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BiR KANUN LA YiHASI 
TEKLiF EDiYORUZ 

Tıpkı gümrüklerdeki gibi : 

,.-Tebligler-, 1 

YUNAN 
TEBLJ(;J 

Arnavutlukta 
yeni tepeler 
iıgal ettik 

Atina, 14 (A.A.) - Yunan Baş
kuınandanlığının dün akşamki 18 
numaralı tebliği: 

Tayyareler1mi7. Göriçc tayyare 

ı 
meydanını bombardıman ctmiı "e • 
yerde bulunan bir çok düşman tay. 
yarclerini imha etmittir. Büyük biri 
bina berhava olmuttur. Tayyueleri-
mlze taarruz eden bir dOeınan avcısı 
muharebe neticeıoi düolMilmüştür. 
Düşmanın sahra karargahları da 
bombardımana tabi tutulmuıtur. 

TİREN YEN 
DENİZİ 

·---
~ . 0 ·'4 ... 
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~ ... 

!© 
:" $0FYA ··. .. . . 

1 - Muhtekirlerin mal sakladığını ihbar 
edene musadere edilen mal~n yarısını 
ikramiye olarak vermek,· 

Düşmıın hava kuvvetleri memle • 
ket dahilinde, hiçbir askeri ehemmi
yeti olmıyan ş~hir ve köyleri bom -
bıırdıman etmiştir. Bir kaç yaralı ve 
ölü vardır. Yunan denizinde kömür 
haline gelmiş bir deniz tayyaresi bu-

l lunnıııştur. 
~ALTA 

(Dcvıımı Nıyfa 1, ıütun 2 de) 

2 - ihtikar yaptığı sabit olan satıcının 
ticarethanesinin, cezası hitam bulun
caya kadar seddi. 

Hamburg 
harabe 
halinde 

1 - Cenova körfezi. ttalyan filosunun yaruı 

burada bulunmaktadır. 
terdir. 

4 - Y unaniıtanın harbe cirmeaile lnailizlerba 
bava ve deniz üsıü teıİI ettikleri Girit. 2 - Taranto körfezi. tnailiz tayyarelerinin tah

rip ettiği filonun üssü. 5 - Pantellarya aduı ttalyan tahtelbahir üaau. 
dür, vHifeleri Şarki ve Garbi Akdeniz yoluna k ... 
meldir. Fiyat Murakabe Komisyonlarının faaliyetine, ya kibindo ve yakalanmasında :astlana11 güçlüklerdir. 

~ılan ko t 11 , b ttl şiddetli bükümleri ihtiv Piyasayı kontrol için bınlcrrc memur kullanmıya 

3 - Taranto açığına celen tayyare cemi.inin 
tayyareleri torpille İtalyan filoıuna taarruz elmİf· 

. n ro ere ,;e a _ . bir imkin olmadığı için l\lurakabe Komisyonları veyahut 
fa~ Alıt)I Korunma Kanununa ragme~ ihtikarın zabıta teşkilatı bir muhtekiri yakalamak için birisinin 

.h.Uerde onlenemediğt görlllmcktcdır. Bunun en eikayctini beklemek mecburiyetinde bulunmaktadır. İ: 
hıın sebebi mal saklıyarak pi)·asada buhr:ınn şin esasını eikayet teşkil ettiğine göre. bu lıartıketı 
biyet vere~lerin ve bllyleıe ihtikar yapanların ta teıvilt etmek icap eder. (Devamı Bahije ~. eıitun O da) 
~ ....... ______________________________________ __ 
"-'==---~~~~~-~~~--_:_~~-~~~~~~~~~~~~--
ç~~~~ .. V.~t.!~! İtalyanlar 

Bütün fabrikalar 
tahrip edildi 

Diğer Alman 
şehirleri de 

hücuma uğradı 

Molotov ile 
Bitler 

mülakatı 
hakkında 

~lffa-rp vaziyeti -, 
Akdenizde . bir laglllz 
muvaffakıyetl ve 

f tal yan donanma•• 

Taranto 
hadisesinin 
doğuracağı 
-.. --..-. .. -

neticeler ----------------
lltirUşmelerden 

Kalamasa 
ric'at ettiler 

Yazan: ~ 
Eıkl OErmd:kKlul mGanednaenrlaalnndH ltaJyanJarın İD-

Londra, 14 (AA.) -Alman- R "" b• t brğ ~ 
yanın ikinci ıehri ve evvelce bü- esmı ır e 1 AH Ihsan Sabis ı karlarına rağmen 
yük bir deniz ve sanayi merkezi neşredildi. Molo- t ·ı· 1 ne çıkacak? 

