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Ingilizlerin 
Sovyetlere 
teklifleri 

aekleme 
günleri 

~ lelade ahvalde ve meseleler
\ .. de bile bekleme günleri stkı
~ Rllnlerdir. Fevkalade ahvalde i tı:ıiihim hadiselerin cereyan et- Daimi bir ademi 
~ ~ınanlarda ise bekleme, büs-1 •• kf [ 
ti 1111 üzücü, bür;bütün azap veri- I tecavuz pa ı gapı -
;e ıinir yıpratıcı mahiyet alır. •t • •• ""/d .. 

t ~rlin mülakatından sonra dün- ması l erz suru u 
~ lfte böyle bir devreye girmif • ---
d~ lln~yor. Berlinde, iki büyük lnglltere Baltık 
~ letın mes'ul ve salahiyettar ri- devletlerinin 
~ •~ha neler konuttular, ne 
L; •rlar verdiler ve hanııi mese- ilhakını da tanıyacak 
"ller ·· a llzerinde nasıl uyuştular? 

Berlin mülakatından evvel 
yapılan bu teklif /ere 

Molotof henüz 
cefJap vermedi 

__ ,/ hususta az çok bir fikir edi
~· •imek için Berlir. müzakerele
~1._ ;nıütoakıp neıredilmif olan 
~I 1tler& tetkikten başka çare 
t-r;'1Yor. HRlbul<i reımi teblii
~ en ekseriyetle Jıer hangi bir 
~!\ çıkarmıya, hatta l.erh:anıi Londra, 16 (A.A.) _ Reuter 

M0STAKIL YEVMİ GAZETE 

Pazar 17 lkinciteşri11 1940 

Bir ana kalbi, tabi11tın eşine 

alaşomıgacaiı bir şah eserdir. 

Gretry 

(Şerhi 2 acl sahifemhde) 

L J 

İa$e i~ leri 1 ~:;,~!~:;:0 1 

~ protestosu 

Hamburg 
tekrar 

bombalandı 
• 
ihtikara karşı kanunun bazı hükümleri- Amerika Tancadaki Almanlar da LoTZdra 

menfaatlerini mıntakasına yelli nin şiddetlendirilmesine lüzum görüldü 

Yeni bir teskilöt kuruluyor 
ispanyaya bildirdi hücumlar yaptılar 

Almanya ile Amerika J1 Bir haftada 86 Alman 
. arasında siyasi 

mUnasebat kesiliyor 1 tayyaresi düşürüldü 
---·- l Londra, 16 (AA.) - Saliihi ... 

Amerikan tahkikat yetli mahfillerd~n öğrenildiğine 
şekilde ilave edilen ve arıı bir / sa lhtikarlıı d11 cok şiddetle mü- k . Alman göre dün gcc:e Hnmburg'tai.:i ha· 
teşkilatı dahi bulunmıvan İhti - cndelc erleeektir. Bu yoldan ol • omısyonu 1 ., vuz ar, petrol teıiııata ve diı .. er he .. 
karla Mücadele işleri dc bu teş • mak ü-zcrc Milli Korunma kanu- k [ l ki d ( 
kiliita alınacaktır. Yeni teşkilat nunıla da bazı değişiklikler yaµı- onso OS U arın il def er Jıı~iliı: tayyarelerinin şid .. 
memleketin her tarafına şamll ve lacııktır. Knııunun ceza hüküm. araştırmalar yapacak detli taıırrıularına uiramı,l1rdır. 
çok geniş olacaktır. Teşkilat ku- leri şimdiden gözden geçirilmek· Ke:ta diitman "~ali ~ltınd" bu .. 
rulduktan sonra Fh'nt Murakabe tedir. l\lnhkenıelcr tnrnfından tc· Washington, 16 (A.A.) - lunan arazideki tayyare meydan• 
Konıisyonlarile Top~k Ofisi gibi rcddüt uyandırıın bazı ınnddeler I Hariciye Nezaretinin bildirdiğine ları ve limanlar da bombardıman 
gıda, hububat '\"e diğer madddc - genişlctilccclt ve yeni mnddclcr I ~öre, Amerika Birleşik Dnlctlc- edilmİilir. 
rin tevzii ve memleket dahllin - lliivc edilecektir. '1 d "t B · ··k El · · T ~ 1 tezrniye imki.n bulunama:. Ajansı bildiriyor: 

'leblıgler çoi: defa birfCY söy- İngıltercnin Moskova Büyük ' 
~~f'rltk, görü~ülen işler ve karar Elçisi tarafından 2 3 ilktet11rin tari
tı.cı '" rneseleler hakkında birşey hinde Sovyetler Birliğine bütün 
~ ıtrnam:ak ve hatta bilakis ha- ihtilaflara m~ııi olmak \'e iki ıııem 
1ıttı'ki alakadarları büsbütün ta· leket arasında b;r cmodüs viven'fj uyutmak için tanzim ve di~ nin teessüsiine varmak üzere 
~'-nurlar. Niteki111, Berlin çok mühim teklifler }'apılmış ol
Q.._;" etelerini müteakıp ne,re- duğu dtiıı Londrnda teyit edilmiş
~...., olan reımi Alman tebliii, • 

Ankara, 16 (Husuııi l\tıılıabiri· f 
mizdcn) - l\Icııılckl'tin iaşe, ıhti- 1 
kar ve ınur:ılmbe işit rile meşgul 
olmak fizcrc geniş bir teşkilat ku
rnlıııası hakkında ctüıller yapıl • 
makroılır. TeşkiUitın c~asları he· 
nüz karnl'laşnıamıştır. Bunun bir 
uınum müıliiı-Hik şeklinde olup 
olnuynenğı hakkında kut'i b!rşey 
söylemek mümkün olmndıi;."1 gibi, 
Bnşvckillctc mi, yokstı dığcr Ve
kiıletlerdcn b!ı ine mi? bağlı ola
rak kurulacağı hakkımla <la he· 
nüz knt'i bir karar yoktur. 

1 

rının n a rı uyu ı;ısı, anca Ca \en tı v ·~·c '· ·apıla n 
deki satışları ile meşgul olan bii- j Konıh•yonlnrca fiyatı tesbit e • Entemasyc.nal mıntalc.uırıda aa- ., · 
tün müessese ve idııı·eleı· burn)'B dilmiş bır madde üzerindeki ihtı- kcri kontrolun teıiıi hakkında ia- insafsız lıilcum 

~"'1le nümune ittihaz edilecek tır.Bu teklifler mr.}'anında Baltık 
"- ~ rna'birane lertip edilmif memleketlNinin Suvyetler Birliği-
l'to~ünüyor. ne ilhakının bilfiil tasdik edilmesi, 
~lıi, mümkün oldui'u kadar Sovyetler Birlığiııin şimdiki harp 
~lcfü ve ifadesi de tam ma· neticesinde toplrınacak olan sulh 
~,(beylik) dediğimiz basma· konfcrnn~ına kabul edileceğinin 
~~İfadedir. Maamafih tebliğin ingiltere tarnfından garanti edil· 
~ '-rd~r renkıix olduiuna bakıp me~i ve Büyük Britanynnın Sov
~ lın rnüu.kerelerinde mühim yet Rusya al~yhine ht>rhangi bir 
~ ı.,. verilemediğine •e müs- devlet veya devletler gnıpu tara
~etic~ler alınamadığına hük- fından yapılacak bir taıırru:ta hiç· 
~le:" -:'': böyle n'.~hinane .. ~-~- bir vakit iştirak etmiyeceğinin ta· 
~e ı; &Stınaden mu!~lea vyuru • ahhüt edilmesi maddeleri vardır. 
~ lkıtrnalc: ta tabu dogru ol- Bu son teklifin daimi bir ademi 
~ ' .. Nitekim Berlin tebliiinden 1 tecavüz paktına iştirak davetini 
~n sonra Moskovada nefrO· mutazammın olduğu kabul olu
'- ~ı.. Ruı tebliği de, bun~ aksi- nabilir. 
' tak oldukça kuvvetlı yaz- Anlasıldığına göre Molotov' un 
~ ~e lheıela «Almanya ile Sov- Beri in ;eyııhati mev;uubnhs olma S:::t•Y.• al~ka~.a~. eden büyük dan çok znman evvel tnbialiyle 
\ ltıii Yetı ;haı~ bulun mesel~ler- vakıf bulunduğu bu tekliHere sjm 

~l.. ~~ekabıl bır anlatma tcsıs e· dive kad·ır hiçbir cevap verilme-
~-» gibi kafi ifadeli cÜm· : t" · _ b • mış ır. 

~·•Q tevı bulunmUJlur. -------------
~et ba iki tarafı alakadar eden M 1 1 d t 11. ~ biiyiik ehemmiyeti haiz «me O O OY av e e 1 
~ ~ it nelerdir? Bu meseleleri, 
~~ biribirine iktısadi yar
~ da bulunması mahiyetinde 
~ ıöstermek tabii pek te 
~li·· ~lrna:r.. Maamafih Alman 
~ ~lrıın renksizliğine mukabil 
1tıı~1~bliğinin de bu suretle fazla 
~~ olmasından da mutlak 
ıı..~· t mana çıkarmıya ve ondan 
~h l:ı h . b' d' d"" ~e er angı ır en ı,eye uş-

Mo~kova, 16 (A.A.) -Tası 
Ajansı bildiriyor: 

Halk Komiserleri heyt>tİ ve Ha
ricive Komi~eri Molotov, r~fakn
tiııde bulunan arkadıışlı-ırirle bir
likte dün gece yarısı Moskovaya 
vasıl olmuştur. 

i\Ioloto\'un Hitler ,.e Von 
Ribhentropa gönderdiği 

tclgraflaı· 
Moskovn, 16 (AA.) - l\lo

lotov, Sovyet • Alman hududun· 
dan, Hiıler ve Von Ribbentrop'a 

(Devamı sayfa a, sütun 1 dıı) 

ba~lanacaktır. Bu suretle menıle- L d 1" (A A ) D"" kaıfo, bi~·atı tcsbit edilnıemia bir panyol hükumetine bir nota veı. on rn v ·''· - uş-kctteki hububat ve gıdn mııddc- " " f C 
Yalnıı: Ticaret Vl'külotinin u • 

mumi vaziyet dola~·ı~ilc kat kat 

madde fızeriııde yapılan ıhtıkiir miştir. maıı tar 1 "<.lc•ı geçen gece o-
lcrlnin ı:.atış ve te\·zıi sıkı bir nıu- Bu mesele hakkında beyaılatta ventriye k r.,.ı yapılmış olan vah•i 

ı k l ieln ayrı ayrı ccza1 maddeler ko- ı ,.. 
rakabe altında o ece ve tnnz m bulunnn Hariciye Mii!le•arı \Vcl- hücum İngiliz. matb. uatı tarafın-

r zl 1 l 1 · b "rıı·ı .. cektir. Yeni teşkilat bilhııs· nulııc11ktır. " l f 1 k d 1 k Al 
L;ı;ı;a~a~p;ı~ı-~~;c;·ı~n;ıc~~n;m~n~u;ı~m~-ır~~&~-~:~~~~~-~~~~~~~~~~~~··~~~~~-~~~-~ l~putecile~ettümleşö~ed~ ca ~ ncretezı re ıme teve -

* miştir: marılnrın bu hareketi eski barbar· 

Yunan - ı·ıalyan harbı· ,~H-arp vaz·ıyetı~, Birleşik Amerika Hiıkumeti, l<trırı kabilder üzerinıı: hüeumlan• 
~ \ YU60SLAVYA Tanen mıntakası da dahil olmak oa benzelilcrek Hitlerin lngiliz 
~ t Ü7.ere Fasla müemmen menf&atle- maneviyatını kırmak için y'aptıit 

B •• •• J ~ 1 ti bulunduiunu ispanyaya bildir-
1 n:ticeııiz . trş~bbüslerden ~on:a utun tepe er ~ M1NAŞTl1t -- Almanyanın harp miş ve bunlara riayet ~dilmesini kutle halmde ın anların katlıamı-

'G. -~-: • .._7vM/ın hakkında son talep etmiştir. na yürümekten bile çekinmediğini 

Yuna nılların "1- ı: • 0 düttlncelerl nedir? Amerika - Almanya münase- gösterdiği ilav~. olunmaktadır. 
SÖric': Florlna betleri kesiliyor Alınanlar dun de. Londraya 

ı • ( Yaxan : :"'\ v 11 ingtc.n, ı 6 ( A.A.) _ Si- şiddetli bir hücum yaptılar e İne geçtı <;( K~l"l~e , Eıkl Ordu Kumandanlanndaa I yo'i ıemayiılleri hakkında hiikiim Londıa. 16 (A.A.) - Dün ge-
L~sA..,.,'il/' •S'4tilt. Emekli General vNmeğc salahiyetli mü ahitlere / ce Londra üzerine. id~etli bir ta· 

-·- !'J.'r,.!moli.Jc• _-. ~ AH Ihsan SabiS I göre, Amerika hadiseleri yavaş j arruz yapı~n~~ştır: ~ehrın '?~le.. çok 
ltafyanlar rical ediyor ,.- "'4~g·l~!~ yavas, fakc.ıt knt'iyetle Almanya ~nfa·hı-akllelerı uzerıneb. ~ellışıguz:ell. 

i Yu
.N-ANww.iS• TJ\N ile ~iyasi münasebetlerin inkıtaı- ın ı a ve ynnr.ııı omoa arı atı -

Uzayıp "'İtmekte olan bu harbin f d v mış b"lhn vl d v 1 
I ngiliz tayyareleri şiddetli 

bombardımanlara 

deflam ediyorlar ı 

"' na ogru gitmektedir. . ı ssn e er c, ınaga;ı:a ar-
)'ctnya• çıknı· !l'<ılu nedir? Bunu herkcıı, Ecnebilerin faaliucti hakkında da ve yuzıhnnelnde mühim ha-

hıtttİl muharip iki tarafın ecneri, ... 1 1 p k 

A · 16 (A ·' ) H b Yunonİ•t•n, A.rttooatlult, 
tına, '""' - a er a- _ 

lındığına göre, Görice mıntaka- Yu,o•laoya hudutlarını 11• dun 
sında cereyan etmekte olan mu· i ftc;/yan tt yyoreleri tarııfrndon 
harebedc İtalyanlar dün sabah bombal•na" (Mana.tır)r 
Yunanlıların taarruzuna karşı mu· 6Ô•tair lt.aı İta 
kabil taarruzda bulunmuşlar ve 
öğleden sonra Yunanlılar tekrar 
taarruza geçmiı,;lerdir. Çok §id· 
detli olan muharebe akşama ka
dar devam etmiştir. Harekat bu
gün de devam etmektedir. 

Diğer taraftan, Atina radyosu, 
hugün şu haberi vermiştir: Bugün 
öğle üzeri, Yunan topraklarında, 

Italganlar 
Manastırı 

bombaladılar , 
csırler hariç, hiç bir İtalyan aske- --
ı i kaımamıljtır. !Yugoslav müda-

cepheden gelen son haberler-
~e ise şöyle dennwktedir: Göri- faa tertibatı hÜCU· 
ce mıntakasında, Moravanın ce· ' 
nubu şarkisindeki bütün tepeler, ma mukabelede 1 

Yunanlılar tarafından :taptedil-
miştir. Bu suretle ltalyanlar, ya- bulundu 
vaş yavaş. tuıunulmaz bir vaziye· 
te ıı:irdiklerini görmektedirler. 

( Devamı sayfa 3, sulun 4 de) 

ıalıkikaı '-aı>ınıva ınemur komı"te sıu ar 0 muııtur. e · çok yangın ılcl'i g-elcıılı>d daima dıişüıınlf'k - ... k 
tctlıı. Ne lngıltere, sel'i ve dlıın- Alman konsoloslukları ve istihba- çı mışşn da söndiirülmüştür. Bit 
rııik hi r hami(' ile l\lihvercılc·ı ı nıt ajırnslnrındn ara,.tırmalar yap- miktnr ölü ve yaralı vardır. 
)'ere ''urııbıliyııı·, ııe de '\lihvoı- mı ya ha1ırianmaktadır. Buna se- Bir haf tada 68 Alman 
cileı İngiltereyi ... İııglltcre şıııı- 1 bep, son 2amanl11rda, Almanya- tayyaresi dibürüldii 
tlilik mtidufna vnziyetindediJ". Heı· daki Amerikan memurlarının Al- Londrn, 1 6(A.A •. ) - Dün 17 
ikı tarafın havalarda ve denız . 
Jeıde hcnfız harbin neticesine lııı· manlar tarafından müşkülata ma- Alman tayye.reıi düıürülnıüş, b.ı 
tc ıı· yapmaktan uzak, ıt"cçld ruz bımkılınnlnrıdır. (Devamı uyfa 3, sütun 2 de) 
dnTbcl,. ''C ablukn haıt>kctlcıı, 

biribirlemıl ulhe mec'• r od~cckl 
ı::ebc•plt•r değildir. Yalnız şurnı:;ı 
muhakltnk ki hıır ikl tnraf hıı,.ını· 
111 yeı·ı· nırınıık ıçin n:ı-ııcn hn . 
zı l'lıklcı ı yapmaktadır. iııırllterc 
şımdillk. bulıındu~ müdafaa vıı
zıydirıı kuvvetleştıı ınektc, hava 

Berlin büyük elçimiz dün 
Ankaraya hareket etti 

ıniirlafnn \"C tmırrıızlnı ı içın lfi · Rerlin Biiyük c:l~imiz Hü.rev 
zıms:wlcıı guyı-etforl sarfctnıekte, Gerede 1-Ilikiimetimizle temaslar• 
cimiz nlılııknsını ıırttıı malt için da bulunmak üzere rnfikaıile be
çal ışnıulnı ~·apıııaktıı<lır. 

rabn dı.in sabah trenle Avrupa( Devamı sııyfa 3, S•İturı l de) 
:..-------------.... ııdan şehrımize gelmiş ve akıam 

Ankam.vn hareket etmiştir. 
Büyük Elçimiz bir muharriri· 

miZt! seyahcıti etrafında bulundu
ğu bir beyanatta demiştir ki: 

~-~ tnahal vardır denilemez. 
~. h~_hazan beylik ifadeli tcbliğ
~-~ıl baıka tarafları avutmak 
~-~dile yazılırsa, bazan da bu
."'lt llııunen makusu iltiznm edi
~,tYine bafkalarını şüpheye ve 
~ ~ dü,..ürmek için tebliğlere 
~~ .~lıvvetli cümleler de ilave 
~ Qılır, 

-ıHtll....-••1111ıı1ı ""'Nl ......... IM•MtwMnttı~WM ........ tHllH"'"tUUtMlltltUtUJııttlllltftH,_ 

Atiıın, lG (A.A.) • - Elen bıışkıı
mnı dnnlığınııı bugün öğle iizeı i neş-.1 
ı·ed ilen tebhği: j 

Fransada 
Dahili 

karışıklık 
«- Hı.ikünıetin daveti üzerine 

geldim. Birkoç gün Ankarada ~a
larnk te.krnr \'ıtzifeme döneceğim, 
Sovyet Halk Komiserleri Meclisi 
Reisi Molutofu Berlin ziyaretinde 
ista'Syonda l!tıkbnl ettim. Türk -
Alman ticrıri münasebetleri ara
d, ki ticarı•t muahedesi hükümleri 
dalıilindt• tevsi edilecektir. Al
mnnyadaki talebelerimiz çok iyi 
vaz;vdted ir. 

