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( 
insan kendi yakınlarının kötü 

taraflarını görel'ek dilkir olur, 
gabancılarının da yalınız igi ta
ra/larını görerek hayran olur. 

Voltaire 

hınir, 17 (A.A.) - Ticaret Odaıı tarafın· 
n hazırlım an l:ıir fııta tlstii• ;öre, ildnciteşrl
n Uk 15 gfinü zarfında limanımızdaıı yaban· 

tı llıenılckeUere 497.437 lira kıymetinde 20R8 
11 ınuhtcıif mahsul ve 64.209 Ura kıymettncle 
~ balJ hayvan ihracatı yapılmııtır. MÜSTAKİL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O 5 Z 8 

TeJı. Tuvirieflir btanbal ( fedıl 2 ad Mlılfealıde) J 
~------------------------

ticaret Vekili vatandİışlara 
tııühim tavsiyelerde bulunuyor 
lıazı vatandaşların ihtiyaçtan çok mal 
Q/maları, ihtikô.ra meydan vermiştir 

aalbuki telaşa lüzum ve sebep yoktur 
:----------
~.~~!! ııazısı 
' .. 'I': ....... . 

tiltirın artmaaı 
"•rşıaında 

tedbirin de 

Bugün herşey boldur. Halkımız hükômete 
yardımcı olursa hiç bir zaman buhran 

meydana gelmiyecektir 
artması llzım 

~ •rp devam ediyoi' ve bu ıi· 
~ diJ\e önümüzdeki bahara 
"le • ~a renif ıcni~ devam ed~
'tıl>_~ görünüyor. Geçen harbın 
~ 1llrrniif olan senelerini id • 
~ ttıni, bulunanlar, bu yeni bar
\ U:lltnası ihtimali kartısında 
\, .,IÜndenberi büyük endiıe· 
'~ d~rnekten kendilerini ala • 
'""""~• idiler. Halbuki onların 

lngilizlerle yeni anlaşmamız bütün 
imparatorluğa şamil olacaktH 

Bir mulıarririmiz Ticaret Vekili N al'Jo 
~tQdııelerinin de kafi olmadıiı mi Topçuoğlu ile dahili ve harici ticareti-

-. dıYor. Cünkü bu harp, vüs- mizin mühim meseleleri üzerinde bir gö -
~t fİiınulü itibarile daha timdi'f ec;en harbi çok geride bıra- rüşme yapmıştır. Bilhassa ihtikar mesele-

<'- emareler göstermektedir. si üzerinde duran Vekil, bu yolda halkı -
"'-.~n harbin ilk kıt senesi d h '. • d d b 1 ~!<etin dahili vaziyetinde mızın a uımmete yar ım a u unınası-
\'tı_ farklar olmaksızın geçmi~, nı temenni etmiş ve pek yakında hariçten 
~ın yükselmesi, mallar~ j bütün ihtiyacımızı bol bol temin edebile-
"i . •ı, ihtikarın zuhur etmesı . . . .. . 1 
'lfetler, ancak ikinci seneden ceğımızı soylıyerek şu beyanatta bu un-
~ o da batlangıçta mutedil muştur : 

fllrtile, kendini göstermİf· _ Bugün memleketimizin dahili ve 

R defa ise, muharip devletleri harici ticareti, umumi vaziyetin bütün 
~llz, !abt bizim g~i h~ia güçlüklerine ragmen harpten evvelki k· -
~ hari

1 
c; kaklmak dnımhetıne dar iyidir. Bunu elimizdeki islatistiklere

1 ~ ı._..- o an ve ar asını a arp· 
~ '"llab\itün uzak ıark ülkelerine göre söylemiş bulunuyorum. Harpten ev-

~":' bulunan memleketlerde velki senelet· herhangi bir madde üzerin- \ 
'• •ha ıimdiden ihtikar, akur . . . . • k 
\ô... lııtif. L ·ı ·ıı· b.. · ke de harıctcn ne mıktar ıthalat yapıvorsa 
~ • nır~ ı e mı ı unyeyı • 4 ~ 

maddeler üzerinde ayni miktarda mal ge

tirebildiğimizi söyliyebilirim. Fakat buna 

rağmen harbin bu biı' senelik zamanını da
hili piyasamızda bir çok buhranlarla ge
çirmiş bulunuyoruz. Fakat bu buhranlar 

yersiz ve tamamen sun'idir. Buna misal o
larak söyliyebilirim ki, halkın boşuna he

yecan ve telaşı yüzünden bir çok madde -
ler üzerindeki istihlak.imiz nisbet kabul 

etmiyecck '-'derecede fazlalaşmıştır. Hc·r· 
hangi bir madde, sanki bir daha bulun
mıyacakm1ş gibi kapışılmıştır. Bir ihtiya
cı olan, fiyata dahi bakmadan mal almış, 
halkın bu vaziyetinden de satıcılar azamj 
surette istifade ederek memlekette yoktan 

yere buhran ve ihtikara meydan veril-

miştir. • 
( Devamı sayfa 3, ıütun 2 de) ~.~' aavaşıyor. şu bir senelik buhı·anlı günlerde de bu 

~~rimızden hemen hergün, , ------~------·~------------~----------~ 
~ı~ b!r .yiyecek m~dd~si, Bir lngiliz gazetesine göre ( 

1

r.:-Harp Vazı·yet•l;ı\_ 1 Büy.ük harp hazırhk,arı 
;:. k·tı bır gıyecek malı uzerın· -

Sı 0
tede bucakta murakabe- B ı· d J •ıt d 

~~k kalan tüccar ve esnafın er ın e ngı ere e 
~tik.· rı ihtikar hakltmda acı l n g i 1 t e r ey e karıı 
"11t1ıt"Yeti muhtevi mektu~lar a- yapılan mücade ede Alman- 5 milyonluk 
~ • Bu mektupların bır kıs· 
~ltızete hacminin kifayetsiz· k 1 larn• düıüaüyorlar? bı·r ordu 
~~dolayı neıretmiyorsak, onuşma ar lngiltere etrafındaki 
~lamı~.' da beyhude yere. t~- -·-·- i • ~ "e huznü arttırmamak ıçın • ~ • , • gönyevat'İ vaz yetin 
~ ih"~•za geçirmiyoruz. Za. Sıyası bır netıce vernıedı. 1 ne faydası var? 
~~karın f~rsat buldukça, na- Ru_sga, TürkitJe aley~inde 
~~eıız.~~ ı~~~~&~~ s~.rvette ala-

1 
sıyasel takıp etmıyor. 

~ ~· vu~uclugunu og.renmek Esasen Ka/ kas ya kış 
~ 1 mektuplarının ırşat ve • • ık b · h 
~ ~ ı heJ~Jemiye hacet yok. Biz- ıçın muva!. 1 , l1' sa a 

( Yazan: ~ Eakl O•d• Kumandanta .. nda• 
Emekli General 

Ali Ihsan Sabis ~Cilıdnniz, iki üç günde bir degtldır. S': lat'\ari yiyecek veya giyecek Londra, 1 7 (A.A.) - Molo- Alınan iddiulaı ınıı bakılırsa, 
~lnııı tedarik için nereye tovla Alman devlet adamları a - lııgiltım>;y~ karşı ınül'ndeleclc, Al-
~ • fiyatların nasıl sebepsiz rasındaki müznkeratı gözden ge· ııınnlnı zayıflık eseri gösteı·ıııi -
~ lnlilemadiyen fırladığına c;iren Sunday Tiınes gazetesinin yorlar; gerek ınncldi lıakımclun 
;,t.:_0!llYor ve b izde ticaret ter- siyasi muharriri, şu suali so.rmak- ''e gerek İMan lınkımıııclan hazır 
L..~-..ıırı rıe kadar hayasızca geri tadır : cAcaba Almnnya. Sovyet olduklarını s~·lüroılıır; şiıııôıy~ 
"it .. olduğunu derin teessür. Rusyayı, kendisinin Kanadası ha- ı kadaı· elde etıııi~ olduklnrı neti -

tor·· ' 
1
. . k . . kt d. '.> <'elcrdcıı pek memnos. gürfiııc n 

Lt\> l.IYoruz. ıne getırr;ıe · mı ısteme e 11 
• -~ Almaııl.ır bunılan ı:;onra ı içiıı Je, 

~ tt! ticaret hayatında memle- Muharrir. bundan~ sonra. ınuta- 1 k!'ndılcı iıw ııck güveniyorlar. 
~ \> Cıdden büyük bir hayasız. lcatını şu suretle hulasa .cdıyor: İngılizlerin şimdiye kaılnr ge -
\ ~'t~ Vakıa bazı ticarethaneler Bu ziyaretin neticelen hcıkkrn - çuı zamanları kendileri içiıı bir 
~~·;'':talar el'an insaftan ayrıl· da sarih hiçbir ~ızıntı olı~ıa_m~ştır. kaz:ınç tcliıkki P.tmderinc \'C cha-

• "e. daha du'·n c.u fiyata sat- Ancak, iktısat ve a.skerı ıstıhsııl ııiyn l ngllteıc;·i istila ne olılu?ı. 
)L "'.~ı ta .. 1 gibi islihzıılaı ıııa karşı ıla cLü
~' ır rnala hemen ertesi gün işbirliği sahaların~" Alman ar t~- yük ça•·pışına saati gdinnı ~im-
~t .?rı zammetmiyorlar, fakat r~~ı.ndan bazı ~etıceler el_de_ edıl- diye knılaı elde ettiğirniz uelkc· 
~.lıılllcliç, .beş namuslu müe11ese- dıgıne. fakat sıyase~en hıc;~ır a - lı•ıfo al·nini (•ide eılc-ceğiı. O za
~)'aAı~hıl, diğer tarafta, alelade ~ım atılmamış oldu~uııa daır de- ınan ikiıni:r.den biı-i YC'J·e Sl'rilc: _ 
~ ~._k t~nııı tedarik için girdiği- lıller vardır. C('ktir> diyorlar. · 

" le d Herhalde, şimdilik, in gİ\l('r{' a-
' han ıı kayıtsız ve ıartsız Siyasi cihete gelince, Sovyet ılnlaı ınn karşı tnarnızdn rnül ıiııı 
l{~'-ı; e~ de dediğimiz gibi, en Rusyan1n, Türkiyeye aleyhtar bir 1 rolü havıı akın lan ve deniz nb· 
~~ ca ıhtikar yapılmaktan çe· siyaset yoluna girmiş olduı:;una l lukıısı yapmnktıı ve heı iki tnruf 
~ha lllektedir. Gıda maddele- dair hiçbir eser mevcut değildir. ( Devamı sayfa 3, aütun 1 de) 

Geniş taarruz için hazır· 
lanıyor. /ngilizler dün 
Hanıburgu tekrar şid
detle bombardıman etti
ler. Almanlar intikam 
•lacaklarını söylüyorlar. 
I.oııılra, 17 (A.A.) - Churehlll'ııı 

geniş taarruz hareketi ıçiıı toplnıı. 
ınııktn olan ku\·vetlerc meııslıp beş 
milyoııuııcu :ı~keı pek ~;akıııclıı Loıı
ıl ı ucln kn~·ıleılilıniş olucnktır. 

l>ün 1!105 sınıfına mensup olup 
bu ny içinde iki gı up olarak isim· 
lerini deftere geçirmiş olan HiO bin 
kişi İngiliz silahlı kuv,·etlerinde hiz
met almak için kaydedilmiştir. 

Tatbik edilmekte olan kanuna g-ii· 
re, lıiıleıı kaydedilecek bir huçuk 

• grup kalmıştır. Bunlar 1904 sınıfi
le 1903 sınıfııım bir kısmıdıı·. Run
lar dn tesrii edilince, ihtiyat meslek· 
ler kısıııınn ayrılan binlerce kişinin 
ele askeri hiıınct i~in tahsisi .su ı e. 
tile lıüyük tadilat yapılması ve 
Churclıill'iıı geniş taaıTuz ordusu 
iı:ıııi verilen ordunun nihayet teşek· 
kıil etmesi beklenmektedir. 
Harnhurg tekrar bombalandı 

1 J.oııdr:ı, 17 ( A.A.) - İngiliz. Hııvn 
N"cznı-ctinin tebliği: 

( Devamı sayfa 3, sütun 6 da) 

---------------------
1 . 

\ 
w: \ 
• t l 

\. 
tr. l 

~ 

Şiddetli Yunc.ın taarru~a lta11rıır J• ita/yanların tahliyeye boıladıkları bildirilen 
GöriçeJen bir man~ara 

~avullukta hare ]r-Tebligler,I Manastır hidi!!fil 
Yunanlılar YUNAN Yugoslav Baş-

• 

Göriçeye 
giriyorlar 

150 ltalyan tankının 
Yugoslav gaga 

.. 

kaçtığı bildiriliyor 

TEBLIÖI kumandanlı---
Bütün cephede 
muharebeler 
cereyan etmiş, 
esir alınmııtır 

Atina, 17 (A. A.) - Yunan 

ğında tadilat 
Mihvere mukavemet 

taraf farları iş 
başına geliyorlar 

umumi karargahmın dün akşam· 

1 1 ki tebliği: Fatistler faaliyetten 
talyaalar Göriçeyl Bütün cephe üzerinde ve bil - menedildfler 

tabliye ettiler hassa dağlık Epiı'in Görice şar- Bclgrnt, l 7 (A.A.) _iyi mn-
Atina, 17 (A. A.) - Yunan kındaki dağlık bölge~inde bütün lilınat alan mahfillerden ö~renil· 

k 1 48 1 G .. giin miihim muharebeler cereyan d•v• .. k ıı.,, 
ıta arının, saatten evve o· (D f 3 üt 7 d ) ıgme gore, cuma n ·şamı nıana~-

1 
. b kl k d. ovamı ıay ıı , s un e .. . d riceye girme erı. c enrne t~ ır. J tır uzerın c uçan yabancı ıavva-

Yuııanlılar. <ıchırden ayrılan ıtal- r ' reler 9 bomba ataral: 20 kiııinin 
yan kı~alarını görebilecek vazi - 1 /TAL YAN ı ölmesine ve .}aralanmasına sebep 
yetteduler. olmuştur. Bununla beraber, bu 

Atinada öğrenildiğine göre mu Tr J;'Bl/Gv/ haber resmen teyit edilmemiştir. 
harebe Adriyatikten Yugoslav L Şehrin dün de bombardıman e-
hududuna kadar 230 kilometre 1 dilpiği hakkındaki haberler doğru 
uwnluğundan fazıa bir cephe ü - r D k --- d değildir. 
zerinde cereyan etmektedir. ı O UZUDCU Or U Yugoslav gazeteleri, bu haber-

öğr:.ni.~di~!ne göre, muhasa· I m 1 ntaka• 1 n da terden bahsetmemektedirler. 
matın uçuncu haftası sonunda, Ahali eşredilc haberde kay-
~arp, Ar~avutluk topraklarına in- 'I ç ok ' i d d et 1 i dedildiği:den çok ndnha ciddi ol
tıkal etmış bulunuyor. Yalnız E- ı muş olan ilk bombardımanın ge-

. . · nış ıgı ereceaını şını ı ogren -pir'in küçük bir bölgesi henüz ı- 'ı muharebeler 1 • ı · v• d . . . d' .. ~ 
talyanların elındedır. mekte ve artık hiçbir kimse bu 
. Diğer taraftan Yunan or~us~, Roma, 1.~ (A.A.) - 163 nu- bomb.ardımanın, hangi meınlekc-
ıtalynn!.a~. tar~fınd!1~ ~aptedıl~ış 1 mnr,alı teblıg: .. .. te mensup tayyareler tarafından 
olan butun koyler~. ~~tı:.d_at ettık- ): unaıı cephesinde. ~un gun - yapıldığında şüphe etmemekte_ 
ten sonra Prcsba golunun garbına düz taarruz ve mukabıl taarruz dir. 
doğru il~rleınek~edir. . . ." · ~ · 1 hareketleri inkişaf etmiştir. Bu Yugos!a~ . B~şkumandanlığmdaki 

Asken mahafılden bıldırıldıgı- hareketler, bilhassa 9 uncu ordu deAıkhklerin mahiyeti 
ne nazaran, Yunanlılar tarafından mıntal~nsında çok şıddetli olmuş- Belgrı:ıt, 1 7 (AA.) - Yugos· 
alınmış olan İtalyan esirlerinin a- tur. (Devamı ıayfn S, sulun 7 de) (Dovıımı soyfa a, ıUtun 5 de) 
dedi "'.3500 e baliğ olmaktadır. 
Ayni mahafil, General Metaxas 
tarafından verilen direktiflerin. 
Yunan kuvvetleri Başkumandanı 
General Papago~ tarafından diı -
hiyane bir tarula muvaffakıyetl•· 
tatbik edildiğini söylenıektedirlr.r. 

Ati na, 1 7 ( A. A.) - Dahili 
Emniyet Nezareti tarafından düıı 
Lık~am tebliğ ediln,iştir: 

Dün gündüz düşmanın bir deniz 
tayyaresi Korfudnkı Ringlades kö 
yii civarındn köylüle.lc ışçileri ve 
hayvanları mitıalyöz ate~ine tut· 
mu tur. Ne ölü, ne de hasar var-
dır. 

Bir düşman tayyare<ıİ, Epir şe-
hirlerinden biri civarında denize 
bombalar atmıştır. 

Ricat etmekte olan c!üşman, 
şehir ve köyleri yakmakta ve yık
maktadır. 

Şehrimizdeki Y unau genr,le
ı·inden bazıları cepheye gitti 

Şchrinıiulo bulunan Elen gençle -
riııiıı italyun • Yunan harbine itli· 
rnk etnı<.>k üzere Yuıınnistnnn git -
mck için lııız.ırlıklaı· yaptığını ev -
\'Clcc ynz.mışlık. Bu gençlerden alt
mış kişilik ilk kafile evv-clkl gccekı 
Kon\'ansiyonelle hareket etmiştir. 