- İiliin dünyanın Berlinde ya
~ Ddıınakta oları müzakereler· 
~~~cak neticeyi merak, hatti 
~ ile bekledigine ııüphe edi
l.,,,_""'~. Dünyanın, bir Rus-Alman 
l~ıtıası karşısında merakta 
~1Yatıakkı da vardır. Cünkü 
~ la 'rı evvel böyle ansızın vuku
~ 11 ~!r gÖrÜ§meveanlaşmad;,.n 
tı-~ hutün dünyanın ıstırabını 
~ ekte olduğu mah$eri vukuat 

Atına, 1
4 (A.A.) - Dün gece cep- olan Hamburg ingiliz tayyareleri- t .. k ı ngı iZ er bu ha-

heden gelen haberlere &öre, E11ir l d OV muza ere er• 13 iklncitcşrinde neşrolunan 
rnıntakasında İtalyanlar Kalnmas nin bombardıman arı neticesin e t f ngi_liz tebliğinden 11112 ikinci- reketİ yıkıcı 
nehrine kadar ricat etmişlerdir. Mez tahrip edilmiştir. Harabe halinde den IODra Mosko• tcşrın gecesi İtalyan donanması • ı .... • • 
kt1r mıntakaaa asken faaliyetin ut- fabrikalar, ınşaat tezgft'hları ve 1 . h k . na tn~nız havacılımınn mühim 1 telakkı edıyorfar 
ması bekleniyor; muazzam doklar lngiliz bombar- vaya are et ettı bir darbe vurdukları nnla~ıhyor. i 

1 ki Galiba Helli kruvazörünün ühı Loııdrn, 14 (A.A.) . -:- Dnily M.a~I Diln İtalyanlar, Yunan denizinde dıman tayyare erinin yaptı arı Berliıı, 14 (A.A.) - D.N.B. bildi- tutt gazetesinin tayyaıccılık muhabırı, 
muhtelit adaları bomb:udınıan et- tahribatı fiilen nakletmektedir. riyor : u... resmi mcnablden nldığı malumata 
111iglerdir. Bir kaç ölü ve yaralı var- Naziler de bu ıehirdeki fabrika- Sovyetler Birliği Komiserler He· 22 ve 23 birlnciteşrln tnrihli istinaden Taranto limnnınn yapılan 
dır. larda çalışmıya devam imkanı ol- yeti Reisi l\folotov, bu sabah ~aat Tasviri Efkilrda intişar eden ya- lrıgi!i?. ihucunıu hakkıııd:ı şu tafsı -

(Devamı ıayfa a, ıUtun 4 de) ( Devamı sayfa 3, ıütun 5 Je) ı zılarımızda bı"r İngllı·· kruvazö~ lii.tı vermektedir: (Devamı sayfa 8, ıütun 7 de) ,. 

t lftı . 
'~1lırn olduğu üzere, ilk Al
~ ~Us buluşması geçen 939 ıe
~~-d gustosunun 26 ımda Moı
' • Vukubulmuştu. O bulut· 
ı\'~e konusmadan adeta bir 
d' il'~?' anl~ma51) Çlklı. Yıl
' löıü burada iki suretle de 
~ ~~rindcdir. Çünkü evvela 
>~d t)ıa cidden yıldınm sür'atile 
~ :ıı, sonra bu anlaıma habe
~· llYulrnası da cihan efkarı u
~~ l)eai Üzerinde, açık bir ba-

Mısırm harbe veya sulha 
karar vereceği anda 

Başvekil 

Sabri Paşa 
ani olarak 
vefat etti 

'i • •rı Jd •• 1 t,!)ltısı:ın düşen yı mm teım- Londra, 1' (A.A.) - Hasan Sabri 
• ' ış ı. Paşa bugün vefat etmiştir. Bu vefat 
~litı, &~:ılcrd~ M. ~ol'?tov'un haberi .Mısır pa;}amcııtosuııun İtalya 
['· Rıdcceğı haberı, bıraz da nın harbe ginlıgindenberl ilk defa 
~ tn beklemediği sırada çı- olarak toµlunılığı sırnda vcıilıniıtir. 
~-..bundan evvelki Alman • Kral }'aruk'un nutku 
~ 1•fnıaıının acı hatıraları zi- Açılış ıniinusehetile Kral Faruk, 
~~e Relrncmek kabil deiildi. şimdiye kndar söylediği nutuklarının 
~~fih bütün zihinler, az çok en. ~ısas!~ı söylemiş ve er.cümle de-
~ "-ı"4t0a itilafının tesiri altın- mı~t(ıDr kı · 

/ 
• llt 

~ tt.k'la b b nıantı ıa11 a .,, • un r tlı) ~~--- era er, geçen aene- Bir yıfrn laorab. laolin• wir•ıt Hamburı ,_1ır; ~htle bu seneki vaziyet a· 

r~~ fik~
0

k farklar olduiu için, A k [ • • A d I d ıv k .
11 

H f' cy-~ıt yi.iıütüldüğü takdirde, s er erımıze na o u a e 1 er eye 1 ~~ .... ~::"~~-:;:;.a da pek ma- benzin •ıkıntısı 
~1 ~tka IC.Çen ağustos UYUf· • izale ediliyor d H t 1 d 
L~ ~histanın hayatına mal ol- Kış hedı·yesı· haz 1 ki h un op an 1 ~~, ~k•ıından Holanda, Belçi- Jr 1 arJ er Anadoludaki benzin ve petrol 
~et ""•naanın inhidamına ıebe- buhranını önlemek için acele 

~."il\ errniitir. Almanyanm, Av- yerde gayretle ı·ıerlı•yor yapılacak ıevkiyatı tanzim etmek 
lo '-la b kü 'üzere dün sabah Ticaret Müdür· Htlldlmeti alikacl•r ""· " Praa rında ugün 

~.-...:_ lıikim vaziyetinin. hep. o (~-----------------------... lüiünJe, bütün petrol kump_an - eden itler SÖl'tltilldil 
~~ •ayeıinde tem•n edi.1- Kızılayın beyannames·ı ) yaları müdürlerinin iıtirakite bir ..:'~ f" h t 1 t 1 t Ankara, 14 (Telefonla) - Vekil· ~ .. p e edilemez. Bununla op an ı yapı mış ır. 

t b ler Heyeti bugün (diln) Başvckulet-~:"111 1\ Ütün bu hidisah ve bil- __ ,__________________ İngiltereden gelen tenekelerle te Rt'fik Saydamın riyasetinde top-

~~ "ı_~nyanın, petrol kuyu· Yurdumuzun muhtelif kö~ele- 1 BHumum merkez ve ıubeleri- pnzarteıi gününden itibaren sev- lanmıştır. 
~ İatiJll..llllllau bahane.ile bu de- rinde vatan hizmeti görmekte o • mizin ayniyat makbuzu mukabi- kiyata başlanacağı anlaşılmı§tır. Toplantı geç vakte kadar silrınfiş 
~ ~:ını, hep ayni anlaıma- lan kahraman erlerimize muhte • linde kabul edecekleri bu teber· tik olarak Karadeniz havalisine \C hükümeti alakadar eden işler et-
\~ ce takarrür etmiı safa- rem halkımızın minnet ve §Ükran ruat için hayırseverlerimizin ib • (Davamı sayfa 8, ıütun 6 da) rafınıta goril~ülmüştür. 
~lf._,".:ddetmek doğru dejil. cemilesi olarak teberru edecekleri raz buyuracaklanndan emin oldu- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ · ~ t ide fU on dört ay zar- (yün fan ili, yün kazak, pamuklu ğumuc. yüksek alakalarından do
~'*'ek Rusyanm yaplıit ba- mintan, yün çorap ve yün eldi - layı Kızılay Cemiyeti ıimdiden 
~ ' R~rek Almanyanın daha ven) den ibaret olan kış hediyele- şükranlarını arzeder. 
~ '<>l~kyaıta mütemadiyen r~n~n k~~ulü için Kızılay Cemiye- Şi li Halkevinde 
~"\ la.~ ~ Yapmakta olduiu it· tının bılumum merkez ve ıubele· 1 
,~._,~iki tarafın tam nza ve rinde (ayni teberruat kabul def- ŞlşU Halkevinde toplanan A.!ker· 
~ ~"- L~le Yapılmakta olduğu- teri) açılmıştır. lere Yardım Komitesi, dün akeaın 
ı-:: it_. .~bul etmiye cevaz yok- ik.lnct toplantısını yapınıetır. Mubi • 
"'()lldııq taraf ta bir kere bat- Bu hayırlı teşebbüsün çok asil 1 tin en &üzide aileleri bu toplantıya 
~ '-..;·• ukları cihetle, bu müd- ve ıefik olan Türk ulusunun can- iıtirak etmişlerdir. 
\ ~~~~- Yekdiğerinin botuna dan iştirakleri ve bilhassa kadın· ! İki ~aat içerls!nde 3300 ?arça eua 

ı..:- ~blMi.lere ve hareket- lanmız tarafından yer yer teşkil tcbct'rü cdllnılştır. Evve~ki güne ka
~ 1a1--- d'I w• d . ld i dar ynpılan 1200 parça ıle ba vekQn --.ez söz JUJDmall e ı ecegın en emın o u umuz 4600 u bulmu~r 

TASVtRt EFKAR komitelerin değerli faaliyetleriyle, · 
,erefli bir muvaffakıyet halinde 

Fransa bu harbi --
neden kaybetti ? 
-------------------=~-------------Yazan: General Ali Ihsan Sabis · 

Ba t11/rikt1.da Fransız inhidamının içyüıilnii, 
abrt nl>eplerini olcııgacaksı11ız • • .ı 

rüııün N~lson torunlarına yakı. 1 ZanııoJundUb"lllln göre, ilk olanık 
1 şan kahramanlığından, İngiliz do- 500 librelik bonıbalım hlımil olan 

1 

nnnmıısıncla son gfiıılerde bir Skuıı booıbıırdıınnıı tayyareleri Ta 
bıışkn zihni> ct ve ruh gorülmiye rııııtoııun fizcrlne gelmişlerdir. Ma -
başlaılığındnn, İngiliz donımıııa • lünı olduğu uzcrc tayyareler, düş -

' sının artık kendi varlığını harp mıın denizaltılarının baş lıcliisıdu 
hnrcketlerinde de göstermiye e- ı Tayyareler, beı ııbcı taşıdıkları bom 

1 hcmmiyet verdiğinden, 1805 sene- bnlnrı kiimilcn attıktan sonra, be 

1 

sinden bu günlere kudnl' Nclson- şerh nııtı alyözlcrle gemıleı· üzerine 
\'ari hiçbir hareket görülmcdlğin- ı cehennemi bir nteş açmışlardır. Bun 
den ve Londradaki Trafalkar dıın sonra limanın ü tünde dola~rnk 

1 
mcydıımnı sll~liycn Amiral Nel - 1 müthiş torpıllerlc gelmekte olan 
son beyk~linin altında yazılı olan Svoı·dfüıh tan•arelcrindt'n mürel:kep 

ı (Vntan her ingillzdeıı bır Xelson taarruz dıı.lı,'1lsı rıı htmnyc etmlşleı 
1 olnıasıııı bekler) cOmlesinin 1805 dir. Bu mOnn ebette itnlynn donun 
1 denbcrl hlı;blı· tatbik mahalli bu- ımısında tn;n nrc ı;erııio:ıi olrnııdığı \~ 

lamadığından bahsetmiş; nlha) et lııgilizlcl'in §İmdi Jtalyııyn pek yakın 
tngillz bahriyesinin yüksc>k ku- o!ıııı deniz üslcrınden kalknl'Bk bom 
manda heyetine Nelson ruhu aşı- bardımnn yaptıklar: t:ıhattuı edil 

(Devam ı sayfa 8, ıi.itun 1 de) 

/Bakışlar! 
Malumlar ve 
meçhuller 

Peyami SAFA 

Amerika -- Malum: lngilte
reye malzeme ve tayyare sat
mıya devam edecek, Avrupa 
harbine airmiyecek. 

Japonya - Meçhul: Cin i • 
ıini naaıl bitirecek) Hint yolu
na, Ff'lcmenk Hindiıtanına, ö
teye beriye sarkacak mı} Bü· 
yük imparatorluk toplantısında 
verilen gizli karar nedir) 

İngiltere - Malum: Muka
vemete devam edecek ve ni -
hai taarruz gününü bekliye
cek. 

Fransa - Meçhul: Alman
ya ile yaptığı işbirliği nediı? 
Laval, Parisle Vichy arasında 
niçin mekik dokuyor) Bu da· 
vada oynıyabileccği faal bir rol 
kaldı mı) 

Almanya - Malum: Hava 
hücumlarına devam edecek ve 
nihai taarruz gününü .bekliye
cek. 

Sovyetler Birliği - Meçhulı 
Üçlere katılacak mı) Alman • 
yaya şimdikinden fazla yapa
bileceii yardım nedir) cBir 
sana, bir baııo politikaama de
vam edecebe. bundan sonra, 
nerelerde) 

mP.k lilıımı;.-elir. 
( JJ' nın• sahife 3. •iiıun 3 dt J 

cYa hafızl» deyip girmiş bu -
lunduğu bu harpte, ağır ziyan-
larn bedel de olıx., lngıltereyı, 
Akdenizin Afrika ve Avrupa 
kıyılarında oyalamıya, iıtet iıı
temez. dcvıım edecek. 

ispanya - Meçhul: Büyük 
impuratorluk hayalilc mihve -
rin peşine mi takılacak) Yok
sa lngiliz güllelerini hazmetme
nin zorluğunu düşünerek bita
raflığın limanına mı çekilecek) 

Yunaniııtan - Malum: Ken
di toprakl&rında halyan asker· 
lerini mumla aramıya devam 
edecek, 4ayet bulursa gece ya
rısından aonra 1aat üçte kapın 
çalan bu misafirlere, Allah ne 
verdiyse, kurşun, bomba, kılıç, 
süngü ve gülle ziyafeti çekmek 
istiyecek. 

Bulgaristan - Meçhul: De
denğaca bakıp yutkunmıya 
devam edecek mi? Yoksa şey
tana uyup sonu kendisince 
meçhul, bizce malum sergil
zeştlcre bütün milli varlığını 
kapıp koyuverecek mi) 

Türkiye - Malum: Hudut
larında en ufak bir kıpırdanma 
görürse, Milli Şefinin i§Bret 
parmağı iıtikametinde anlan· 
ları, dağları ve kayalarile be -
raber yürüyecek. 

Yugosla~a - Meçhul: En
se kökünden bir tazyika uiraıa 
bile dört elle sarıldıiı bitaraf· 
lıiım korumak için ayak dire
yecek mi) Y oba. ieter i.te • 



Arkadaştm1z Erz urumda: 15 
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Erzuruın-Trabzon 
• tr ansıt yolu 

Memur, ge r 'Oermegince, b i r şoförün 
,aJımetine iltica etmekten başka çare bı:.lama· 
dım ve bir günlük golu iki günde katettim. 

Erzarumrm lrvrtulııı 6aYTamınd• o. 93 Az.i.ri.1• 
tabya•ının .)'ılaönamünJe yapılan rner a•imc/.,, 

bir illtıba u kahraman TüTlc iradın/arı 

Fiyat Murakabe 
Komisyonunun 
dünkü kararları 

- -. ~~~~:;--~· ._ ~ ··-~ - ··--::;:- -=-=· --=~·~:~)~~ .. =-~---
--- - ----~ - -- ~- ... -:-::..... ' 

Balıkçılar kredi ile 
Yunaiıistana balık 

sevk edecekler 

' . . 

i1&&®M~Hd 
Rum anya ve 

mihver 
_._:ı : }n,., ıneıt\" 

R umanya Ba§VCJW.A 0 __ artİ 

lekete hakim yeg~neb ~~ıı· 
Demirmuhafız!ann adamı u tini 
ma.ııı itibarile R'11llen ıi~ • 

f ve mwadderahnı elind• beta• 
Bir çok tacir .y e esna ın A lmanlar memleketimizden beş duran Genernl Anton::=scO, n• 

1• • •• •• ı · · J berinde, ı~çenlerdc istif~ YN1'· tecziyelerine uzum goru uyor m ilyon liralık m al ahyorlar ıı§ oıarak ~aa edil~ lbr~e Fo· 
Fi.yat "1ur-ı·abe Komı'syonu ı ··umumilıg•Y e verilmeleri kararla• - B l k ı d vl d 1 k d d Fi 1 zırı Sturza o!duğu halde dun ıııtı 

n w.. ~ "\ ı çı :ır ün ög c en sonra ra mem e ·etimiz en e an an - mnya hareket etti. AlınaPY8 ştı· 
dün toplanmıştır. mıştır. Balıkhanede Reisleri Yusufun ri- diycya ihracat baılıyacnktır. Devlet Şefi Hitler dahi, ,Runı rJ1. 

Hırdavatçı Jak Oel:alo isminde Komisyo?.• krep ııö!A İçin t~ptan yasetinde bir toplantı yapml§lnr- Şiınc.liye kadar Finlandiyııdıın ya için siyasi felaketler! taıtıEıdo· 
biri, aldığı makinelik iğne pnket- ı sa~ış~arda yuzde 1 S kar teııbıt et- dır. Üç saat devam eden toplantı- mal gclınemesbin sebebi, f ın l b" l ) f liket nden 
!erini açarak birknç iğne çaldık- rnıştır. da, balıkçıları alakadar eden me· markına, p::ı:-anııza göre bir ıyan ır z:e ze e e 

1 krolıııa 
T · ·· ı J ı · ··ı · b d b. I .d. F' layı Rumaııy<mın genç yle. tlln sonra kalanları bn§kn paket - optan peynır tuccar arı davet se e er göruııu muş, u ara a, ır mevcut o maması ı ı. ın- telgrafla teessürünü beyan e 

lere koy::.rak sattığından. Tütün- edilmiş ve kendilerine, malların deniz kazasında boğtılan beş ba- ferin, memlehtimizden 1 O bin • • 
gum.. rü~ünde tüccar Sapurtn ile fazla müddet buzhanelerde bek- lıkçınm ailesi~ 2000 liralık yar-1 ton değil, 2000 ton tütün alacak- nıljlır. i1 ffa-..;ciye 

- Rumen Başvekili ı e . c,,, •• 
Mısır Çanrısında bahnratçı Sıtkı lctilmeden piyaııaya çıkarılması dım yapılmasına ve Esnnf hasta· hırı öğrenilmiştir. , R • ltetı. OTV 

-... 1 NaZU'~ -~~ayı zıy re ile ti· 
Okan ve Cemal Oktur'u."l zincir - ve buhrana sebep o mamaları ih- hanesine de 1000 liar verilmesine 1 Portsaitteki mallar geliyor yctlcr Bırl:gının Besarnb>:a r ile 
leme satış yııparıık bazı mnddelc- tar olunMuştur. Edirneclen de karar verilmiştir. Portsa;tte bulun&n eşyalarımız mnli Bukovfuayı zapt ye ışca \,ıı· 
rin fiy.:ıtlnrını lüzumundan fazla peynir geldiğinden, buhrana hiç Toplantıda, Yunanistan kredi oradan Mersine ve iısl:endcrunn, bı:ışlıyan ve Eulgaıi:.ıt:ının Run;,1a• 
yükselttiklerinden ve esnafa kar bir sebep yol:tur. Bılhaasa Beyoğ- ile balık göndcrilm,.si işi de mev- -··çük deniz vasıtalıırilc sevke yad n cenubi DobrUdyt ."~ora· 
nisbeti vermediklerinden Müdde- lu Kaymnkamlığına, perakende zuubahs olmuş, balıkçılar, bu me- ' lxıslanrr.ıf[ır. Mersinden de tren- carfotanın da ş:mali Tr~nsıh,a jJiı: 

peynir ı:atışları üzerinde dahıı sı- selenin iııtacını reislerine bırak - le diğer ycı lere nakledilmeJ.:tedir. l ·ı ·ı ı· ve: lıı!'!' 
11 ıJ b 1 1 yı .:ım:.ı 11~: e ı er ıyen ;-ıll• 

kı l;ontro er yap mıuıı ildirilc - mış arc ır. Dün "chrimize bu suretle mü - t" • • f h" trol h&' 
G 1 k • . 1 k " garan .sının es ı, pe ftn • 

ccktir. ~ ece~~ m~vsrm .~ç~n a ın~~ıı him i•halat eşyası gelmiştir. ııırun Ab:ıan kuvvetleri taııı ve 
"\ Bundan başka, Beediy·e ma _ tedbırler uzerınde gorll§mek uze· Port;;aitte bulunan çuval ka - d L-f lt 8)ınıtı1>51 

b 1 ı 1 k d k . • an muu.n nuı a ına ıa11· 
Kızılagın 40 parasını rifetile Pangaltı, NişantllŞ! \'e re a ıKçı ar ya ·ın a te rar top- naviçc. otomobil ltıstiği, teneke Rumen ordcsuna Alman ~ıtıı 'çio 
çalmak teeebbüsür.de Maçka taraflarında yapılan lanacaklar~ır.; • l ve diğer rrt~ddelerimiz de yakm-

1
1 nın talim, terbiye ve tensıkb~'•J1 

r bir teftiş neticesinde, faz.la Bulgarıstana balık ıhrnç dn ~eı.:cel:tır. va::'ıyed ehnclerilc nihay~t şf 
bulananlar da mı var?

1 
fiatla mal sa~tıkhırındaıı sekiz edildi Macaristand:m demir ve civi buhranın artık tamamile oertaf 

Yedek Subay Okulu tıılebele- bakkal h:!lkk.ındn zabıt tutulmuş Dün t 1,000 çift torik tutulmuş, ı geliyor o!d U'.'lU göı;termektedir·.-· )ld' 
rlndcn Mehmet Ku-reıı Yusuf ve du··n bunlar da Müdeiumum'ılı·- 'ft' 55 60 k B J · B'd tl S ti B'ırlı"'• ı' ' çı 1 - ·uruştan u garısta- M~caristnndaki müesseselerle ı aye e ovye er . ~"ıı İr1 
Guven, ibnıhim Knı·ao,,mnn ve w ·ı · 1 d·r ih d"l 1 k d sını ge ven m~ er 1 

• na raç e ı miştir. yapılan husU3İ bir o.nJ,.,.mıı ile manyadnki bukran, en 1 
1
• rıo 

Rwı Yeni.gün muştereken imza- ~ l l tJ'lles 
t:ıyıp gaze~lze gönderdıkleri •= Türk - Alman anlasması 1800 ton demir ve çivi temin e- Rumen cya etini z~ e talıİP 
bir mektupa diyorlar ki: Ladikte inşaatı ikm al ~imanlar, . Ankaracla 'yapılan , ~ilmişti. Bı: m~~tırı~ y~ln. çıkmak ba~~~mış <?imasına ragme~e.1111': 

'Bnryam günlerinde vcs:ıir ıa- yenı anlaşma ıle meml~ketimiz _ uze.re oldugu ogrenılnuştır. eUıgı aeyrmden memnun. 'n ~f 
mantarda tazı yerlerde Kızılay e dileu köy e natitüleri den, evvelki anlaşmalardal.i mik- Bunlara mukabil olarak Maca-! ~ış ve Al~ınn kuvvetlerıın\rıdel'lı 
pulları verııınektc lir. Kızılnva 1 Sar.ısun {Hususi) - Maarı'f tarlardan, fazla olarnk 5 mil~·on ri'Stana ihraç edileı:ek Karabük , lak ".e. ~ugdana gelıne erd•r e· 
seve seve yardım eılerlz. Bülfın " f b 'k z k d l haber .. 
\'aLandu.şlıır <la muhakkak a;·rıi ! ıahuında hergün yeni ve verimli liralı kdaha tütün alacaklardır. n rı :ıcının pik demirleri ~on - :" ısı~w~. eı:ve ce • . 

r 

fıkirdedirler. Fakat yapılan yar- ı bir çalışmanın hızı içindeyiz. Bu Yunanistaıidan tütün mübaya- guldakta sevke hazırlanmaktadır. dılmedıgını gı%lemernışt arıYa jle 
En:urmndan ay-~ }'j ı pattığınızı ve bu- ılımın bazı münnsebetsizlcr tarn- meyand a yeni inki~f ve terakki- atını kesmiye mecbur kalan Al • Fakat dah.a .sv~nra A _!",,i ya~· 

rılıyordum. Trab- 1 azan.· rrün bu snırtte gc- uil · edil • · l ı_ d I ı•h •k k Souyetler Bırlıgı a~u• J r • fındnn s stırnal mcsı ınsıı.nı er gösteren a:öy enstitüleri başta man ve iğer mem eketlerin tü - t " • ' t :.)ettı1 .' 
r.ona kadar atık // - - - _J_ --- ·- 1 lip bllet nlmamı çok sinirlendiriyor. 1 r s b wı .. 1 . . f 1 1 1 ı ara arşı ıı, anlaşmayı bertaraf e rtl~ ııı olan )'eni tranısit ~ söyledıniz, dedim. d ge ır. arasuna ag ı Ladik kaza- tun crımıze aza ta ep r.rde bulu- . el'li uJur . ı 
yolımda D YletL liatlnaır, dostla- çe:,1:r:~iı; Ta~i~g~t br:ks~n:~n~ sında yapılmakta olan köy ensti-ı nacakları anlaşılmaktadır. Tütün Bunan eo barı%. ? ı~tleriJıitı 
Demlryolları ser- rım, mevkiine, va- rıtmiotik. Sınemn p:ırasıadan baş- ! tül erinin beş tanesi ikmal edilmiş, mü~tahsillerimiz vaziyetten çok s· k I A .h A lmanya,. kendı v d bul"~İ 
vlsinin muntaıam otobıisleri varmış., zlyetine, haline saygı gösterdlğinl:ı: ka Kızılay .için pul p:ıra.sı istedi- diğer iki Linanın da inşaatı ilerle- emındirler. lr aDUD ayı . 8Sl ya~nız Efl~k v~ Bugdan ı;.. İfS ... 
Ne fılii. nıemur, ıııze bu saygınızı hiçe sayan ler. D{'rhal seve sevr verdik. Mu- imiştir. Tc:lebe sayısı şimdilik az Finlandivadan mühim ma l teklif ed·yoruz du~ladr!k•J •1.m"JKı Dodb~ca ,.ıııı-111· 

Bir diikkinı büro haline gctlrmiş-1 tarif edflmez btr Hikaydi ile, hatta kabilinde pul bekledik. Aldırı.. olmakla beraber p ek y k d • 1. etm e ı erı, ara erıa: adı~· 
ie!'. l\Iasa başında da hani bildiğimiz cevnp \"en..ek tenezzulünde bile bu- eden ollDJldı. Gişenin önü çok ka- k a u~. a ge ıyor (1 itMi •hifeden dt v..,,,) d e d en iz ve hava üşleri kı.ırt11 11~ Demiryollan memuru kıyafetinde lunmaısa, çok haıındir dostlarım. labahktı. Herkes bilet almak için zoo .. ~ çıkarılaca tır. Buna gore Ankarad a yeni ticaret an!aş- Binaenaleyh, muhtekiri yakından farı ve tahtelbahirlerini bu de et . 
