
Pazartesi 

18 
SONTEŞRİN 

1 9 4 o 

.T A N E V 1 
lawıbul, Anlı::ara Cadc!cai 102 

TELGRAF: TAN, İSTM'"BUL 
TELEFON: 24310, %4318. 24:U9 

ALTINCI YIL - 'No. 1898 

5 KURUŞ :--........................................................ --..: 

rlindeki Son 
aslardan 

Sovyet 

!Yüzlerce SandıU 
(ivi, Meydana · 1 

cıl<arıf dı ı 
ıııii.11katmdım aoon.. Scn-yet

"aziyetini aydmlatmı bazı ema
"ardır. Sovyetler Birfiiinin 
Paktına drmesini temin için 
hnın bazt tekliflerde . bu

bakkmdAki bıtberlctin Tass 
tarafmdan tekzibi, Sovyet 

lnnı 91mdiye kadar takip et
t olduğu bitaraflık siyasetini 
ttıtıck ni7ctind~ olmadığını ıos
. Ve bundan Berlindc sİyilsi ve 

bir ittifak müzakeresi cereyan 
&ı neticesi çıkanla bilir. 

~. Zekeriya SERTEL 
!Qtof'-un Berlin ziyareti ha
la gi.ınün meselesi olmak. 
anı ediyor. 
k: Bertin Ye gerek Mosko. 

bu mülakat hakkında 
~e kısa birer tebliğden baş. 
k,~ n~etmemiş olmaları, 
;: wk tefsir ve mütalaalara 
~or. 

ib iki üç gündenberi 

b~crin vaziyetlerini aydın. 
lr çok emareler görünü. 

Berlindc Sovyet Rusyanın 
l>aktına girmesini temin 

~aııyanın bazı tekliflerde 
lığu hakkındaki haberler 

i~aıısı taratından tekzip c. 
ır. 

~1 .. ~vyetlerin Japonya ile 
,~a imza etmek üzere ol. 

hakkındaki haberleri yi. 
Ajansı tekzip eıt.miştir. 

~,İngiltcrenin, Berlin mülfı
. ~ evvel, Sovyet Rusyaya 

;.a vererek bir takım mü. 
tliflerdc bulunduğu öğre. 
,lr. İn~iltcre, Sovyetlerin 
~rla birleşmelerine mani 
l~in, Baltık de\•lctlerinin 
1 fiilen ıtanıyacagını, So\'
h karşı hiç bir askerl ittif~ 
<lreket.c ,iştirak ctmiyecc.. 
. in etmiş ve Moskovadan 
~tem.iştir. Fnknt 1oskova 
~tıin bu notasına, aradan 
RÜilden fazla bir zaman 
olmasına rağmen, hala 

ap vermemiştir. 
Aıolotof Bcrlinde iki J:?ijn 

:ı:. Fakat dönerken Ber
tllrdüğü 32 'kişilik heyet
~hn bir kısmını Berlinde 
~Ştır. Kalan heyet azası
~ı.ı sanayiciler ve mühen-

r. 

Bir Hırdavatçı, Kanuna Muhalefet 

Suçile Adliyeye Vernerek Tevkif Edildi 
Zabıta, dün bir çivi muhteki

rini yakalamış ve Adliyeye ver
mistir. Suclu, Sirkecide Emnıvet 
mÜdürlüğÜ bina:.ının kar.:.ısında 
hırdavatçılık yapan Yusuiy~n
dır. Yusufyanın dcpolı:ırmda kül
liyetli miktarda çivi gizlediğini 
haber alan zabıta memurları 
dün burada ani bir arama yap
mışlar, neticede yüzlerce sanciık 
çivi bularak bunları musadcrc 
etmişlerdir. 

Yusufyan. civi saklayarak pi
yasanın yükselmesine sebep ol
duğu ve milli korunma kanunu
na. muhalefet ettiği idd:as.ıc dun 
Adliyeye verilmiş ve nobC>td d.ır
mü meshut hakimi tarafıııdan 
tevkif edilmiştir. 

Yugoslavyada 
I 

Faşist Partisi 
Faaliyetten 
Menedildi 

Bükreşte Yahudilere 

Karşı Yeni Tedbirler 

İHTİKARLA :\IÜCAUELE H,'İN 
Ankara. 17 . iTAN :\Iuhabiri 

bildiriyor) - Öğrendigimize p;ö. 
re. Ticaret Vekaleti. üzerinde ih. 
tikar yapılan maddclenn stokla. 
nnı vücudc _getirmek iizere, 
I\lilli Korunma Kanununun ver
di~i sa 15hiyetleri kulltınarak. ya_ 
kında faaliyete JZCCeccktir. 

Bu maksatla kunılacak olan 
teşki15ta ait tetkikler tamamlan. 
nıak iizcr<!dir. İhtikarla dnha ı;ı . 
kı şekilde mucadele icin ~lilli 
Keırunma Kanununda tadilat ya-. 
pılacngı haberleri ihtiyatla kar
şıla.rımaktadır. Ciinkü. KÔnınma 
Ka:ıunu, hi.ikıimcte bu hususta 
esasen kiıfı derecede ~cnis :.ala. 
hiyctlcr Yermiş bulunmaktadır. 

Berlin Görüşmeleri 

Almanlar Yeni 
Bazı Şayialar 

Çıkardılar 

Türkiye de Vaziyetini 

Tasrih Etmeli İmiş! 
Londra, 17 (A.A.) - Molotof· 

,la mülakatından evvel bu müla
kat etraimda büyük bir gurultu 
cıkaran Hitler, Sovyct heyetinin 
Berlinden hareketinden sonra sa
dece umumi if adelerlc hem Al
manyayı hem de Rusyayı alaka
dar eden meseleler hakkında bir 
anlaşmayı ihsas ederek elde edi. 
len neticeler hakkında sükütu 
muhafaza eylemektedir. 
Çıkanlan şayialarla Türkiye 

Rus nüfuz sahasına dahil ol<>nk 
g(isterildjği halde Türklerin \'8.· 

ziyetlerini aydrnlatmahırı ve kc:.ti * * bir hattı hareket ittihazı zamam 
gelmiş olduğunu bildirenler Rus-~nrclerden çıkarılan ve · 

' . 

Yuna
1

nlılar . . 

-~G-örice 

Önlerinde 
-----ı-,,_ lar değtl, Almanlardır. Sovyetler 

"{N~~.anlabilecek neticeler b 'd h' b' ı·+~lyanlar Şehrı' ·11q- u nevı en ıç ır mü~aıaa der-
~ Ü ı meyan etmemektedirl.:?r . 
. vyet Ruşya ~ler tti- Berlin ictimaına tcbddüm e. T L-1 B 1 d 

ı..5h'nlek, şimdiye kadar ta. Yugoslav Başve'kili ~(Sonu Sa: 2, Sü: 5) a.n iyeye aş a ' 
."'Qği bitaraflık siyasetini z t 

ek niyetin.de değildir. Bi. .VETKOV Ç Atina l7 (A° A.) - Yunan 'kıt-
ı~~ Berlindc siyasi ve as- Belgrat, 17 (A.A.) - Dahiliye Serrano Suner' den alannın 48 saatten e\•vd Gör~ce-