( Devamı sayfa 3, sütun 7 de) 

1Bakışlar1 
Muaşeret ve 

1 Iiç şüphesiz, müthiş bir 
7evk anarşisi içindeyiz. Heın 
dünyanın geçirdiği büyük isti· 
halenin, hem de milli inkılabı
mızın bize dışarıdan ve içeri -
den vuran şiddetli tesir dalı;:a· 
lan üstünde çalkanıyoruz. Bu· 
nu görmek için Boğaziçinde 
bir köşkün, Aksaı.ıwfR bir e -
viıı, Maçkada bir apartımanın 
penceresinticn bakmak kafi: 
Eşya z•vkinde anarşi! Bunu 
görmek için iki neslin yazı ör
nt:kleı ine hakınak kafi: E.debi
yat :1:evkinde anarşi! Bunu gör
mek içi:ı, anııuı Allahım, bir
çok Rpartıınan isiml~rirıe ve 
!'loyadlarına bakmak kafi: Li -
san zevkinde anarşi! 

zevk anarşisi 
Peyami SAFA 

zevk mahkemesi tarafından kü
reğe mahkum edildiklerini duy
sam, acımaml 

~ '"" tı. en mühimlerinde de a· Ruslar, Türklerin kendilerini mü· :..------------
~i: ~lr ~'~ıüç olan fiyat yüksek- dafaa edeceklerine emindirler. •ımanya - ı·spanya 
~~-ıiJ esela Türkiyede halk Kafkasya da, bir kış harbi için en A 
~. e bizim ,eibi orta sınıf az muvafık olan sahadır. Diğer 
~' "ıı ınevıimi esnasında en taraftan Rusya, her türlii askeri mu .. zakereleri . Hususi otomobilleı· kalkınca 
~""ili)'-' ttd~ııını teıkil eden kuru harekattan uzak kalmak hakkın-
\g ,~ ıyiceıinin, ıec;en sene daki fikrinde de musırdu. Londra, 17 (A.A.) - B. ~· lstanbulda Senede 3482 ton benzin 
~~'?de pazarlarda kilosu C. : Dün P:ırisıe, lspanyol Harı- • 

Kaç defa ya?dım, fakat yeni 
yeni öyle apartıınan isimleri 
görüyorum, öyle oyadları du
yuyorum ki, içimde biriktikçe 
bayatlıytıcağı halde her an ta
zelenen nefreti bosaltmak için 
yine kaleme yapışıyorum. H iç 
kimsenin benlik duygusunu ör
selemek niyetinde olmadığım 
için, yazık ki misal gösteremi
yeceğiın. Soyadlarını tıpkısı tıp
kı!'lına ecnebi isimlerin~ benze
tenlerin, soyadlarında - eski bir 
lakap veycı aile ismi değilse -
asaletlerini, meslekteki maha· 
retlerini, hususi mizaç ve tabi
atlerini, dirayetlerini, faziletle
rini ili\n edeu!eriıı, apartıman· 
larına, kırmızı fenerli evlere 
yaraııan veya sahiplerinin teva· 
zuunu ve inceliğini haykıran 
isimler verenlerin bir milli 

F:ıkat soyadlnrının ba ka 
bir nasibi üstünde de bir kere: 
dııha durmamız lazım: Biz 
bunları ya kullanmıyor, yahut 
da yanlı kullanıyoru:.ı:. Mesela 
cŞevket Ural> İsminde bir zat 
var, farzedelim. Biz bu zata 
hususi de, resmi de hitap etsek: 
cŞevl:etl Bay Şevket! Şe,•ket 
Beyi Sevket Beyefendib diyo
ruz. Halbuki cŞevket> adını 
söylemek, bu zatın ancak ba
basına, kansına, kardeşine, ya
lın akrabasına ve tanıdıklarına 
ait bir haktır ve bu çerçevenin 
dışarısında olanlar İçin ayıptır. 
Kendisine soyadile hitap edil -
mek veya gıyabında kendisin
den soyadile bahsedilmek la -
zııngclir. Bütün medeni dün -
yndn müşterek olan bu an'ane
yi biz hain kuramadık. Maka
lelerimizde ve anketlerimizde 
de böyle: Kimi kaideye riayet 
ediyor, Vimi de etmiyor, ki bu 
da bir muaşeret anarşisinden 
başka bir şey değil. 

~ 'ttı· iken bu sene ayni fasul. lngilterede yeni bir ciye Nazırı Serrano Suner ile La- Ve 873,810 hra tasarruf edilecek 
\:...~~Pazarlarda daha timdi- kumandanlık lhdaa val arasında bir görlişnıe vuku - ! r--------
~~ :ruta yükıelmiftir. Yani edildi ve kunıanda bulduğu öğrenilnıiııtiı. J 
~~: .. drı en bol yetiıtirditi heyetinde bazı deği- . Alınan H ariciye. -~az!rı Von stanbulda meucut H. otomobil: 9S4 Adet \.X en biri olan faıulya ıi· -lkUk 'JApıJdı Rıbbentr?pun ~-vdetı t~zerıne, Su- Gündelik vasati benzin ~arfigatı: 6540 Litre 
'~ te~ nimet olan bir ııda ,. ner, Serime ınuteveccıhen hare - S . . 

Jtnıdiden V:i,.de otuz Lo~dra, 17 (A.~.) - H_nva ve k · · 9 40 lıtrenın 25,70 kuruetan tutarı: 2394 Lira 
J- Harbıye Nozaretlerı ordu ılc hava et etmıştır. • • ., 

ır · lir iki ay sonra k•• 1 L d ı h L J C! - l k b t / 3482 ,,.. ..,.. kuwetlednin en iyi şekilde işbiıliğı on raya ge en a eı ere ö- ..,.ne ı e11zın asarru u: 6 on 
'"'""' TASViRi EFKAR yapabilmclcriııi temin edecek en re, İıpanyn Hnriciyı• Nu.z ırı vr. Senelik pt1ra tasarrufu: 873810 Lira 

1 llıyfa 1, ıUtun 4 de) (Devam ı sayfa 8, ıutım 8 dtı) (D~vamı sayfa a. sütun 1 dı) 

Bütün bu anar§iler önünde 
sonsuz mazeretimi:ı, dönüm 
devrinde olu§umuzdur. Otuz 
senedir bunu söylüyoruz. Fa
kat bütün dönüm devirlerinin 
kıymet çalkanışları, in1tılibın 
ve ıatıfiı.nın emrettiii bir süzü
lüşe doğru gider. Çeyrek asır
dan fazla süren ve gittikçe zi -
y_adeleıen bu koyu bulanıklık 
manzarası nedir) 

J 

r 

l 



~anue: 

Yarı Şaka ••• 

HAFTANIN FAALİYETİ 

Yarı Ciddi ••• 

Molotov fle mütehassıslar heyeti -
Ribbentrop ve sığınak saf ası - Ubaldo 
Soddu ve bir haftalık muvaf /akıgeti -
Badoglio ve talii Cunningham'ın 
azizliği-Serrano Suner, zoraki diplomat 

Avrupa, harbin başm-r /~-·~ Ubıı.ldo Soddu'nun bir 
danberi, siyasi bakım- f~,.ç~ 'ıı. haftalık kumandanlığı -
dan en faal baft<1sını ~ :P' nın icraatı neticesi, Yu-
dün idnık etil. Sovyet- • ,. nan ıı.rıızlsinde bir kaç 
ler Bırllği Komi cı ler :'l ~ ·~ bin esirden başka ttal -
Meclisi Reısi ve llaricı· \ (-6\ yan askeri bırakmamak 
ye Komis ri l\Iolotov, 1 - /. şeklinde tezahür edince 
Berline Bitleri zıyıırete Faşi t erk~nıharbiyesi 
gitmiştir. Molotov, Sta-ı blı- türlü yeni rejime ı -
linin en şayanı ltınıat / sınnmamış olan Genera~ 

adamıdır. Berlin ziyııreti, Molotovun Badoğlioya döndO. Ye~-
Avrupaya ilk çıkışıdır. Seyahat, Hit- mlşlıı1 ecçmi~ bu kumandanın talli 
Jerln geçen hattaki nutkunun hemen sdeflerinfn bcceriksitliklerini temiz
ferdasında yapılmış olduğu halde, l~ıneklc tecelli ı:tmiştir. Badogllo, ge
Alrnan devlet reisi ut.un nutkunda çen harpte, İtıılyanlann meşhur Ka
bu ziyaret tasavvuruna hıç tema ct- purc to hcz..!nıctlndcn sonra, İtalyan 
mcnıJşti. Mo:skoYaya naznran sc)a - c i< nıh ı biye rc'si yapılmış ve luıı-
hat, Rıbbcntropn iadei zıyarettir. bın sonuna kadıır İtalyan tarihine 

'Molotov co kışllık bir müteha ıs ikinci bir hezimet kayd~ttirmcmiştir. 
:latllcsile yola çıkmıştıı·. Bu zatların Habeş hnrJ:ılnde Gen~-ol Bcırıo işleri 
lıakiknten mfitclıassıs oldukları iki yürutenıcnı~ş, Bııdoglıo. c>rnya göndc
ıfinde uçcr bcşer :ıaUik teınaslnrln rllcrek, sı~ahsız Ha~eşı~tıını muvaf
iıleri hal ve fasletnıclcrinden anin- fakıyetle ış~I edebılııııştlr. U~l.do 
ılm t Soddu'nuıı 1 un!ln c:cııh~lııe tayının-

ı ış ır. den ev,el kendisinin lı•J rnevkie ~ 
Molotov - HiUer - Ribbentrop ııra- tirileccği mevı.uubahsolmuş, fakat, 

ısında cereynıı eden trmn:slıırın ııetı· l\lussolıni, nıuavlniııiıı t.ansını dene· 
ceslnde Alman teb!ığl cDoııtane mü- meden, bu faşıst kafilesine iltihak 
ttaııcbatın dalıa derinle tııil> tu1-zın- etmemiş kumandana el uz.atmak ıs
da, Sovyct tebliği ise cllcı· iki mcm- tememlşti. 

• l«keti altil.-adar cdcı- bı•yük ehemmi- Nihayet dün ihtiyar kuman -
11eıi haiz butüıı 111f'ırelclerde aıılaıııl- danla Alman e.rkinıhaTJ>lcrindi!n 
dıju haberini vermiştir. Tebliğler) Von Keltel arasında uzun uzadı)~ 
arasındaki bu farkı, büyük bir ka· görüşülmüştür. Bu mülakatta iki 

, file halinde yola çıkan Sovyct heye- kumandanın, Yunan çıkmazının çı. 
ünln başardıtı ~leıin de kafılcııin kar yolunu aramış olacakları sanıl • 

Dünlcü Koıltarilıo(a ~b..t 6Üıcıl.rtl•n a•ua11 
.eyircilerin bir lcı•mı 

Dünkü hareketleri spor _____ ..,. _____________________________ ___ 

Fenerbahçe Beyoğiuspora, Altıntuğ 
Süleymaniyeye, Beşiktaş lstanbul
spora galip geldiler; Galatasaray 

Vefa ile berabere kaldı 
---------

Konkuripik 'ler çok heyecanlı oldu 

Dün yopdtı11 IHıilctaı • l•ta11bal•por maçından 
A•y•canlı 6ir cm 

Yeni manifatura 
fiyatı tesbit ediliyor _______ _. 

Murakabe komisyonu bugün 
geni listeyi hazırlıgacak 

iri-da ve~ 
A vrupada hvp, f _. 

sukutundan sonra '"' fi 
Britanya ve trlanda. .ad~ 
aulanna in~iaar. et~~;.: (~.,· 
lar, Norveç.ın ıımalındc- "'' 
vik) den ispanya budu?.':de ıe
dar uzanan sahillerde v~ ,,. 
tirdikleri hava ve tahte }ııt· iti' 
!erinden hücumlar ya~ı)'~ ip '· 
gilizler dahi bu üslen tjr aıtf" 
mek ve ayni zamanda A fll al< i · 
daki hayata sekteye uğra1 tf11u1or· çin sık sık akınlarda "'1 urı 
lar. ~ sri' 

Alman tayyareleri BiİY"";e .-· 
tanya adasının limanların• eae!' 
nayi meı·kezlerine hücu~ teri de 
ken Alman tabtelbahır•._,,...ıı 

' O"~..ii 1rJanda adıumın Atlas ~ 
açıklarında, lngiltereni? jj,tetl' • 
alem ve bahusus kendı ın .,,ıı. 
leke imparatorluğu ile ~~~ 
vasalasmm ana yollan i' ~ 
faaliyet ıösteı·eıft ~ar!'. ~icl'el 
himayesi altındal<İ Jngılı;.1 ıeriııC 
ve nakliye gemileri ka 1 e 
taarruz etmektedirler. _J' ff' 

• ... I 
Bu askeri faaliyetler f 1 • eti' 

ki büyük bir siyasi m~efl ~ • 
rar canlandırmak istidad":tıi !r,' 
termektedir. Bu mesele c1 rısi'letr 
landanın istiklal ve tarn• lr~ 
dir. 1921 senesine kad~r lct'~ 
adcsı, İngiltere müttehit ~ idi' 
nın mütemmim bir p~r ,,., "! 

İthalatçı manifatura tacirlerinin elinde stok mallar- Fakat halkının mezhebı, sarf ,of 
Fenerbnhçe bu maça Mel!h, Cihat/ mıyan bir netice nlnııştır. Takımda d h . . diJi ba§ka olduğu halde, _-.d,-

vc Küçük 1"ikrettcn, lleyoğluspor ise oyun o~ nıyan maalesef yalııız Giln - an emen hemen kalınamı'i gibidir. Bunun üzerıne, rafi ve sevkulceyı icsP~;;,e.1' 
ao! bclderi Hrlstodan mahrum ola - düz, Boduri ve Faruk vardı. Hat.ta stoklann, üçüncü el ye perakendecilerde toplandığı Ti dolayı aJb aıır evvel 1!18': ~· 
rak çtkb. Faı uk olmasaydı dün Galatasan:~d caret Vekaletine bildirilmiş, perakendecilerin kar nisbet- ilhak edilen bu adanın eslı;.,ıı-• 

Oyunun ilk devresi Fenerbahçcnin takımı sahııdan mnğlGp olıırak ayrı· ı }erinin tavini istenmis .. tir. lan, mütemadiyen silaha .lır 
bozuk ve Beyoğlusporun gol yeme - lacaktı. " • d d• r.r;,. 
silz bltU. yunundan çok daha güzel oynadı. E- dllerelı:: kabul olunan Istanbul Fiyat ~------------...... tıiından, ne İn&'l1tere d~ /I' azamctile mütenasip olduğunu teba. maktadır. 

ruz ettJrmek istemelerinde aramak 

ml'k için canlı oyunile ıeçti ve gol- Vefa takımı dün her uımnnki 0 • Vekalet, stok malla! için tadil e· ı rak eski istiklalini istır a ~efi. 

İkin..ıi devre~·e 1''enerbabçe takı· ğer ikincl devrede atıuıı olduğu got-1 Murakabe Komisyonunun haı:ırladıj:;rı de ada halkı rahat ve h • * mında ufak bir tadilit yapa~ak çık- den sonra biraz daha enerjik bir o- listC'deki fiyatları ibka etmiştir. Ye· 1 Husus"ı otomıbı·ııer memiıti. • !...dl 
İnsan gıdıklandığı za- tı. Orhan sol beke, ı-~ıkret solıçe ~cç· yun oynamış olsaydı kurulu~undan. ni mallar için de ayn fiyat ve klir 1 Geçen Uumumi harbin 1~· 

man ya zevkten veya a· ~ ti ve oyun dfirhal hızını aldı. Be)oğ. beri yenemediği rakibini dün ilk ife- nlsbetl gösterilmiştir. l dalılat~ 

laatnlı olmu. 

zaptan kıvranır... ..-. ' lııspor kalesine yaptıkları bir akında fıı mıığhlp edecekti. Vekilet, ikinci elden sonraki ta-J yarındaı İfı•baren 1916 senesinde tr an ~..:J-
Şnmpanya tüccarlı • Bu ikinci cinsten kıv-~ 1 penaltıdan E snt takımının llk ı:;olü- Galatasarayın hartala:-danberi sey cirll'ri perakendeci olarak kabul et- il manların yardmuna d p~!_ 

ğından Almanya Hnri. ranıı. Tarantoda, çizınu- ~- d ı n!i attı. Galip vaı.iycte geçtiktcn rettiglmiz bozuk oyunlarını sahasız- mektedir. kıyam etmiılerdir. 1921 e ~ 
ciye Nezaretine ~ıkaeak ainln tam tabnnından ~ ;,; sonra daha şuurlu b1r oyun oynamı- !ık yüzünden antrenman noksanlığı- İstanbul Fiyat Murakabe Komis - ı·sıı·yemı·yecekl ... r tere, Mandaya dominY0!' ~ 
kadar fıtri bir diplomat kurcal&nmalda İtalya.· 1 ya başlıyan saı·ı licivertliler 1101 iç na atfedenler oluror. Likln bunlar yonu, bngün yapacağı toplantıdıı, yetinde, adanın büyük .bar 1Jlt! 
ol:ıo Uibbcntrop, Molo - nın başına geldi. Yalnız yeri!\e cleplasman yap:m Niyazinln Vefa vesair takımların da ıahasız yeni gelen ve gelecek olun manifa - na istiklil vermİflL ;,;:_ 
tovda Rusya d~ına yap İtalyayı değil, Mihveri ayağından ikinci golil de kazandılar. olduklarını unutmamalıdırhır. tura ~yası sabşlarmda perakende - Ankaradnn verilen haberlere trlandanın zaphndan sonra .. tP" 
tığı b'u ı·lk Avrupa scya- de beraber kıvran. d. ıı·an . Arkıı aı·ka~·a yapılan bu gollerden cilerin kar nisbetlni tayin eıkcektir. - b · hdid al K d •• d ·ı tea~·· LI 

k İ l k ~ G il l Jd ? ·n gore, enzın ta atına t o- tere en gon erı en pro _. .,.. 
hatl'nde iyi ı'ntıbalar hı- lıu acı şn ·ayı ngı ız A deniz fılosu sonra -lı' blyet ümitleri fa•lala••n O er nası O U • urilııcü ve döı·dilncü ellerde bulu- di UJ f,.. 