~ t ~~~e, fİmdiki vaziyette, her 
~- :-ıhıden de hüküm çıkarmı
~' "-"ak fazla müsterih olt ~~ lüzumsuz huzursuzlu-
"~· ıye cidden ıf'bep yoktur. 

Havacılığım~zı 

ettirmek 
~. 1Yette yapılacak yegane 
~İıı ~d . dirayetli bir ba,muhar- ·• .. kl • · b 
\ ~~•ii ıibi e<Abvalin inki,a- Niıan guzu e,.ını te ~rru 
. ~ ... lernekten » ibarettir. ede m Hava Kurumu 
t~ · ~lrnan anlaımaıu me&ele- Bt-şkmıı bu hususta 
~~satırları yazdığımız ana ne Jigor 
\, l.öyt'! bir fekil arzetınt!kte-

inkişaf -• • 
ıçın 

llun gece, saat 22.50 den 21). ı 1ı "" 

kndnr, İtnlyun tayyaı ı>leı inin h;ızı 
foaliycti kaydNilı>1İ!\tir. i tnlynıı bom 
b:ırılım:ın tn~·ynı·elcı·i Yunan nrnzı 
sine tlııhil olarak Floriııa "' ~lt·lıt • 
üzerinde uçırıuşiar ve lnııwlıııı \'u. 
go .. ıa\· arn?:isine d<1h ıl olıııuşlıırdıı. 
İtalyan tayrarc!eıi. l\Innııı.tır \"u eı· 
vnnııı bombardıman elıııişlerdlr. Yıı 

J~oslav müdafaa tertıbııtı, bu hileli· 
ma mukabele etmiştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••• 1 

T aranto hadisesi 
--· ·• ı • -

Mussolini lngiliz 
tayyarelerinden 
endifeye başladı 

Petain ile Lava/ 
arasında ihtilaf 
baş gösterdi 

Fransaya 10.000 Alman 
Yahudisi sevkedildi 

Londra, 1 6 ( t\.A.) - Tııncs 
ga:telesinin Nevyork nıuhahırı 
ga.Letesıılt' çektiği bir telgrafta Ö· 

nümiı.r.deki günlerin \'ichy hüku
meti için buhranlı geçece~ıni ıleri 
sürdükten sonra şu mütalealı der· 
meyan etmektedir: 

1 Bakışlar j 
Türk ve Mısır filmciliği 

~eyaıni SA FA 

oldukları malı"ım. Bu t~rsliği ne 
ile izah edersiniz';) 