':J°! ıttifak müzakeresi ecre. Nazırının bir cmirmm11.."$ılc SJbık ye ·girme\et'i'btklenmektcdıı-. Yu
~enıiştir. Adliye Nazırı Dimitri Ljotıç'in Sonra K. Ciano da nanhlat şehirden ayrılan Italyan 
~ ~vyet Rusya İngiltere ile başkanlıgrndaki Zbor sağcı kal- kıtalarını görebilc1:ek \·aziyettc-
~~ niyetinde değildir. in. kınına partisi her türlü siyasi fa. Berli de Beki • dirlcr. 
hı':l _ Bcrün müzakerelerini aliyettcn ınenedilın!ştir. ft enıyor Atinada öğrenildiğine göre rr.u 
~~~ için yaptı~ tek- PARTİ SEFİ MEVKUF Londra, 17 (A.A.) _İspanyol Ha- harcbe Adriyatik'ten Yugoslavya 
~~p vermemesi, bu sıra. Belgrat, 1 i (A.A.) - Siynsi riciye Nazın Serrano Suner. dün Rib· hududuna kadar 230 kılom,.tre 
~:ıtcrc ile konuşmayı fayda.. parti olarak tanınması için Zbor bentropon daveti iu:crine Paristen Ber uzunluğundan fazla bir cephe Ü
·;n<ıdı&'llll gösterir. Sovyct namını taşıyan Yugoslav faşist. !ine' hareket etmiJtir. Londraya celen zerinde. et;reyan e_tmektcdir. 
'!is .\lınanyanın kendi a}cy. leri tarafından vaki talep Dc;hı. haberlere ıtöre İspanya Hariciye Na- GÖRICE CJVARINDA 
ı....'lınesinc sebebiyet vere.. liye Nezaretince reddedilmıştir. z:ırı ile Alınan hükıimet adamları ara- , .~ IIAR_EKAT 
-.Jı D h'l" · f · tl · d" sında vıL<u bulacak konuşmalara işti- At" 17 (A A") C b d anni bir hareketten '"e- a ı ıye Nezarctı, as.·ı::ı erın :- ._ 1 ına,.. . ·•:L· - ~p c en 

"' " ra .. etmek üzere talyan H:ıriciye Na- " · - • l 
Cdir. İngiltereyi mem- leği kabul edildiği takdird~ bu- zırı Kont Ciano'nun yakında Bcrliııe ~elen en şoo malumaıa nazaran 

'-.... (Sonu; Sa; _2_Sü:_-._ı_) _______ (_s_o_n_u_; _s_a_;_2_s_u_.,_·· J __ cı_·_de_c_eı-ı_·_._·h-ti_ma_li_m_ev_cu_u_a_r.____ l van dağının Yunan kıtaatı tara-
lı.. ""---- _ fmdan zaptı itmam edilmi§tir. 

Yunan askeri her cepheden Gö
riceye ve. şehre giden ınu,;asala 
volt;ırınn lı<lkim bulunmo;1ht:.ıdır. 
Scnır İtalyanlar tnrafmdun tnll
liye; edilmektedir. YULlnn kıtaatı
nın. pek yakında Gür!cc'yi i~gal 
edecc:klcri tahmin cdilmckt...'<iır. 

-· _, ............................................ " ............... ,_, 
'ipahi Ocağındaki .Müsabakalar ı 

' 

: 

~ ~'"VJW{j f@.* " ' 1P 'I( -

1 

"!'ı;::tır. Çok muntazam ve heyecaolr gC!;CD bn miisaha
r inc ait lınhcrlcri ikinC'i .~alıifcınizdc bulaı;nksını7. 

Ct:?heden gelen, fakat henüz te 
vit ôlunmıvan bir habere nazaran 
iı1uvasalnsi kesilen 150 İtal:•ton 
tankı Yunanlıların elind ~n l~ur

(Sonu; Sa; 2 ~ü: :!J 

Flran5'z Hükumet 

Merkezi Yakında 
Parise Naklediliyor 
Paris, 17 fA.A.) - "Hava~,,: 

• Dahiliye Nazırı Peyrouton beya
natmd::ı demistir ki: 

"fşgal kuv{retıeri ile Laval a.. 
ra;:;ındn yapılan konu~ınalı:ırm va
kında Fransız hükumetinin Pin
se gelmesini mümkün kılacasını 
ümit edP.rim.,, 
LA v AL'İN so~ l'ElfASLARl 

Ccne\'re, 17 (A.A.) - Vichy
dcn D . N. B. ajansına bildirildiği
ne göre ~,ransız Başvekil muavi. 
ni Laval dün Pariste İspanyol 
Hariciye Nazın Suner ile uzun 
bir görüşme yapmıştır. 

Ç.ocuk Ansiklopedisi 
2 Büyük Cilt 

Mektepler~ öiritmenlcrin ve çocuklarm hayat bilgisine yar-
dma olaralı: · lmllaıabilecckleri miikcuuncl ve biricik eserdir. Sı· 
rufmda muvaffak olanlar Çocuk Ansiklopedisini okuyanlardır. 1 

MUTLAKA BİR TAKIM ALINIZ. 

kuvvetlerinden. . bir enıu .• 

ingilterecia 

Bir Taarruz 
Ordusu 

Kuruluyor 
Hamburga Şiddetli 

Bir Hücum Yapıldı 
Londra, 17 (A.A.) - Cbur. 

chıll'in geni~ taarruz hareketı ı
çin toplanmakta olan kuvvt?tlcrc 
mensup be_ş milyonuncu osker 
pek yakında Londrada .kaydedil
miş olacaktır. 

· fngilterede düşürülc~ bir Almnn tayyare~i~ıin 'en~azı naklediliyor • Tatbik edilmekte olan kanuna 
göre halen kaydedilccek bir bu-

Günler Geçerken : · 

Dolaşan 

AFET 
J'azan: llefik llalid 

111 H arp sıklet merkezini 
değiştiriyor, < cnup 

batısnıa doğru yürti~ oı ., gibi 
:sözlt"r, mıitalanlar i~iti~ııı·u1., 
yiıreklcrimi~dc bir lıafiflıl; dıı. 
yuyoruz. Tıpkı bir y.ıngının, 
bir kasırganın, hir ~ekirı;c bu
lutunun )'aklnşırken birdcnhi. 
re tepemizden uzaklıışt:~ını 
görnıüş gibi ... E\'et. diinyanm 
u haline bakmı:t.: l\tcdcnı a

lem, çekiı·gc istilasını gozlc, en 
Çin \'İlayctlcrine döndti. fiök. 
te bir kara buluttur dol:l:?ıyor; 
~ağa mı inecek, sola ını gide
cek, şimnlc mi ~c,•rilceek, yok
:sa cenuba mı kayıyor? Bu afe
tin nereye beliı olacai:'Inı hele
can i~inde, t.oprağuıı, mahsulü
nü, kıtlığı ve ölümü düııilnc. 
rek bck1C7enler bir bakıyor

lar: " Oh, diyorlar, karşı dağa 
geçiyor, uzaklaşıyor!,, Bir ba
kıyorlar: "Eyvah, diye haykı
rıyorlar, gene yolunu değiş tiri. 
yor, bize geliyor?,, Hak!arı , ·ar: 
O bulut bir indi mi bağ, bnhçe, 
ekin, orman bütün yart ~ırıl· 
çıplak kalıyor, çöle dönüyor; 
hatta son lokmanı bile ağzın
dan alıyor. 

Cihan, adeta, korkunç, ınüt
hi~ bir .riiya İ!;İndc, bir kabus 

. çuk grup kalmıştır. Bunla:- 1904 
peucesinde: Sanki bir düpedüz ~nıfı ile 1903 sınıfının bir kısmı-
ıneJ~danda nu:ı; bir boğa ıııüıü. ~ dır. Bunlar da tesçil edilince, ili
slı, zincirlerini koparınıŞ, ka· tiyat meslekler kısmına ayrıl~n 
pah bulunduğu binanın kapıM- r binlerce kişinin de askeri hizmet 
nı kırıp ' ıiurçah\nii~, ' dı~nrıJ a için tahsisi sur.etile büyük tadilat 
uğramış, bir sağa bir sola sal. yapılması ve Churchill'in genı 
dırı yor \ e önünden .:kaçanları taarruz ordusu ismi verilen ordu
kO\ alaya.rak, gözleri kanlı,.,• ho. nun nihayet teşekkül etmesi bek. 
ynnlnrı gergin, ağızlar köpür- ıenmektedir. 
mtlş, kuyruklar havada, karar- İNGİLİZ TAARRUZLARI 
a.rz her tarafa seğretiyor. "A· Londra, 17 (A.A.) _ İngiliz Hava 
nıan, diyenler var, bize doğru Nezaretinin tebliği: Dün gece bom-
gcliyorlar!,, ve öbür ustakilcı (Sonu; Sa; 2 Sü: 6) 
hağın~ orlnr: "Oh, kar~ı tarafa 
saldırdılar!,, 

l'ahut esı..; zamanın bir is. 
tanbul yaugınııu ' d'l.işüoüntiı. 
Atcı:. rüzgarın önüne koşul· 
mu , sonu gelmez bir i~tiha i)e 
ev, l'ami, kilise, türbe ve s3ray. 
yakıyor, yıkıyor, yuttlJ'or, ku
suyor \.' C gene aç, gene obuı, 
önüne gelene saldırıyor. Dam· 
dan, taraçadan görüyorsunuz: 
"Geliyor, diyorsunuz, bu ~·ana 
s;evrildi!,, Baba mirası yerini
zi, yurdunuzu kaybetmek, kül
lerini yarın e~elemek korkusi. 
le gözlt'.rİniz yerinden uğraırJş 
"Su! Tulumba, itfaiye!., db·e 
feryatlar koparıyorsunuı:. Son
ra biı· nefes alıyor, bir ümide 
düı?iiyor&unuz: "Rüzgar lodosa 
çevirdi, belki bizim mahalle 
kurtulacak!,, 

I te. en w.:ak kıtalar, Ame.. 
rikalar bile o tela..,, korku. nö
bet içinde.- İşte 1940 senesi. 
nin umumi manzarası! Başu
cunda dola ıp giden, sonra ge.. 
ne gelen bu tereddütlü tehdit
ten, meşhur . masaldaki gibi 

(Sonu; Sa; 2 Sü: ';) 

Askeri Vaziyet 

GÖRİCE ŞEHRİNİN 

İŞGALİ NİÇİN 

GECİKİYOR 1 
Evvclki günkü ve dünkü Yu· 

nan ve İtalyan harp tebliğlcrı. 
dikkatlP okunur ve mukayese e
dilirse, üç gündcnberi Görice sa-
nası etrnfnıda b:ışbyan kanlı mu
harebclerln eUin bütün şiddetilc 
dcvnrr- etmekte olduğuna hük
metmek !Azım gelir. Asıl çarpış
malar. bu sabanın şimali prkt
sinde. yani 186'~ rakamlı İvan 
dağı etrabnda cereyan etmekte
dir. MQteaddit tepelerden müte
sekkil olan bu dağ, Malik g51ü
nnn şark cihetinden Görice yay- ı 
1asına ve şehrine hllldmdir. Bu-

(Sonu; Sa; 2 Sü: 7) 

'-~ ...1 
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~ GÜNÜN MESELESi ~ a al SPOR: İs ·çreden 

• Dünkü l\~açları F. ener ıcareld 
ee ek 

e tGESTAPOi 
ı ............................................... ı 

Yazan: Philip Walton-Kerr 

. ....._.. .......... ·------··-··------·-·· • 

n y r 
Hamiyet 

20 -
C c k o s l o v a k y a'dakl c!-

ıalllyetler nra:nnda çalışan ajan-
r gibi, bunlar da ekalliyetler 

GÖRİNG'İN PLANJ: 
H .• · ı 
aram1uerı ••• 

Edip ve şnir Namık Kemnlin 
]'azan: Naci Sadullah ölumlmiin 52 inci yıldontimü n•ü-

Takip edilen plrın, bir noktada top- nascbetile 2 Birincikanun pazar-
lannn ku\'vetlere karşı be~. on mislı H .ıımlyetin de haramileri var... tesi güniı Üniversite ve HalkC\'-

Beşı.ktaş Ve T opkapı 1 yn~~~~~~: r:;::ı~~nm~;:~s~ . ke!lmlzc hemen hiç mal geııne 

T k 1 K d ı 
l<"l•r. Bu yiııC:C'n ls\'lÇrl'yc rll1~ 

•asında çalışıyor, Romanyada, Yu
~avyada çalışnn njnnlıırın elde et

p iklcri neticeleri elde ediyorlardı. Bu 
aliyetfn en canh noktası, içinde Bc

az: Rusları. Ukraynalıları, Vllna'da
\ ı Polonez olmıyan halkı, Polonya 

illdımcUoden soğutmakiı, 

kahir blr kuvvetle kartı koyup, bu Bir tek aaatln içinde, tam bir !erinde ihtifaller yapı!acaktır. 
kuvveUeri dağıtmak, bu liUl'etie Po- yıl bombardıman edllmlı bir vehrln Maarü Vekaletinin emri üzerine' 
lonya ordusunu hudutlnn muhafaı.a harııblslne dönen blçue Erzincan, sa· Edebiyat Fakültesi tarafından 
lçJn bir noktada temerküz ettirmekti. de TUrk mllletlnln defıll, hemen bU· hazırlanmakta olan bro~iır yıldö
Orduyu bir noktaya teksif ettikten t~n beıerlyetin yUrefilnl aızlattıjjı za. nümu günü neşredilecektir. Top
sonnı, hnvu kuvveUerile askerin ve ma, bu muazzam facia karııaında bile lantılarda Namık Kemalin edebi 

kıyatı duı mu tur. tr'lu vazıye s a 1 m a r 1 a Z a n J '!'• tmesl i~·ın yeııı b r tıe ret 
nı:ı ı a:tdetmek ı.rzcı l: bıı ı .... · rr 

Bu iş o kadar mu\'aflakıyeUe ba
~ kl, bu ekalllyeUerln istik

lc!cki \ ulyeUorJ hakkında Rusya 

halkın mukavmetinl, ve m.nncvl kuv- parsa toplamııyı unutmıyıınlar, aade h • 
ve:lerini kırmaktı. Almnnlara göre, onl:ırdı: Haram haaılltını metelijjl ve inkılapçı cep esı tebarüz et
bu, İngilizlerin tatbik etliği nbloka m t llğin klrll kcaelerlne doldurduk· tirilecck, konferanslar verılecck
tekr.iğlne karşı en milesslr, en kuv- ıa~ı e paha~• eğlentllerl, anaları, baba· tir. İhtifal münasebetilc Bolayır 
vcW silfüıu. - HAi.fi da öyledir - ıar•, Erzlneıın vlraneıinln enkazı at- 1 gepçleri Namık Kemalin metfun c bı:- anlnsma yapmak lmkfınları ta

nık hnzırlanmıştı. 
1G37 ıronlannda bu ckalllyeUerde 
>yet Rusyaya iltihak temayülleri 

uvı.~Ucr.mlşU. Bu sebeple İnglllz 
e Fransızların bu ckalliyeUer üze
nde yapmak istediği tesirler hlı;bir 

Bu sebeple Gestapo ajanlan, Po- tında katmıı yavrular namına tertip 1 bulunduğu Süleymanpaşa türbe
lonyalılnrı Var&ovanın Garbına doğru ettiler. Haram haaıllltını. metellfil ı sine giderek çelenkler koyacak. 
ince bir takUklP toplamayı kararlaş- me~cliğlne kirli keselerine doldurduk· !ardır 
tırdılar. Demiryollnrının hu milini. tarı karnmell deııtanlarını, Erzincan Ed ·bi at Fakültesi ihtifal prog 
sanayi merkezll!l"lni, askeri merkez- kıyame~lnden çırıl çıplak kurtulmuı e Y • 

bl..,arcler namına sattılar, r. amıru. hazı.rlamaktad .. ır. Şehır '.'.e 
