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Arttırma, eksiltme ve ihale 1 

kanunu deiJıiyor 

Cumartesi SO (kinciteşri11 1940 

Büyüklerin muvaf f akıye
tini küçüklerin mesaisi 
hazırlar. 

PETIT. SENN 

Ankara, 29 (Hususi) - Avrupadalri harp 
hali dolayısilo arttırma, eksiltme ve lhele ka -
nununun bir çok maddeleri tatbik kllbiliyetinl 
kaybetmiş bulunmaktadır. Hükümet bu kanunu 
bugUnkQ şıı.rtlara uygun bir hale getirmek içın MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 

TeJa. TaıviriefkBr btanbul 
( Şerlııl 2 ncl aahlfeal:ıde) 

~eğ-İşti rmektedır. .J 

• • • 
rreısımı 

•• um 
ismet lnönüdünAlmanElçisı 
Von Papeni kabul buyurdu 

.....__ . . 
Ankara, 29 ( A.A.) - Reisicümhur ismet Inönü 

bugün saat 16 da Almanya Büyük Elçisi Von Pa

istediklerini 
peni kabul etmi~tir. 

Bir saatten fazla süren bu mülakatta Hariciye 
bir anlıyabUaekl Vekili Şiikrü Sara<.:o~lu da haıır buluıunustur. L, ________________________ J 

1: \'el! Ne iı.tedilderini bir an
. lıyabilsek, herhalde kendile
tıle dostça veya düşmanca bir 
inlaıınanın yolu da, çaresi de bu- r--
1.ınabilirdi, zannediyoruz. 
Mıılum olduğu üzere, arasıra 1 

~ltİp gıuip haberleri ve tebliğleri 
e ortalıkta huzursuzluk tevlit 

İıderı bir D. N. B. ajansı vardır. 
~~ Yelİfn:iyo.-muş gibi, şimdi de 
it ( Transe - Oceanique ) 

ısı Söndürme 
,. 
Jansı zuhur eyledi. 
l>. N. B. ajansının geçenlerde 

lı__tırelmi§ olduğu tebliği, kariler 
~hesiz henüz unutmamışlardır. 
~nlrii bir taraftan çok mübhem, 

~~er taraftan çok sarih olarak 
"'"ll'I diplomatça yazılmış ol n bu 
lehliğ, gazetelerimiz tarafından 
lı~un uzadıya bahis mevzuu ya • 
llılrnıı, tebliğin gizli mi.na ve 
lltaksatlarına ic'"'p eden cevaplar 
~tı-ilıniıti . 
d .\~kasındıın ( Tran5e-Occni_que) 
L~nılen yeni aians, ortaya bır ta· 
~ manasız beyanat attı. Fakat 
.. reket versin, bu beyanata, o 
tİnlerde istanbula avdet etmit 
~ ln Alnıanyanın Ankara Sefiri 

· Fon Papen tekzip etti. Hatta 
-beninı böyle beyanatta bulun -
~'tnın imkanı yoktur. Çünkü bu 

11
'ttda sözler siyasi te11müle de 
~~un değildir» gibi bir sözle tek-!. 1tıe kuvvet de vermiş olduğun

....-., o beyanatın fazla dedikodu
>'11 tnucip olmasına meydan kal -
"-dı. 

-'.iman Sefirinin bu tekzibi, si:"i vaziyeti. tavzih "!"hiyetind_e 
) t ?lduiu cıhetle efkara umumı
İd~ın memnuniyetini celbeylP.mİ.f 
d~ A.rttk bu tekzipten sonra de
be ~uları~, manasız ve mü?as~
l laıı neşrıyatın, hele mevsımsız 
lbligatın arkası, bir müddet için 

11 ~rı, kf'.silmek li-ıımgelirdi. 
, lialbuki, M. fon Papen'in tek· 

ijbi Üterindcn dahs iki gün geç -
~tden yine ayni Tranıse • Ocea· 
lli"u · lk" ·· , e aıansının, evve ı gun ga • 

İşinde alınacak tedbirleri 
Vilayet izah ediyor 

Yarından itibaren maskeleme işi tam bir 
surette yapılacaktır. Bu hususta vatandaşların 
herhangi bir yanlışlığa mahal vermemeleri ve 
kanunun tayin ettiği cezalara çarpılmamaları 
için Vilayet bir talimatname hazırlamıştır. Bu 
talimatname aşağıdadır: 

l~ıklann sfüıclüriilmcsi hususunda evlerde yapıla
cak husus~tt: 

1 - Her ev, pem .. ere, tarasa, balkon, kapı gibi bilumum men
feı:leri siynh bez veynhut kağıt ile gayet sıkı olaıak ve 
hiçbir aıalıktan ışık sızmıyacak şekilde kapamalıdır. 

2 KırmıLı, sarı, yeı1il gibi renk veren 

mek yn,.aktır. 

örtülerle maskele-

3 - Apartımanlarda bilhassa merdiven pencerelerile hava 
aralıklarına lcsadiif eden mutfak gi\ti pencerelerin de 

4-

2 

3 

tamamen maskelenmesi ltı.zımdır. 

Apartıman, otd, gl\1ino, han gibi binaların kapılannda 
ve antrderinde yanan lambaların koyu mavi renkte ve 
üzeri ma kdenmi olarak sokağa aydınlık vermiyecek 

şekilde mal!kclenmesi lazımdır. 

Dük kin, mağaza ve emsali yerlerde yapılacak i ler: 

Sokak, cephe, numara, reklam gibi bilumum tenviratın 

her ne !!ekilde oluna olsun yakılması memnudur. 

Dükk.tn ve mağazaların vitrinleri tamamen maskl'lene
cektir. 

Sinema, tiyatro, bar ve mümasili gibi umumi yerlerin 
antreleri yine maskelenmiş koyu mavi lamba ile, !'IOknğa 
aydınlık sızınıvacak şekilde olmalıdır, veyahut dışarıya 

aydınlık vermemesi için içiçe iki kapı olmalıdır. Birinci 
kapı açıldığı ;ı.lmaıı ikinci kapı kapalı bulunmalı ve bi-:;:elerimizde çıkmı~ olan yeni bir 

grafını hayretle okuduk. 
lb .. liu telgraf da yine bir takım 4 
~\ibbcm sözlerle dolu olmakla 1 

rinci kapı kapandığı zaman ikinci kapı açılmalıdır. 
Ampullerin ii2erine muhtelif renk kağıt yapıştırmak ııu

retile maskelemek yasaktır. 
ta\, r, arada bir de (Türkiye 

ib~elesinin artık halli lazımdır) 
tı ı sarih bir tehdidi de ihtiva et
ltıl!ltte "d" 1 ı. 

5 - Bilumum dükkunlarda, her ne şekilde olursa olsun dı
şarıya aydınlık verecek lamba yakmaları memnudur. 

Halkın riayet edeceği hususat: 
ti) iki haftadanberi ardı, arası ke- ı 
~ tneden nefredilen bu tebliğler, - Halkın kullanacağı el fenerleri de mavı ampul veya boya 
b~ haberler ve her t~bliğin aka • _________ (Devamı sayfa 3, sütun 6 da) 
1
nde vukubulan tekzipler, bir o ı · k d • k d d 1 • 

~r!-:k :r!:,:ı.t~;~;:~::1~~ r:r: e ı e s ı c a e e r ı k a p a ı a lı m ! 
dlı. ~kfoaın ağır.dan çıkarılama· 
~01nı pek vazıh surette göster • 