biri. Derhal ;,.ime emniyet doldu: Hele, bugüne kndar şikfıyet edecek 1 de ogretmen kadrosu tamamlan- mal!l ir:ıza edilir edilmez Finlan- 1 t:ınıynn, cmun hareketlerini iyl bflen,1 t ' d 'kl • • en Uiıı 

... beklıyordu. Fazla münakaşa ede- kt d E ... b 1 69 d' I bir' 1 . b' • . ı ge ırrne ı erını resnı 

k . - ünd "bi d · l D 11 rt d b" · .. - t 1 'f ha ) 1 bt klr' el I · k mış ır. oprus en geçer gı uasız, nı - et enuryo arı memu arın an ı • zun vcrmış ve ogre men er vazı e zır anan mühim miktarda ma- m(!Şnı mu e ı o vermes nı, &n - R "h d~ . · 
Dnha üç beş yıl cvvcllne kadar Sırat hlçbir hallerini göremedigimiz Dev- meclık. ma a ır. nstıtu u yı me - ıynda memleketimize !evk için ıs nın, ır tanıdıgınııı bu gayrı-, • t ' ~ 

ynu::ıı geçilemlyen Kop ve Zigana. rinden boyle bır hareket ••• Dedim ya, Müşfik Kızılayın bir kuruşunu almak Üzere köylere dağılmışlar- lın yola çıbrıldığı haber alınmı•· ı' lndığı _malları göstPrmeslnl temin et- d uml anya, mı d~ert ye ~~ 
lan - madem ki bu scrviıı vıır - rn· şaştım doğnısu... çalmak tenczzwünde bulunanlara d G I d E k' h' k" ~ mek lazımdır. o st o up, meveu ıye . Si 
L t kt' Lıılmeylz, ne yapmalı... ır. eçen er e s ·ışe .r oy tır. Yolunda gelecek olan bu eş· Knnıı ti' • .• -k k k 1 ıı·,:ın b unlar gu"venmektedır. '/' ıon gcçcce ım. Neyse; dostlanm akıl oğrettller; ... - d 20 . 'l'k b" I •• .• . :ı mızec gumru &(B çı ı - ., a u 
Mcmunı yanaştım: Trabzona işlıycn hususi otolıüslı;ı· de Bu çirkin hadlsenın gn7.etenizle enstıtusun ~n . kı~ı .'. .. ır t~ e- ya arasında ka~ıt, eelluloz, demır ğında tatbik edilen ikramiye usulUnU naenaleyh siyasetini de bUJ1.atarı' 

Lıitfen Tt-nbzona k:ıdnr bir bi- varmı~... neşri suretile ıılükaılarl:ınn dik- ~e grupu Laclık enstıtusune mısa- eşya vardır. ınnl saklıyan muhtekirler hakkında durmuştur. İtalyanın Yunatı15~e· 
f Pt verir nılslnlı? o t:ırafn yollıındık. kat nazarlarını çekmenizi ricn ~ır gelerı;k m~stakillen bir bına Bu mall~r gelip, Finlandiyadnn ılu tatbik etmcl~ en doğr~ bir yolclur., kendisi için Üssülharel;elet 011 • 

Veremeyiz Bayım, çünkü yarın üstü yıik ytğılı, içi tıklım tıklım cderİ:l. ınşa etmışlerdır. olan alac:\gımız kap.:ın<lıkt:ır. son- Bu suretle bır muhtc~ıı:tn saklı o· binde b ulunarak ültimatom ı d•• 
tarlfe mucıbincc otoblls yok. Öbflr insan dolu bir otobıısün öminde, larak yakalanan ve .Mıllı Korunnıa • • Bıılkıtf1 e 
E ün Karaköseden gelecek olan oto- ya~piri k:ısketll bir çı •ırtkun avaz Eitndan muavinini arayıp lıulılu, ona '""'""" Ü Ü """""" I\unununa göre musaderc edilen ma·ı d;rn~esı ve dakabındd sulh , •. 
h ıstr. yer bulunmnmas.ı ihtimali var. avaz hıtykıııyor: seslendi: """:::::::::::! K Ç K ff A BER LE R ::::::'""' lııırn bedelinden bir kısmı muhbire yırmı sene evam e eP bBf, 

Uz.fllC?rek duı;undüco.imü görünce - Haydi '.rrnbu>nl- Haydi B - Hey Mustafa ... Tenekeleri aı. vcn1cceğinclen piyasada yeni ve çok huzurdan sonra tekrar barP eslıJ 
memur mr.afa geldi: buı·d!. H:ıydı k:ılkı~·ol'! ay. dun mi? Adli d O • . müessir bir kontrol imkanı vücude hıması ka'lısında RuıuanY8;.tarı' 

!ıfa~mafih, deli, bu, ~nyıf bir - Jyi anuı, neresine oturııeafız - Aldum ! y e e: n1versıtede ~tirilmiş olacaktır Ye muhakkak ki,, do::tu ve müttefiki Y unan .. ı. ,.e 
ihtimaldir. 1stcrsı-ulı siz.in için biri bunun ••• Bak.sana dolmuş... - ç~;ıı.lları aldun mi? * İŞÇiDEN BORÇ ALAN PAT- * HUKUKÇULARI~ ÇAl'I bıı sureUe b.Qtün vata~aşlar blre.r herhangi suretle bir tevecC~ "'' 
yer kapatayım. ı - Zatınıı.ı ayakta Lırakacıık de - - A um! RO."ıı' - Şınıdı· '·-"c;.ıt yo ... lur•u ..r--ın- JJ k k 1 b 1 . b ' - murnkip halıne 1'..albcdılerek Be'cclı-ı ulınbb t . ··sternıerPlt .., ıJ 

T kkü de 1 - Hamdi Ağanın kavurmasını nl- .... o " lj .ru"u .,.u u. ta e e crı, u sene tıı.nışmıı yenin, Fiyat Murakabe Komisl·onu - ~ • • e e~erı. ~o .. ıtt:.iııİ , •. 
- .. r e Lim. . · ğıliz ya Bayım. Buyurunuı. şoforun dun m"ı'. den neşrtyatını tııtll eden (Tahidro- ray 23 ü d T k i · 1 · bılii.kı J il ar... .,. dO-- Sız ubur s:ı ah b rcl,et ..-aktin·j yam boş... 1 

1 
•• ~ mı, ayın n e a s m gazıno- nun memurla.nndan daha fazla ış • S1 onu, ng ız g • den 

den y:ır ı nt evvel buraya gelir- Fh 1 k - Aldum ! mos) nd!ı Rumca ı; zetenin sahibı sunrla V<?recckleı"<lir. göreceklerdir. Bu suretle bugüne ıııı- lıafazada ısrar eylemesın 1urıl1" 
Sın •- ve olo uıı Kıı-k<ıscdnn dolu • • ' gair ~--''~•lmşu~zd}'uv~s1 ~111 Alblalh - Kolcub:ışının ya narını aldun Kostantm,. dun Blıınci Sulh Ceza + TAl EBE l!AKKl~'DA .ı-h b" -k lk l k b h ti" k " ve ıe· "' ·• ' . . ;ıap:ır... s...:uı ı en 11 8 yer u. .., mnhkemesı tarafından dolandırıcılık • • • ı - llu· z:ıran uıı a .. yu nı yasta ihtikarı ayı a a a ı çı armı,._ tc)' 
gc:lm s c ~ cıinlz mı.emmendır, hı- duk. mı· , kuk f.':ıkultesinde hc.r sınıf talebesi önllyccek en kuvvetli udnn atılmış daki Yunan şileplerin• zap jştJl'l 
)el 1 z.1 .ılıı. ot•p,·ur<ıtıonz. _ -..•c "akı't "ıılkar bu? Cevap yok. saçllı· lcvklf olunnıuştıır. Dekıınlıkr:ı bıldiıilen bi k c.I' c Jncııktır · • R 'b ' ••acılr 

• ... • .. İddia olnnduguıı:ı göre Kostontin, ' r aç er. · 1
' • mıştır. umanya gı 11 1"' • uıf11ı 

L ten De\·let DcıniQ•ollarmın ne.re _ Ah:ı .. Şoför ~ehyor, çcyııık aa-ı - Hey_yy Mustnfl\! .. !ie dı~·orum kornısyoncıı ,\hnıet r-;rol ile bıılıktc, ten bııini seçerek lıun.lara muntıı:ı.am 

1 

Bu sebeple muhte~rler, böyle buh- ve Yuioslavya dahi YunaJlı5 ciilı 
ııind kol L lık ve nc:.aketl<' karştlaşa- at !Onr-.ı yoWa:smıı. enna ... Kolcubıışıııın yng"lıırını... olnınk devam ı!llccektır. rnnlı uımanlarda mılleti ııoynıak su· I. d ~ ·ı . bir tevrC ~· 
ı·ak haz '" ı;ılnn<'tlati•k duynı:ıını - - - Almadom ... Almnduml gazetelerinde iş verdikleri Ahmet Mu:ıyycn müddet zarfında dersle- rctile glristikleri faaliyete devnm e .. , uç ~.ıc• &eh man~~ı ekte11 ' 
ş~lır kı, lnırndıı Ö) le olmasın. Pnrnlurı verdik, çubugııı:ıuzu yak. Otobüs zıngadak duı·du YC Kolcu- Yılmazdan 20-0, ihsandan :ıoo, Rnşlt· ı·lnı ~miyen talebeye Dekanlık •.a- 1 dı:tnlyeceklerdir. v~ ~uza ~ret gosterrıı 

Tckını ~ekkiır oonı-ek nazik !U~ lık, geçtik kurulduk yerlmııe. başının unutulan ya(;l:ırını almak i· ten 300, l\lehmetlen de 100 fıra ke- lebenin sınıfına göre llin edilen4 TASVİRİ EFKAR ' Mili! Korun- kınmışlcrdır. jşe?Jtf 
rnı.:run yanından :ıy ılırken: birSaııt dokuz ... Sal\t on... Sant Clll çın tekrnr Erzurum:l döndiık. falet nkcesi nlmışlar, fakat gazete derı.ılerdeıı birini seç-ectktir. 1 oı:ı knnununa ili ve edilecek maddeyi S ovyetler Bir!iği Ko:;' plist' 

Öbü ün ok "luik meı:nurur de- •.. Sonrn teknır yola çıkbk. ka,pandıktan sonra bu paralan kcn- Belediyede.• 1 şu şekilde teklif cdCY: M eclisi R eisi ve H ariciye. ~~tıİfl' 
r g • ç e! cl - . • 1 - Yahu .•• Hatıl çeyrek sante ka· Biz bu :ıkş:ım Trabıonıı varacak· dileııac iade etmemişlerdir. J rı,.... 

)arım .s;ıal t. eıV'\' l ~ - C~!'ldmll<ivlc ~:r dar yoldaydık ... Akşamı lıurada mı nk. Halbuki karanlık adJlmakıllı ha- Kosümtln sorgusunda bu paralan ' Teklif ettiğimiz kanun ri .~olotov'un Fübreruı-~ bir .5!: 
'arsa oı ctım a acag°l'll, eg ı~u. d - .. 1 b uld k ki'ıi•ıt almak üze.re sart'etti.ı:'1nı, iken- * VA.LiNiN TETKiKLERi m!" dd ..,.lerı" muzakerclerde bulun.d . . g ı.1 .. riP 

E t E - ü t rih l _, c eeegız. sınea, guç ha le Bay urdu b u . .. ı:; \' ı· B ledJ R I • L" r· K d •4 .., li Je P'" ot• 

Ö
-:- _ ve.:·· !.:""' ınn. 6 c 0d"0~1 • - Aha... Şimdi Bııyım... Şoför - Bu gece buradayız! dilerine ödlrcceğini soyleınış, fakat a 1 ''e e ye e sı ut 1 ır ar, rada Rumen Baıveki 1 çe P" 

biir gun, ço ... n:ı.zu: memur n < e- bl kad 1 h t B ,, h ı..~- BJ d B bunun tev'·'fı'ne, Ahmet Erolun da dün Eınln.ön!l mıntaka ında kuymıı- ı - MiUi KoMlttma Kıınııtt1( hükiıın N P. ada l)LI d"'' 
d .:.ı t b . t--..ı 1 . d • r nr · aşını ıı:orm )C as aneye aruı gurc ava ""'il··· r e ay- ıu ti ye azınnm oın "" 

l 
ır;• elaatl; e, beenı D~evlJ'• e D~ ~ış !ol ı<..- J...adal' gltti de ... Aha, ub:ı ... Gelir! .. burdu ~ôrürünı. F.akat aramJ:ı:da ik:ımetgiba rapten erbest bırakıl - kamla birllkte tefUşler<ie bulunmu.,_ fo,.f alıUttıde 'ftıoTlanıtı saklıyarak •• - • ba la . !arı naıl'rı d:t• 

-nm a era r, et emıryo nn S ık· Sa t b" Şor· T ..__ .ı.. ""-lk k . m:ıınruı. karar verUınlştJr. tur. Bu meyanda Vali, utimlik l,le- pıyıı1rrı11ıı aı•retmiycn satıcılnrı ihbar gor~~mıye f ma ··- L=-tte _..;o 
an:.ıt ..,.,rvısı uurosun a a ı ., ... h""' cll , k . ti 1 la * T'E"'RAR "!AffL·~~ı OLDU- nnı e ı.:v~en getırmııtir. cı en 1.'a otın arı s .. ., .. t n ,,_ • " ... ih L~ Tr _. <>- •• Ln d isb t -'"" ant on ı... a ır... or ra<nUıı...--..ın ...., aeıt vapara yetıı- •. d ,, _ _, . . • l l tand ilıb ,, ...... b ld kati ceJbed ·cek nuuu.;r:, <{f!1";. 

ttin •ml ı: r ... me ıı; yeıı yo cu r var. "' " n u.. • liıı tukdirde, mwıad"e tdileıı maim Hadıse; Rumanyan ın, : ·· .. 
11 

il"" 
ctrto e l. yi b Nihavct hcl~ ,.fıkfil' bir bnt'nva Şoför, .~ızwnıp duran bu bcdb:ıht- DAR - m.· müddet evvel Galata Polı_.e • l ti . l l 1 d ldu"U•· memur, ne o masanın aşın· ~ ~ ..__ 1- •~ • :ıymc ıuıı ırrırısı, vıa ııı satı masnu mutavaalı atın a o • 

ay ı. A • ,._.. 'k: .. _ 1 1 k h b ~ .. ~APIDAN DO .. c-TÜ - Kudlr- mıı ea ·ıp, mu,wıre wor uı u."Taııııye daha ..,Östıı?rme te ır. G "'\' d d 

1 

doğru, şoför '-'lkagcldl. lara da gü uyor: ve clvarındakt esnafları moa)-yen -ı k. L .. • ,,_1 l ~" · k d. r 

- Trnb•rnn bı"r bllet'. - Rn.,.dı Bismillah ... Haydi Alla- - ma uıı gu ... u açı au.ım arruıı- ayı araca :ığhyıın Galata komi- ._. ı ,, / 1.: 1 d"/" <> O 1~> ~ ı o urrı · lcsı: 11e e ı ı-r. M h F • 'f 
Allah Allah çok naıik memurıı ne ha ısınndadık ı.llyfn ~kalım! sınız da! ser muu·ini Talat, Niyaıi, polis gada Belediye tarafından lstimlfık o- f _ llıtikıir vo.pt·{iı sabit ohııı satıcı u ar rem eyzı 

oldu ki, bnşı;ıı kaldırmadan cevap Arkaduıı duıı ~der ~ibl inceli, ka- Ev~t, rnuhnkknlc .ki içimizde bir Kahraman, Zeki, Hüseyin ve Kini, dllen evlerin yıkılmasında çalışan ıım ticrırcthane!ltnbı, ce:asımıı hita _ - - - - ------
veriyor· lınlı sesler blrlbırlne knnşıyor: açıkgöz vn ama, kını! Blrlnci Asliye Ceza mahkemesi tara- Yusuf dün 8 metre yüksekliğinde bir ınuırı krıdllr seddi. ısl 

Y~r yok' - Hnydl Allaha .ı.smarlndık!.. He1e bu işde gözlerinin dört açıl- tından hapse mehkOm oltınmuşlardı. duvarda iş göri\rkcn ınuvıızeııesini Bugün ga:tete 
:- I<'akat ... • Otobfi~ Karakö~cd_:n Hıı~·dl Allnha ııunarlndık! mı~ olm:ıııı. l~ırngelcn Bele~lye mc • Temyiz ~ı-afı~.dan ı<uçh!ların ee - ~ybedcı·ek düşmüş, muhtelif yeı·le- Şirketihayriyenin kapatıldı , 

boş gel mi~, benlm ycrımı de n:ı gun Sarsıla ı;arsıla şoseye girdik. Bir murları. hanı onlar nerede. -zalnrı az gorülmuş ve )Cnıden yapı- rındcn ynralan:ıı·ak Ccrrnhpıış:ı has- ı k l />t 
evvel kapııtn:ı!:tımı. de arlmlll:ı b:ıktım ki; anıan ynrab- Ne Erzurunıdan :ıyrılırkcn, ne lan muhakeme aonund:ı maznunlar tanesine k:ıldırılmışbr. arar arı Adana 13 (Hususi) -;, ıı~ıl 

- B letleı· ~uldı yer yok' bl ı Çuvnllnr, sepetler, bohçalar, ™· Ilıcada, ııe Aşkalcde, ne Bayburdda, 14 er ay hapis ceza51na mahku.m e: + KiN YÜZÜNDEN - Maltepe Şirketi Hayriye, Boğaziçi kış' d d 'ı- Ni(;de rvf~c. ftıı" 
Yerimi laıpa~,tmız, v~ b:ınıı lill'r, paketler arasında birlbirinin fi- hattn dah:ı sonra ne Gümüşh.aııcdc, dılıııl.şlerdir. Ancak irtikap ettıklert dcmirelli.k fabrikasında çalışan ,.0 1 vapur tarifesini önümüzdeki ay C an~d.8 ~ • 3 n ~e • · 0tdııtr". ,.. 

bugün içln bu s:ıntte G"C]meıni söyle- zeı·ın<!e knruıca ~ibi insan... ne de Trııbzon.da. hull\ a butu.n. yol paralar az görüldüğunde.n ceza 7 şer ayni fabrikada ikamet eden N<.«:ml başı tatbika başlıyaca.lctır. Beledi- .?vı ın aş.mdu. alrrtı.~ hııri'"İ !'ıır 
mi~tınlz. Şoföre e •ıldım: bo\'Ukndu, hiç lıı rknoktnd:ı flı.~r kış~lo!- nya indırilnıiştir. ı evvelki gece Taksimden geçerken blı'. >enin Bebek hattındaki tramvay gun gazc~esı ~vke • rh'·ııtt" t-1e• 

- Satıldı L•Jctler .. yer yok! - Yn Bclcdıy" memuru bu Jrnla. sun arşımızn çı .1P ta, şo ore: c .. u- * HJRSIZL/J(_ Ali adında biri- nıüddet ev\·cl kavgn cttig"i fabrika f 1 1 1 setine dokunacn neŞ 
1
·)1eff r"ı• 

w b k d d b h ı K se er eri a7.ıı tı acnğı veye tama - V k Bu znt blr mC!tnur olrnns:ıydı, fe- balığı goı·ürsc? :ıre :ı aru, ne ır u a ···w oyun si, cvvclki sabah sant 5.5 dn Vezne- u"tnlnr.ndan Şevketle karşıla arnk lunduğundan, lc:-n e le rıe1 
'el .. tanı. ·vu· ıu"me tuhnf tuhaf bakarak rrı"•I- mu ·aşıl oı-sun sen I• dcmcdl•·ine go- 11...__. b' b be d-kk. kepen tek k t 1 d N .. men kaldıracağı haberleri ü:zerine • 'k" l • u··Jdet nn J.dU:ım c yapaca.. .ı .., b ld h"ki . 1 ° 1 c cıuc ır er r u anının -, nır aYgaya utuşmuş ar ır. et. yetınce, 1 ·ı 1;ırte. ın 

Kendımi kavgn etmemek için zor dü, sonra nlnylı alaylı mırıldandı: r~. ~ yo 
1
°. ~ mıb ın~l nk 0 an şo- gini kırnrak içeri girmiş, ustura, ceclc Şc\ket bıçııkla Necmiyi yarnlı- Şi.ı.keti Hayriye, Köprü ile Bebek yattan menedilmiştir. • 

1
•1J 

~utttdu.m, fakat hakkımı da aramak - Hıımsi koydum tavaya... Ha ~~:na:~e;be:~~ ~~ z::m~t ~~~:~zm~! sabun. kolonya veuıir cşynrı torb:ı- yarak knçmıık lstenuşse de yakalıın- ar ında, birkaç vapur aymırak, ıf ,... 
ıs e ım: başhıdı o:;nnm:ıyal.. sına doldururken yakalanmıştır. Alij mıştır. Yaınlı Beyo •lu hastaneginc bunlara daimi ve sık seferler yap· Paısif korunına .. v'~j~~ 

- O halde, niçin bana yerimi ka- Ve birden tepesindeki ayna parça· KA NDEMiR ndlıyece tevkif olunmuştur. knldırılmıştır. tırmıya karar vermiştir. Ö .. ·· d k' 1 günU itti' 
numuz e ·ı sa ı ~ ııııtı • 

te. aıakaclnr dnire erk~teri uı',, 
rakile pıı.sif korunma ~~ toPı~ıı - Peki .•. Ne ynpncnksın:ı:': Buraya gel;şiniz bir çılgınlık ... Fakat 

İstanbulda ne ynpncaksınız? 
- Bilmiyorum. Gidip blr knç gece Halhne Teyzemde kalacağım, .Q 

Veznecilerdeki evde. 

- Soıırıı? 
Şefkat ilmitsizlik içinde b.lşını silkeledi: 

- Bilmiyorum, no yapacağımı bilmiyorum. 

Ben onu bu ümJbihllğin içinde bir müddet alıkoydum. 
Belki Seyfüıiz bir dünya!'!a istikbalinin ne olabfleetirini 
Birdenbire hıçkırmı~·a başladı. 

G6zlerl dald1, 
dilşünüyordn. 

- ~c'bt H:ıııım! C:.:dll'.!l, Seyfiyi ben kardeşim gibl severim. Siz 
onun yadJginsınız. Siz de benim kardeşimsiniz. Slıe .. . 

Yqlı gözlerini ibirdenbıre :ıçarak: 

-Yadlgrı mıyım! dedi, niçin saklıyorsunuz benden? Öldü mil Seyfi? 
Rica ederim ·yleyinizl 

Ayağa kalktım: 

- Siu namusum üzerine 
TU:ı.. Buna inanınıı. 

söylüyorum ki, dedim, öldüğünlı bilrniyo-

Büyül: biı• sevinçle doğruldu: 
-- O halde ya~ıyor ! liedt. 
- Onu da bilmiyoruz. 
- Nıı.sıl olur bu? 
- Olur. Hıırp bu. Ynralananlar ve ölenler olduğu glbi kaybolanlar 

da vardır. Sonra anla~ılır. 
- Sonra uıı? Ne zaman? 
- Bilcmcy.iz. Birıız sııbırJı olunuz. Hatti ... Şimdiden 'bir az oııu unut-

mı1a çalışınız. 
'Ilı kr:ır hıçkırmıya baflııdı: 
- :U nn~mnk m1? .• dıyordu, ne söylOyoreunuzT 

Büyük milli roman : 

Ya za n : Server 

Onun ümidini bir.denbire ke menin blr vahşet olcloğunu çoktnn nn
lamıya başlamıştım. Oyle anlarım vardı ki Seyfinin aldandlb'1nıı hilkme
diyordum. Bu aşk, bu ~ğlılık, Seyfiııin viieudünden eksilen parçalarla 
ber:ıber aıalamıızdı. Hayır, fakat lıakıkati de söyliyemeıdım. 

- Unutunuz, demiyorum, biraz diyorum, yiinl bu buhranı geçi~ti -
recek kadar .•• Yann Seyfi belki birdenbire ortaya çıkar, snkat veya sağ
lam bir halde .•. J{imbilir? Fnkat aksin) de düşünüp onn göre boş yere 
ümlde kapılınanıı doi:rrll mudur! Emin olunuz ki sizi lıir feUi.kete hnzır
lanıok istemiyorum. Yemin ederim ki Scyfinln öldügüne dair hiçbir hu
susi ve resmi maHlm:ıt yoktur. 

Onn doğru yaklnşlım ve bütün snmimJyetinıle dedim ld: 
- Dinlcyinlz beni. .• Sizden biı ricam vnr ... Ben İstanbula mczu-

. nen gidiyorum. Bir hafta sonra dôneqeğim. Orndn benim blr annem var. 
Benden b:ışkn kimsesi yok. Yapayalnız yaşıyor. Bizlm halimiz, vnktimiı 
iyidir. Sizi annemin yanına götüreyim. Dir müdclet onun yanında kn· 
hııız. Benim hemşirem gibi. .. Anladınız mı? Hemşirem gibi... ÇOııkil 
Seyfi de benim kardeşimdir. Rica ederim lr.ı tckliiimi reddct01cyiniz. 
Annem de slı.i kızı gibi ısevceck. Eminim. Ben burayn d~nQncc St>yfi 
hakkında malOmat alırım, slzc yaıanm, yahut neferle haber gönderi -
rim. Anladınız mı? İsterseniz :;ize bir iş de arnrız. Benim Hilallnhnıer
de. tanıdıklarım da var. Hastabakıcı Jl)(!ktebine ıtrer haiz, diplomalı has-

tabakıcı olursunuz, hem vatana bfaıııd crlersiııi::, hem de hayatınıZJ kn
z;ınırsınız. nen Seyfi numına hareket ettiğimi fnrzedlnce sizi bntakha
nelcrdc bııakamam. 

Şefkat önüne bakıyordu. Dirde.nbirc ltlrıız etmemesi bana cesııret 
verdi. Tereddfıt ettiğini anlıyordum. Bu tcrcdclndü kırııınk için: 

- Annem size minnettar olncıık. Yalnızlık oııu harap ediyor. Ne 
kııdar misofir canlısı kndmdır, gôreceksinlz. Hele size bayıhıcnk. Bun
ları cin onlatırsam tıizl kııı Til•I scvcc:rk. Rlcnmı kabul edınlz. 

Yaşlı yüzllnü bnna do~ru knldıı dı: 

- Estnğfurull:ıh ... dedi. fakat ... Nasıl olur? 
- Nlçiu olma ın? Ne mahzur ' 'ar? Hunların hepsi mümkiln ... Ve 

ancak bu şekilde mluuktin .•. 
- Fnkat ben sJz.I hıç tanımıyorum. 

- Hakkınıı var. Ben siıi nnııemin yanına götüreceğim ve borııya 
döneceğim. Beni İstanbulda sorablliı'sJnlz. O zaman itimat cdtl':cksinlz. 

Kız birdenbire sıçrndı: 
- İtimat me~eleşı değil, dedi, hn:ı.-·ır ... Katlyen ... Yiini. .. Tanımı. 

yorum ıslzl. •. Bu ıyılığlnh:ı nasıl kabul edebilirim? 
- Asıl siz bnnn, nıın me iyılık ctmi~ olacaksınız. 
- Oh ... Ne nıüıuısebcl! 
- Evet, emin olunuz ... Siz cep hı de bir o~lu olan annelerin bnh -

rnnlnnnı tn~nvm· edclıilirslniz. Ynlnızlık onlar için en bilyük fellket
tJr. Si:o.: onun yanında olıır•anız her.im için de bir kuvvettir. 

Şefkat, yini.inde bir tclıe"süm b:ışlruıgıcile, ııus:.ırordu. 
Tercddüd6n0n azaldığını lıis~dtlm. 
Neticeden emin olduğumu kendisine de telkin etmek için yazı ma· 

sasıne doğ"ru ağır nt'lr, sükilnrtlt' yüı Odilm, oturdum, snatime baktıın: 
- Belki otomtıbil hazırdır, dedım, nrtık yolda hiç münakaşa ctm&o 

;>iz. Enıintm. Şinldlden "ize tcşekkiir ederim. 
Önüne bakıyordu, basını bıına do~ru kaldırdı: 

(Oevr.mı yar)' 

rinde görüşmek üzere ıt 
yapılncaktır. 
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Ölüm• çar• "*' 1ıi'11 