tice vc."Dllyordu, leri nçık açık hnritnlarında işaretle- "' k l k la k 

dileı·, ve bunları kontrol altınn aldı- Evet hamiyetin de haramileri var. ın ı ap vesı a rr. muze ve ·u-
lar. Her istasyon, her depo, fabrika, Ve ılz, Erz:ıncan zelz:eleslnden son· tüphanesi de O giın Namık Ke-

ra tarııdığınız: bu haramileri, Amaa· malin kitapları ve Namık Kemal yol vesaireyi ölçmekle ve çizmekle 
kal.-nadıl:ır, bunları tnhrip etmek i- ya ıeykllbınınd aıab=hınud• uylunedUy~vao· hakkında.yazılmıgi ş ~erlerden J?lÜ· 
çin lazım olan rnUhlmmııtm miktarı- nızın apıaın a gurm fi n z: r. rekkep bır ser vucude gctırc. 

1 
ut ıh sizin ıefkat ve merhametle e5· cektir 

Alman7n için, Gestaponun yetişti- ru da hcs!lplndılar, bu haritnlarln he- mertıeımıı ellerlnlzden, Amasya fe· • 
ilmiş ajnnlarile Polonyaya nüfuz ve sapları crkdnıharbiyenln emrine vcr- j ııket.zedelerl namına kopardıkları la· l\lüteferrik : 

alliyetler arasında zıddiyetler ya- dllcr. ne}'I, o gece Beyoğlu barlarında hay-
;ltmak g{lç blr iş değildi. Çekoslo- Bu pltın üzerinde de oynanan en dan gelmlı helll bir miras gibi har· 

e,' 'Yadıı tatbik cdılcn ı:c rnuvaffakı- b!iyı.ik roi, Von Frltsc:h'in Jdi. Gene- ca.ıııılardır. 
Ue neticelenen usul. Polonyada da ral Baron Von Fritsch, Goering'in n- Şimdi ise, taı keılleıl ellerinde, 

-" funeUn si7nseti üzerinde mtiessir damıydı. Gocring, 1934 te nskcrl blo- cephelerdt beklıyen askerler namına 
~ .ıycır, merkezi idareyi Jvicaçlara ku dilşilrmck için hilelerini hazırlar- satılacağını söyledlklerl sahte bilet· 

4 lJi: atıyordu. ken, ordu üzerinde hAkimiyet!ni cm- ler, anhte takvimler, sahte resimler, 
'· Kolonel Beck ve General Smlgly _ niyet altına lmak ve Prusyayı kon- 11rya sahte rozetlerle, yine sahnede

lz gibh İngiliz ıiynsetine taraftarı trol edebilmek için, General Baron dlrler. Vı: kapı kapı dolaıarak, rad· 
.ı.nl<ır, çevrilen ikıtsadl dalavereler- Von Hammesr+.cin'I duşilrmüş, yeri- yo gazet~. mecmua propagandalarlle 

1d n. bu dalaverelerin gerek eyalet- ne bu Baron Yon Fritsch'i geUnniş- btiıbutUn ıahlandırılmıı bulunan mil· 
de, gerek :merkezi hilk<imette yap- t" Vorı Frltsch'e Fred M 111._ li bir allkanın, mllll bir hamiyetin 

ı. ' areşn "' u d u komhyonunu toplamakta-ı yıkıntılardan haberdar görün- rüthesı v.,receğfni vaadetmiş hiçbir Y z e Y z f h t 
uyorlardı, Bcck dahi Polonyayı kur- şekil ve suretle bu sözden dönmiye- dırlar. Fakat bu aefer, onların se a a 
racağım Omidile bunlara kartı faa- c~lni terniıı etmişti rııBf!rafına karıılık olarak, haraç mc· 
vrUnde 0 kndnr' ev ek hareket e-

0
, • • z:ııt aatm:ık istedikleri ıey, sıcak yu-

d • · b nl g kş 1 ted \on Frıtsch, askeri bir miltchassıs vasını bırakıp topra!iının namusunu 
ıylor ualın;;:ı, ul_ ara bairlşı cöezr U - ve sevkulC'eyş üstadı olduktan başka, be1<1cmek için, ıoğuk dağ baıına ko· 

4tı er ıya uzum e g rm yor-
11 ld Beck, Polonyalı olduğu, Polonya tamam ,7 modern bir kafaya sahipti. ıan askerin gömleQidlr. Ve bunun I· 

uıtumcUnin Sovyetlerc k,.'lrşı daima Gotring ın en büyük korkusu da çlndlr ki. hamiyet haramllerlnin tim· 
tırazla hareket ettiği için, siynsc- Fri~ch'in bu kabiliyeti idi. dl ı,ıemekte bulundukları slr~;t, her 
J daima Sovyetlere kartı rnuha- fDEVAMJ VAR) seferkinden kat kat rezlllned • 
cephe alıyordu. Bu siyaset hfıdise- Evet.. Hamiyetin de haramllerl 

r :ı kar ı ında iciz kaldığı gıbl, Po- var •.. 

Hususi Sığınakların 

Kontrolüne Başlandı 
Hnlk tarnfındnn evlerde yapılan sı

ğımı k ve siperlerin kontrolüne bns
la:ıınıştır. İlk olarak 97 kişi nizam
nameye uygun sığınak yapmadıklıırı 
için cezalnndınlmışlardır. 

YENİ BANKNOTLAR - MilU Şef 
İsmet İll6nü'nQn resmini havi yeni 
banknoUar yakında tedavüle çıknn
lacaktır. Bunlar renk, yazı ve ebat 
itfb:ırile mevcut banknoUnrın aynJ 
olacaktır. 

PARTİ KONGRELERi - Cüm.hu
riyet H:ılk Partisi Eyilp kna kon
gresi diln öğleden sonra yapılmıştır. 
Kongrede bir senelik mesai raporu 
okı:nmu~ ve setimde eski idare he
yeti ipkn edilmiştir. 

Lig maı;lnnna dün devam edilmiş ve 
bir de sürprizle karşılıışılmıştır. Gala
tasaray şimdiye kadaf'. daima uatiınlük 
gosterdiği Vefa karşısında hıç beklen
medik şekilde bozuk bir oyun çıkar
mış ve zoru zoruna berabere kalmış
tır. 

Vefa takımı dün her zamankinden 
bamba5ka ve cok daha kuvvetli bir e
kilde sahada yer almı§tı. Galatasara
yın takımında kaleci Osman yoktu. 
Bununla beraber Galatasaray takımmı 
<!aha iyi te§kil edebilirdi kanaatinde-
yiz. 

İlk dakikalarda Vefanm seri akm· 
!arla hakimiyeti tesis etmek isteme
sine Galatasaray şahsi akınlarla mu
kabele etti ve Budurinin Vefa kalesi 
önüne kadar getirdifi top Glindüzc. 
ondan da Bülende ceı;ti; ıiiÜzel bir 
ı;ıyrılışla Vefa kalesi önüne gelen Bü
lent taktmını galip vaziyete soktu. 

Bundan sonra Galatasarayın bermu
tat aı;ılmaf>l ve gol adedini fa.zlalaş
tmnası beklenirken Vefa güzel anlaş
malarla hakim oynamıya başladı. Fa
kat devre sonuna kadar gol çıkarıı
madı. 

1kinci devreye fyi başlıyan Galata
sarayın elinden hakimiyeti alan Vefa
nın gösterdiği sıkı çalışma ancak 17 in 
ci dakikada semeresini verdi ve sağiç 
Fikret uzaktan attığı güzel bir şiıtlc 
beraberlik golünü çıkardı. Bu gol üze
rine de kendini toplıyamıyaıı Galata
sarayda bir bezginlik görünüyordu: 
her zamanki gayretli oyunlannı gös
teremiyen oyuncular galibiyeti temin 
etmek için hiç bir aksülamel göster· 
mediler ve oyun berabere bitti. 

Hakem Feridun Kılıç mütereddit ve 
heyecanlı idi. Bu haleti ruhiye oyunda 
sinirli bir hava yarattı. 

Galatasarav: Hızır. Faruk. Salim, 
Musa, Halil, Eşfak, Barbaros, Salihat
tin, Gündüz. Buduri, Bülent. 

nınhı s hcyctının 1•1em ı: :cı 1l1ı 
ŞEREF STADINDA: lcceğj habc: \'erfünekted.r. 

Şeref Stadında ilk maı: Altıntu~ ile 7.İRA T !-.1.AKtNFLE~I - B 
Süleymani)·e arasında yapılmıştır bır ır.OddC'I enci İn11Jte·cy 
Kuvvet itibariyle rakıbinc faik bulunan laı .ııı SO"l s•strm :uraaı m ı..ıne 
Altıntuğ üç gol atar.ık maçı 3 - O im- den il~ p. ru 1 ?, nbul g ııı·t!. 
ı.ınınıştn. S~NAYİ BİHLİGİNDE -

İkinci maçı Beyk~z ile Topkapı Y~P 1 \'t ı.r• 1.,,. kon~e \'C"ı y p:ın :ı»t 
mışlardır. Beykoz bırıncı dcvrcd~ ha~ 1 cıl r, buı;ür. San. yi Buiıg ndt 
~ım oynamı~ ve b_ır gol atarak ıkıncı ı 1, r.ık ttneke ihuy ... cı uz rınd 
acvrc!c galıp vazıycttc çıkmı tır. Fa- nuşucaklardır. 
kaı '1 opkapı ıkinci devrede çok ener- ----c>----
jik bır oyun tutturmuş ve iki .:ol ata- Poliste : 
rak maçı 2 - 1 l:a:r.anmı'ltır. 

BEŞİKTA~ 3 • İ.SPOR l 
Şeref Stadında en muh'm macı Be

ı;;iktaş ile l:ıtanbulspor taknnları yap
mışlardır. Be ;ktaş takımı oyunun bi
dayetinde çok fena bir oyun oynamış
tır. Muhacimlerin bir tuı-lü anlaşama
ması neticesi boşuna çalışan takım 22 
mci dakikada İstanbulsporlu Mukerre
ntin ayağından bir gol yemiş. fakat 
bundan sonra açılarak Şeref ve Şakir 
"asıtasiylc ıki gol çıkarıp galip vazi
yete geçmiştir. İkinci devrede Beşik
taş İbrahim vasıta iyle bir gol d h3 
çıkarıp ovunu 3 - 1 kaz"nmrştır 

Bir M kasçı Tr 
Altında Çiğnen 

'Ev\ clkl gece Edirne K r. ğ 
re ı bl r • uı clınu~. bl:r dJl11 
ııl•ıı,Jıı i!:iye .:>olimmu~tilr. l{ r 
l ı yo:-:u :da ır kru.:ç Su 1 yı119~ 
rn .evr. 'an r ırıar;ı; ı dız ı.rcn 
lnmıı.; l<'ı kcn ayağı k Y• r Jıll 
m,ı!'i ve ıc .erlc.,in alt n lf1 
B11!7. "' ra tr n durmu .\e (11 

n''1 belı" rı ort s111dan i kıyc 
dı.giı göı ;.ıtmusıur. M holll 
vakr hal. ında t...hklk t ':>" pııı 

PROFESYONEL G Ur.EŞLER 
Dun Şeref Starlmda yapılacağı ilan 

edilen profesyonel serbest güreşler 
halkın itirazı Üzerine yaptlanuımıştır. ci r. 
Dinarlı, Kara Ali ve Pellincn gibi peh- TARAÇADAN DÜŞT0 
l'vanlann gelmediklerini ilan etmek ü- köyde Çevirme sokağında otu; 
zere ortaya gelen organizatörlerden ynşında Azadıye, C\ ın Utincl 
birini halk d'nlememiş ve pnralarınm r, ç-.sındnr. ıışngı du-:erl'k ölı11!i 
Ku:ılaya terkini teklif etmiştir. Bunun TEVKiF EDİLDİ - Ev·vell< 
üzerin işe polis vaz'ıyet etmiş ve ha- ııanı, dlkkı:t.o;izlığı netices nde bl 
sılit Kı~ılaya rlevredilm:,tir. d ı3 Çi.lrr.ırak Ahmet ısmtııdc 

SİPAHİOCAGl~DA d, n-ın olumiıne sebcbıyct ''"'" 
Dün Sipahi Ocağında Konkur ipik- nop motoıu kaptam Hasan gilll 

ler yapılm11trr. Birinci müsabakayı edl!mı~tl . 
Bayburt isimli atı ile Kudret Nasur ----·----
kazanmıştır. İkinci Eyüp Öncü, üçün- Günler Geçerken: 

~yanın yıkılmaslle neticelendi. Ve siz. alablldl!iine uyanmıı bulu· 
nan ıetk:;tlnlzln maddi paraası nı, ha· 

Bütün bu htıdiseler, Gestaponun BUGVNKO PROGRAM yasız bir hırsıza kaptırmak istemiyor· 
ASKER AİLELERİ İÇİN - tz

mlrde, asker ailelerine yrırdım ctml
ycn 8 tüccar hakkında haciz muame
lesine başlanmış ve isimleri beledi
yede duvara asılarak teşhir edilmlıı
Ur. 

V.cfa: Hayati, Sulcym'\n, 
Mustafa, Hakkı. Cihat, Ferdi, 
Haklı:r, Haydar. Fuat. 

cü Rıfkı Altan gelmişlerdir. İkinc: 
miısabakayı (Murat) ile Kemal Aksoy 
kazanmıştır. İkinciliği Mahmut Risnc ı 

Vahit, üc;unciılu~ü Rasim Birsel almııılardır 
Filact Üçüncü müsabakayı (Leyla) ile Maz

DOLAŞ Af~ 

AFET 
~ünden kaçmıyor, bun lan tahlil e- ı,oo Prorram ll,OJ MOdk sanız, huduttaki aeker namına kapı. 
rck muayyen maksatlara göre kul- ı,oı Mllılk (PL) ıa,40 M\lrllı nız:ı çalacı.lc: vıtandagın hUvlyetlnl, F.BAHÇE 3 • BEYO(iLUSPOR 1 
nıyor, müsbet neticeler alıyordu. 1,15 Haberler ıtı,15 MOdk (Pl.) fcf1<atlnlz kadar derin bir dikkat ve 1 myııdaki bu vaziyetlerden cesaret uo MUrik (PL) ıg,45 MUrik Utlzllkle tesblt ediniz. ÇOnkU bu mitil 

Fenerbahçe Stadında ilk maçı Be-
7oğluspor ile Fenerbahçe yapmışlar
dır. Fenerbahçe takımında klübe tek
rar giren Melih. Cihat, ve K. Fikret 
yoktu. Beyofrluspor da bek lfristodan 
mahrumdu. Birinci devrede her iki ta
lam da bütün gayretlerini sarfetmiı
ler, fakat gol çıkaramamışlardır. 

1 
Gestapo, ilk defa olarak Reich'in t,oo E~ lııdını u,ao Haberler va:ılfenln resmf mesullyelinl omuz:la· 

eri milmcsslllerile blrl~erek, as- • 20,15 Rıd:ro ı:ucıul rında ta91yanlar, iane tıltısillnln or· 
DENİZ HARP OKULUNDA - De

niz Harp Okulumuzun 164 üncil yıl
dönümü bugün Heybellndadaki mek
tep binasında büyilk merasimle kut
lulanacaktır. 

•ı casutluğu tcşklllıtlandırdı. Bura- tı,JO Proıram 20,u MUrik gnrıl.znsyonunu bugUnkUnden çok da· 
i faaliyet te Cekoslovakyadakine 12.u Müzik 21,00 Mllrik ha kuıurıuz bir ciddiyete kavuvtur· 

nz.emekle beraber, daha r.lyade as- ı2,so Haberler 21,so ıı:onu;mı rr:ızlarsa, yakanızı, maalesef esaslı 
eri esaslar üzerine kurulmuı, yeni u,o5 Müzik 21,45 Mllrilı l.ir takipten masun bırakılan bu ha-
k<.rl bir temik kullanılmıştı. Bu 14,00 lı!Oallı (P1.) 22.10 thberlcr rıı 'Tlllere kaptırmanız çok muhtemel· 