, .. - ,. ,,.. • or nasyon Heyeti kararı, Ve· hacirlerin yaıadlkları 5 • 
rakmak için her türlil ı kum:ındanı amiral Cunningham yap. Fenerbah,.eliler güzel paslarla Be - İlk dak·ıkalarda Bu-ıend takımının nan mıılların kar haddi hakkında k'll H t• • k .• ttt 

l , ·ı er cyr. ınce tasvıp ve yü · mı tngiltereye bag~lı kalnırrd-"'~. ha:r.ırlığı yapmış, fakat İngiliz tay- mııbr. Bu tecrübe i deniz ~urdunun yoğluı;por kalesini bir müddet sıkış· ilk golünü çıkarmıştır. henüz bir karar alınıuış değildir ,.e sek tastlikıı anedilmlşür. Bu F ka b t Iand a ~ 
ya relerinin oyun bozıınlıkları, mü- j 1 talyanın taha~ında nıuzlp~ık yap • lırdılar. Nihayet. 37 nci dakikıırla İkinci devrenin ı 7 ncl dakika~ınıln bu mal?:-.rııı perakenclecller tarafın. kararın yiikı:ek tasdika iktıran a t uruı r • ~ 
kellef salonlarda başlıyan ziyafet ve mak için aeçmış bulundugu günde! Xiyazi :akımının üçüncü golünü de Fikret sıkı bir GiiUc beraberlik ger dan h::ılka satılmasına devam edll • ederek bugünkü Resmi Gazete- §İmali şarkisinde olup ı:e"d~ 
jgoruşmcleı ın devamını sığınaklarda dünyanın dört bir köşesinde gayet çıkardı. Oyunun bitmııslne hlr ıki !ünü attı. mektedir. ılc nesı·i ve mcl'iyete girmesi İç deniz olan lrlanda I~ 
mOmkiln kdabilmlştir. İogiliz.lcrln mühim ınüzakereler cereyan ediyor- ılaklka kain Stelyo Beyoğlusporun Hakem Feridun Kılıçın idaresi iJ. --------------- kuvve.le muhtemel görülmekte- münhasır bulunduğundan, rll~~ 
bfitün gece devam eden bu taclderi du: Japonyada, ancak çok mühir.ı 1 yeg5ne golünfi attı ve maç 3 - l Fe- mit cdtldiği kııdar bozuktu. 2000 kisilik ihti- dir. Karara göre, yarından Iarı sevkulceyı cihetinden ~ 
yetişmiyormuş gibi ertesi günü de ahvalde toplanan, İmpanıtorluk mee- nerbahçenin lehine bitti. ..1 "$ sonıa hususi otomobillere benzin · değiJdir. Bilakis (Serbest f~,._.,,. 
Taranto ko-n•ndnki İngı'liz muzaffe. lisi içtima etmişti. Mısırda meclis Şeref stacıı: t •tf • t . 1 , .. v 

~- k ık u h be · ı Galatasaray 1 Vefa 1 ya 1 aıye ec- ventmiyeceği söy enmektedir. hüklimeti) namını ta•ıyarı · -""'. rlyeti işin tadını büsbfitün kaçırmış· toplanara mem c e n ar ırır P - ~ "' er .. 
tır. girmemesini milznkere edecekti; Mo- Fcnerb:ı.lıçe stadında son maç Ga· Altmtuğ 3 _ Süleynıaniyc O •} k } Öğrenildiğine göre, taksi pla- kil kısmmın §İmal, garp .,e cı • 

Altmış kişilik murahhas kııfllesl, 
müzakereleri iki güne "lkıştırıp <E· 
bemmiyeti haiz bütfiıı ml':sclelcrde 
tam tıfr mutabakab hnsıl cdıvt!rcrek 
bombalı, torpJli blr A ,·rupn havası 
altında Slb'lnaklar iı;lnde vakit ge -
çlrmekten ise Sovyet Rusyanın sa -
kin ve gürültüsuz saf seınasınu bir 
an e\'Vel kavuşmayı tercih etmişe 
benzıyorlar. 

lotov Berlinde RlUerle görüşmelerile latasam«la Vefa arasında yapılmı" ki atı UrU uyor kası almak üzeı·e otomobil sahip· bundaki !imanlar scvkulce1>:dıı' · ., " Altıntuğlular dün enerjik bir o • ı i t f d ı k ü b ıı•· a..ı 
bulunuyordu, Ingiltere Tanen.ya top ve her iki tnrnfın yaptığı bher l"O!· 18-19 ya.,lan:ıdakl .,.,,n .. lerden te - er nrn ın an yapı aca nı ra- hetinden gayet mühim ~ ·ıı il"' 

1 ı· 1 cılt İ b 1 b L.- 1 k 1 yundan sonra Süleynuıniye,ı.i 3 - O .., .,~... cnntler ls'af cdilmirecelrtlr. d ı ı -yer eş ırnı re Y enen spanyaya u e oyun ern..,.,r i le nihayl't enmiş • mağlüp etmişlerdir. şckkOl etmek fizere lki bin klşlllk ğundan, 1921 muahc et fi. V'_ 

hııı·eketlni, harp ilanı adrlcdcc<'ğinl tir. yeni bir ihtiyat itfaiye teşkilatı ''iı· limanlar lngilterede kalnı"P. ~,ıı 
tebli" cdi.vor, nihayet Yuııaıılılnr 1. Gıılat.asaray dün sahaya esas krıl· Topkapı 2 Beykoz 1 d t ' ·ı ı· k l t 1 t · ~ • ı; - cu c gc ırı mes arar aş u·ı rnış ır. ı·unnm ııl%amııamesi hükümlerine gö reh:ıvcn, Kuecnstown "e 

1
; ~' 

talyan 3 üncO Alp fırkıısını mOııhe- rosile tıktığı halde bozuk bir oyun ı B h t ki h l ki ba la ı ... b ı ıP"' ....ı . kinci oyun Topkııpı ile Beykoz a- u usus a nzır ı ara ş n. re >u ua\Cte ica ete mecbur tutun- Swilly namını tacıyan bu ,, • .rıır 
zim ediyorlardı •• Bu kııdar mühım oynamış ve kendisine hiç te layık ol- k .. il k ı ı 5 u l"k b' k Y k ,. .. , 

idi . bl rasında oynanmış ve Topkııpılılar bu ma uzerec r. en o ıın geç er 4 g n u ır urs )arı, lngiltere, Cebelüttan ".~:.-
hiıdı:selerın bir ara,ı.·a ge gı r za. mn,.da 2 - 1 rrallp gelmicılcrdir. l\lalınlli :ıüfus Üzerlerinde çekile- ~üı~cek'er, harp vukuunda, ihtiyat ve lım' •nr gı'bı· bı·rer harP lifl"'.,d ....... manda İngiliı. Anılrnlln n Tarantodıı ' "' " _, .. .,r< 

1 

Beykoz bidayette bir çok fırsatlar <'ek kur'a ıle se~llccek ve pasif ko- itf:ıi;·c olarnk 7Bl'..lfo ıılncııklardır. 1• iri~· 
Jlailnttıi•ı torpil gürültülerinin aki~· K k •k 1 " ,. ____________ ha ınc "etı'rmı.•tı' Fakat ı' 

• • 
.. a~ arı o u gures kaçırdıktan l?Onra tıilıayet bir gol a- o • :r • •• 

leri pek derin oldu. "l - tarn~ ilk devreyi 1 - O galip bitirmiş- ...... :::;::;;:::: K (}ÇÜ K ff AB E. R LE R ;:ı:N~!~!...... lar bu va:ı:iycte kartı ınuf~j;ıf!. 
* 11 

tir. ikinci devrede dnhn sıkı bir tem- '""'"'... 11111111
- yen teşebbüs ve harekett~...le jll' 

Avrupa diplom~t1 n1'1 lere halk nı•hayet po tutturan Topkapılılar arka arka· duldarından, 1938 sen~ jt' 
İtalyanın Yunıınistnna arnsındn yer nlnn Is· ya iki gol atarak sahadan 2-1 &'alip Müteferr\1<: lerlni söylemiştir. giJtere, bı' limanları, ~~. , 

kaı·şı t.atbikıı kalkıştıi:'l panya HarJclye Nazırı f t 
11
• ayrılnııya mu\·affak olmuşlardır. Münnkar;1alara Dr. Besim Eneren, landa hüklımetine bıraJ<lTl"'"'t- . ...ıaıı 

lıldırım snldır~ı geıi Serrano Suner, bu haf- erya e 1 · + l'OLJS l!lTiKARLA JlÜCıl - cı· 1 it Ruhı· o "t M ff T B • h d • I"'..., v.::;ı~~ Beşiktaş 3 - 1. Spor 1 ıı ş ' n .. ' . uza er ezo- una aıt mu_, e enın _..a. 1:' 
tepip Arnavutluk top. ta yine yerinde dura· Df:f,f'..' J<:Df:CEK - Bekuiye ni:am- nnl', Jlu!ilsi, Dr. Fikret Anhan, Dr. ·çı· Lo d p J .... tos~ 
rakıanna l"ntı'kal edı·nce 1 d Son oyun Be!'ı'ktaşla fstanbulsııor l · t t · f k 1 n n ra ar am.... • maınış, ora an oraya ---- .., arına rıa1c e mıyen e.ma ı ·on- Hayri ve Dr. Emin Yücel iştirak et- l k d l :& .... 
bu beklenmiyen vaziye - mekik dokumuştur. N11 - ,.- Dlln Şeref stadındaki profes· arasında yapılınt~tır. İlk daldkalarıln trol etmekte olan Emniyet Altıncı n.l~lcrdir. pı an müza ere e ya nı bili. ,... 
tin kabahaUilerl arandı zırlığını, General Fran- yone\ güreşler seyiı·dlcrin haklı iyi bir oyun tutturan lstanhulspo-r- Şube meınul'ları ile Belediye iktısal Poliste : lnıiliz Batvekili Churc . ~ 
ve bulundu: konun kayın biraderi itirazı üzerine yapılamnmıştır. luların Beşiktaş kal~l!İnP. yaptıkları MüdLirlüğü murakıplarının da bun • harp limanlannın terke~il ~ 

Arazi kabahatli: Ge - olmasına medyun bulunan bu yeni Güreşlere snnt ikide ba:,Janacağı nkınlnr Sl'Vt"ek olmııklr. b!lraber tclı- dan sonra iktı."1lt Miidürlilğü kon · + ÇAllPIŞTILAR -- Evvelki g~- fİddetle itiraz etm~, lakin ~ 
çit vermiyor... Yunan - diplomat, bütiln gayretile, İspanyayı lllin cdlldiğ'i halde uzun nıOddet likeli oluy~rdn. Re~iktaşlılar İı<:lnn - trolörlel'i gioi ihlikar kontrolleri de C(' saat yirnıi buçuk raddelerinde yette kaldığından, limanlar_::..I" 
lılar kabahaUi: Teslim Mihvere bağlamıya çalı~maktadır. Clavul zuı'llıı. dinledikten aônra bulspor kı\leslni pck yııkıııdan tehdit ya)lmaları karın·la~tıı1lmıştır. Beyoğlunda İı>likliil cadd~inde 'fo- t 1 t 1:· d' Al tabl~ 

olmnlıdır; hava kabaha.Ul: yağmur Bu haft!ı zadırtda Serrano, İtal. nihayet irili ufaklı gilıeşçile?'le cttlklcrl h:ılde üç ortanın sıkışık + 91 EV SAHiBi CrJZAl,A.VDI· l:atEyan oteli önünde bir kaza ol - 1 mlJ '·...,un 1 man r~· 
yagdırdı; Arnavutlar kabahatli: İ- yan - Almıın - Fraıııız sefirlerile beraber meşhur değişmez .orta oyunları bir çok ı:-ol pozisyonlarının R/ı.,/Jf - J<;v sahipleri tarafından mu!J, 806 numaralı hususi otomobil, lerinin, daha ziyade bu 

1~ 
hanet etlıl.er; Kumandan kabahatli: mütemadiyen lıuluşnıuş, her birile ı hakemi Cemal pehlivan mindere kaçmaııırın sebep oldu. Bir uı·alık yııpılnıa!;ı mecburi olan siper ve sı- iki taı·aftan gelmekte olıın 129 ve açaldarında faaliyet ıöst ~ 
Bccereınedı... tekrar tekrar görü,ıtikt<'n sonra dün çıkll. Güreşçilerin içinde, iliin e· İbrahim;ıı arka arkaya kaçırrlığı iki .ı;rınnkların teftişi işine rlcvam edil- 145 numaralı tramvay arabalarının den, Churcbill, bu defa tfl" 

İtalya e\-veli en kolay tevbih ede- Laval'i ziyaret etmiş ve Beri ine ha- dilen Kara Ali, Tekirdağlı HO- I milhim fırı;attan ~onı·ıı Şerefin kale ınckledir. !\iznmnameye uygun ola- arasından geçmek isterken tramva- 11fatile ıöylediği bir nutukta..,,-· 
ceğl kababaUlden işe başladı. Hlr reket eylemiştir. Suner, 3 hafta ev" seyin ve Dinarlı Mehmetli gorc- ynnındnn at.tığı şüt avla gitti. ıiak· rıık ıııi{ınak yapmıyan 97 ev ımhlbl yın sadcnıeslle arka kısmı partala.n- ı )arın muvakkaten tngilt~r•__.; 
11enedir Arnavutluk ordusunu hazır- vel temin etmiş buhınC!oğu Hitler - miycn halk, ııyağn kalkarak dıı· kınııı isteksi:r. ve durgun oyunu Be· hakkında 26 liradan 50 llrnyıı ka - ınıştır. Bu arııdıı, yolculardan bırl fından idaresi lüzumuna ı....--
lıyan General Geleso azledildi. Ye- Franko buluşm:ısından P.onra vazi - ha Cemal pehlivanın gelmiy~n '~lktaş foı·vetinln iyi bir tenıpu tut- dıır para ('CZaSl kcs1lmişt.ir. de düşerek hafif yarıı.lanıruş, kaza, miıti il' 
rine get ıilen General Ubaldo Soddıı, yetten pek memnundu. Alman oniıı- gür~çilerin ınatcrl!tlcrini beyan 1 tunmısına nıiuıi oluyuı·du. İstanbul- jr: DUı'\r .';1','LA/lı'IKTEN GELEN bur.adn ı;eyrüseierln bir sııat kartar Şi:ndi Kanada doıninY~~..,-
D.ıçen.n Grazlani'den sonra en şa. laı·ının yaı-dımtle Cebclüttnı1k ıap- etnıcsme vakit bır.ıkınadan ter - . spor ınuıl:ı!aasmın çok genç eleman- TVRT\LER - Uz.un zanıandanberi kesılmcsiııe sebep olmuştur. )' l t ') b,,.......-~ 
yanı itimat adamıdır. l\lussollnlnin tcdllecck, ispanya da yol geçeliği tip heyetini protesto etmiye baş· lnrı oni.lnde bir tiirlO gol çıknrıım&· Selfinlkte yerleşmiş bulunnn Tuma- + ÜSl\ÜDAR )SKELESl FACİ- ıman arı!'. n~ı ter~ye ked~.JI 
blnat uhdesinde bulnndurduğu Har- mükafatı olarak, Fransır. Fasındıın ladı. 1 Clıklıımıı düşündükçe ııyunlıırııu bo- ro tüt un şirketi nwmurlnrındaıı ı-;k- ASI __ Evvelki gün Köıırünün Üs_ Y!P ke~dısın~ ı~aresı ter a ~,;.. 
biye Nazıdığında kendisinin muavi- yer alacaktı. İşe Tanca ile başlıındı. Tahammülü kalmıyan seyirci • . zıı~ı lle~iktaş fon·,..tleıl, n hayet 22 rem Tııliit ve Scliirıikte tnnııımış lii- küdar iskelesinde, hüvi~·cti anlaşıla- n~ t.ekl.ıf etmı!tır. Kanad • ,d~ 
nidir. Yeni başkumandan 9 ~rlni _ 1-'akat Churchlll'in cyerleştlıllecck !er hep lıtrden gfıreı1 meydanına ncı d:ıkıkadn_ i"'tanhuhpor. hesabına tün tacirlerinden Akif Punt, dun •n· mıyan bir snndalcı bir vnpurla bir ırbı hır domınyon bulıJll ~_.,; 
ııanl curnartl'Si C{inu kumandayı eli· ilk topu ilanı harp addederim> de- inerek paralarını lst~miye kulk - FikreUn ayngından knl('!"rınc atılan hııhki kon\·anslyonelle ve allekrlle nıotör arasrnda sıkışarak ezilmiş ve dan, limanların buna • t ~ 
ne aldıktan senro, evvela Pindus mcsi, yağdan kıl çeker gibi halle<li- tılar. Nihayı>t aralarından hnyıı·- golden sonra dnhıı dOzgun ve Ştıl~rlu birlikte Sclaııikten şehrimize gelmiş- ölmüştü. mesi, ileride iadesine bır 1 (of 
mmtakasındıı, İtalyanların meşhur leceğl fiıclt edilen işi çnt.:ıllaştırdı. sever bir zat bütiln hasılatın Kı· oynamı~·a bnşladılur. IJenı nin bıt • !erdir. Bu iki aile, on bir kişiden Evvelki ~iln yapılan ~lıl.h·ukuf tet- te~kil edecektir. irlandanıf'l•~ 
3 fin-.ü Alp alayları münhezim oldn, Vaziyetin vahamet. kC"sbetmesi Oze - zılaya verilmesiai teklıf ctU. Bu j me,.int' nz knla Şeref s!kı hl_r şütle murekkeptlr. klkntı netıcesln<le, motorün kaptanı r.adaya vereceği ce'l•P ,.,e 
Yunanlılar 2 sancak, 14 ağır top, rlne, tek başına, heı·hangi bir karar yel'inde teklifi kabul eden seyiı·· beralıcrlik, ve Şakir plase bır vu + TllJBI JIIÜSAJl1ERE - Dr. Hasan Ceylanın hfıdisede suçu gö - b ki · J 
440 ağır ve hafif makineli, 9 bin alamıyacak vaziyette bulunan dıplo·' eller paralarını Kızılaya terkcde· 1 ruşla galibiyet b"Olüııü attı. Asını Türe riyaseti altıniln Çorlu rülnıüş, Hasan Ceyliin ~ün adllyeye e eruyor. G~' 
tilfek iğtinam cttiler, ltalyanlnrın mat Nnzır, derhal Bitlerin direktif- rek güreş ycrindC'n sadece kulak- l İkinci devre dnha müc.:ısir bir o - . hagtanesfnrle tıbbi nıüsarnt>rel('r(' bnş verilmiş, Sultaıınhmet Ucüncü Sulh J\.fuhnrrem Fevzi ;ov~ 
zayıatı 12 bin kişiyi buldu. Sonra Gi) ll'rini teliikkiyet koştu. Serranonun 1 Jnnnda kalan davul ve zurna yun oynıraıı Beş1ktaşhlnr üçfincil cin lanmıştır. 11/11/940 perşembe güı:ü Ceza mahkemesinde sorgusu yapıl - • ~ 
riçe tahliyeye bne)ımdı. Nihayet ce- nkıl hocası Kont Ciano da kendirinc scslerile birer birer uzaklnştılnr. kfkııdn İbrahımin uyağındnn fiçilncu Dr. Cevat Nuri Doktoroğlu, bevliye mıştır. Kaptan, hadisenin ehemmi -
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ti k ncrılnde mfilf"kı· olacakmış B'ı iki 
1 