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iıterıeni6 aı • ı..ıf: 
l ' 'fA &J o unuz... .,1r, 

·n cıt9~~ 
İns:ın, ölmemek lçı ;,ıeıısc;ııt• 

hayat, ölmekle, ötı:ıtck oe•del ,,. 
arasında ı:cten bır ın ~ JJ1 ~· 
Bu mücadelede ferd, ~all'Jı)'• 
luptw., ölilınc çart b 111-
tır. i 'fıJİJl"' eti· 

Fransız mütefekkir ·JleJl ııd ııl'd 
yııtın bekası için dld~·ti 1'•ıı "° • 
yele tabiatin llhanı et ~cıule• 4' 
~steriyor. Evlenlni' • slllİ;,pi cst"' 
cuk sahibi olunuı. cl .. nd• tıJ ol'.' 
ğllse bile, dOnya .>'?'" ~~1' 
ııızı yaşntabiJ1r111111·: · eıı b 

1
,)• 

!ani oldukea, onlar ~'":ı"ııı ·b.1.:.Jıı 
mazhariyet, temlı bıfu cerııfY.J1r 
mak ve mensup oldu .. _.ı.t:lr• 
firemesine hizmet etırt-· 
frrdin beka.'lıdır. 



®rp vaziyet!] Antonesko 
Romada 

Taranto hadiıJen
nin doğaracağı 

neticeler 
Veni 

glSrDtmelerder« 
na çakacak? 

Siyası meseleler lkdenizde bir 
lr: gtliz muvaff a
kıy eti ve ltalya• 
donanması 

(1 inci aabifeden devalt'll 

lan1ak iciıı lılr ıBlah yapıldıihnı 
l't! Amiral Fol'bes'in istirahate 
~kll~rek yerine Amlr.ıl Johne 
!_Q_'"ey'iıı an:ı.vatnn filosu kumnn
-ıılığuuı ve Amiral Henry Har
ltolld'un deniz kurmayı reis mu
-lnli~rne tnvtn cdtldiklerinl zık
lttınt~; İngil~ clonnmmısının böy 
it ııkttf \'e dınamık rollerini ve 
llıuvııffakıyetlcrini herkesten ev -
~ Türk vatanseverlerinin nlkış
.. .racağını ilave etmiı,tik. 

Bu tcmcnnılerden bir k:ıç h:ıf
~ ıonı a lltgiliz bnncıl:ı rının 1 -
d l~an donan ısına vurduğu bir 
lltbeyi t lınriız ettirmek biz.im i

ç b yuk bir zevktir. 
h Ccıçı lıu dar beyi vuran bizzat 
~'ltp eını eri dı .ı, AJcı:!eniz fi -
. suna mcııs.up deniz tayyarcle

l'iılır. I• aknt b r hnlde bu dnrbcyi 
~llıı eden ~glliz donanması 
da ~nıa ı v:c Amırall ri oldu'ru n -
.a, n •hız b 'ı i•.re iııdr u:lalı e
-.ılın~ olan yukırek ~ m::ıncl:ı ru
&unu l.ez:ıh'.!tleri addedilmek l:i
tnı . Ç nkti İ.taly:ı donanması 
't :rı d il, h bin b:ış nd nbcri 
:ır o harp Um r. da bulunu

>lırdı... İnıtlllı f'J ı anım h.ıvu kuv
~Utı::ı d~ yeni ilhnk. edilınt, bir 

'iv t dt?ğildJr. Bu c!efaki Ta -:ntQ muvaffakıyetini ınemnuni
tle ıila:cdcrken bu muvaf.fakı

htin niçin şimdiye kıı.dar gecık
~ olduğunu düşünmemek te el-

l'!lmiyor. 
li 11112 ikiııcit<'şrln gecesi İııgi • 
h z ılcniz tnyyarrlerl 'faranto 
,:rp limanında mahfuz J>ir halde 

tan İtaJ:ı•an donanmn:nna mu· 
~akıyctli bir hava t:a:ırruzu 
~ak üç biiyiik zırhlıyı, saffı· 
~ ~nıiıılnı ve ıtd kruvazörü 
b~Y'Ctli hasara uiratmışla r; 
lllıl•r limanda lnımıeır auya gô
~üş nziyette harp harici kal
~tı.rdır. Yüzdürfitmel.eri ve ta· 
ti r f!Gilcrek t&krnr faal hizmete 
te l"ıııeleri aylara. belki de ı;enele
tO tnuhtaçur. Çok esirgenen göze 

P b:ıtar. 

~sı dikkate .. yandır ki ltal
~· , lnarllll harp gemileri!P., 
~ 1 bir muharebeye tutuşmak -
" haldı olar.ak cekiniYorlardı; 
~hava kuvvetlerine ve deni
' rına güvenerek lngfüz do
)1' lllasına bunlarla z:ı rar \!C'rmi
~ Ç1t,Jıştyorlardı. Eu defa kendi
'- . in yedikleri pek mühim dar
~ ille. duşman harp gemilerin -
~ değil, kendilerinin gilvendfk. 
~ tayyarelerden vaki olmuştur. 
llıııııL. ~arbeyi ne karadaki hava 
.~na topları ve ne de ken
~ llltltenrnz ta arcleri ve avCl
~ ın nudPbfln t~ r. Bu harple 
tı ~~herin harp ilerine k:ır
h r şey yapa.mıı.dıklarııın dair 
ı_ "aş Y:ıvnş takarrür ctmıye b:ış
~ lııış_ olan ~ni bir nazariyeyi, 
~~4'dise, tekrar nltüst etmiştir. 
~ 1 umarub iyi tayynrclel'e 
lttt~' cesur tayy::ırccilcrin iyi 
"-

11> ve ihzar cdılmiş bir gece 
dır ~ile neler yaunnya muktt>
•he 01a~lldiklcrl ve bu işı.Je adedin 
'- l'ltnııyeti olm:ıdığı bit: kere da
'tt 8-bft olmuştur. Böyle münfc
"" .,.~ ieln bava hikimiyeti. 
fıı\' listünlüğü, tayyare çokluğu 
h"'..n elıeınmlşeti: haiz değildir. 
~lş11tll olaıı şeylar: İyi tay
ti'- eler, cesur ve mahfr t.ayyare-
"r . l 
~ıy malümat nlıp ceııurnne 

U ırı.ı IMlfc~ devanı) 

Mussolini Rumen Dall;v Telegı:aph pze~n deniz 
Baıvekili ile muhabiri de, İtulyaıı gcmtleri üze

rine to~p.il serpmiş olan lngı1iz tny- mecburiyetinde kalinaktaydılar. 
go•• • t • yarelerının <Arc - Roynl:ııo tayyare . • bu 

(B~d•ııam) Mısır harbe 
• • rUf U gemiaindeıı uçmuş olm:ılanm müm _! l~te. bu defa .Berlmde 'VU~u • 

Roma, 14 (A.A:.) - Stefani ajan· kün adifotnıektedlr. Zaten bb.ı kaç lan ıçtıma ve mmallereler, biJhu-
sı bilcliı iyor: gün evvel, Sardinya ~dasınd:ıki sa bu on döl' qrlık itlerin umumi 

Dün lııütün nazarlar Kahire
ye tevcih edilmifti. Çünkü Mımr 
devletinin ltalyaya kar§l resmen 
harp halinde bulunduğunu ilan 
ederek, müttefiki J~ilterenin ya
nıbapnda yer alıp alınıyacağı Mı
sır parlamentosunda brarlaıtın
lacaktı. 

gırmıye 

Rumaııya hfıkumC?t reisi General KagJly:ıri limanına yapılan hücuın 1 bir muhuebeaini yapmak ve on• 
Antoıiesko, refakatinde Rumanya da, «Arc Royab tayyareleri tarafın- lara biribirlerile telif etmek arzu 
Hariciye Nazın Prens SturdZa ve dıın yapılmıetı. ve ihti:v.aCJDdaa ileri sel•İş olmak Saadi Partisinin Mısırın harbe 

girmt!$İ için parlamentoya yapbğı 
teklif dün müzakere edilecekti. 

karar 
maiyetleri olduğu halde bugün saat T " . IA d H 'ki f d"- • 
10 da hususi trenle Romaya gelmiş- aranto hadısesinin doğura- ~zım .. ır. der. 1• 

1
tarad ta b ıae~ı- verecek mi? 

tir. cağı siyasi neticeler 1nın mu~a ~s:::..~ ma -~~ 1~azı ... ~-.Mussoliııi Rumen misafirlerini f:re gırıımıı • .... .... a .ru-

garda sela~ılnmıştır. Garda bulunanı 
1 

• B~tü~ . İngil~z gazeteleri Taranto manya tarafından iU son Ruman
karşılayıcılar arasında İtalya. Had - ıad.ısesıııın dogurnblleccğl slyasi ne- 1 ya istilasının Ruslar tarafindan ilk 
ciye Nazıl'ı Kont Ciano, Gcnclkur- tııyıç~ım bahsetmektedirler· günden itibartaı kat'iyen tasvip 
may başkanı ve bit- çok sivil ve as-ı D.aı~y Expre~ gıızetesi ~öyle dl - edilmemi~ olduğuna hiç fÜphe 
kerr erkan göze çıırpmaklaydı. yor. I~te, Berlınde bulunan Moloto- ktur K .._1 , ___ d 

.!l!ussolinl ile General Antonesko- ~·a verılcı:ck hnberler; İşte, Staliıı yo • eza ·~J'&nuana ~urup 

Muharrem Feyzi Tocay 
S31ldi partisi, merhum Saad Zağ
liıl Paşanın teşkil etfiği koyu mil
liyetperver ve tam istiklalci V ef d 
partisinden, bunun şimdiki lideri 
Mustafa Nahas Pqa ile anlaşa - • 
mıyarak ayrılan hızipten teıekkül 
elmi~tir. 

nun kar;:lleşması gnyet s:ımlnıi ol • ı~in, Mihver dcyleUcrine çekilecek dur~rk~.!unanutana tecavuz et
muştur. hır taziye telgrafı mevzuu; i~tc Yu- mesı YQZUnden Balkanlarda ta-

Rumcn hükumet reisi, ynnında t _, nanlılar tarafından, cllerfncle bulu - haddüs edecek J'mİ •c belki de 
talya Hariciye Nazırı Kont Ciono l' :ın ~slrl~rc verilı'cck tafsiliit; işte çok vahim ••ayetle .. için Rusya
ıle Rumen IIarlcıye Naz. :ı olUU!JU I'uıkı!e.rı_ kaı:arıncln kuvvctlcndire • mn behemehal reyini almak iktı
hnfdc otomolııllcrle ltalyııdnki iku -ı .:t•k bır ~ıırflse ve ıııhayet, işte Frnn· za eder. 
metleri esna ın<la oU.İracakları Vill:ı koyu alakadıır edecek bit• vakıa. i Be r 

1 !\:tadan •a i tınişh•n!İı'. Tiınes gazetesi, -.yıkıcı bir darbe:. şte r 1~ çok ~zun. v~. et-
Mussolini _ Antoncsko bıışlığı nlbnda ııeşretliği bir buşma- r~.fl~. yapıl~~ oldugu bıldırılen 

.. ~ • kalede, ezcümle şöyle doınektedir: goruşmelerın ılk mevzularını bu 
nıuJakatı . . . Bı.ıo parlak galebe, yıılnız bahri vazi- meselelerin teıkil etmekte olduk-

Roma, 14 (A.A.) - Stefıını bıldı- yeti değil, belki siyasi vaziyeti d • larına hemen hemen kat'iyetle 
riyor: . , tahmini k~b~I olnmıya~ak dcı·ecedc hükmedilebilir. MaatDafıb bu ıö-

G<!ııeml Antoncsko ıle I rcııs tcbdıl ctıruştır. Vakıa ltalyan zırhlı- r" el rd ilwer leli · · 
S urdza, Kont C'l..ıııo ıl<- birlikte \ c-ı larından hiçbirisi batmamıı,tır. l•'a. bupnd e e, m dev • elerrı~ 
nedik :ır.ıyma gitın·,.ıcr ve Mus o- knt onlıırı tı'!krar yuzdürmek ve tek- .un an. sonra yapacakları 1J l• 

~ini tarııfındnn kabul edilmışlcrdil'. uıı• hizmete sokınnk lnkıtnsız bir ıu- çın ycnı Ye ....ti kararlar Tere
Jtalyanııı Bükreş ve Runuınv:m n l"Ctte, :ıylarcıı deva:n edecek mesni ceklerini de ciddiyetle gözönünde 
ı~.on~a Elçılerinın de iştirak eylecliğl n<!tıccsinde kabil olabilir. Mussolini tutmak lizımdtl". Bu İfler ne ola
l?~U:zmcler sa:ıt J .30 a kadar sur- yıpratıcı blı- lınft:ı gccimılştir. Şir. bilir? Bunlar hakkında iki üç gün-
ınuştur. 1 ket mihverinin Bcrlınd<.'ki reisi, k<!ıı- dür o kadar muhtelif mütalealar 

Kral, Antoneskoyu t d! melen muv::ıff:ıkıyctl<!rinin bir bl- yürütülmektedir ki bunların için-
kahul etti huıçosunu istlyerek, ihtiynth bir mü- de hak'k f buİu k 

. dckkik olan .Molotov.a göstermek nr- • n 1 a 1 ••.• P .~~.~.';111>'_~ ve 
Roma, 14 (A.A.) - Stcfani aJnn- zu ederse, Mussoliııi, şüphesiz, daha ın~ın he~A diifündugunu .•oyl.e-

sından: m t b d !...ı.~-
i ,._ aıkıntılı daklknlııl' gc~ireceklir esme a 11 iM! aa ve 1HUUU1 

Kral . mparator, ogle vakti Qut- . . · yoktur 
rınal sarııyınıla Huıııen Başvckıli Daıly Mıııl gnzctesının başı:ıaknle- • • 
General Anton03kn ılc Rumen Hari- sınde de eoyle dennıcktediı·: Halyan Yalnız bu :ııem Alman-Rus ba-
ciy,e. Nazırı Sturdza~·ı kabul ~tnıiş •1 ıılosunun parçalıınması, Mihver dev- lu,ması ve konuşmasmm, t~af
tir. letlel'llıln, kendl harp pliiıılarını ye- ların pek kısa bildirdikleri safa-

Hükiimdar, kcndilerıni yemeğe a - ıııdıın tctkılı:e sevkedeccktir. Çünkü h t ·· ·• ·· t.irildtlır. ih" 
Hltler, şimdi~·e kadar fOCkindh ve a ı gozonune p .. ç• •. ~. ~-

hkoymuştur. B<!rlindeki Alınan • Rus müzakerele- ler, . :ru~aıula da ıoyledıgımız 

Tebligler nnden tevahhu~ eder gibi göriineıı, veçhıle. ılk Mosa....ı konufma ve 
kiiçük ve bitaraf rnllletleri kor.kut _ anlaşmasından ~ neticelere, 
mak için, artık bu donanmaya isti • İller istemez ta1u1ap kalmaktadı.r. 

(Biriı<ıci sahifedıın devam) nat <!d<!mlyeeektir. Mihver clevletleriıüa gİrİfraİt 
Pındos mıııtakasındn müfr<!Zcleri · Makale şöyle bitmektedir: Britan- olduldan bü)'iık macenımn son 

mız taıafından yapılan muvaffalu- y;n milleti, İbı.lyaya karşı başlamış safballlnm kenııi' b.esa tab-
yetll hücumlar netıcesl, Arnavutluk olan bu seri ve milessir hareketin, • I · °' 1 ~-d ~ 
topraklarında yeni tepe sllsılclenni dnha İtalya yediği darbenin sersem- mm erme ~1'111 ~ ..... ~ .ıısı 
harben işgal ettik. lıı:i'inden kendisini kurtarnıamı~ken muhakkaktır. Bu rmıcera, ııttik-
' ...._ I aynı şıddetle devam etmesi tıılebin<l~ çe uzayan ve dal budak salan çok 
r ltalyan ' bulunmaktadır. dağdağalı im seyir 21mıştır. 4te 

1 1 
İtalyanlara göre hadisenin iki mihver devleti timdi bebeme· 

T bl• ... i hal bu daidağaL seyri, kendi he-e ıg mahiyeti saplarına salim ve sağlam bir ne-
Roma, 14 (A.A.) _ IGO numaralı Roma, 14 (A.A.) - Tarnnto hlidl- ticeye iaa! etmek aaruretile bihu-

teblii: ~('Si lınkkındn, Churclıill'iıı verdiği zurdurlar. a. büausurluk İse 
Epirdc Kulabnki bölgesinde havıı ız:ıhatı mevzuubahseden StcCnni a - kendilerine, ba i,lerir. içinden her 

kuvvetlerınin nıü1.aheretlle ynııılan J:ınsı .ş?yle dem~ktc~ir: .. İngiltere ne pahastna olursa olsun çıkabil
mevzii hıır·ekütımız muvnfiakı~ etle '!3aş.vckıli; velev hır gun ıçın olsun, mek için, birçok fedakarlıkları 
inkişaf etrnıştır. Göriçe mıntakasın- Jngılteredc ve başka yerlerde, ma _ı göze ldırt kt i .. t d'' 

sallan hfıHi dinlemek isti yenlere, 1 • . 11 ••• aca !r: ~ e. ~ 
da düşman t.:ıı:afmılıın yııııılnn bazı üılya filosunun felce uğratıldı[:"! ha- nıbayete erdıgı bildmlen Berlm 
hucumlar kat'i olarak ııuskürUilmuş- . 1. , . k . .. tk" ' bl müzakerelerinin ltiJhasaa nazik 

0 tur. Burada <la kıtaat.'li yardım eden la ını ; cı ~c ıçın, en <.'Ur~ ·nr r J- . . . • 
hava kuvvetlen düşman kıtalarını s;ıhtckıırlı~ mfıraca:ıt edıyor. De- .. n mahıyeti baradad1r. O cıhet
Prepn köyü mıntakasında bomhardı• n~ek ki, I~giltere, tas.:ı~\·urıın fev - le bundan sonraki günlerde. Jü. 
man etmiştir. 1 kınde. vahıııı ~~rtlar . ıcınde l~uluııu- zumsuz endişelere düşmemekle 

Hava kuvvetlerimiz Pıı as tn ·ııre yor_ Efer ln~ılı.z clk:1t·nımuınıyc>sine beraber, metin lair basiretkarlıkla 
. . P Yl' • ~:ıbucuk nikbııılık şırıngası vapnıak ·· kk b 1 k l'' nıeyd:ınını, Argostolıyı ve PrcvL>Zeyı fil 1 d {'h h'll •

12 
muteya ız u umna uzumunda 

b bn l l . b ... _,. . t zumu o m:ıs:ıy ı, , urc ı son- b k .. f'k . • 
om r< ımtuı e mış ve unı<ü&At as - t 1 t ihr · 158 1 ital er es multe ı tır zanoederı:L 

kcri hcrleflerc lsnlıetlcr knyllı·~·lenıiş- eşı n ~1:, ı ve nu'!1nrıı 1 • 

!erdir. Bundan başka düşııııı.n kolln-j Y%'
1 

1.ı•blı~ıııd~ cyalnız. bır ~aı•p gu- TASV1Rt EFKAR 
n mltrnlyöz utcşine tuhılmuştıır. w . nın agır _asara ug~a?ıgı v_e lılc ---------------

D- t ı · A ı ~ Za) lat olmadıgı> lıabPrını nıutall'a 
uşmıın ayyarc en v uııyn ııze- t 1. ' b' · Ud A b' -. · · · ı ly 

. b bal tm 1 it k' . e nıeı.. gı ı ıp aı il" ıhtıyat tedbırı ta anlar 
r~ne .. om. ar a ış n.r ve n T ışı- gj)ste.rndl. Churehill'iıı tasavvur ct-

Vef d partisi, Mısırın harbe gir
mesine şiddetle muhaliftir. Bun- 1 

dan itizal eden ve maaha:z.a par
tinin müeuisi büyük siyasi müca
hidin İsminden istifade etmek ü -
zere buna yeni partinin ismini i
zafe eden S:ıadi partisi ötedenbe
ri Mısırın harbe girmesinde ısrar 
etmektedir. Başvekil Hasan Sab
ri Paşa ise. Vefd ile bir alakası 
olmadığı halde Mısmn harbe gir
nıemcai kanaatindeydi. 

Kendisinin müzahiri partiler -
den Saadiler ile bu noktada anla
pmadığından. geçe:ılerde kabi -
nesini tadil ederek Mmrın harbe 
iştirak etmesini iltizam eden Sa
adi partisi mensubu dört Nazırı 
hariçte bırakmııtı. 

Fakat Saadiler hükumetten ay
rıldıktan sonra da harp lehindeki 
karar ve faaliyetlerinden feragat 
etmemişler ve nihayet dün. mü-
naka~ edilecek takriri vermiı

Jcrdi. 

Halhuki dün herkes parlamen· 
toda harbin leh ve aleyhinde ce· 
reyan edecek münakaşayı bekler
ken, parlamento açıldığı zaman, 
Başvekil Hasan Sabri Paşanın ve- Sa, tlileriıt /W.n 
fa~ ~tmiş olduğu haberi bildiril- Ali fttaltiı !". 
mı:Jhr. Umum Mısır halkı ile be- ı ~ 
raber bütün dünya, niç beklenmi- milleti, hürriyet ve istiklalin kıy -
!~n bu haberden şüphesiz hayret metini çok iyi anlamıt n bu ıajur
ıçınde kalmı~tır. da en sevgili evladını kurban ver-

Harp taraftarı Saadilerin lideri miş olduğundan, MııHrın istı'kbali 
Ali Mahir Paşa ile harl' aleyhtarı hakkında kafi karar vermek hak
Hasan Sabri Paşa nrnsındaki bü- kını muhafaza etme!:tedir. Bina
yük parlamento mücadelesi, ka- enalcyh, yeni Başvekil kim olursa 
derin bu garip cilvesi ve tesııdüfü olsun, parlamentodaki cereyanlar 
karşısın·d·R .yapılamamıştır. Mısır ne kadar kuvvetli bulunur-
BaşveLılının, Mısır tarihinin en sa bulunsun Mısırın b .. t". 
Dazik bir dönüm noktasında üful mevcudiyet v~ mukadderat~ ~~ 
etmesi. Ş~phesi:z. mühim siyasi a- alfıkadar olan bir karan vermek 
vakıp doguracaktır. ve tatbik etmek hususunda Mısır 

• Maahaza şunu da kaydedelim milletinin kahir ekseriyet.inin te
~ı. varım astt d~va.~ eden ec.nebi mayülünc hürmet ve riayet ede
ışgal ve tahakkıımu altında Mısır cektir~ 

Molotov ile 
Hitler mülakatı 

hakkında 
(1 inoi Hhifeden duvam) 

Anadoluda 
benzin sıkıntı•ı 
izale ediliyor 

(Biriıt.d saJti/edm. dftam) nın olnıesıne, 30 kişının de ya.~an- tiği gibi, bir yıiın gemi mahvolsay- K 1 k d 
oıasınn sebep oln:uıiaı:dJr. Duşmıın dı, pek tııbiidir, ki bir: çok tıı telofa 8 am&H 8 ar 11 do Berlind.e~ ayrılmıştır. 60 bin, cenup vilayetlere 40 bin 

bta-~~~ınd:n Dr:ıc uzer~nc atılan b?ııı~ ulurdu, m~er ki, İtalyan harp ge. rı·c'at ettiler Alınan Haııcıye ~azırı Van Rib- tenek t I be · ·• dıe ·1 
~ n~r ve aayıata &ebebıye ıııilcrinde mürettebat bulunmasın. bentrop otele gtılerek Molotov'u al- e pe r.o 'ft nzın gon n -

vermemiştir. E " h 1 1 t bl ' T.l 1 mıt ve Anhalt istasyonuna götür- m::~ !cararlaşmışhr. . 

Rumen ordusu 
bugün terhis 

ediliyor 

ı:cr ıııu are IC ra an c I~ ere (1 lnoi aahlfeden devam) fi - D ş did ld d 1 ek 
kazanılmış olsaydı, Ingiliz zaferleri- m ttiir. evlet, Parti ve ordu erki- ım en e e e ı en tt:n e 
nln adedi snyıl:ımazdı. Ancak mıısal Yunnnlılar, her t11n!ta me"llcri- nı istasyonda huır bulunuyordu. ve varillerle dün Mara~a bir va -
l'er;no müı;bct lıiidiscle~ koynuık im- ııi muhafaza ediyorlar. Bu snbah A· Molotov yanında Sovyetlerin Bcr. aıon petrol ve iki vag,on da. benzin 
kansızlığı k:ırşısındo. Ingilizler ha - tına ya 500 esir gct1ril nılştır. Ru ge- lin Büyük Elçisi Şkent.zeo olduğu ıı:önderilmiştir. T enek.eler, daha 
yalleıfo oynamakta devam cJiyorlar. ee ılaba Cazla esir gelnıesi beklcııl _ halde Alman rlcalile samimi olıırak1 ziyade tıenle yapılacak sevkiyat-
Bu bakımdan, Churchill'hı Avam j yor. vedal~şmış ve iki gün süran zengin ta l..ullanılacaktır. Karadeniz. sa • 
K~uı:ı.rasıııdn: .gösteııljğl manzara İngiliz tayyareler· 1• nıesaıden sonra Berlinden hareketi billerine gönderilecek petr I Loııdrn, 14 (A.A.) - Ilerlinden mnniuardır. lııgıllcre liüla muharebe "dd 

1
. L- b ın n etınlştrr 0 ve 

Öğl'('!lildiğine göre, llükreşten Alman ediyor. şa: et l ıuıum armmanı . benzinler varillerle olacaktır. Yal-
istil\barat ajansına gelen bir telgrar, J MoJotov'un verdigv 1• zı·yafet 1 n.ız.. iz.mir.de buluna.n 400 bn.a va-

Al k . Aliııa, 14 (A.A.) - ngılız bonı- D il -Y Başvekil General Aııtorıcsko t:ıra rın- man orsan gemisı A VUS• b 1 J l esnasında rılı. enızyo arı ıdaresinı'n son 
k nı-r ıııınn tııyyal'C er ııin ~·<·nıd<!n Ar-

dan Romaiykn haı:e el~inden evvel im- tralyanın nıe.rkeziııe de navutlukt:ı Avluııya, Dıııç ve Aya. poatayı yapan vapurunun kaptanı 
zalanaıı, a ·at şıınt ıyc kadıır neşre- ma n döktü Snraııdi Jirııanlnrıııı honıb~ııdınıan et- Ncvyork, 14 (A.~.) .- Dlln gece, yer yok diye almadığından, ala-
ılilmeınlş olan bir eı!1imaınc muci - Y tikleri haber alınmıı,tl Ak 1 b Molotov, Alınnn rıcıılıne bir ziyıı - kadarlar müşkül . k I 

~ tlar tertibi gibi ar., fakat 
--~ llıukenımel teknllc: vasıtalar, 
~ ~uktedir ve kıl'1l'letli e~ • 
\ t,; · ~yıuılar bu bidisede al-
111, l t1~ı~ tnyyareei düşürdüklert
~t·~ıılızler ise 1k1 tayyare kay
~ ılci e~nl söylüyoı·Jar. Farzede
~ böyle bir hücuma elli tt\Y· 
~~~ ~•tırak etmiş ve elllai de 
lltıı dılnıiş olsun; elli tayyare· 
IJıi ~volması, bunlanıı iiz:ııııi 
"ıl'tııuı· varacak pilotlarının VP.· 
lli1erı 1n_ zayi olınası, istihsal <!
~ netıce ile, yani beş mühim 
Sı/\!ıniainin harbe iştirak e. 
~ek derecede hasara uğra-
'-' ~ a&la ülc;!llemcz. 