"ktedir. 
d 1-f iç fÜphesiz, Berlin mabafilin
~~&kim olan bir takım siyasi 
d Unceler var. Zaten haftalar
d~' h:ıttıi aylardanberi mütema· 
~~en yapılan gidip gelmelerde, 
~~~ hl&diyen tertip edilen göste-
" 1 buluşmalar ve konuımalarda 
~Ullü ve vüs'atli bir ıeyler ha· 
~•nınakta olduğu da muhak
~ l~r •. Bu hazırlıklar arasında bi
~ ıçın de bazı hisseler ayrıl • 
t~kta olduğuna da kuvvetle ih-

al verilebilir. 
d.,lıte, iki ajans tarafından Üç 

11
11tt. günde bir yapılmakta olan 
;:r1Yatın ve çıkarılmakta olan 
tj 'Yatın da Berlin müzakerele -

0~dC.,ki bize ait kararlarla alakası 
"1 

1
ugu da tabiatile hatıra cel • 

eııı:tedir. 
tb \> alnız bu alakanın ıümul ve 
~:u~iyeti, yukanda da dediii
~ib Rıbi, bir türlü tasrih ve tav-

edilınemektedir. 
~Örüyoruz ve pekili anlıyo -
~il • ki bir ıeyler isteniyor, yalnız 
ıı~dlı!ek hemen daima ima ile ya
)~ıgı için, tabii, hiçbir ,ey anlı
~>l 1Yoruz. Maamafih doğrusunu 
llıtı '~ek lizımielirse, ba,kalan
tG; bıraz da (kendi kedine gelin 
tltıdey olmak) kabilinden kafala
~'r an geçen fikir ve emellere 
ç!>~ı fazla merak cöıtermek de 

... ~k aklımızdan ıeçmİ)or. 
i~ı·"rk, nihayet karııık işlerden, 

1 Ye kaypak siyasetten kat'i-
TASVIRI EFKAR 

Bu gördıiğiinıfo haralı• B•yoğlıı.ıııın en ~Tek oaddıılerfnde1' biri 1 
olan S . ~ASEl~VlLHR'in bııgünkii lıali<lfr. Bııııdan bir ay eııı•cl Belo
cliye tamir lıai:mııısile crtddlliliıı blr brtşıııdan gfrmiş, oı·talığı hallaç 
paınuğu gil>i atarak öbür brışıııdaıı çıkmıştır. Bu koca caddenin tıi
mirilo bfr avttç anule meşgul b ulunmaktadır/ R68imde görülen 11a
haya ise valnı: bir tek işçi t11abct atmiştir. Bütün Cihangirin ana 
t1olıı burasıdır, Ayrıca neyoğlunuıı iki tııiilıfnı lıaatancai de bıı raddı,; 
ıt:eriııdedir. lştklaı-ın söııdiirilldıiğit bııuüıılerdc, Belediye, 1ıu ha11ta-
11cleri ba6ı, oö:ı"i 11nrılınış vatandaşlarla doldurmak istıımiyorsa cad
clenın ulcılıını alclacrlıı bittrmcli, bıı lıarabo oı·tadan knlhncıya ka· 
4 d b ı er 1 ı n•aR/;.rlı' lf!mbalaı·la aydınlahı alul.1.. 

lnıiliı harp remilerlnden Achille ~• Enex'in Riyodöjaneyro aeniz barbinae aıınmıf resımleri 

Yunan Akdenizde ( .. - -::- .. 
Parolası deniz harbi Tutuncu le r 

İtalyanları - nasıl oldu? H. Kurumuna 
~ denize dökmek Manş denizinde de 3 o 7 5 o 1 i fa 

İngiliz - Alman 

Kral Mihail 
Rumanyadan 
kaçtı mı? 

Bükreşteki Alman 
elçisi Berline dönd Ü 

Vaziyet çok nazik 
BELGRAD, 29 ( A.A.) -
Rumanyanın her turafıncla 

(e,·kalade ahval tedhirlcri i
lan edildiği söylenmektedir. 

Teyit cdilnıiyen hnberleı·e g(iı·c, 
Jila,•n hapishanesinde ynıııbn t-Op -
t:ın katilden mesul Dcmiı·muhnfız -
lardnn bıızıları bu eiıınyeti müte.ıkip 
intihar etmişl(•rdir. iliğe!' taraflnıı 
lıildirildığlnc giirc, .Jilnvııcl:ı, C'111ln•
lllıtınun katillerini iildıircn gı up, 
Kodrrıınuııuıı tahutu başııııln ser -
hcsfçe biı· ayini ruhani yıııınıış ve 
sonı a da gitıniııtir. 

Kralla annesi ka<'tılar mı? 
?\cv)ork, 29 (A.A.) - Ncvyork 

Tlnıcs gazetesinin Bclgrattaıı ala • 
(Devamı sayfa 3, ılitun 4 de) ................................................ 

Saatlerinizi 
60 dakika 
ileri alınız 

Yunanlılar ileri hareket
lerine ll1tvam ederek geni 
met1ziler işgal ediyorlar 

gemileri arasında v e r d i 1 e r 
bir çarpışma oldu 

LONDRA, 29 (A.A.) _ Londı·a, 29 <A.A.) - Amirallık 
Dairesi tebliğ cdi)•or: 

Timcs gazetesi, Yunan kı- Geçen çıuşıımha günü Akdcni:ı:de 
taatının Arnavutluk sahilin- ltaıra donunmusııu vukua gelmiş a

lım deniz muharebesi hakkında ~im· 
de karaya ihraç edildiğini di tıırsillit itRsı .kabildir. 
bildirmektedir. Çıll"şamba gliııü saat 10 dan az 

. . soııı·ıı Saı·ılünya 11dasıııırı garp tn-
Bu kıtaat, hıçbır ~uk~v~mete • ı·afında hareket halinde bulunRn 

maruz kaln~adan vazıfelı:rını Y~P- kuvvetle!'lnıiz, keşif tan·an•lerimiz 
mışlardır. ) unan kıtaatı ılerledık- ı tarafından gönderilen ve iki zırhlı 
çe düşmanın, sivil Yunan halkına ve birçok kruvazör ve destroyerden 
karşı yapmakta olduğu feci mu- miiteşekkil düşman kuvvetlerlııin 
ameleler: de meydana çıkıyor. denizde ve 76 mil kadıır şimali şar-

·~ • •• r • kide bulunduğuna d:ıir olan bir ra-
Dıcer !~~aftan, Tı_m~s ın Kah!- por nlmışlnı·dır. Bund:ın bir kııc da

re muhahırı gazetesıne u malu- klkn sonrn 4 düşman knıvazorünün 
matı vermektedir: sQratteıı trknclcı i tamamen dalga

Yunan zaferleri, Yakınşarkta 
pek büyük bir tesir husule getir -
miştir. Fransa hükumeti, ahali a
rasındaki bu heyecanı önlemek 
içindir ki, Suriyeye Yüksek Ko -
miser olarak Chiappe'ı tayin et
miştir. Herkes, Epirde istihsal e
dilen bu zaferi, Libyada, İtalyan· 
!ara karşı yeni bir taarruzun takip 
edip etnıi) eceğini sormaktadır. 

larla örtülmüş bir halde ufukt:l sey
retmekte oldukları görillmüştür. İ -
lcri mevzide bulunan b:ıfif cüzütnın· 
Jınıınız snnt 12 yi 21 g1:çc ateşe 

nçnıı~lardı r. 
Düşman kruvnzör1eri buna muka

holc etmişleı'llc de ilk ateşlerini ınfi
teakip bir duman tabakası husule 
gctırerck bü~ iik yolla şimali garhi 
istikametinde çekilmişlerdir. Snnt 

( Devamı sayfa 3, si.ıtun 3 de) 

Şchl'imizdeki tutün firmalan Türk 
Hnvıı Kurumuna 30760 liralık tebcr
ı·uda bulunmuşlardır. Teberruda bu
lunıın müe scsclel'i ve verdikleri mik
tarı nıınğıya derl'ediyoruz: 

.Felcmenl Türk tütün ~irkcti 2500, 
Rny Mithnt Nemli 2500, Ba)' Her· 
mnn Spiı t•r ve şüı·ckusı 2500, Türk 
Tfitnn Limited şirketi 2500, Bay 
Sabri ve Bekir Tüten 2000, Bay 
Hasan Kozluca 2000, Geri Tobako 
2000, Y<'rll Ürilnleı· Türk Anonim 
şirketi 2000, Bny Konstnnlin Scden
ko 2000, Bnker mücs e$esi tUtün şu
besi 1700, Bny Abdi Fuat ~kev ll
mlted ,irkcti 1500, Bar Umberto 
Polizio 1500, .Ali Anğazude Bay Alı 
Rntr ,.~ şlirckfısı 1400, Bay iskender 
l\lehnıet Dramalı 800, Bay Tahir 
Kavaln 700, Bay Mustafa Salih 500, 
Bny Pnpııdııtos kardeşler 600, Bal' 
Nazım Ekmen 500, Bay Cemal Çap· 
rnşık 4Fi0, Day Cemil A viğdor 490, 
Bny Eılip ve Şekeroğlu 350, Hny Ib
rnhim S:ıntur 300, Bay Sarım Kibaı 
300, Oritnı. limited 300. Bay İhs:ıı 
Toruk 300, Bay Recep J{öken ve 
Huseyin Yaka 300, Bey İbrahim Pn
şnoğullıırı 150. 

Yunanlılar yeni tepeler 
isgal ettiler 

Atina, 2 9(A.A.) - Atinada 
öğrenildiğine göre, Arnavutluk 
cepheı;inin cenup bölgesinde ha
rekfıtta bulunan Yunan kıtaatı ye
ni tepeler işgal eylemişlerdiı. Bu 
muvaffakıyetin, yeni bir ileri ha
reketine yol açacağı zannedil -
mcktcdir. 

1Bakışlar1 
Friedrich Engels 

Cereyan eden şiddetli muhıue
belerin birkaçı , ltalyanların hazan 
anudanc mukavemet gösterdiği 
c~nup mıntaknsında vukua gel -

(Devamı sayfa 3, sütun 2 de) 

-~skeri vaziYeD-
vunan- ııaıvan 

harbi 
Yazan: ~ 

Elkl Ordu Kumandanlarından 1 

Em~kli General ' 
ı--_...;:;A=li Ihsan SABiS 

Bu hnrbin 28 Birinciteşrlndo 
başlıyarak 22 İkincitcşılndc G·i
riçenin Yunanlılar tarafından 
zaptile knpanan birinci devrcsın
dc göze tarpan ~ey, İtalya tara
fında, membalarmın bolluğuna 
rngınen, maddi hazırlıklarda nok 
sanlık, İtnl~nn askerinin böyle bir 
hnı p için şevk "e heyecan duy. 
nuıması ve ölümü göze nldnınıya 
değer bir me.fki'ırc görmemesi, 
yuni mnnevi hazırlık noksanı gi
bi şeylerdir. 

Yunanlılar tarafıuda ise, düş
manın kuvvetini takdir ederek, 
iyi hazırlanmış olmak, Halli kru· 
vnzörüniin uğradığı hain fncia
dan milletı lıcyerıınlandırmnk ve 
intikam almıyn hazırlamak için 
lü.yıklle istifade etmek, son ülti· 
nıatom Uzorlne artık bıçak kemi
ğe dnynndı diyerek knt'i bil' n -
zimle vnt.'ln müdafaasına atılmak 
ııibi hnrck<.'tlcr, takdirle, görül -

Diin, Kari i\larx"ın en büyiik 
ideal yoldaşı Friedrıch En
gcl!l'in 120 inci doğum yıldö
mimürdii. Dostumuz Sovyetler 
Airliği bu biiyük nazariyecinin 
hatıra~ıııı diin, layık olduğu 
geniş çerçeveli bir törenle an
dı. Evvelki gece, l\loskova 
rudvosundan. Lenin.İn vaktile 
E.ngels için yazmış olduğu top· 
lu, canlı ve güzel makaleyi 
dinledim. Sonra kütüphanem
de, memlekete" zengin bir ter
cüme kiilliy.:ıtı l. znndırnrnk 
yaptığı bü) ük hizmeti her za
man siikroıılp haıırlamıya mec
bur olduğumuz üstad Ha) dnr 
Rıfot'ın EnP,els.ten tercüme et
tiğı «hayali sosyalizm ve ilmi 
sosyalıznu adlı kitabını bulup 
çıkardım. 

ilk snhifeleri açarken, gozu· 
mc mütcrcimın husuwİ ithaf sa· 
tırlarınd:ın başka, bir de, iç sa· 
hifenin ortasında, matbu ola
rak «ateşin Peyami'ye:t keli • 
mcleri ilişti. Türkçesi beş sene 
evvel çıkan bu eserin intişar ta
rihindenberi nasılsa gözümden 
kaçan bu aleni ithafı görünce 
Haydar Rıfat'ın sevimli muzib
liğıne gülüms~mekten kendimi 
alamadım. Bu ithaf, Marx-En
gele nazariyesinin Türk genç· 
}iği arasında bir çömez ordusu 
devşirmesi tehlikesine karşı be
nim eskic!cnberi yaptığım kalem 
mücadelesini ima eden bir dost 
istihzasına benziyordu. 

Bu vesile ile tekrar edeyim: 
Ben Marx - Engels l!kidesinin 
eski mu:mzlarından biriyim. 
~ilmi> elenilen sosyalizm, .. ha-
yali >denilen sosyalizmin şüp
!ıesiz biraz daha ilmi, fakat da· 

Peyami SAFA 

ima biraz hayali bir tekamii -
!ünden başka bir şey değildir. 
Saint - Simo:1' dan, F ourrier' 

den, Oven'den Mnrx·a ve En
gels" e doğru geldikçe ütopiden 
uzaklaşan, fakat gözlüğünün üs

tündeki hnyal buğusunu tamami
le silip atamıyan bu nazariyenin 
Türk ruhunda hemen bir ~man 
haline gelivt•rmesi tehlikesine 
'karşı bir tenkid mukavemetinin 
uy nmasınn çalıştım. Sosyolo -
jinin metodu bugün bile müna
knş.ı halinde iken, bu ilimden 
eser ulm::ıdığı bir tarihte ortaya 
koskoca bir tarih ve cemiyet 
görüşü koyan bir nazııriyenin 
ilmi kıymeti, siyasi kıymetin -
den bile aşağı olmıya mahkum
du. 

Fakat Marx da, Engels de. 
sistemlerinin iıışai değil, tenki
di cephesile, tarih felsefesin -
den ve sosyolojiden ziyade e· 
konomiJe son derece geniş bir 
rüyet ufku açmış \"e kapitaliz
min ı:eyrini yepyeni perspek • 
tifler içinde mütalea imkanları
nı hazırlamış iki büyük nnzari
yecidirler. Daima tekamül ede
ceğine ve dnh ilmi istikamet
ler ıı.lacnğınn emin olduğum 
sosyalizmin yarınki tarihi, bu 
iki büyük idealiste en şerefli fa· 
111llanndan birknçını ayıracak • 
tır. istikbali tahminde şu veya 
hu derece aldanmış olmaları, 
bu iki büyük adamın da kıyme· 
tinden hiçbir şey eksiltmez; 
çünkü, aksi halde, kendilerine 
ihtimali bir ilim görüşü değ_il, 
mutlak bir pe:rgamber keha -
neti atfetmek lazımgelirdi, kı 
sağ olsalardı. bu tevcihten en 
ziyade kendileri bucak buc 1' 
'kaçarlardı. 
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Arkadaşımız Samsunda: 26 .................................................................. 

icaret şehri 
lan Samsun 

---------
Limansızlıktan şikayet ediyor, galı uşakları 
müttefikan şu sözü tekrarlıyorlar: Karadenizd• 
üç liman vardır: Haziran, Temmuz, Ağustos ..• 

Meşhur randevucu 

Madam Atina 
tevkif edildi 

Sümerbank mamulatı 

Halka ucuz 
satılacak 

YAZAN: 
Almanya- Sovyet