- G t t -L. ı . . . "ld''Mı " f k ~""'"""'"'"'"""""'"''""'""" nubi Ama\'u u tıın Yunan toprağı - u · r " Hu kaşkaıikolu güreşlerin or- golu ele kazandılar. enç s a_ oıu · şefi I>r. Hesirrı 'Ene ren ıle bl'rnber yctınııı ve adam o u6 .. nun ar ın- i . . ;l.İ ' 
na girmiş olıın son İtalyan kuvvet- gOn içinde bnnların başbaşa verip' tadan kaldırılması zamanı tok • 

1
1 sporlular bu hnftayrn daha ·r.k '~:· ıaııelly.ıUa çıkıırttıklnrı nt çiftl!l'ilc da olmadığını, dönüşte kendisini ya- : V8CIZ8f0rm Şer111 

~t nlıırd b•ld"' -ı- ıf'I> .. • • • 1..., k 1 - • · • "'llfUIUllUllllllllllltllllllttllllHUUlff ~ 
lerl de geri çekildiler .. ve bngtln İ - düşünecekleri çareleri haftaya bu tnn J!,elıp ucrnıistir. Aliıknd.ırln- oyun oynıyarak Beşiktaş İ·.r° r..ni 

1 
yıı:tılın•ş tıiı· dalağı ve bu h;ısta~ı ı kalndıkları zaman öğrendiğini söyle· ; ,,.,..,.;" 

talyanlar ile Yunanlılann teı.ıası ııu 11 a ı ırcceı:u.. rın dikkat natarlarını çekcriz. I bir haylı tazyık ettiler. r a at ya nız 1 takdim etmiş ve bu munn.sebctlc ba· mı~, ııııı.hkeme, lla~ıı.~ Ceylanın iev- • ı ,ıfl' 
dahi knlamdı! Ziya TEVFİK (Devamı sahife 4, sütun 1 de) tın travmaları hııkkındakı incelcnıe- klfınc knrar vermıştır. /n•an k•ndı yalıttı 11 Jl' 
•~!!!!!!!!~~~~~~~~~-~~~~--~~~~~~~.!::~~~~~~...-.~~=~~~~·~~~~==~~~~~~-~~~~~-~- hötü taraflarını görarılı JI 

kir olur, yabancı/arttt•'" t'' 
yalınr2 iyi tc. raflar•"' 

:Merdiven başına giderek Şefkate seslendim. 
Sofrııyn oturnr oturmaz, ilk sevkedilişimden itibaren harp hntırn

Jarımı anlatmıya başladım. Kcni!lmi tutrnıım imkilnsızdı. Cephede en bfi
yuk emellerimden biri de bunları on neme anlatmaktı. Söylüyor, söylü
yordum. Annem, ancak lokmasını ağzına götfirmek için durarak, beni 
dinlerken miltemııdiyen ba~ını vCcudile beraber iki tarafa sallıyor, lkide 
bir: 

- Ah rabblm, sen korumuşsun, diyordu, een büyüksün, Jen bıı ih
tiyar kadına acıdın, bundan sonra da acı!. 

Fatma sık eık mutfıığa giderek beni dinlemekten mahrum kalrrıa. 
mak için bütün yemekleri getirip &.frarun üstüne koymuş, oda kapısının 
yanındaki alçak iskemleye oturmuş, gözleri mecidiye gibi açılmış, hay
:rct ve dehşet içinde ~ğ-lırnın lçıne bakı)'Ordu. Şdkat te son derece me
rııkla dinliyor, arcda bir teferruata nit sualler sol'uyordu. l\leselii yam 
başımda yaralanan neferlerden bnhsettifln1 zaman: cllemen ımdııtlarına 
koşnluyor mu? Çok ıztırap çekiyorlar mı?> fılin nevinden sualler ... 
ŞefkııtJn bunları sormasından belliydi ki beni dinlerken düşOndOğfi a -
dnm yalnız Seyfi ldi. Zavallı kız ınk sık içini çekiyor, bir ölüm sahnesi 
anlatırsam, Seyfinin de böyle b\r vakada ölmüş olmaSJ ihtimalini dO<ıO
nerck earanyor, bir kurtuluş, bir tehlikeyi aUatış sahnesini anlatırsa~ın, 
Seyfinin de kurtulmuş olması lhlimalınl düşünerek derin bir nefc3 alı. 
yordu. Hem annemi bundan sonrası ıcin fazla meraka düiürmemek, 
hem de Şefkatin koı kulannı azalta bilmek için ihtiyat ubitlerlnin tehli
keye pek az maruz olduklann" inandırııcak tafsilat uydurnyordum. Hal
bulrf, bllbaıısa Çanakkalede l>Jen ihtiyat zabJtlerlnin haddi, hesabı mı 
vardıT 

Yazan : Server BEDi 
~--------~ 

Bu ara<la Şefkat bir şey dnhn sordu: 
- Nasıl olur? .Ayıı.l yeuiesiniz. Seyfiyi hiç gormcdiniz mi? Bah

sini hiç işitmediniz mi? 
- Hem ayni yerde ve hem ayni fırkada. Fakııt alayımız bıışka 

idi. Hem orası öyle bir mahşer kı hazan insan uynl taburdaki arknda· 
şını da gormiyebilir. 

Şcfkııt gözlerimin icine ruhur:un bütün yek\ınil<' bakarak sordu! 
- Peki ..• Ne olmuştur, d~rsıııız? Siz ki bu kadar şey g<•rmüşsü. 

nür. ... Ne tahmin edi)orsunuı? Na,, 1 kn)bolur Seyfı? Neı-cd:.! olabilir, 
şimdi? 

Yalan söylemek mccb12riyetinde kalırsam gozlcrlmden anlamaması 
için önüme bııkt.ım: 

- Nerede olablllr ... diye n;ırılilııril•m, F\'C•t. RC'n clC' çok dilşüııılüm 
bunu ... Kaçnıtftır, diyemem; Serfıyl tanır:m, hayır, bunu yapmaz o .•. 
Değıldil' ... Hem knçsaydı fırka Lilirdı. Ôiı.H·k lht ııınll. •• H,\yu-. .. Bu ı!a 
pek az, bu ihtimal de pek az. 

Şefkat oirdenbire çatalını elinden bıraktı ve sordu: 
- Niçin, niçin!.. 
- Eh... Çünkü ..• Bakımı: nedı r... Çanakkale dar bir harekilt sa-

hasıılır. Her noktası kontrol ve müşahede altındadır. Kafka!!lnr gibi mi 
ya? .. Uzun yollar, rlnğlık arnzl. .. Orada bir yürüyüş, bir nnkil, bir hil
cum, bir ricat esnasında Olse de, kal~ıı da, kaybolsa da kiıruıcnln haberi 
olııuyabllir. Burada öyle değil: ller şc·y ve herkes gözününde! 

- Göz.önfinde ama, bakınız, bilmiyorlar. Bilmiyorsunuz. 
- Daha iyice araştırmııdık. Bnlunacak, bulunur elbet. 
-. Öyle ama bir nyı geçti. 
- Şefkat HanıM, biı· ayılanheri ordunun bütün işi ~ücfi kaybolan 

bir znb!tinl nrım•r.k d<>ğil ki... 
- Peki... Ölmemiştıl', kaçmcnııştır, ne olmuştur! Bir adam yarala

nır, hat:tı.ı.ney.: girPr, aınelıyat olur, ya öttir, yn kalır, ya oradan kaçar. 
B:ı~k.n ne olur? Ölseydi bilirler ve bnnn haber verirlerdi. Kaç kefe eor
dı!rdunı . Siz de buna lhtımnl vermiyorsunuz. Kalsııydı bana mektap ya
zıırdı. Kaç.,nyclı gelirdi bana ... Dr."ilJ ıni? 

- ~ Bir ihtimal daha var. 
- Nedir? 
~ Amellyat olmnştur, size mektup yazmak için tanıamile iyi olmayı 

bekler. 
- Niçin? .. Hnyır! .. Benim burada meraktan öldülümü blliyor. Hiç 

olmazsa hayatta olduğunu bildinneli değil rnidirT 
+.. Bdki ıılz.e birini göndermiştir. 

- Niçın m<!ktup yazmıyor? 
- Belki yazamıyor. 
- Niçin? 

r•r•lr hayran olar. t: 
VOLTAl~ 

~-· ~e 0 l' Bu söz o kadar doğru ııı ııı 
dar vazıhtır ki, t1erhe ını:ıı ~· 
yoktur. Biraz etrafım•~~ 
lım, kendlmh:den paY 'J.-Usı.atll;. 
Daima rn.uhiUnıizdeki dit Jl 
affctmenıiye miltemayillz tı;I'~~ 
buki yabancılnrın iyilik ..cJ.llef~ 
ı·ını dıı methede ede bitl·ıerl~. 
Şu A vrnpadan ~~e~ir r"4ı 

bir diııllyellm, bizim hı~ıııll dr 
mizl beğenmezler, Avrıı po ~ 
her şeyini takdir cde~·Ier. 1''-& 
sin sebebi nedir? DıraZ ~a-:, 
bc&"enmck, biraz fazla . - ak 
sablbi imiş ~bi görfill~ ~ 
biraz da tenkid htiyııklll J 
mek. bil..-1 

İnsanların bitaraf ola 
ne kadar - tür. 



Bugun•• ku•• İ S P AN Y A : Q!!.'!.~!! .. 1.~t.!!.! 
JJ..ihverle olan aamimt rabıtasına 

'J"ttWıren, Almanyanın Cebelütbırı'ıı: lhtiki.rın artmam 
J h boğazını tehdit için, İspanya üzerin-
ngiltereye karşı mü- arp den hma bareltete ~emesi, betkt karşıınnda lngiliz baya Mareıali lngilterede yeni bir 1 Amerikan gazeteleriıae 
cadelede Almanlar ıöyle mı. eiH!ebilir; Almanyaya. 1»· bir nut ... ı... .;...ıecli kumandanhlıdhdaa edil. göre harp meydanı 

k d panyada bir yol vermek, İspanyayı tedbirin ele -..,. .v~• 
ne düşünüyorlar ? arşısın a .Amerika ve fngı1iz abiaknsına ithal di ve kumanda heyetin_ • --

lngiltere etrafındaki ederC'k büsbütün kıtlığa mnhrum et- artması li.z.ım MussoHnı· ı·bw aAtlar de eleği ildik yapı~ 1 v~nıar yalnız 
d •• •• ı mekt<'n baııh bir şe~·e yaramaz. C1 ınci ~ahifeden devam) eli 

gönyevari vaziyetin uşunce er Çünkü Sfıve.ro knnnlı açık kaldıkça, (Bcışmakaltdm devam) faydalı esasların tesblti nınksndile Mi .... , Bkd . ,. 
f d ? Ingillz donanması CcbeUittnrık bo- husule aeıı·recek müşterek mufassal bir plan hazırla- ·ı e"ılZ ne ay ası var RIZC" - •~hd"t dil ile Akdımizi ortasında yükseli.in bir misli da.- • ~ , il Yazan: Ekrem c. gazır n ~ 1 e mcs ... mışlardır. Bu pliın ordu ilıtiyaçları- ı 
u inci aahifedan d vam> 

1 

terkctıncz. da artmıyacağmı kim temin ede- nın ve hava kuvvetlerinin talim ve de k~y~oHi f 
~leci gı ine hcmeıı n~nl dcnh:: \"C Süvcyş kaııalııun k.ıpaııınası ise, bilir. eekı.lde hareket edı·yor lm·biyesfnin bütün s:ıfnhntına ~amil- 1 u UtiU~ 

vn silahlarile hücum etmektc.'liir. RUSYA: çok uzun, güç ve h~liı iz hir zamana .. • • _ '1 dir. 1 Nevyork, 
17 

(A.A.) _ Ncw 
1' Alnıa:ılnr, söz sıraııı geldikçe, . . . tlıbidir. nu müddet zarfında İspan- Dun gazetede, ıhtık~r! m.en Yeni sistemin başlıca göze çarpan 

roncJhcim "dan Ilrcst'c kadar olan Rusya bugün clahı, Mılıvcr, _.Av!"1- yanın kıtlık jçlndc knhna c;ı Mihvere kanununun bazı maddelennrn şıd- Londra, 17 {A.A.) - Hava husurilyet1 <ordu ile işbirliği kuman- York Tiıne3 gazetesi, Tarımto 
: ııtatnyı işgal ederek, Büyük Bri-ı pa _ kıtaaının cenubu ~rki kuşı.;s::c ı ne fayda temin eder? Evveliı Süvey~l ı dctlendirilmesinin Ankarada dü- Mareşali Philipp J oubert, radyo dan.lıı,'1> ismini alm:ak olnn bir şu- harbin dönüm noktası ve citalya 

11
Yn adası etrafında İngiltere itin dot:ru _harekete ~çcrck,. Yuııun - 'kapatın, Cebelüthınkı tehdit etmck şünülmekte olduğunu okuduk. ile söylediği bir nutukta, harbin benın lhdastdır. Bu şube İngiliz im- Akdenizde tehlikede> başlık n 

tııl nle~htc cografya şartlan iııtihsal tad naKglılrmfiye ba~tl dlılğı ~~ez~~~:; 1· soı_ırn kola:.:. IHükUınct, dab:ı harbin ilk zaman- umumi vaziyeti hakkında, gün p:ıratorluğundaki bütün ordulara altında diyor ki: 
l ıklu ini, bu vazıyet kaı·şısındn ' a, a n n vnsı ns e "' n lspnnya hükümetinin mütaleası • • · A edb • ·ı d h 'kbin b · h 1 1 tnhsıs edılcn h:ıva filolnnnın kaffe_ Akdeniz. harbin kat'i maba -ııı:iltcr<'nln hava harbine ;lcvauı et-1 ediyor: <Siyasetimiz bnrp dışında! ihtimal böyle olabilir. Süvcyşin kn- lanndanb.~~. ih~a ka~ı .! ır geçtı tçe a anı ır a e gc - s:nı ve bunlara ba'fü tnhnlg-lblan 
l?ı ını unutsiz ve netic~iz giirdiH:- blta:nf ~kalı~ıık~ı~.> . . p::mmr.sı imkfin dahiline girerse Cc- almayı duşu:ıım~mış. de~ıloı. ~a- diğini söylemiş ve bunun sebep· ihtiva edecektir. rcbe meydanlarını teşkil edecck-

~ı ıtldia ediyorlar. Bu; gönyevuri •. Çunku reJlnıının c_nınly~~ın~ .. tcmın ~elüttnnk boğazının tehdidi üzerinelkat alınan ~edbirl.e~m ~urat! şıd- !erini eayarkcn Yunanistıın hak- Bu kum:ındanlıJ:•ın esas vazifesi tir. Al:denizde birçok mUh.arebe 
~fya vaziyeti bczan başkalau ıçın harp dışı kalmn~ı buguBlnk~ men- Ingiliz donanması Al;:denizden çekil~ det ve kat'ıyet ıtıbarile kifayet kında §Öyle demİ§tİr: Yunanlılar iki tc~at arasındaki 'ı;birlF"•ıni görecegız. İşin tuhafı şudur ki. 
... ,..,,r. d d 1_.... - - 1- f.aatine U'-''"'Il buluyor. r 1'ransa . . B kdi d d "-· anla-·l H'"-- d"" ··k l .o.: 0 b ·· M-----'· · · L-t hafif ·-.n an a ı •:u Euru uyor. H•;- . . mıye mecbur kalaln1rr. u ta r e etme ıgı ~mıştır. \mUme • uşmana mu emme surette mu - tc:ıkföi.tlındırmak olacaktır. ugun, usııo.ıınının 1Z1Lla -
""'~u v_-:ı~et, ş!iphc yok ki, İngiltere harpten çekınmlycblhıllr. tZırlın. ınnAgl)(j p de İspanya, l\nhvcnn dcniz nııkliyu- tin daha bqtan fazla §iddet sös- knvemet ettikten sonra taarruza Yeni kunıandanlık ı kanunuevvel Jikle Yunnnislanda yapmak hcve-
-....•--~ d . bl '-· sını gereK. olduktan sonra n aye ıı· ~s b _... st '--1 Akd.,. ._... "ht" ' . • l -'--"'kt' H . ı_ 1..ı-- . . ika ·ı- 1-d '4Tll1 n cnı.z o. uıı.a ' · h t - t ı k · k mı Snu<' '"' an nı=cn 1 ı- termeraesi hüsnünivetındes! üca- geçti er. 1940 d:ı teessüs o:uc= ır. ava l\ta- sıne KaPJ aıgı gczı:>ti s:ıı sıı.c;, 111Zaltılarile ve ~ ta}·yarelcrlc Lorcnı veya u ~us eme csını ay- yaMm temin eder Sü,,"'('yş knnnlı ka- b '· · · "hl".l ek'·-• reş:ıli Sir Arthur Sheridan Bnrratt tah•nnlar, '"·alruz zrchlılanm Te 

n h d A.lnuıııl&r.ı. Büyük bcder. Fakat dnıma Fransa olarak k d · -ddet ret ser estısını ı a etm ı:.o.e • Mareşal, bir diktatörün emrini J ., 