L ~ iki "ün evvelki Tasviri Efkôrda 
~~•r taraftan da baııka saha- nişan ;üzüklerirıin Ha'ia Kurumu
~ 1 laaıka cephelerde bir takım na teberrü edilmesinin temin e~e
~~~ebbü~ler, yeni bulutmalar ceği faydaları J.;nzmış ve bu yu~
rıı,' 1 hareketler hakkında ha· den 40 milyon liraya yakın bır 
Sli lelrnektedir. Mesf!li bu- servetin. havacılığııtıı7. için tahsi' 
~1 ı\r•ıetelerde okunacağı ü- edilebileceğini bildirmiştik. . Bu 
~e" lllaıı Erkinıharbiye Reiıi ne riyatımız alakadar m7hafıldc 
~)ti (keitel), 1talyan Erkanı· çok iyi kar~ılanmıştır. Jstanbul Loıırlı·a, 16 (A.A.) - İngiliz tav-
tıw._~le 'teiıi Mareıal (Badoıılio) Hava Kurumu Başkanı Bay Hıza ya rl·cileri Mussoliniyi bil~·ük endişo-

F ransada dahili siyaset müşkii
latına büyük münakaşalcuı cclbr
dcn iki mesele ilave edilmiştir. 
Bunlar Fransız filosunun esraren· 
giz bir semte hareket etmiş olması 
ve i gal altında olmıyan Fransa· 
ya Fran ız lisanı konuııan Alsas -
Lorenlilerle Alman yahudilerinin 
gönderilmesi meseleleridir. 

l"iirk filmciliğile Garp film
ciliği omsıııa biı çizgi çekiniz, 
orınsını hölürıiiz ve oraye. bir 
işart•t koyunu.L. Bence Mıım 
filmciliği, işte o işareti kovdu
ğunuz noktadadır. Garpda.n ne 
kadar gerise bizden de o kadar 
ileri. Sonra bizim gibi hareket 
noktasile tekamül hedefi ara
sınd:.ıki mesafeyi kısaltacağı 
yerde uzatan bir inhitata doğru 
da gitmiyor. Her yeni Mısır fil
mi, bir evvelkine ait hataların 
şuurunu gözönüne koyan ileri 
ndımlarla dolu. 

Ben Mısır filmlerinin, aanat
karları müstesna, bütun mi.İte· 
hns~ıslarının ecnebi olmaları ih
timalini düşündüm; fakat oğ· 
rendim ki bunlar, senelerce 
Fransada çnlışmış Ö;ı: Mısırlılar
dan başkn kimse değildirler. 
Burada belki Türk filmciliğinin 
üstünde durmıy<ı mecbur oldu
ğu bir sır yakalamıı; oluyoruz: 

~~llp u:ı:un uzadıya görüı- bu münasebetle bir muharririmi- fere düşünncktedir. Donanmasını 
."ı "it B d l) t, k ·· ı · ·· 1 · · harp harici ,ıkannakla iktifa etme-
~~. un an ır a ıtta Çl· ze ıu eoz erı soy emıştır: yip, İtalyan hava kuvvetlerinin de 
"-~ ._-• ıarihtir. Fak!'l böyle Tasviri Efkarın Hıtva Kurumu- aşağı bir vaziyet.e düşmesi için icap 
•.:"'e)e ·~ çalcarırk.n ~· yine ~ n~. kar~ı ~~ııter?iği, alakaya çok l.tania/ Haoa Kurumu eden her şeyi yaptılar. 
~· Ç·· ~~irnemek kabil olmu· muteşekkırız. Şımdıye kadar eh- lfaıh•ttı Rıza Oran 
~ "•~le~ biz.im bildiğimiz bü- (Devamı sayfa a, ıOturı 4 de) Taranto hadisesinin Hür 
~'-"'_,.anı itleri hazırlamak için ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Fransız harekatı iizerindeki 
b.~-.." ku.ınandanlan buluımı- - tesiri 
\......._.,. '\'erJJ')f!rse bu, öyle tel- F b h b • J..:nhire, 16 (A.A.) Tnrantodnki 
\ı.~ İa·t·~hal ifıa edilip bütün ra n sa u ar 1 İngiliz lnU\•afakıyetlel'i, Yukııışnı·k-
4-"-. 1 ~ırilme.z, bilakis gizli ------------------------- takl Hür Fransız hnrcketlıl' bariz '-~ Çlİn.ltü aıkeri hareketler• bir hamle vermektedir. Fransızlar 
ı.._ ~~aff~luyetin baılıca atrn ve d k b tt • ? bu ınu:ı:aff.o:.ı·iyeti cl940 Abukir> 1 

·"' ~ -.n·ı· ı k • ne en ay e 1 diye tavsif etmektcdll'lcı. l\lıı:mlııkl 
'\:.'"-

1 1
• yapı aca qlerin. _ • Fransız nınhiilleri bu galebenin Su-

~' ita.:• kadar gizli tutulma· - riyede, Şimali Airikada vesnir yer-
\"-afa., et olduiunu asker ol- y J !erde derin tesirler yapacağını tah-
~ d. Pekala takdir eder- azan : General Ali hsan Sabis min etmektedirler. 

~ ~ Badoılio ltalyanlarm Ba tefrikada Fransız inhitlamının içyüziinii, Hür Fransızlar bir harp 
~ erlcindaupleridir. Ce- aık•ri sebeplerini olcugacaksınız • • • gemisi kaybetti1er 

Harbinde italyanlann Lon<lrn, "16 (A.A.) - Hür Frmı-
' TASVtlU EFKAR salı 1 u" ı u.. • af l ı y 1r1 z ı;ız kuwetıerine mensup bir harp ce-

1'-'1 sayfa a, sOtwn 4 de) 1 9 misinin lcaybolduiu dün akpm neş
redilen bl1' teblltde bilcllrilmittir. 

intikam Partisi 
Fransızca konuşan Alsas-Lo

renli Fransı:r.ların kütle halinde 
memleketlerinden tart edilmeleri, 
Vichy hükumetiyle Almanya ara
sında ve ayni zamanda Fransız 
kabinesi dahilinde Mareşal Pe
tain 'le «intikam Partisi> gibi te· 
liikki t>dilen Lava) ve Amiral Dar
lan arasındaki münasebetlerin 
pek ziycıde gerginleşmesine sebe
biyet vermiştir. Lava! derhal Pa· 
riııe gitmiııtir. Söylendiğine göre 
mnksadı Almanya ile kat't bir in
kıtaa mani olmak ve bu suretle 
Alman}a-Fransa iı,birliğine dair 
tanzim etmiş olduğu planın euya 
düımesinc meydan bırakmamak
tır. Vaziyet, henüz karanlıktır. 

(Devamı aa)'fa 1, ıltutı 1 de) 

Bana hayret veren tezat şu: 
Sinema, adile, sanile, tekniğile, 
mizansenile, temsilile yüzde 
yüz bir Garp sanatıdır. Mısırlı· 
!arın Avrupa kafasını benimse· 
mekte bizim kadar ileri gitme· 
dikleri halde, bütün riyazi ve 
teknik bün~esile Avrup~lı olan 
bir sanatta bizi nasıl geçebil
mişlerdir~ Buna mukabil, Mı· 
sırlıların ve bütün Arap i.lemi
nin, kendi medeniyetlerinden 
doiduğu iddia edilen ialam 
lark mu.ikieinde ne kadar pri 

Bizde cinemacılık alaydan )e
tişmedir. Kemnl-Film'in Siluh
tnrağndııki atdye1erinde yapı
lan malum tecrübelerden doğ
mu!l, fııkat hiç mektep cörme
den, Beyoğlunun mahalle nra
larında filmcilik oynıya oynıya 
büyümü§tÜr. Anlaşılıyor ki bu 
i§in kaydıraktan veya birdir
birden küçük bir farkı vardır 
ve bu fark, İstanbul sokakla
nnda bir dahi gibi değil, Avru
pa atölyelerinde bir amele gibi 
ve -dile kolayl- senelerce çalı
prak öirenilııe gerek. 

Filmcilifimizi mektt'he baı
latalım. 
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Ticaret Vekilinin 1 Matb~.anı.? ' lWLMIUM'iıd 
Sahife: 2 

Arkadaşımız Trabzonda : 17 .................................................................• 

. T rabzonun sevgili 
ham Sisi 

Kandemir, Bayburddan ayrıldı; Zigana· 
/arı geçerek Trahzona vardı, şimdi ora
dan gönderdiği mektupları okuyacaksınız 

Seyyar et 
satıcllarının 

Belediye Reisinden 
bir ricası 

1 500 uncu Akdeniz 

Yeni 1 

beyanatı 1

1 
yıldo••00••mu•• ,. ngı1tere adalarına Alı11~ 

bir isti1i ordusu ibra~ e-~ 
- -·- 1 --· - ·-- ihtimali ~liz dn<let -~~ 

Dün nkşam matbaamıza Nazmi T opçuoğlu muhtelif ticaret ı Bu münasebetle inkl- ~~~~::ee~~:r.ıa:,;:a~::1.; 
gelen Fatih.te Çırçır cadde- • işlerimizi anlattı 1 lap müzesinde bir raber Almanların burad• .'I. ~ 
sinde J 6 numarada oturan - _ _ Sergi açlldl havadan tahrip harekatiJe J~I ifİ' 
seyyar kasap İsmail Çandır b l v SOO •. .. rütmiye te~ebbüs edecek}eJ1 ı\)11 
birçok arkadaşları namına Ticaret Vekili Nazmi Topçu- ı !aşması da meriyet mevkiine gir-

1 
Dün mat aacı ıgın_ ~ncu 

1 
B 

15
e u 

J 
ld- •• ·· ·· b t 1 c: h e den iyiye anlaşı ıyor. u dertlerini ıöyle anlattı: oğlu dün Anknrad.ın şehrimize miş bulunmaktadır. Bu anla§ma 1 rı o.numu r;ıunase e __ ı _e "!e ır "'. 

Pa:tarlarda seyyar et satı- gelmiştir. Vekil Ziraat Bankası- esasları dahilinde memleketimize ın_kılap. Ve~~a_lan .~uzesınd~ bır zaman qid.ir. 851ıı· cısı, günü gününe geçinen, na giderek bir müddet orada ı Rumanyadan muntazaman petrol Kıtap Sergısının kuşat resmı ya- Bunun için Akdeniz ha"ı··ııtıı 
fakir bir esnafım. Et nakli- meşgul olmuş ve banka müdürile gelmektedir ve gelmekte devam pılı;ııştır . S?~t 1 5 te başlan?n me- da ingilterenin mevkiin«: rrı;:.,ı,; 
yatı Belediyeye geçtiği gün- Rumanya ile olan bnzı ticari mü- ı edecektir. Bugün, memleketimiz- r~sımde Vılayet ve. Beledıye er- bir darbe indil'rnek suretıle. ,Ş· 
denberi etlerimiz gayri mun- nasebetlerimize dnir görüsmüştür. de petrol ve benzin mevcudu, ge- kanı, Harp Okulu ~o~utanı G~- kısaltmayı mihver devletle?' pıı.-
tazam gelmiye başladı. Be- Nazmi T opçuoğlu muhtelif mese- çen senelere nazaran daima ilci neral Ali Fuat, Onıversıte Rekto- ler ile Musıolini arasında ya rtfl• 
lediye kamyonları etleri öğ- leler üzerinde beyanatta buluna- mislidir. rü Cemil Bilse! ve gazctec~l~r ha- son görüşı:r'~de kara~a.'t~ ti': 
leden sonra saat birde, iki- rak şunları söylemiştir: Türk Japon anlaşması zır bulunmuşlardır. Ser~ıyı _kısa Ba darbeyı ıse Ak~enı:Pllind~ 
de, hatta üçte getiriyorlar. Alman Ticaret anlaşmnsv Japonlarla mevcut ticaret an- 5b0ir0n.~tu~la 1 aça~d Ckemıltt~ı.lsc.~ ~mda,d.yahut l"arbmde Çantalarımı o- ~ - Hiçbiri ham· Mü§teri ise sabahleyin et al- Al l 1 1 . l •. dd - d ld v • • uncu vı mı ı ra e ıgımı ıcap e ıyor. t dam~ ,.etiıcıı, sap •

1 
V sı·n·ın uerini tuta- man ar 3 yapı an tıcaret mu- a§ma!<I, IDU etı O UgU IÇln b 

1 
:, .. . . G '" t b _.ı.fe 1 • 0 

... L azan: o1 mıya geliyor. Bulamayınca ahedesi meriyet mevkiine girmiş feshedilmiştir. Yeni bir ticaret ~ıı~- aacı ;gın mues~ı.sıd 0 e~b er- Şarkta bu iıi İtalya deruPıdoi'l ~~;'.ı ~;o~~~~~ie y;~; // ~ "t _ JU.1•L r:~z·T!!ıı:::~~~z -!~ dönüp gidiyor. Geç gelen bulunmaktadır. Gümrüklere gel- 1 muahedesi yapmak maksadile Ja- gı ~~m.e~ lb an~ış, Nı1-~ ~ m~k aa- mi§ti. Fakat yirmi gün ° .,,u-
muş alyunaklı a·fılı•-.-.'"tmA'"""mm', "a...0#.mK;smvllİic__iiiiiiiii.,,,J raya vurmut- ba- eBtle~ de belimizde kaklıy1 or. miş mallan tetkik ederseniz bun- 1 ponya ile memleketimiz arasında ıs~ı~t E~181d. ~a ~Tak ~:; tC:r~~~:t halde bir türlü Yunanistanı;j}ilı~ 
faerma; eı ' lığa döner. cnım gi İ ayni müş Ü i.ta ların Ankarada imza edilmiş olan j Leş altı aydanberi muhabere ce- ha; .. en ı~n k't b - kavernetini kıramamış ve .. eriJe-

Bnna, bu~nku İstanbul gaze - - O kadar nıı? uğnyan bir sürü esnaf var. 2 1 milyon liralık anlaşma müfre- reynn etmektedir. Bir Japon tica- ka ını yaptı htan ~ont:a. t ıha .'.n İtalyan kuvvetlerinin çoğu "•klıır'I 
telerınl bulabilir misin? dedim. I)aha bc•-r .. Bakınız, bir yıl, datına a ı em ıa o ugunu gö- 'ret eyetınin n araya ge ıp mu- • . . nuı ve rnavu u ,M 

0
.., Şimdi Kadıköy pazarından ı d h'l f ld v h • A k 1. .. ·ıymet ve e emmıyc mı e aruz . A ti k topr 
1 
•• 

H d" dl l ti ... , bir gn.ıın bile et satamadan .. .. Al 1 1 . b" . k 1 b 1 d v d v d W•ı ettırmıştır. h hn . olmu.,tur. faz .. . ..cd u .. şım ı... ye sey rt . hııni İstnnbulda yapılan @zellik mil· 1 rürsunuz. man ar a y~nı ır tı-1 za ·ere ere aşa ıgı ogru egı - Biliilıare sergiyi gezen davetlı- akarpysa esı daJ ,. ı ve ~h~,~,.4 
Bu cHn. > bu cHa .. > nın teliıfiu- snlrnJ...:ılnı mdn l\erıman Hanımın bi- dönüyoruı.:. Vapur parnm11:1 , caret nnlaşınnsı yapılacağı riva- l dir. Japonya ile yeniden yapılma- I .d b l (K" .

1 
f ") , r unan a arın ı·pg,." ıu ba 

.... _ hıçbı
0

r "Crde bulunmuz Bı'r bı'le borç nldık Bı·z •. h 1 1 .• b. d d d k F b d l . 1 er sergı e u unan ısı ogra 1 1 c· "d' - -ıh k yapan d"' • ',,.ıuı " rınc.I geldiği sene ıdı. O yıl Trau- · e guna yet erını ız e uy u . akat u sı üşünü en tıcaret an aşması, .. l .
1 16 

d b . ırı ı usııu are e " 
lahzada .nlndım ki; Trabzond'\yıın. zonda hamsı çıkmadı. Aylardan da değil mı? Muhterem Beledi- hususta biz.e resmen bir teklif ya- bir kliring anlaşması olacaktır. numlune erı el . ~bcı ahs~r an .. erı torpido tayyareleri italyaııb jtı• 

Adın ne senin? mart ... Yiıni artık çıkmak ihtimal- ye Reisimiz.den tekrar tek- pılmış değildir. Hususi otomobillere benzin Yf azı.kmış esk~~ ~rıh. 1 ~a. ım ~lkute- , nanmasına müessir bir c:lart e~ 
- Ha benim ml? ... Temel! leri de pek uıyıf... Hemen hemen rar rıca ediyoruz. BiL.i bu k R errı ·anın IJ(Up ancsını .,,.e 1 tnş d" . r Jt 1 l rpido • ·~ 

k. ~u ad da başka nerede bulunur >·ok! Hep sut dökmuş kedıye, arpacı vnziyetten kurtarsın... Tü~ .. - umen ticareti verilmiyccek basma kitapları çok heyenmişler- f'°!\;• ayan ° ıkr.rın•k 1i1' 1 
· kumrusunn, dıli tutulmuQ bülbüle Yenı T urk - Rumen ticaret an- Yakında bir Koordinasvon he- d" re erı unun acısını ç . ~- der E d H ı E d Z 

.. - • J ır. . .. inwili09 donanmasının Isael1 pırı""' rz.ıncan a a ıs, rzurum a .a- dunduk. İçı·n1ızde ban1sı hasreti, go"z. · k k kt B k 1 S d b 1 1 k • .. " 
----------------·------------ yetı aran çı aca ır. u arar a ergı c u unan )'uz erce ıy- - .. 1h k • b . a lun ya ltd·ir, Tbrladbzo~dBa Tembel neden Ebu ika- Jeriınlz enginlerde, yüreğımiz ya- "'""'"" KÜÇÜK ff AB ERLER m1111m11 hususi otomobillere benzin veril- metli kitaptan ancak 8-1 O tanesi tussu are esıne ır , ar n uı. unu ana ne rz n • nık... Son bı"ı· ümttJ .. bcklrcıyoruz. """ ... "'!!.!!~ .... "" 

11 
~ d E d d T ı... '"' ~ -- =-~~~!::1"111 n1İ'-'ecektir. lisan ve yazımızla basılmıQ bulun- • . _1dw can a, ne rzurum a, ne e rau- İ•tc o ırada b3zı Trabzonlu genç. J y k . 1 .. rıne .. 

Z da l h 1 b
"ld"I " Yunanlı dostlarımızla her za- n1~ktaa'ır. c;:_~ tA Ha yanın u:ıe ~ on za e< e 1 1 er. leı· ..... ldı" •Baba.. dedıleı·, tuımsıdnn ~ ..,_. • 

.. ~ ' ~ mankı"nden daha kuvvetli ticaret ................................................ vazifeyı· ıimdiye kada.r .Y •• r-' ır - Bôyle gelmiş •. 00~·1 . .-ı gider işte .. mahrum kaldık, ne ldcccğumuzu şa· Belediyedeı inglltcreden gelmiş olan otomobil a· t ih k ...... 
dedıler, ı,;ıkt_ılar Işın ıçınden... şırdık, bari bır şey söyle de, derdi· lii.stiklerinin kar nlsbctleıiııı tesbit rabıtalarımız vardır. Yunanısta- ır avı.: m1' olması kaqısında '. 1 ~ 

Afacan bıı·, bir daha, bir daha .. ! lz da{: 1 ın amımız gitsın tescili * BEl,EDIYE FAALiYETTE- edecek ve peynir işini esnslı f'Uretle na. mutattan hariç olmak üzere TASVİRİ EFKAR GAZETESİ munı.i erkinıharbiyelen ~- ~ 
uç fındık tanesini, gırtlağını hede!' ~ı 1 1 ı ı J 'ti: o zaman be~ oöyle Belcdıyc Reis mun,·Jnl Lütfi Aksoy halletmek üzere tnüzakerder yapa· kuru sebze ve canlı hayvan vere- YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜNE: bu defa gizlemiye lüz~ ı~r-...b 
alarak ağzına attıktan sonra uzak- d~d~~~··> ş e ' dün Ka~ıtaş ve Aksnraydaki rıhtımk eaktır. Toptnncılarırı pcrakendecile . ceO. ı"z. Bunlardan ba .. ka .Yunnni!!- Gazetede çalışmakta olan bazı eşhas· yen istişare yapılmı.ıtır. ~~· lattı. 1 • ı ve bahçe irı~aatını gözden geçirere t k b h .. -s 

1 
k ·

1 
d ı d ı . .,_ r:. 

k 1 k d re sa mıynr~ uz aneleıde gizle • tana taze balık da satılmaktadır. tan para ama ~uretı e o an ırıcı- Ahnanyanan garpte bar. e~ ::~.I Ha_ dan sonra Temel, ve ondan Bıı yıl göriiıımedin, nerede kaldm7 i~e hı:t. ~erilmesı ha~ ·ı~ı ıl a a 11 11 ar- dıklcrı peynırlcr resmi biı- kaı·<>ı·la lıklarda bulunduğum hakkındaki neş ala ılın bı ıor-
aonrn fındık •. işte Trabzon! 1 Bizltrl ltaaretl• 310.ktıu e11 ha.mail lara emıı leı- verdığı gıbi, yine Tak- piyasara çıkarılacaktıı·. .. Harp hali dolayısıle tediye husus- dyatınızı yırmi dört saat zarfında meai karr Jhr lf eı 

Slı.e, evveli bir müjde vereyim : Ne oldu. n• derin aulara. daldın! sim, Kabataş Hı Aksaray arasında- Poliste: larında Yunanlılara azami kolay- teccllı eden adalet esnasında öğren- yor. ~ 
Trabzonda ilk ve orta mekteplerle llanui deryalara aktın ey hamsi? ki bır k~sı!11 fırın ve lokantaları tef. lık gösterilecektir. dım. Almanyanm bu te9elt-•--" 
Ji8ede .... u\•arlak hesap 7000 talebe Palamut haiıı iaeni aldattı. tış ctmıştır. Aynca 3124 ve 3Ui4 + FECi. BiR o··LÜ~l - Eyilpte, Ö d b "d b l II"d tc . . ld v N - ~· 

" ... 1 ., te e erı e ve azı gazete er- a ıse. gıızc nızın yazını& o ugu Suner'in Hariciye azı.. • \"ardır. Ne u::ak yerler• kaldırdı attı. ~umara ı oitobüslcriıı seyı·üscfer ta- Baba Haydar, Canıi sokağında !?2 de guya ithalat ve ihracat birlik- şekilde olmadığı ve ortada bir dolan- dan evvel Berlinde .v. e Jt....-.A 
Ama da müjde! .. demeyiniz. Dü- K~ndi mtdemiz de yanmıı 11attL ımahıanıes ne aykın olarak durak numarada oturan 60 ya•ında Osman d l k uçu da bulunmadıl:ı elbet k~-• 

ıwıünfiz ki bu, Trabzon nfıfuronun Tabii bu işleri çaktın •11 ha.'171.8i1 harici yerlerde durduğunu ve fazla kızı Şahsine, dün odasında kahve pi- !erinin l ağvedileceği etrafında şa- ı:r~~~n ı; scrbe~t bulunuyorum. El : yaphğl temas ve mö:ıa ~ 
dertte biridir n 20 ıene evvel ayni Boreğbı., pilaVUI, çorban pek hoıtur. müşteri aldıklarını gorduğünden şo- şirirken, birdenbire kalbi durnrr..k yialar deveran etmektedir. Hadi- kirı amme muvacehesinde beni fena neticesi olarak mihver ~ 
Trabzonda bütün bu talebe mevcudü Seni gorır.iyeli millet aarhoştur. förlerle biletçılere yıldırım cezası ffimü~ ve mangalın üzerine kapan- seler, bizleri, bu teşekkülleri tak- mevkie sokan neşriyatınızın tashihi geçen İspanya ya bir alet 
1000 i geçmiyordu. Gel vctif imdada, küpler hep boıtur. kesmiştir. mıştır. viyeye sevketmektedir. Birlikle· suret.ile işbu varaknmm ayni sütun- yol teıkil edecektir. lı"' 

Şimdi anladınız ki, Traln:on gibi Geçmek uze.rc ı:aktin ey ham8i! + ASRI MEZARLIK - Zincirli· Bu vaziyette kadının <'t>sedi de rin lağvedileceği etrafındaki ha- dn ve ayni puntolarla dcrclı1i saygı- ,. b' d b. Parİ~L:.tl 
bir şehirden, bundan bilyQk müjde B ir daha. görmuek böyle bir acı, kuyudnki asri mezarlık inşaatına de- yanmış, et yanığı kokusunu işiten herler, tamamen yalandır. lnrımla rica ederim. Suner ın ır Aen ır~ i Jll.~ 
l»ekleııeml?%. Seni goren olur en büyük hacı vam edilmektedir. Mezarlığın ann- kom•ular eve gelerek man'""h son- · l k l l\fet.epnli Tefsis gazetesi sahibi raberinde askerı ve sıyas ı.İfl'""_ 

Ya etraftan ge1enlu? Eczaneler paAalılattı ilacını, yollan tamamen bitnılştlr. Şimdi dürn~üşlerdir. ,,_ lngi tereden gelen tene C er lfostantiıı Papadoı,lo• simalar bulunduğu bald.e •el l'' 
Fakat onlara karşı da İstanbul, Efem il6.çtın, hem dl! :nimcttln hamai. meydanın önüne trctunr yapılması- Zabıta tahkikata el koyııııış, ka _ kimlere dağıtılmış ? TASVIRf EFKAR - Biz udeee ve oradan da Berlini zıyar Y"r" 

Ankaı:a gibi büyük şehirlerlmizde Ev ınubarck gö:lıı, ey gümüş belli, na başlanacaktır. Ayrıca memurin dıımı yarısı kömür haline ;;elen cc- Bazı konserve fabrikatörleri muhakemenin safahatım ve kararını savvuru tspıınya ile Alına1 110d~' okuyan yüzlerce Tı·abzonlu genç yok s11 billüı- gerdanlı, kııyrıığu telli. dairelerile gasilhanenin de inşasıııa sedi adliye doktoru tarıü'mılnn ınu- dün alakadarlara müracaat ede- ynzdık. Buııda bir ~;aıılı~lık yoktur. mü,terelı: hazırlıklarJa bu il f•"' 
mu? Bir taıııme feda btn beş JIİiZ ellt, bugünlerde başlanacaktır. Mezarlık ayenc ve defnine ruhsat veı·ihııişlır. rek lngiltereden gelmiş olan tene- f'apadoplos dolanı.lırıcılık iddiusilc larmı aösteriyor. lspan_y.anarıf'ıJ1 F. • Bu hakikat üzerine çoktnn mimi Ntd•1ı bız· e ıımnan ba1'tm ..,, lıcınısı! İmar Müd!irlüğunce üç kısma a.,rıl· + 0-·LDÜ _ L"ınınnınıızda bulu_ k hk · ıd ·v ı• h lde biz Y" • tt 

~ v~ J eden kendilerine verilmediğini ma enıeyc ven ıg 8 ... c•da y<'rieşerek Cebelu ·betiJI koymuş olan trabzonlu: Toplansa gii::dler h'P bir araya., nııştır. Bu kısımlardan birınclsı ta- nan İngiliz bandıralı bir vııpunh a- b k zıya (işçısinden borç alan patron) cı 
- Hiçbir ~hrlmizde bu derece Senden ba§kalan vurur karrıva. nıamen bıtmış ve ot.ekllerın inşan. teşçilik yapan Nigln isimli bil' j ııgi- ~e huna mu abil haLı kimselere ı;el'levlınsını koyduk. Bu da hüsnüııl- ğ~zı.nın Atlas Okyanusu l<•ltcı!J 

büyuk okuma merakı yoktur, diyor. Sen niçin giı m~din mıiııabaka11a? tııın da bnşlaıınııştıı·. Blrınd kısma lız, dün kömür çarpmasından zehir- e i tiyaçlarındun çok fazla mal- yetimizi ı~ôsterir zannederiz. deki m elhalini kapam•Yj aııF 
ı~akat çok geçmivor, luf, dönüp, eu· lu'"n g•·:cllcrde:n. kıvı·akdm hamsi/ defın yapılmaktadır. Bu mezarJık ld v B 1 h t lar dağıtıldığını söyl ... mişlerdir. mı"' olması da Alman • ;f

1