ler Birliği 
Emekli General • l{aricİYe 

Eski Ordu Kumandanlarından 

1 A 1 S ovyet Baf vekil ve . ,;ıjııe 
All hsan S B S Komiseri Molotof~ ~ı:ı·bii· 

Evvelki gün, yine randevucu - Sümerbank yünlü ve pamuklu - yaptığı seyahatin akislerı ~ tt· 
luk suçundan yakalanan meşhur müesseseleri Müdürü ile İstanbul Umumi harpten sonra Japonya da tün dünya poliükasuu nıet~ se-
Madam Atina ile suç ortakları Yerli Mallar Pazarı Müdürü lktı- •• ,Ç."kl •• • ld mektedir. Sovyet matbuatı ~eJer 
Katina, Vasiliki ve Ameliya dün sat Vekaletinin daveti üzerine muffeı l ere gucenmlŞ O U yahat hakkında uzun .~akııbetle 
Müddeiumumiliğe teslim edilmiş- Ankaraya gitmişlerdir. Ankarada neırediyorlar. Bu rnuna;:,vyet 
ler ve birinci Sorgu Hakimliğinde bir toplantı yapılarak Sümerbank Bundan sonra Rusyayı Baltık 6 - it3ıya dahi gayri memnun F~~erin resmri ;k ~e=üşlerdir. 
sorguya çekildikten sonra tevkif fabrikaları mamulatının tek elden denizi sahillerinden uzaklııştır- b;rakıldı. üçler ittifakının bir rük- b~ 

1 
~· ga.l~e~eMer le tgofr n 0111uıu· l l d h ık - • 1 · · k 1 k b l 1 k ·· 1 k \1 d Hıt erın t: mı o o o u 1 • o unmuş ar ır. a a ucuza sa.ı mnsı ıçın uru a- ma ve u ::urc:l e küçü tme · ve ııu o ara .• manyanın ynnın a k • ld _ ve arka a 

Madıım Atina, Müdticiumumi- cak yeni teşkilat projesine kat'i zarara sokmak için Baltık ~ahi! - harbe girmesi Iazırn~clen ltalya, , na d o~aı :ı ugu~u kuınanô•"1 
likte verdiği ifadesinde demiştir bir şekil verilecektir. Evvelce ha- !erinde birtal:ım küçük devletler bu ittitak borcunu yapmıyarnk rMın a la V ınKan.t .~~ bulundu· 

1 · de VekAI t t d ld B · b le ı k ._ f · 1 A .ar""" on eı e ın t..n .ki : zır anan proje • ·u e ara - yara ı ı. esara ya oparı anı xnrşı tara a geçtı; sene erce • ı _ ....,.. .. . Molotoı--
c- Mevzuubahs edilen iki fından bazı tadilat yapılması lü - Rumany .. ya verildi. Daha sonra, vustury.ı ve Alman k.uvvetlcrilc l gun~ fıost,:refn resım.fı darı .ıın· 

zumlu görülmüştür. komünistlikten ve garp devletle- çarpışaıak, bir kısım diicıman şahsı otogra çısı tara n randevu evini benim işlettiğim ~ t 1 
iddiası yalımdır. rinin içtimai prensiplerine uymı- !cuvvctlı::rini üzcdne .:elbetti ve mıyBe• ır.r h . AfrrıanY~ i e 

S"nıs .. u "1ir0n- Artık kıyırlaki K d d V 8" t banın r"caSI yan rejiminden dolayı Rusya alo- b ti F dal· · esas cep r 10 seya ati, • 8 11 • .. .. y; s· . . t. ·~ • • r 1r a 1 , 1 u su. re .. ek· ... r.anshaf'f ı . H b - Sovyetler s:..ıı'gı·· arasmdalu berf du... Fnka• h::ıvn azan •· "·apıları ı·yice far- l kırını a ına, b ıgerını he • a- d·1 k 1 ,. t .. • ., .................................... roz e ı ere ona, s ne erce ma ı ıenın yu unu ta ı et ı. ar ın l lardan 
da. ne fena ka• kcdilmiye başlıyan s: i ·i tutmuş ve enim şö retımi · • ·· )"'· • k Jd ·ı.. • d lh d b a~manın, uzun zaman ~·~ // ___ _ J • · k h ve sıyası guç uı,:ler çı ·an ı . nı .. ayctın c, su masasın a, u M,. I f fı d h zırlıırtP.., rnrdı... Ufukları ~I~ hatUi tnn dildük- istismıa etmişlerdir. Zira benim "Oğ!umu a veden İşte bu harekr:lcrilc o zaman- d k' r d d t . d'I o oto tara n an a ıns • 
guzetl.,yip duran r lerl gelen Sam- firmnm büyüktür. Hem, evdeki çıkarınız!,, k. F B k'I. CI d? K~. 1 

•• 
1 

c:rSeceb. e ta myın e 1
1 me· olduğu ifşa edilmiştir. Anlaş _,.t 

·ı ransız aşvc ı ı emanseau •. uçu t • ır ıslan, ugos avya 1 • • M 
1 

t f -uteı...-bakışları endişe- sunu yaklaştıkça, kızlar da, kendı0lerinı· pahalı sat- k nın zemını o o o un ••• 
ve İngiİiz Başvekili Lloyd Gcorge isnıilc bir halitn haline sokulara d A •1_ f .

1 
H•tl ·n ,.ds1111 

ler büru)·or: Ya bulutlar nrtaı-, ruz- oradan da bize doğru gelen motörler mak için ehiz Madam Atinanın k.üçu~kpuznrdn oturduğunu söy- . . b. ~1 k l , 1 il . f d 1 d a amı :ılaKO ı e ı erı hİ" 
gar coş. r, deniz köpürürse?.. etrafımızı "nrıyor. k I d . l b.1. I yırmı ır sene sonra ı>' os ovaca Hn yan eıııe erı e a o un u. y·· b B d h I ında, ~ 

Unutn 1 k d d i k. 1, b 1 17 arıvtz> cmış o a ı ır er.> liyen bir bab:ı. dün mntbnııını1.n akdoluna;ı 27 al/ustos 1939 tn. uz :ışı o en o z aras şoı 
Karadeniz hu... mı :ın ny " ey m 1

; rn • ı · g"lerek bize, n"ağıdn nnklctliır.i. "' 7 Al l. d t k ·· 't d 0 ! · b. rde Y d ki · k k on ıı.· S ı · " J b "' "' ı; rı.hlı· Alm~n . Rus p.~ktının e'!a _ - manyanın e ın en e - umı e ı mıyen ır ye • ·ye· Kastamonu a eşme avuşma z ı: .ı amımn ımıınınoa ( a u. 1 M·· f "k m1z sozlerinin yazılmasını lcttcdi. v " h 1 d k. sur• 
i"ı·n ineboluva rıkacak olan ,.en" og·. tun nakil vıısıtnl:ırı mot.örkıımış ... j ute er.rı : sını daha 1918 ve 1919 senel··- mil müstemlekeleri alınarak er Fıam:ız m;ım!ası a tın a ı. •o-
.. ,, .. " .. Arzusunu yerine getiriyoruz: • ~ I 1 h dd 1 1 •· l · tıcesı retmen dirsekleri kupeştede, çenesi Sam uııa a,.·ak basarken insan, • • • rinde h::ı.zırlamış idiler; çünkü l türü iptic.:..:.i ve .ım ma e er de, u:ıun göruıme erın ne 
avuçları içinde dua eder gibi konu- bir fera~lık duyarnk )!cniş bir nefes Akıl hastancsının yenı c1kl scnedenbcri Küçükpaznr R l h. Al 'b. vizi , membalarından mahrum bırakıl- larak hazırla .. mışhr. I ~· 

1 O l b GI s· Kiitip 1".nJebi cııddesindc cEmin usya c a ı, manya gı ı re - d b d b k h 1 1 M 1 f d. I • rnes eı;-. ıuyor : n ıyor: ) e ya. urası rr.sun, ı- scrfabibi Y" 1 vonist yapılmış idi. ı; un an aş a. uc ut arının o ofo , ıp oması .... ğ· 
· d d bo- nop. Ordu n:ıttii 'l'rnbzon gibi bir Bey> kah, esine a ışan orta mck- " h f d k ld 5 h d • · h 1 sınll •~ - Yarnbbi... Daha şım ı en i e. r d Pol.:ınyanın deniz&i;o; yaşıyamı- er tara ın an ırpı ı. mır av- en yetışmenuş u unma ~ r.ıı-.", yarın İneboluda nasıl karava çıkmaz okak dc-ğlldir. ştc bak, dü- uakırkôy Emı·azı Akliye ve AS3· tebin son sını ın a ve 18 yaşın· Rh· k · 

1 
k esa d e d realist oldtıı;~. 

,.,.. ,, d --..r. d h il 1 buradan k t yacag-;ı bahane::ile l)anzı·g korı·do- zası, ı:ı as erı ının a ası v - men son er ce e .,,.,ı çıkabillriz ki... u•rn c ne oş ge yor, yarın sab:ıh biye hastanesi baş tababetine W)'in daki oğ umu ur anımı- · ı b. k h k t d" d s ti B' r-· in sır 
Trabzonlu bir yolca onn teskin trcr.~. atlayın~··· .. Yalnız mcmleke • ı edilen profcsor dok~or Huştu Recep yorum. Kahveciye kaç defo rica ru ihd.::ıs edilerek 200 sene evvel- ıre naı:ıı e ır ta ım_ a are e ı- an ovye er • 1.r ıgm kntayıt' 

ed yor: tın ıçınde dc,d, rlunyanın da, nere· Yaman dun vnzıfcsıne bıışlamıştır. eltim; fak t bu bir netlct> vcr- ki köhne bir Av:upa haritas: mo- ci tazyıkler altına kındu. Ordusu mezhep ve bıssme ba kİ' 
• t · l '-11 · "! rr k U dil · med·ı. Og"lum, mckt<-be «idccck d ı · h 1 ı D h tahdit olundu: donanması ıeslım l münhasıran siyasi ve h~ .... i Merak etmeyiniz .. Bu denizin s.nc ıs ersen ı.:ı. eu ırsın •. I" uva a ıyc er erız. "' e ıtti az o uncu; <ınzig şe ri, 1"'" 

f~ine nkıl ermez .. Şimdı bozar, dal· I~akat .nedeıı bilmem, San"'tın, ıni- * Hın·ncılığımızııı inkJşafı ve ta- yerde vaktıni kahvede oyuıılıı gc- ortaçağ tarzında ı:;üya serbest bir eıtirıldi. Tazminat ve !!aİre bahn-ı ki kazanç temin ed~~ anıt· 
calar dağlara çıkar, ort:ıhk allak safıı ıne o~ h~_~uru \:erdıği h?ld~, llk !ebelerin lnyynrecllı:;e hCV('S ve aı:. çiriyor. l\lnnrif v: Emniyet Mu- şehir hali:ıe kondu; bu suretle ncsilc o kadar fakir ?ıı akıldı ki. 1 politikasını adeta •. ke~dısı y 1\10. 
bullak olur, blr de bakarsınız, iki ~:kı~ta d g.0.~~luyor kı, ke.ndlsı inç te kuları aı llırılmak ıııakıı .. dile billı· ~~~Jeı:u~~: ~~~e~:~~ d~:~a1:e~l şarki Prusya, Alman vücudünden sonradan kendileri bıle acımak mı,tır. Eı;as ıtıb!irıle . Jıef 
saat sonra her taraf süt liman ke- rSa egı ıdr.ü d- 11 d bil mum ıııcktl•pfor<le teşkilata haşla:ı· k k t 1 1 a"rı du"ştu··. Blı kadar bu"'yu"k bı·r vaziyetine diıştüler. ı lotof, Sovyet •• ı·nkılap tarih_i_nbınet ı'•• n b l 1 • k 1 d 1 nmsurıun m u7. yo arın n c mıştıı· namına sık sı on ro rica edi- J fh d h mus • •ı ır Bız ura arı a ıs c c en açı ıı·- . i 1 1 k k 1 · d. l · h • d ·· "I ·· 

8 
B l . d b sa asın a mun asıran ••• 

ken çarşaf glb1 dumduz den11.de iler·ı l 11 b. k it .. 1• . ü 1 ------- •. B I \I . .1 1 ere meşgu o muı ve n-
1 
•• 

.. • " :. . ıı r oş u , oca kocn mıığuzn nrında yorum.• ıp oması ataşı en er goru muş- - u garıstan an azı par-ı l l l l •• 11rıY" 
l. 1 . 13 ı e ır ara ı, gu umsıyen y z e • tur. u suret e J man:ı. n ı e çalar kırpıldı. .

1 
• •• k •• ı:ıırtı""' ıyen motor erın vapura ~·?rmau n rinde b!le bir telaş ve yorgunluk se- Polonyanın daha dog·um oıinüıı- cı erın muna aşa ve muol\ 

fırtır"ayn tutulduklıı nnı bılıı·ız. . . .., B l r.· 1 ·ı d d · k k J tır 
i zerı;ınız.. . den itibaren iyi geçi::ımemeleri 11 suret e r ransa ve n~tı tere- nn an aı.ma uza a mı' • un· 

Bir b:ışkıısı devam ett .: - • Çünkü Samsun, bir eehir değil, •1ç·ın ne y~pm,.. ı, mt··ımk·· 
0 

•a _ nin 1918 de lrnrmuş oldukları yc-1 Bu rcalıst devlet adamı, "'1
11 

.... 
_ .. Ve biz, fırtına yuzunden 1s- b' d " " un .. e } . . d.. ..

1 
J . • 1 h Al ·ı 5

0
vye "' 

tediği.iskelcve çıknmayıp ayııi vapur ırç_ııakuıfırSır. t f dk' dı·· H ft f ı • t• pılmış oldu. Bup,iinkü harbin bi- nı nızam, u?ya mıı et erıdn~ m~k~ B~slı~_":n. ı·kmadnya ıde e-"Jele· 
• • - • lk d d kta un 1 amsun, e ra ın a 1 ger a a n 1 n a a 1 ye 1 y memnu ıye 1 ·ı r ıgmı a a a ar e en m .... il tçınde gunl~re~ çn anı~ ur u n Karadeniz limanları gibi yağı, fın- rinci sebebi olan Danzig meselesi, n~n ve ga n d T ıh.. .ı d - d d - Hit)er • ' 

sonra iklncı ugrııyışta yı~e vapurda dığı, kerestesi, yumurtası .. ve bil • daha 1918 senesi:-.de kurulan ga- zümreye avır ı. a ıı servet r• .•. ?gruk~n. Beog~l. ·a 1ıııt et· 
kalıp .t:krnr 1stanbula donen yolcu- nıem nesile iktifa edip cAllah ne - rip Avrupa nizamile ihdas edil_ kaynııkları hemen kamilen Fran· g~rufmbe h~çın r ıne 1sey~esele-lnr bıJıriz. ., _ .. , verdiyse işte geçinip gidiyoruz!> di· F f B ğl • ı miş oldu. sa ve lngiltere arasında taksim mış ve a ıs me~zou ? ~n •••taba' 

Bunun ç~resl.. .. Duş~nmi~e lü:ıu yen bir diyar olmaktan çıkmış - hele ener bahçe iie Ve a, eyo uspor 1 e 5 - Japonya dahi gayıi mem· olundu. lerde .h~sıl olabile~. fikır .. rn~~1c1e 
var mı: Lıman lazım. • tren gcldıkten sonrn büsbütün· vasi A k J J h ft 1 k l J M"' f'k katlermı tam ve ıumnllu ~v .:ı, 

Samsun limanının ilk plan?a g:- hinterlandlı bir işlek Hman halfni Jtıntuğ arşı aşma arı, a anın en nun ar !'llTasına so ·u ( u. 1 utte 1 - Cihan Harbinden evvel 1914 -ı k • • d harici f$leJ'P 
len kısmı için de on milyon lıı-a la- almıştır. k•t t kt d• lerle beraber Al manyaya karşı 1 (!eki dünya siya8i vaziyeti ve tak- bag ;."!a. ıçı? el~ b 1 De~· 
~m. Siz hiç memleketini bırakıp ta mühim maçlarını teş 1 e me e lr • harp etmiş,deni7 ablukasına ve 1 simatı ile bu harbin sonunda vü- ken 11!ınıBn ıa1 .1 1 ~ unf~n oıaralı 