~rıtunyaus:::~~ yaklaşan ~carcl kalır. . . . ~;;~~~a da,a 1:;a!;:~n a~~e;I~n ve meme.~d~n il~i geli~ordu. Bu - yerine getirmek için hayntlnı teh- ordu lle işbirliği l~mandan!ığı.nın, , Mreın !kay~tmekle kal"Illld:dar. 
•(? h · · · Harp sonu vnzıyetınde ıse lıı · jnun boyle oldugunu biz yakından likeue atm~kta olan ı'talyan as. hava ba.şkumandanlıgına scçılmış - fakat ııyni zamanda Akdeniz mu-kt arp gemilennc taarruz ıçın ya- • - Tngiltcre ile münasebatmıı. devam e- .s ~ tir ve 20 teşrinisanide vazifesine harcbesini de kaybe-.lcdiler. Bil-
l n Usler ve kolaylıklar lhdcs etmiş- gilterc veya A:~anya _r;allp_ gclnuş l debilmesine bil' m:ini v. oktur. biliyoruz. Fakat hükumetin bu kerlerinin, bu ha:ı:bi kendile:ı:ine b ı k Y' 

t !sa dahi h k i d de aş ıyaca tır. h h"l S ı · . :af k ti ~ Eğcr o-rta yerde şimal ve 
0 er 1 15 ı: ıı7.amı rece Hindistan Nazırı Amery, 27 tcş- hüsnür.iyeti ticarete zincir vur- mal edemediklerini ilave ettikten K d hey t' d assa, a en tn ının mu-. 8 a 

a.ncbe dCiılzlcd olmasaydı, hu yorı;un Lulıınncaklardır. J\la:ım:ı • rını·~·el-'e Gosport -hrinde sövle - --'·•- kin'· • .bav.:Oe•~ ihtı" 1 Um21l a e m e ile kıtad .. ki vazi'-"etlerini t .. kviye 
1o. rı . -•· • f'h n Al , . b ı . '"' " .,,_ • 111AA..an çe mesı, J_.. - sonra, Yunan sergüzestine atı an J 

Ycvari vaziyetten mut.,,.arıp, 1 usya, ınan)ıı~a e' ::na e- miş oldugu- nutukta •övle di"'ordu· k" · · ad f t bul b 1 l ki · il 1 l 1 dc!!Ib··şı'klı"k ite me .. ~?UI olan Hitlcr, Mussolirü-nı.t · ·• !ini u tın k h 1 d . " "' J • arm ışıne ··ar ı ve o, ıraa - ve öy e i e lngı iz ere, ta yan ,._ ı.._ aşıcı i!mkam tlcrde lngııtcreye za. nmn ususunı a a dlitler Inı;ilb: impnratortuırunu kal- du- la .. l · · d I ld r.ondrn, 17 ( ·'.A.) _ Hava "'eza- yi, Akdenizin "üvenilmez sulnrın-
'il"" vk i · · bnslretk" 1 · P J ·nd n ' • • gu §U ay r ve &un e.r ıcın e topraklarına yakın üs er e e et- . ... ı' ... 
t . .,ı, kara ordularını se çın ııs- '. ur 

1 avı anıyor. 0 
on) a • binden vıırn-.ak ve bu suretle kolay-ı &bildi-· . d L~ı- d retı' , hava kuv,•cUeı·ı·nı·n yu""'-ck ku- da '-'alnız kendi vasıtalarına bım-

l/ade olunnbılirdi; fakat Ilüyük Fınlandiyadn.n,_ Itumanyaılan eski a-. M tahrip etmek emelinde muvaffak vur gmı vur u . ve. ll4A a • mck imkanını veren cMu solini- uru> J 

r •- 1--nkl ti dat cd1 b 11 ~ -~ı.. ş d d 1 , __ d h l 1 manda heyctındc aşa<•ıdaki de!':işik- kırsa, Tar nto, h:lrbin dönüm ~ • .... ı.vn ru:la ının bi!h:ıssn c:mup un: a:mı ıs r yor ve e tı ı olam:ı..vmca, İngiltere imparatorlu. TUrrmya ~ıyor. ım ı e smı nin. mihver p auıacı:uı a i ti at ar .. 
'~tndaki vclıi:-lere, fnbrlk:ılam ve l\Iıhvenn Bnl~nnlarn yayılmnsnıa 1:-rnndıın sonra en ehemmiyetli bir hiikumetİD vurmasına, hem de husule getirecek surette hareket Jıldcrin ynpıldlğını hildirmektedıc noktası olabilir. 

ır 'lllah. allcre hava t:ruırr.tıza . ynp - ka_ TŞ1. _l•_k t:ı aynı n11ntnkn. lnrd_ a ken.- m~ı··ımize. "''"ı· Akden ... deki '--hri ı-~detle, ın· safe••ca v .. nnasına ge- •w. • a· 1 . . Uavn. Vls l\Iarc.şali Douglas, Ha\'B «İngiltere. Amerikanın hem 
"'·' lı d - ...ı bl hl d 1ı ;oı ... ~ ,,,_, •• uu ~ _,. - ettıgını> ave ey em.ıştır. fareşalı Dawdhıg'in yerine bav,1 ' 
~ )Çın bu gonyevari ··"Ulletin .c- vısı blÇlO .Plne. r tSts<!. :aı n Aıln 1 . hflkimiyctimize ve Süveyş kanalının liyor. Bu Y\ll'aş, üç, beş haris hücum kuvvetleri başkum.:ı.ndanlılft- kalkan, hem laboratuarın 

ltiçblr :faydası yoktur. e u yer en z:ı.p e mr , mnnyn iki tarafmd:ı bulurum lısırla Fi- bt k" . l"nıden - • kur Mareşal, bundan sonra, eski .. ~ f h Am . 
C<inyevari vulyet, yalnız fskoı; - ile ittifak yapması. İngiltcrcııin kcn Ustindeki mevzilerlmnc taarrı.:z et-ı mu• e .ırın e ı :s-mme!.ı - model ve fena teçhiz edilmiş o - ua tayin edilmi tir. Diğı."T tara tan, m~ ur en-
~- Ve i!maldeki bahriye üıı.lerini dbine karşı kur yapmasına mani ol- mclc aurctile gayesine varmayı tee- tar ya mataf olaca~ır.a ıore, en lan ltnlynn tayyarelerinin, bu Marcşal Dawdmı; tayyare imalat kan muh rrrrlerinden Dorothy 
~nmak için, bu tar,a_~rda ~c- nı.uyor. rübc etmek :istemektedir. Bizi bu b.aywlı, en .fa~dalı ~ vuru, ola- harpte fazla rol oynıyamıyacakla- ııez~retindcn ayrılarak . hu9u~ lıir Thompson, cNew - York Herald 
k~ Ynp:ın deniz nakliye kafild.eriııe Y U G O S L A V Y A ·. mevzilerimizden abıhillrse, ynlnız caktır. Eski bır tabirle «kanunun nnı söylemiş ve sözü, Alman tay- vazıfc !le Amcrikn~·a gıdecekur. Tribunc• gazetesinde ncsrettiği 
~ için, meselii., 'on"eçteki Bcr- ı-•· petrollerin<> Türld ... ·e ve Mısır kestm nmırmak acım•z» derler. Hava \'Is Mareşali . Jiarris, Vis b" k led Amerikanın da bu 
ttıı _._ ek nıa ..... ,, ·e· r- yareciliğine intikal ettirerek, Al- Mareşal Douglas'ın yerıne hava kuv- ır n:ı8 ~. e, ~ .. 
h CİTaruıdan hareket eucc tay- .Mihver Bnlkanlaı·a girdiği zammı p:ımuklru:ma mali1< olmakla kalmı - Memleketin hayn namına, 0 manların, son zamanlarda, (Ju. vetlcri kurmay başkanlığına tayin harbın ıçınde bulun<lugunu soy-
llı.lıı.relere .lrl: d rece kad:ır fayda ~c- vazlye~ini açık olurnk t.asrıb etti: yacnk. ayni zamanda - ki bu bizim hayn şerre çevirmek istiyenlerin S7) tipindeki tayyareleri tekrar edilmişt.ir. )emekte ve ezcümle ~öyle demek
~ ebnıştır. Bu fayda berlınlde ın- Mihvere ayak uydurmak. Ilı.mu dııha ' ıçın daha mühimdir- bu maddeleı·i canuu ya~k hem aleme ibret kull. anmıya ba .. ladıklarına ı·..,.r~t Hava Vls Mıı..reşali Boyd, Orta- tedir: Amerika Birleşik Devlet -
11 edilemez. Fakat İngfltcrenin cc- fazla izhar için lrliıvı•r polıtlkıı.sını deniz tarik.ile müttefiklerinin veya h d ili t"' .. ı · d • • ·' " .... ~ 
- k•u (Lo d B..: ....... ı) '--t -d f d bi R b "' . • . em e mı e lD az ev a 1 ıçın nı- etmı':o ve bunun oebeplcr'ını· şo"yle ııa.ı·k hava kavvetleri bnşlmmnnda- leri, lnoiltereyi hem kail-an. hem tı-
11 

... nuna n ra - """"" .... • mu a na e en r ar il'<' nazırını t:ıbilerln:in limanlarından gcçırerek ol cı " ı ı ., 
?la ha ki lbölw 1 ı.net '8' nıııa muav n tuy n cuilıniştir. de Hiborntmır olarak kullanmak-lıa. ve da cenupta. . .. ~re da it başına getrdi. Anlaşılıyor ki memleketiııe ~al ctmrlc iizere deniz • izah etmiı:tir: Hnvn l\tnrcşali nohiııgton, hava d d k • k d etini 

"1 ~ akınları ~pmak ıc;ın en .~u - bir tarnfında Almany~, öteki tara· yollarile de :n:ı.kledcltilecektir. Eğer HükUmet bizzat kendi elimle n::-üniilebilir ki, Almaıılann konseyi azasından Mareşal Gossa- tda devam ~-er ve as ·erı ~ - r 
...,_t h:ıva ilslen fanche denı:ıı_nin fı.nda İtnly~ _kendisin, ı Polonya l.":t· Almanya muvaffak olu....,. bizim. ah- olan gn...c-L ve yı"yeceL madde- "-'U9 ,. • ta · ed'l işti' e urmaaan arttırıl'3a. o.arptcn 
"'"<l'Q'--- el knn b .ı...... -- •• ...._, .,_ ~ " k b b .ı.ma ve •erek ~ •••• ı.n,,.v\ ,e,r,ı,n •• e •••• ,YI •• ,n •••••. ı •• m •..••• r •.•••••••••• L. uunda ve B c;1 m gıır !n"'"' zıyetindc eoruyor. 1< nkat Bulgarıs-, ıuk:ı.mm yanmş, "e gerek Hındı'Sta- I • ._ · 'dd L!0.1 · 1 gere om ar~ n ., kuı:tulabilecek.tir. Ayni gazetenin 
'"Ql- - ,_...... S - 1--' !tal •-'-''t ~• k · · Ih · enre p1Yasa:r.s a en -ialll 0 a- 1 · · t k ..ı-ar i 5 ) ...... an USı.c.nıır. on gun =ue - tanı L&JUJ oa.me ıstıyor "'e n ayet nı, gettkse Afrikadaki lngl!iz müs- y li M JI p da avcı tayyare en zayıa ı, o ao ngilterede ınaruf askeri münekkidi Elliot da. 
~rı tayY:ı.relcrlnln İnı:fitereye bava Romanya gibi ka.lmıya bile :razı olu- temlckelerini tehdit altına alınış olu- yor. er a ar uarm ed~ yüksek olmuştur Iı:i; Almanlar, İngiliz ve Aı:nerikan bahriyesinin 
~rruzlan yaptıkları görülmclrtc· yor. cnkttr.> adi beyn kama,lann mut - yenidc:ı (Ju 6 7) tipbi ortaya çı- milyonluk müşterek hnrekatını tavsiye ettik-

ıı:i!",..';;;:":!:n!'.!'ın~:':ı"..=~ 'İ;ı~·C ..... a ... r .... e .... t ..... v ...... e .... k ..... J:l···J~ .. h·····a····ı""k'"""a""··m··· .... U~·~·h·····.~·m····· ~~=::: ı:=:~=a~=: g~:;b~~1ı:7~:~de o!i:::ı: ~~: bir Ordu ten sonra şöyle demektedir: Bdu-
-~?va taarruzlarının her iki ~rafa _ ş.,ken, hükumet fabrikalarınm günkü harpte son sözü deniz ku -
;:~~ olduğu uyintı da az gorme- yapması :sayesir.de bagün kırk cılarından bir kısmım şarka doğ- (Birinci ı:alrefcden devam) reti söyliyeecktir. 
-.:ıldır. Fakat ne olursa olsun N1:ie t J d bul . ._. . . ru göndermiş olmalandır. Dfin ~rt'ce bombnrdıman tnyyarcle- A . ._ __ k ·· · ti · -•-~ lıa,,.a ta 1 nile İn•!iltere ~mlhc avsıye er k~ ve ıst'-!dıgmuz kadar yıyo- rlmiz Hnmburg llmnnına tekrar ha- menıuuı omunıs erı ~ -'lııl-Lr ~~UC~" (Va.,.:,_va) .......... - e onuyor ruz. Esiri L--'-ı" ı"~k etm: .. o'-- Her ne olursa olsun, Alman nasyonalden aynhyorlar ,--...;uu =ı.ı ... ~ •v~ """"u DBTV u~• ...,. '- cum etmişlerdir. Geniş ı:c uzun s;j -
~ de bunu göst.crınf:ştir. Alman bütün vatandaşlara, insaflarına lıücumlannın son :zamanlarda 2a- tt•n harekat esnasında bir çok be • Nevyork, 17 (A.A.) - Ame-
~'Va ku~etlerinln P:lonyadaki müt- C1 lnei uhifeden tlevam) yarım milyon İngiliz lirnlık ith:ı!at mfu·acaatla, soruyoruz: Eğer şe - yıfladığını. buna mukabil fng-iliz dcflcrc ve bu ar.ada mütc:ıddit mnr· rikan komünist partisi \Voorhess 
);' faaliyetlerine ~f,rıncn_ Vurşova Mesela, harpten e\"Vel Renelik kah· hakkı verilmişttr. Rnnnnlıt İngiltcrr- keT falırikı:ı!arnnız olmasaydı, bu- tavy:ıreciliğinin daima arttığını şnndlz c-arına, miihim petrol tasfjye- kanuni hükumetlerinin ıümul dni-
b bava taarruzlarıle teslime mec· ve isUlılakımız '70 - 80 bın çuval aru· den derhal siparişlerde buhınabilr. gün şeker li.akal dört yüz 1cunşı söyliyen Mareşal, Amerikan yar- hanelerine, Altona elektrik fnbrikn- 1 resine girmek için komünist. en
~ etmek mümkün olamamış ve smdnyken, bir miindet e.vel ·1- 5 ay- ccklcrdlr. Anlnşııı::: ynpıldıktun ııor.- lk t d •. 1 . ? O d • t d'-· dımının ehemmiyetini tebarüz et- sııın ve Billwıırdcr ve :.ı.loorfleclı mın ternasyonul vcsair yab:ıncı teşki
ı .. _ra ordusunun hücumu zarur1 bu - lık ıhtiyacımızı karşılıyacnk nı bet. ra da istedikleri ve kuvçctlcri olrlıı· ç . m~ d egtbwmı. t IS ert~f1; tirmiş ve sözlerini ~ylc oitirmiş- tnknl ı rıııda bulunan snmırl hedefle- lfülarla münasebetlerinin hepsini 
-..ıuttu~tur tc Brezilyadan gctirdığfoıiz 25 l:ııı ğu kadar, milyonlarca liralık ııı:uıl- m::ı a ar amama : ,a 1 e. rlnc boınbnlar atılmıştır. k • f r:_: · 0r' d Kum .... danlanııdan çuval kahve bir buçuk ny itınde or· fattıı·a "ctı'rtc·lıı'lecel'lerdı"ı·. Öyle zannediyorm, ki bugün harp tir: Bu yardımla ~evc~dumuz 0 Bit· taryııTc grupumuz Blolım ve esm~ ıT. el ~ u _, .. ' · b' k d kt ki t d Al Geçen hiri:ıciteşrinde Roosev t 

E ki. G 1 tadan yok olmuştur. nu vnz.ıyct bu nıı her madde ı"ızennde lı· • ....,e ola- dahili veya harp harici hır. ır ·a nr artacn ır • r.e ıc:e e - Vos.~ deniz tezgihb.rına hücum et-
me ı enera v;,• • "k" . · tnrafınd:ın imzn edilen \"e f ikin-• . s.ABİS tün maddcleı· üzerinde böyledir. Va· caktır. mcmlekeUe şeker, b izdeki k:ıdar manya. 1 1 ınuazz~ı:ı sannyı mcm- ınıştlr. 