.t el' " .. lenmiş, kaldın ıgı eyoğ u a~ a - ,.. d ,.. ~ dola~ıp yine, hamsiye geliyor. ş- h k k" 1 ta b 11 d baş- tamamen parnlı olan kimseler için- nesinde de biraz sonra ölmtiştüı-. Ce· Bunları yann Sanayi Birliğinde nacaklardır. Teneke ıılamıyan işbirliğinin baıladığına e 

Mektep bol, okuyan çok, ama k up le ydo d ı ~ n .u _c \ı n, ek dlr. Bu seneki inşaat için 10 bin lira sedin defnine izin verilmiştir. bir toplantı yapacaklar ve bu İş fabrikaların çoğu hükumete bnlık, mcktedir. t ,,.. hıım 1 r.eden kıt? 3 yer er ,e c nm~ı 11.şı arı P . sarfcdilceektir. · d k ı ,.,.,... 
. çoktur. l•nkat ncrcsı, kım, hamsı + CEZALAND/Rl'A"' BAK_ + ÇANPTI - Dün Şişhane ka- Üzerın e arar ar vererek alaka- et ve diğer maddelerin konserve- i il B l ·ıel ııııo ot' 

Evet hamsıye bir şey_ 1er ol.muş, sc••glsln"ı bu kadar •rnzcJ ifnıle ede- , .IJ. " , rnkolu onünde •aran • .r.kıcı 22ti3 No. dar makamlara mürac~atte bulu- J d" ng tere, eyne mı 'Ui l 
naıhla~mış, azametliJeşmJş, kibırlcn- . • 1 . kl' •·- H.ALLAU -.Bazı bakkalların Fıyat h Kazımın ,..idn;:e~~dl•kl nı-nba " sini hazırlıyan müessese er ır. nın sahillerine uzun ıne~• &oi'' 
mış mi ne.. öyle eski i gibi sürü sü-1 bılm ştır . ..• ~ l\lumkalıc Komi yonu ~arnrln~ma Maçka - Sirkeci lıattındıı işlıyen B lar yerleştirilmek sureble ·1et-': 
ı·u nkın akın gelmez olmu"'··· Hamsiye bu deıcce duşkun Trab- aykırı olnrnk hareket cttıklcrı lktı- Ahmedin idare etUgl 182 No. ıu ugu••n 1•ddı•alı gu••reş z~n. seddine m~saade e0eıı;j,~ İıamsl mevsimine daha bir hayli zanda, yazıya boyle hamsi ile b:ışla- 1 sat l\Iiidürluğünce tcsbit edilmiştir. tramvayla çarpışmıştıı. insanca za· ğıru ve derhal ispan>:a~lf.1bı-t ı' 
zaman oldugu halde, Trabzonluda yışımı mazur görürsünüz s:ınııım. nunlnr; Galatada 43 numarndn Yani yhıt ' 'Oktur. Tnhkıkntn başlanmış _ b k l h k t egı· nı 1 .. ttl" 
blı ı"tlynkn bürünmU" korku var: KArvDEMİll Tarlnbıışı caddesinde Koça, Tnrla • " mu••SQ Q alarl yapı ıyor ne are e e geçcc • J'dıl 

'" " o ı ]{ B 1 tır. miştir. Şimdi de Amer~• .ıı'i" Yıı bu yıl da nazlana. nazlana gelır, -tt il ~a~ın~a !) num~rn< a oço, eyoğ u + h"A ılfYOX [(AZASI - Dun • H ""l ~ l • d ı tı isP 
ınulenıizle beraber güzumüzü de do- Bir E haberi Istıklal eaddesınde lCoço, Beyoglu sahalı Ve.znecılerdeıı geçmekte olan ------- ·--- bıl u ~umct erı eve 
'.\UllllQZ a?.. rzurum ı;tlg/ iı( cmfh cınflıy cmfhy cmfh 3845 numaralı kamyon aksi istika - p K Al" ya ayni ihtarı yamnıştır. b" 
. 1 tikl"l ddcs" le I>imit K k" y ellinen ile ara ı, Bulgar Bankalof ı"le Amerı'ka BahrJ·ve Na .. ı ... 1110.- _Jj.. Akşam üstü tanıştığımız Trabzo. Erzurnmda Mareşnl Çakmak has- 6 a ca mı rı,. aı·a .l' metten gelen 202.t ııunınl'alı tsıksıyc .. •• ıP"; 
nun tanınmış halk şairl llııba Salim· tanesinin mutııd on beş günlük ilmi l~/ı:t num;ıradn bnkkal Alı Mu~ıt- çarparak mühim hnı;:ını uğratmış· Dinarlı Mehmet, Babaeskili İbrahim ile de yanalıno göre tsu'panY•?ab!

1

; ~i-
le ı,, ücurken bahis yine hamsiye mu-samnreln..ö bu ayın onunda başla- tin, Taksım Tnkı:r.ııfcr carldcsınıle tıı·. :"'u··ftısça z•ıvlat olnuııııış, sutlu 8 hl• T ı· k f t ı• · ~ ır .. " " ""'' 20 d v 11 'l' 1 b d ·~ '~ aşpe ıvan ekirdagJ h karşılaşıyorlar d en tcbdi ı ıya et e rn... rt".:' t:lkıldı mıştır. Erzurumun nsker ve sivil he- numnı-a n as ' ar n aşı en • şoför yakalanmıştır. fı 1. b 1 Arrıe jıl' 

· '·'mleri, eczacıları ve dis tabipleri dcsınde Kasti ismindeki lıakknllar - mnn n~ası u unuyor. ::,,,,ef - Allah bize onun yokluğunu gös- ıu • d " 1 h kk d b 1 k ll'"t " •!_ Al ı 
1
· nya .... ..:;. bu mnsamernlcı·e j .. tırak etmekte· ır. oun ar a ın a :r.a il tutu ara u erer,.·~: nazın man arın spa bit .... teımesln, diyordu, her şey kıt olabl· " " derhal "1-dd 1 ·ı " 11 1 1 Bugim Şeref Stadında profes-r yen 'ıy ı· b"ır gu· re"rı· olmadı;;ına ve b ı·· - k da ~ dl"rlnr. İlk milımmerede Dr. Hr . ..:im " u e umumı ıge vel' m ş er- ,,.., .. den Ce c uttarıga ya ın I _L 

lir, fakat hamsinin kıtlığına taham- ~ 1 dir + o,ı ~'l:.'TLt.'R - Yeşiliı11 G~~· yonel güreş müsabakaları yapıla- yaptığı bütün güreşlerin şike ol- I ht e v 
Jnül edemeyiz. Adasal, (Sar'anın modern tedaviler ) Ad. 1· d lik Şubesinin Kongresi: Y<>Şılay cum y;.pma arı mu eın ffalı 

- "'ndcn.,. Ekmhk, "'air, fındık, adlı bir tc.blig-dc bulunmuş ve ender ıye e: .. caktır. Pellinen ile Kara Alı, Bul- duğuna eroınim. Bu <lcfa yapmış dug·unu ve bunda. muY_ a ~"'f' 
•h " o1 .. Gençlik Şubesi 24/11/040 paznr gu- B ki f 1 D 1 M h "ı•· _,, incir, buğday, et, şeker ••. Hepsi bol vakalar gösteriler~ tıbbi miınaka-ı * [(ÜÇÜK NiHAT TEl<R.4.R nü Emınonü llalkevı bınasıııın yeııı gar an o i e inar ı e met, olduğum teklıfe pek garip birce- dukları takdirde Şımalı iJa., r 

olduktan aonraT. şalar cereyan etmıştir. 1 MAllKÜı\I OLDU _ Hükünıetiıı salonunda X uncu yıllık kongresı _ Uabne:skili ibrahiınle bnş pehlivan vap verdi. ilk evvela kardeşimle hamle yapacaklannı da ı 

Türk- İsviçre ticareti 
Ticari mUnesebetleri 
tanzim için yakında 
müzakere yapllacak 
İsviçre ile ticari münasebetleri

tniz kısmen durmuş gibidir. Buna 
ıebep bilhassa son zamanlarda 
m emleketimizden mühim miktar
da mııl alan bu memleketin mu
kabil olarak bize hemen hiç mnl 
göndermemesidir. Bu sebeple a
Jiıkadarlar iki gündenbcri lsviçrc
ye ihrtıcat lisansı vermemiye baş
far.uşlardır. Ancak lsviçreden 
mal gelir ve alacıığımız kapanırsa 
bundtın sonro ihracata müsaade 
edılccektir. Şimdilik bu memle
ketten bir milyon lirıı kndar alıı
cnğımız vardır. 

Diğer taraftan verilen haberle
re göre, iki memleket arasındaki 
ticari münasebetleri tanzim et-

Anadoluya bugUn 
petrol gönderiliyor 
İngiltereden gelmiş olan mü

him miktarda levha halinde tene
ke fabrikalarda kapalı ~ekillere 
konmuştur. Bunlarla bugünden i
tibaren Anadolııya Petrol ve ben
zin cevkine başlanacaktır. ilk ola
rak Karadeniz havolisine 60 hin 
ve cenup vilayetlerine 40 bin te
neke sevkıyat yapılacaktır. 

Hallçte bir sandal 
devrildi 

3062 numarıılı knyık snndalcı 
Akifin idaresinde olduğu halde 
Kasımpaşa iskelesine yanaşırken 
9 numaralı Haliç vapurunun ma
nevrasından müteessir olarak 
devrilmiştir. Yolculardan Sara
fim, Neçct ve Hasan denize düş
mü:lerse de kurtarılmıılardır. 

mek üzere yakında fsviçreden bir 
ticnret heyeti şehrimize gelecek
tir. 

- VaadedJyorsunuz, değil ıni'l d!ye sordu. 
- Hastabakıcılık için mi'l 
- Hayır •.. 
- Seyfiye dair mallimat aramayı mı T 
- Eveti 
- Şuphcsiz... Onu ben kendim lcin de yapacağım. Arkadaşımın ne 

olduğunu ben de merak ediyorum. Elbette ..• Ve aize muUaka bir haber 
goııderecetrim. 

Şefkat başını önüne eğdi, üınlt ve tevekkül dolu yorgun sesile: 
- Asıl ben size teşekkür etmeHylm, dedi. 

- 2 -
Evimiz Dlzdariyede ıdi. Ben kapıyı ç:ıldığım zaman annem yatsı na

mazına yeni durmaetu. Besleme Fatma sevinçten bir çığlık kopardı ve 
yukarı koetu. Ann~m namazı yanda bırak9rak hemen aşağı indi. Bu
günlerde ve gccenın bu saatinde celeceğimi bilmiyordu. Sevin\ten çılgı
na döndü. Kucaklaştık ve a!;laştık. 

Annem yanımda daran Şefkate arada bir hnyretle bakıyor, fakat 
sevinç vo tl'laş lçlndı:-, bamı, kendinıe nit ielerden başka blr şey soramı
yordu. 

Ben dcdını kı: 

- Anne! .• İete seni-yalnızlıktan kurtaracak, pırlanta kalbll bir can 
yolda~ı! Bcmim de kız kardeşim, demektir. Nasıl tanıştığımızı öğrene-
ceksin. Şimdilik bll ki senin kızındır bu. 

kucakladJ ... hızı 7Ukanki oturma odaaına aldı. 

manevi şnhsiyetlnl tahkir edıci ve nı yapacaktır. Her ııene çalışııın tekirdağlı Hüseyinin iddıa lı r.ü- güreşip onu yensin, ondan sonra miştir. ..."1 
halkı askerlikten soğutucu cümleleri sahalannı bırnz daha genişleten bu reşleri bilha!lSa heyecanlı olacak- benimle güreşir,· diyor. Halbuki d Alır1':'~ 
ihtiva eden bazı risaleleri öteye be- lcşckktil Anaclolu<l:ı kök ımlmııı va · tı r. Bunlardan başka Fethi ile la-1 kardeşi .kendısinden çok daha iyi Bw:.un m<.ına.sı ı.u. ur: u.1.ı.I' .,,. 
rlye dağıtan ve İkinci Ağırcez:ı dycttedıı. Kongrenin çok kıılabalık r.ıail arasındaki güreşin de ı;ık ı o- güreşçidir. Maamafih ben ilerde Cebelüttarık lngılız m ele~ 
mahkemesince bir ınücl<lht evvel hep- olacıığını lahınln l!dıyoı·uz. lacağ ı tahmin edilmektedir. Ayrı- ve istediği şekılde ke ndisile gü- mevkiini zaptedip BoğX:-0111 )• 
se malıkOm edilen 19 yaşında Nihat + Y"şilciy G-mçlık Şubesi llınzım.i ca Molla Mehmede İbrahim Man- rcşınek hakkını kazanmak için çirdikleri ve Şimali Af f{alı 0 
Özkoyuncu ile arkadaşı Faik'in ce- l\ritıp!iğindcn : Onuncu yıllık kon· raslı ve Ali Ahmedin de güreşleri J>Ugün l:ardeşi lsmaille güreşip tarafına yerleşmiye muv;fri1'llıılJI 
zalnı·ı temylzcc az görülmüş ve ku· crremız '"/l l /n40 p 0 •nr ""''nu" ~aat D b dukları takdı0rde ~imali 

5 
.. .,.-"' ı k "' ' .,... " ...... ..- °" vard ır. ün azı güreşçil erle gÖ· muhakkak surette onu mağlup et- "' u .... 7!,. rar bozularak ı,;ocukların mıı ıa e - ıındn Eınirıöniı Hnll<cvı bınnsının ye. B I • o"'tekı' ucunda İtalyanın b'ır tiı • 

1 k lı rüştük. un ardan Babaeskili lb- miye çalııoacagv ım. !I melcrinc yeniden gizli o arn aş· ni satonunda yapılııcaktır. Bütün ul· " kar~ı yapmıya çalışhğı._~e L.re"e• 
lanmıştı. kü arkada•lnnnıın "elnıesinı üH:u rahim Lize şunlnrı söylemiştiı: 1 B .. o· 1 · ı .. k 1- k • d gı pP" t·'· 

v ..., •••• k" B hı· ·r k" - ı ugun ınar ı ı e gureşece o- u ar asını getıremc ı I<" ikinci Ağırcezn mahkemesi, Nihat bağlılıklarındıın dilerim. 1 ur · ıye aşpe ıvnnı e ırclag ı 1 B ki f 19 35 · d p ol•ı:B 
ve Faik hakkındaki yeni knrnrını Umumi Kutfp Hüseyin le birçok defalar tutus- an Da~ 0

1 
.s1c:_nesın e . ~- de nisbcten kolaylatmıŞ b:-... te 'f" 

d.. bild" l h lkı· . . IJırPr ı_ • t d" d Lı ·· . b•· . rısle mnr ıyı mag up etını.,tır. 1 b '• l b " t b .... d un ıı-m ş ve cı· sını a ~ ıs e ımse r t .. Fa •at oy e ır eşe .A· 
sene, onar ay hapis cezasına mnh - İlaç gelı"yor m ·• • . e. uscyın u un Senclerdenberi dünyanın her kö- krrtaı::.,. 
k''m etm1·tı"r. yaptıgım teklıflcrı knbul etmedi şes;nde Mehmet Arif namile ta ni zorluk ve engeller çı v·' 
~ .. 6 AY HAPiS - Mustafa ndın- ve benimle güre~mekten daima nın°ml" ve vaptıgvı bütün gürectleri • . c· r Af 'k n Ati•' " Şehıimizdeki bütün ilaç ve kaçtı. Bu kere kC"ndisile güreşmek k v "1 B ki f. b • .. ıçın "'nna ı .rı anı sı.ıcfsıt ı'l 

da lG yaşında bir çocuk, snyım l!'O - miıstahzar depoları sahipleri elle· . . . azanmış o an an o un ugun yanusundan Lıbye ve ~1"" 
nünden bir gece evvel fırınların ka- ıı"ndek"ı mallnrın çeş"ıt ve miktarla- ıçın ortaya 100 lırn koydum. Dınnrlı ıle ''npacag~ı güreş hakikn- k ı... en .... 
lab:ıJırrından lstıfnde ı'le, Laldıde ,,. K d" . . vı A d • . . k J Konko havzasına auw , .. ,. 

., ·1 1 k · h 'tt en ısını mag up e ecegımı ·uv- len merakla beklenmektedir ... ıı ~ bir fırından ekmek alan Müeyyedin rı e mcm e etın er çcşı en ne \•etle üm "t d" • · kısmına sah.ip olan Fran.- .t 
kadar mnla ihtiyacı olduğunu bi- 1 e ıyorum. Bundan başkn milli takımın eski .. 

cebinden 350 Urasıııı çalmış, knçnr· k I F h" d l d k d ı p il K Al zasını ve yardımını te·Jf\·ıııde .iıı". ken yakalanmıştf. rer beyannnmc ile Sıhhat Ve ıi c- el ı e şöy e eme te ir. antrenörü e inen - ara i gü- ,-j.,I 
İkinci Sulh Ceza mahkemesi dün, tine bildirmişlerdir. Vck;ılet, bu- Geçen sene ortaya 400 lira ko- 1 rcşi de mühimdir. lazımdır. Bunu temin ıçrrı ,

111
er 

küçük yankesiciyı 6 ny mfiddetle hr.ı· na göre sıpariııler vermektedir. yarak Dinarlı Mehmetle güreş- Pellinen memleketteki bütün di Almanya Petain hiiki' .,,etıt' 
pis cezasına mahkum ctmiı;tir. Yakında ilk partiler gelecektir. mek isledim. Fnkat Dinarlı be- giircşçilerlc her zaman için tutuş- türlü vruııtalarla tazyik e~_,,ıl 
PiyaDa.drt : Bilhnssa İngiltere, Amerika, Al- nimle güreşmek üzeer sahrıya gel- mıya hazır olduğunu söylemekte- ve bu yüzden Fransa bll 
+ PEYNiR - Fiyat l\luraknbe manya ve isviçreden ınnl getirile- medi ve hen de hümen galip ilan dir. Güreşlere saa t 14 te başlana- ._, 

Konıı!yonu yarınkı toplantısında, ce; ır. e ı ım. en ınar ı nın at ıy- •en tır. vP . l ı· d"td· B o· l ' k ·· k gf"çirmektedir. TO~ ·' ... 
Muharrem Feyzi 

' • 
Yazan : Server BEDi 

man vardı. Bu zamnn zarfında neler gördilm, n1>Jerl.. Harp gördüm, 
Harp! .. Omrüın oldukça yaza yazrı, anlata nnlnta bitiremıyeceğim sah
neler! •. Cı:-phede knç defa annenıı, onun beyaz saçlarını, ilahi y!iztinü, 
evimi, işte şu minderi, şu köşedeki rafı, şu duvardaki besmele l<'vhr.sı
nı ... DGşilndtinı. Yüzlerce, binlerce defa. • Ah... Benim de heyecaııdnn 
ılilim tutuluroı-du. Annem de ne söyliyeccğlni ve ne yapacağını şnşır· 
mış, yanımn oturuyor, kalkıyor, knrşınıcln duruyor, yüzüme bakıyor, bi
ze yemek hazırlamak için oda kapısına doğru gidiyor, fakat lılr daha 
benden bir dakika lıile ayrılmak istemiyormuş gibi dtşnrı çıkamıyor, du
rup durup ağlıyordu. Cephede bir oğlu olan ananın geçırdiğı ınutlıış 
koı ku ve ıztırnbın derecesini onun bu hallndcn anlnmak mümkündü. 
Fntm:ının da bnna hır kardeş scvghilc nas l b::ğlı olduırunu o • g~ da· 
ha iyi anlndıl'l. Ann('nıle beraber ağlıyor, bnnn doymak ister gibi gozJe. 
rini yfizümdrn ayırmıyordu. Şef'kllt baFını onünc efmi~I. İhtimal ki 
büyük ked rinde yalnız olmamak' ona te.selJl venyordu. Annı:-r.ıln ~ de 

çeviren hu hasret ve muhabbet teznhllrleı·ile o sahneyi, o geceyi, o anı 
hiç unutmuyorum ve unutııııyacnğı m. 

J.'atma yemek hazırl:ınınk için mutfağa indi. Ben de sofrayı kur
mak i!;llycn annemle beraber yemek odasına indim ve ona, orada, Şcl
kntin macerasını kı:;aca nnlatıını. Beni gozlerinden yaşlar boşanarak 
dlnllyordu. Ç~nkü Seyfiyi tnnııdı. Bıışını ıki tarafa sallıyor: 

- Vnh evladım, \'ah yavruc:ık ... diyordu, gelsin b::na, o da gelsin, 
o da benim evliidı:·1, ömrüm oldukça tıııkr.rım ona ... İkisine de bakarım .. 
Neden öyle yapıyor Seyfi? .. A ... Ne dt>mek? Dlr kız çok vicdansız olmalı 
kl bacaklıırı kesıldl diye scvdih>i insandnıı soğusun! Hiç öyle şey mi 
olur? tndem ki bu kız ..• Nasıl dedindı? Neydi ndı? 

Şefkat. 

- l\larlem ki Şefkat onu o kad:ır seviyor, ne lazırngelir? Bacak
lnrıııa sevdalı değil ya onun? .. A .•. Beıı olsam her şeyi söylerim kıza ... 
Ne varmış! 

- Snkııı ha, anne ... Seyfi çok hassas, gııl'İp bir çocuktur, bilirsııı. 
Ya rnş, ) a \"aş... Hnlledeı·lz bu meııe leyi inşallah! Sen meseleyi bilesin 
dıye anlattım ben. Snkın kıza bir şey söyleme. 

- P1>ki, peki... 
Aıın< m bir l>Ofra kuracak halde değildi. Teliiştan blr tabağı koyu -

yoı, t• kr:ıı- kaldırıyor, tuzlugu devi riyoı-, biı' peçetenin üstüne lıir tane 
daha iliıve ediyor, nlhalcnin üstüne su testisini oturtuyordu. Gülıniye 
b:ı,ladını: 

S n bırak anne. dedim, sofrayı Fatma kursun, Biz yukarı çıka· 

==================;:::::::::~ _.,.,, . ..... ... 
r··v·;·~·r~;l"~~i'~'"'Şerh! .... ·' 
1 .... ,,,... 
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Bir ana lcolbi, toh' IJİf 
•fİ' • ala1anuypc"fry.Y 
ıala •••Jir. GR ıııt 

kDteıı ,. 
Bir ana kalbi, haki ııuıı ~. 

şabcsc.rdir, ve tabiat. .b~rırtil t' 
dar güzel, ulvi ve hcı b )'•,,. 
yadan ii.rl hfr eser dıı 11 ıııl• 
ınamıştır. t si-.e1'' 

nır ana kalbinde fer11~0io r pi' 
miyet ve ulüvvOeenaP ı; ıııil 
ğiden başka bit his bulrnıı _..ıil 
ktin değildir. ile ~ıı· 

Kin, nefret ,.e riY• göe: ,11 
bir kalb bile, bir ıınanı~"i ~ 
de, evladına karşı, en u 
n~ip ifadeyi alır. kaJ)l.-

Binaenaleyh, bir a~a 
n bir ah t 



"SKERİ VAZİYET 
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~lnıanyanın harp 
hakkında son dü
Şiinceleri nedir? 
A-" (1 inc i ıahlfeden devamı 

ll ·~a Almanlar ne düşüoürorhır? 
b~rıların da hakiki duşüncclcrinl 
j lllek mümkün değildir. Ancak .a -
baııslann vesairenin tebliğlerinden 
rııQ hususta bir fiklr edinmek, tah -
ı:ierdc ve istflırnçlarda bulunmak 
ll:b • nı vardır • .Hunları tetkik edip 

atüz ettirmek faydalıdır. 
t:l\lınan ıeflcrinin kanaatince İn -
ll tere, Almanyanın eSki düşmanıdır. 
u harp başlamazdan evvel her ne 

~hasına olurs::ı olsun İnglltcrc Ue 
t Y~ak için Almunyıının ~dettiği 
llıeklcr boş l:'lkmıştır. lngilterc, 
~manya ile kııt'i mücadeleye karar 

1 
!ıtınl~tır. Şu halde lıu mücadele 

1
1tııdi olsun; çünkü bu mücadele, 
~diye kadar Alman mılletinin yap
caı: tnucadclclerin en şiddctlisı ola
ka >lır. Halbuki Almanya, şımdiyc 
~ dar, hiçbir zaman olmadığı dere
-::~ Yl!k!lek bır gayretle ooyle bir 

tbe hnzırlanmııştır. Bugünkü Al -
~n lıck•rlcri böyle bir müc:ıılcle ate 

1 1."taşabilecek en kudretli Alman şef-
ti oldukları kamıatindcdııier. Hu

~tı •le l"uhrer, kendisini, sade Alman 
~IUetınin lılı çok scnelcrdcnbcri mak: olmadığı <'n çelin adam değil, fa
l t aynı z.ıımanda en lbüyilk otoritc
dıc Sahip blr adam telakki etmekte -
~et: Knyıtsız ve şartsız muvaffnkı
• tıne iııanınn.kt.adır. Mukaddcrnbn 
~ndisını, bu mcvldc. Alman mıllctl
d ~ bu mücadelesini ıdııre ıçin getir
il tıııe 1mım ctmış gibı görünüyor. 
lu llnıı her fırsatta Almıuıhım tcl -
Ilı ndcn hUli kıılmıyor ve (bugünk5 
1 fi~dele bfalm -zaferimizle nihayet
btnınceye kadar devanı edecektir; 
~ana bunda da ıruınabilırsiniz) dı -

ııor. Bunlaıın harp için kıymeti )'UI· 
ıı . 

" l'lıtnn ve atlm ifade etmesinden 
-~ ttıılh şnyialannn karşı kuvvetli 
:!._ lt!Ukavemet ihsas eylemesinden 

L-retth. IEıra.scn lbu var.i)'ct öteden
uer· 1 anlaşılmıştır. 
, ~ıt kaç gün evvel çıkarılmış olan 

1~h Şnyinlaı1nın doğru Olmad• "' 
ll~tdır. Almnnyıı bugünkü vaı.iye-
1~ A.vnıpanm ik:ııı:a kıtasmda ga-
li Ve hakim hııliııdc, bwıu kabul ve 
~it edecek bir sulhc 'kavuımayı el
t tc, ister; çünkn harp bir gaye 
~tra, llnrmal blr 'hal değililir. Arzu 
~1l'n blr emele, müsait bir sulh va
d eUne varabilmek için blr vasıta -at Meramına nail olmak mümkün 
-._lllıı:a harbe nihayet verip sulh yap
d k,_ elbette, her muh.ııribl~ arzu e
~eğı bir şeydir. Fakat Ingiltcre, 
ı_ tabii olarlık. Almanyanın kara
d~a ~azandığı btı hiikimiycti tas -
til cdıcı bir ımlhe rnzı olamaz. Bo
~kU vaziyette ın:ılb, ancak her iki 
ttu fa bunu hiıkim blr tllvırla kabul 
~ t°t'bilecek, imposer edebilecek, me
~ Birleşik Amerika gibi b1r dev
~ rnUdahnk le mümkün <ılabillr. 
dit da ~·mdılik b:ıliıs mevzuu değil
": belki il941 de btı iimit ~bak
~ ~ebilir. Ysnn da btı bnhsı tet-

d am edeceğiz. 
E:ski Ordu K.umandanlanndan 

Em ekli Gen eral 

...... Ali İhsan SABİS ·············· ....... ······· ............. . 
Ptlolotof avdet 

etti 
bit (1 inoi sııhifed•n d•v<ım) 
~aJr t:lgraf göndererek cAlman
~ akı unutulmaz ikameti eıma
~ a gö&terilen hararetli hüsnü 
~ult.kn dolayı> teşekküdcrini 
~ ın~tir. 
~kovanın bir tekzibi daha 

\ 0 °skovu, 16 (A.A.) - Mos
~c~•dllk.i Jap_ç>n Elçisinin, S ov
ti.kcİ·r Birliğine -üçlü pakta girdiği 
~~de- bütün Hindistanı teklif 
bal> e dair Amerikada çıkarılan 
t~rler, Tass Ajansı tarafından 

WMO 
13.lJGÜNKÜ PROGRAM 

•.oa 
9.15 ~fizik (F.)" 19.30 Haberler 
9.a abcrler 19.46 Müzik (T.) 
8,s~ ~Uzik V"·> 20.15 ?ılüzik (cnz) 
~.3S v kadını 20.30 Konuşma 
12.~0 ~üzik (T.)'"' 20.45 Mfirlk (caz) 
13.os abeıier 21.15 Kontı~ma 
l3.2S ~lWk (T.) 21.30 Miizık (F.) 
l.a.o3 ~z~k (F.) 22.30 Haberler 
ll6o ~uzık (caz) 22.5G Mıizik (caz) 
~.25 KApanış. 

(7') Alaturka, (FJ Alafranga 

~i ema-Tiyatro 
l'ıy .<\~~--...;.--~ 

TROLAR:Şehir Tiyatrosu 
11 t~ Dram kuımı : 

AYAK TAKIMI 
ARASINDA 

l\oznedi kısmı: (0 A D 1) 

ftA ro· *** · 
~~~ RİZA TIY A TR OSU 