iz• l - d k n k l ı ·· d ı · · ,_ 1 zano u er ıne yenı se O" Karaden ın nzgın ı~ın an ısme başka taraflarda fş aramıya gitmiş Yazan : Süleyman Tekil orsan ar a muca e eye ıştırax cude getiril mis olan 1916 veni ni- •. d • . 
de olsa kurtulmak, korunmak için, Samsunlu 1rördünfız mu-". e'"·lemiş olan Japoııya Snı11oa a • ı · 1 ·1 ·d· · gon ermıthr. -"t.' 

., J • • ' • ı znnıı a<arşı.aştırı ınca, ı erı e yenı- Be 1. d ·• ·· .. l 111üzll" 1lk plündn on milyon lita vermek... Şöyle bir hafızanızı yoklayınız ve 1 b k'I d b k 1 daları m s 1 - d .. d. ·ıcı· b b r ın e gorufu en ve ıa· 
k b. d ·11 il tt" l Yarın Fenerbahçe stadında i k dan irini tcş ı e en u are1 aş- e e esın e guccn m 1• den üyül· ir harbin çıkması 1 • I' d tın kte bu Ço ır •ey eg · a a yavaş ya· stanbulu <lilc:u"nOnu"z arayınız ara- A t 1 ı d p ı· 1 • re erı e an evam e e eJ 

'" " • ' 1 B · 1 ·ı tah • d 0 I vus raya şarrın a o ınezya ·ırı·n her tu··rıu·· hataAnın ı·rtı0kaAp eılı' l- 1 1 · 1 ld .;;..ı t • vaş çalışarak yıllarıı takslm edilmiş yınız ... Samsunlu kayıkçı mı vardır, maçı Galatasaray i e eykoz, son manın çetın ~ acag mın e ı - d .
1 

b. k d • ~ d I 1 ., • nan mese e erm ne er o u
6

- pıı 
muntazam bir siiyl; oraı!~ mük~m-

1 
balıkçı mı, bakkal mı, pastırmacı maçı da Fenerbnhçe iJe Vefa ta- mektedir. Bu karşılaşmada bera- cnı en ırço · ngı~.1 ~ •••• a a ~r ı diğine hiikmedilir. Şu halde bu- riccn meydana çıkmaktadır. 

mel hır liman tesıs cdebılmck tçln mı, ka np mı, knhvccl mi? kımları yapacaklardır. Bu stad- berlik ihtimali fazla ise de, Be - grupunun ortasınJa kuçucuk hır- giinkü yeni Avrupa harbinin mü- h • f il"t ~eretı 
lli - ili tuz milyon !ırayı 1 1 1 .. 1 k il L. kaç adadan ibaret olan bu Snmoa 'ı sebb •. ıplerı· 1918 nı-zamını kurmucı busustla !ini yenıtbta st a ıra-.,d•• zum gur en ° · Hayır, öz yuvnemrln diledığl gibi daki her iki maç da oldukça mü- yoğ uspor u ar guze ve 8 ·ı 1 Dır v a ,,..-
bulmak ta güç bir şey değll. iş bulamııyıp, bol bol doyamıyan ı himdir. Fenerbahçe ile Vefa ma- oyun oynadıkları takdirde neti - adaları Almanlardan alınmış idi olıın fen; diploma.tlardır Yeni- eyne ~~ e.hb ma ~t bur jJ• 

egı ama, uv '"'' amsun u yo tur. a e u n ar dıı çı ise, bilhassa San - lacivertliler ceyi ehlerine çcvıre ı ır er. .. .. ~ D - 1 bugu-n L"yle mun~~am s 1 k s d b k d 1 . b·ı· 1 Bu adaları istiyen Jap~nyaya 'ıtı'· den bı· r h~rp zuhur aderse. kı·m - ın_evsu ıstı 1 a.radtı 1 ebm •• ed'·r 
bir işe girişebllmck imkansız ... l:.ter d .. 1 s d . t t .t 1 mat gösterilmedi; Jnponyaııın lerin hangi t3rafta topl;nacagv ı vıçrBc gl_aze~~ ~rın len. dırı Sı ~~et· 
istem- h"rp sonunu bekli~·eceg-iz... ~gı : L amsun ıı ış u muş, çeşı çe- İçin ciddi telakki edilmektedir. Besiktaş - Topkapı Çin v M . l 1 . d er ın go~me enn e L .t 

"" .. ~ şıt baltalııra sap olmuş o kadar ya- 'C' ı. h l d . • . e ançur} n mese e erın e k 1 J ki 1 1 d . ·ııı•P" 
Şimdiki halde ise. Kaı·adenizdc bancı vardır ki, bunlann arasında renerua çe sa ı. Son maç Beşıktaş ıle Topkapı keza Japonya feda ve Cin hima- ·o ayı a an aşı ıyor u. ler Birliği, yalnız mibverd ) 11\t' 

- yalı uşaklarının tiıbirile • cyalnız nsıl Samsunluyu bulup meyd:ına çı-j Galatasaray Bc"·koz arasında olacaktır. iki takımın ye olund (Devamı ı•ar) üçler misakım alakadar e en. tit• 
tiç liman vardır: Haziran, temmuz, karmak bir meseledir. B k k b .. "' k d kuvvetçe biribirlcrinden çok fark- -=-- u. seleleri mevzuubahs etme111•f ..• 
ağusto !> i 1 İlk sabah Cumhuriyet. rncyd:ınında 1 b lh ey ·ozG tal ·ımı ugukne ·ada~·ı h olmaları, Beşiktaş için bu maç, Denizde: 1 Ha,,. ç t e b ,. r san a 1 Bu gaze_tcnin haber ·~~~ına ~: ... 

Ancak bu üç nyda, Karaden z yo • kunduramı boyatı\ordum Ilcnımkin- ı assa a atasaraya arşı aı- ·dd. b. · kaı·m re uBoga•lardan ve kuçük. A. "'~ 
·T. • k ı d b' • • . ff k 1. l cı ı ır antrennıan yerıne ı· .. cusu Istedı~i ıs e c en vapura ıne- den başlıynrak :ımn yana dizllmış ma muva a ıyet ı oyun ar oyna- l k B .k b açta mtihand ff k l il f 0 ) tın 

b·ı ğ. d pur lnn dı·ledıg·ı l 1 F o aca tır '""I taşın u m a muva a o an ç 1and1 dMan gc.çm.,~k. s_urbet. e .' ~e"'C .. t ı ece ın en ve \a < •• boyacılnrn ,..ordum: mış ve iyi netice er a mıştır. ert · ,._,. • - ... • .. 
ıskeleye çıkabileceğinden emin ola· _ Sen nerelisin? itibarile her ne kadar kıymetli 0 _ bilhassa oyuncularının hırpalan- kaptanlar par a ısın ıstı a ıçın ır pro,e .... 11jıı bilır - D111n1alı. mamalarını düşünerek temkinli o_rtnk. iiy ,_.üksek Deniz Tlcnret idiyse de _bu ..• So.vyetler Bir~ı~·ıc •• • yunculara malik ise de takımda k k d J, •• ,. E l(ıl b 1 1 mi tnaa l\la"ıs so- ~ n" oynaması ldzımdır me tebınde hır ıni.ıdılet evvel ,·apı • B 1 t · k I . d k I n . muhalefetı uzerıne ter e 1 -11 Y aş ne 

1 
• ~ - .. e · oyuncuların biribirlerilc anlaşa - · la t r- · ·b • a a ıs e esın e ayıt ı f\ası-J . M f · d .. ünCV" nuna kndar Karaclenl:ule esnslı bir - Sdnnikli.. d h • :Mektep maı•Jarı 11 cı ı ımtı aıııııa giren :W <lt•nız- i 342 3 1 
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y tir.» Yıne ısır se en uş. 
1 
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rahat ve huzur Rrnmayınız. Gök b(•r- - Sen? mamaları yüı.ün en ~a sı oyuna M k 1 d~k. ·yo clılen hcııı:inin muv·ıffuk oldugu ıııı. m n numara• san a ı e-, h .. d d S tler Bır ıg 
l b. kapılmal,..rı, nctı.ce u··zerı.nde men- e lep.er arasın 3 · ı şampı - lnşıl t ·1 t'h 'h t• ki 1 mi• iskelesinde meyva yükledik arıcın e e « ovye _ ı·k•' Tak, deniz. durgun, hava giızc o;e ı- - Kavalalı- .. b mış ır. m ı nn eye ı cvrn arı "' - B - l K d niz ile ... 

le, ı .. ten cya bcQ dakika sonra bo - - Sen? fi tesirler yapmaktadır. Oyunun na maçlarına bugün aş - tasdik için Vekô.lete göndermiştır. ten sonra mal sahibi Fındıklılı d ogazldar _ve .arh 8 e tmı. ve b'1 
.. '" J kt K b yaz ol - Ta <l°kt d ·ı . ı J\ d d ld k ar o ugunu ı saı e ş oP zarsa?> endişesini silı:ıı~·e imkan - ü~küplü.. Galatasaray tarafından kazanı! - anaca ır. ırmızı ve e ~ 1 en so~ra .enızrı ere yenı şa- manav n onu u a ı tan sonra 'k' t k d b .. k .. durUJJI 

Yoktur. - Ya en? ma!!ı akla daha yakın geli,.·or ise mak üzere iki kümeye ayrılmış o- haıletnanıelcrı verılecektir Galata Koprüsüne do:>ru ·1erl t ı mın a a a agun u •ttit• 
" 1 ş K ·· i t•· · · k k .. 1 ° k ı. . ~ - muhafazasını tiddetle isteııu b .. Kestirme hüküm: Karadenize bir - Trabzonlu. de, Beykoz - Galataı:aray mar - lan tabm.:ır .:ref ve ııragum - ııı ınıına gırerck kazanan 29 de - me tey en son surat e a s stı · " 

y 1 a nlz.ciııııı ''edisı bfrlncı· sınıf ban kaı)· ı • l k ı;·· 1 1 
•• - Almanya, Sovyetler Birliğiıı111• 11 deg· il, bir kaç irili ufr.klı liman la - O esn:ıdıı; dliiç için bir Samsuqlu !arının ekserisinde sürprizin rolü rük sahalarınrl-. r:ıaç annı yap - J ~ t•ametten ge en ·aptan useyının ktır• ı 

1 · k 1 K tnnlığa, sekizi bı'rıncı· sınıf ~lklııcl :d . d k. 42 ~ l z··h , battı hareketini tasvip edece •1~tt :z.ıın. Bunlar olmadıkça ticaret a ı~ yok ntu?> diye bnğırmamak içın en- olduğunu unutmamaK lazımdır. caklardır. Maamafih maç arın a ares / a f -
l..ı • ·d· ]' l l gı·b· se" d' · t tt S d · k h d 1 p F e krıptanlığa, biri birinci sınıf ürüncü ı .. ~~ .~ 1 'dd nl~m ra<lı _u. 2

' Anlatılan, Dekaz.anof ile ta •
1
1

1 
.... Ter .,.erı, ış gı ıp ge ış er ı J • ı ımı zor u um ve :ımsun a ışe, Fenerbah,.e _ Vefa ragümrü sa asın a o mayı - k .. motorunun .,

1 
et 

1 
sa mesıııe e ı;• 

yah ziyaretlerini de tnm bir emni- her şeyden evvel bir (8nmsuıılu) a- :-.. nerbahçe atsdmda yapılması da aııtanlığa, ikisi ikinci sınıf baş kap k I "' .k. b .. 
1
. k görüşülecek baflıca mese 

yet altına almıY• kimir. gücü yete- rayıp bulmııkla başlamak liizımgel- Vefa, son iki h:ıfta ;mrfında tanlığa, ilcisi ikinci sınıf ikinci kap. matu_z
1 

ha rr.ış ve 1 ıye o unme bunlardır. t• 
bııı·r? di<·ini anladım. kuvvetli bir şekil almıştır. Bu ta- düşünülmektedir. tanhğa terfi edeceklerdir. Bundan suretı e atmıştır. M l t fu Berr d teınal e 

o B la k ·dmanı b k i . .. . o o o n m e .. •· ................................................................................................ kımın en kuvvetli tarafı, forvet ayan rın l!f 1 aş a mtihana giren dokuz çarkçı Denıze du~en sandalcı ıle ma~ ·-· S f. Dekazanofun xııUJ 
B l 1 d b. _ tıgı ve e ır •• de 

hatlarıdır. ayan ar kış idman arına. pa - Aa ırer derece terfi edecektir. nav kurtarılmışlar, suçlu yakalan- kere edeceği meselelerden birl il• Yeniden kahve 
ithal ediliyor 

1 Belediyede ı 

Pi} asadnki kahve stokları azal
maktadır. Ancak 20 - 2S giinlük 
ihtiyaca yetecek kadar elde kah
ve kaldığı hesaplnnmaktodır. 

Belediyenin yeni et 
motörleri 

Belediyenin yeni yapılan et nıo • 
törlerinden ikincisi de dün Ayvan. 
ı;a rayda denize lıuli ril ıni~tir. 

Fenerbahçe forvetlerinin oynı- zar günü baş!ıyacaklardır. İlk o- dliyede: mıştır. Sovyetler Birliğinin lngiltere ıjıi 
Yacaklarl r ole gelince: larak bir yürüyüş tertip edilmiş - ................................................ l b d M ı· dut 

l\1··b 13 "Taşıııdakı· ınetı·es Ünı"vers;ted•: o an münaae atı ır. a um i}te-Naci ve Niyn:dnin gerilerden çı- tir. Yürüyü te, bayanlıırı I ~ ec- "' • .,. geçen ayın yirmi üçünde fngı t• 
kararak açıklara gönderecekleri cel ve Jale idare edecek er ir. Bir adama metres olan 13 ynşın- re Moskova Sefiri vasıtasile S~e. 
paslar, Vefa müdafaası için her "'"'"' d~ bir .kızın ~ir hamalın tecavüzüne j Yabancı dil imtihanı h .. k~ f . d.k. harP 
an tehlikeli olacaktır. istanbul futbol ajanlığından: ugrad~gı şek~ınd: gaze~e.lcrdc ~ıkan 1 Sömiııerlcrde çaiışnc:ık talebenin yet u ume ıne tım 1 1 letİ 

havı:dıs ::lluud~ıunrnıııılık~c ıhbaı- yııb:.ncı dil imtihanları dün yapılmış dolayısile kazandığı menfaat gil· 
Geçen hafta Topkapı gibi o - 1/12/940 tarihinde yapılacak mahıyeti~d_c .. telakki -~llmış ve 13 ve 13 kişi muvaffak olmuştur. Bu ve araziyi, harbin sonunda fd,lıİ 

yun bozan bir takıma karşı Fe - lig maçları yaş.ındakı Zuhr~yi koyunden bnı:nyn talebeler sömincrlere girmek hnkkı- tete galip çıktığı zamandıı jj. 
nerbahçenin çıkardığı tel:nik o - Fenerbalıçe stadı: getırterck kendıslne. metres edıncn nı knznnnıışlardır. muhafazasına temin edecek rıı 

f Gümrükte bulunan 1 SOO çuval 
~ ihtiynt kahveden 200 çuvalı An
i karaya gönderilmiştir. ihtiYacı o-
1 lacak yerlere bu mallardan ya -
~ vaş yavaş tevzi edilecektir. 

Bu münasebetle yapılan merasim
de Belediye rcls muavini et nakli -
yatı hususundıı davetlilere malumat 
vermiş ve 20 kamyon lçin 85 bin 
lira, fıç motör için ı!e 57 bin lira 
snrfedfldli.;ini söylemiştir. 

Yeni motör 30 tonluktur. İki mo
törle et nakliyatı işi tamamen yn • 
pılabilccck \'e uı.cfıncti motöı· de ye. 