al Yetin teferrQatı General Von W U,455 Moru, IPI.) dlr; ÇUnkU hamiyet haramllerl, hu· 

HUKUK KONFERANSLARI -
Hulı;µk İlmini Yayma Kurumu .}ıer se
ne oldufu gibi bu ıene de bir Mri kon 
ferans tertip etmiıtir. Bu konferans
ların birincisi bu ayın 23 ünde İstan
bul Universitesiade Rektör Cemil Bil
scl tarafından verilecektir, Kurum rad 
yoda da konferanslar verecektir. 

İkinci haftayım başında bir penaltı 
kazanan Fenerbahçe Eııadm şütüyle ilk 
iOliinü yapmış bundan sonra hUcimi
yeti tesis ebniı ve Niyazinin ayağı Uc 
iki gol daha çıkarmıştır. Beyoğiuspor 
oyun biterken bir gol yapmış ve maç 
3 - 1 Fenerin galibiyeti ile bitmiştir. 

•bch ve Alman ordusnnun başku- 11,00 Proı:nm n,se>- Kıpınıt- du+takl ukerln ayaOına giydirmek 
ndanı tarafından çlzlllyordu. Tat- 1!.t~di61nlz çorabı, sizin ba9ınızıı 6r· 

edilen plfın, ordu tekniğinin harp Kudu"'s Rad,!OStında rnl'ktc haylı meleke sahibidirler! 
<le t:ıfaik cw:ı şekildi, .J 

Fransackı, İngılteredc tatbik edUcn -Kudus, 17 (A.A.) - 17 İk!nciteşıin 
llan bOyle idi. Bu pl~na göre, bu 940 dan itibaren yaz saatinin tekrar 
nleketlerde Alman kuvvettinin a- baslaması dolayısiyle Kudus radyosu 

!letini, bu ku\'Vete karşı mukavc- ne$riyat programına bir saat evvel baş 
ın imkansız olduğunu, Goerıng'in hyacaktrr. Buna gore İngıliıce haber
andadaki kudretinin azametini, lcr Türkiye normal uatile saat 13,15. 

A an ordulannın haşmetini ~barüz 
1 
Fransızca haberler 18,30, Türkçe ha-

t :ınek birinci pl5nda gelirdi. berler ise saat 21 de baflıyacııktır. 

Berlindeki Son . Yunanistan Harbi 
Temaslardan <Başı 1 incidcJ 

tutmak için Yugosla\•yaya iltica 

S S etmişlerdir. İvan dağının tuma-
onra ovyet men işgali için yapılan son süngü 

hücumunda Yunanhlllrrn clir.e 
Rusyanın Vaziyeti 1~ ağır mnkineuturek geçmiştir. 

Epirden gelen haberlere nJZaran 
(Başı 1 incide) Yunan ordusu ile İtalyan ordusunun 

nun etmek için Almanyayı klz.. I t:r;:ası kesilmi.!it~r. B~nun seb~bi İt~l
dırmakta favdn görmemektedir.! Y kuvvetlerın n suratle gerı çekıl
B ·· • İ . . melı:te olmalandır. Aynı hal devam c-

ııtıaenlaleyh bı: . ngıll.ız -k s~b"'.- derse, bu ricatin bir bozgun şekline 
:ye an aşması ıhtıma ı yo • gı 1• inkılap etmesine intizar olunabilir. 
dir. Yunanlılar evvelki ıun Gramos ve 

:~ - Berlin müzakerelerinde, M~rava t.epeleri füzerinde işgal ettik
Sovyetlerle Almanlar arasında. lcrı mühım noktalardan Arnavutluk 
ki memleketi alakadar bütün ır~risindc derin bir ilerleyiş kaydet

meselelerde bir anlaşma husule mışlerd r. Yunanlılar Gramos dağla-
ld" . b"ld" 'l "şt" nndıı Erseka'yı işıal etmişlerdır Yu-

..,e ıgı ı ırı mı. ~r. . nanlıların şlmdı buradan açtıklar; ateş 
Bu anl~n bırıncı derecede ltalyanların Görıceden Er sk 1 ı ' 

kt d• h" ti h · d' Al e a yo uy a ı ısa ı ma ıye aız ır. man- Cenubi Epir bolı:esine doğru olan ba 
~ a harbin uzun süreceğine kana- hca iaşelerini kesebilecek vaziyette~ 
at getirmiştir. İngilterenin AL dirler. 
manya üzerindeki hava taarruz- Y~nanlrlar, Kalamas dereıı'ni müte
ları günden güne artmaktitdır. ııddıt noktalardan geçmişl~rdir. Bura
Amerikadan gelecek ta 1 le ~ ltalyanlarm Yunan arazisinde son 
bu t . yy~re er bır tek çıkıntısı lralnıısttr. 

na~ruz daha zı:v:ıde şıddetle- YUNAN RESMi TEBLI" }". 
necektır. Bu tnkdırde Alınan ul 
harp sanayii . İ T h b Atına, ı 7 (A.A.) - Yunan Umumi 

,,., .... .,. . ..,. ba nı ngı ız ava 0 11:1· Karargahının dun akşamkı tcbhçı: Biı 
rdımanlnrında.n. ko~um~k l~ tun cephe tlzerınde ve bilhnsaa dağlık 

zımdır. Bunun ıçın Hitlerın bıl- Epirin ve Görıce Şarkındalci dallık böl 
hassa tayynrc sanayiini &vvf't geııinde btitün gün mühim muharebe
topraklarında kurmak istediği, ler ceryan etmiş ve esir alınmıştır. 
'e bunu Moskovava teklif etti~i Düşmandan siper. havan topları ve her 

m:mlll bıld;riımektedir. Hattiı Berlindc nevi malzeme iğtinam edilmiştir. İtal-
kalan Sovvc~ hevetinin bu mec;P_ yanlar çekilirken Koniça fiehrinin ya: 

Li~IHf:l leyı tctkjk ve müzakere ettig~i rı;sınr. yakmış!ardır. İt;Bly~n tayyarelerı 
. . bıç bır asken ehemmıyetı olmıyan şe-

tahmuı _edılmektedır. bir ve koyleri bombardıman etmişse 
Aynı zamanda Almanyanm. de hiç bir netice alamamışlardır. 

Sovyetlerden yardımını arttır- ITALYAN RESl\lf TEBLi(ii 
malannı istedikleri söylenmekte- Romıı, 17 (AA.) - 163 numaralı 
dir. leblığ: Yunan cephesinde dün gunduz 

4 - Anlaşmanın siyasi kısmı taarruz ve mukabil taarruz h:ıreket
l1akkında henüz bir şey ifşa edil- teri inkiş:ı! etmiştir. Bu hnreketl<'r 
memiştir. Yalnız Berlinde Bal- bilhass.ı 9 uncu ordu mıntakasında 
kanbır meselesinin konuşuldu~u cok şiddetli olmu~tur. 
\iC Almanvantn bu mıntakada Kıtaat Ue sıkı temasUı bulunan 

1 · ha\'a ku\ vcUenmiı yolları, demir-
Sovyet menfaat erıne riayeti ka. yollarını düşman mevzıle:-lru ve top-
bul ettiği söylenmektedir. Bunun çu mevz:ilerini bombardıman ederek 

l'ı.ı.ı:.iıllll•ı ,.çindir ki Alıns.nyanın. Bulgaris. lxıfiJAklar vukuuna ve yangınlar çık-
tan üzerinden Yunanistana g~. m<. ana şebcbfyet vermiştir. Muvasa
ınesi ihtimali pek varit gorün- la yollannı kes:mlşlcr ve kıtaat tah-
memekWir. sidatına isatıctıer kaydet.ınJşlerdlr. * * Tayyareılerimiulen biri ilssune dön-

1• t d mrmlsUr 
Jşte Berlin mü aka ın an son. İTALYAN ESİRLERİ ARTIYOR 

r:ı nvdmlanan noktnlar bundan Atlnn. 17 (A.A.) - Yunanlıl:ır ta
ıbarcttir. Bu noktaların tavazzu_ ra(ından alınmış olan İtalyan csırle
hu. Sovyetlerin Bcrlin m~iı- r !l,n ndedl 3500 c varmaktadır. Ş rı
bt ndan sonrnki vazıyctını <le d ye kad. r 38 İtalyan tayy resi du
anlunamızı kolayl.ı~tırmı~tır. 1.,u .ılmuş, 30 !ı..ılyan ıayyarcsı de 

Şehrimizdeki Vekiller 
Milli Müdafa Vckilı Saffet Arıkan 

dun sabatıkl trenle Ankorndan ls
trnhula gclmiştlr, 

Evvelki gün lstanbula gelen Tica
ret Vekil! Nıı.zml Topçuoglu, dUn nk
ıınm An karoya h rekct ctmlşfü. 

Yugoslavyada 
(Başı 1 inci..:c J 

nun umumi nizama halel getire
ceğini beyan etmiştir. 

Yarıresmi haberlere göre bu 
partin·n şefi olan cskı Adliye Na
zırı Dimitri Ljotiç, memleketi o
lan Smederovo şehrinde mevkuf 
bulunmaktadır. 

KUMANDA HEYETiNDE 
Belgrad, 17 (A.A.) - Yugoslavya 

:Raşkumandanlı~ında yapıldığı diln ak
~m b;l<'irilen değişikliklerin Yugos
lav politikası baknnmdan bir ehemmi
yeti haiz olacağı zannedilmemektedir. 
Bunlar yeni Harbiye Nazmnm işe b:ış 
laması dolayısiyle yapılan değişiklik
lerdir. 

---r.----
BİR l\:ARI KOCA YA~'DI 
Bursada Şilkraniye mahallcsindr. 

bir yangın çıkmış, 55 yaşında Hüsnü 
ile karısı 50 yaşında Nelise bu yan
gında yanmışlardır. 

iSPANYADA: 

Fenerbahçe: Nuri, Lebip, Faruk, 
Fikret, Esat. Ömer, Rebii, Orhan, Ni
yazi, Basri, Kazım. 

Beyoğluspor: Ksidias. Stavro, Ci
velek, Çiçoviç, Marulis, Stelyo, Tale
as, Koçi, Tanaı, Culafi, Maryo. 

Berlin Görüşmeleri 1 
(Başı 1 incideı 

den gürültüler ve bayati bır te-
• Madrlt, 17 (A.A.) - DUn gece siri haiz olacağına rlair olnn Al-

Matlrlt ve civarına tufıınftsıı yajjmur· I · . 
tar yağmııtır. Yağmurun arkuından man beyana~ı n_aSil ne lngılt:rı: 
bir kasırg;. çıkmış ve birçok elektrik de, ~le de ~ur~ıyede ne s~lahı. 
tellerlnl tahrip etmiştir. Tramvay yetlı mahfıllerı, ne de e!kan u
ve yeraltı trenleri saatlerce l§leme· mumiyeyi zerre kadar heyecana 
ml§'tlr, ~ırçok yaralı vardır. düşürmemişse, bugün de. tebHğ-
AMERIKADA: lcrin ihtiyatlı ve müphem ifade

e Nevyork, 17 (A.A.) - Ameri· 
koda yabııneıların faaliyeti hakkında 
tahkikata memur edilen P.:ırllmento 
EncUmenınin rel:ıl Oies, yaptı!iı be· 
yanatta, Amerikanın sllthlanmasına 
ve İngiltere.ye malzeme g8nderllmeal· 
ne mln: olmak üz:ere Almanya, ltal· 
ya, Japonya ve Sovyetlerln Amerika· 

leri bu mahfilleri ve efkarı umu
miycyi heyecana düşürmemekte
dir. 

İyi malumat alan İngiliz mah
fillerinde Sovyet - Alman g•irtiş.. 
meleri hakkında ihtiy·ıtlı bir inti. 
:zar hattı hareketi takip edilmek. 
tedir. 

LONDRA GAZETELERİNUE 
Bclgrad, 17 (/l..A) - 8alahıyettar da sıkı bir IJbirli!il yaptıklarına dair 

mahafildc- öğrenıldigine göre, evvelki sah günü bir Beyaz Kitap negredll· 
akşam Manastır uzerinc 9 bomba atıl- mcsı ihtımallnt blldlrmlıtlr. Londra, 17 (A.A.) - Sunday T mes 
mıştır. Ölenlerin ve yaralananlann HÜR FRANSADA: gazetesinin siyasi muharriri, Moloto-
ı.nyısı 20 ye baliğ .,ımuştur. fun Berlin ziyaretinin neticelerinden 

ROMANYADA. Londra, 17 (A,A.) - HDr Frın· bahseden bir yazısında diyor ki: 
Bıikreş, 17 (A.A.) _Havas: Hukii- aız: kuvvetleri umumf kırargAhının .. lnıiliz hava kuvvetlerinin hücum-

met, tabiiyeti her ne olursa olsun bu- tetıllğl: Gabon'un ikinci ehemmiyetli !arından ürken Almanlarm Sovyet Rus 
tun Yahudi müesseselerini yeniden limanı olan Portgentll'de Llbrevllle'ln ya dahilinde, 1ngiliz bombardıman tay 
tanzime karar vermiştir. Yahudi mus- tesliminden iki gUn ıonra muharebe yarclerinden uzak, cemi ve bilhassa 
tahdemle:-e, istissnn"IZ olarak, 31 K&- etmeden teıllm olmuıtur. Bu suretle denizaltı tezgahları ve tayyare fabri
nunuevvel 1940 tnrihınrlen itıbaren yol artık Gabon'un t;ımamı hUr Fran11ız l:aları kurmak istediklerine hükmolu
verilmi$ olacaktrr. Tıp eemiyc•indcn lmoaratorluöunıı dahli bulunmakta· nabilir. Ruslar, yapacakları bu teçhi
çıkarılnn Yahudı doktorlnr. ancak Yn- dır. General De Gaulle, cuma gUnU zatın bir &:ün kendilerine karşı kulla
hud.lere bakabilecektir. Yahudi talebe, Libreville'I ziyaret ederek dcrh;;ıl nılacaiını bilmekle beraber bu fikirle
t.:ı?:ıil için yabancı memleketlere gide ı;ehrin !asesini temin bakımından il· re muhalefet etmemişlerdir. Çunkü bu 
mıyecektir. Dicer taraftan son kırk %im gelen tedblrlerl almıttır, fabrikaların ve bu tezgihların idare-
sekiz ~at z:ırfmda bir çok ~ayri mcm l\'.IlSlRUA: len kendi ellerinde olacaktır. Diğer ta 
"'?n leJY?~er tevkif edılmİ$tİr. Bu tev- raftan Almanlar Sovyet Rusynnın pct-
kıfler, disıpline &.fkırı aleyhte variyet O Kahire, 17 (A,A.) - Yeni Baı· ı ol irsalitı:nın arttırılmasını da iste-
alınış olan Popc Dumestrico Borga vekil HUııeyin Sırrı Paıanın selefi mişlerdir.,. 
ve daha diıer lejyoner şefle; hakkın- Sııorl Paşa tarafındın takip edilen Gazete, bundan sonra İngilizler ta
d~ alın~n tedbirlerin mantıki neticesi- siyasete devam edeceljl beklenmekte· rafından Sovyet Rusyaya yapılmt$ 0 -

nı teşkil eylemektcdır. dır. Buradaki siyasi mahfillerin zan· lan tekliflere temas ederek bir rapor 
d h ncttiklerlne göre ı<ablne, Kr;ılın nut· muhteviyatından bahsetmektedir. 

yer e ta rip cdılm~tir. İtalyan hava 1 d Du rapora nazaran Hariciye Ko-
t 1 kunda g~ıterllcn ılyar;et tnkıp e e• 