"········••••••••~!! .. ~.~············- tandaşlarımızda yersız bır tdfış v~ bol, b:zdeki kadar ucuz dcğildil". iJekeıinın bu n~saı~ıne daha ~azln 1 ~n~e~s dokları da bomb:ırdıman cikanun 1941 de meriyete gire -Al İ heyecan vaıdır. :Uu yolda ıııütec.'IS!t Vatanda~lar itimat işte bazı fabrikalarımızın azim dayanmanın hır cınnet oldugunu eclılnıı~tır. . _ 1cek.olan bu kanun, yabancı kont-
4".\ llıanya- spanya olunulacah cihet, dıftcr vatnndnşl:ı· etmelidirler şükranla yadedilecek b~yük ni. kendisi de teslim edecektir. Sahıl muhafnzı: teşkılatına. men - ı rolü altında bulunnn grupları ad-

- k ) • rımıza öğüt \·ermesi. ı~zımgelen en ı Fakat şunu da söyllycyim ki, va. ti ·r sup tayyareler, duşman işgnlı altın· lıyc nezareti nezdinde kaydolun· 
llluza ere ert ~~ncvvı;r kimsclenm~zın ~~ yolda tand::ışlarımız bize )'ardıın etmezler me en. da butan:n bir ço~ tayY_are meydan- mak mcehmiyetile mükellef kıl -

AL (1 inci aahlfc~en devam) 
d ~ hiikfunet adı:unlan a~sın
l~~ukubulacak konuşmalara !ş.
;''llt etmek üzere İtalyan Hnrıcı-
1!; e Nazırı Kont Cianonun yakında 
t Ctlinc gitmesi ihtim:ıli mevcut -
lıt, 

~ltrıan • Fransız ıöriiımeleri 
t.j aris, J 7 (A.A.) - D. N. B. 

ilnsı bildiriyor: 
lletit p · · · · tJ·~. ansıen gazetcsırun ver-

~~1 b_ir. habere göre. Baş~ekil 
\ il\1ını Lava! bugÜn Parısten 

~llıl.§br. Gazete, Uı.valm son 
tıtl 1crde muhtelif görüpneler yap 
, Alı 'Ve bu görüşmelerin, F ramıız 
~ ~an müzakerelerinin devamı
~ l"nUsait bulunduğu:ıu ilave ey -
~ektedir. Lava!, yaptığı müza
~ c)C?'den aldığı ilk neticeleri 
!\ 'rcşaı Pctaine bildirdikten son
~r Parise dönecektir. 

'~o 
8UGÜNK0 PROGRAM 

:·~ :Müzik (F.)• 111.110 llaberlel' 
e~0 Haberler 19.45 Müzik (T.~ 
s4 • ldüzik (F.) 20.15 Gazete 

I~ Ev kadını 20.45 l\Iüzlk (F.) 
12.Go Müzik (T.)•,21.00 Müzik (T.) 
13.o- l!aberler 21.30 Konuşma 
ı~ ?tıcz~ (T.) 21.45 Müzik (F.) 
1~ l\ı !izık cı~ ) 
1 l\Iüzık (c~) 22.30 Haberler 
lıı.15 !lı.ızık (T.) 122.45 Müzik (caz) 

't 

..........._ l'ıiüzik (F.) 23.25 Knp:ınış. 
(•,~ 

f'l') Alaturka, (F) Ala.frcınna 

Sinema-Tiyatro 
y /.\. TROLAR:Şehi" Tiyatrosu 

Komedi kısmı: ~ 
Dram kısmı: (Tatil 

~I (DADO 

~Şlt RİZA TIY ATROSU 
CJ/oğ[u (Hal/;) sinemasında: 

Sf~ (Benf 6pünü:) 
~ MALAR: latanlnıl 
_.l : Şimal casusları. 
ç::::da~~ Sevimli haydut. 
~ b~tq: Tayyareci casuslar. 
4J;,~ra.: Lekeli kndın. 
IJ.-:'1: &Vinıli haydut. 
ı.-ı14ı. T 
~.)ıof l nri~ be!1i aldatırsa. 
4 1?-i. u cıhetı: 
t'tıck : Şeyh Ahmet. 
ıtf et.i.: Leyla ile Mecnun. 
' : Balnlayka. 
,, e,.: parla delillkle.rL 

ıı1c11 
l.aıe.; Baı:baros. 
~. · adın parmağı. 
~.,.~11~ • Londra batakhaneleri 

..._ 'ltlllk.: :Karlar altında. 
~ ....., ''JC ~~ ~an!i - Elmas hısız.. 
~ :JJbmyan .avarL 

dıgerlerınden _çok llerı l!itttı;:ı ve Rltı ~c şimdiye kadal' oliluğ ugibı bır ilı- Fakat hükumet ne yapsın? Şe- Yugoslav Baş- lnrınn hucum etmışlcrdır. k d 
?Ylık ve belkı de bf: ı;eııelık butuıı 'tJ~~ları yerine on alnııya kalkar - keri kendi yapıp saltığı, o sayede Dunkerque de bombardıman edil. rn:,;._a_t_a_ır .... _________ _ 
ıbtiyn?nı depo etmek gafletinde bu- lnrsn, bütün bu tedlıirleıe ,.c kolay- haU:ı bu mühim gıda ihtikiırından kumandanlığın- mlştir. Teb igv ler 
lund.ugu~ur:. . . lıklara raf,"Jllcn ıncıulekette halnk'i kurtardıg-ı gibi, kuru fasulyayı da Bombardıman tayyarelerimiz dun 

Bır gunluk yerıne blı· aylık ıb:t.1- bir bolluk vücudc getirıniye muv:ıf- da tadilat @ndilz .Kolonya'da, Bremc'de ve {1 imtl sahifedan dev.em) 
yacını birden tedarike kalkan vatan- f k ol , - k d . kendi mi ekip biçsin? Hayır, ona Dort.munderns kenarında bulun:ın etmiş ve esir alınmıştır. D~qnan-
d bil l 'd" ki bi k d 1 1 n nmıjnı:agııııız anaatın eyım. h t k t · ı_• ey (1 inci sahifeden devam) _,. h cl . . bo ba J I L--aş ıne ı ır , r ~o yur l aş n. V t d 1 hlz . . t 1. 1. ace yo , za en ımt>an ve m - petrol ta:sııye nn erını m l' ı- dan siper havan top arı ve m::'T 

1 . • . 1 ktn 1 n an nş ar e ıtıına etme ıı ır. d d k 1 R k d I - d 1 1 rının ııssesını a ına ve on.arın u· k ld ·- · an a yo • avya aş_ uman an ıgın n yapı - man etmişlerdir. nevi malzeme ig~tinnm edilmrş· tir. h h . bi dd d 1 k 1 uız, yumuıta upıya gc ıgı znnınn d k b'ld' I d W• 

er angı 1 r mn le e~t ~n ıı·~~ ta 3 
• d~ğil, hc.r şeri daha C'Vveldcn göre- B\Slun ;çin yapılacak teYt ka- dığı ün a şam 1 ıri en cgı- Ncvyork, 17 (A.A.) - llerlin Al- ltalynnlar çekilirken Koniça 

:..ı:~:na ç~ ışm~d uu:'ıa n ~~ a • :ı · ı:ck tedbirini almıyn çnlışıyonız. Vn- nunan bu !>aptaki hükümlerini şikliklerin Yugoslav politikası ba- mnn knyıınklnrınrlan gelen hnl>cıle- şehrinin yarısını yakmışlardır. 
'"9'4rın u. ş c • re .sn . ..!cı- tandaşlar1mız, bir damla kahve, ~e- d kımından bir ehemmiyeti haiz o- re ~iin• evvelisl gece Harburgun i } d · h' b" 

ları da talınk ederek oıılaru ıhtıkaı· k h t•"' h 1 . • 1 tiddetlendirc-.ek, bir de her yer e honıbnrdııııanınn karc:ılık olarak se _ ! !a yan t~yy~r en, ıç ır . as • 
ı dl ·er ve a .... avay cı znrun~·~ en be d dd ı · lacag· ı zannedilmemektedir. Bun- " k h t 1 h ve yapmnk :fırsatını vermC!tlc r. olan en mCibim "•cin mndılclerini bu- mümkü:ı merte gı a ma e en çilcc<'k bir İngiliz şehri üzerine Co- l k~rıl e. ı•bonımmbıye ıdo mıyan ~ ır d 

" k ) _ı_., B h t lar, yeni Harbiye Nazırının işe d d h · v en ar nnan tm e e yokluk ol mı '-'U('aktır lnmıyan memleketleri dlişünerek or.n ( sto u yapma5ur. u usus a veotry'~ yapılan taarruz an a a o_ e ışs 
.1 göre hareket etmelidir. Bize ftimnt istaııb:.ıl Valisine bile büyük vazi- başlaması dolayısile yapılan dcği- tahrlpknr bir tıücum ynpılac:nı"l h:ık hiç.bir netice alamaDU§lardar. 

ederek mcmlekctim"zde en ufak bir feler terettüp edeı:. Vali. ekmeği şikliklerdir. kında mühim bir tehdit mevcuttur. İtalyatı tebliii Vatandn,.larırna kntlj·ctle söyliye· 
l'im ki, memleketimiz herhangi bir 
maddenin yokluğunu çckmiyecekt!ı'. 
Geçen sene a)·ni şeyi söylediğimiz 
zaman bazı kimseler lnanmamzşlar
dı. Fnkat dünyanın buhranlı vazi
yetine rağmen geı;en bir sene sözle· 
rlmizin doğruluğunu göstermiştir. 
Bu bir sene zarfınr!o her madde cı:
kisi gıöi hariçten temin edilmiş ve 
memll'kct hiçbir zaman hakiki bir 
sıkıntı içinde knlnınmıştır. 

Geniş ithalat \ 'C ihracat 
Dundan ilel'lsi için ise clnlın knv· 

vetli olarak söyliycyim ki, ılıııdiye 
kadar olduğundan clnha çok mal g~ 
tircceğiz ve mallarımızı daha çok 
hnrice sntacn -;.ız. Bunu bize İngilız
lerle yakında imzalıyacnğımız yeni 
bir alış veriş mukavelesi temin cde
ccktil". Bu muknvclc, İngiltere ra. 
kümet.ite sulh zamanlarında ynptıf:'1-
mız anlaşmalardan çok geniştir. F~
ki anlaşmalarımız yalnız Br!tnnya 
adalıırına şünıil olduğu halde yrni 
anlaşma bütün İngiliz imparatorlu
fıına ııamll olacnktır. f ngı1iz lirası
nın geçtiği her ülkeden nınl alacağı
mız gibi yine lıuralnrn ihracat eş
y~larımızı gönderc•blleceğiz. l\tı~ır -
dan, Iraktan, Hindistandım yenı aıı
lnııma ile istediğimiz kadar mal ala
ca~1z, istediğimiz \'C istedikleri im -
dar mal göndcı·cceğjz. Yeni anlaşma 
bize ihtiyacımız olan bütün ınadde
leı i temin edecektir. 

Tediyat müşkülatı 
olmıyacaktır 

Nakliyatı İngilizler Qzerlerine nl • 
mışlardır. Tediynt mfişkGliitı yoktur. 
.l\tal gt!lince bedeli burada Türk pa· 
rası olarak verilecektir. 

İhraç edec<'ğimiz mallal'ln bedelini 
de bumda pcııin ve Türk parası ola
rak tüccarlarımız alacaklardır. Hu
liisa olarak yeni anlaşma ile artık 
ithalat ve ihracat sıkıntısı diye bir 
şey 1\,almıyacnktır. Şimdiden İngiliz 
dostlnnmız bil" çok maddeler fizcıin
dckl ihtiyacımızı temine b:ışlamı,, -
!ardır. Bundan ba,ka bu Eeneki dö
viz V8%iyctimiz de fevkalide iyidir. 
Böylelikle Amerikadan da istediği
miz malları alacağız. Nakliyat, Bas
ra, Süveyş ve Akdeniz yollarile ya
pılacaktır. 

Manifatura ithalatı 
Şimdiden :manifatura tüccarlarına 

mııdde üzeri'ldc sl.kmtı olmıyncnğma otuz pasa acuzlatmıya tqebbüs Yugoslav fqistleri, faaliyetten Ayni kaynaklari!a, Alman hnva (1 inci Ahif.-.. d~' 
inanmalıdır. Esasen dahilde çıkan etmiş. Gördiiısüz mü halka edile- nedil.ıil kuvvctlerlnin <tahrip tekniğini> d'.1· Kıtaat ile sıkı teıı:ı.3.sta bulunan 
lıütün gıda maddeleri her senckln - cek büyiik hizmet:! Bu, meflim- me er hn fnzln tekiimül ettlrdi:ği beyan C· hnva kuvvetlerimiz yollan de_ 
den bol ve ihtiyacmıızdnn kat knt . b' k -s1 .. l b"-L .. Belgrat, 1 7 (A.A.) - Siyasi d1lmcktedfr. Matbuat İngfli: .hnvn miryoll:mm, dü~~n me~1erini 
fazladır. Hnrlçten de diğer ihtiyaçla sız ırço su u ış ere, ını;aç yuz p.nrti olarak tanınması için Zbor '·uvvetlerini Hnmburgda l"lvıllerl, il · · b b eh 
nm1z bol hol geleceğine giJrc teli :ı defa foik bir vatan hizmetidir. namını ta ıyan Yugoslav fa.şistlCl'i bir sivil, bir de askeri hastaneyi, bil' ve topçu mke:"'zfıil~;~ı ukom ıır -
lüzum .... ·oktur. Vııtnndaşlarınnz ihti- Fakir balkın pdaı:ını düşüamek kil'ısryi, altı mektebi ve d:ıh:ı birçok man edlacrc ııkn ıuuar v ubebun~ ,.e 

tarafından vaki talep, Dahiliye t 
yaçlannı harptP.Tt evvel olduğu gtbi ve on" temin etmek Allabın rah- hin:alıı:rı bombardıman etmekle itham yangın r ç masına sc ı)l'C 

Nezaretince reddedilmi.,tir. · 1 J ll L normal şekilde temin ederlerse bize metini üzerine celbetmek demek- w ediyor. vermış er, muvaı:a a yo arını ~es-
en büyük yardımı yapmış ola rlar. tir. Bu teşebbüste Valinin bir an Dahiliye Nezareti, fa~istl~in Alman tayyarelerinin miljlcr ve lata3 t tahşidatına isa -
n!z de bu 11ur1?tle htı yolda muvaf- evvel mm'Sffak olmasını candan dileği kabul edildiği ttıkdirdc. bu- faaliyeti be~e~ kayd~~.~şlC:dir. _Tayya~c-
fnk olmuş, memleketi ıHlnynnın en temenni ederiz. Bunun -"bi, Vali, nun, umumi nizama h:ılel getire- Berlin, 17 (A.A.) - Resmi tcbli_,.: l\!rımızdcn. bırı ussune d. o.nmemış· 
bolluk içiııde bulun:ırı memleketi ha- •· -· · b t · t" 11 f 1 1 C S d 

.. imdilik müstacel olmıyan bafka Cei;ını eyan e mış ır. lG '.l'ı•şrinisnnidc Londra üzerine ve ava ı o arımız, mtte u a 
tine getirmiş oluruz. l<'akat vntnn- ,. v • h b l ·· b tıı"'llternnı"n <:enııp sahı.llen"nde bulu- lı"manınd~ bulunan te•;..,.tı ve ls-daşlar bugünkü gibi telaşla hareket işleri bırakıp, bilhassa Rtda mad- ı arı resmı a er: ere gor.e, u ,. ' .. ....-
ffiip ibtiya~larının fazlasını almak- delerini temin çarelerine başvu. partinin şefi olan eski Adliye Na- nan müteaddit yerlere }carşı hücam- kenderiye liman tesisatını bom -
ta devam ederlerse bütün çnlışm:ıla- rur Ye meı;ela bu kıtı içia tstanbul :mı Dimitri lijotlç, memleketi o- lanı devam edilmiştir. bardıman etmiştir. 
nnnza ve tedbirlerimize rağmen bu halkını gaddar muhtekirin elin - lan Smedorovo şehri;ıdc mevkuf Gündüz Alman bombardımım tny- Yunan' ı ar Göriceye 
yolda muvaffak olacağımıza en.in de l bulunmaktadır. ynreleri tahminen SCıOO tonilatoluk 
ğilim. den kurtarırsa, herhalde meme- bir \"apuru, 3000 tanilatoluk b!r pct- giriyorlar 

kete bir «Avrup:ı orduları Ba~ku- Mihvere mukavemet taraftarları rol gemisini ve 2000 tonluk blr şilepl (Biriıtd salı.ifednı dlmnnJ 
Diğer işler mnnd:ınından» çok fazla hizmet Atina, l 7 (A.A.) -Yugoslav batırmışlar ve diğer !ki şilepi de a- Bu gençler, şclıriıniz Yunan konso-

Ticaret Vekilimiz, lthalfıt ve lhra- clmİf olur. Çok defa Yalilerin, ordusunda muhtelif cüzütam ku. iiır hasara uğratmışlardır. ıosu, aileleri erkim ve dostlan ta-
cnt hakkında bu iy~. l~aberleri vcro· ımülkiye memurlarının hizmet ve mandanlnrının deği§tirildiği hak- lnıri!iz llmanlarma mayn doklll • rafından uğurlanmışlardır. 
rek, ~lk~ızdan buku~ete yardı~ vazifeleri, askeri kımumdanlar- kında gelen malümat, mutad ola- meııinc devrun edilmiştir. . Bu kaflle, lıarcket csnaSlnda, 11 • 
temennı ett_ıktcn sonrıı dığcr_ b:ızı tı ldan rok mühim' · dı'r. A•ıJ cephe I A · h I lG ~rinisnni aabahı bır knrn ba-ı tıkliıl ve onuncu uı} marc:larını s""le-

,. 
0 rnk iyi haber a a:ı tma ma fi - •-ı d ctmck " " ~., cnri işler ıçln de ıunları soylemiş - I • • k . h" t• • taryamız !ılnnş denu. n e s:yr - mi~lerdlr. 

t1r: uzmelı, anca • gerı ızme ının !erinde alüka uyandırmıştır. tc olan ve ıız bir mü~dct gorlilcbilen ikinci kafile de bu hafta jçersin-
c- Runınnya ile ticn ret nnlnşma- vnktile ve tedbırle yapılması sa- Bu :nah fillerde beyan edil - İngiliz vapur kafilcsınc ateş açmış- de hareket edecektir. 