~t.i hidlse, huıusıle blzhn gibi, 
~ . ve teknik vnsıtnları adet 
~~ az, fakat iyi intihap e -
llıe., il Ve Yeilltirilmiş olmak şar
~ ~otlan gayet muktedir ola-

bince, Rumen askerı kuvvetlerinin, lieHıournc 14 (A.A.) - Bahrlre sabah devnm etmekte•~İı ı·ın .~ırı· 1 ~ fet verdiği esnada. Berline hücum c- mı••ardır D . lvlazıy.edtte .a. -
k d ı·z ve hııva orclulnı·ıı11 h ' "' · ngı z e. 111 ı t' :ıı ı t ı r· ı · b ,.. · enızyo arı ı aresının aı:a, en n, e- Nazırı Hugues. bir Alman korsnn büyük tahribat yapn11.şl.:ırdır c rn ş ır. ,, o o ovun m sa ır crı u memleke { 1 .• 
yeti umumiycleri itibarile terhis o - pcmisi tarafından mn m diikülmüşl · sahalı erkenden nihayet bulnn alnrm t~ az. a luzumlu olan 
lunacağını bıldlrmekt.ccllr. Terhis al<luğwıun tahakkuk dtiğini bildir- Yunanlılar rnukahelc bilrni- işaretinin sonuna lrndar Sovyet Bu- mad~elerın tercıhan alınmaa.ı için 
yann öğleden sonra başlıyacaktır. 1 mistir. Bu maynler ı-uııın günii bir sil istiyorJar yük Elçiliği hlnnsındn kalmışlardır. tedbırler ittihazı temenni edil-