aıırrw: ün netıecsinde 5'1l'dıye ka- m;~ftr Muavini Vidnski'nin İngiliz d 900 · ·1 ''lm cektlr ki, bu siyasetin baıtıca huıu· ..,,. .,. 
ıır S:Vl v UŞ \ C 1000 kili ya- 1 1 tnkJı"fleri hakkında cl!ahi b:ızı mu""•·a-•- t ıı yeti Mısırın emniyet ve tamam ye· " " w 

rıı.wnmış ır. 1.l~lar ~erdettı.ııı ve bu ınnynnd~, ·· tlnın idameclndekl azimdir. " " "'-&' " u 

DUNYA lUıtiSTJYA. LACINA lNGILTEUEDE: B:ıltık memlckeUuinin ilhakının !ii-
MESAJ ten tanınması kcyfıyetlnin, İngiltere. 

Auna, 17 (A.A.) - Yunanistan • Lonôra, 17 (A.A.) - Bahriye bu memleketlerde hiçbir siyasi mU-
ortodoks ktLJses butun dunya hıris- Ne.uıretl tebliği: Mayin tar11yıcısı Au· mcssll ve Konsolos bulundurmadığı 
tlyax; kıll!Clerıne bir mesaj gonder- bes Gouthsea, bu lllbah kendisine hü • icJn bir emrivaki oldlıtunu ve Bal
miştir. Bu ım~jda İtalyan medeni- CU'11 eder. bir dUımın tayyareılnl dü· tık bük!lmetlerinln İngllteredeki pa
yetinin de besiği illan Yunan.stana tDrmD•tUr. Tayyare mUrettebatlndan ralan ile Sefaret ve Konsoloslukları 
Faşıst İtalyanın cnnly~ne taarruzu hic:blrl kurtulmımıttır. Southıea'da meselelerinin bu tekliflerle halledll-
tcıkbll. edilmekte ve bQtQn dUnya hasar ve zayiat yoktur, ml?l1liş bulunduğunu söylediğı zikre-
hıristiyanlnnnın İtalyayı milşterc.'< e Ncvyork, 17 (A.A.) _ Nevyork dllmektedlr. Muharrir buna cevap 0 _ 

düşman tanıması temennisinde bu- deniz maı..rnıcrlnde blldlrlldldine g&· hırıı.k, İngiliz tekliflerinin, aynen ka
lun.nakt dır. re, 28 Tqrlnlevvelde, her halde bir bul veya aynen reddedilmcsl icap e-

M<'S j, 'Allahı'l her taraftan yük-ı Alman korsan gemlıl late için ola· den bir kül şeklinde değil, umumi blr 
elen butun m llr!tler n feryatlarına caf.I, Kolomblyadokl Sarlanilla llma· tnızda yapılmış olduğunu hatırlnt-
bır nl"ıın et \ CTm H" bu ınıllrtlere nından kaçan 8644 tonluk ~iman m, ~tadır. Her halde ınuh kk. k ol. n 
hur•iyct \'e ulh gc 'C' .~m hepi- bandıralı Hellooıand vapuru, lnglllz b·r nokUı \'<Jrdır kı, 0 d;:ı Ru lar ta-
ı ıı.r. b ızd n ua cd : m,, cumle-j t-arp gemileri tarafından Caraibeı rnfmdıın simdıye knd:ır bır ceı..ıbın 

k bıtın ... tedır. ııdı:larınd• yaka.anarıık batırılmııtır.1 gvncler.imcn ı, olmaıoıdır. 

har Vural kazanmıştır. İkinci RıfJı:ı Al 
tan, üçüncu Eyüp Öncü ı;elmi5lerdir. 
Dördüncü müsabaka yapılmamıı, be
ıinciyi (Güçlü) ile Kudret Nasur ka
zanmış, il:inci Avni Karaca, Uı;üncü 
Cevat GLirkan olmuşlardır. 

----<>----
Hususi Otomobilleı 

A:ıkarn, 17 (TAN) - Hususi oto- ı 
mobillerin seferden men'i hakkında
ki Koordinasyon Heyeti karonnın 

1 bugünlcrdl resmJ gazete ile neşr<'dl
lcrck mcriycte girmesi muhtemeldlr, ----o----

(Bnşı ! iJ1t 
korkunç "rıkayını mı?,, 5c 
den, insan~ ö;:1~le bir t11J;Jcl 

• . l 1 • ttC arız oluyor, sınır er JJr "· 
yor, öfke başından öyle tt1f 

şıyor ki nihayet, bazun:ı .g 
nip "çık ta gi.ireyim!., ~ı) 
ği \'C bunu çoktan dcm!Ş c 
kahraman Yunan millch11 

hayct Jcurtulduğu knrnrs~ 

Yabancı Dil Bilen 
IUemurlann İmtihanı 

Ankara, 17 (TAN) - Yabancı dil 

ziyctindcn dolayı gıpta t 
ği geliyor. 

1- E V-L E-N-M-7f 
bilen n:ıemurlann yeni barem kanu- Ernekli General Halil Kut•ıııı 
?l~nn göre blr_ derece terfi edilmeleri rrıesi Bııvan Şükriye ile Kul'fl\S 
ıçın açılncak ımtfhnn bu ayın 18 in- b~şı Rahmi Paşıkay'ın evlet\111 
de Ankar<ıda Dil, Tarih ve Coğrafya 1 renleri 16 _ 2 inci Tc$t'İn 19~ 
Fal~ültesinde ve lstanbulda Onivcrsl- hinde samimi bir aile muhiti içit1 
tcde yapılacaktır. rn edilmiştır. 

lngilterede 
(Başı 1 inctde J 

ba(cınnan tayyarelerimiz Hıımburg li
manına tekrar hücum etmişlerdir. Ge
niş ve uzun harekat esnasında bir çok 
hedeflere ve bu arada müteaddit mar
şandiz garına, mühim petrol tasfiye
han elerine, Altona dektrik fabrikası
na ve Billwarder ve Moorflcch mınta
kalnrmda bulunan sanayi hedeflerine 
hombalar atılmıştır. Bir tayyare gru
pumuz Blohm ve Voss deniz tezg!ihla
rına hücum etmiljtir, Anvcrs dokları 
da bombudımıın edilmiştir 

ALMAN TEBLtlit 
Bertin, 17 ( A.A.) - "Re!lmi tebliğ, 

16 Teşrinisanide Londra üzerine ve 
1ngilterenin Cenup tahillerınde bulu
nan müte:ıddit yerlere ka~ı hücumlara 
~evam cdılmiştir. 

Gündüz Alman bombardıman tayya. 
releri tahminen 8000 tonilAtoluk bir 
vapuru, 3000 ton•litoluk bir petrol ge
misini ve 2000 tonluk bir şilebi batır
mışlar ve diğer iki şilebi de ağır hıı
ı:;ara uğratmışlardır. 

ı 7 Teşrin'sani gecesi Almanya üze
rine akınlar yapan İngiliz tayyareleri 
hücumlannı bilhassa Hamburg. Bre
r.,en ve Kici üzerine tevcih etmişlerdir. 
A'kt"ri 1 cdefler has:ıra uerıı.mıştır 
Başka mahallelere ve meskenlere dt' 
hücum ~dilmıştir. Bir çok çatı tutuş
mu,sa da sura•le söndürülmüştür. A
tılan bombaların çoğu Etbe nehrine 
veya tarlalara duşmü~tür. 14 ölü ve 
mütcaodit y:ıralı varrlrr 

BERLİNİN NiYETLEıtl 
Ne\'yon. 17 (A.A.) - Berlin Al

man kanaktarındıın gelen haberlere 
göre C\'Velki gece Hamburg'un bom
b?rdımanım. ı...1rııılık olarak seçilecek 
bır fngilız şehri üzerine Coventry'ye 
yapılıı.n taarruzdnn daha tahripkür 
bir hücum yapılacağı hakkında mil
hir.! bir tehdit me,·cuttur. Ayni kay
naklarda. Almnn hava kuvvetlerinin 
"tahrip tekniği,. ni daha fazla teka
mül ettirdiğı beynn edilmektedir. 

• 
Londra, 17 (A.A.) - Bu.:ünkü ba-

va muharebeleri esnasmda 13 düşman 
tayyaresi tahrip edilmiştir. Beş avc.ı 
tayyaremiz lr11yıptır. 
YENİ BİR KUMANDANLIK 
Loı:ıdra, 17 (A.A.) - İngiltl'.l'ede. 

ordu ile hava lcu vveUerlnin daha iyi 
şekilde isblrliği yapabilmeleri için bir 
"Ordu he İşbirliği Kumandanlığı,. 
ihdasına karar verllmıştlr, Knnunu
e\'\'elın l:ıirinde i:ıe başlıyacnk olan 
yeni kum&ndanlığın başına Hava l\la
r~oli Sir Arthur Sheridıın tayın e-
dil ıı~lır. . 

KUMANDA HEYETI:-.Dt; 
Londra, 17 (A.A.) - füıuı Ncza

retı. hm .:ı kU\ vctleı ının yu ı:_ek ku-

Askeri Va:iye 
• c 

(Bası l ııı 
rıı.:ıın zapt Göricenin v; bund~ 
da Gorice - Po;;r:ıdeç şose Y 
notrudan doğruyıı top ateşi alt 
m1sı demektir. 

1 İtalyanlar burada dundenber 
hıl bir taarruza geçmişlerdif· e 
dacın Şark yamaçları ve ilk ~ 
fıı; gunliık çarpışmalar rıetı 
Yunanlılar tarafından zapte 

11 
Şimdi asıl tepe etrafında bol11'r 

Dunkü yarı resmi haberler ' 
'ephcnin orta bölgesinde lt~l>t 
ricati yüzünden temasın henü:ı: 
dilmediğini bildiren bir hııbel"pO 
Anlaşılan, Leskovik - Konis ıı 
tındekl İtalyan rlcatl, ıa 
bir şekil almıştır. Burada ı:na~t 
len İtalyan kıtııları, bir tarııf 
mcrçka. d.cer taraftan da Stııli11" 
lannda vticude getirdikleri P~$ 
"etli tahkimata dofru çekilıU~ 
Görice sahası eırafmd1 pek ııı 
kaııh c;arpışmalarm devam . 
oidugu bır sırada, Epirdel'.1t 
ftrkıılannm taarruza en müS81 

yeri olan Knkavya bölgesindeıı1• ovasına dofru bir ileri hareke 
rısmeleri beklenebilir. ~ 

1 
Cephenin orta bölgesinde pf • 

{!'mm Yunanlılar tarafından iS! 
diğint: dair verilen yarı reSlllf., 
henüz teeyyüt etmemiştir. . 
taraftaki hareklıun da eheının11 
lıetmesine ihtimal verHebilif· 

Harp cephesindeki arazini11
13 lojik teıekkül tarzı, ltntyaıı tll 

lıindedir; müdafaa hatlan b3f d 
tahkim edilmış bir çok yükse~ 
istinat etmektedir. Ve unu~0 11 
dL- ki bu dağlann stratejik ~ti 
yeti haiz bütün tepeleri. f!~~ ı 
köprüleri Arnavutluk araı:~1 

• xıl dır. Bu vaziyete rağmen. 10 
Göriceyi işgale muvaffak 0 

ı;ek büyük bir askeri muvaffa 
11 

raz etmiş olacaklardır. Gorice,ıı 
gali, etrafındaki şimdiki Yıı~ç 
ıı:ilerine göre, pek o kadar ı: r11 
meliye deiildir: fakat asıl eıır tı 
l: olan nokta. işgalden sonra • 
muhafaza edebilmektir ki, "'jr 
d hareketinin İvan dağma do 

1 
fı istikamet, bu maksadırı 
matuftur. 
-=:=:==~=-;=""'=====:~ö ma.~da heyetinde aşağıdaid t 
liklerin vapıldığını bildirrtlcl< s 

I• . Hava Vis Mareşali oouı: ,~ 
MareşaL Dowdıng'in yerine tı,ıı 
r.ırn kuv" eUerı Ba~kumarıd,.1 
!lava Vıs Mare~ali Harns. ı: 
rcşal Dougln 'ın ycrir.e h ' 11 

lrn Kur rny Asb:ı. kani~ 
\'ıs Mar<>~ l Boyd, Oı l.D Ş!J. 
kU\\'e B u n:ıııd .. ıılıi;1 
lı ne t y e .Imı.,tir, 
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er suratlc inkişaf ediyor. Bu 

a gore duny ıım bugunl:u 
a ı ~udur: 

\'unanıstandan Alman tcbaa
ckılmesi. Almanyanm Yuna
ınmek niyetinde olduğunu 

r. 
Panya Hariciye Nazırı Serra
t 'ın Bcrline gid"ı;i, Alman
Cc.bclıtarı.,a inmek tasavvu

o du~una delalet eder. 

anın biitün cephelerde 
•lubi) etini mütcul\lp, Al
a_kumnndanının Jtnl~ un 
andanıle bulu arak 'a:ıi. 
k:k ettiğini bili) oruz. 
llıulakntm ilk ncticc:.ı ola. 
\.'\ıııanistanduki Alınan te· 

bu memleketi tcrketuıe· 
dıı:,rıot ögrenij oruz. 

an sıknn mana şudur: Al
l' un an cephe inde ricat 
bulunan Jtaly:ın ordusu
til ntiğe dökiilmcl... tchli· 
trıaruz bulunduğunu anla· 
hal) anııı Yunanistanı i~
bbiısü ukim kalımstır. 

1 Şarki Akdenizde Ingiliz 
. a ını tazyik i!;İll l.'unani"-
1 '. li mill\ erciler i:;in 
tettir. Su halde Alınan~ a

tada a kcri idarc3 i eline 
\'\ınan harbini bizzat ida. 

i 'e icabında buranı as
dcrmesi Iiizumu ha~,ıJ ol· 

· ninacnaleyh Alman te
rtıdidcn Yunaı istaaı ter-
llu tı r. 
tıla.Yunanistana nereden .. , 
~nıan) adan Bulgaristan 
~ l'unanistana inebilir; 
Ugosla\ ~ a üzerinden Sc
crine n~ker cvkcdehilfr: 
l Ualkaıılnrı ralı:ıts'lL ct-
11lınak icin İtah·a tarikilc 

ba\ utluk • üzcrin;lcn yardı-
t!,Uir. • 
il ınuznkerelerindcn sonra 
anın Bulgnristnnı bera. 

atarak yüriunesi ihtimali 
lır. Çii.nkii Bulgari tanın 

\ 'ctlcı-in Ralkıuılarrlaki 
llerlnin çiğnenme i de
llatbuki Berlin müzake· 

11itler'in bu ı.ıradu bilhas. 
~an !;Ckindiğini ı:östcr· 
ır. 

la, 3 a üzerinden yıirü
ıg diger bir tehlike i nr
lltı<ın harbi ba5ladıgı giin· 
1 l'ugoslın ya scfrrberliği-
tıılamakla mcsguldiir. Yu 
lltla c en ha' a ıırnknn~
a\ asıdır. Kıs arifo.,inde 
~dnglık Yugo;lın arazisin

'ıı hııck kolay değildir. Al
\ 

111 bü~ le bir harbi göze a. 

1
1iJ>hclidir. 
b~lmanyanrn İtal) an or· 

t.r ızzat idare etmek ' e 
trse bir miktar kun·ctle 

\>' J\rna' utlukt. ki ordus u-
1l e etmek sure tile ~ardı. 
ltlası mümkün \C nıuhte-

il 11~ a bu yolu cçtiği iak
hlkanlardn 3' eni ihti15tla. 
t')kj öniinc gcrnıcğe mu-

Olur. • 

A MERIKALI 
Bir Muhabirin 
Görüşüne Göre 
Bugünkü Paris 
Parlste otobus yok! Yalnız Ban
llö hattında gazla işliyen birkaç 
arab:ı \'ar. Ycrallı ~imcndlfcri 
! li)or. Fakat 38 istasyon k:ıpaıı
mış, Beri tarafta yeni bısiklet ga
r.tJl:ırı açıldılı gorüliıyor. Mon
martcr, bUtun Parıs gibi sinua
yrıh .. R'r tane •~•klı il ın yok .. 
YııktllP. büUin eğlenceler, s :ıt 11 
den sonr::ı ba~lardı. Şımdl on bir
dım .. onra her t r:ıf kapanıyoı· ... 

E ndişcsinin esbabını ara