dek kalacaktır. Üçüncu motorün in· 
ş:ısı bir nyn karlar bitirilecektir. 

yunu çok yüksek bulduk. Vcfn'ya Galatasaray - Beykoz, saat 13 adam hakkında takıbata başlanmış- * II k k F k-ı . d h hinı müsaadeler teklif etmiıti. • 
h • • b k • tı U U a U tesın e er ay SO· atıı 

bu oyunun dn a ıyı tat i edile- Fenerbahçc - Vefa, saat 15. r+ Yedinci Sorgu Hakiınlıği ile nunda yapı~~akta _ol~n içtimaiyat O tarihtenbcri iki devlet ıı• 
ceğini düşündüğümüz için maçın Şeref stadı: Dördüncu Sorgu Hfıklmliği bir müd- müzııkerclerının llkı dun yapılmıştır. sında ilk temas, evvelki g~rı ~-· 
Fenerbahçe tarafından kazanı) - Altıntuğ - Beyoğluspor, saat dcttcnbcrf tahkikntmı yapmakta ol- * llayd8l'paşn Lisesinden mezun dradııki Sovyet Sefiri Ma11kı)a,Pı 
masını tabii görüyoruz. ı J, ist. Spor - Süleymaniye, saat duklan ikı katil hadisesini Birinci yüksek tahsil talebesinin tanışma rafından yapılm~br. Anlatı ile 
Şeref stadı: 13, Beşiktaş - Topkapı, saat 1 S. Ağırccza mnhkcmcsinc sevketmişler- çayı ayın 7 tıinde Parkotelde verlle- Sovyet hükfımeti, AiınanY• :ıı 

ı Diğer taraftan, kahve ithalat 
1 birliği, Brezilyadan kahve getirt
ı mek için temaslar yapmaktadır. 

Bir transit merkezi için Brezilya-
• dan yola çıkmış olan mühim mik
a tarda bir parti satın alınmak üze· 
8 redir. Bugünlerde kat'i anlaşma 
( yapılacak, bu mallar doğruca 
t: memleketimize getirilt!cektir. 

* Şehir Meclisi dün toplanmış, 
askcr allelerine yardım ve hn"a ta
aı ruzlnrına kar~ı korunmn hususun
dn yapılım teklifler mustaccliyeUne 
binaen derhal aıt olduklıırı cnci.ımen
lere havale edllmlşlir. Belediyece de 
nskcr :ıilelerine 40 hin liralık yar
dım ıçln nıiımıknle yapılması kabıı! 
edilerek celseye nihııyet verilmiştir. 

1 

k Ben de böyle düşünüyordum. Seyfi gibi 
. 

garip tabintli bir çocuğun 
yapnbileceğl evvelden tah-Şefkati görünce düşeceği heyecıın içinde ne 

• mln edilemezdi. 
k Şefkat te tereddüt ediyor: 
ft - Beni görünce nt yapar? diye soruyordu. 
k Annem tekrarladı: 
a - Hnyır, bayır... Birdenbire ıeni eörmesl, ıana görünmesi iyi 
Dl olmaz. 
:

1 Ben de dedim ki: 
~ - Fakat benim için ıu günlerde Edirneye gitmek imkfını yok ı;ibi 

lo bir oey. 
Şefkat cesaret buldu ve tekrar ısrar etrniye başladı: 

dı - Ben giderim. O beni görüı-se reddedemez. Hnyır! Kabil değil! 
• BOU!n mcsuliycti üstüme alıyorum Len. 

;~ Annem dedi ki: 
- Kızım! Şimdi eskisi gibi değl!. Trenler mahşerdir. Sen hasta sa. 

le yılırsın. Bu halinle ıızun yollara çıkman doğru mu ya! 
e - Uzun mu nlidecifim? Edirne burnumuzun dibinde. Hem trenle 

n gideceğim. Ben yayım nerelel'e kadar gidip geldim. Eziyete alı~kınım 
ıı ben. Siz benim hayatımı bilseniz pşarsınız.. 

Benim de Şefkatin r:ltnıeslne aklım yatmıyıı baılamıştı. Bu işin 
mektupla halledilmesi mtimkün değildi. Edımeye ya ben cideeektim, ya 

Denim için gitmek müıiıkün ohruıdığıııa göre Scfkatin gitmesinden 
&ı:ı ka çare kalmı:rorda. 

Ann me dondüm: 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·· dlr. ccktir. tamami1e nnls.ım11 olduğund _.,~ 
Siileym·,ınİ'-·e- İstanbu1spor 5 BI · ·kA E · - B 1 d b. ısı ı p u·· ı ı ı·ğ· k h ·· c~ _ .,, * ı rıncı unun günü mıno- un ar an ır , geçen erde er- + ıı vers le genç ı ı a ramnn fngiltere ile serbestçe göruJe. esi 

Bu maç, her iki tnrafın arala - nü Halkevindc bir resim sergisi nçı- şembe pazarında bir fırında çalışır- ı a~kerlerimh:e kış hediyesi yollıımıık tir. Berlin görüşmelerinin net•' f• 
rında olan rekabetin derecesi ni!;- lacaktır. Bu sergide yalnız nmatör- kcn. kendisine taarruz etmek istiyen için faaliyetlerine de.-am etmekte- olarak, Sovvetler Birliği, bitar~1, betinde heyecanlı olacaktır. Ma- !erin resimleri teşhir edilecek, bl - pişirici Mehmedi öldüren Sadullah dirler. Bu arada Hukuk talebeleri deC.,,. 

· b k rı·ııc·ı, ı'kincl ve üçüncmu-r·u·· kazanan- adındaki "OCUktur. aralarında 110 lira toplnmışlardıı-. lığını muhafazaya devam e ·ı•• çın Istaıı ulspor tarafından ·aza- " .. İ ·ı · 1 hin b be ~ 
lam münasip birer hctliye verileceg· i 

1 

Diğeri de Çemberlita .. ta bir bah- Yine Hukuk talebeleri tanıııma "3Y· ve ngı terenın a ey e ar nılma•11, normal bir hadisedir. .. " ... • 
gibi bunların resimleri Anknrııcla a- çedc kl'ndilerine tecııvuz etmek isti- ]arının hasılatı olan 304 lirayı as- tirak etnıiyecektır. "1 

Beyoğluspor - Altıntuğ çılacnk olan cllnlkevleri Umumi Re- ~·en Hüseyin adında birisini iıldüren kere e!!ya tedariki lçin, Fakiilte ida· Muharrem Feyzi TOG~ 
Haftanın en mühim maçların- slın Segisi> ne de gönderilecektil'. Ekrem ile kardeşi Mehmettir. resine teslim etmişlerdir. ~ 

Bii.qük milli roman : 25 

Yazan : Server 
- Faknt oğlum, biliyorsun kt ... 
Annem Şefkatin karnına bakarak cümlesini gözlerile tamamladı. 
- Zararı yok, dcıllm, henüz tehlikeli safhada değil. Hem trenle 

gidip gelecek. 
- Amıı trenler .nahşerdir. 
- Hayır ... O kadar değil... Yarın trene biner, yarın gece Edirnedt 

bir otelde kalır, öbür gün gelir. Ben de daha ertesi sabah hareket ed• 
ceğim. 

Annem isteksizlikle rnzı oldu. 
Ve Şefkat, ertesi sabah ha~ket etti. 
Onun dönüşünü büyük bir merııkla bekliyorduk. Seyfi itiraz etmezse 

ba mesele hallolunup bltecel."ti. Ben de gönül rahatlığile cepheye döne
cektim. Seylinln Şefkati gördükten sonra reddetmesi ihtimali var mıydı? 

Annem: j 
- Reddederse vlcdnnsızlık etmiş olur, diyordu, sevmiyor dl'mekUr. 

der. Fakat bana ümit veren şey, Şefkatin karnındaki çocuktu. Seyfinin, 
evliidını hiç diişünmemesi ihtimali var mıydı? Hı:ıyır, vicdansız bir ço
cuk değildi Seyfi; ynlnız, bazan çok mııkul hareketleri olduğu halde has
sasiyetinin ifratı yüzünden, çılgınlıklar yapmıya müsait bir mizacı da 
vardı. 

Ertesi günü iple çekiyorduk. 
Fatma da vazi»eti bildiği için, ikide bir geliyor: 
- Ne oldu acaba? Buluştular mı? Şimdi beraberler mi? diyordu. 
O gece annemle geç vakte kadnr oturduk. Başbaşa konuıtuk. Ben 

onu yemi bir nyrılığı:ı alıetırmak için, harbin bundan sonraki aafhalıu·ı· 
nın tehlikell olmadığına iknaa çıılııııyordum. 

Ertesi sabah aloy kumandanının e•lne bir dahn uğrarlım, aııncııinin 
hazırladığı paketleri aldım ve öğleye doğru eve geldim. Heııfö: Şefkat;. 
ten ses yoktu. Fakat nercdt"ysc görünmesi lazımdı. Onu yemeğe bile bek
ledik. Gelmedi. Akşam trenine luılı!ığınn hükmettim. Evde sıkıldığım 
halde sokağa çıkmadım, onu bekleıliın. 

Annem de merak içindeydi: 
- Neye gelmedi? Bir gcce daha nıı kalacak? diyordu, yoksa ..• 
- Yoksa? .. 
- Buluştular, anlaştılar dıı orada nu kalacaklar? .. 
- Hani o günleri .• 
- İnsan bir telgraf çeker nyoll .. Biıi böyle mııı-akta bırakır mı? 
- Belki de hiilil mOnakaşa ediyorlar ... 
Biz yemek odasında Myle konuşuıkcn kııpının önünde bir nrnba 

dtırdu. Pencereye koştuk, baktık, bembeyaz bir yüzle Şefkat arabadan 

ı1111111ınııımıııııı111uı111111111rııırııı•n•JJ1 111111 

rl Vecizelerin Şerhi i 
fııı11ıuu1111111ııt1ııııunuıı111111ı tt111tlfftl"1tt' • 

Büyüklerin muvaffakıyeti111 

küçüklerin mesaisi haıarl~:· 
PETIT - sEN•' 

Büyüklük lAfla olmaz. Bilfil!: 
lilk, muhitinde itibar k&Untll ıı· 
nın, ıevflmcnln, maiyetini iyi ~e· 
lışhrabllmenin, :z.ekllnın, f~t· 
tin, dilrllstlilğOn muhassalssı •t-

Bilyllk, maiyetini lıtiıınar 11ı 
meden, onların ıevı ıeve 0~ır· 
vcrmelerile yilkııell!n ad11Jll eıı 
Bilyük, kfiçüklerln elbtrU~ilc ı.bl· 
d1sin1 yükselttiğini takdir edcııf· 
len adamdır. Ilüyüklerln nıu~ı.-.· 
!nkıyetl, kilçffülerin kalbi?! trı• 
zanma!C, kQçOklerl kendı e 
fında ittihat ettirebilmektır. .

111 
Bunun haricinde kendil:~ıı· 

büyük ıananlar, katmerli 
]erdir. 
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\-'un Ne l•tediklerinl 
bir anhyabll•ekl 

n .. i ayan 
harbi 

(1 ifru:i ca.hi.f .&:a O..wım) 
lltaclctedir. Bu harbin birinci devre 
ıı.,, ~~etlerini ~ -stn·etıe tıuliisa ede

arazide 

Vang - Şing - Vei 
Çin Cümhur 
Reisi oldu 

r-H .. F 1 Bir Bulgar mebusuna göre ~en bof•~_:~:ı;:ı .. 
ur rıansız 1 ·ı· 1 . d. elkidenberi bunun aluiai iddia 

k ti 
• ngı iZ erin V88 1 eder ve cTürk diplomatlaimJn "'"ılrız: 

Yll!ıanlılar, İta\yanlarm 11.929 ıse -
ilesi baharında Arnavutluğu i;ıgal 
etıneleri üzerine, güzlerini tmnrunile 
~ınışlardır. O zamandanberi böyle 

uvve erı Bulgar iştahını sarüatten boflanmad•iun• tarih 
ve siyaset kitaplannda yazar d11-

hür llıarbi daima ımuhtı:m~. görerek N:ınkin, ~9 ( A.A: ~ --:- ?· N. 
tün kuvv~t ve kudrctlerını bu hu- B. nın hususı muhnbın bılclirıyor: 
~a hazrrla~mıya 'Sllrfctmişler ve Vang _ Şing _ Vei bu sa~ah, 
"'1z:a:n ~ı ~ bm;ııst:ı feragat Çin Reisicümhuru sıf atile yemin 
he ıılıcenaphk gostererek memleketin . . B • d N k · 
er türlü memba ve .kıymetlerinden etmıştır. u merasını e an ın 

ıarıkile 'istifade etmiş1erair; çürük- ttükü~etinc mensup 20() den faz
erı ayıklamış1ar ve sağlamları tak- la erkan hazır bulunmuştur. 

l'lyc eylemişlerCllr. llOyle bir ıızim1e Vang Çing • Vei hükumeti 
~alışmak için bir b~ç~k sc~e müd_- Çin. yegane m....:ru bük< 
et ele geçınnek Jyi bir talıh esen- ın -ıt U 

d~. rncti o1arak ilan edilecek 
bQ Ba cevre zarfmdn münavebe i1e Nankin, 29 (AA. )- [), N. 

tün ihtiyatları ikişer, üçer aylık B. ajansı bildiriyor: 

G~neral De Gaulle' ün 
emrinde 1000 laggareci, 
20 parça harp gemisi uar 

Londra, 29 (A.A.") - lilsta'kil 
Fransız ajansı .Afi bildiriyor: 

Hür Fransız kuvvetlerinin u
mumi karargahından öğrenildi
ğine göre De Ga'Jlle'ün emrin
de hi.len :25 bin • kcr, 1000 tay
yareci, ~ ıharp gemisi ve ce
man 550,000 'ton hacminde 60 
ticaret ..,.apuru mevcuttlır. Bu 
kuvvet mütemadiyen aıtnıakta
dı r. 

tatmin etmiyor rar. Fakat Aytupalmm ba küa
Sofya, 29 (A.A.) _ 1Iüldlınet par tah~ iın~~ı1 (kiş~!i nasıl b~in, tisinin nafiz azalarından Yenef, N>n kendın ııbı.) sozli mucibmce, 

günlerde İngiliz hük.Umetl tarıı.fın - ıırf bizi de kendisile bir ayarda 
dan Bulgaristan hakkında yapılan twtnaaandan ileri ıelmekteclir. 
beyanata temas ederek Krnli,Yet Yoksa Türkün ahlakındaki dü -
nutku. etrafında cereyan eden müı:ıı- rÜ5llüiü, &eciyesindeki salabeti, 
ker~yı kapatmıı_tır. aiyui qlerdeki mertliitni,Avnı-

\ enef, İngllız parlamentosunun pah da için için bilmez ve takdir 
Balgaristanla meşgul olduğunu gör- et d d ;:..:ıd· 
mekle baht.i,yar olduğunu örlenliş, mez e • egu ır. • _ 
fakat chöyle 'lraadlerin Bulgaristana .. Bu hakikat !1'alum olduFa 
<'s:ıscil elinde bulunan ıeyJerl hah _ gore, D. N. B. &Jansı da, yenı zu
~ett.iğlni> ilave etmiştir. bur eden Transe-Oceanique ajan-

Yenef, Bulgar - Yugoslav proto- sı da artık bu manasız neşriyatı ~ maksııdile siliih altına çağır- Öğrenildiğine göre yarın Nan -
tş!ar; bu sayede hem ordunuıı mev k' h"L • ·ı J 

Clıdü :r..a t f • d "'"'kın ın Uiıi.UIDeti C aponya arasın-
a.ue a en mevcu e ,,_ d el - A ·k· h ı_k 

kolGnün iki memleket arasında bıraksalar da doğrudan doğruya 