Ulu (Halk) ainemaımda: 

S 
KCMEDİ 

INı:: 4'1H 

-iııt/c~A~AR: f• tanbul 
-il · Şınıal casusları. 
o~r: Scvimll lıaydut. 
4t11"'1ıeı-fitaı: Tayyareci casuslar. 
Atitz-. ara: Lekeli kadın. 
lt~i. Sevimli haydut. 
&e;,.0 ; larih beni aldatırsa. 
-i"i. •q ciheti: 
lrıe1c: Şeyh Ahmet. 
AJ eleİc .l.cyJi ile Mecnun. 
.Sliıııe;. l3alalayka. 
taı. .• • Paı:is dclilllderı. 
~ ~·-.ı11ı • Il b "'Clle • 1' ar aros. 
~t.k. • adın parmağı. 
fiıt,.~11~k • Londra batakhanelerl 
l/Qll.; . · ~arlar altında. 

' l.orel Hardı • E lmas lamz.. 

1 g,~~!! .. f.~~~ 
Bekleme 

Sahife : 3 ----

' f PamJtc/t:ıh PaWV'ta) I' ieisicümhurun "' 
Ba da geçer gahu / - Bu kağıt latlığında - ' Z91g1ldağa ayak RQfit R iza oe Haliıle günleri 

Piş le in tigatrıosanda 

Aktör KEAN 
( B 41ıtMJ.kııleden ae:J:Cltl'IJ 

ıneıhur ( Kaporetto) he;imdia
deıı ıonra, Erkinıharbiye R eisi ol 
muş ve o v akittenberi derecesi ve 
rütb esi büyiimek suretile ba mn
kii muhafaza ~ir. G eçen Ha
beş harb ind e d e, bidayette Mare

Y.eni bir lisan mı ? - Dalkavukluğun ı Jlasl jı I ~O 
beş safhası - ---

~ Bu münasebetle 
Vazın: Server Bedi Zonguldakta 

Yazan ~ Celaleddin EZiNE şal B o non un muvaffakıyetsizliii Bu da geçer yahu! ı' geçirilse ortnda Nnsrcddin Jioca fık-
üzerine, onan yerine k um and ay1 Geçen ııetıe b:ırp rnsnıdıuı daha küçiilc ve dalın tuhaf 
eline almıf ve Habq laarl>İlli eiir- t.ai:ıt.a kurusu :v~ 1 ibir 'knç snttr rolır: <... şimdidt>11 

Bir dostum. c$ehir tJyııtorsu hak-• paro ~~ olur. Lord'un frak giyebil- atle b itirmitti. Şimdi Alman Er- ı<iniıune.k nevin- tahmin etmek mümkün <lcğildiT. Ba-
kında yıız.ıp duruyorsun, dedi. lılr de rueırl ıçuı. frak satın nlalıilmesl _ıa. *:inıharbi..e Reİll1e bal•-ııun, ı ınu :zıınııı.n .giJ tercccltt.ir. Herkes ibl-
R •t R - b h k \ ·' F k i ·s ~-- elen ha§llrat gibi, lernez. Bilen vnrsa b"ılm"ıy-•~ •"'-·· aşı ızayı gorsenc; nna a c· zımuır.. •ra satın alalıllmck ıç n Yunanistan harp sahasındaki ıtal- sonbahardan lıa~ lesin!> Cilt ...... "--_,, 

rcceksin. senin Şebır ıUyatronda11 para lizundır. ~ 
daha nıükcınmel ... 21 Dostuma inan - Aktô K , kimin tarafından yan o rd usunun başına açtıgı der- hyımik ~rn u- Veni bir Hsan mı? 
madım. Şehit· tiyatrosu Belcdıyeml- dılimiz: çe!:~~i~i ;progrıı.mtla yazılı ~e .denn~~- b~ma~ i~tiyaandan yuştu, nkbahar • B~inı <lün'kü ~!.!!!!!!!!IE!;;::; .. 
zin yardımi!c muvaffakıyet. sahala- dcğildı. )lütercimini ben de bilmiyo- ılerı geldıgı f'lphesizdr . Yalım c1nn :ozı:uyaı:ıik ;y11Zl.n cnıı.lruıdı Bu 'l'al!\'iri iEfkılrda t:. ~ 
nnın ciimlcsinc sahip olduğu bide, rum. Her kimse, Tiirk dilinin ko:run- akıl e rdiremediiimiz ~ biraz &me de öyle mi alacak.? Almanlıırın hoşmının da-mla • =-- ~~ 
ycrind: sayarsa; maddı iınıdınsız - ması nammn bir d:ıha ııu Osmanlı yukarıda da dedijlmiz gibi, giili Manş kıyılarında, İtalyanlann \"u - ırına .ait bir haber - ~ 
h~~r !çlnde çırpınan Haş~l. Rıza _ne 'terkıplerinı kullanmaması kendi in - tutulması İcabeden bu buluşma- nan huduUarın<b takılıp kalmııları- okudum, .hiı; htr 
gıbi bıı- ı·andıman vcrebilır; dıye den rica olunur: Kalbimden ensacı- b~"ki d ---' d- L-ı.:ıı.:a_ • na bakarı;anız öyle olacak. Cc.-çcn 
d - - d- 1\1 k t · ıu.ı:ı, ua s aTVt um~ ~ıc an miina çıkarama -uşun unı. em c tını ve Raşıt I ma nüfuz etti... Ussu l<rali... Şah- I . . seııe, garp cıwhcsi taarruzunun ilk-
Jlıza tiyatrnsuna gittim. Aktör Kean sıyctinlzi tezyin edebilmek... Snıkııi 0 u~masıdır . • Bundakı ~~~u ~- bahardruı evNel yapılamıyacağını dun. Size biı' c.üm-

d m t d b ık ak d c hı aynen tekrar ediyorum~< Dcği-
oyn:ınıyor u. merak ... Şekli adalrt ... Esrnrı siya- e 1 e e ı Y ın a op-e n n:tlJ herkes biliyordu O kadar k1, Frııo-

Aktör Kean, ,,,, hepınalz•·e nlaluııı ~eL •• Jlınn..., k~fi'. 1"a-"'.•kra iben sı·- olunız. d 1.ı ·· t·· k · ._ M As ıye mahkeınderincle de YapJln • 
D 

...- , ~ -.r •• " ..,,, .. sız -01 usu, u un ış mevsımmı n- bışikllk bılhas'>a 'IJsullerdedir, §imdi-
umas Pi!re'in ngdalı, sahte ve ko- nlriC'l'liyonnn. Şııyet piyes Osmanlı Bundan b -.ka l:nr ele fııpallJ'll ginot ısıınlı biıl•uk çalgılı ka.hv.eclc. 

la:ı.· muv rr k t' . n 1 r 1 '['" k . 1 • 1 .. l t f1 d d . . ba eg-leııce içtnc'I(• rrc·çıı·dı 'Ad..+- Fı •,ın a !t}"' ~ktlr..> . a a ıyc ı ıs ı ıı a cı en c- ur · çc,;ı < cvnııı e lercııme v unmuş- a ra arın a 111 a yıne garıp - ,., .n .,,... iin.!. 
2 

bir c_ümle değil. bütün hıı-

~erleriııden biritlir. t88G da y:mldı- sa, rejisörün, biitün nıesuliyctl iızc- berter aksetm ektedir. Orada ıim- ile ,Almnnya ımı.smda bir hıu ı.ı fıall bC'r bu g;arıı> 11,,. n ve uslıı.p ile .raz.tl
!,"lna göre, on dokuzuncu asır ilk 'ftıs-ı rlne nlıırak, ba terkipleri .bugünk.ü dilik kıyafetini değiştirmiJ bir fır. oldui,'"ll unutulmu~u .Bızinı bll7.I ga· ntJş. ıHcnüz g:ı.~ tcdckl arkada§l:ıı·a 
fırun :ynpnıal'.ıklı rom:ıntızm::ısmı ta- Tıırkçemize tahvil etmesi bır tnhnf k Al • r.ctclerimizdekı ~arıklı erkanıhaı ple-
şır. Sahnede klasikleri bllc yadıığ:ı- değil, fakat vazifr idi. a 4 mao ask.erı ~ulunuyor~~· rimiz de. Alm:ınyanın IIo1anda veya sorıııruıdım. Acnbn nrada hlr :her ga· 
<lığımız Wr ıısıı-dıı., frcnk hacı .\ agı Şimdi .lliı.şit Hıza tiyatrosunun hatta ~u askerın mıktan da gı.m- lngmot üzcrmdcn Frnmmy:ı ılkba- rete<le olduğu ı,-ibi makine Ue dirllen 
kokusu neşreden bu piyesin mcV7.UU·1 mcdhusenasına ve heni hayran bıra- den g un e arttırıhyorınuş. Bu ha- harda bıle taarnız ctınesin1n delice satırfor brrıbııınc mı 1..-:ınştı? Vo'kr.a 

hl ·ı -' k d ı •·- d - b d - - M Hi ı C ı b ıhn llnarlf Vekfiletınin pe,inden Adliye nu ta ı cuccc cgı ım; çün"\ı eg- kan vasıflarına geleceğim: er o gru ıse, . it er , e ne r:a ır rı:!ket olacağını !Y=•P duruyor· 'ekil d i le:r • ıicnt 
mez. F:ıknt Raşıt ltıznyı .da böyle bir Kea.rı'~n ıs:ırh u"k snbı:Lhı snlutcii F ranko buluşmasının netice&İz !ardı. • \. ., eti yen :tc.nm mı 
piyesi sahneye vazettiğind~cn .cıoı:ı~ı hal'ikuliide bir tcmsl.ldi. Kusur nra- kaldıiı hakkında, ~imdiye kadar ~u ~ de . .Alma.nyanın. inglltc- l ctLı · _ 
taklıih etmek hakkımız değlldır. ZI- dını ~ kusuı· bulamnd•m. l\Ieyhane mu"temadı· t k 1 o lan .re .uzerırıe yııpıruık .ıstcdiği .ılıraç ıuı. Dalkavuklugun 

B 1 d. . '-fı . t . d k 1 yen e rar anmış 1 t d --· ra o, e e rycnın :u ıtçcsme sn ını snhnesınin mizansen ve e oru ev- miit 1 1 d k . b t • Ol lC •c ııı en vaz.g~ti'-rı k:ınaatı var. be • safhası 
dayanılL\, miı aııycdi ~hlrzadc t;rat- ikaliideydi. .Maddi ıml:iınsıilık lçinCle ~ a ea arın a pe _ısa e 51~ • Dun l!ll büyuk engel .l\loglnot ıdi; bu' 'T 
rosunun sahibi değildir. Aç kannln bu semereyi nasıl elde eclebilılller, duguna .hük~~ek ıca!' eclıyor. gim de !llan,ş t'lı?niridır -Geçen sen<:'· • ~ Bıxıncl safha -
da sabnetle taklıı atılmaz. H!nııenn- hayretteyim. Maamafıh bır ikı aydır, adeta 'ka - kmln nyn\ teraneler ve münakıı~- Dalkm·uk yat.ağın-
leyh :romantik ccş.nlnln altında mc- Reji, ufak tc•fek hatalnrn rnğmerı, u rgaya tutulmwı surette idare e. Jaıı~ dicçer, ıgeçemcz, geçecek -olga:r· 'I. clı:ıdır. Gazt.-tcsinl 
l<!drnma_nı? hususiyctlcrinl gızli) en bir çok yerlerde iyi. idi. Kontes Elt.> d ilme.ide olan Avrupa .aİ.7aaetiniıa, dı, ~en_ıiyeeek olsa, ~en ıımı· \~ o1tur. ve gözune 
pl)-ııs1cr.ı ıntU:np etm~'ktc haklıılıı·. na rolünde Hayat Içli, garp sııııat- her günkü karmakarışık tezahür- ra, geçınıye knlka.ı-Sl ... .- •llı .. Gc;er \~ kcııch daifeö'i™: .•· 

Temsıle gelınrc: Gmc batan ku - karlarından aşağı k11lmıyan biT A"1- 1 • la k d t mi, geçmez mi. bilmem bcıı: lııldı · - ıt hlr w.ber itiiir. 
la ,_. h k lı: }' k erı ve oyun rı ar~ısın a za en _ . _, :iatt.trl tela kud kta sur rı ÇOALU; em "Pt' ço · at r~alı nıdhade kadınının ~ını ve . b ti" b. .. l .. .. .. k b"im hır <Şey varstı ~Ugım harp ur.ı "Zlr u u n sonra 

bu tkusurl:ırm sclıcplerini, ıınnatki.r- gururunu ibda etti. ıs~ c ı ır muta ea _yurutu~ a ~: içınıle ge~ üınrümim yarısı harp clalkn\"Uk şoyle düşuniir: cllı7.im u
ların temsil kabiliyetsizlik ve i~idal- Salomoo rolunde Vcdad Karaok_çu b~~.e vukuatın tekzıp et?1!yece~ı iç.inde geçti, geçiyor. c.ıBu da geçer 11ıwn müdüı halt.etti. l~t:r altüa~ o: 
sıı.lığından ziyade, ın~ııldi ıınkansız. mükc·mmel bit- lmrııkter sanafkarı hülriim1tt çıkarabihne4l l'Çtlt, ka* ynlıu !> diyeceksinlz. 'Fakat gcç<'.n lacak Bu ndamın kabılı)·.etsız1lgını 
lık ~ :zarııri ilıtiyaç'larııı temin edi-- oltluğunu bize müjdeledi. Hele 'Raşit lüaleriR kayıptan ... iter .ennek hangrsl'? !Rırrpler ve föHikct:ler mı! ben geldlğl b"Ün anlnnuşbm.> 
lemeyişlndc aranıall)'IZ . .Mesclii, mey ıR.tta! Onun şahsı !bütün ııa!ınclere aaasaaııa malik oa-.k au...-r. Ömr.umüz ıu! lkıncl safha - Dalkavuk evde 
hane sah~esindeki yuınuşıı:k yakah, hfıkiındi; ve her birinde İstanbul Be· Ondan clola,.U.. Jıı:i ~ .._gi Hı!!e btı .kJıı ıda sağlıcagla .bir ge. 1tah\•nltı .cder'ken lrorıs11c ıtconaşur, 

büyük merasim 
yapddı 

Zonguldak, JG (A.A.) - Bugün 
Rcisicümhurumuz ve Milli Şefi -
miz İsmet İnönünün 7..onguldağa 
ilk .ny k bastı.ldnr.ı günün yedinci 
!'ıldönüınü .ımunase tile Zongul
dağın kaı:a ve denizi bn)·rak ve do 
ı."iz.lcclc .suslenmi.ıtlr. Cümhuriyet 
nıeJdanınd:ı he§ bin yurddaşın iş-
tinıkfüı yapılan umumi bir top
~antıda 'Pnrti reis ~kili, Halkelo'i 
:reııd, yurdun lroruca ve koruyu
cuırn b&yuk Milli Şefimizin ha -
~ab ve memlekete •yaptıkları biz-. 
mcUcr :ve .bwgemizc hediye ctt.ik
Jcrf yuk ek cndü tri iib:idelerinın 
feyizli umı·aıı e eıkrini tcbıııüz 
cttrrl'n çok 'heyC'canl1 bir 1utnbl'
& bulunmuş ve Ialkcvl salonun
da ynpılan umumi top1nntıda b 
.Ir."'\'ZU rlr:lfmd ııo:;l~·lcr ıver.11 -
ıuift.ir. Zon;;uldakblann bu ccış -