yan bir adam gibi boy

na kapıdan pencereye, ıwn

ccreden kapıya gittim geldım. 
Evvela her şey bana vaktile 
nasılsa gene oyle gibi geldi. 
Monmartr'in yamacınıla Kı.ı. 
lenkur sokagında talebelik za
manrmda oturduğum ve her 
Parise gelişimde ındiğim ote
lin sahibi beni görünce sordu: 

- Bonjur Mösyö Brovn! 
Her zamanki odanızı mı isti
yorsunuz? 

Kapıya yaklaştığım zaman 
asansörün gürültüsü daha faz
la isitiliyor. Pencerenin önüne 
geldiğim zaman vs.ktile oldugu 
gibi Monmartr 'in sakin mezar
lıgını, Gomon sinemasının kub
besinı görüyorum. 

O halde Pariste değişen ne
dir? İcimde bir his var ki bu 
degişeiı şeyin kulağa ait oldu
ğunu bana anlatıyor. Evet, an
ladım: Otobüs ve otomvbiller 
gürültüsü! Şimdi h iç bir şey 
işitilmiyor ... Hiç! 

Paris sukut içinde! 
Zili çaldım. Eski tanıdığ•m 

oda hizmetçisi Anet geldi. He
men ögrendim ki otel sahibi. 
nin oğlu harpte csfr cclilmı~. 
İkinci kattaki hizmetçinin ko
cası kayıp. 23 numaradaki ka
dının kocası serbest mıntaka
da kalmış. Birinci katta da be~ 
sivil Alman tercümanı oturu
yormuş. 

Bu kırık dökük muhavere
den anladığıma göre Anet'in 
nişanlısının tesviyecilikle ça • 
Jıştıgı fabrika kapanmış. Şim. 
di genç adam bir araba kirale.
yarak ufak odun sobaları 
naklediyormu!;, 

Kı~m kömür yo~s~ılluğun. 
dan herkes korktuğu icin Pa
ristc bu ufak odun sobalnrı 
çok satılıyor. 

- Anet otelde sıcak su vur 
mı? 

- Perşembe ve pazar gün
leri saat yediden on bire ka. 
dar: ... 

- Havagazi ile işleyen bir 
alet konamaz mı idi? 

- Tcşrinicvvelin on be~in
denberi gaz kısıldı. Her eve 15 
metre mikabı. 

- Kalorifer yanacak mı? 
- Teşrinisaninin birinden 

itibaren yanacak. Fakat yalnız 
günde bir kaç saat! 

* * L öpik sokağını döndüm. 
Iki tekerlekli arabala

rında gene sebzevatcıl::ır ~ıra 
ile dizilmişler Şöyle;' fiatlara 
baktım. 

Patates: Kilosu 2 .frank. 
Peynir 30 • 35 frank. 'I'creva
gı 36 ile 40 arasında. Et riatı 
aşağı yukarı 1939 <la cıldugu 
gibi. Seker: Altı buçuk irank. 
Ve bütün bunları alabilmek 
için paranın bile f evkmclc bir 
§ey var: Vesika! 

Vesikaya tabi olm1y:ı!1 tnvu. 
ğun kilosu 38 frank. lstritye 
hem bol hem ucuz. Buna mu-

TAN 

Marcııal Pctain, bir nalıi~ c merkezinde bir c·iftci ile 

kahil balık yok dcrn~c.!k dere
cede nadir. Salata, meyva, ş:ıl
gam, havuc bulunahıliyor. fa. 
kot liıhana ile karnabaharı tat. 
mak bile gliç! 

Vaktile Kl~yi caddesinde 
bir lokantada yerdim. 15, ya
hut 18 frank verirdim. Öglc 
yemeğini aynı lokantada ye
dim: Bir düzine istrıtye, bir 
porsiyon jambon, bir de mey
va. Bunlara 20 frank veıjim. 
J amhon için benden bir r.tiket 
istediler. Ayrıca ckmeK icin de 
etiket vermek lfızım geldi. ...... 
Ş imdi benim guzcl Par:

sim! Seni vaktile olduğu 
gibi Monmartr'dcn Lüksen
burg'a kadar bir kolaçan ede
ceğim. 

Pariste otobüs yok. Yalıiız 
banliyö hattında gazle işleyen 
bir kaç araba var. Yeralu şi· 
ınendiferi işliyor. Yalnız 33 i~
tasyon kapanmış. l•'akat Parisi 
görmek istiyorum. Yeraltmda 
ne yapayım? 

Yeni bisiklet garaj! rı ııçıl. 
mıs, vuzlercc bisiklet ''sr. 
Satın ~lmak için bir dükkana 
girdim. Bir iki ay beklemek 
liıznnnuş! V:olo-Kar dedikleri 
vasıtaya müracaat etsem ... O da 
cckilir şey değil. Cünkü şo. 
förle beraber bisikleti yürut
mek tazım. 

Vela-taksi daha iyi. Bir bi
siklete bağlanmış b.ir romörk! 

Klic;y meyd::ınına gelince he
!T'en fren yaptık. Seyrüseferi 
ıdarc eden polis simdi bisiklet. 
lcri durduruyor \'e ilerlctiyoı·. 

S anzelize'de aperitif za· 
ınanı. Onbeşinci Ltii 

tarzında bir koltuga olurmuş 
ihtiyar bir kadın .. Koltuk, tc.. 
kerlekli bir do§emeye konmuş. 
Ve bu zamane otomobili bir bi
siklete koşulmuş Qir usak ta
raf.ından peckllı çevril\!r.:-k ce
kilıyor! 

Butun inemalarda ulmanca 
\ e fransızca filimler oynarn
yor. Jngiliz ve Amerıkan !ilim
leri memnu! 

Nihayet ne tiyatroya, ne de 
sinemaya gittim. • fonnıartr'e 
gittim. Monmartr bütün Faris 
gibi simsiyah. Bir tane ısıklı 
ilan yok. 1\Iuleıı Ruj'un kanat
ları yıldızların donuk ziyala
rılc belli belirsiz görünüyor. 

Saat on bir! 
Vaktile biıtun eğlenceler bu 

saatten sonra başlardı. Rimdi 
on birden sonra her tar3f ka
panıyor. Saat on ikide l'arisli
ler evlerine çekilm< ye mec
burdurlar. 
Yavaş yavaş karanlığa dai. 

dım. Kesafetleşmiş bir endışc 
'\ e sükut sisini ihtiyuı.Ia ) ırta· 
rak ayak seslerimden başka bir 
canlı kula tesadüf etmeden o .. 
tele dogru yürüdüm. 
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~ ~ Yazan: Sevim SERTEL 
Hediye Dejl, Borç! 

300 Kadın ve Bir Adam • Cesur 
Kadın • Çahşan Kadınlar 

O nluJ a verilen hediyelerin 
miktarı günden güne ar

tıyor. Halkevleri, Kızılay, Sos)al 
ardım • ubclcri mcmtcketin ırzı

nı, hn)atını, malını korumak için 
- Durunuz: O tarafta Alman- hudut boylarında beklcfcn erlere 1. ngilizlerin sah1e rh ayetlere 

ve mübalaga edilmiş ha ... a
dislere ne dereceye kadar ta
hammül edemediklerini gostcren 
şu vaka Londra civannda ufak 
bir kasabada olınu.<:tur: 

Bir gün bu kasaba sakinlerin
den Mis Garfild'in evine gaz sa
atini okumak uzcre gaz şirketine 
mensup bir memur gelmiştir. lş
tc bu adam bu esna.da vuku bul
dugunu haber aldığl bir dcnız 
harbinden bahsetmtştir. Kndı~n 
alakadar olduğunu gorunce de 
İngilizlerin bunda fe.'1a hnlde 
kaybetmekte olduğ)lııu anlatma
ya baslamıstır. 

O gittikt~n sonı:.a tcliışlanan 
Mis Garfild hemen telefona koS
muş, bir deniz zabitfnin karı:..r o
lan komşusu Mis Liiyan·a t.!lefon 
etmiştir. Onun da hic bir scydcn 
haberi yoktur ve bu JıavadiSt• fo .. 
na halde canı sıkılmııştJ~. O da 
kalkar digcr komşuy.a, onun böy
le bir şeyden haberi olup olma
dığını sorar. 

Bir yanda kadınlar bu deniz 
harbinin doğru olup olmadığını 
tahkik ededursunlar. bir yandan 
da aynı gaz memuru her gittiği 
yerde aynı hikayeyi .anlatmakta
dır. işte nih::ıyct vaka son girdiği 
Mis Kozmik'in cvlıcle nihayete 
erer. Mis Kozmik bahrıvdi bir 
kumandanın zevccsidir ~·e tele. 
fonla bu havadisi öğrenir öğren
mez hemen Londraya B::ıbriye 
Vckfıletine telefon od.erek bi.ih .• -n 
bu rıvayet ve hikuyclerln uydur
ma olduğunu ögrenir. O gi..ın sa
dece bir balıkçı ve btr de mayin 
gemisi serseri dolaşan bir ınayi
nc çarparak batmıştır. 

Mis Kozmik bu malüma!.ı a]ıp 
telefonu memnuniyetle kapadığı 
sırada kapı çalınır. Memur im
di de onun saatini okıınıaya gel
miştir. Mis Kozmik hic renk ver
meden adamı nezaketle ioeri alır 
ve onun agzından bir defa daha 
bu müthiş maglübiyet bikfiyesini 
dinler. 

Sonra adama para getirmf'k 
bahanesile ortadan k:l)bolur. Gı
der, bütün kadınlara merak ede
cek bir şey olmndıgJru, kendisI.. 
nin Bahriye Nezaretinden hadise
yi tahkik ettiğini söyler ve bu a
rada memurun kendi evinde bu
lunduğunu da haber Yerir. 

Etinde para, geri gelen Mis 
Kozmik, memura da sbylediği lıi
kayenin dogru olmadıgını açıkça 
anlatır. Memur fena halde utan:ı
rak dışarı çıkınca bir de ne gQr
.sun, aman allah.. bütün kasaba 
kadıniarı evin önunde tophınmı. -
lar. Onu gorur görmez hepsinde 
bır mmltldır ·başlar. Kcndısini 
sahte havadis vermekle ıtham 
ederler, hutbi bir !;Qk tahkirlerde 
bulunurlar. 

Memur kendisini bu 300 iı bu.
lan kadın ccmaatin."ll elinden 
guç kurtarır, fakat artık muhak
kak ki mübaliıgalı hav:ıdis '\"CT

meye cesaret edemiy.ecektu. 

.... + 

lar var! fazla l ün çorap, eldi' en, pamuk. 
O civan çok iyi bildiği için bu lu mintan, yün kazak temin için 

kadın onlara kendilerini kimsP-ye 1 çalısı) orlar. Bir çok 'ntandaşlar 
sezdirmeden Alman hatları ara. bediyelc1· 'erme~ j ta:ıhhiit etmic:
sından gecirmcyi teklif edP-r \'e ~ lcr. 
boluğü muvaffakiyetlc emniyete 1 Ben hu "hecliJ e,. tabirini an
cıkarmaya muvaffak olur. cak mür.ül' ete 'e ar.zu~ u tabi ol· 

lşte btitür bir bol usu kurtar- mast dola) 1 ile kullanılmasını 
maya muvaffak olan bu kadın caiz göriirüm. Yoksa bu, bedi~ e 
fadaın do Gargan'dır \C kendisL değil; uuifc, borç, farzdır. 

nin İngıltcreyc geldi0 ini hahcr Bizlere ıcacık odolnrdn kn!o. 
alan resmi makamlar dedıal <;nu rifcrli partımanlarda, çııte ram 
bulmuşlar \'e kendisine hak ettigi lı pencerelerin arknsındnn ı·nh t 
bir madalyayı ordu namına v r- rahat kıs bnh:uıın b l az k,is, c ı. 
mişlerdır. Bundan maada Jngi!.te. ni scyretürerek k:s namın. am·. 
rede oturduğu miıddetce fad.ım Cenabrn (Elhan-ı-Şita> &mı hnhr
dö Gargan fngiliz hükümetının latan; rahatımızı, refahımızı hu. 
misafır. olacaktır. zur '~ 5ükunumu:ıu temin eden 

.... ... 
Çalı~aı1 Kadınlar : 

G laskov İngiltcrenm en 
mutaassıp şehi:·lerinden 

biridir. Buranın hususi kan!.lnla
n bir cok sıkı maddel~ri ihtı\·a 
eder. Bunlardan bir tanesi de 
gazinolarda kadınların garson, 
sigara satıcısı ve sair ~ekillerdc 
çalşnalarına musaade etmez. 

Halbuki lngilterenin diğer ~e
hirlerinde kadınm da erkek gibi 
her işe girmesi tabiidir. Glaskov
da ise tam (30) senedenbcri bunu 
meneden kanunlar vard:r. 

Şimdi Glaskov yeni bir kanun 
cıkarmaya ve kadınların gazino
larda çalışmasına müs:ıade etme
ye mecbur olmuştur. Bunu yap. 
madığı takdirde hem~n bütun ga 
rlnolan kapamaya mecbur kala
caktır. Zira buralarda çalışan 
müstahdemlerin nered.:!yse hepsi 
askere gitmişlerdir. Alınmıyauln
nn yakında gidecekleri hesaba 
katılınca Glaskov'lular taassuP
larından vazgeçip kız1ann haya
ta atılmasına razı olmuşlardır. 

J __ A_sk_e_r_,i\_ t_st_e_ri_f 
$uheye Davet 

Fatıh A kerlık ıubumdtıı: 
1 S e kaı!n b,,; a k:rlit: etmrmit 

:aJD 1 .. ...., • ı:~ l1Jo 

~t •üne K krdr 
$ ı.ede •~Uma c1Jnll ?5-11..,10 puaf'o 

tC$ı ıbıh aut 9 dur. 
3 t.• 11.lallcf criıı o i:iln ntlh:s dlzdıırua· 

T e ~ubede h:ızır bulwımıl&n ıUn olu:ıilr 

miilktiımizü müstesna bıl' ınc' ki· 
de tutan pulat yürekli ordumuz. 
dur. 

llcr ~c~ İm izi onlara borçlu~ uz. 
Ilb:, tek tek tire çorap gi)clinı. 

Onların a) aklarında çille ) ün ço
rap ol un. 

Biı:, tek gömlekle gezelim. On
ların ::.trtlurmdn bir l ünlü faı;la 
olsun. 
Şemsi) c., baston tutan ellerin 

cldh•ene ne ihti)·acı 'ar? Eldi
''CU tüfck'lerin soğuk naınlialan
na dokwıaıı çelik paJ.·.nıaklara ya· 
kısır. 

İ.hınJlan onra kaimi salonla. 
rmda briç. poker yerine ''kroşe, 
partileri olmah. Zengin fakir, 
gen~ ihtiyar hiitiin kadınlarımı
zın hünerli parmakl:ırı bo. vakit • 
Jcrinde; e\ de. soknkt:ı, misafir
likte. tr:ım\ n) da yün ~ umakları. 
nı çoraba, cldh·cne, kazaga, bo
~·un ntkı rna <'e\0İrmcli. Her ilmi. 
ğin kı~ın soğak nefc iııi bağlayan 
bir zincir olduğunu unutmamalı. 

Tüccarımıza ~elince.: 
Tiilüncülcr Birliği ordu ıçın 

sigaralar yaptırmayı kararl:ıştı

rnrak on bin kilo tlİtiin \'ermis. 