«Hür Fransız» lara bütün <ebedi dostloğıı> istihdaf eden bır diplomatlann ne iatediklerini 

11\Iktarda dolgun tutulmuş; hem bü- a ogu syasının tensı ı alıi. ın 
t~n ihtiyatlar yeni silahlara ve ye- dak.i anlaşmanın imzası esnasm
kı tallm!ere alıştmlmış; zalıitler ve da Vang - Şing - Vci'nin yİyase
I Uınandanlar dolgun mevcutlu kıta- tindeki Nankin hükumetinin, Çin 
~rla talim \'e tatbikat rnpmak ~ oümburiyelinin yegane meııru nül-

Yakuışarktan yardımlar merhutu bulunduğu hıı.kkındn Yu- açıkça anlatsalar herhalde yerin-
yapılacakmı~ goslav m_embal~rı~dan çıl<arılan hn- de bir hareket oİur. 

bcrl tek:zıp etınişiır. Ş h kkakt •-· b .. 1 
Kahire, 29 (A.A.) General Bununla beraber Ycncf, Bulga.ris- A uras.ı mu. a . ır, ~·. oy e 

Oa'tınmı:'mm Yakınprlda Ba1kıı.nlaT tanın iki memleket arasında mual· kah sarıh, kah ıma tarıkıle ve 
ve Kı?.ıldeniz ımıntakalnrında asker liikta bulunan meseleleri sulh yolile ajanslarla yapılan tehditler ve 
ve malzeme meııelelerile meşgul o\ • bıılletmcyl samlmi surette arzu et- tahri1der, Türkün üzerinde tama· 
mak ve bunları tanzim etmek üzere mekte olduğunu ililve cylcıni»tir. mile aksi tesir husule eetirecek iı
Hür Fnnsiı:1ann umumi munıhbası 

Yle ilotalan ~ş. muharebe ve- ı· h-k• · ld - n· &ait d d ,__ .. _ - ~ ı u ·umetı o ugu resmen ı an 
c e ı ar!!. Auuıa.n~ v-c ıa~ -=- dil • 

~ek hususlnrında müm:ırese ve ik- e ecekt~r. • • 
tıdar kazanmışlardır. Sağının, solu- Nankine gıden hır tren 
11 ve arkas iknvvetli, sadık dost berha,•a edildi 

o1arak tayin edllmcsi Kahirede bü- lerdendir. Avrupa harbi çıktığın· 
yük bir memnuniyetle karşılıı.nm~ - Kral Mi hail danberi geçen OD beı ay zarfında 

~e nıüttcfilder tarnfındnn teınhı o- Şanghay, 29 (A.A.) - Ya-
Ulldıı,fıına kanaat ,gct.lren Y'UJlan • d 'l 'k la 1 

tır. biıim takip ettiğimiz siyaset ka -
General Oat:nrox :umumt karargC.h Rumanyadan dar bep ayni yolda yiiriiyen. ver-~eti ve orchı&u 11aaece önünü .dü- rın ~~a e 1 ~ce • 0

• n an aşma-
l!inınekten başkn bir tnsa veya taıy- lar ıçm ankıne gıtmekte olan 
ttlya dü,memiştlr. Rumanyanın ısu- Japonlarla, emirlerindeki Çinli 
kutuna kadnr geçirdiği zannolunan memurları har.ıil treni Çin çete -
~ddilt, hu sukutun mucip olduğu !eri berhava etmişlerdir. T:rende 

olarak Kahireyl intilınp ettif,rinden. diği karardan §aft11ıyan, gıUÜgıJ-
Nısır, Hür Fransızlar davasına yar kaçtı mı? tan ltaçan dürüst ve temiz başka 
dım için geniş bir para. lnsnn ve · t Lt d k -b ıA-

(l mcf •ıılıeeden d•v,. ... ı) sıyase yoı:ı. ur erse mu a aga 
teşkilat merkezi olacaktır. Bu mer- • t " '"" • l c· •w• ) d-
kcze yalnız Balkanlardan, Yunan\s - rak neşrettiği haberlere göre :ana- etmlf o mayız. ıttıgı yo un u -

betler iiniinde, bemcn zail olarak bazı yabancı gazete mümessilleri 
;a~nı 1!1üdafnanı_n . bir .zaruret ol- de bulunmakta idi. 
tıguna lmım etmı!)tır. J ·a 
İşte maddi ve manevi bu vazıyet apon ordusu yenı en 

tandan, Türkiyeden ve Afrikadan kralıçe Helene Rumanyndan kaçnııe· rüstlüğün<len bu derecede emin 
değil, Avustralyadan da 7ardım edi- tır. Kendini mevkuf tcliikki etmekte olanların, bir iki ajansın tehditli 
ıecektir. ~an oğl~ kral Mlhai1~n ele birlikte sözlerile, siyasetlerini değiştire -
'"'"'""'""'""'"'"""' ___ 1111.,. ... '" ......... fırar ettığl tahmin cdılmektedlr. Bu ceklerini zannedenlere karşı ne 

~tinde Yanyadaki sekizlnrt Yunan büyük bir taarruza geçti 
1rkası Epiri müdafaaya hazıı-lan - Tokyo, 29 (A.A.) - O. N. 

lıııs; Kouı.nada bulunan dokuzuncu B. ajansı bildi:iyor! 
"Ve Karnfcryede bulunan onuncu Yu- D . . J 

Akdenizde deniz 
harbi nasıl oldu? tıan fırkalıırı seferber mevcutlarla omeı ~Jansı, apon t:ıarruzu-

ltesı-zye ve Florina tar.aflanna sü- nun 170 'kılometrelik hır cephe (Biriıu:t nhif.ılm devam) 
lii1tnn~~ SClanikte'ki süv.nri "fırknslle ü2erin<le 300 bin <;inliye kaT§I 12 yl 50 geçe kruvazörlerle birlikte 
~~n tabnrlım ela 'Florinn ,ı:arbin - yapılmakta olduğunu büdirmelcte- hareket eden iki düşman ır.ırhlm gö-
ekı bndııt muhnfı-ı 1ntn1arını tak- dir. rülmüştür. Zırhlılardan birinin Lit-
~ etm~lerdlr. Selimi!, Siroz ve Cephe. Hupey'in şarkında torio sııı!.ındnn H! di":"Crinin Cavour 
\u rlssada bıilunau ilıgcr Yunan Yangsi üzcrind• bulunan İşang- sınıfından oldukları tcsbit edilmi, -
•- l'Vl!tlcıi ~e ;ilk emir~e, '!4 snnt zar- dan Honan hududu --l·ınında tir. Düşmanın büyük gemı1erl kru -
"-lnda Kesnye ve Flonna tanflantn . • . •. .Y~ vnzörlerlmiz 'iizerine nteş açmı~lnr -
\alı:viye için 'hnrekete 'bnzır bulun - Suıhşın ın -gaibınn ıkadar uz~mak: dır. Kruvazörler düşman toplarının 
~ardır. Diğer lld Yunan kolor - tadır. Bu cephede çok şıddetlı pek bü:yfk olmasından dolayı çekil
:ıısu da ayni suretle lıazırlanmışlar- muharebeler cereyan etmekte ol- nıişlerse de bir kııç dakika sonra 
~r. Bunların knrşısmdald 1tulyan - duğu ve 450 ölü ve 400 yarah bizzat dü:ımnn zırhlılarının da çekil
ta ta gdlncc, bunlar da Ynn:ın~stana bırakan ve Tang Tang'ın kuman- mekte oldukl:ırı görulıııtiş ve knıva
l: ~rrm:a karar verdi~l~ri ~ zaman, dası .altında bulunan Çin kuvvet- zöderımiz derlınl İtalyan kı uvazör-

llir tar:ı.fiaııında on bırıno ve Gö- l . • • I .1 k b l d - !erinin takibine düfmüştlir. Sürati 
l'icll'J taraflarında dokuzuncu orduyu ~.rınm gen QC .~1 me le u un ugu az olan ciizütaınlarıınız geride kal -
"e merkezde üçilncti Alp :fırkasını soyienmektedır. mışlarsa da Vis Amlnıl Jams Sum· 
'tooJnmıelar; kendilerine tara.ftnr ................................................ n1crvıll1in bayr:ığın1 taşnnukta ohın 

tannettikleri ArnavnUarı da tcsUh Yunan parul Si Henown :zırhlısı büyük düşnuın ge -
"e ihzar etmişler. Mahut ültimatomu mılerını tınrbc mecbur etmek lçln e-
~Üteaktp 28 Bidncitcşdn sabahı (1 inct sahi/ ellen devam) imden geleni yapmış, fakat İtalyan 
"Ut.ün hudut boyunca taarruuı geçe- miştir. T epelcri işgal eden Yu - gemnerfnin bfıyük süratlen neticc
~k. dokuzuncu oı:du ile Florina ve nanlıların Cöriçe mıntakasında sinde muvaffak olamamıştır. 

1 
tsrlye istikametlerine tanrrozn baş tatbik ettikleri plana bcn7er bir Bilahare keşif tayyaı el erimiz düş
•dılar; on birinci ordu Yanya b- /usul kullanmakta olduk1arı zannı mamn snhile varmadan ve sfynh per 

doğru muhtelif .istikametler- b 1 1 :kt d <leler aTkasına saklanmadan evvcl 
den ilerledi; merkezdeki uçüneu Alp 351 

• 
0 ma a ır · . •. top ateşımız altında çok mü hım hn-

f~tkas.ı dıı. her iki ordunun •ra ye- _ Halen Yunan_lılar, ı~l _c~tıl<le- sarata uğTadığını bildinnl~lerdir. 
tinden belki Meçovo, belki Grcvcna n topr.ıkfardakı mevzılerını tak- 11u meyanda 8 pusluk toplarla mii
~lkametinde llerlemek teşebbüsunde viye etmektedirler. ilk hatta bu- cehhez bir ltal}·an kruvazöriınun 
'\' ~tınmu$ttır. Yanya 1:araflannd11 fonan Yunan lkuvvetleri ltalyan- ai'ka tarafmdan flddetle yanmakta 
il UnnıılıJar daha zayd oldukların - ları mevzilerinden etmıya devam olduğu, Oregale sınıfından bir tor-

an on binnei Ualyan ordusu lcı - etmektedir. Bütün cephelerde i - pıto nıuhrlbinın !!-"llna yatm~ ıOldui:,ra 
'1rnları Yan_ya kalcslne 25 kilometre feri hareketine devam olunmak- ve bir diğerinin de hafif tertip yaıı 
te kadar 'flllda~ıya muvaffak 'ol - t:ınıfa ~ilmiş bulunduf,-u göriilmuı-
~ular. l\1erkezdeki Alp fırkası da tadır. . • tür. 
1-ıhlikeli bir surette d-.:.ıar ıtizeria - «ltalyanları denıze ~ "'6 Swordfısh modelinden bir tnyvare 

n ilerlemit oldu. dökünciyc kadar» ~puRlUF. ~man -ınlılılanna· 
0

tor-
.Fakat Yuıuı.nlıla.rın lld ıün .zar- A 1 k h · d b 1 fınd ,_ tl ... • ık· .... il rd ..., maTUt u cep csm e u u- pillerle saldmnış ve atılan torpiller-

"- a ... uvve eunı ı ı<O o U.r- R · h · uh b" · d den birinin yeni ve mu:u:zam Litto-
•Qlii,f ettikleri Florina ve K~- D&D euterın ususı m a ırı e 
t~ taraflarm.cla dokuzuncu İtalyan Cöriçeden şunu bildiriyor: rıo sınıfından bir zırhlıya. tam lsn-
lil'ı;loın;ı lıucalamıya ıbqladı. Merkez- Muharebenin cereyanı amamnz bet ettiği goriilnıüştiir. Diğer bir 
Ce Plııaus lJl.Wtaka&ında ilerlemiye bir •Clülde •imale doc;....u inkişaf Swordfish grupumuz da 8 pus top -
l:ılıı l ... ,.. •· !arla nrüoehbez iiç dflşman knıv~ 
f.ı Vafi.ak ol.mili lıul~ talJ'.an Alp etmektedir. Yunan ileri harcl.:eti ründen mürekkep 'bir cüzütamD. ta -
le rltaaına ka.r~ı muhtelif !stıkamet: PogTade_steo ~ale doğru, Ohri arınsz etmiştir_ ... tılan torpUJerd~n 
ı..~d.en J1evkolUMJ1 Ywum kuvvetlerı -ı·· -· ~L~ d L c·· . d ln1n "d ... _ 
'.'""IU b t&raft ak geri go unu ~p e erer. onçe en bir tues en ıgcn \!n gı .. cn on 
lta~ınarı crıb' _... ani.sara.rganlmet 30 1t.ü~ur kilometre uzakla~mış - bin tonluk Zano Rolzano aını!ındnn 
b ~ ıya "• ı r ,.,.. • r ve b. kr -- . b t tf ğ. hak 
~l'&knııya meCbur ettiler. <Göriçe tır. 1 kı~ -~~~zor~ ıı;\e h':. ı ı mu -
,..l"Qı d ld Y n kolorduları 11a Diğer taraftan Yunan kıtaatı- 8 gı ır. ıne u ucum esnasın-
~ sın a tın11 . • . . . da başta giden lmlynn kruvaiôrü -
ı.,br kolordularla takvıye olunarak nın. Arnavutluk. arazısmdekı son ti -d derli 1 .. t" · • d' d'ğ'i ö 
~inci~şrinhı onuna. İtalyanları hıı yürüyüşlerinden sonra maneviya- ~ .. ı" .. et·- a ınra ını ın ır 1 

g -
'"'it ı."erisine atmıFa nıtJV11.fiak oldu- tı o kadar yüksektir ki bütün ne- j 

1 
u muı ur. . . 

'-r. 16 İkincitc,,rlnde de Görlçe şar- f I 1. 1 l d .' d""k Skuıı. mrıdelı t11yyarelerimiz pike 
~d ,_, + • '-· t ;ı . er er, taıyan an enıze o ·mc- vaparak Condotticri sınıfından 6 

aa.1 :ıtaıyan .. uvve ve mevz'te d"k · t" h t t · ki · · ·· · tine taarrou başlııdılar. Yunan se- ı çe ıs ıra .~ e _mıyece ennı soy pushık toplnrla mücehhez üç kruvn-
ferbe.rliği tkinciteşrinın haftasında lel~~~te ~ut~efık~irer. z~_rden mür~kkep. rliğer bir teşekküle 
llcnıaı olunmuş -ve on ikisinde de te- Görıçcnın ~ımalınde \'e garbın- biicum etmışlerdır. Pelc yalcı~ iki 
telttınti, yıf'ınak 'tamam olmuştu. da müteharrık Yunan dağ kıtaatı bo.mban_ın patlnmas~ ~~erine duşman 
~Örılçc civarındaki İtalyan kuvvetle- ve süvarileri, bıribiriııi takip eden kruvazorlcrındcn bırmın kau~ nk • 
:tiııin bcceriksizlildert Yunanlılara l h lın' de aç .. e h 1 . 11 I samında ha"'nrat yapıldığı .görulmilş-

' 

grup ar a . , asız n - - B.. .. t 1 · ı 11 C\'k ve cesaret ~-erıcl• ve Gôriçe k d-k- t-ı - . I L tür. ütün nyynre erım z sn men 
t .. yan as er o un u erını top ıımaK: d"" .. _, ...a:.. ur.. d - .. 
ll'lıharebesini kn%anacaklanna Yu- _ B onmıı..-eı'"~· b'Tn ıgımn yeg11ne 
tıanıı1ar kanaat getirmişlerdir. Ge - la rneşguldur1er. ?nlar, Yun~n zarar Rerwich gemimize vukubulan 
tek bu muharebede ve gerek mer _ ordusuna memounıyctle ıteslım ıki isabetten ibarettir. Faknt hıısa-
~e2de 1az1a sıklınn italyanlar Epir oluyorlar. rat lıafif olduğundan bu gemi de 
~ararındnn kuvvet .çekmiye mecbur ital ~nlarm neticesiz ycnid_en hizme~ amaae buıunn~akta-