ingiliz ve bir Amerikan l!Cmlsinin mektedir. 
Hava Kurunıunun ipek bntmasına sebebiyet vermişlerdir. Atlnıı, 14 (A.A. ) - Atına ajnıısı Bir Sovyct gazetesinin 

bilılil'iyor: mütaJeası 
sinema91na teşekkürü İngilizlerin kaybettikleri Sivil halkın İtalyanlnr tarafınd:ın 

Ebedi Şefimiz ATATÜRICün Olü- gemiler boıııbardıman edilmesinııı Elen oıll -1 l\Ioskova, 14 (A.A.) - D.~.B. a. 
·· d'f letl nı•zclınde tcvlid ettıği umumi j:ınsının hm;usi muhabiri bildiriyor: 

Tahliye itlerini Liman tdaıai 
başaramıyor 

Sahife: 3-

Mısar Başvekili 
Sabri Paşa 
vefat etti 

{1 inci uhif•d•n d•v•m) 

Maır, Jhtiyattan, basiretten mül -
hem olan bir hattı hareket krc ul et
nıiştir. 

. ~ı.sır, Büyük Brltanya ile olan 
ıttıfak nıwı.hedesine tamıımile sadık 
kalmıştır. 

Mısır, hakimfS(!t ve istiklalin<> do
kunncnk tehllJrelcri karşılamıya :ima
de bulunarak, hüdr.ıelerin sevrini ta-
kip eylemektedk · 

Geçen içtima devresi zarfında ta\·
siye ettiğtniz TI? milletin arzu ve ira
desine uygun olan bu siyaset en i~ i 
netica v<!rcccktir. Bu 1yaset hilkı. -
metin şimdiki siyasetidir. 

Buna binaen huktimet, v~lyeti e
linde bulunan her c:ıreyc başv~rarak 
karşJlamıştır. Mısır, büyiik müUefık
lerlndcn samimi bir yardım görmtiş
t6r. Ticari muameleler miistakar bir 
esas ÜZ<!rinde cereyan etmiştir. Ha -
ricI kanşıklıkların Mısırda ciddi bir 
tesiri olmnmıştu. 

Cenaze merasimi bugün 
ynpıhyor 

Kahire, 14 (A.A.) - Reuter: 
Başvekilin cenaze mcraı>iml yaı ın 

sabah ~·apıla<.'alctır. 
Başvekilin vclatına ragıneıı, pek 

muhtcm<!l olarak Kralın nutkunda 
bildirilen siyasetin devamı, teşekkiH 

1 
turzı bir knc gfrnc kadar blldinlecek 
bulunan yeni bir hukfunet taı-a!ın -

1 dan temin edilecektir. 

1

1 Sabri Paşa nasıl öldü 
Kahire, 14 (A.A.) - Mısır BaŞ,

vekill Hasan Sabri Paşa, parlamen-
1 tonun açılış celsesinde Kral Farufuın 

1 açıllf nutkunu okurken yıkılmış ve 

1 
ölmüştür. 

Nutkun ortıılnrına doğru Ilaşve -
1 kilin &e&i değişmiş ve bir dakika son-
1 ra Başvekil mikrofonun üzerine dev-

i rllntlttir. Sabri Paşa kağıtları el!e
rhıin. arasında sıkıyordu. 

Kralın a~ nutkunu ayan mecli!l:i 
reisi tıımnmlnmıştır. Kraliçe Ferıdw, 
hüngür hüngür ağlamıştır. 

Tercümei hali 
Londra, 14 (A.A.) - Bugün fil

düill habeı: verilen Mısır Başveklli 
Hasan. Sabri Pap, slynsi hayata. 
1926 da mebus secilmekle girmiştir. 
1931 de Sennto ii.znsı olmuş, reis ve
killiğine intihnp edilml~r. 1933 de 
Maliye Nazırlığına ~rllen Hana 
Sabri Paşa 1934 de Mısır sefiri ola
rak Londraya gelmiş, bir kac sene 
sonr.n :Mısıra dönmüştür. Müteakıben 
Tlcııı·et ve :'ılünnkaliit Nazırı, 1937 
de Başvcl..11 ve sonra da Harbiye 
1'nzırı olmuşlur. 

Hasan Snbrl Pıışn 27 haziran 940 
dn koalisyon kabine-ini teşkil ve ay
ni zamanda Hnrlt'iye Nazırlığı vazi
fes ini de deruhte ebnlştir. Kabmesi 
beş gun "Onrn 1cclis onüne çıkmış 
ve Hnsan Sabri l'nş:ı Mısınn lngil -
tere:')lc olan dostluk muahedesine sa
dık. olduf.-unu teyit eylemiştir. Mecli
sin büyuk bir ekseriyeti kendisine i
timat reyi venni tir . 

Hasan Sabri Pa~a 65 ya~ndaydı. 

Hamburg harabe 
Halinde 
(1 inci ıahifeden devam) 

madığını tesliııı mecburiyetinde 
kalmal;tadırlar. 

Muazzam meyva ve sebze han
garları tahrip edilmiştir. Sıra ıua 
aall'epolar çatısız ve kullanılmaz 
bal dedir. Y anlmıı rıhtımlar cuya 
saplı durmaktadır. 

Diğer bazı tayyarelerimiz Ber
tin" in ıinıalinde Haametede. Dıea 
zebrucke ve Luvecka tayyare 
meydanlarına taarruz etmitlerdir. 
Norderncy deniz tayyareleri üssü 
de bombardınuln edilmiştir. 

Calais ve Wilhelmshaven ha
vuzlarına hücum edilmi§tir. 

Bu harekattan iki tayyaremiz 
üslerine dönmemi~tir. 

'aDMO 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

8.03 Müzflr (F.)• 19.30 Hııberler 
8.15 Haberler 19.45 lılüzik (T.) 
8.30 :Müzik (F.) 20.15 Gazete 
&50 Ev kadını 20.45 Temsil 

13.05 ?ıluzik (T.) 21.45 l\lüzik- (F.) 
. 22.30 Haberler 

~ ~a kuvvcllcrl için büyük 
t. A. t ve takllde !illl'an ders -
~t de~e azlıktan korkmamak, 
~~"'- l:nalz.emeyi ve eşhası son 
' ~ti:lkkat ve iUna ile tedarik 
t~ ap etmek liZımdır. 

münün ikinci yıldününıünc musa. 
1

• Londı:a 14 (AA) _ A K nefret V" lnfuıle ....._,'ınan olan bu- Sovyet ordusunun c...,..,nı olıın - d ı k · ınasının gusterdığı • • • vam a - ~ "'UC\:u .,,.~ 

f~ln le hpe 1 stıııe 1 ak Türk llnvn ~arasında k<!ndlsinc sorulmuş olan tiin gazetele!' bu İtalyan taı:zına nus- Krııımaya Svesda gazc.tesi, Moloto-
1 ııı er ası a 

1 0 
nr 1 uır su•ıle tahri · A · !ile mukabele edilmesini istemekte • \'Uıı llerlin sel•:ıhatiniıı şu son gün. 

Kurumuna (1100) liı·a icsllın etmek rnllik 'dnir<!sl ~~~11~!\~ ~ere~! '.lll· dirler. lı'rln en mühim hadisesini teşkil cy

Diğer t.·raftan, lngilteredcn ge· 
len ma:larııı geç tahliye edilme -
sinden şikayetler çoğalmıştır. Va
purlarla gelen ithalat eşyalarının 
limanda kafi mavna bulunama
ması yüzünden tahliye ~dileme _ 
diği anlaşılmıştır. Yeni gelen bir 
vapur dolusu ithalat eşyası içinde 
bulunan lüzumlu maddeler d 
günl~r~enbcri nafii tahliye edile~ 
memıştır. 

].2.33 .Müzik (T.)•~l.30 Konuşma. 
12.50 lfııberler 

13.20 Müzık (F.) 22.4.li Müzik (J'.) 
18.03 Milzik (caz) 23.00 Müzik 
18.30 :Müzik (T.) .2a.so Kapanış. 

~l'aııtann iki adet 35.000 
~ l.ittodo sınıfından en yeni 
~lıaPJ l"p gemisi, zırhlısı vardı. 
~ il lnşaın yeni bitml§ti. 
~ il da denilebilir ki İtalyanın 
tıı. ttıııı Almanya ile beraber har
""-_ 111, etrıl~ olması, bu %1Thlıla -
~eıı Q:t~nı bitirmeyi bekleme -
\a.. te._.~ gelmiştir. Bu iki ye -

~
~!\~ biri bu defa hasara 

61..:. ~e kıamcn limanda ııuya 
~·ı~t!lr. Di1'cri sağlamdır. 
~ il daha iki Kemi inşa e
t~ ~kına! edülp edUmedlk
~>ta~ d6r. Banlardan bqka 
' ~ l'tıı Cnour sınıfından 
\'-1 -. hlan vardl. Bunların da 
'-..,lele_,_ hasara utramı~tır. 
._~. 'ti a~tı z.ırhl dnn ftçfl kal -
\ ,,

11 
tü harp t •dir, ftal-

' ~ası mufıaı ebe kuvv<!ti
~ il Yal"ısım kaybelti de-
~ ~- 1t llrhlılardan Llttorio 
~ ~ıaı..lllııbıaup olanlar 35.000 
~ ' .:..•· 80 mil siiratinde 

- ... 38 1m1ttm.tr.Ulr, 12 
• ... -~~12 ._.. ... dlıli 

'8 ~ adat. tanan
• Cavour ıınıfına 

ve ilanat mnsr:ıfıııı du ıleruhde et • der •arılan bn,,a 1 
t • rtllll " ex.ın-

.. !' • " • ~ • n e nıış r· · n1 ledıi'"ini yazıyor. 
mek SUl'clllc Kurumumıız:ı go~tcrc ı. Düşmunın h:;rckütı l •ti . i 1 Italya al: erkek('.c har bet- Gaz<!te eliyor ki: 
ği alfık_ııdaıı dolayı sinem. n ıdıırcsil tak lıaı-bın' ll'· ı._•> ayı ızacrücensdı• oban; 

! t ı • . .... miyoclarnıış Alnıan s iyasetin! idare ed<!rılerle 
mDdiiru Bay hs:ın pekcıye tcşe' · mış olan her tonaı'ılaki t' · t · . • şahsi temasların tekrar tesı· sı· V<! fi. 
k - 1 · · i 'hı· - tc · in ve- ıc.a~c gcını- Au 1"' (AA) "' 

uL etirılmı~ n ı dlll,'1tın gazl.oe ııız arım !erinin adedi 71i2 ye b:ıl!ğ olmakta - . :"~n, ,. . • - Alına aJansıl kir teatisi, Almnn • Sovyet mllnasc-
se .... n rıca e er, sayb11 r sun . dır. Balıkçı gemileri bu rakkama do- bıldınyor: betlerinin ikf memleketin nef'ine o -

hil bulunmaktadır. Bunların mecmu İtalyan ordusu hat.tı harcketlnin larnk bundan sonraki inkişaf ve tak-
rnensup zırhlılnr ise tonilatosu ise 2.855.870 e vnl'nıakta- kıtnntımızınklle taban tabana zıd ol· viyc> ıııi hJç şüphesiz teshil edecek. 
hacminde, 27 mil sür:ıtinde olup, dır. dıığunu ve bunun aşağıda zikredilen 1 tir. 
10 adet 32 santimetı:elik, 12 adet Tarantova ı"kincı· b" t hadis<!lerlc sabit bulunduğun\i salil- • 

· ır aarruz hiY•'ttar kaynaRtan ö;?renmiş bulu • Bütiin meselelerde anlaq.. ma 12 santimetrelik topları, 8 adet Jd ':( 

Limnnlar f şlctmesi Umum Mü
dürlüğünün bir an. evvel kati 
mavna tedarik: etmesi beklen
mektedir. 10 santimetrelik hava defi topla- yapı 1 nuyoruz. olmuş 

rını ve dörder tayyareyi havidir- Londrn, 14 (A.A.) - Ortıışnrktıın 1 teşrinisaııfde öldürtılen bir Yu - ••••••••••••••• 
ler. gclcın yeni bnberler, dün gece İngiliz nan subayının cesedi gömülmemiş ve Berlin, 14 (A.A.) - Yan resmi 