Daha da \erecek. 

Ya di<''•er tiiecnrıımz? Bu güz.el 
Jaarekctc imtisal ct.m.İ) ec:clder 
mi? 

Yi~ ccck. içccc°'e, gil cccğe ait 
her ~ey için mürfü" et 'e hami
, et kapbı açıktır. Biz onlara cö
nüJ alma kabilinden .)anm elma 
\erİ)"oruz.. l'~ onlar bize ne 'e
riyorlar? 

ıratnız bunu. düsüaelim. K'fi. 
fakvimci 

_,':, L ~-K .'9t·A N HE K 1 M f N. Ö G O T L E R i , 

BAYANLARA PUDRA 
Kadınların yuzletınc krem ve pudra yağ çıkar n guddclerın delıklerini tı 

surmclerıni medenıyet eseri sanırsa- kayacağından kırışiklarm çabuk gel 
nız yanılmış olursunuz: Rivaye'te go- mesinc sebep olur. 'Es'klden kadınla 
re eski, tabii pek eski ata1anmu: •• ,;itlerine d5qun $Urdüklerl nlcit 
ctlcı ıyle cec;:nirkrken, bir gun gene; çz.buk buruştuklarını bu7iik anneleri 
l>ir 1ıayan eşinin getirdigi av etinin nızdcn duymuşsunuzdur. Pudra d 
yagmı her namsa yuzune $UJ'er. Ak- l fada suruluncc o marifeti yapar. O 
3Ill uzcn eşı mapnas:ıruı dönducu va- cun ıÇ1a hafıf, pek bafü.-

1.tt cşını oyle p:ırb.k yüdü co ce o· Pudnnm •:ri cinsini bCllci hazır o 
na daha ziyade sever ~ cmcbn 11onra, !arak bulabıiiB"..nız. Fakat buldagunu 
bayanların kendılerini eşlerine daha pudranm ıyi cınsten olduiuna n:ısı 
ziyade sevdirmek için yuzlcrine :vai C'rnniyct etmelı? İyi cins pudra 
urmcleri adet olur... rılr nç tozundaıı yapılandır. Halbclk 

Bu akşam nereye gideyim? 
Madelen tiyatrosunda Saşa 

Gitri Onbirinci Ltii'yi oynu
yor. Onu mu, yoksa Ambasa
dör'dc Arman Salakru'nuıı 
(Gülunecek şey) ni oynayan 
Alis Kosea'yr mı goreyim? 
Komedi Fransez "P3kebo 'le. 
nasiti,. yi, Odeon ''Ce)ur Bar. 
to,. yu oynuyor. 

============- Cesur Kadın : 

Pudraya gelince. onun da gene es· bize suslu sıislu kutularda pudra gon 
k:ı,. pek eski nnsaa1arcn. cüncştcn lı:a- ckrcn memleketlerin biç bir nde plruı 
nrmı bir bayan kirec;li bir yerden blzdelci gibi bol bir ma ah değildir. O 
gcçerlccn yüzilne kirec; tozları konun- nun içın o kutuların ;çindekı pudra 
ca eşine daba gur:el gonındüiundcn lann neden yapıldıgr pek te bilinme 

Yoko;a sinemaya mı gitsem? 

Toplantılar, Davetler: 

Be]O(Jflu 'Halltnınden: 

Amatörlere mıhsa• resım ve (o O&Td ıer-

ıiıl, b• ene 1 Bınacık 1140 u11hlnde 
Evimiz.de atılacakur. 

Scrıı,.., i rak _.,ı.: ut rrn &m•lllılcrın 

hemen Ilvınıu m ra aat edere tahl 1t al· 
mılarını "Ye 1:1erlt"nm nıha.J'tt t 'Bır t:4nun 
940 urılzine kadar ıı:.·ıın c c rı olcmıc

lcrıııl rica cdcnz 

B ir iki giin evvel 1ngiltcrcyc 
dolayı idct oldugımu tahmın edebilir- P..dntdan amn olmak mcnenır 

* * ~rlinde: 
53 -

Nr balıkçı kayı~ı ıçinde 
hicret eden Fransalı bir kadın 
vannıştır. Adı Madam Aubarddc 
Gargan'dır. Kendisi 'buraya ses
siz bir muhacir olarak gclmi.~ 
de resmi makamlar kendisini bu
lup meydana çıkarmakta gecili
memişlerdir. 

---;~:.~_...::: ... ::= .... ::~ .... ::: .... ==: .. :::.:.~.:.:::: .. =:.:. ~.:.:-~,:----"""":~'.~:--:--:-::--:::::::--:---:--~ lJladanı do Gargan~n hikay~si 
• - Su • Ne demek ı!:tcdiğmi anlı-

sinı:ı: ... Bunu \h ben 11)'duroum nnne- rnı kcm.iinh: npabifüısiniz, yahut ~ 
dersenız baoa ıfura etmış olursunuz: n .>et ettıgıniz cczacmız yaptırab lır 
Uydurmadıgımm en iyi ddili, eski sniz: Bır litrelik bir kabı doldllraca 
Romalılar zamıınmda bayanların yiız- ııirınç altı lıtre suyun içınae 24 sa 
lcrine dllzgun \ey& pudra sürdükleri bırakılır. Sonr.a 5U7U dokfilcrclı: ;rer 
vakit buna •·e5i için maske takmalt , 

1 

ne gene o kaaar su t:onulur. Böylec 
cJcmcteridir... dört cun tekrar olunur_ Daha sonr 

Bu ldct ne va1cıtten b1mıı. olursa ıocc bir suzccçtcn &cçirilcrclc tem 
olsun, dognısıa. fena bir şey dciildir. bir bez üzerine yayıbr. lJice kuruduk 
Pudra yaglı esmc:r ciltlerin yağını ve tan sonra ha anda uıcc dövülür 
tcnm çcku, bımlarm (azbsıııı tidil cerain bir tiilbctten ceçirilince en ha 
eder. Bwıdan ba$b, a.azit kadın cil- lis Ptıdr.ı huırlamlnU$ olur. Bu ıpua 
aİnİn guneşten İncinmesine mani olur. r<ıya bir de koku \ermek llstlel'SCDİ~ 
Birinci iyiliiindcn dolayı esmer cilt- en iyi cul kokusu: Yuz cram paclray 
!erine, ikınci iyiliğiden dolayı da amcr :rırmi cram doriilnı~ ciil yaprait t 
"en A.I'lpn her cilde faydalıdır_ ru.- Fabt padnt)'a biç koka Tel"meZ 

Yalnu. esmerler paclr.ayı dcıinıdan Kım daha~ olar: Bir bı!mıa 
dofruya yuzlerine siırcbildilderi halde kolc11SU Jtokul.ann en cüzelidir. 

~an3' anan diğer bir planı 
da ispanya üzerinden C'c· 

v" inmektir. İspan3' a Ila-
~kilinin simdi Berhnde 
ı burad~ ela har.!kctin 

üzere bulunduğunu 

~1:'1 İspanyada sh: il kıya
'-

1t (ırka Almnıı askerinin 
ıqtl!, \ c ilk emirde bu fır

ltsclJah 'e mlicchhct; o. 

tl.ıtta3' a rıkobilccc~i ifsa 
I~ ~ • 

~lt'r hö~ le bir taarruz ih-
' ltarşı Ccbelltarı 7ı Jcpan. 
fll'an bir kanal vücude 
er, 'c müstahkem saha
~ haline sokmuslardır. 
an Almanlar bir taraf. 

' 4tıı tan, diğer taraftan 
d llı~rinden iki koldao bir 
~lUze inmek i!;in hazır. 
4-ı ~ırlar. Italv:uun mağlu. 

- Hay .. tında pek çok yakışıksız 
~eyler yaotığını biliyorum. Bcnligıne 
J~yık bır ınsan olmadığını da biliyo
rum, bunun için de sana flcıyorum. 
Seıı ha•tıısın. Etrafını hep edep izler, 
alçaklar .. ıınıştı; ben, sen! iyi edece~ 
l;im; scnı seveceğim; SPni tekrar kal
dır:ıcağım. Sana az, faknt kendime 
daha çok itimadım var. Bir centil
menin b!rlnl kaldmnak için uzanan 
eli, senır. gıbilerl yere vuran, çamur_ 
1. r<1 yu\·arlnnan alçakların ellerinden 
d, ha kU\ \ ctlidır. Anlıyor musun? 
Bedbaht! Ben, sana yardım etmek is
tiyorum. Sana rntınen, seni l,uı tar
m k istiyorum. 

Allahım: Nasıl oldu da gössünün 
ustüne duşmcdim, umitsizlığiml ve 
uphclcrimi nasıl oldu da, 1~ lbinin 

ı ttlnde hıçkırmndım? Neden zavallı 
hıısta ruhumu ona terketmedım't Ha
f., son defa olarak kendini bana ar. 
ıediYordu. Fakat ben, bunu bılml. 
yo 'dum. Dalıalara kapılmış bir ka
yık gıbl, karanlıkta fırtınaya doiru 
yu\ arlanıyordwn. 

O. h!!I. söyJijyordu: ltlanlarıa bir an e\ vel 
l:~melerini zaruri kıl· - Ben senin ı~mi$ z.amanıDdan 

bir ıey bilmek istemedim, öğrenmek
... ten. yahut başkalarıle Ylluuze ıel

;::==:..::::===-=====-= uıck korkusundan deiıl; kendi ru. 
humd .. n korlctum, Bu, her hangi biı' 
yııoancır.ın onunde gerilemekten ve 
.e!li ıırtık sevememek korku~undan 
dul yı ıdl.. Fakat şunu bil ki, ben 
sc l se,•rr.cl;: ıstiyorum. Denim v:ız.L 
fc'TI Manya Nkolaje\-·na, y:rlnız ana 
ya.dım etmektir, scnı kuıtarmnktır, 

~ ~ 1 * yorum. BG'n md") e d r bunu ne- şudur: 
ı ~ r c e ; den hlsHt: rmcd.iğımı oyl"ycccksin. Alınanlann Dunkerquc'in ü-
t l ö:,lc dC' ı rnl Mnnya: zerine en sıkı hücumlardan bL-i-
t Yazan.: ANNİE VIVANTI • Ct-\ap \ernıroim. o. ni yaptıkları günlerden birinde. 
6. S~\lr.cı;:. ~~':'E~!'.!_~!'f~OGLU 1 - Öy! ,ı ıl n ı? Sana dıve bu mıntakadaki bir kanalı tut-

--... k d r bun ·n bnru t ~ • belki makta olan kuçuk bir Ingiliz bh-
s~n bu sevimli . guzrlll.,ınle, bu tatlı i ıfınller iç.ıı ic çırpman kalbınde bu- Jiığüne, iş çok sıkışınca "gerıye 
g.ıl,lm cy!.,,nle cıddcn, kolu \'e serseri ylık l>"r •ı' ''npmı tıı· 'Fak ' t an · .. •" " ··· ., - rckıl .. emri gelmiştır. bir kadın olnmazs;n! Senin sevilmek- tatacağım ve ıeminim ki, sen de an- :ı" 
ten başka bir ~eye lhtıy cın yoktur: lıyacak ın. fürnun sebeplen sırI :nıbi Yava~ ve dikkatli adtmlar1a bir 
Ben, seni seveceğım. Şe!kaUI bir k • şeylcrd r. ormanın içinde ricat etmeye ça-
dm olan annem de seni ı; vece • t l'üzıınt> bııkU m. lışıyorlar. Iştc bu anda karanlığın 
ruhlu kızkarde§lcrını de seni se\ c_ - Evet ı uhi şeylerd r, 1: r ya Nı- ve boşluğun icindeo gelen bir ka-
cckler... kol.1j.,rn . Senl o kad r temellük et- dtn sesi duydular: 

f!unlan söyler en, çokt nberi ru- t imi zuıınetr.t tım rtık dam 
huı da bırıkcn bogu u bır havııYt cı- fazla bcnlm cım esı ll-
ğerlcrınden ya\ a11 ) , bo altıyo <:ım geld •ını zannctt n :>1 n tn-
gibi, tallı bir !cı ahlı hlsseUgı çch· mamen !nzla blt'ldum. Sonra kclimc
rcsındcn belli oluyordu. le ı, ben m bır vazife c lınc gırcn 

Dudak! rındnn dökülen kırık, do- a~ımın büyü)Qlu u ı!ade edecek 
kük cünılnlcrin içinde benim butun kadar kuvvctlı b~lmadıın ... 
te fiyeye muhtc:r. ruhumun daimt ı - Haykırır cıbi ~-.ıp crı:lim: 
Ur .. plarını dındırec~k, clcmlerınl u- - Ben a ı bl\r \ az.üc tclAkki ct-

LAUREL 
HAYDUTLAR 

sarqm m.at c.iltlcrm lizcriııe pudradan 
önce gli;erin, vazelin, yahut bir krem 
siırmek lizımdır._ 

Pudra kadın yüzune faydalıdır. fa
kat matlab az ve ıyı cinsten olma.le 
sartiyle.. Fazla olursa cildi tahriJ e-ı 
odeı ve --daha fenası, en fenası-

' 

• 
Bu akşam saat !l de 

l<ADIKÖY 

OPERA 
Sinemasında 

H A R D y 1 Şdı r -ı:;~ artistleri 

ARASINDA KorkunçGec 
'BlleUf'rınm e""" elden aldınnız. 

nutturscak kelimeler 'lillrdı San ı m yorum. O, be.lUD 'iç n her ,eyın 
butOn runumu birden kandÜmak is- fevKıne çıkan, hct :şe,)'.i, ııaua ,:az..üe 
tiyormu5 glbi, en l..'UvveUl koUannı dedipn yuksek hl'si bile ayaklar al
en sona saklamı§tı: tına alabılmell... .t-ika vuile şeklini 

Türkçe sözlü kahkaha tufanı , '--~1---·" 
"SelkaUi bir kadın olan annem de \ erır.eklc, onu betiligindcn ı;ılcarmış 

seni sevecek. Saf ruhlu kıikardeşle· oluyorsun. 
rlm de seni sevecekler Mantığımın karşısında. f&iU'mIŞ .cı-

Kendis! bu bilyilk m~h~bbetln göl- bı sordu· 
ıesine sığınmış gibi mütcvnzı bir hal - Bunu nereden. ~kardın? 
alr.ııştı. - E\ et, dedım. :.Baııa, himayeye 
Gözleı.mde pnrlıy n ya ları akıt- muhtaç bl biç re g:ıbl mcrhnmct c-

n1nmak idn ncr ımı ccbrctti n. diyo1 un. Deni fırtına\ ım onune ka-
- Dcnım se\ ilmıyc ol n lhtiy cımı tılmış y lkcns z, dum i hır te c 

, Bugün Matinelerden İtibaren İPEK 
Senenin en nefis filmi... Harikulade ve muazzam bir muvaffakıyet kazanan 

s E y E N K A D 1 N 
Filmi yarata11lar : 

II EDDY L A 1\1 A R R ve R O B E R T TA YLOR 
(DEVAMI VAR) 

, ________________________________________ ._... 
anl m k ve bana anı t n k ıcın_ gibı görü. orstınl. 
~uzumu bilı me t m: 



ÇAPA MARKA 
hat, Kuvvet ·ve t~eş'e Kaynağıdır 

Beıikta§: ÇAPAMARKA Tarihi Tesis: 1915 

DIŞ MACUNU 
diş ve diş etlerinin anzılaranı, giderdikten 

baska ağız kokusunu da izale eder. 
' 

Her yerde O E N T O L di• macununu era1~nız. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden : 
1 - Çok çoculrlu annelere daittılmak üzere yaııtınlacak olan lrutaıile 

(20.000) madalJ'anın bpah ır~ıuulile 7apıJan eksiltmeııindo teklif 
len fiyat l<\yılı: hadde ıörtlfırrediii için i, 2490 sayılı kanunun 43 üncü 

eai mucibince pazarlılrla yaptmlacaktır. 
.2 - İhale 22/llı 1040 Cuma ııiniı saat on \)eşte Sıhhat ve İçtimai Mu