mız normal olarak tatbik edflmek- ycsinde temin olunabilir. Böyle diğine göre, bu değişiklik - br. 150 1talyan l1Uıkı Yugoslavyaya 
leclir. Rumanynnın bize petrol ve :ıamanlarda, geri bizmelteri, her ler, sebebiyet verilmeksizin, ................................................ kaçtı 
nıüştnkkatı verrniy,•ceğ'i ve cliiviz güç hizmetin fevkinde müfit ve hat- y ı k ı k Tasviri Efkar At"ına, 17 { A A ) Çep. nele · . k d ugos avyaya arşı yapı aca . . 
u rı yüzünden pamuk alaınıyııcağ'ı tB her hizmetin EeYkinde ma a - herhnngi bir tecavüze mukavemet 5) K heden gelen en son malu • 

haberleri doğru cl<'ğlldir. destir. Bunu İstanbul Valisinin de lehı"nde olanların ordu bnşın~ ge- Nüshası ( uruıtur. ı d w y 
B .. kr " ' 1 T'" ki Hari mata nazaran, van agının u -
. u cşteki Amerika sefirinin delfl· 'bizim kader takdir eylemekte ol- tirilmeııine doğru olan temayülü Abone Şeraiti ~~ı-!• '"'• t nan kıtaatı tarafındnn zaptı it -letıie Rumanyanın Amcriknda bulu- dnönndan tabii ıüphe etmek is- "' " Y ,_ 

nnn dolarlnrı Türklycdıı kullanılmak -- . ' ' göstermektedir. . - mam edilmiştir. unan aS.1'Cl'İ, 
üzere kendisine açılmıştır. Bunlar • temeyız. Atina resmi mahfilleri, Manns- Scnclık ............ ı4oo Kr. 2700 Kr. her cepheden Göriceye ve ~hre 
dan bir milyon 400 bin dolarlık kıs- TASVİRi EFKAR tınn bombardımanı münascbetile ~tı aylık 750 > 1450 > elen muvasala yollarına hakim 
mı dün şehrimize gelmiştir. Raımın- Yugoslav halkına karşı .büyük bir Ü~ aylık ............ .COO > 800 > ~ulunmaktadu. 
yalılar bu parn lle derhal m:!mlckc- ................................................ s~mpeti izhar ctmektedırler. Bir aylık ............ 150 > yoktur. Cepheden gelen, fakat henüz 

tımlzdcn pamuk mübayaatına başlı- Gabon'un ikinci mühim teyit oıunmıyan bir habere naza-
sacaklardır. i•-'--

d H F F b h b • ran muvanabb kesilen 150 ..... ,-cm 
Ruman"a bizden pamuk al--'· i- lı"maOI 8 u··r f30SIZ ra n sa u ar 1 1 d çin petrol vermiye mecburdu:."cün- tankı, Yunanlıların e in en kur -

kü başka yeı'deıı pamuk tedarik et- kuvvetlerine teslim oldu -- tulmak için Yugoslavyaya iltica 
mcsine imkan yoktur. etmiştir. lvan dağının tamamen 

I.ondrn, 17 (A.A.) - Hür Frnn- neden kay_bettı• ? işgali için yapılan son süngü hü-Basra yolile ihracat 
Burulan başka Hasra yolundan ya

pılncak ithallit ve ihracatımızın art
tırılmaaı öç.in tedbirler almaktayız. 
10 kinunuevvelde Cavaclan :Uasraya 
mühim miktarda otomobil lilstiği ge· 
leccktir. Muhtelif yerlerden bir çok 
yeni ithalat eşyaları da yakında bek 
lenmektedir.> 

st.z kuvvetleri umumi kararg-lhıııır. curnunda Yuneınlılazın eline 73 
tebliği: _ ağır makineli tüfek geçmiıtir. 

Gabon'un ikinci ehemmiyetli 1i • Yazan ·. General Ali Ihsan Sabis ranE,p!!udnenang~lre;u!ı:b~~Yr:nna:;: 
manı olan Portgentil de Libreville'ın -, 
tesliminden iki gün sonra muharcbc Ba tefrikada FraTUıZ inlıUlamımn içgiizinü, dwıunun teması kesilmiştir • .Bu -

nun sebebi, italyan kuvvetlerinin 
etmeden teslim olmuştur. Bu sureUe askeri sebeplerini okayacaksınız . . • süratle geri çekilmekte olmaları-

Nazmi Topçuoğlu dün ak~anı 
karaya gitalşt.ir. 

artık Gabon'un tamamı Hür Fran • y 1 R 1 U B A s L ı y o R u z d'ır. Ayni hal devam ederse, bu 
An- ıız imparatorluğuna dahil bulunmak- il ricııtin bir bozgun şekline inkılap 

tadır. etınesine intizar olunabilir. 

r 

l 
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Salih Necati Eczahanesi Bahçekapıda Vakıf han karsısııda ıekerci Hacı Bekir sokağı basııdadır. Baska yerde şubesi yoktur 
tt•ııet111111• • •11111•11111•111111111•11 1 1111111111111•1111111111•111111111111111111111111111••••••11111•111111111111111111111111•111ı e 111111•111111111111•1••••••••••••''~ 

Antakyada imar 
faaliyeti 

feci bir tren kazası il isi. Lv. Amirliği Stınalma Komisyonu ilanları 11 ,~s·u•yt1•1r-,ö•h•r •• tı.er·,·.·r-ka·,.·.n•d•an-k·o,•u•ım-a :' 
On adet tur ıı.frez (dişçi turu) n- çarşamba günü saat 13.30 da Top- l .. 

Bir maka•çı tren lınncaktır. Paznrlıklu. eksiltnıesi hanede Lv. Amirli~i Satmalma K?- • • geçırılmez .•• 
it d k 

19/11/!:440 salı günü saat 14.30 da nıi1:1yonunda yapılacak~ıı·. Nüıııunesi L.I k f • • • • / 
a ID a parça nara Tophanede Lv. Amirli~i Sntınalma Komisyonda görülür. lsicklilcrin tc- ııeT es en zgzsznz gapzn · 

öldil Komisyonunda yapılacaktır. İstcklile- minatlarile belli saatte Komisyona 

• . 

Ar taltyadart bir man.zar• 

den ) - Vilayetimizde ve hassa- ler. 
Antakya (Husus muhabirimiz-ı da tam bir kanaat beslemektedir

E v velki gece, E d irne Karaağa
cında feci b ir tren kazası olmuş, 
bir makasçı, t üyler ürp ertici bir 
şekilde p arçalanarak ölmüştür. 
Hadise şöyle olmuştur: 

Evvelki gece, Karaağaçta bir 
marşandiz manevra yaparken, 
tren makasçısı Süleyman, bulun
duğu tren basamağından kayarak 
tekerleklerin arasına düşmüş, za -
vallı adam, tekerlekler altında i
kiye bölünerek feci bir şekilde 
can vermiştir. 

Hadiseden Dokuzuncu İşletme 
Müdürlüğü ve alakadar adli ma
kamlar haberdar edilmiş, tah ki
kata başlanmıştır. 

Milli Müdafaa 
vekili geldi. 

Milli Müdafaa Vekili Saffet 
Arıkan. dün sabahki ekspresle 
Ankaradan şehrimize gelmişt ir. ten Antakynd imar faaliyeti bü- Antnkyadıı Hnlkevi binası, ik

yük bir hızla devam etmektedir. mal olunarak halka açılmıştır. Bu 
Bu meyanda asfaltsız caddeler bina, cidden muvaffak ve mo- + RESiM SERGiSi - Beyıığlu 
y eni bastan c.sf ltlandığı gibi, di- dern mimarinin örnek bir eseri- Hal/,:evindcn: Amatörlere mahsus re 
ierlerindcki bozukluk ve arızalar dir. Müzeye yapılan ila,ıeler de ~biiınl v~k_fotoğr1a0r40sergislhi •. bdu ~?n.e . 1 
d · 1 ı d ş k" 1 k .. d' ı ncı ·anun ., ta1 ın c ı:.vımız-

a tarnır o unma,;:tn ır. en ·o! tamam anma uzere ır. 1 de nçılacaktır. Sergiye lştirnk etmek 
~!ntakaım~da bul.uııan .?sfaltla _bır Yirmi iki b in hektar geııi.,lıgın- ist1ycn amatörlerin hemen Evimize 
numune caddcnın doşenmcsıne deki Anıuk bataklıklarının kuru- mfıı ııcaat ederek tuf ilüt alınahı.ı·ım 
başlan mı tır. • ıulmasına ait projeler y ckalete ·ı ve eserlerim nihayet 1/12/940 tıu i-
Haı biye nahiyesinde inşaatına gönderilmişt ir. ?evletç~ ~üy~k ~~~~ :ı~~n~d~ı~~~ılzc teslim eylemele

başlanan modern ilkokul binası masraf ve fedakarlıklar ıhtıyarıl e 1 
bıışarılacak o lan b u i~. H a tay zi- ~~~~~~~~~~~~~~~ 

tamamlanmış vaziyettedir . Sayı- J 
nıat sahasına miıhim bir parçanın 

ları o nu geçen köy okulları inşa- iltiha!cını temin edecektir. L im a n-
atı da ikml\I olunınu tu r . Buralar- lar Urnum Müdürü, l skeııde run Milli PİYANGO 
da eği ım ... nıer yi·mi güne kadar ıimnnında tüzunııu tetkiklerini b i- 4• 

0 
.. ncu.. Tertı·p 

faal iyete ~eçmiş oiıt.caklardır. tircrck Anka.raya dönmüş v e ra-

Arsöz nah iyesinde petro l araş- porunu Vekfılcte vermiştir . L i - 2. ı•ncı• çekı•tı•f .• 
manın inşa~ıı halınclc, İskenderun, 

t.ınlmalarına büyük bir e h e m mi - 1 
cenup ,..e şark Anado usunun e n 7 Birincikin•D 

yet verilmekte 'e mütehasaı slar. mühim işlek bir i kelesi haline i 

neıi;;~=~~oağ~;:~ ··~:;eketleri !(4;:~~o)·ü~dır. 
-

Fenerbahçe Beyoğluspora, Altrntuğ 
Süleymaniyeye, Beşiktaı lstanbul
spora galip geldiler; Galatasaray 

Vefa ile berabere kaldı 

Konkuripik' ler çok heyecanll oldu 
(ll:iııt:i !alıif .. dcn dcnmı) 1 8 - Kamtunn (Rasim Birsel). 

lıfükerrcmirı \•e l\adinn güzel oyun- ÜÇÜNCÜ .KOŞU: Merhum yüı . 
lan Beşikta~ takımını mağlup ctnıi- başı Avni milsıtbaknsı: 
7e kiıfl gelı~ıedi. Gt•ri kalan müddet Bu mü abakad ö b ·k L ·ı· 
daha fazla lstıınbul por kalesi önün- ApaJ' ve Nil ı'sinı~i tiz t ' • iel;ı. u, 
4 00 r k ı 1 d - . . • a ar nıun a arı 

Plan ıudur: 
lknrıııiye. Jkrrımive lkr<rnıive 

adedi Mil.:tuı·ı Tııtal'l 

Ura Lira 

1 40.000 40.000 
2 10.000 20.000 
5 5.000 25.000 

10 2.000 20.000 
90 1.000 90.000 

150 {;00 75.000 
300 100 30.000 
600 50 30.000 

3.000 .. 10 30.000 
60.000 s 180.000 

Tesl'lli 
mükafatı 47 80 3.760 

04.!05 549.760 -e oyna ı. · a at, net cey egı~tı- lıııtnsız gcçııılulerflir. 
rebllecck başka gol olmadı ve nıuç • Ü • 
1 - 1 Beşiktaşın galibiyctilc nihayet.- 1 - Leyla ( stegınen Mazha r Bu çekilişte tam bilet (3) li radır. 

Yarını bilet bir buçuk liratlıı·. 
Jendi. V:~ı ra 1), 

Şazlnin dünkü hakemliğini çoı. 2 - Ozbek (l:ıfkı Alt.un), 
cOzel bulduk. 3 - Nıl ( Yüı.başı Eyüp Öııcu l. 

KONKURİPİK DÖHDÜNCÜ KOŞU: Vaktin geç 
olmasından yapılaınaını11 ve haftaya 
bırakılmıştır. 

Diın Hnrbiyedeki Siımhioca~ı ~
hasıııda Konkuı itıiklere başlanmıştır. 
M üsabakala rdnn evvel İstiklal mnrıı 
dinlenmiş ve takdım merasimi ya -
pılmıştır. 

BİRiNCi KOŞU: 
1 Bn~kuıt (Kudıct Nnsur), 
2 Rüzgiır ( l<:yüıı Öncü), 
3 B!"bek (Hıfkı Altan). 
İKİNCi KOŞL : :'ip:ıhl Ocagı mu-

aabakası: 
1 - .Muıat (Kemal Akııoy), 
2 - Bonbakny (Mahmut Bisnc), 

BEŞİNCİ KOŞU: 
Bu muıuıbakada Çulban, Güçliı, 

Akıncı, Born, Kasırga, Yıldız ve Kc
nııt islmlı ntlar paı kuı·u hatasız ola
rak bıtlrmlşlerdlr. Neticede: 

1 - Güçlü (Üsteğmen Kudret 

2 
ı-.·aııur), 
Çulban (Üsteğmen Avni Ka
rnen), 

3 - Akıncı (Yüzbaşı Cevat Gür
kan). ...................... ' ..................... '' ................................................. . 

Satılık dükkan 
Samsunda, Sııitbcy mnhalle inde 

tütün merke?.ınde bir bap mağaza 
'9/11/940 tarihinde açık arttırma 
Oe satılacaktır Talip olanlann Saın
•ıın Hukuk Mı;ılıkeıııe 1 izale! şüyu 
u bJ mcmuıu baş katıbiııe mürnca-

r· 
l\.A Y NA K 

" Hitler ile 
iki sene 

İkramiyelet· hem mlkta ren, hem 
adetçe fllzlnlnştırılınış, ııyrıca ortn 
büyüklükteki ikraıııiyelet· çoğaltıl -
nııştıı·. 

Dcvnmlı biletler haricinde devnm
ız biletler de sntışa çıkarılmıştır. 

Bunlar da nyni fiyntlara satılmak
tadır. 

Devamlı biletin faydası, bir bilet
teki numtıı ıının bir plUnda üç defa 
tecrübe edilmesine imkan verme idir. 

Devamlı bilellel'in hor ayrın 2 nci 
günü ııkşnmııın kadar, ıueselU im sc· 
fer Birindkaıııınuıı 2 ııei günü ak -
şanıma kudur değiştidlıııesl lüzım -
dıı·. Ru tarihten sonnı biletlcı· lıaş
kasına satılabilir. O takdirde eski 
biletinizin şansını artık bi ı· defa da· 
ha den1>yeınezsinlz. 

Biletlerinizi .ieğiştiı mekte veya 
yenı bılet almakta acele ediniz. 

Talih sfzl bekliyor. 

riıı teminatlarile belli saatte Komis- gelmeleri. (625-108G8) 
yona gelmeleri. (606- 10776) * * * 

"'>i-'*' ' Kırtasive ve malzemesi clhet\ aı-
On bin adet cam ınntrn alınacak - kcl'iyece verilerek 22 kuleııı evrnkı 

tır. Paznrlıkla eksiltıne.i IV/11/940 ınntbuanın tabı ve tcclidiye.si yaptı
salı günü saat 14 de Tupham•dc Lv. ı ılncaktır. Pnzut'lıkln eksiltmesi 20/ 
Amirliği Satınalnıa komisyonunda 11/940 çaışnmbn günll saat 16 de 
yapılacaktu. Nünıuıwsi Korııpisyondn Tophanede J.v. A mlrll.:oi Sntııınlnıa 
ı;orülüı·. İsteklilel'İn belli saatte Ko· Komis~onundn yapılacaktır. Nümu -
mis~·ona gelmeleri. (605-10775) neleri l\omisyondn göıillür. 1 t 0 kli-

•4~ !erin kanuni vcsiknlaıile belli snatte 
Adet No. Konıı yona gelmeleri. 

(619-10862) 
420 1 Tahta mnsuıa. 