Bu zırhlılardan başka İtalyan- tıı~yareleri tarafından Taranto !tal- üzedndeki teY-ler tamanteıı yai'ına e-1 bir ınembadan blldirlliYor: 
tarın beheri on bin tonluk 32 : 36 yan üssüne yapılan hücumun büyük dilmiş bir halde bulunmuıtur. Sovyetler Birliği Halk Komlserleri 
mil süratinde beş ıığır muharebe muvaffakıyetle neticelendiğini bil- Bir yunan alayından eair düşen Heyeti ı elsi !\lolotovuıı ziyaretile a-
kruvazörlel'i vardır. Bunlarda se- cfirmektedlr. ve firar. ~allııdcki İtalvanlnrJ yaralı 1 lüknclar olarak salahiyettar Berlin 
klzer adet 20 santimetrelik top Tayyareler, Tıınıntn körfezinden olduğu ıçın takip edemfycn bir Yu- mahfillcrlnrle tebarüz ettirildiğine 
ve ikişer tayyaıu ,·ardır. Eski içeri doğnı ilerlerk<!n, limanda harp nan as.kerl İtniyanlnr tarafından bir! göre, Lu ziyaret, Almanya ilıı Sov
model 9.000 ton hacminde, 22 mll ~ıniler.i kolaylıkla gözüküyordu. Bir darbe ıle cansız yere dilşilrüln1üştür. l yetler Biı·ligl arasında mevcut dos
süratinde bir. zırhlı kruvazür da- dakika oldu ki yedi büyiik yangın Piyadelerimizden eair diışcn biri ta ne münasebetleri daha ziynde dıı -
ha vardır. birden parladı ve blılbiı·ini takip e- soyulmuş ve kalbinhı üzel'ine bir rlrıleştimıiştlr. İki d<!vlctl aliıknd:u: 

AJI".ıca, beheri 5000 : 7000 ton- den müthiş infilaklar işitlldi. Sabit- hanç<!r saplanmıştır. eden ır{inün meseleleri, Führerle AJ. 
luk 35 : 37 mil süratiııde beş ha- de ı>etrol depolarına ve tezgahlarda Cenova taburunun 70 inci bölü6.-0- man Hariciye. Nazırının şnhsan :Rus 
fif kruvazörlel'i vardır. torpito rnuhrlbi iskelelerine tam isa- ne mensup Tell!'llro Giossone dl Gio- misafir ile yaptıkları görilşmclerde 
Elli Onla ICumandanlanndan betler kaydedildi. Büyük: infilik kud vannl isminde eefr ..tilen bir İtalyan m(izakere edilmiş ve bütün müllfm 

Emeldi Generd r~ bir bomba sal..,.ıı torpitıo aakerl iherinıılt- Sil>~ c&ahad ile im- meselelerin hel' iki tarafça taliJrtri-. 
AB. ıra... s.lBts ~Tı ,.nında, doldarıa ..... rinde ~wıaa h• • aörtıa- • sinde tam bir anıaıma mo..-. .. 

Acı bir irtihal 

l\Iiılgn l\lebusan 1\feclisi eski umu
mi katibi ve eski valilerden Asım 
Çalıkoğlunun kızı ve mülga Darül -
i:ünun fclsefe ve ictimaiyat munlliınl 
doktor Orhan Sadctt.inin ı:efl.lcısı 
Dayan Nurüıınisa Berksan çıkan 
şckcr b:ıyaımının ikinci günu başlı. 
yan kısn bir bastalıktıın sonra bu a
yın on ikinci pazartesi günü Tali: -
simdeki Fransız hastanesinde Allaha 
ka:mşmaş ve salı günü. Bmhgt J kt 
aile kabristanına defnMil 'z' · 
um -...-ın. 

(*) ( T) Alaturka, ( F) A lafra.ngo 

f Sinema-Tiyatro f 
11Y A TROLAR:ŞehiT Tiyatrosu 

W Dram kısmı : 
AYAK TAKIMLARI 

ARASINDA 

Komedi Jn.mı: (D A D 1) 
SiNEMALAR: f.tanhl 

A-": Şimal cuualan. 
Alemdar: Sevimll haydut. 
Çcmbcrlilaş: Tayyareci casuslar. 
Marmara: Lekeli kadın. 
Milli: 8eviınli haydat. 
Hilal: Tarih beni aldatırsa. 

Beyoffu cifteti: 
Asıi: Ş~h Ahmet. 
ipek: Leyla ile Mecnun. 
Melek: Balalayka. 
Sii1'Ur: Paris clelillltlert 
2"u.IM: •rf>aıw. 
Ule:: Kmlnı. PN it 



Sahife : 1 f'ASVİRİ EFKAR 

Asipirol Necati Ağn, sızılarm, nezle, grip, romatizmanm ilae1d1r. Bahçekapı; Salih Necati 
; : ! t t : : : : : t t: : : : : : : '::: t: ı ı t ı ı ı:: ı:::: 1 t: : t : : t t:: t t t; ı t t ı; t t t t t t:: t t t t ! : : : : t: ı t: ! : : : : t t t t t ı t: ı t ı::: ı:: t t t:: t t t t t: t t t ı t t:? •••••• t •••• ' •••• • ' • •••••••••••••••••••• t : t: l' 1 ~ 

wwwu 

1 

.ek lam Model !erimiz 
ince cep 53atini, ya 

müstatll erkek kol sııntinl, veya 
miıstııtil ka<lın kol saatini 

12 lira ile alabilirıiniz 

VILSON 
Saatleri 

makineleri çifte maşalı ve 16 taş 

ızcırinde işler mükemmel bir sa

attir. Bu fırsattan memleketimi

zin her koşesinde bulunan muh· 

terem mü, terılerimız dahi lsti· 
delen için ıstedikleri sııııtin bedelini peşinen posta ile gönderdik
rı t:ıkdi rde poı;ta bedeli bize ait olmak Qzcre derhal gondcrılır. 

"ırsatı k:ıçınnayın . Dürüst işlıyen, iyi ve ucuz bir saate sahip olunuz. 

'&. TjL s ON ~~rr~aiİ~n;o~if;;~:~~ 
..... ..J lür Taşrada acenta 

aranıyor. 

VİLSON saatleri, İııtaııbul, Eminönü 18 ~o. MMW 

• .... ~ ':' --;.c. ..... ,,.. , .. • ' • 6i 

i İstanbul Belediyesi ilanları 
mm 

Basekı, Coı rahpaşa, Beyoğlu Zührevi Hastalıklar Hııstanclerıle 

I Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Ne~ralji, Kırıkhk ve bütUn agrılarmızı derhal keser 

Jcabında günde üç ka~ alınabilir. Taklttlerinden sakınınız. 

Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

ı · lst. Lv. Amirliği Stmalma Komisronu ilanları 1 
1 

lG milimetre genişliğinde 80.0001 Komisyonunda yapılacaktır. Nümu. 
metre şerit nlınacnktır. Pazarlıkla ııcleı-i Komisyonda görülür, İstekli· 

1 eksıltnıesl 19/ 11/!MO sn!• günü saat lcı-in kanuni vcsikalarile belli snnttc 
ı 1fi 8c Tophanede Lv. Amirliği Sa. Komisyona gelmeleri. 
tınalma Komisyonunda yapılacaktır. (619-10862) 
Nümunesi Komisyonda görülfir. İ s • ••• 
tck111erln belli snatte Komisyona gcı- 7000 kilo kalın makine yağı (So-
meleri. (610- 10806) 1 coıı~·: Sewing mııchlne 011 Light). 

ıtj:.~4 ve (Shcll: G'i 2.) markalardan ol-

66 ton kuru sovan alınacaktır. Pa- mak üzere pazarlıkla satın alınacak-
, . tır. İhalesi 18/11/940 pazarte.-;1 gü-

ıaılıkla eksıltmesı 18/11/040 pazar- nü saat l3.30 da Tophanede Lv . .\.. 

MUAMELE VERGİSİNE TABİ .MtlESSESELERE: 
Maliye Vekiletl Varidat U. Md. niln yeni tebliğine göre 

Sııai Müesseseler imalat ve Muamele 
EMTiA iTHALAT ve iHRACA T 

Satış Defter lerile, 
AYLIK BEYANNAMELER BASILMIŞTIR 

Umumi sabi yeri: İNKILAB KİTAB~Vİ, Ankıırn caddesi :No. 156 

istanbul Defterdarlığından : 
Vilayet hükümct binasının çatı kısmında yaptırılacak 598 lira ke • 

şifll tesisat ivl 2/ 12/ 940 pazartesi günü saat 14 do l\Iilli Eınliık Müdür
lüğünde toplanacak olan komisyonda açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Münakasaya iştirak lçin 45 liralık muvakkat teminat ve bu lşe ben
zer en az 600 liralık iş yaptıklarına dair eksiltme gününden 8 gün evvel 
alınmıe ehliyet ve 940 yılına alt Ticıırct Odası vesikası ibraz etmeleri 
lazımdır. (10849) , ' 
IFOSF ARSOL 

1 

1 Kan, Kuvvet ;~ b~~İİ~a 'urubudur 
•••••••• Her eczanede bulunur. -••••••• 

Muallimlere : 
Muallim Fuat Gücüyer.erin 

PRATll< 
NOT DEFTERLE~f 
40, 60, 80 talebelik 
24, 36, 48 kuruş . 
hepside bez cll'lldıt 

TAM IKISENE 
Sitın çötunde, bir pirıı~e kb~: 
luğü kumandanı olıırıık 11 

mış olan Muallim Fuat 
Güciıyencr'in 

Sina çö ünde 
Türk ordusu 
Adı altında yazdığı bo 

milli eser 
Hakikat, heyecaıs, 
mertlik ve feragaıt 

kaynağıdır. 
Her mektebin sımf kütüP· 
hanesinde Lu milli eser· 
den hiç değilse bir ıııne 
bulunmalı. Bütün Türk ço
cuklım kendilerhıdeıı «';.~· 
vclkl nesillerin, susuz ço : 
lerdc bile göstcrdikle~ 
yüksek fcragnt ve büyfı 
knhrnmnıılıklnrı okuyuP Zcynepkiimil Doihımcvlnın yıllık ihtiyacı için lüzumu olan kuru erzak 

2i90 numarnh kanunun 40 mc1 mnddcsinln son fıkm<;ına gore pauırlık
la satın alınacaktır. Tııhnıln bedeli 18854 Ura 70 kuı·uş ve ı r teminatı 

1414 lıra 10 kuruştur. Şurtıır.me Zabıt ve Muamcllit MüdürlOgfi kalemin
de görülecektir. ihale 21/101940 perşembe günü snat 14 de Daimi Encü
mende ynpılacaktn·. Taliplerin teminat makbuz veya ıncktuplnrı \"C !'49 
yılına alt Ticnret Odası vesıknlarilc ihnle günü muayyen ın '\tte Damıt 

tcsı günO. saat 15.80 da Tophanc<le mirliği Satmıılnıa Komisyonunda ya. 
L~\·azım Amirliği Satınalma Konıis- pılacaktır. 'l'ııhmin bedeli 2660 lira, 
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli ilk teminatı 399 liradır. f stekll!erln 
c5940> lira, 1lk tcmlnat1 c445> lira belli saatte Komisyona ı;celmclerı. 

öğrenmelidirler. 

Beykoz Askeri Satınalma 240 sayfa, rcsınıudir. }'lyatı: 100, ciltlisi: 12 S J{t• 

Komis•..1onundan: <Anadolu Türk Kitap ve-
c50• kuruştur. Şartnamesi Koınis • •• <:20-108G3) 

~ 1 · pos· 
1 - 25 ton benzin , 21 / 11/940 peı°'cmbe günıi saat 14 de Beykoz- po u), stanbul, YMenı •dıın· 

yonda ;örülür. Tıılipleriıı belli saat
te Kcm\syonn gelmeleri. 

da Askeri Satıııalma Komisyonunda puzıalıkla s.tın alınacaktır. cık hanında No. 
tane kaı şı ıııda, e~ 1 

2 - İlk teminat 750 \lradır. '-~~ Encümende bulunmaları. (10874\ 
(till) {10807) 

8:JOO adet tevhit semeri il!keleU 
alınacaktır. Pazarlıkla ekslltınll!i 
22/11/940 cumn günü saat 14.30 da 
Tuphanecle ist. Lv. Amirliği Satınul
ma Komisyonunda yapılacaktır. Tah 
min bedeli 18,!l75 Ura, ilk teminatı 
ta78 lira 12 kuruştur. Nüınunesi 
Komi.,yonda görülür. isteklilerin 
b!'lli saatte Komisyona gelmeleri. 

8 - Şerait her gün Komisyondnıı öğrenilebilir. ( 10661) ,;....~~ 

1 ASKERLİK 1 Fen Fakülte~:~ nlclığım hüvl. Sarım romor:il:lı:n tem\7.lenmc 1 
_ yeti kaybettıın. Yenısınl alacllğlm • zehirli hoyn vu1·ulınıısı ve tilıniıi * Kadıköy Askerlik Şubesin· dan eskisinin hükmü )'oktur. 18/11/940 pnzaı·tesl gUnil saat 14.15 

de Tophanede Lv. AmMıği Sntınnl· 
den : Askerliklerine karar verilmiş 3807 Ahmet mo Komisyonunda yapılncaktır. "Ke. 
olan ehliyetnanıesizler ile orta ve ~~~~~~~~~~~~~~ 
tam ehliyetnomelilerin ehliyetna- ;;;; • 1 şif bedeli 425 lira, kat'i teminatı G!l 

M 1 L L A r 1 y a N 6 o lira 75 kunıştur. Şnrtnnmest Komh-
me ve nüfus cüzdanlarile birlikte 1 1 
24 saat zarfında Şubeye müraca· \ yondn görülür. steklilerin belli sa-
atları .aksi halde Askerlik Mükel- •• •• • attc Komisyona gelmeleri. 
lefiyeti kanununun maddei mah- 4. uncu tertıp (612-10~0 1 

susası mucibince haklarında mua- 2 • • k·ı· * * • 
mele yapılacağı ilan olunur. • ınCI Ç8 1 iŞ: Lv. Eş»a ve Teçhizat ambarının 

.... 7 Bi. incikinu~ tnılilat ve inşaatı lei 20/11/040 çar-
Kndıköy yllbııncı askerlik şu- şaıııba gün!l saat 14.30 dn Toph:ı -

besinden: BUyUk ikramiye nec.le lst. Lv. Amirliği Satınıılnıa 

40.000 Ll•r!)dır. om syonun il paz11r 1 • n e Si trnes Yüksek ı;skeri ehliyetnameli ( ) K l d l kl k ·ı ı 
lise mezunu ve tam nskni ehli • fJ ynpılncnktır. Keşif bcdl'li 41l,148 lira 
yetnameli, orta nskcri ehliyc-tna· ı ı kuı ue, ilk teminatı 3471 liı a 11 
meli ve askeri ehliyetnamesi ol • Plan şudur : kun1ştur. Keşif ve şart.nnın!'si Ku -
mıyan 336 doğurnlu ve bu do - misyonda görül!ir. fsteklılerin knnu-
ğumlularla l..ısa hizmetli askerli- lkrmnive lkra111iytJ lkraınıufJ ni veslkalnrile belli saatte Koınisyo-
ğine karar verilip de sevkcdilmi- Adedi Mfktarı Tutarı nR gelmeleri. (617 lO 13) 
yen Kndı!töy. t)sküdar ve Beykoz l.ir<ı Lira * * • 
kaznlnrındaki yabancı kısa hız -
mctlilerin ikamet cnetleri, askeri 
ehliyetnnmeleri ve nüfus cüzdan· 
larilc birlikte acele Şubemize ba,
vurınaları. 

1 40.000 40.000 Miktarı Kilo 
t 10.000 20.000 1'"4,500 ı k 
6 5.000 25.000 u > spaııa · 

10 2.000 20.000 12G,500 > Llihnnn. 
90 1.000 90,000 166,500 > Pırasa. 

'25,SOO > Havuç. 
150 500 75.ooo 32,800 > Kereviz. 
soo ıoo so.ooo liS,700 Knrrıt:h:ıhar. 
600 5'J 30.000 > 

3 000 10 30_000 ·15,800 demet .'.\[nydnnoz. 

(621-10 64) .... 
6000 mctı·c hfıki ve lfıclvert koı·

deln alınactıktır. l\lüteanhhit nam ve 
hesabına pazn ılıkla ek~iltmesi 20/ 
ll / 940 çarşamba günü saat 15.30 <ln 
Tophanede Lv. Amirliği Sntınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Tahının 
bedeli 1000 lira, ilk temlnat1 75 lıra
dır. Nümunesi Konıisyoııdn görülür. 
İsteklilerin belli saatte Komisyona 
gelmeleri. ( f.22-lORG6 I 

••• 
Knr gözliiğu, haritn çantası, nıııt

rn alınncnktır. Tnliıılerln tt-klif ve 
ııünıuneh•ı·ilc beraber 21/ 11/ 940 111'1'· 

şcmbe giinfi saat 14 de Tophanede 
lııt. Lv. A miı·lli:oi Satııııılııın Konıis-
yonuııa gdml'lcıi. (G2:l-108tiG) 

'""'"" 
60 kilo çivi aJınncnktır. Pnzurlıkln 

ek ·ıltmesl 21/11/9·10 perşembe günü 
saat 14.M dıı Tophnnedc Lv. Amir
liği Sntınalma Komisyonunda ynpı
lacııktır. :.;"ümunesi Komisyonda gö
rfılüı·. f stekmerln toıninatlarile bclll 
saatte Komisyona gelmeleri. 