· Jtwı hi.Elcri ı.ıc J cyccanları \le sar
• lınıı.ı. bai?lılık V't' t.azimlcri J.lilli 
Sı:'fimize telgrnfln luldirilmişti •. 
Zo.nguldaklılnr 'bu mesut gunu 
m'itri bir b:ıyrnm coşkunluğu ve 
evcc:ım ııçindc J...-at.lu uyorlar. 

nönö 
kralı 

i le 1 a lya 
arasında 

An'kara, 16 (A.A.) - R cisi
cümhur 1sınct İnönü, 1 l sont~
rindc ıtnlyıı Kralı Üçüncü Yiktor 
Enınnuet'in doğum yıldönümü 
nıünasC"beti.Yle tebrik telgrafı g'ön
dermİŞtcr ve buna tesekkür ceva-
bı nlmı;lardır. -

Rei.ici.mhu.run fakat aynı zaınandıı ıullndır şapkalı lediyesl Şehir tiyatrosunun, blliıistis- kimsenin berhıu:&i bir meselede- çırcllm bakalım. mcııclcyı anlatır ""C fikrini ııpyle 601-
Lard, bu mehmcl ve iilıcnkslz kıya- ııa, herh:mgi lbir ııanatlinnm :!ev- k" h t 1 ' - - - _ t k•t tmdl Bu kajlt klfhğında ! t.'l': cBılrneın. mşa.Uah l:ayırlı olur. • • t 
fetile gfilünc blr lelebbüs tezadı teş- kındeydi. Cennet sahnesinde blr:ız ı a a 1 ~or~un~ en ı e • - ••• Blzım mu ur henüz. yeni • ı resmını aşıyan 
kil .ediyordu. Bu ılcrcce derbeder fazla Comedie ~~xa11taiqc tarzııım t~me, vanyetin m~et surette ~m· Bazı guzetelCii · =-==- dı liak.luüda esaalı bir ükxinı ~·ok. • ba 
gıyınen zcngln 1n~ilız asilzadesi dramatik ve theotral üsliibuna 'kaç- kifllfmı ~eldernek, yıne en dogru mlzdc başma:ka * ~ .Muvaiüık olmasını tcıuenw ederim.> yenı nknotlar 
Londrada mevcut dı'ı,,rfidır sanırı~n. mo.lda he!:aher, aııu a)·ah.-t:ı alkışh- harekettir. lfelerın, siyasi ve Üçüncü safha _ Dalkavuk .sokak- r k d t d üJ 
Onlar e~lerl?de. bile akşam yemegi- yan knlk, Türkfyenl11 en biiyük sah- TASVtRt.EFKAR a keri 'lllaknltile ~ tudır. Daireden bir arkadaşına .rast- ya_ıg a e av e 
n; ~mokmg ılc •.nerler. Ilele -ıevccle- ıne ı:rlisti Rnşit Rızaya hakkı ol~~ nn dürtte ıiie ıbu· ~ fnı-. Mcst!'leyı komı:nr+.ır·. Dalkavuk k 
r~nın refnkatlcrıııdcyseler, frak blle müki.fatı verdi. Sonra halk halcikı H ~ euğu ajans habe.r~ :::=. lffmnı 'ııöl'!er: cKnrarda ~ •sutıet l Çl ıyor 
gırerler.. . . . sanatlen anlamaz derler. avacıh~ımızı lcı:lni tckrtı4"la -~ ~·ardtı. İn~lln'h hnyrrlı netice vertl· 

Ml\halh rollerde mubeddı lııı· .sa- cı\ktör Kcan:> 1 scyretnıek bana ı·nkı·c.af ettı·r- makin gc~r. An - !!iE: cekti-r ı·~ı UIIlUIB müdür Allah j- Ankara, 16 (A.A.) - Türki-
natkar olduguna ınandığıınız ve genç ayni zamanda Rllşit Rıza tiyatrosile T cak son satılarda çln calışıyor.> ' ye Gümhuriyet Maka Bankasın-
kı7.lık çağını çoktan geçtiğini hilclı- Şt•hir t.iyatrosumı lm•as C'lıııe'k im .. mek • • nıaha l'rll' rcnaplarmın nıiitnleasına dan: .... ~ IÇIR "-r et k ·· • ıı rd ır. k t Dordiıncu sııfluı - Dalkavuk işl-ğimi.,, Halide Pişkin, kenar mnhnl· kanım vereli. Ilirl tek bir ndamın, IC!arıu me umıı va ır ''' a ıı 

1 c'l ..__,_ fi -L 11111 08ı;ttnd!ldlf, l\JCScJC lı:ıkkındD fi• :BankllOl t•nıİsyOnUnUn •kanuni-lesinln çapkın oğlanı rolünde iyi de- sanat ı-ever azmile, meşakkııt, T.llrtı- C1 lf>Ci sahife•"" dn'• ml orııı 8 a çn uu ... m .,...unıuııtııo:~ 
d k cVdlu:ısıl. Antcıneskunun M11 oliui k1r sorruı dairı• arkııdaşlıırına şu cc· hadleri dahilinde bulunmak ve 

ğildı. ret ve =hmct içinde her güçlüğe ö- r:imiz c u rumuza müracaat oclC!ll vııbı venr: c.Görriünfrz rııtı efPndim? 
Artistlerin lılrlbirlcı ine marlam, I ğus gererek meydana koyclugu müs- takriben 600 kad ar çift vardır. tle ne konuşttf'.rınnı şhndıden kestİ'l'· Fıınlı)et bann derler. 7~ten hılıyor- haJcn tedavülde bulunan bank-

mösyö diye hitap <"diş'lcri, hele llla- bet semere, diğeri Eelediy<~nJn nuıli B l d ·· 1 · mck mumküıı değildir. hunu bızc lıa- not1orla birlikte !ednvi.ıl etmek ü-
nakyıınvari bir eda ile telaffuzunda ••arrlımlle, refah ve bolluk kinde u- u_n arın· a~asın. a oy ~- ~~n yaz- ılıscler ~·ister~ktir.> duk ya, hu ~l:ıah gazetede de oku- •· d M"ll" Şef R 

ı.~ . - _, • dıgınız gıbı 5 lıralık yuz.ükle.r de- Dün bir b:ışınakale şöyle bacılıvor- ) unca lftlhnr ett.lm. Doğrusu, şimıll, zere yaKın a ı ı . imiz eisi-
da msrar etmeleri giizcl Tür~cmızı fule Olçüde bir randıman. - ·ı 200 ı· l k ) ~ "' ' cümhurumuzun resimlerini taşı-
baltalıyor,';ı. Oynadıkları p'yes İn - iki müessesenin bu alım ve verim gı • ıra ı pır anta yüzükler du: cAmen"ka Birleşik Devletler eiım hakı;n'lını soylemelı. Umum müduıfı-
gillz örflerini temsil ettiği tein yıı nisbctsizliği knrşısmdn: bir İstanbul bile vardı. hnrrcısligi ıcln ;-upılan son ııcçlmöe mfiz bh ı.ekiyı mü~~!> yan ban'lmotlar -peyderpey- te-
mlss, mister: ynhnt tn doğrudan hemşehrisi sıfntile Belediyemizden İzmirlı bir firmanın vntandaş-ı rnkıhı Cumhuriyet partıı;ı flamzeı'Jl ncı saflın - Dalk:tnik ıımttm davüle anlmıya btıjlnnaca.ktır. 
doğruya Tuıkçe muk bili olan bay, soruyorum: fann verecekleri altın yüzüklere \\ılk'i')e knrşı dfirt. mılyorı rey faz- m unm tnmJ dadrr. e hak- Bu banknotlar, ebat, tezyinat 
bnyan demeleri dab;ı. .doğru olurdu. 1 _ Raşit Rıza ve arkaclnşları da mukabil maliyet fiyatına gümü _ ~as1lr ~imi kazana~ıtk an'ane)~ kında fikri sorulmu~tur. Dalknvuk ve rcn.I.: itıbnrile halen tedavülde 
Aksi t.akdırdc, Beyoğ:unun }'ahuıli hu memleketin öz çocuklnrı oldııkla- 1 . . . t 1 ld - ş ı •men uçüııcli defıı BU'leşlk D •v\ - şu ~evabı verır: cŞa.hescrd.Jr, beye- bulunan yeni harfli banknotları-
satıcı kızları .. ibi, nalıoa bir yarım erını vermıye a ıp 0 

• ıı_gunu ya- !f."r Cumhurceı .. Uğine seçtll'n Bay Ro- reııdı luız:ret.leri b:ab eyin gazetede mızın aynı· olac.~kttt.> 
.. " rı halde, hangi sebeplere mebni iıvey zıyorsunuz. Bu d b h b .. 

Tu-rkçeyc nıeyılıın vc·nniş olııyo..!Jar. n an ızım a e- o e\•clt • > de voruıırc rrururumdan, iftiharım -r• cvlfit munınclcsi görüyorlar? · k 1 ,,., .,.. •••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••• 
Prens do Gnl rolüııü oynıyan ......,ıç rımız yo · Bnşmubarrlrin ı:adecc cllııy .Roo- dun görlcrlm ya.ş:ın:IL Bu tcd r hie 

"'" 2 - Şehir tiyatrosuıııı yapılan B' - b ld k Ta vı'"r" Efk ... 11anatkfır <ri}i~süne kocaman bir ııi - iZ lstan u a Üç tip yüzü 5(!Vclt> demesine ne mlini vaı dı? Bıı kımııenın hatıruı.:ı mı'lmenıitti. "'fa - B 1 ar ..,. • mail yardım, niçin Rnşit Rı7.n ve aı·- />' • 
..,.11 takmıştı. i~ailterc vclialıtli hu- yaptırdık. Bu t ipleri Ankaraya kağıt kıtlığuıda i,ki kc.lime ycriı'lı.:, rlhi bır karıırdır, d-~iyaııedir efC'ıı-
..-~ "'"' k:ıdaşlarına da ~·apılmıyor? NüshMl (5) Kuru•" 
susi ziyafetlerde nişan lakınaz. Bi- 3 _ İstanbul Şehir tiratrosunun göndermiş bul unuyoru z . . MaL:.5at ~nı ~tuz kelime kullan~n ~u mubnr- dırıı . > rur. 
naenalcyh göğsündeki yengeçvari o snnatimmn sahne ~ulıcsindeki ~c- teberruda bulunan vatandaşlara rırlc.rııı uıun nuı.kalclerı bır clekden Sener BF.:01 f A bone Şeraiti t TiiJrçkl~Y• H&r,_, _lt 
p1rıltılı oyuncağa lıic lü~um yoktu. tnonyası ve istibcla<h kilfi rolünü oy- birer hatıra vcTmektir. u111111uı 11 11uMu•H ... ... "' ........ """u"_... ... "'"'"'' .. """l _ ____...., .. """" "" ... '""'"'"nu - - .. ,.ua 

Kont döİKöfelt rosillünud- tcimdsil z.le- nadı. 'Ru koca Ş<'hirdu bir tiyatro, Bu hu-ru~ta Ankaradan malu- Yu .. ksek z·ıraat Enstı'tu'asu"nde Saıelik ............ l400Kr. 27ooKr. 
den aktör 11giliz a zıı es u en - ıki tiyııtro, liç tiyatro, batti beş ti- b '-1 B AJtı aulı.k ""O > 1"'0 > 
Yade. Alcksanvnn cfondiııin hldtleti - me.t e&. İyoruz. iz sizin yazınız .., .• ., _, 

" yatro bile azdır. Şu halde Raıit IRı- .. • A k k iL tık 400 ooo 
ne U r ...... mış b"ır pao:azade sevisini uzenne n araya müracaat etti ·""' ay •••••••••··· > o > ... ,.. " " za tivatrosundan Belediyeye merbut n· 11 
hatırlatıyordu. lldncİ bir milli sanat müesscscfil ve bu işi organ~ e tmek için tali- ır .a ık ·•• ,,____ 150 > )·okt.ur. 

'İkinci perdede sahne birdenbire meydana getirilemez mi! mat iıtedik. Cevap bekliyoıuz. A n kara, (6 (A.A.) - Bugün 
aydınlanıverdi. Fakat pe11Cercler kn- Tiyatro hakkında ctüdler yapmış, Diğer taraftan gazeten in bu öğleden önce Yüksek Ziraat E.ns-
ranhlttı. Bu gO.ndüz ışığıııın nereden Almanyada, Fraıısada uz.un .zaman, teklifi vatandaşlar araıwıda d erin titiisü Kon ferans salonunda bu yil 
yol bulup sahneye nüfuz eılcbilıhği- Amerikada kısa zaman yiiz.lerce pi- bir nlaka uyand ı rmıştı r. Matbaa- Ziraat, Veteriner ~e Orman Fn
ne bir türlü aklım ermedi. Zlrıı bu ~·eıı görmüş ve kendlSi de piyes yru:- mıza mü racaat ede n b irçok kim - L:.ültesine a lınan talebele_rUı }'&ZJl- ' i Biitün pbir halkı bugün 

• 
pcrde Kean'ın snrhoşlolc sabahını mış biı· ımıharrir sıfatile lleleıliye- l H K d · _ı 
t~svlr eder. se e r ava urumunun yüzükleri ma Ye an ıçme merasım.i ynpu-
" mize diyorum ki: ı k b 

T A K S 1 M Sinemasında 
Bu lroSllrlar , rejisörün, nıevztıuu ı - Liıties:ı bir gece Raşlt Rıı.a top ama · üzere teşe büse gcçme-

cereyan ettiği mcmlckeU11 örf \'e iı.- tiyatrosuna gidiniz; Aktör Kt'an pi- ıini İstemişlerdir. 
detlerlııe yabancı oluşuna ve buna ye ni 'seyrediniz ve maddi imkan - ----- --. --------
rağmen öğrenmek r.ahmetine kaUıın- sızlıklar içinde, tevazu ve lstlılnilın Yunan ıı~ıvao bar .. 
mak istcnıcyişine alamettir. Bir ro- neler yarat.:ıhilec~lni siz de takdir • U il 
mancı tasavvur ediniz ki, roıııanının ccliniı:. 
bir faslında şöyle bir ı·üınle yazsm: 2 - Raşlt Rıza dostum değildir. 
cIIasan, ::ığz.ınd:ı sigara, elleri arka- Bir kere kenılisllc kontışrnuı deği
sında, gazetesini o~yar:ık- odasında lim. Sokak.ta görsem belki tanımam. 
dcılaşıyordu.> Ellerı nrknsında dola- Davamın esns halları; İstanbul ııeh
şnrak, gazete okuyan. bir n.:lu_nıın rini ve Türk snhne ımnntini tek ti -
tasviri haddizatında hır dlkkntı;ızllk yatronun hegemonyasından kurtar -
hatası ol:ıbilir; fakat romanın o fııs- nıak ve ayni zamnnda maddi ve ma
lını da 40f!k-tclemiş olur. ncı;i teşvike lüyık olan diğer bir su-

Bu saydığım kusurların büyfik nat müessesesine de hak'kı olan yeri 
kısmı, yuluırıdn dn lşıır<"t ettiğim vermektir. 
gibi kabili tnshlhtir. Bu da ancak Celaleddin EZiNE 

• • • • • •••• • ••• ••• • • •••• •••• •• • • • •• • •••• ••• • •• •••• •• •••• • • • 1 • •• • •••• • • • •• 1 ••••• • •• • •••••••••• • • •• • 

H a mburg tekrar 
bonıbalandı 

t1 inoi sahlfodan d'1vam) 

na mukabil bir İngiliz t ayyaresi 
kaybedilmiştir. Dün biten yedi 
günlük devrede, İngiliz avcıları 
68 düsman tayyaresi diişürmüş
lerdir. fngilizlcr ise, ancak 8 avcı 
ve 3 p ilot kaybetmişlerdir. 

Bir İngiliz pilotu Polonyaya 
beyanname ve bmba ~ttı 
Londra, 16 (A.A.) - Rnclyo

da yapmı§ olduğu bir konuşma-
da, bir İngiliz bombardıman tay
yaresinin p ilotu, Polonynnın ic
t ikl a l bayramı günü, gidiş geliş 
3.200 kilom etrel ik bir uçuş yapa
rak, nasıl D antzig' e gidip b eyan
n a m e ve bombalar attığını anlat
mııtır. K ar fırtınaları içind e uçmı
ya mecbur olan tayyare b ir oi
m cndifer deposu olan hed e fin i i
yice tayin e ttikten sonra b unu 
bombardıman etmiı ve yakmıt
tır. Beyanname Polonyalılara h i
ta p etmekteydi. 

hkenderiye bombalandı 

Fransad a dahili 
karı ıklık 

(1 inci uhlfeden devam) 

Alman akını başladı 

Times"e Fransa hududundan 
gönderilen bir diğer telgrafta, 
Fransaya Atsaıı-Lorenli ve Fran
sız lisanı !konuşur Fransızlardan 
başka Ren ve Palatinat'lı 10.000 
Alman yahuclisinin de ıevkcdil
miş olduğu bildirilmektedir. 

irtihal 
ista11bul Meclisi Umumi azasın -

dnıı ve Esnaf Cemiyetleri murakıbı 
Bay Ferid Hamalın biraderi Konya 
Ceza relSliğinden mütekait Bay Sait 
vefat etmiştir. Cenazesi yarınki p:ı
zar günü saat on birde Sultanah -
mette Alemdar sinemıısı karşısında
ki Esnaf hastanesinden knlrlııılarak 
cenaze namazı Beyazıt cnmlindc kı-
1 ındıktan sonra Şchilliktcki makbe
resine defnedilecektir. 

gece İskendcriye üzerine yapılan ve 
15 dakika suren hnva hücumu neti
cesinde yedi k1fl hafifçe yaralan -
mıştır. Bazı yerli evlerinde hafif ha-

(Birinci Wıifed.eıı d4ııcmı} 
Pindus mıntakasında Smolinin

dan ilerliyen Yunanlılar, evvelce 
düşmanın eline geçmiş olan bütün 
Yunan köylerini geri almı !ardır. 
Bunlardan sonuncusu, hudut üre
rindeki Konic.e, ricat etmekte o
lan İtalyanlar tarafından yakılmış 
ve yıkılmış ve harabe halinde ter
kcdilmiştir. 