O 2 Mukavva * * * 17,50 masuı a Kar gözlüğü, hnritn çantası, ıııat-
2,800 8 11> > rn ahnnc:ıktır. 'fallpleı in teklif ve 

11,530 4 > > ııünıuııclnile beraber 21/11/940 per-
lG,280 5 > > şenıbc giiııü saat 14 de Tophanede 
6,340 6 > > , lst. Lv. Amirli!:.; Satınalmn Komis-

42,240 7 > > 

1 
yontma gelmeler~.,.. (623- 10866) 

1,820 s > > 
Yukarıda yazılı 8 kalem 803 adet yııngııı söndüi·ıne aleti a-

masurıı lınacaktıı· . Pazarlı kla eksiltmesi 21/ 
satı1acaktır. Pazınlıkla .nrttııınnsı l 1 /940 per~eınbe günli saat 15 de 
20/11/940 çat·şanıb_a glinü saat; 14' 'J'ophanede Lv. Amirliği f\atıııalma 
de Tophanede Lv. Amirliği Satııınl- Konıisyonuııdn yapılııcaktır. Nünıu - ı 
ma Komısyonundıı yapılacaktır. Nü- nesi Komisyonda görülür. İstckllle -
muneleri Komisyonda gôrüliır. İs • rin teıııinntlarile belli saatte Komls- 1 
tcklilerin belli santte Komısyona gel- yona gelmeleri. (62S-10890) 1 
melcl'i. (607-10777) lf.lf.'1-

..Y.li-lf. 40 ton ot nakliyesi knrn vasıtaslle 

16 lif etre gcnişliğind 80 000 yaptırılacaktır. Pnzıırlıkln eksıltmc-ı 

t nı "?t nlına""ktır pe 1·kl 1 si 19/11 / 910 ~alı günü saat 14.15 de 
me re şeı, ..... • azar ı n h d - ı · · 1 
cksıltınesi 19/11/940 sah günü sant ' ~op _nııe e Lv. Anı rlığı Satına ına 
16 de 1'oplıanede I.v. AmMiği Sa -ı Kon~ı~~:on~ııda ~,·ııpıl.~c_:ıı~·lır. İŞarktl~ıla-
l 1 L·onıiıı~·oııunda 1 k ıııesı nomı~yonc n goru ur. ste ı e-
ına mn ~ . ., yapı aca tıl'. • · 1 · i 
NünıuııC'si Komisyondn gôrülilı. İs - rııı temılııııtlaı:ıle bel! ( ~!Gatte10K96o0mıs-
tcklilerin belli saatte Kon\isyoııa geı- yıına ge me. erı. o• lM - ) 

nıelerl. (fi!0-108061 
"' "'"' 61 kulem l>eza alınacakt ı .-. Pıu:nr-

D t sk • r lıkla eksiltıue~i 19/ ll/!J.jO snlı günü 
avu paşa a erı ırıııı binasının ımat 14.:lO da Tophane<lc Lv. Amirli-

karşısında bulunan çeşmeden ıtibn - ği Sntmalıııa Koıııisyonuncla yupıln
ren fırınm üst k11t çııtısında mevcut 1 caktıı·. Listesi KonıisYonda görülilr. 
depolara suyun otoıııntik clektı ikle 1 isteklilerin belli saatİ.e Kom.isyona 
müteharrik ve otomatik tulumbasile gelmeJeı·i. (638- 10962) 
se\'kl ve depolım.1an da lıaınurhaneve ••• 
isalesi işi ynptırılacaktır. 'l'ıılip ol~n ~ 
isteklilerin mahallinde tetkikat yapa- 1000 Sürme oturak 
rak plan, keşif, teklif ve tf!minatlnri- 1000 Yuvıırlak oturak 
le 19/l l /940 salı gfinü saat 15.30 da 500 Cam ördek 
Tophıınede İst. Lv . .Amirllği Sııtınnl - 500 Emave örılek 

ı 000 Tükr.ük hokkası 
ma Komisyonuna gelmeleri. 500 Küvet böbrek ema)•e 

(618-10809) 500 Küvet müı;tatil emaye 
l(.lf lf 500 Huni cıım 

7000 ilıl 7500 ton kadar buğdny 500 Huni emaye 
kı rd ırılacaktır. Pazarlıkla cksiltm<"sl Yuk:ı mla yazılı malzeıneleı·iıı pa-
1!.J/ ll / 940 salı güııli sant 1 :1.~0 ıln '-arlıkl1.1 c·ksiİtmesi 25/11/!140 pauır- j 

· tesi ı.:tiııü sııat 14.:10 uıı Tophanede. 
Tophanede f.st. I.v. Amirliği Rıttıııal- Lv. Amirliği Satınnlıııa Koınisyo - ' 
ma Komisyonıında yapılııcnktır. Tah- mında ynpılacaktıı·. Tııliplcrln geli
min beıleli 52,820 lira Cı2 kuruştur. l'eceklcri ııünlunelerdeıı bcğcııilen·k 
İlk teminatı 38Hl Ilı a 3 kuruştur. ıılınacnğınılan isteklilerin nüınuııc ve 
Şartnnmesi Koıııieyoııda göı ülür. fs- temiııatlarilı- bC'lli saatte Koınisyo-
teklile ı ın kanuni ve lkalnılle helli ıı:ı golıncleri. (G~2-lOH5G) 

<toto., 
~aatte l\omisyonıı gelmeleri. 

(616-108111 

••• 

Şöhret, sizi takip edecektir •.• 

ALİ MUHİDDİN 

HACI BEKiR 
Ticarethaneleri: İstanbul, Karaköy, Beyoğiu 

YE.Ni 

r
~~#l#Ll/Jf/4'//ll//11~111//11/IJl'K///IHIA. 

O n uıip renlı . hepsi de 

1 Parhio ıoo moda11 Kotu• 
ıı•ın ortu.ndalU de\ılı teo 

fÖrebilirM eiı . 

[nel.. ırıimlıll n olduj'u 

2 laHYY\lr edHe .. tyen daı.. 
lııaHf dalıa İ••• bir pu<i ra ı 
(haul .. dırılm ıt) . rhr. 

' Yui ve t1t fiı lı. oltu adeta 

3 '••nr.a••• Midi ha valu io· 
da~ Cl~lderl lıoklamı ı 
hlatlol b11!aoalıeıoıı . 

4 
~n fGn ubıt durur 
çblıi " Krema lc6pGfil " 
ile lc ı rıt.lınlm19lı r. 

G6ıel .. rt.i ... ıt " 

5 rvırlr ~Ye Y•ımu r · 
dan v.-y ı tul•,.• · 
elen lıllllyeo mGte • 

1
.ir olmaı . 

Lv. Eıya ve Teçhizat rımbarmın 
tadilat ve inşaatı işi 20/11 /!lJO çnl'
şaınba günü saııt 14.30 ıla Tophn • 
nede f~t. Lv. Aıniıli~I Satın ima 
Konıi~yoııunda pazarlıkla ekııiltnıeı: i 
y:ıpı l ac:ıktıl'. Keşif bedeli 41i, 148 lha 
11 kuruş, ilk teıniııaLı 3471 !iı cı 11 
kmuştur. Keşif ve !fartnaıııesi Ko -
ml~yonda göriiliir. İ stcklilel'İn kanu
ni vcsik:ılarilc belli santle I\ıııııisyo-

85 ton nohut alınacaktır. Pazar -
tıkla ek~iltmesl 26/11/940 pıızıırte~l 
günü sa ut 13.30 dn 'l'oııhnneıle Lv. 
Amirliğ-i Satınalma Komisyonunda B d• J • .&. • ...... 
yaııılncaktır. Tahmin bedc1i 14.8i5 aş iŞ nez e grıp roma llZ••· 
llrcı, ilk lcnıinatı 1115 lirn G2 kuru~-1 1 J J ' -ili 

nu gelmeleri. (617- 10813) ,,..,,. 
lllikUırı T\ilo 

154,500 > Ispnııak. 
126,500 > I,iihana. 
166,500 > Pırasn. 

25,300 > Hnvuç. 
32,800 > Kcrc,•lz. 
58,700 > Knrnebahar. 
45,800 demet l\luyclaııoz. 

Yukarııln yazılı vedi kalem sebze 
alınacaktır. Pıı1.aı:lıkla rkı:.iltnıf":li 
l!llll/040 s:ılı gfinü snot 15 de Top
hnncdc İst. Lv. Amirliği Satınalınn 
Knnıisyonundıı yııpılııc:ıktır. Hepsi -
ıı i ıı tahmin berleli 46,~02 lil'n 50 ku
ruş olup Rumeli cihetinin ilk temi
natı 23l!l liııı HG kuruş. Aııaclolıı 
<·ihetinin ilk frıniııatı 111 il lira fül 
kuruştur .. Şıırtnamc. i Komisyonda 
~yönilür. lsll•klil<'rin kuııuni veı;iku. 
larlle belli ısnııtte Komisyonu ge!nw-
leri. <G 18- 1 OS<il) • • • 

2800 kilo kadar peksim2t alınıı.:ak
tır. Pazarlıkln eksiltme i 21)/11/040 

~Ul' • .Nüınune~i Konıi;:yomln görühll'. Ne"ralı"ı Kırıklık ve bu"tUn ag"'rılarınızı derhal k8F 
isteklilerin belli saatte Komisyona ., ' 
gelmeleri. (633-10!>57) 

"""""" 1400 ton kıııi:ır buğdny alınncul, -
t ır. Pazar! ık l a eksiltııwai 22/11 / !l4.0 
cu ma günli sııat 15.40 ılrı Tııplınrı~dc 
Lv. Amirliği Sutınal ıııa Koııu~yo . 
nunda yapılacaktır. Tahmin be,Jeli 
120.750 llrn, ilk teıııiııntı 8287 lira 
50 kuruştur. Şartnameı<i J<omisyoıı
da ~örülii r. İsteklileıin kanuni ve i
knlarile belli saatte Konıisyonn ~el-
ınclı>ıl. (631- 10!>55) 

>io'f.'f. 

8000 kilo kadat• Avrupa pcn,.elik 
kö~elc alınacaktır. Pazarlıkla eks ılt
oıesi 22/ l 11!140 cuııın günü saat 
15.::0 da Tophnnccic Lv. Amirliği 
S:ıtııuılma Komlsyomıncla yapılncıık
tıı·. Tahnı1n bedeli 27.200 li ı a, lmt'i 
t(·mi.ıı:ıtı 4080 liı'adu'. i steklilerin 
lıclli sarıtte Komisyuıın ~clnıclt•ri. 

(ll~ ı-ıou;; ı 
11-'f·:f. 

4fi ton kuru fa sulye ulınııcuktır. 
Pazarlıkla eksiltnıe:ı i 25/11 /!140 pıı
zıırtesi giiııil sııat 14 de 'l'oııhııııeılc 
Lv. Amirliği ~ntın:ılına l{oıni ycı -
nuııdıı yapıl:ıcaktı r. Tahmin lıcdeli 
ıo.57li lira, ilk teminıılı 193 lira J2 
kuı·u~tur. N'ümunesi Komisyoııdn gô
ı iılür. İsteklilerin kanuni 'esikn1n -
rilc belli saatte Konı i .. yonn gelme -
lerl. (635- 10959) 

1cabıııda günde üç kaşe alına l.iilir. Taklltleı·iııden 

Her yerde pullu kutuları ••rarla 

1940 senesinin 

ıı 
İ yi sant kullıınnı:ık istiycnlerı 

nıızarı dikkatine 

ARLON 
Kadın. eı !·ek kol ve cep sıı:ıtlerlnııı 
son ıııuclellcrı gelmiştir. Saat alma

dan evvel çok zengin olan 
çeşitleı ııııizi wırıiııfız. 

· s 1 • C ı h ı ı'ııc'ı ıtııt Suuş dcpoı;ıı: Z. Saalıııuıı, • u tııno umaııı, anıcı ıaşı :ın 

S:.tış yeri: Basri 'rümeı- yeni" Valiılc Hanı. 

-lrBORS"°A-ı 
1 ~ ,, 

16-11-940 da muamele got 
paralar 

İkincit e.1rin Pazartes i 

13S9 ti. 

18 ~ "" Şevval R•ıml 

18 .cit~ırla 

Gurı: 3'l3 Kaaım• lt 

Vakitl.r 
Esan! Vasati 

Oksijen, ocak ve elektrik kaynaklaı ı 
ve lehimler 

Cevdet Pamlr'in yazdıtı bu eser 
bevesklr sanatkarların yegane 

istifade edecekleri kitaptır. 
Fi)·atı 50 kuruş. Satış yeri: 

tnrilterenin Berlin Sefiri (StR 
NEVILE HENDERSON) ta
rafından yazılan bu mühim 
kitap REFi CEVAT ULUNAY 
tarafından türkçeye tercüme 
edilmittir. Firatı 75 lnınq. SE
MtH LOTFi KtT ABEViNDE 
satılır. 

-~ıköy Vakıflar Müdürlüğü ilanları 1 ••• 
150 ton saman a!ınaC':ıktır. l'azar-

lıkla ek~iltmesi 20/11 /1140 çarşamb:ı 
günü saat 14 de Tophanede Lv. A
mirliği S:ılınalma Komisyonunda y:ı
pılacnktıı·. Şartnamesi Kuınis~ uııc•a 
götülüı·. isteklilerin belli saatte Ko
nıisyorı:ı gelmeleri. 

'i. 

GUneı \Yarıoklı 02 
Öile 07 

lklndl 09 

D. 

04 
1() 
44 

~. o. - --
5 S2 
11 S9 
14 33 

Londra 
NHyork 
Ceaen. 
Atlna 
Sofya 
Madrıt 
811dape" 
Bllkreı 
Belrrad 
Yokoba. 

1 Sterlin 
ıoo Dolar 
ıoo in. Fr. 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Peçeta 
100 Pear3 
100 Ley 
100 Dbuw 
100 Yea 

İstanbul, İnkıliip Kitapevi 

Beykuzda Ynlıköyünde Uünkiır iskelesi mevkiinclc Vakfa ait çayır 
üzerinde tahminen 50 çeki kadar nı ukaddemn kesilmiş olup kul'U ve ku
tük halinıle bulunan d lşbudnk ağadarı 19 / ll/!l40 salı giınii sııat 11 do 
mahallinde pazarlıkl a ımlılaC'aktır. isteklilerin % 7,5 tcıııiııatlnrilc mn -
hallinde h:ız.ır bulunınnl nn. ( l O!lO!I) 

-· Bir şey yapmazlar ... 
\'iizlı:ışı giılılü ... 

SUSUN 
·- Sen çocuk un, dedi, 

emretmiş lı ilıyor musun? 
- himt 

bu işin tertilıiııi ktrıı 

YERiN KULAGI VAR 

Janıı<ıtte ile Suzanne biraz ileride, ufak bir 
odada kalıyorlardı. Ynnlarına girdiğimiz zaman 
I annettc'i ynhıkta, blze ziyafet çeken yüzbaşı l'e 
lllr arada gördüm, Suzanne çoraplarım soprlse !.'il• 

ıurordu: Ytızbaeı hiç istifini bozmadı .. . • 

- Oo, küç!ik hamın, dedi... Sizi çok iyi görü
ror um, Artık nazarımda bir kahraınan gibisiniz ... 

Jannette, ıçık omuzlarının 

tekti ... 
üzerine yorgan.mı 

- Onun keyfı fıeı zamllil )'erlndedlr, dedi. 

Yfhıbıoı de•am etti : 

Tefrika No. 80 

- Juliettc, !\!cry, dedi. Bak, biz Jnnııettc ve 
Suzıınne ile ı.eler konuştuk. Bıı nkşnm tenısll<lcn 
soıırn, ben rlc fiç ukııdaş alıp buıaya geleceğim, 

şöyle uzun zr.nıandaııhcl'i hası·<!t old uğumuz lıir ii
lenı ya111tıılıın ... İçeliın, keyfedelim ... 

- ........... . 
Ben hiç cevap vermeyince, yüzba~ı yılışık, yılı

şık, Me1-y'ye ııoı·du: 

- Sen ne dersin? 

- Pekal&, ne diyeyim? .. Yalnız bu işin re.,ıı-
leti çıkıp t a bizJ buradan kapıdışarı etnı~inleı . 

- 'l fınıcn komutnnı ... Gelı..oeek üç a ı•kaclu~tun 
birl de o ... 

- Siz fırko kumıındnnile lıcı·nbor mi gelecek
siniz? Nasıl clur? 

- Neye olmasın? .. İş başka, eğlence bıışkıı. 
- Korm.•ıl('ı·al hnbcr ıılmm hejllmizi burnd~n 

seııctler .. . 
- Oııu da davet ederiz ... 
Yüzbaşı yine sırıttı ... 
- \"ahu, dedi, deli mlsiııiz siz, sızm gibi dö•·t 

tane piliç u.rnınıı.a düşeı· de ihtilaf ~·ıkur mı? .:\I ut 
lııka anlaşınz, ı·ütbr. sıı·asil e, ı;izlere yaııaşı ı ız ... 

İçerde fazla oturnııınıl ık. Meı·y ile cl ışaı• ı çıkt;k 
Meı·y, h•bıtf bir haleti ı uhiye ile lı:ıııa uymıy~ 

beni dlnlemıre, beni takibe başlamıştı ... 
:\c desem klıbul ediyor, hiçbir şeye itiı'nz et

miyordu. Benim aklım, :fikrim, Almanya ile bh· iı 

t ibat tı nıiıı etmekti ... 

Ak9am n 00 16 48 
Yattı Oı 3S 18 24 
lmaak \Yarınki) \1 21 ı>S 09 

( ı;:;7-10!Hi1) 

Riı- ı mlık (:\1. 22) ye lıir mektup yazııınk ak
lıımı geldi.. . l"aknl bunu tı>hlikeli buldum. İzinle 
P nl'ise ıionnıek te vanlı. Fnknt tehnr )fcıginot'ya 

avdet t•tınck ııw (•le olncaktı . Alınan istıhbarııtı rla 
beni hulamıyıır<lu. Halbuki orılarııı burada, benim 
ele tıJJıııeıllğim birçok ajnnlım bulunmak lazımdı .. . 
Bunlardan hlı;biri neden gelip beni arnmıyoı ılu .. 
Bu rnülalmuılnı la akşamı ettik ... 

l\lery ile bir akşam evvelki temsilı tekrar e~ 
mek karı•rmı veımiştik ... Sııhncde daha sırnm gel 
medcn, perdcııın arasından ,aşağıyn bakmış ve gfö:
lerimlo Dupıı:;'u aı amıştım. O, sahneden iyi gön1-
lltıl·o::k lıir yı' ı dc, etrafında ı ki kişi ile oturuyordu ... 
.N'lhııyet en·ıı lııze gelıli, ve ı>cı·de açıldığı zaınan 

ortnlı~ı buyiık lıır ıılkış Lufııııı ılo ldur<lu. 

Biz ıı~•nl temsili vt>ı iyor, ve bu ı:efer delice. Al· 
k ı şlı.nıpıı cluk. lleıı giiıleriıni J..>upuy'uıı tıırafına çcı 

vfrıııiştinı . O, e:llcrile dilsiı: alfabes i işaret! yapı • 
lı'Ol'dU: 

- Bıı... gece... saat 2 de .. . ben sizi odanız .. . 
dan ... ala ... cnğırn . .. ve bizim ... koğuşa ... eötü .. . 
receğim... j .,yım... hu ekl!t ... var... Ölmek ... niçin 
ve kimın ... için.. (V.Camı fa'rtn) 

• Stokh.t. 100 lneçkr. 

ESHAM VE TAHV~ 
1938 ytlsde S ikramiyeli ~~ 
Erıanl ,,./ 
Sıvu • Euurum 2 ~ 

: : ~ :; 
• • ' ı1·'5 

Tllrk bercu 1 peıln 41•/ 
it Bankaıı mUeHla ,../ 
Anado!uDemiryolulveH p:tl~f'.~ 
Merkes Baakuı pefla ~ ---4 

Re,adly• 

Kalın Betlblrllk 

KUlç• alba ~·•• 

Sahibi : z. T. EBü zztr-' 1' 
Neırlyat Mildürii : c. sABJ. fi~ 

Beıııldıtı 7er: Matbt14i &Bil~ 
SE 