(624- 10867) Verem Mücadele 
Ceınlyetinln balosu · Yul:arıda yazılı y<>dl kalenı sebıc 

Verem Mücadele Cemiyeti ta· GO.OOO S lSO.OOO alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 2~00 kilo kadar peltsinı.et alınuı:ıık-
rafından bu ayın 18 inde Taksim ~:;1~i~i '~~- 80 3

•
7

GO 19/11/1).JO sıılı güııü snat 15 de Top· lır. Paznı lıkl:ı eksillnıesi 21J/ll/!l40 
Belediye gazinosunda verilecek hanede f st. J.v. A ınir)iği Satınnlına çnrşaıııha günü 11:ıat 13.~:0 da Top-

6 ' "0" 5' • 7"0 T"o Is rl 1 k JI • hanede Lv. Amirllgw•l Satıııalm!l K'l· 
baloya ha.lırlık olmak üzere dlin ~ ~ ·' · •·' " "' m yonun u ynııı ncı:ı tır. ı•ıısı • 

T
. t Od d b. I ., kllı· t t bil •t (a) 

1 
d nln tahmin bedeli 45,802 lira 60 ku- mlsyonunıla yupılncaJc!n·. Nilıııuncsi 

ıcore asın ~ ır ı.op antı ya- • uu çe . v e am c ıru ır. ruş olup Rumeli cihetinin ilk temi- J\oınisyonda giirülıir. Istcklilcrlıı te-
pılm1ştır. Şehnmızdekı tüccar ve 'l' arım bılct bır~k liradır. 

1 
nııtı 2319 Ura 66 kuruş, Anadolu ınınatlarlle belll saııtte Komisyona 

fabrikatörlerin bnloya i~tirakleri fk . , 
1 

h ·ı·t h cihctınin ilk t .. minutı 1115 lira u3 velmeleri. (625-108GS) 
· d"l k · B 1 h I ·ı ramı~c cı cm mı. arca, cm temın e ı ece tır. a o ası atı e I ad İ(I' fa:ılnlııştırılmış ıwrıca ort.n kı•ruştur. Şartnamesi Komisyonda • • • 

Erenköy sanatoryomuna 30 )'a • bü~üklükteki lkrami;cler. çoğaltı1- g.ıruHır. !stcklileri1! k~nunt vcsikn-1 220 -225X87 90 eb'adındn 5000 
taklı bir pavyon ilave edilecek • mıştır. . ı ~a'.iıc b<:?llı saatte (Ko~ıh;yona ı::elmc- adet keçe nhnacuktır. Pazarlıkla ek-
tir. _ eı · • • 6! -lO Sl) ııiltın!'. i 22/ ll / !l40 cttm.'l gü~ıü saat 

Dev \mlı biletler haricinde dr' um· 14 de TophnneJc hıt. J,,., A mfrliği 

Operatör 
Doktor 

SadreHin On~ran 
Beyoğlu Mia sokak 
Gökçek apartmam 

Numara 1 

*Temsil - Eminönü Halk~
vinclen: 

1 S lkincite§rİn cuma vt 16 i
kinciteşrin cumartesi akşamları 
saat (20,30) da Eviıııizıı Cağa
loğlundaki salonunda temsil şu -
bemiz (Kahraman) piyesini tem
ail edecektir. Gelmek istiyenlerin 
giriş kartlarını büromu:1.dan al -
maları rica olunur. * Sıtmatya Kızılay nabİ) esin
den : 

Kurumumuz tarafından 16/ l I / 

sız biletler de ııatışa çıkarılnıı~tır. Kırtaı;iye ''C malzemesi clheU a11s Sntııınlmn l-Coıni11yonundn yııpılaeak-
kerlvc"'n verilerek 22 kulem evmkı tır T~bmı"ıı "·tici' 21 •)fiO Ilın 'lk 

Bunlar da ft)'Ul ii)·11t111 ra l!.!ltılnıak- .. "" · " "" ' 
1 

•• ' • ı 
tadır. matbuanın tnbı \"C teclldiyc!4i ynptı- teminatı 1503 lira 75 kuıuştuı·. Şaı t-

i rılacaktır. Pnznrlıkl_:ı ek,.iltml'si 20/ n~n~c ~e nüınuncııl Koııı1!'vonda g().. 

Devmnlı biletin :faycl!ısı, bir bılet- ll / !140 ç:ırşaınbrı.. ~ıı nll •. s:ıat lii de 1 nılur. 1 ;.tekllhı_rin belli ımrıtlc Kom is-
tekı numarnnın hır planda üç defa Toııh~ncde Lv. Amlrligı Snt.uıalııın yona geltnclerı. (6:!G- 10. 6!1) 
tecriihe crlilmelllne ımkun vermesidir. 

Devımılı w !ctlcrin her nyın 2 nd! 
gı.ınü ıık~rımııın kadar, nıeı<<Yı, bu ı 
sefer Hıı iııcık: mın1111 2 ncl giiıı lı nk
ş:ımırıa kndıı. ı· dl!ı;lı;tı rı ! mesi li'ı~.ıın -
dır. Bu tnı ihteıı t;oıın biletler baş
ka ına salılııbllir. O tııkdlrde eski 
bUetinızın şansını artık bir de!ıı da
ha deniyeınezııiniz. 

Hlletlerinizi dt>ğiştirmekte veya ye
ni bOet nlmaktn acele erlintz. Talih 
ıılzi bekliyor. 

940 tarihinde Taksinı Dağcılık 
klübünde yapılacak olan danslı 
müoamere, b:ızı sebepler dola -
yııile l 4/ 12/940 taıihine tehir 
edilmişti,r. 

Tophane Salıpazarında Deniz 
Yollama binasındaki Sat1nalma 

Komisyonundan : 
Ciruıı Mi/;tan 

Ton 

Arpa 250 

Aı-pa 250 

Arpa 250 

Kıtantın ihtiyacı için ve İğneadn ve kısmen de Po~·rnlı teslim yuka· 
rıda cinsi ve miktarı yazılı arpa pazarlıkla satın alınaeakttr. 

İstcklilcrhı 18/11/940 ve saat 10 d:ı Salıpaznrındn Deniz Yollama 
binasmdaki Satınnlmn Komisyon Reisli~ine miiı-acaatları 111ln olunu!'. 

(10855) 

Beykoz Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - 100 ton lahana, 75 ton pırasa, 21i ton ıspnnak, 21/11 / 940 per
şembe günü saat 15 de Heykozdn Askeri Satınalma Komi!'yonunda pa

zarlıkla sntın alınacaktır. 
2 - Paznl'lık neticesi takan ılr ·edOl!ek fiyat ılzerinden 'lo16 teminat 

nlınacnktır. 
8 - Evsaf ve şerait her gün mezkur Komisyonda görfilcbilir. 

(10710) 

Beykoz Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

Buil:day verip un kırdıı ılar.nğı \'e yine buğday verip bulgur yaptı
nlncağından gerek un kırmak ıstlyımler ,.c gerekse bulgur ynpnutk is
liycnleı· teklif ve şıırllarını her giin Ueykozda Askeri S:\tmalma Koınis-
yonıına tahriren v<>yn şifahen b\lıH~ıııelcri. (1085:!) 

Beykoz Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

l - Mıılıtelit nınhallerc teslim f'dilmck uzcre 50 ton, 35 ton ve 25 
ton bul~uı· 26 ' l 1/ !J40 cuma rclıııü saııt 15 de Bcyko::dn Askeri Satınnlmıı 
kom İS\ cınunda nyn nyrı paw ılıkla aııtın nlıııııcaktır. 

2 Poz:ırlık netkcsi takanur edec<'k fıynt özerhıclen %Hı teminat 
ıılınacııktıı. (10854) ---
Istanbul Mıntaka Ticaret 

Müdürlüğünden : ı 
?ılınt:ıluımızdnn ltnlyaya ihraç olunacak balık, yumurta, küçük baı,ı 

hayvan derileri ve nohut hakkında ı,ıiirüşülnıck üz~rc Hi/ 11/940 cuına 
gilnü saat 11 de l\lıntaka Ticaret :\Hidürlüğüııde hir toplantı yapıla-

caktır. 
AUikndar ihracatçı tüccarlnt·ın bu toplant11la hazır bulıınırıalnn. 

~I NEŞRiYAT] 
Hamle 

İntışaı· ettiği günıleııhcrl milııPv • 
ver muhitte !fıyık oldu~ıı nlôka ile 
kıırşılıııınn nrkadnşınıız Ccli'ıkdtlln 
Ezineniıı ınüc" i i bulunduğu Jlo nıle 
nıecmuasıtıın 4 numarulı iklııcih'şrln 
sa)'l!ll ela neşredilmiş hulunmaktn -
dır. 

Bu nfü,hlıcla Cdiileddin Ezineııiıı 

(1084G) 

80RSA1 

14-11-940 da muamele gören 
par-•• lar 

1.ontfr" 
Nevyork 
Cen .. \tr, 
Atına 
Sof ya 
:\la-irlt 
BuJ·ıpef. 
Bük ret 
He1:ırr:ı.I 
Yokohl. 
~tok hol. 

t st~rll'l 
ıoo Dolar 
100 fn . Fr. 
101 Drahmi 
lOO Leva 
lOO Peçeta 
JOtJ Penf6 
tı.ı Ley 
10:> Dln~ 
100 Yc:n 
lOıJ l~•~ç kr. 

~.'.H 
132. 2"1 
29. 6'n 

0.9 7 
1. 6'22 

ı~. 'ı.Jll 
26. 532 

(1. ~.2s 
:,;ı. 175 

31. 137 
$l, oos 

Atatüı·k ve \'nşingtoıı isimli lıir ya. 
:ı:ısilc .Aııaffiriıılnr ı~ıııındC' fcvknlfüi r 
ı:üzcl bır hikayesi vımlır. Hasan 
Tnnrılmt'ıın folsefi tctkikk•ı-1, Ab
ıHilknılir Karnhıınm FuıııHnln l.eyliıj =============::::'. 
ve )h'Cllllll lllC'S tıe\'İS i \'e ılulrn biıı;ok F.SBAM VE TAi-IViL \ r 
şayanı iRtifaıle yıızı lnr Haınlc•nln hu 
nfü,hllsıııı sü. le'lwktediı·. Okuyucula-
rınıızn tav,.;iye edl'riz. 

ise:~ ~ · r Y1ınf ar 

1939 yüı:de S lkranıtyell 19.30 
19.4 . l.rıranl 

Sıvaı • trı.uro.ıı• '2 20.-.. J "'-'~ .. • J lQ.38 
• • 6 20.2S 

Türk borcu 1 petln 17,95 * KAYAK ÖGRF.1'MEN :V,\ı\f. t, Bımhaı mUeaala 49.-
ZF:D/ - Erzur'\Anı Kayak kuı·sunda , AnadoluDemiryolulvell petlnl!t.
dcrs görecek, Bölgelerde Dağc>ılık 1 Merkeı: Banka•ı petla J06.-
}
' d Ü '[! -~ c ernsyoncvinde çalışacuk. cı·et fii . . ----. ::li:::J 

75. lira. Şart: Yaş 20. 30, vücut mfi-: ~orsa harıcı altm f~Y.!~~ 
saıt, sporcu, ortamekteµ mezunu. 1 . 
15/11/9·10 n kadar Heden Terbiye~i ...:!!:! ~ 

. Genel Direktörlüğiine miirnc:ıııt An- Re,adly' 24 30 
' Kalın Betlblrllk 103 00 

Külce •lha wranıı 2 80 kara. 

ni tiz ve sizlere mümkünse hizmet etmek isteriz. kanlınırı sogukkmılılığına hayret ediyordum. 

SUSU 1N 
YERiN KULA~I VAR 

Mourlr ııour qut et pourquol! (Ölmek, kimin 
için ve niçin?) 

Ben ağzımdan bir hayret sayhası düsürd!lm. 
Bo .ayhayı çıkarırken de ha~Jıydım. Çünkü Fran
•ız ordusu.lUn bu kadar tcfcssOh edebileceğin! ha· 
Lırıma getlrnrnmı;ıtim. Muharip, cesur, kahraman, 
ftdakAr olarak tanılan ve Almanyanın çekindiği, 
korktuğu koskoca Fran&anın muıılllminde, gençliğe 
vatan, şeref hl!!leri telkin edecek, ftal kalmamııtı. 
Vatanın ve eereUn bir reallte olduturıu unutmue-

DüşUndUm... Kendi kendime düşmanım namına 
bir isyan duydum ... Yarabbi, dedim, hotldimlık ve 
mefkılrcsizlik insanları ne hale sokuyor? 

Vazifem onu sözlerinde takviye etmekti .•• 
- Bu parolayı bütün askerler taııyor mu? 
- Hemen hemen ..• 
- Sivil hayatmızda kurdufunuz toııkllltlan, 

asker ocajtında da idame ediyor musunuz? 
- Daha büyük kuvvetle .•• 
- Öyleyse bu teıldlita !tizi de alın .•. 
ile ine ileri ataldı: 

Dupu)·'un yüz!i gilldü ... 
- Ben de sizden bu hizmeti istemiyc gclılim, 

dcdı •• 
Ben yerimden fırladım. Gidip elini sıktım: 
- Hnzırıı dosttıın, dedim.. Siı yalnız bize ta

limat verin. Elimizdeki biitOn imkanlar dahilinde 
sizin ~in uğraşırız. 

Dupuy yerinden kalktı. Göğsü ilikli c40ketini 
açtı, cebinden matbu bir kwl:ıt çık11rdı. Bunda dil· 
sizlerin alfnbl'yi elle gösteren şekillerine benzer şe· 
killer vardı. 

- Temsfilcrde ben size elin1le ieaTet ederim, 
dedi ... Arkadaşlarımla konuşnyım... Sizin bize na
sıl yat'dım edeceğinizi tesbit edelim , haber veririz. 
Yalnız arnnıızflaki rabıtayı muvazzaf zab1tlcr his
l!etmeslnler. Hele şu dilsiz alfabesini bir kere öğre
nin!... 

Kalktı, kapıya doğru gidiyordu. Bütün bu mu
baverelerlmiz esnasında aramızdaki cinsiyet ayrılı· 

ğın:ı temas eden telmih yollle dahi tek bir cümle 
seçmemişti., Halbuki ben onu tahrik etmek için 

- Artık gltıneyinfz! .. dedim. Ru geceyi oda-
mızdn geçirin .. lJıs:ırıdn belki yakalnnırsınız •. 

- Znr:ırı )'Ok . Farkına varmazlar. 
l\Jrı~•'nin yüzüne haktım, 

- l\lerv de rica ediyor, dedim. Çoktnnbcri bir 
erkek arkadaşın şefkatini hissetmedik... Kalın bu 
g<>cc .. 

Fakat. . 
Ben yanına soknldum •.. 
- 8<.>ni bct:"'ndlnı icıtc dP.llknnlı, dedim, fnatcı· 

lığm lfizumu yok .. . 

Kollarımı bo~•mıııa dolaılım. yanağına bir öpQ. 
elik kondurdum. 

- Haydi, dedim, bak Mery seni bekliyor ... 
Dupuy fazlıı mukavemet gösteremedi •• 
- Fakat. . Fakat .•• 
Mcty de tutukluğunu unuttu... Delikanlıyı kol

lanndan çekti ... 
Sabahn kadar Dupuy'u aramızda hiç kavga et

meden pay1aı,ıtık ... 
Sabahleyhı Dupuy erlcence odamızı terketm•· 

iyi cins saattir 
Umumi acent• 1

1
_, 

latan bul, K utluh•11 

Satış mağazal•'!. 
A. BAROCCİ, SultanhııJllll aıı· 
PA::-lCİRİS ve SAVAptS, 

lata, Karnköy. 
K. AREVYAN, Sirkeci. fstil'" 
ALBifü'l'O <\SSANTE, 

l fıl caddesi. tstl~· 
A7.İZY AN Biraderler, 

lill cad ,l~·i 387. ot 
Taşrn için aecnuı arııııı)' . 

t-Iitler ile 
iki sen~.~ 

Jngilterenin Bertin Sefır~) tı• 
NEViLE HENDERSO iiJlı"" 
rafından yazılan baı L~r',ı.--1 
kitllp REFi CEVAT lJ ıerc'JI"! 
tarafmdan türkçeye ,..... Sf..· 
e dilmiftir. fiyatı 75 kuEVtr'f>' 
MtH LOTFt K.tTAB 
satılır. 
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