İngiliz tayyarelerinin 
bombardımanı 

Atina, 16 (AA.) - lngiliz 
tayynreleri, cuma gunu, Şimal 
mıntakasındaki bir İtalyan mo
törlü kolunu ve bir karargahı §id
detle bombardıman ederek mü
him haasrlar ika e.tmişlerdir. 

Sclanikten Almanlar 
döniiyorlar 

Bclgrad, 16 (A.A.) - Seliiniktcki 
Alman kolonisini teşkil eden 131 Jd
~illk bir kafile, Almatıyaya gitmek 
üzere dün buraya gelmiştir. 

İtalyanlardan alınan ganaim 
Atina, 16 (A.A.) - Cepheden ge

len b:ıberlere göre., Gör.içe ct.r.afıudn 
dün başlamış olan mubarebc bugfın 
de bütün şiddetile devam etmiştir. 

2000 metre irt.!iawda olup Göri -
çcye tnmamlle hılkim bulunan İvan 
dağları lıu meydnn muharebesinin 
hedefini teşkil e.tmekteılir. 
Diğer taraftan Yunan ordnsu ta

rafından düşmandan znptcdilcn haıp 
ganaiminin tadadlle .iştigal edllmck- j 
tedir. liu tndat henüz bitmemişse de 
son yekunlara nazaran bu ganimet
leri vu suretle tasnif kabildir: 

14 ağır top, 182 ağır mlt.rnlyoz, 
260 hafif mitralyöz ve otomntik tlı
fek, 9000 tüfek, 200 har p levazımilc 
dolu kamyon, 300 muhtelif Hliiıa n e 

mıştır. 

Merasime Rektör B. Süreyya 
Cencamıı bir .a.u tkile hafi.anmıştır. 

Rektörün alkışlar arasında bi
ten n u tkunu müteakıp kür~iiye 
Ziraat Vekilimiz Muhlis Er.kmef'I 
gelerek .bir konuşma yapını trr. 
· Ziraat Yökilimİ7İn ıkon111ması, 
bu yıl 5000 köylüye yapılan ve 
7.Jiraat Vekaleti mütehn11S1alarılc 
Enstitü talebelerinin iştiraki)dc 
bnşJnnnn büyük köy anketinin 
muvaffak netiof')eri hakkında idi. 
Hazır bulunanlar tarnf.ındon derin 
bir nlukn ile takip edilen bu ko
nuşmndnn onra ıbu yıl Ens+...iti.ide 
derece alarak sınıf terfi ~den ta
lebelere mükafatları tevzi edilmiş 
ve Enstitü neşriyatından brrcr se
ri hediye edilmiştir. 

Merasimin bu safhasıo.ı bu sene 
Enstitüye alınan talebelerin kabul 
ve and içme töreni takip cylem.iıı
tir. 

Bu yıl Enstitüye kabul edilen ı 
kendilerine vcaikaları Yerilen ta
lebe miktarı S 3 ü veteriner, 62 si 
Orman, 1 04 Ü zirantçi olmak ii
ZCl"C 219 dur. 

gösterilmekte olan 
Barbaros devrind e Venedik 

Film.ini G Ö lt M E L İ D İ R 

Türkç e sötzü ve şark musikili 
m uazzam t a r ihi f ilm 

l\lchtcr musikisi, cenk türküleri - Giılbaukkr •• 
im ve.ten: İki kısımlık komedi. Bı.:gün saat 11 de tenznruıı matine 

LA LE En Büyük Neş'e 

Haftaaını Yaııyor 

Çii kü 
JOAN BL ONDEL - ELVI DUGLAS 

Her h~ntn blı- sa:ıdet katım ... Her yuvaya bir ıztırnp nşılıyan .•• 
Her gönülc bir ıışk çelengi takan: (FRANSIZCA) 

KADIN P ARMAGI filmini 
:N'eşedcn vriilmüş bir fantezi... Heyecandan yaratılmış bir eser .•• 
Kahkaha ile süs1enml.ş bir sanat hüı1kası yaptılar. Gülmek ve mesut 

olmak için( LALE) ye koşunuz. 
DİKKAT: Dünya harbinin en ~n ve heyecanlı vaknlar1 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

,,~----~-----, ---------·-------------·-İSTANBULDA EŞSİZ BİR MU\'AFFAJ{iYET KAZANAN BİR F:İllfİN 

SON GÜNÜ - BUGÜN l PEK SİNEMASINDA 

LEYLA iLE MECNUN 
DİKKAT: Yarın matinelerden itlba-ren: 

• 

SEVEN KADIN 
Baş rollerde: H EDDY LA?ılARR - ROBERT TAYLOR 

r 



w Sahife: 4 EZ TASVİRİ EFK.AR 17 İkinci teşrin 

, ı asvirin 

\.hikayesi Ah şu kadınlar _) Bir adam iki vapur 1 

arasında ezildi 
· MÜ H i M 1 LAN _... ıwr~rttnrmtr~rrrwmııl'~rlTnr'1ffrfFf' 

Sınai Müesseselerle, onlardan mal alıp sa tan ticarethanelere: ~ 

- Demek böyle sevgilim, ba
na darılmadın. Kocam İzmirden, 
bir aydan evvel ayrılamaz. Onun 
yanında sade dört gün kaldıktan 
sonra dönerim. 

- Fazla değil et.mal 
- Bir saniye fazla kalmam, 

emin ol. 
Bir buse, bu teminata takviye 

etti. 
~'fi(. 

Orhan, Güler'i tanıyalı iki •e
ne olmuştu. Delikanlıya öyle ge -
liyordu ki, iki senedir yaşaô.ığı 
hayat. başka bir hayattı, kendisi
Qi o kadar mes'ut hissediyordu. 

Güler, kimsenin aleyhinde a
iız açamadığı bir kadındı. Hak -
landa bir dedikodu çıktı mı, ren
gini engin denizlerden alan iri 
sözlerini açar, istihkar dolu bi~ 
omuz silkme ile her sözü tekzibe 
muvaffak olurdu. 

Orhan, genç kadını ele geçir -
mek için çok uğraşmış ve sonun
a muvaffak olmuştu. 

Likin, Güler' in kocaıtı Ertuğ
rul' dan son derecede çekiniyor • 
du. Bu, güzel ve zengin bir deli -
lı:anlı idi. Karısı acaba onu sevi -
yor mu idi? Orhan, sevgilisini bu 
hususta birçok defa sıkıştırdı ise 
de ağzından bir şey almıya mu -
vaflak olamadı. 

Bunun için Orhan hazan endi
feye düşer ve düşiinürdü: 

cKarı koca, biribirlerini çok 
aeviyorlar, bense, yarın atılmıya 
mahkum, muvakkat bir eğlence
den başka bir oey değilim.> 

Fakat sevı;ilisi ile bulu~tuğu va
kit, onun buseleri delikanlının bu 
karanlık düı;üncelerıni siler, süpü
rUrdü. 

Esasen Ertuğrul, iatanbula çok 
az geldiği için, Orhanla Güler, 
adete karı koca gibi yaşıyorlardı. 

1(.1111> 

Sevgilisinden aynldıktan bir
kaç gün sonra Orhan, gazetede a
cıklı bir havadis gördü: Güler, lz
tnirde bir otomobil kazasına kur
ban giderek ölmüştü. 

Hangi kapıyı vursa, kime dert 
yansaydı? 

'Bir hafta karnrsızlık içinde kıv
randı durdu. 

N olclecler.: F. V ARAL Dün, Üsküdar iskelesinde feci 
bir kaza olmuı, bir adam iki va

iki adam, bir aece baloda ta- pur arasında ezilt:rek ölmüıtüı-. 

1941 tarihinden itibaren tutacağınız: (imalat), (Muamele), (Emtia 
ithalat ve ihracat), (Satlf) defterleri bastlmıttır. 

nııımııİardı. Saat 1 O. l O da Osküdar iskelesin- SO 
Ertuğrul, uıun tutmıyarak, zi- de bulunan Sirketi Hayriyenin 68 1 • 7 nllmuneye gÖl'e en iyi kağıda baaılmıı olan bu defterle rden her bir in in 76, ' 

yaretinin sebebini hemen anlattı. ve 74 numaraları vapurlarının a- lOP, 200, 400 yapraklı•ı vacdır. 26, SO yapraklıları kah n kaplı, öbürleri milkemmel ci!tlidİt·. 
Karısını kaybeden koca, mer - rasına odun yüklü bir motor gir- SATIŞ M d • A d • Yeni 

huınenin evrakını karıştırırken miştir. Motorda bulunan Diron a- MERKEZ•ı • uallim Fua Gücüyener in ( na olu Türk Kıtap Deposu)dur. Yerı: ·r ) 
•--- --- - - ---- - ----• Postane karşısında Meydancık Ham. (Taşr :ı siparişleri giinüaünüe gönderı ır· bir liste bulmuıtu. Birkaç ahbap dında bir adam vapura girmek i- 6 

ismini havi bulunan bu listede çin tırmanmış, bu esnada iki va- - - = = - - -"' 

Güler, öldükten sonra onlara ken pur arasında ezilerek feci bir şe- sı· NAA • • •• E T . . v 
~::1i{::::~ bJ~z;ı~:~ıi~fii1:~ın~nas7;e; ~~:ı=~~ı;:~~tüKaz:;~:ü~n;ek~k~:~ ÇO L UND URK ORDU S 
ediyordu. purlar üç saat kadar işliyememiş-

Ertuğrul: tir. Büyük Harpte bir piyace BöJük ku .nandanı olarak Sini Çülii ıde Tam iki sene kalmış olan Muallim Fuad Gü~il: 
- Böyle bir vasiyeti yerine ge- ı • 1 yener'in eseridir. Az zamanda iki defa basılmıştır. Hakikat, heyccau, Kahramanlık ve Feragat kaynnğı olan bu ınılh 

tirmek, zavallı bir koca için mu - ASKERLiK eseri, kadın, erkek, küçük büyük, bütün Türkler okumalıdırlar. Fiyatı: 100, bez ciltlisi: 125 kuru~ nettir. Satış Mer-
kaddes bir vazifedir, dedi. Lut - A d ı ı· 

kezi ( na o u Türk Kitap Deposu). Yeri: Yeni Postane karşıııında Meydancık Hanı. Taşra •ipıırişleri de göndt"rİ ır· fen şunu kabul buyurur musunuz? 
Kaza günü karımın üzerindeydi. ~::~::ke~ı:~~ı:~csf~f:~ı: geçen fiıJJIUJ.ıULlıliııLıilLıUJ.folıılJIU1JUJ.WL,WUuUJ.lu1ıJıUlııU4lu!ıJJU1iJiill.LlLJJıli1Jı:ıilil,ılJJ.1.;&!ı.jilllı11JJJJiLıWU,ıUJ.WJ.ııLIWJ!,U11JLılillJ,1U~ 
Şimdi vn:zifem bitti, gidebilirim. celptcrdcn sevk artığı bmıkılnn gny- Bayan Fatma Fuad Gücüyener 'in - 0 - ., ' 

Allahnısmnrladık. riis!am erletden (clcktrlkçlllk) sa - r - ı 
Fakat ziyaretçi bir türlü gide - natine üşinn olanların hemen §Ube- • K 1 k k . b H. t l . e 

miyor, elindeki ııigara tabakasınıl mize nıilrncaallnrı. . o a y y e m e . 1 t a 1 ı er ı 
evirip çevırıyordu. • • 

Bu tabakanın gizli bir düğmesi ı Y ozgatta imar ıılen • k 
va~dı. Ona dokununca ortaya bir Yozgat (Hususi) _ Yo7.gatta Aile masraflarını zerrec~ suiistimal etmiyen bu eıerin üstün olmadığına en kat'i d elil ı ? 

1
• sene 

resım çık11rdı. j 1 1 f 1• k k d K yedi defa basılmış olma•ıdır. Pişireceğiniz bütün yemekleri, yapacağınız bütun tatlı ve 
O h · · 'd' d y E ze ze e e a et mınta asın a ı- pastaları hem ucuz ve hf'm de a"":ı. tadı ile yemek için bu eserin rehberliğinden istifade 

w rl abn·ı·nııçı gı ıykor u: 'd .. 9:. r- ızılay zeminlikleri inşaatı hummalı ediniz. !§ • • • • (Stfl 
tugru , oy e ~ynnr ·en .o ugme· ı bir şekilde devam etmektedir. fngilterenin Berlin SefırJ t•• 
ye dokunuverı ·se !.. Delıkanlı sev- p "kt · d b" l ce ı'şç'ı Bu eser, kar için değil, Türk ailelerine hizmet etmek için yazılmıştır. Yedinci tab'ı da NEViLE HENDERSON>,. iıll 

• ·-· w b . k eyı · e ve cıvarın a ın er b"t k - d' 192 1 . 5 k . k d f d 1 b ... iib gilisıne verdıgı fotografına ır aç K 1 t f d I t rılmak ı me uzere ır. sayfa, fiatı : 32, ciıt isı : O uruş ıs ontosuz ur. ra ın an yazı an u ''°NA"{ 
kelime yazmıştı ki bunları oku· ı t ~1 

ay ara ın an çn ıs 
1 

- Mua llim F uad Gücüyeher'in (Anadolu Tü rk kitap REFt CEVAT ULU ciiıl!' 
yan, münasebetlerini hemen an - a F~laketzedelerin meskensiz Satış merkezi : Kitap deposu) dur. Y e ni postahane kar- tarAfından tü:kceye ter st:· 
lar~ı. w • • kalması mevzuubnhs değildir. ,ısında Meydancık hanı No . 10 - 11 - 12 dedir . ~dilmi~tir. Fiyah 75BkEu1:1!f1"ot: 

Korktu~u ba~ına geldı: Bır ~~y 1 İnşaatın yakında hitama ereceği MtH LOTFI KİT A Y 

tırık, ded_ı .~·e yere hır kagıt anlaşılmaktadır. Diğer t:ırnftan bu ••t•••ıılıııı••••• Taşra aipari,ler i de gönd erilir. • &atılır. ~ 
parç~sı duıttu. v· • mıntal:adaki bol mahsulat, Zira- --------------------------- 1 

Jkı adn.m da derhal egıldıler •. jat Vekaletınce gönderilen harman 1 D .. Şehı·r Kıu·· bu.. 1 - SAGLAM ÖIŞLER veAGIZ BAKiMi MUTLAKA" 
d ı~ku r 1esım. ba~b.~,_kn 1gen; bır makinelerinin ynrdımile muvaffa- uzce ı ~~ Al o~ .. 01--~ s UY . 

e ı ·anının resmı ı ı: atın a ,u, kıyetle kaldırılmıştır. ,. ~ ~ 

ok~c~i::~~e ••• Bütün benliğimi. İzmirdc çocuklar ask oyunu Riyasetinden : iLE TEMİN EDİLİ R .MUSTAHZARIN MAYİ HALİNDE OLMASI DOLAY'::, 
saran aşkımla ... :!> oynuyorlar DISETLfRiN EN DERiH YERtfRiNE GiRfREK ANTISEPTIK TESiR~~ 

Koca ile dost bakıştılar. ikisi· lzmir. (Tasviri Efkar) - Şe- Düzce Şchfr kl(lb[ı niz:ımnıııncsiıılıı 25 ve 33 iinciı maclrlclcri tıırlil 
nin de kıl konduraml\dıkları ka - hitlerde idris oğlu Hüseyin Tok- edllnıek üzcı·c heyt'li umuıniycnln toplnnmaııııııı karaı· vcrılnıiş olt.luğuıı
dının ne eyere bakan, yürek ya - yıldız, iki ıencdenberi seviştiği 16 dan kHip üzahırının 24/11/940 pazar günü >;aat 14 de I>Cizccdeki Jclüp 
kanl) bir riyakar oldujunu ayni yaşında Fatma Kaydibini kaçır- binasında lıazır bulunnuıları. 
anda ıı.nlamı~lardı. mıştır. Aşıklar aranıyor. 

Bu insan kalbi baz:ın ne müt
his darbelere maruz lı:almazf 

Ertuğrul, idt'ta yalvararak: 
- Aman .. ne olur, dedi, bu 

sır aramı7.da kal11n. 

Şayanı takdir bir hareket ,... 
MUAl\IEl..F. VERGiSİNE TABİ MÜESSF.SELERE: 

İzmir, (Tasviri Efkar) - Şeh-ı Maliya Vekaleti Varldıı.t. U. Md.niin ~·eni tebliglnc göre 

Beykoz Askeri Satınalma · , 
Komisyonund•~'ts 

1 - l\1 ut.telif mahallere teslim edllnwk fızcrc 50 ton, S5 ton 11,ıısıton bulgur 26/11/940 cuma giınü snnt 16 dt• Beykozdıı A,:keri sııtı 
koıııiııyuııuııdn n)'l'ı nyn pnwl'lıkln Sfılııı alınacaktır. 111ırı'1 2 - Paznrlık uetlccsı takarrür eılecck fiyat iizcrinJen c~ı5 lt 
alınacnktn". ____ (1~ 

Bunu, bilmem ıöy!emiye hacet 
var mıydı} Orhan, zavallı koca -
nın aldatıldığını biliyordu. Fakat 
bilmediği, kendisinin de acınacak 
bir dor.t oldu~u idi. 