et Vekaletinde toplanacak huıust komisyonda yapılacaktır. 
• - Muvakkat teminat uç bin liradır. Nakit ve nakit mahiyetindeki n
•omiıyonca kabul edilemez. 
4 - Yaptırılacak i1in muhammen bedeli (40.000) lif'adır. 
5 - Taliplerin madalya imalile m:!ııtaıiJ veya böyle bir müeneseyi tem

etmelui ve buna ait vesika ibraz etmeleri tiznndır. 
6 - Şartname ve nümııne Anlrarada Sıhhat ve İçtimai Muaven~t Veki

l Hıfzıssıhha İ•lcri Dareıi Reiıliiinde, lstanbulda Sıhhat ve İçtimai Mu-
enet Mudurluiünde ıorulur. (10845) 

Sizi Saadete Götüren ı 

PUDRA · 
RENGiNiZ 1 
Hangisidir~ 

Fena renkte bir pud
ra, yüzi.ınüze "makyaj-
lanmış., ve çiı:kln bir 
manzara verir \'e sizi 
da-ha yaşlı gösterir. En 
muvafık ı engi bulmanın 
yE>gane çaresi. yiızüm.i-

:ı:un bır tarafına bir 
renk ve diğer tnrnfına 
ba~ka renk pudra tec
rübe etmektir. Bu tec
rübeyi Tokalon pudra
sının yeni ve cazip renk 
lerile yapınız. Bu yeni 
renkler gayet modern 
"Chromoscope,, m J ki· 
nesi saycsınde kcırı:ştı· 

rılmıştır. Sihraıniz bir 
goz, hemen kusursuz 
bir itina ile renkleri in
tihap eder ve artık 

"makyajlanmış,, man-

MiLLi PiYANGO 
4. üncü Te~tip 2. nci Çekilit: 

7 BtRINCIKANUN 
Büyük ikramiye ( 40.000) Uraclr. 

Plan şudur: 
lkrami.ge / kramige Miktarı 

Adali Lira 

l 
2 
5 

10 
90 

150 
300 
600 

3.000 
60.000 

47 

64.205 

4-0.800 
10.008 

5.000 
2.008 
ı.ooo 

500 
100 
50 

.10 
3 

80 

543.760 

Bu çekilişte Tam bilet (3) liradır. Yarım bilet bir buçuk 
liradır. 

ikramiyeler he,m miktana hem ade~e fazlalaştırılmış. 
ayrıca orta büyüklükteki ikramiyeler çoi.t_tılmışhr. 

Devamb hiletler harieind• devumas iN.., Ale sah. 
şa ~ıkanlmıştır. Bunlar da ayni fiyatlara sablmaktadır. 

Devamlı biletin faydası. bir biletteki numaranın 
pllnda ilç de(a tecrübe edilmesine im.kin vermesidir. 

Devamlı biletlerin her ayın Z inci günü aqamına ka. 
dar me&eli hu .sefer 1 l~ikiınunun ı inCI ıünü ,8lqamına 
kadar detişdrilmesi lizunclır. Bu tarihten" sonra biletler 
başkasına satılabllir. O takdirde eski biletiııi&hı şansım ar-
tık bir defa daha deneyemeuiniz. • 

Biletlerinizi değiştirmekte veya .yeni · bilet -altnakta 
ac~le ediniz. 

TALİ sizi BEKLİYOR. 

Düzce Şehir Klübü Reisliğ.inden: 
Diizce Sehir Klübti Nizamnamesinin 25 ve 33 üncti maddeleri tidil edilmek 

üzeri'! heyeti amurniyenin topl•nnıaıına karar verilmiş oldatundan klüp 
a.t.alarınm 24/Jl/940 Pazar ıünii saat 14 de Düı:cedeki klüp binasmda ha
zır bulunmalan. 

18 • 11 - 940 

dışı_ mükeaı1nel 

v(}.w içi çu tik • 
Ucuz• ahnmi• birçok yemıtrerın aıtı mu• 
kemmel olabilir fakat bil6h•re içi çUrQk 
olduju anlatılır. 

,, . 
Ucuz ampullarda öyledir. Kullanlfta çürük 
olduju yani fazla cereyan latihlike muka: 
bll az ıtık verdlklerl görülür. 

it 

M •ar uf markası bir garanti tefkll eaen 
TUNGSRAM ampullarını almak menfaatını& 

- ·- - - -...-a....'-• -- ~ 
tktiza11dar. 
-.·-q Pi_ .. ~ 

TUNGSRAM ampulleranın ··yokıek k_aliteıı 
bir çok defal•r denenmlttlr ~ 

;ı:araya nihayet verir. cm n@ ~t 
giizel bir tarzda imtizaç eden bu pud
ra, adem tal.ııı gıbı gösterir. To',alon 
pudrx.ı hwıusJ bır usul dahilinde 
'"!Crem;ı kqp°''ii,, ile karı.ştırılmı~tır. 
Bu sayede bütiln gün sabit kalır ve 
ne yağmur ve riızgurdan, ne de fazla 
terlemeden kat'iyyen miıteessir ol
ımıı Hemerı bugünden Tokalon rrud~ 
ı·asmı tecrGb'e ediniz. Teninizin gü
zelleştiğini göreceksiniz . 

- , ... a111111111nonınıu1111ıını•ıw11111111111ı111111111 

! A Ş K 1 N T E M 1· t 
= 5 -= ---.. -... = = 

Milli, Hissi ve Aş ki Roman 

Yazan: Aka Gündüz 
Ceyhan Sulh Hukuk Mahkemesin

de": Şadi Çelik ile mlltekait kolağası 
Z!bıi veresesinden halen Tunceli sey 
yar jandarma \ılayı komutanı Albay 
Süleyman Sırrı nezdinde hemslresi 
Zehra ve İffetin çocukları Muza!fer 
ve Fahri ve diğer hissedarlar arasın
da mUtchaddis tarın t<ıksiıni da\•ası
nın icra kılınmakt:ı olan muhake,ıp<'
sinue, milddealayehlerd~n Zehra, Mu 

iLE SAIAH, .OC)LE v• AlfAM § Satış yeri: TAN • İstanbul. Fiatı: 100 Kt· 
Her :remekten sonra ıünde üç defa muntazaman diılerinizi firc;alaymu. .. "IHIHUHUIJlll UNllHUI 1111 HI Hllll il ı nn 111111111111n 

zafter vç Fahrinin mumallcyhln nez- ı · (Dt'nkü nüshadan de\ am) 1 
dinden :ıyrılnrak, ikametgahlarının 10-11-1940 ta çekilen Türk Maa-
bellisiz kaldığı namlarına yazılan da- , ' rif cemiyeti piyangosunda yerli ,. 

1 

vetiye varakaları zahrındaki meşru- • • mal k 1 ır 
hattan anlaşılmış ve bu sebeple teb- MAKiNiST ARANIYOR ı eşya .. a~an~n ~umara arı 
ligatın ilanen ieraı1.1na karar verilerek gosterır listedır 

1 

:l'u!ıakeıne 19/ 12 / 940 perşembe gU- No, Lir• No. Lira b~;"~~~~ı 
ııiıne bırı•kılmış olduğundan, müdde- Eti Bank Divrilri Demir Madenl,ri İtletmeai; Motörlü nakil vasıta• 

·1 hl · 31160 5 31212 10 Kaptyon 
ıcılcvh lnıım:ıı ey m n tayin olunnn ları için ,bir makinist aramaktadır. Taliplerin istedikleri ~ ~eti. 31336 5 313i 6 100 Mutor 
gü:ıdc bizw t veya bilv<'kfılc mnhke- - . · · ı 
m"dc ısb .. tı vücut etmeleri aksi tak- kısa hal tercumeaı, Boııael'V18 •uretleri, bir veaıka fotojrah ve btJl&I 31739 5 31;5g 10 "C 

öırdc ha'uarınd:ı gıyap karan verile- ! aahıbi oldulrlan markal~rnı naıflarmı bildiren el 7UJ)arile J'Urlm11 31908 5 31936 50 bilıimum 
M • ~-... · _._ el i 32086 5 3228'1 200 m:ıkıırnlar ce.;i davetiyenin tcbll~i ~akamına ektupl&nıu "Eti - Demır ....... ı .. adr•ıne cön...,rJ? er. d t 1 

kaim olmak i.ızere keyhyet ılAn olu- &. .:.. 32631 5 :J2742 5 a 
5

' c;rc 
• 
______________________ ...;. __ ... - r 32761 5 32857 10 ınamül:ı·.ı 

32879 5 32951 5 S R O 

Aiık EksDtme Usu&le lnıaat ilanı 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden : 
1 - Ankarada Ha111am önunde yapılmakta olan Tıp Fakültesi müttemi

llbndan "959094.95., dokuz yüz elli dokuz b;n doksan dort lira doksan bet 
bt'UI keşif bedelli doium ve nisaıye klıniii in;ıaatmın ikmali açık ekıiltme

konıılmuştur. 
2 - Eksiltme 5 Birincikanun 1940 Perıembe glinü "&at 15 de Ankarada 

llllat TC İçtimai Muavenet Vekiletinde te~kil olunacak hususi komisyonca 
JaP1lacaktır. 

3 - 1ıtiyenler eksiltme ıartnamesi, Genel ve Fenni şartnameler, mu
avde Pl'Oieıi, fiyat tahlili, ketif ve Hususi şartlar cetveli ve 19 parça avaa
proje pllnlarını 47 lira 95 kur"' bedel mukabilinde Sıhhat Vekaleti İçtimai 
llavenet Dairesinden alabilecekleri cibi inıaat muktazi ve bir kısmı bazrr
lamnıı olan tatbikat projelerini de tetkik edebilirler. 

4 - Muvakkat teminat miktarı "42113.80,. kırk iki bin yüz on üç lira 
IÜlen Jnıruetur. 

5 - .:l'alipler aeaildaki vesikaları teminat makbuzları ile beraber ko
aiı1ona tevdi etmeie mecburdurlar. 

A - Cari seneye ait Ticaret Odası vesikası "Talipler şirket olursa 2490 
•~ı kanunun üçü!1cü ınaddesınıa A ve B fıkralarmda yazılı vesikaları ,. 

B - 25~,0~0 lir~dan •"•iı olmamak üzere yaptığı bina işlerini iyi ba
prdıtma daır ış ı>ahıplerınden ahnm" vesikalar 

6 -. T~nat .?l~r.ak nakıt ve nakit mahıy~tindeki evrak komiııyonca 
lı:abul edıl~ıyececı ıçın bu labil teminat vermek it:;yenlerin daha evvel 
Vek&lete muracaatla bunları alakalı mal sandıklarına yatırmaları ve ko-
mİQ"ODa makbuzlarmı tevdi etmeleri lazımdır. "10180 .. 

Büyük şöhretler, arkasından koşulmakla 
ele geçirilmez ... 

HERKESTEN İYİSİNİ YAPIN ? 
~~"'-t . . . taki -..1---k . VVU&"' , SiZi p ICUC\.~ tir ..... 

ALİ MUHİDDİN 
HACI BEK1R 

Ticarethaneleri: /danbul, Kartılıig, Bet/tfllU 

Şahmerdan 
Yakında Çıkıyor 

ı\nkara caddesi 153 numara 
Çığır Kitapevi 

• 
Omega ve Lonpn 

Saatlermin her ne\·iniQ Veresiye 
Sa,t13• yeri Yeni VaUde hanı 49 
Büyük postahane karıiısında 

Mer'kez Hal müdürlütünden: 
Hi1de H)8 numarala karpuz 

sergisinin mHsteciri Mehmet 
Topra,bevcn terki ticaret ettiğin. 
den milmailcyhte matlübu olan 
mtistahsillerin bir ı1y zarhnda 
müracaatları. 

Satdlk Çam ve Köknar Yomruğu 
33063 10 3363!! 10 Ri!lın:ın-
33887 5 33856 25 larmı kul. 

1 33911 10 33970 5 

Devlet Orman İşletmesi Bolu Revir Amirliğinden : 
l - Bolu Karacasu depoaunda iıtifte mevcut 52. adet muadili 17.256 

metre milrip çam ve 1591 adet muadili !111, 046 metre mikip köknar tom• 
rnklan açık arttırma ile aatrlac:alrtır. 

2 - Tomrukların ayrıca baıı kume paJ'ları mevcut ve kabuklan ıo,.W-
mu1 olup hacim kabuksuz orta kutur ilzCf'inden lleA.planmııtrr. , 

• 34082 5 34098 5 
31204 5 34212 10 
34323 5 34338 .ı 
34407 5 34543 5 
34700 5 3471J 25 
34754 10 34833 5 
35i56 100 35157 10 

3 - Tomruklara ait satJş şartname1i Ankara Orman UmUQl Mtidürlii
tünde ve İstanbal, Ankara, Botıa, Çevirce Miidarllikleripde ve Bolada Dev-
let orman işletmesi Revir Amirliiinde ıörülebilir. · 

33342 su 35117 100 

35'il0 10 35592 10 lir~ .. ·-· 

4 - Cam tomru.klarmm muhammen bedeli 12 lira 14 kpnaı ve köknar 
tomruklarmm muhammen ~eli il lira 56 kıınqtur. 

5 - isteklilerin % 'Z.S muv~t pey akçesi ile 29/11/941 siiJ1ü uat 
1~ de Boludaki Revir Amirlitine müracaatları. "10914,. 

35635 50 3578-1 1 o 
35311 50 35846 ~j 
35~85 10 35936 .• 
36071 5 363i4 5 
36~21 100 36381 ~J 

36784 5 36937 50 ' 

37'.!24 5 37158 5 --------...-:: 

Her tarafta şö.h"ret kaza~an HlSLON 
saatleri, sizleri memnun eder. Bütün 
saatçilerden teminatlı HlSLON ıaat
lerini ısrarla isteyiniz ve alınız. 

Yüksek Öğretmen Okulu Eksiltme Komisyonundan: , 
Cinai Miktarı Tahmin Fiptı llk·Teminat 

37204 5 37364 25 
373;7 s 3i571 ıo 
~7ROO 5 37692 5 
3i76: 10 37833 5 
3;919 s 33011 ıo 

38140 5 38362 5 
l8H!J 25 38450 10 
38606 5 38637 200 
38756 5 38801 5 
39060 10 39130 5 
39344 5 39423 5 
39503 50 39556 5 
39~2 5 39681 5 
39801 100 40124 10 
4<>JS1 10 40133 10 
40137 5 40239 10 
40428 5 40736 5 
40771 10 40841 10 
40973 5 41012 5 
4l052 10 41226 10 

Urfa aadeN. 3.~ Kilo 157,50 554,31 , 41484 2s 41597 10 
Yüksek ÖiretlMD OJnılmıan Ma71• 1941 90DllDa iadar Dıti7KS ola 7'1-" 41751 5 41802 10 

karda mikdan, belier lı:ı1o tabmiit bedeli" ilk temineh 7U1lı Urfa~' 42025 10 42137 5 
tm 29.xl.1940 C9JDi sımu aat ıe da açık ebiltm•i ~. 42227 10 42300 5 

Eksiltme lstanbul Erkek Llı~i )"aDmda Ylibü Mektepler Mabueı,e.:' 42482 100 42693 5 
cil~ln\ie topla~ Okul~~~ npsı.caıı.m. 42738 5 421!64 10 

lıteklilethi°Yıc.'ln'et Odaun~ ~ni l;tt~ı· .. "'il\: t.ld'llİlt 'iÜiinaiu 42877 5 43017 lo 
il~ birlikte belli cila •• saatte ıöZü ıecen kentla)IOllda lıuhamnalarf. 4!1043 5 43158 10 

tık teminat yatırmak ve f&rtnuneyi sörmek iatiyealeriıı Yükaek'Öiret- , 4317~ 500 48265 · 25 
men Okulu idaresine mib'ac:aatlan (10115) (DEVAMI VAlt) 

ııan Fiyatı 

Başlık maktu~ 
1 inci sagf a eantill" 
J • • • ' . • • 

" .. • 


