683 Eminönü Sarıdemir Mab. Kan- 192.- Oda 
!arcılar, Kıble Çeşmesi Cad-
desi Alipaşa hanı üst kat. F.ıı: 

36 taj 36 

:u,ı;o M2 7.41J 

29 M2 8.80 

19,J;O M2 a.80 

n.so M2 4.40 

22 K2 uo 

lW M2 6.80 

46 MJ 9.20 

37 M2 7 . .t(J 

96 M2 19.20 

fO M2 8,-

8.40 

:U.50 Mll 

2.9 M2 8.80 

81 Mt 18.20 

32.50 .Mll 11.80 

611 M2 U.30 

78 M2 11,80 

18 M2 1.00 

uo M2 88.40 

Yukarıda adresi ve tafsilltı ,....ıı p)'riD-ı.:trlle açık anı.mıa aıretıte 
ve peııin pera ile satılacaktır. 

İhale 6.12.940 Cunıa günü saat 10 dadır. Müzayede mrasmda verilen be
del. mukadder kıymeti geçtiği t.akdirdtaliplerin depodlolarm.ı yüzde yirml 
nj.sbetinde tezyid eylemeleri ve mühür kullananJann mtiliürlrini tıf.otenten 
tasdik ttirmeleri liızımdJr. 

İşbu "'1'lli!ki satın alecaklara 581.ıf bedelinin bir kısmı "-Ztlatun.a: dalre
emde iknlz edileceğinden bu hususta iı:ahat almak ~rin pey alı;çe:ıi, 
nüfus tezkeresi ve Uç kıt'a fotoimfla birlikte bildirilen rün ve saatte pıbe-
miz em1A.k .erv.isiDe a:elmeleri. .831> cl0801> 

T 1 y A T R o l A R İstanbul Asliye İkinci ~ 
Mahkemesinden: 

il 
' TEPEBAŞI DRAM Tahtakalede Avram Denasi ve 

KISMINDA ortağı Kağıt ve kırtasiye Tecimevi 

18/11/94j} Pazartesi nam ve hesabına Ziraat Bankası 
Çankırı §Ubesınce yapılan 52 l.ira

~li at.şamı saat 20.311 
lık tahsilatı natılı: emre yazılı mez-

Aycılr Takımı Araauıda kür Ziraat Bank= şuibesinden 
• gönderilen 63()364 No. lu ve 23/9/ 

KOMEDi t:ISMINDA 940 tariıhlı hır kıt'a çekin po.stada 
Bu akı;am oyun yoktur. Zİyaa uğratıldfıitmdan bilıbahls Av-

8.qan11 8881 20.30 da ram Den.asi ve ortağı kiiğ:ıt ve ikırta-
D A D 1 sıye Tecimevi tarafından mahkeme 

i;iiiiiE;ii~;f'";;";;~""'iii;iii;i;;m 
1 
ye müracaaUa sözü geçen çekin ip-

S l R K E C İ tali talep edilmış olduğundan mah-
Salbmsöitit Demirkapı kemece keyfiyetin 45 ııün müildetle 

HALiL SEZ ER 
ilanına ve iş.bu çek iliin müddetı;... 
çınde mahkenH!Ve ibraz edilmedi
ğı tıikdirde bu müddetin hitamın-
da çek.in ı:p.talme karar verileceği 
Ticaret Kanununun 638 inci madKary<ıla fabrikasındaki. 

-eıwvı ziya.ret ediniz.- desi mudbınce ilin olunur. (365) 

Maliye Vekaletinden 
Gumuş yüz kuruşlukların tedavulden 

kaldırılması hakkmd1 ila·, 
Gümüş yüz kuruŞuklann ~e ıümüş bir liralıklar darp ve piyasaya kA· 

fi miktarda çıkarılmıı olduğundan gilmüş yüz kuruşlukların 31 ıkincikanuo 

l9ft tarihinden sonra tedavülden kaJdınlması kararlaştınlmıştır. 

Gümüş yüz kuruşluklar 1 pıbat 194J tarlhinden itibar en artık tedavül 
<rtmiyecek ve ancak yalnız mal sand\ltlarile Cumhuriyet Merkez Bankası su· 
belerlıu:e Jı:abul edilebilecektir. 

Elinde gümüş yilz kuruşluk bulunanlımn bunlan mal sandıklarile Cumbu
ı:!yet Merkez Bankası ııabelerine tebdil ettirmeleri ilan olunur. •7002S• d02l6• 

Devlet Demir yollan U. MUdUrlüQUnden 
Muhammen bedeli 18900 lira olan 15.000 M3 balast Afyon - Eşkişchir hal

tı üzerinde klm. 40 ocağında ibzan işinin 2.12.940 Pazartesi günün saat 15 de 
kapalı zarf usulile A1yoo yedinci Jııletme müdüı·lüğü binasında eksiltmcs; ya· 
pılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin cl41'7> lna .SO> kuruşluk muvakkat teminat 
w msbsuB kanunda tayin edilen vesikalarla teklif mektuplarını aynı gür. 
aaııt 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri liızımdır. 