lın~ınr ve tedricen Y.ıırıynyn doğru ~ dır. isabet netıcesinde blr zabıt, G 
ll~tlemiş olan kuvvetlerini geri çek- taarruzları nefer ölm~, 2 11efer 11i:'lr $1.tretie, 'I 
-.l)tı ba~lıı.mıılardır. Manastır, 2 9 (AA.) - Reu- nefer hafıf surette yaralnnmışt.Jr. 
{; }{ibayct 21 tkincıteşrin akşamı ter ajansının Yu'"'oslav hududun- Saat 14 ü 35 g-l!çe luıvvetlcrimiz 
l iirl~ ıehrini tahliyeye mecbur olan -da bulunan muh;biri diyor ki: avcılar himnyeslnde gelen ~O dü5 .. -
taıian kuvveUeri "'arp ve 'batı ıimal p d k d 1· t l mıın 'bombardıııınn tayyıı.resınln bu-

ıK;;;...... .. ogra eç mıntn ·asın a a - umu k 1 d d 
~l.lkametlerlnde çe'kilm1~1er ve Yu - .. . c na manız a mışsa a onan-
!taıılılara mühim mik~da ganimet yanl_ar, durmadan hucum etmış - ınn tayyarceiliğiınizin a..,.cıtan der-
"°e e&fr bırakmışbırdır. Ertesi günü ~erdır. Buraya li:elen haberlerden hal harclrete g~miş ve gemilerlmlze 
t~ kuvvetleri Göri,çeye girıııiş _ öğrenild~ği.ne göre, Yunarılıl~r hiçbir ha!lar yapılnnıamıştır. 
~- Bunda!' iki gün sonra da m~vzi1erını muhafaza etmektedtr. Saıı.t ıt.6.40 da ·uvvetlcrimiz yenl
.:an süvar1sı, ltıı.lyıuılıı.rın tahliye Dun akşam muharebe devam et· rlen düı;nuın tnyyarelerinhı hücu -
ı.tJ old~kl.arı Pogra<kç kasabasını mekte idi. ~~kopeja köyüne 'kar- muna maruz. kııl.mıştır. 

t -etmiftir. . _Işı yapılan dıli:er hücumlar, Yunan Bunun netıces_ı .olarak hlr aralık 
~lı httmalen al!aludan -geürdiklerı lılar tarafından kolaylıkla püs- A.rc lfoyal genıısı etrafına ve çok 
'd \'\'etlerle Yanya ianfını tabiye lc'rtUl - C yalanına düşen 30 kndnr bombanın 
lı.. ~ Yunanlılar o tarafta da ileri u u muş ur. ha,·aya çıkardığı su şc1ülelerllc gôz-
ı... '*ete _lbaı1ıyaralt çckı1en İtalyan den ıtamamile kaybolmuştur. iF1lknt 
~ellerini takibe baş1amı~ :ve ve vakarlı blr tavır almış; bir tera- az sonra Arc Royal tekraı· göriin • 
'liJ ?lçenin U.Ptl zamanında Epır t.&- vüz karşısında vatanın şiddetle mü- ınüş ve bütün toplnıile düşmanı 
'a\ lnda Yunan arazisinde İtalyan dafaa edileceğini nan etmtştlr. müthi~ bir al.e3 altına aldığı ve 

et-l kalmamı,tır. İ~te Yanan -ttalynn harbinin ilk kmıdi!linin ne hasar, ne de zayiata 
hı llarbin bu suı·etle Y.unanlstan le- -devresi l:ıu suretle Yunanlılarn iti - uğramadığı nnlnşılnııştır. 
ıı.~ 1nldşafı, Bıı.lku.nlarda'ki umu - mat Te ümit vermia; ıUğer Bnlkıın 
:' \'.az.iyete tesir Jcrumdan hAli ıl.:.al- ıarnzisinin, belki, ilkbahara Jcn<lar nu taauwlar esnasındaki hafif 
" 1'"' ,. •· b ı · t zararlarla Berwicl< knıvazörümüzün 'ld·•ıllf.ır. Ymıau - ıtalyan harbinin ,..ana u anmasını meııetmıştir. n -
Ilı ıtı hııgünkil ıcldl B~ristanı giliz hava kuvvetleri takdire layık uğradığı hasar miistesnn olarıık kuv 

telgrafa nazaran ana kraliÇ-O Flo - .. li y• • • t • d d ~ 
rence'a muvasalat etıniştır. ~o~. yecc&'ıımzı ayın en ogrusu 

acızız. 

Bükreşteki Alman Elçisi Bunu dost olanlann da, ber 

alelacele Berline gitti nedente dostluğumuzdan fiiphe 
Belgrat, 29 (A.A.) - Öğrenildi- edenlerin de attık öğTenip bilmi, 

ğine göre Alman)-anm Rnmruıya el- olmaları 1azundır. 
çisi doktor Fabricius Berlıne gitmek Hiç fÜphe yok, ki biz ne iste
ü~~re dün akşam hususi bir trenle diğimizi kat'i olarak biliyoruz. 
Bukreşten ayrılmıştır. Fakat bir de karılDlızdakilerin 

Elçi hattkotinden en>el Genernl • t d·kı · • b" nJ b.lsek 
Aırt.oneSku ile da.biti TRziyet ihaldmı- «ne !~. e ı. ~~ ar a ~ya ı » 
da uzun müddet görü~ştür. Vaz.i- o ~aıut a!anaaar va11tasi!~ ortaya 
yet halli. rıulk.ür. T~rndıı.n gelen mulemadiyen kanşık sozler at -
haberler Demirmuhafızların eski re- mak zahmet ve külfetine hiç ba
jirne mensup müteaddit şeflere karşı cet lı:almadan dost veya dü,man 
Caaliyetlenne devam ettiğini goster- eibi konuşurduk. 

mektedlr. T ASViRt EFKAR 

tiği deniz muharebes.ıne iştirak et -
mlş olan Stefnninln ınuhabirı hu 
müsad,.,me hakkında aşağıdaki taf -
ailitı vermektedir: 
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Saatlerinizi 
60 dakika 
ileri alınız 

Işıkların giı:Jenmesinden sonra ha 
611 olan vaziyete nazaran hükumet, 
bugünü yarına b~rl.ıyan gecenin sa
at tam 24 ünden itibaren saatlerin 
GO dakika ileri alınmasına karar ver·: 
ıııiş bulunmakta.dır. Onun için bu 1 
a'kşam yatar'ken saatlerinfaı 60 da • 
kikn ileri almayı unutmayınız. 

Yeni ders saatleri 

Sabahleyin saat 10 a doğru uzak
bırda bir İngfllz tayyaıcsl 1:orül -
müştiir. İtalyan knvvetlerlnın takip 
ettiği rota garp, cenubu garbi isti
kameti olduğu halde düşm:ın tayya
resi buna nazaran 150 derecelik bir 
inhınıf lle uçmakta olduğu için düş
man kuvvetlennin bu taraftan gele
c('ğiııe :huknıcdilmlş ve İtaJynn do -
rıanmıısı yolunu d~iştırmiştir. Da
lın sonra düşmanın kat cuzütamdan 
mürekkep olduğımıı ve sürntine dair 
rnnlfıııınt alındıktan sonra ilk ııafta 
buJunan İngillz gemilerinin üzerine 
20,!3 ~antimlik toplarla ateş açılmış 
ve hu ~emılcrden ikisıne isabet kay. Ankara, 29 (A.A.) - Maarif Ve· 
derlilmiştir. Düşmana biraz rlnhn killlğinden tebliğ edilmiştir: 
yaklaşıldlktan ııonra Vittorio Vene -
to dritnotu da top atauya başlamış
tır. Bu sırada diişman tayyareleri 
tarafından yapılan bir taarruz es -
nasında Vlttorio Veneto tok usta -
lıklı bir manevra ile düşmu.n torpi -
linden kurtulabilmiştir. Vittorlo Vc
ııetonun ateşi diişmnnı alelaccle İta! 
yan top ateşi !lahasından uzaklaşmı
ya mecbur etınil1t.İr. ~luharchenln lıu 
tıafhası esnasında İngiliz gemilerin
den Kent si~temi ağır bir kruvnzö· 
ıiin ön tarafından yana yattığı ve 
ateşi keı;eTek harp hattından çeldl
diği görülmüştür. Diğer bir ağır 
kru\·azör de ciddi suret.U! hasara 
uğramıştır. 

Orta tedrisat müesse~e1eri 2 kl'lnu
nuevvcl 1940 tannindcn itibaren sn
nt dokuzda derse başlıyacaklardır. 

Ders araları teneffüslerinin ve mii· 
talea müddetinin indirilmesile öğle· 
den önceki mesainin saat on ~ otuz
da ve öğleden sonraki mütalea saat· 
!erinin on bc,:ıi kırk beşte bitirilmesi 
tanin olunmustur. Çifle tedrisat ya· ı 
pan okullarda sabah grupları sekizi 
otuzda derse başlıyaca\lar ve öğl~ 
den soma okuyanlar .da güneş bat
madan evvel on yediyi kırkta okul -
elan çıkacaklardır. Kız talebenin sa
bah r;ruıılarına alınması okul idare
lerine hndiı·ilmlştir. 

Dl~r taraftan bugünkü f talynn 
tebliğinde bildir:ilıliğine göre, duıı m t•~ 
sabah, İtalyan harp gemileri, Kor - - ' • ~ • 
fudakl askeri tahkimatı yakın mi' -
saf eden bombardıman ederek muh -
telif hasarlu ika ctnıişlcrdir. 8.00 Müzik 18.40 ?ı;usfld 

Bundan başka, Malta dvnrında 6.15 Hnberler 19.00 Konuşma 
görülen bir İngillz deniz filosuna 8.30 Müzik 19.15 Ş:ırkılar 
tayynreler tarnfından yapılan taar- 8.45 Ycml!k liste!'! 19.30 Haberler 
nm <!Snasında, büyüle bir harp ge - * _ 19.45 Fasıl 
misine, büyük çapta bir bomba isn- 18.30 Şarkı, turldi 20.15 Gazete 
bet etıni~tir. 11.6<> Haberler 20.45 Şarkılar 

lt.05 Oyun havas.ı 
Dün Manşta vukubulan 14.20 Bando 21.15 Konuema 

deniz muharebesi 15 ()0 At ynrı~ları 2 ı.3o Orkestra 

Londrn, 29 (A.A., - Bugün öğ
leden ı.<onra Bahriye .N'czareü tara
fından neşredilen resm'i tebl"ğ: 

Bu sabah ilk saatlerde l\fonş de
niz.inde hafi! kuvvetlrrlmlzle dü~ -
man kuvvetleri arasında tcnıas tesis 
edilmiştir. Düşman gemlleri bOyuk 
bir ırlirntle Breste doğru çekilmiş • 
!erdir. K uvvetlerimlz düşmanı takip 
etmiştir. GemUerimmien birinde ha
sar vul::ua geldiği öğrenilmist.ir. 
Düşmana zarar verildiği hakkıııdıı 
bir rapor alınmııısa da zararın c -
hemmiyetl hakkındıı alınan maln -
mat beyanatta bulunulm:ısınn mü -
sait o!acak derecede knt'i değilrlir. 
imkan olut" olmu yeni tafsilat ve -
rilecektir. 

İki İngiliz muhribi 
torpillenmiş 

Berlin, 29 (A.A.) - Resmi tl'bliğ: 

16.10 Müzik 22.30 Haberler 
+ 122.50 Dans (ınüz.) 

ıs.oo Müzik 23.25 Son. 

fTiY ATROLARI 
ŞEHiR TİYATROSU 

Dram kısmı: 

Sa'lt 16 da ye 
saat 20,30 da 

AYAK TAKIMI 

ARASINDA 

Komedi kısmı : 
Saat 14,30 da Çoc~k oyuna 

Gece 20,39 da O A D l 

Bugün 

iPEK 
Sinemasında 

Sahife: 3 ~ 

l~AIUlöLö fEl(G~AIFlArR<I 
Büyük Millet Meclisinde 

Askeri muhakeme usulü kanununun 
S3inci maddesi değişti 

Ankara, 29 (A.A.) - Büyük Mil
let Meclisi bugün Refet Canıtez:in 
baııkanlığında toplanarak bina ver -
g1si kanununun üçüncü maddesinin 
altıncı fıkl"&Slna ait mazbata ile Bü
yük Millet fecllsi ve Riyaseticüm
hur 941 yılı bütçeleri arasında 40 
b1n liralık münakale yapılması hak-

kındnld ımamatalnn kabul etmiştir. 
Meclis yine Lugiinkü toplantısında 

ıı.skerl mubakcme usulü kanununun 
53 üncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanunun ikinci müzake
resini yaparak :kabul eylemiş ve pa
zartesi günü toplanmak üzere içti· 
mnına nihayet vermiştir. 

* • 
Millt korunma 

kanununda tadill.t 

• 
Gümü~ yüzükler, Hava 

Kurumuna geldi 
Ankara, 29 (A.A.) - Ticaret Ve

kiileti l\lllli Korunma Kanununda 
yapılacak değişikliklere ait projenin 
luızırhğını bitirmiştir. 

Ankara, 29 (A.A.) - Hava Ku
rumuna bir :yardım olmıı.k üzere ev· 
Jenme yüzüklerini kuruma terkeden 
vatandaşlar.n Kunım tarafından ve -
rilceek olan Tüzükler yııptmlmış ve 
dni;"ltılmasına başlanmıştır. Gümüş -
ten ynptırılmııı olan bu yüzüklcı 111 

üzerinde Türk Havıı Kurumunun ı -
şaretleri ve ihavacıhğımızın remzi 
olan kanatlar ibulunmaktadır. 

Vekilet proje ile beraber iaşe iş
lerine miiteallik mütnleatını Başve
kalete bildirmiştir. 

Sıvas • Erzurum istikraz 
tahvilleri 

Ankara, 29 (Telefonla) - Yüzde 
)'irmi gelirli Sıvas - Erzurum istik
ruı ikinci tertip tahvillerinin beş, 
üçfincü tertip tıı.hvillerlnin dört., 
dördüncü tertip tahvillerinin üç, be
şinci tertip tahvillerinin iki, altıncı 
t<Ttlp tnbvU!erinin bir numaralı ku
ponlarının .... tıdesi 5112/940 tarihin· 
de hulul edecektir. 

Evlenme 
Merhum Doktor Hüsnü PJıŞa ha

fidesi ve Devlet Demiryolları Doku
zuncu hletmc Hukuk müşaviri 
Mümtaz Bllcenın kerimesi Nermin 
Bılee ile eski Emniyet Birinci Şube 
müdür muavini Sadullah Yeginln og
lu kıymetli gençlerimizden iktısat me 
zunu Dündar Yeginin evlı.>nme me
rasimi evvelki gün icrn edilmiştir. 

Bu kuponların bedelleri kanunu - lI er iki tarafa dıı. candan mun ô • 
evvelin beşinden itibaren Cümhuri- mürler, saadetler temenni eder, muh
yet Merkez Bankası ve şubelerile İş 

1 

teren ana, babalarını da evHitlarının 
Bankasında ve şubelerinde tediye e· mürüvvetlerini gördüklerinden dola-
dilmiye başlanacaktır. yı tebrik eyleriz. 

1 
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J Şlk 18~~~mt!~rmeıa·mba-1a~ 
ile maskelendirilmelidir. Açık kullananlann 

alınacaktır. 

Karanlıkta halkın, yolun sağını takip etmesi 

yürümek noktasından lüzumludur. 

selametle 

3 - Elektrik fenerlerinin vesaite karşı tutulması ve bilhassa 

gelen otomobillere karşı tutmaları, kazaya sebebiyet ve