~:~~m~~~~~e ~s~:gv~medil~urf~~j~ Sıaai Müesseseler imalat ve Muamele 
çocukların tedavilerine tahsis e- lstnııbııl Asliye B irinci il ':1•f. ı, lst. Lv. Am"ırlı'g"'ı' satın 
dilmek üzere hamiyetli tüccarları- EMTiA iTHALAT ve iHRACAT Mkimliı/irıden: 

o uran aı1<1ş ımı mv ç ve nna- ?JO· ıu 

Dokuı:uııcu giinii hirmetçi, Bay Ertuğnılun elini 11karken, ona 
Ertuğrulun ken,füini bekl~diğirıi karşı bir samimiyet duymıya baş· 
haber verdi. ladığını gördü. Zavallı adamı te -

Orhan, ziyaretçinin içeri alın- min etti. F"knt ıaklıyacağını vaat 
masını emretti. He.> ecandan ren-ı ettiğı sır, ıuııl kendi sırrı idi. 

fı~~:~n K~:~!1~~;;~s~r~~~~~:,r~; Satış De fter lerile, 1 t neyrır:~;ıııda T~_r1ıı~:ışıı 118 ~· ıır. l Af ma komis onu ;ıanıarı 
lira ile bir de ultra viole elektrik AYLIK BEYANNAMELER BASILMISTIR yota Dimitru\ iç lıuaflarında11 Gala· YollAnında bulunan :ı09~4 ıııl''"' 
cihazı teberru edilmiştir. Vatan- tadn f<'cın•cnecilerdt> 141 No. da Vl- ~evrolc kıımyonctiniıı motol' .11e1~rl daşımızın bu milli hareketini tak- Uıııumi satış yeri: İNKlLAH KiTAHE\'İ, Ankara ca<lde~i ?\o. J65 nıitrt Dıın•tTıyo ile İ stnııbul Muha _ ak11aınile voför kabinesi tanılı 1 JS 

•d.ir• e•d• e•r•iz. ·--------- iııı•••••••••••••••••••••••••lli kemnt l\lüdtirlüğü aleyhlcrıne lknmc lec~ktir . .Pnzarlıkla eksUtın:9ı5 ~ 
l l/!J40 raz rtlSİ günü satı t 11,ıııı 1 olunan Rocapnşa Maliye Tııhı<İI şu- 'fophaneclc ı,,., Amlrllğı S• 1 jtf 

ııi_ .ıt-uı~ borJ71 kıırıımustu Ah şu kadınlar! __ _ 

S P · O .:' R 
Bugün iki sahada lig 
maçları yapılıyor 

Bugün iki s.ıh11da birden lig maç 
larııı.ı devam edill'ccktir. Şeref 
stadında Altıntıığ, Siileymaniye 
ile Bevkoz, Topkapla Beşiktaş da 
lst ı• lmlsporlo karşılaşacaklardır. 

l laf tanın en iyi maçları Ft>ner
bahce stadında yapılacaktır. Bu 
ııahada F enerbahçe Beyoğluspo
ra, Galatasaray da Vefaya karşı 
oynıyacaklardır. 

~eref Stadı: Altıntui - Süley
manıye 

ilk maç ltıııtuğ), Süle) ımıni
} e ara. ıııda vapılacaktır. Altın
tuğ bus;:ünc krıdnr yaptığı mflçlar
la ve bilhassa kuvvetli takımlara 
ltar ı elde elliği İ:> ı derecelerle Sü
leymaniyeden daha kuvvetli bir 
takm1 olduğunu ispat etmiştir. Bu 
nıaçın Altıntuğ tarafından kııza
nılması normal bir hfıdiııedir. 

Beyko:ı • Toplıı:ap 
Beykozun bu sene çıkardığı o

yunlar geçen senekilerle kıyas ka
h ul etmiyecek de1ecede bozuktur. 

Bilhassa Beşiktaşa kar ı son 
yaptığı maçta hiç muvaffak ola
mamış ve büyük farkla mağlup 
olmu tur. T opkapla bugünkü Bey 

Gördüklerimiz, 
işittiklerimiz 

Gormedım, aıılathlnr. Putboldıı 
ileı ı gldcn memleketlerde ve bll· 
tııı .-:uı fngilteredc takımla1la h11 
kenıl!!I' maçtan evvel, biı·ibfrlcrile 
göruşınemeleri icın ayrı ayrı oda· 
lnıdıt soyunuı, glyınirlcrml . Bu 
suretle, hakem oyııneuların t('sirl 
nltııırla kalmadıktnn başka, laü · 
balilığln ontine geçilir ve otorite 
lemin f.'dllh 1ı1lş. 

Yine gıiı medlm, anlattılar. Ya
laııııa gliıınhı uyduı·nnın bOl'TIU· 
na. Knrngunn·ük snhn11ında )tı -

ınlmuktıı olan ikinci küme hg 
maçlııı·ındıı, kHibü sahaya ynkın 
olan takıınlıcr tahiııtil.e klüplerıı.
de, diğerleri nhnnın bir köşc.•lıı
de l>O\ uııul'!aı·m ış. Ilııkem dn o
yuııculnl'la blr nrnda soyuıımıı -
m:ık içlıı Cl\'nrdakı hııtunınn gidi· 
)'Oı'lllU!I ! 

Ne müımbehet ılegil mi? 
Ynlnn VC)'B doğı u; ıııura&ı mu

hakknk ki, \\' i tenılnılen tutun 
da bütün İngiliz futbolü bızde 
böyle tnldlt. edil'yor. 

kozun oyunları biribirlerine ben- luspor arasında yapılacaktır. Her 
zemcktedir. Bu iki takımın sıkı iki takımın da oyun tarzları biri
bir maç yapaçaklarını ve sahadan birlerine çok benzediği için evve
~üı:el oynıynn tarafın galip çıka- la maçın c;ok gii7.el ve futbol ba-

ltçi arıyanlar j ------* MEMUR - Büı·o işi. Maaş 40 ., 
lira, kadın vçya erkek. Ankara pos
ta lı.'1Jtusu 214 c mürncnnt. 
+ MÜFETTİŞ MUA l'i.VLiOi -J 

Maaş 85 Jira. İktısat Veklileti Tef-J 
tiş Heyeti Reisliginc. 23/11/940 a 
kadar milracnnt. İmtihan 9/12/9~0. 

MUHASfJBF:CI - Usulü muzaa 
fedf)l anlnr. Yozgad Belediyesi için. 

MEMUR - Lise vcyn kolej mc· 
zunu. 1ııı11izcc bilil'. Ücret 70 Jirn. 
8 ay ~ln . Ankara l\Inarif Vckilhğl 
Neşriyat !ı1fidürlüğüne milral'aat. 

DOKTOR - Dahiliyeci, Elazığ, 
Van, İran hudut hattı baıı müdür -
lüi:u için. Ücı·et izami 210 lira. 
15/12/940 a kadar Nafia Vekfıtcti 
Demiryolları lıışnnt mOdilrlüğtıne 
mürncaat. 

MAK}NE MÜHENDiSİ - l~~kl· 
ne yedek pnrçnlan imaHtı müdfır • 
hiğilııe, Ankara, Ycnişchıı· Erdoğan 1 

sokak No. 16/18. 
TORNACI - Deınil' fabrikaları 

için. Ankııra Orman Çiftliği Demir 
fnbrlkasına müı-ncaat. 

B. T O V EN 

NOKTALAMA 
YAZIDA KULLAN iLAN iŞARETLER 
Mnnı·if V~kaleti tarafından bütün 

mekteplerı• tavsiye edllmiştir. 

ÜÇÜNCÜ TABI 
Heı·kcsc llb;ım 10 kuruş 

ISTANBUL-İKBAL KIT ABEVI 

Çocuk Hekimi , 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

Takslın, Talimhane Palas No. 4 
Hastalan her glln saat 16 tt>n 
sonra kabul eder. Tel: 40127 

cağını tahmin etmekteyiz. kımından yüksek olacağını tah- ti pek uzak bir ihtimal ise de Sarı-
Betiktaf - lıtanbulspor min ederiz. Beyoğlusporlular bu- kırmızılıların ciddi ve sıkı bir maç 

lkı genç ve dinç tnkımın karşı- ~üne kadar yaptıkları maçlarda : çıkarmaları lazımdır. Vefanın a
.Jaşması her halde çetin ve zevkli ekseriya. galip gelmekle beraber labileceKİ güzel netice ancak kul
olacakıır. Bugüne kadar yaptığı bilhassa giizel oyunlar çıkarmış- }anacakları isabetli taktikle kabil 
bütün moçl&rı kazanan Beşiktaşın !ardır. Eski ve usta oyunculardan olacaktır. 
rakıbine nisbetle avantajı fazla- teskil edilmiş olan F enerbahçe Süleym an Tekil 

• il •ır. Bir defa takım itibarile kuv- karşısında şansları biraz az ol-
retlidir. Saniyen maneviyab yük- makla beraber her zamanki güzel 
lCktir. istanbulspor imdiye kadar oyunlarını çıkarmaları beklenebi
yaptığı maçlarda İ>·i oyunlar çı- lir. Fenerbahçc Beyoğlu sporu 
kardığı halde daima talisızlikle yenebilecek bir kuvvettedir. Ba
karııla~nu ve hiç te takımına li- 1 husus sol bek Hristo da takımda 
yık olmayan mağlubiyetler almış- 1 yer almadıktan sonra. Herşeyden 
tır. Bu defa Beşikta a karşı iyi bir evvel biz her iki teknik takımdan 
maç çıkarmasını ümit eder, galibi da güzel oyunlar bekleriz. 
;et şansının biraz uzak olduğunu Galatasaray - V efa 
tahmin ederiz. Galatasarny son zamanlarda 

lstanhul futbol ajanlığından : 
Bugün yapılacak lig maçları 
Şeref stadı : 

Saat 1 1 Altıntuğ - Süleymani
ye, 1 3 Beykoz - T opknpı, 15 Re
şiktnş - İs~. Spor. 

F ener stadı : 

Salıpazarında Den izyollama Bi
na•ında Satınalm Komisyonundan: 

P.r:akııt ti ltl:t (l)'I 

cinsi ton 

Benzin G 
Benzin 6 

Sado yağ 15 
Kuru fasulye 60 

Yukarıda cini! ve nııkttırlan )'azılı erzak ve benzinin pahalı gorül
ılü~iinden dolayı tekrar pazarlığı yapılacaktır. isttıklilorin mı 11/940 
salı günü sııat 10 <la ::ialıpazaı ındıt Deniz Ycılln111ası biıın!!ındaki Satın-
nlnın Komisyonuna tııuracuatları ılii.n olunur. ( 10!.137) 

SAHTA ' Herke•, bilh•••a çocaklar tarafından ahn
maaı g ayet kolay ve m üeaair bir 

müatahzardır 

BARSAK SOLUCANLARINA 
kaı·şı gayet tcsirlldır. Earsak Solueıınlarıııın büyüklerde ve kiiçilk
lerde sclıep olncuğı tehlikeler gözuııiine alınarak Solucıııı hastıılık

larında bıın\1 kullnıımulllt'l faydalıılır. 

Hekiınlcı imlz.c ve balkımızıı tııvsiye edilen bu nıiiı;;talı.:ar her 
eczanede bulunur. Kutusu 25 kuruştur. 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKil EKREM 
Beykoz Tümen Sattnalma 

Komisyonundan: 
1 - Kupalı zarfla iliin cdılen 500 ton uıın tektıf eılilcn fiyat yilk· 

11ek görüldüğiinden bu defo 22/11/~40 cııma gürıii ıı11at 11 de Be)·kuztla 
Halk Putisi binasında Tümen Sntıııulııı;ı Komisyonunda ııazarl ıkl11 sat ııı 
nhnacaktır. 

2 - ilk teminatı 4000 liradır. 
S - Evsaf ve şeraiti her ~n ınczküı- Komisyonda göı·ülcblllr. 

(10923) 

Beykoz Tümen Satlnalma 
Komisyonu" dan : 

1 - 60 adet eğer takımı 22/11/940 cuma günü mat ı ı de Beykoz
da Halk Partisi binasında Tiiıncn Satınalma Komisyonunda pazarlıkla 

satııı alınacaktır-

2 - Pııznl'lık ııctıce i trıknrı·fir t'decck fiyat üzerinden %16 teııılnat 

alınacaktır. ( 10022) 

Fenerbabçe atadı: formundan düşmüş bir takımdır. 
Fenerbahçt • Beyoiluspor Bunu bize yaptığı maçlar kafi cle-

Saat 1 3 F enerbahçe • Beyoğ
luspor, l S Galatasaray - Vefa. 

Karaıümrük stadı: 
1 Beykoz Tümen Satınalma 

Saat 9 Galata Gençlik - Orta
köy Gençlik, 1 1 Da'\'utpaşa - Is- ı 
tiklal, 1 3 Doğuspor - Dernirspor. 

ilk maç Fenerbahçe ile Beyoi - recede İspat etmiştir. Vefanın ise 

İTİZAR 
Mim••ı'icotunızın çdkluğunduı 

(SuaWtl, •ni" kullllı 11ar) roma
ft'lt!Uft d•rea'1ftWM. KcrllMi
wtizıln iıf;r 

b• sene henüz güzel oyununu gö
remedik. Beyoilusporlu Hakkı
nın iltihak.ile her nekadar kuvvet
lenmiıse de henüz kuvveti Gala
tasarayı tehdit ed ebilecek b ir de
receye çıkmanufbr. Bu Mb eple 

Komisyonundan : 
15 Eyüp _ Karagümrük. 1 1 - 100 zer tQndaıı ibaret G krılcm saman 22/11/tı40 cuma günü 

saat 11 de Beykozda HR1k Purtisl biıı:ı sındu 'I'fımen Sntınalma Koıni"-
Anadolubisar sahası : 

Saat 1 1 Rumelihisar - Beylı 
beyi. 13 Anadolubiaar -

yonunda pıı.zarlıkla satın alınııc:ıktır. 

2 Pıızıırlık nPtlce ı tabrriir edec'k fiyat üzeıind~ı <;~ lu tem nat 
alınacaktır. (10921) 

lıe i tarııfıııdan Dınıitı lnın .CSO llr:ı. Komisyonunda yapılac:ıktır. ı;5 1 
97 kunı~ kazanç ver~i ı borcundan ' bedeli fiOO lira, kııt'i tcmlna~e JCO' 
rlo!avı dıı\•acılarn ait eşyaların Ol. ı rndır. isteklılcrin belli =>21a0t8s9' 

· nılsvoııa gelmeleri. (6::!7-l 
ınitl'lnın zannile tahtı hııcze alınnıa- · 

. .,...,:.,. ı' 
ııından dolayı mudnlırılcnin men'i ve ~11tıı' 
icranın tehir! tnlelıinc- mOtedııir da- 40 ton ot nnkliyc 1 knrıı v~.iıtıııt 
vıı. dola}·ısiltı müdılcialeyhlcrdl'n l\tt°İ- l'ııptırılacaktır. Pazarlıkla eı4 16 

tıı:ıkcmat rıHidürlügfi tnrnfıııdıın ta. 
kip edilmekte olan işim da\•a)•a ait 
olup davacılar vckilı nvulmt ı\vıam 
I~<ı lşııdise goııderlten davetil'Ctıiıı 

mumnlleyhin yazıh:ııle,.ıııi tcrkeylc -
cliğinıl~.JI telılığ~iz inde eullılığı pos· 
ta idaresinin ıııeşruhntı ve dıwneılıı

rın dn kezalik ııclı~~ıeı ıııdc bulunn
mndıklnı ı 1.abıta tahkikatllc anlnı;ıl

mnlcla 8/l l /!140 tnl'ıhlı eclscl muhn
kcıncdc ıknmetgühJarı meçhul knlnn 
da\•ac ılnrn ~ lrmi gün miiddctle ılıı

ncıı tebligat ifnsınn ve muhakeme -
nln lG/12/940 pnznrte~ı guntı ~. nt 
14 e talikma karnı· vflrllmlş oldu -
ğundnn ınuma1leyhımıırım mezkur 
tıırih ve. ımnttf' ııınl1 kcmedc !ııızıı· 

hulunmaları lıızuınu ılilnen tcblıg 

oluııııı. (!la7-!J!!ll) 

Operatör 
Dokt or 

Sadrettin Onaran 
Beyoğlu Mla sokak 
Gökçek apartmanı 

Numara 1 

Dr. Hafız Cemal 
LOKM AN HEKlM 

Dahiliye Miiteh~'lsısı 
DIV""Vıılu 104 

MuaP·ııe sııııtleri: Pazar harlç 
hel' sciiıı 2,5 Tel : 2..!3!>8 
Oıkiulcrr Sl'lh l/ıthıf, fıtlf,;iıııliğin-

den : 
Roğıııicjnclc Anadoluhisann<la Ka

\'ucık çiCtliğ! rıam mah:ılde bahçıvan 
Yanı zevc·c..: i (Do"!yanın V'"'tC3t>shulcn 
kızı Zolçe kocası Tanae. 

TAN AŞ 
Medıhanın Prenses .Mihri Enüre 

nlcvhine ikame edilen Kavacık çift
llğ; nam maluıldekı gayrlnıenkullo -
ri ıı şilyuun izalesi hakkındaki hük -
ınun tavzihi için mezkQr ıayrinuın
kullerdcn 20 No. h arazide hisseılar 
bulunduğunuz anlaşılmıt ve ıönde
rılmı davetiyede ikametglhınızın 
ntC\'hul bulunduğu posta teblli m•· 
ıııuru tarafından bildtdlmit ve on 
beş giin mfidıJcUe ilanen ı.biil'atı ifa
sınn ve rrınhk,.mımin 7 /12/940 ou -
ınarteııl gGnii saat 9.!10 a talikına 
karar vcıflmiş olmakla yevm ve vak· 
ti mezkurda Üakiidıır Swlh Hukuk 
ınahkeıncsine Ct!lmenb lüzumu da -
, ctiye makamına kaim olmak üzer• 
tlineıı teblit olunur. 

22&SlL22W 

Sahibi: Z. T. BBÜZZIYA 
Nqrlyat Mü.tiil'I: C. MBAN 

si Hl/11/940 sa lı günü saat tı~11lııı' 
1'01>lınııcde Lv. Amirli~! Sıı ,ruı' 
Koıııisyonunıla yııpılncaktı:-. İ ~(ıctıl~ 
ıne i Komlsyont.lıı giirülür. 8 j{oıııl 
1111 tcmiııatlnrilc belli sııııttr. oo60l 
yona ge!m(llCl'i. (636- l · 

.,..... 1 

J'll ~ 
51 knlcnı ecza ıılıııncnktıf· 1 1uo 

lıkln ek~iltmeııi 19/11/!.!40 sıı ~ıııJrlt' 
cıınl 14.:iO rla Tophanede L''· ,.11pıl 
ğı 8ntınulmn J(omisyonund:ı görı• r 
cııktıı. J,ı tesl Komisyond~ ııı· ' ' 
fst klileı in bcllı saatte :K~6~ı 
gelmeleri. (638-~'1 

1 80RS,4 
örtO 

16-11-940 da m ua m ele f 

l.'>nrl" 
Nevvorlc 
Cenevr. 
Atına 
Sof ya 
Madrlt 
Buda1>9fo 
8ükre9 
8elrrad 
YokohL 
itokhol. 

pa!'alar 
5 2' 

J Sterllrı "7 2' ,,, . , .. 
100 Dolat 29. '!;~ 
ı oo ı ... Fr. 1 .,., ıorı Drahmi • ,ı~ 
100 Leva is" 
100 Peçeu J ' ' 
100 Penııt "- ffJ 
100 L«>y ~: tıf 
100 Dlnw 31. !,!1 

100 Yen SO·"' 
100 lsve9kr ~ 

:......__---~ 
ESHA M VE TAHV~ 
----'------. ı 6t 
t938 ylh:d e S lkramlyelı :ıt',, 
F.r2anl ~e 
Sına - t:.rıur" .. 2 ~ .. 

,, .. 3 '!""~ 
ti • 5 ~ 
. • ' ı ·,, 

T\lrk borcu 1 pefİn 4f.,, 
ı, BankHı mUeula ııı"',, 

1 
AnadoluDemlryolulveU .,-• J~ 
Merkea BankHı f>C4l• 
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Kaha Botlblr llk 