Eksiltme eartnamesi işletme komisyonunda parasız olarak alınabilir, 
(10763) 

*~ 
MuhalJllllen bedeli 15890 (On beş biıı altı yüz doksan) lira olan elli '(50) 

ton benzin 3/12/1940 Salı efuıü saat 15 de kapalı zal'f usulü tle Ankarad• 
İdare binasında satın alınacaklır. 

Bu ~ girmek isteyenlerin (1176,75) bin yüz yetmiş altı lira yetmiş bes 
kuruşluk muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekilllErİ"' 
Di aynı gün. saat 14 de kadar Komisyon ReisHğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak An.karada Malzeme dairesindeo, Haydarpaşada. 
Tesellüm ve Sevk Şe!liiinden dağıtılacaktır. (10887) 

l ısTANIUL BELEDiYESiNDEN ] 
G:abınin İlk 
Bedeli Tommatl 

ıoo.oo 

432,00 

Yıllılt 

Kiruı 

Sarı;rerde Yemmatıall• ı:addeimde H üncil adada 3,62 metr' 
murabbaı sahalı arsanın ııatıııı. 
Arnavutköyünde U)tfiye sokağında 43 numaralı evin sahŞI· 

122,00 9,15 Jtadılı:öyünde Oomanai!a malıallesinin Rıhtım sokağında l<~;ıı 
Halde 4/23 ıuımaraiı diiklıfının kiraya verilmesi (J ila 3 sen•l 

72G,OO M,00 Kerestecilerde kfiln .Merlrez 1tllindek! aşçt dilkkanın kirıı11 
verilmesi. (1 sene). 

Tahmin bedelleri 114! ilk teminat mılı:dorlan yukarıda yazılı işler a'f1' 
ayrı açık arltırma;fa lı:onulmu§tur. Şartnameleri Zabıt ve MuamelM Müdürliİ' 
iü kaleminde görillecektir. İhale ~/11/940 Pazartesi günü saat 14 de dai<"' 
encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplari1' 
ibale giinü muayyen saatte dalın! enciimende bulunmaları. ( !06001 --
Bolu lnönü abidesi için müsabaka açılıyor 

Bolu Valiliğinden 
Bolu İsmet İnöıril abidesi için milli bir müsabaka açılmıştır. Tahsi,•1 

mıkdarı 8000 liradır. Müsabakaya i&tirak edeceklerin makeUerini 6 ŞubJ' 
lHl Perşembe günü akşamı İstanbulda Güzel San'otlar Akademisine tevdi 

otmış bulunmaları ıizımdll-. F:ızla izahat için Akademi idareshıe müraca•1 

edllmelldir. cl0767> 

Kadıköy Vakıflar DtrektörlUQUnden 
Şileııln Yeırlköy vakıf ormanlarının ikinci kısmı maktaadan imal oıunacsJ 
~ kental lı:ömQr ile 730 kemaJ me$e odunu açliı: artbrmaya çıkarılınJl"1' 
İlıalesı 25.11.940 Pazartesi güni1 oaatl4 d«Lir. İsleldJledn Kadıköy vaıo:IJlf 

miidürlüfiine milracaatı.ın. ( 10605) 

FOSFARSOL 
KAN, KUVVET, IŞTİHA ŞURUBU 

F O ~ F ~ R S O L, kanın en hayati lwımı olan kırmıu yuvarlaeık lan ta:.eliyerek çoğaltır. ht1ı iştib a temin ede!-. Vİİalde devamlı 
ır~nçlik, _dinçlik .. ve;"°'· Sinirleri canlan~arak asabi buJn-ııııJar.ı, uy knsuzluğu pdecir. Jıl\lallllid inJub ularda, barsak tembelliğinde, 
Tifo, Grıp, Zatürrıey.,, Sıtma ne kahatlerinde, ~!gevşekliği ve ademi iktidarda ve kilo almaJrta şaya w hayret fatdeler temin eder. 
FOS FARS O L'ün diğer bütün kuvvet şuruplarından iistünlüili DEVAMLI BİR SURETTE KAN, KUVVET, İŞTİRA TEMİN 
ET1'1ESİ ve ilk lı:uilananlıırdıı bile tesirini derhal göstermesidir... • 

Sıhlıat V ekfiletinin nsmi müsaade Iİn:İ halldir. Her eczanede bulunur. 