receğinden, bu cihetten hallcın sakınmalnrı lazımdır. 

4 - Bu maskelemenin nihayet 1/12/940 gününe kadar ik

mal edilmiş olması lazımdır. 

O gece yapılacak tefti~te maskelenmemiş ışık görülürse 

emre riayet etmiyenler hakkında kanuni takibat yapıla

caktır. p-- Bütlin ruhlan şahlandıran 
Bütün gönüllere zevk ufukları açan 

Hayat ve hareket filmi 

KOLLEJLİLER REVOSO 
DİCK POWELL - ROSEMERY LANE 

PRİSClLLA LANE'nin kudrctile bir harlk.a .•• 
FRED WARİNG'in cazUe bir a~ ... 

HOLİVUT giizellerile bir efsane dünyasıdır ... 
Temsillerini hazırlamak ... Gençlik ateşini kablcrinde duymak ... 
O günlerin hayalini yaşamıı.k istlyenler ... 

A 

Bugün L A LE' ye koşsun 
DİKKAT: LON'DRA ilzerinde llk büyük hava taarruzu ill•••• Seanslar; ı.ao - 3.80 - 6.ao ve 8 de •ı••• .. 

Bu hafta SUMER •inemasmcla 

DANIELLE DARfEUX 
JEAN KİEPURA ve LUCİEN BARROUX 

iki Gönül Bir Ol unca 
Muhteşem ve mükemmel musikili ve §arkıh filmde 

Sevlmlilikle~i, neş'eleri ve cazibe lerl itibarlle emsalsizdirler. 'Monte 
K&Tlonun luks hayatı arasında ('evrilen vr Monte Kartonun gece 
hayatını ... Operasını ... Serenatlarını .•• Gnzlnosunu ... Tasvir ve bun-

lar arasında canlı ve cazip bir ıışk macerası ... 
İlaveten: BİR 'MÜZ İK HALL SUARESİ 

Seanslnr: Saat 1.SO - 3.30 - 6.30 ve 8 de 

Düzce Şehir Klübü 
Riyasetinden : 

Klüp nizamnamesinin 25 ve 33 üncü maddelerinin tadili zımnında 
iJincn vaki içtimada nisabı ekseriyet hasıl olmadığından 8/12/940 paZal' 
günü saat lti de Düzcedeki k:lüp binasında tc.lmır .içtima edileceği iliin 

olunur. Dii.zrı Şclıir Kliibıi Reisi 

lstanbul Defterdarlığından : 
Vllayet Hükumet Konağında yapbrılacak 1499 lira 60 kuruş keşifli 

elektrik tcsisab 16/12/940 pazal'Üsi günü saat 14 de Milli Emlak Mü

dürlüğünde toplanaak olan Komisyonda açık eksiltme Ue ihale edilecek

tir. İsteklilerin 113 liralık muvakkat teminatın bu işe benzer en az 1000 

liralık lş yaptıklarına dııir eksiltme gününden 8 gün evvel alınmış ehli· 

yet ve 940 yılına alt Ticaret Odası vesikası lbru etmeleri llzımdır. Mü. 

nnkasa evrakı tatil ~ünlerinden maada her cQn lıfi!ll Emlak 4 üncll Ka-

leminde görillebililir. (11360) 

Herkesi heyecandan titretecek müthiş ve muazzam bir film 

Türkçe Sözlü • 
DEMiR KAPI ~atlı hare'kete ~evketmiş; n güıı lıir tandn Yuna~1ılnra yardım et- vctlerlmi:r; hiçbir ziya ve basnra uğ

~ •lırmış olaugu en ihtiyar ve mekte ve kt"ndne:nne tahsls edilen ıramamışiardır. 
ıııu .aalceıill: etnoew't ıfhtiyatlann hava üslerini ıbim.t fngllizler mü- italyanlara göre 

Alman torplto nıuhriplcri .l\tnnı.:ın 
garp methallnden İngiliz sahilleri 
cknnna. kadar h11rekiıtta bulunmuş
lar ve lngiliz toı;pito muhriplerine 
bir muharebe vermişlerdir. İki düş
man torpito muhribine torpil isabet 
ctmiştlr. 

Anıerikada eski Gangsterlerin korkunç maceru.larını, ibretli akıbetlerini gösteren har!kulide bir phuer. 

~A ddetleri dolduğundan terhislerine dafaa eylemektedlrler. R "ta r_w Ord K .2 I ~-- oma, 29 (A.A.) - Stcfıı.ni hU -
~l'b: ıre.rntlı, be11d llkhalıara .kadar - u mnanaan ana!IMl!P diriyor: 

ıtı iakipbm ltelı:IS*.7i llliiwip Frddi Gmeral Bir ı.r.ı> gemial içinde pertembe 

Diğer torpito muhriplerimiz İn -
gilterenin cenup sahilleri açıkların
da 9000 tonllat.oluk iki vapurla baş-

Baş Rolde: 

CHARLES BOYER 

r 

i 
l 
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Fransanın No. 2 I 

lSon Günleri 
DUnkU kısmın 

huUisası 

Yazan ve Franııı:rcadan nakledea: 

S üleym an Sıtkı .................................... 

'

General Gamlı.ın auısııula, gnliba iki 
taıafın da acı:in<lcıı V!' ıdmksizliğin
den mütevellit bir nnlllşnın hasıl ol-
muş, ııalıık lfaşvckil her ııe pahasına 
olursa olsun General Gnmlen'i bima

Dün, J'ronsa eephesfııde 10 Ma- ye etmekte bulunnıuştu. 
~ıslan itib<ıre11 8 Jla::iı aıı tarihi- Alman Uı.nıT\17.ll ba!l!ndıkuın sonra 
tıe kadar r.eı eyan ctmi~ olan lıarp . 1 • 11 

ıh 1 h r t • 8 ıse, Alman ordu arının tam mana <' 
acı ~ arını ~asa c mış ~~ .. I yıldınm süratilc Vt• t.uurruzuıı daha 
Hazırandun itıb~un ~ımu uıııı~- ilçünciı günü, F'rnıısız hududunu 
tte Paı~s. ah' alını e 1.e11ııaııd hıı- ı (Maginot) hattının şimali garbisin
kü111etuıııı icraa.tuıı nu/,;l11t!11fy11 den yarıp geçmeleri, geı·ck l\l. Dala
başlamıştık. Rakıkatl lwlcle 1' ratı- dier'nin, Başvckll ve Jlıırbıye Nnzıı, 
aa, Alılliln. t~aı·rıu:u başladıktan sıfntilc, g<'rek onun himaye ettiği 
iiç fili~, yam 13 .'1ayıata Sedcııı Genemi Gnmlen'ln başkumandan sı
capheıtı yarıldı~tan sonnı, ~rtık fatilc, ne kadıır gnflet g(ısterdlklcl'İ· 
tamamen mağlup Q/ımış, iııhıdwn ni i,,ıbat eylemiş olduğu cihetle, her ı 
vo1unıı tutm~şıu. Falwt ~~ansız ikisine karşı da hem hükümet ve 
ordusımım, bır daha k·ımdıııı top- meclis mnhafilincle hem de efkihı· 
lıyamıyrı<'ııl~ BU>"etle inlıi<1amı.ıı ' 

TAMOLAYAR 
iYi CiNS 

OAYANIKLI 

UMUMİ ACENT ALIGI: 
İ•tanbul, Kutlu Han 1-4. 

lst. Lv. Amirliği Satın 
Alma komisyonu i lan l arı 

Aclet 

25 Büyük bakır kazan maaknpak 
25 Küı;ük bakır kazım mankapak 
25 Büyük kapaklı helvııhaııe 
25 Küçük kapaklı helvahane. 
Yukarıda yazılı dört kalem bakır 

kazan ve helvahane pazarlıkla satın 

tıe biJZaentılevh l"rmuırcııın kat'i 
bir fnlıidama doğrtı gittiğini, 
Fransız 1ıukılmetı de, Fransa 
lıalkı da an<'ak S !lnzirandcm son
ra kavramı ıa başlamış olduğu 
cihetle, billıassa o taril tMı itiba
t'en hadiımt çok mnraklı ııc heye
canlı bir şek'l almış ııc Fransıııım 
gı'inden güne naınl çoktuğit teba-. 
rüz etmi{ltir. Bugün de Hn:iran 
11iinü hadiselerinin mabadile 9 
Haziran oünıi hadiselerini nakle
diyoru.z: 

! alınacaktır. ihalesi 3/12/940 salı g;_i
nü aat 13.30 de Tophanede Lv. A

l mirliği Satınalma Komisyonunda ya-

l 
pılacaktır. Nümuncleıi Komisyonda 
görülür. İsteklilerin temtnatlnrile 
belli saatte Koın.i~·ona gelmeleri. 

Fransız çökmesinin 
tarihçesi 

General Gamelin Dal adi er 
1 (GG ~11205) 
l ••• 

41i ton pilavlık pirinı: alınal·aktır. 

- 8 ilıi f4 /lııziran -
unıomlye<le büyilk biı· in fi al husule 
gelmişti. Bunun ııeticcııi olnı"Bk, ılı. 
diğimiz glhi, 1\1. Reynııuıl evvelii l\f, 
Dnladlcr'ııln elinden Harbiye Nazır
lığını nlmış, bir kaç gun sonra sn
bık Başvckllı linrıciye Nazırlığın<lnıı 

Parise tııuıı kafilelerle mütemadi- da i-:tıfnya ınccbur ederek kııbıneden 
Jen aknrıık b11vük caddelerde kamp büsbütün çıknı ınıştı. 

Pazarlıkla eksiltmesi 3/12/940 salı 1 
günü saat 15 el<' •rophıın('cle f .. t. I,v. 
Amirliği Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 1 i.100 
füa, ilk teminatı 1282 llm 60 ku -
ruştur. Niimunesi Komisyonda gö
rülür. İsteklilerin bclll saatte Ko -
misyona &"clmeleri. (671-11238) 

lı' •• 
lrurmıya b lı) an miilteclleriıı şehre Fakat Frnnsadn parlnmcntoculuk 
ırittikçe el ha yakın yerlerden geldik- ve fırkacılık, böyle vahim günlerde 
leri de göriiluyor. bile, millet işlen üzerindeki hikinıi· Adet 

Paris halkı elim kut'i heziınete i - yetini clden kaçıı mnk istenıeılığl ci- • --
nanmı~·or, yalnız tehlikenin gittikçe betle, M. Dalııdfer'nin kabineden 7000 Soba boru,,,u. 
tavazzuh ettiğini, gittikçe yaklaş- büsbütün çıknrılnnş olması, onun 1300 Alafranga dirsek. 
maktıı o!Juğunu hiqs~dlyor. Butıuııla reisi bulunduğu nıılikal fırkasını çok 160 Soba arka dirseği. 
beralxıı· halktıı hakiki ve büyük bir giiccndirmiş ve binaenaleyh R<'ytıııud Yukarıda yazılı boru ve diı ekler 
endişe yok, ürküntü ve telüş henüz kabiııe<=ini, meclis knrşı ında znyıf 4/12/940 çarş:ımba günü saıtt 14 de 
başlamamış, nıuhteınel muhatara bir mevkie diişiımıüştü. M. füıynııud, Topluını!<le Lv. Amirliği Satınalıııll 
karşısında herkes akin, hatta başı bu teıılikeyi görünce raılıknl fırka- Kornisronunda pnzarlıklıı satın alı -
dik durııyor. sının büsbütün huf;uınctini cclbetnıc- nac:ııktır. İstekUlerin ni.inıııne ve le· 

Hallnn bfıylc ıch, göstcnıemesin- mek içit. )f. Daludlı.:r'nin yerine fır- minatlarile belli vak itte Koıııi~yı,ıu 
de hfıkünıetin vaziyetinin ılr bir de- kanın nüfuılu a.te.ıııırlaıı :'il. Chiclıc- gelmeleri. (672 1127fi) 
reci') c kadar le iri olu~oı·. Çünkü ry'yi kalıiııcre ıı!nıış, lııınılnn başka, 
hukunıct h<·ııuz Parl~tc buhııınınkh bu;nin de !\iare ·ıl Pctain hükitme
dır. Egcr lı~·~ fık bir tehlike crlsnyılı, tiııcle !\inliye N ıı.zıı·ı olan l\J. Bouthil
hiıkumctin ~abn l'nrisi terKetnıesi !ieri'yi Maliye Nıızırlığınıı, 1\1. Prou
lizı.n"'elirdı Halbuki henüz Reıııi- vosı'u İatlhlıarat Nazırlığına ve bir 
cümhuı· M. Lt•brun bıle l<~lize sına- vCn evveline kader l\llrala)' rütbc-
1·uıdnn a~ r lmış d<'ğlldh. ~inde olan Gcneı al De C:aulle'ü d ... , 

Fl •~ı ikıı lıu çok tchlll-eli uınıaıı- Liva Gerıcralligi rütbcsilo Harbiye 
ela kabitıo rei i !il. Rcyııaud kendine Nezureti musteşarlığma tayin eyle-
hil..im gibi ~riınüyor. O, henüz Al- · · 

mıftı. 
man wfcrini, 1''rı.nsız he-.timcti kaU-

••• 
Oıı bin kilo sarı sabunlu kösele, 

on bin kilo Avrupa pcııçelik kösele, 
beş bin kilo sarı v:ıkete, 011 bin kilo 
kurlar s:ynlı yaglı kösele ı>azarlıkla 
alınacaktır. İhalesi iı/12/940 per· 
şcmlıe günü saat 14 de Toııhanede 
lct. Lv. Amirliği Satınalma Komis
yç;nunda yapıl:ıcalctır. İ leklilerin 
nümnne ve teınlnatlarile belli saatte 
Komi yona ıelmeleri. 

(673-11872) 
yeslni kabul etmek i teınl)•or. Yalnız Orduda alelfıde bir nıiralnykcn 
iıidlsatın vahameti karşısında ilk böyle birdenbire Tfitbesfrıln terfille 
tedbir olmak fızerc ke1:ineslnde bazı kabineye alımın Gtnerıtl De Gaulle, 
tebcdcluliit '· UJH'"ür ve kabinede eltın bu lxıklenmedik ikbalini, ılaha evvel 

~ tanklnl'ın •·eni haı·plerde çok mües- 50 ton kadar kuru fasulyP alıııa-
Harb:ye Nnzırı olarak bulunml!kU\ o1 kt p ] ki k it s 4/1?/ sir bir vasıta olacağına dair yazmıa en ır. azar ı a e sı me ı w 
olan M. Dalndier'~i kabineden büs- " ' •o b ·ı t ı l ·ıı> d 

olcluğu meşhur kltııba medyundu. "" çarşııın a J.!'lllt s1111 ·' a 
bütün çıkarıyor. Alnınn taarruzunun yıl<lırıın ı;Üı ıı.tıle Toııh11ne4'e Lv. A ıııh·li!l'i Satııınlına 

Üç senedenLeı·i hem fla~veklı, h~ııı Fransız cephe.,hıi yıkıııasında cıı Kumlsyumındn yupılaı•ııktıı. 'rahmin 
H-aı biye Nazırı olan vo harbin zuhu- müessir vazifeyi tankların gördı'ğü bedr.11 ı 1,750 lira, kM'i teminatı 
rundan ve idare.sinden mcs ul hulu- • · · 1 l 7H2 lira 50 kuruştur. Nümunesi talıak~·uk E'tmesi üzerıne, nıırn ay l 
nan M. Dnladier uıten lıir iki ay ev- De Gaulle'üıı, bu hnkiknti \'aktlle Komisyonda görülüı·. stekHlcrin 
vel istifn CJ<lcmiş, Basvekaleli, kendi keşft!tmiı; olmıısından dolayı, Lırdeıı- belli saatte Komisyona gelmeleri. 
kabine inln l'ılaliye Nazırı !il. Rey- bil'(' kıymeti artmış ve bu sayede (674 ~11373) 
naud'l n terkeylemış, fakat kendisi bir hnınledc NazırlığR muadil olan ••• 
eh kabinede yine Harbiye Na:r.ın oln- 1 k k k ı ük 1 

mOsteşaı· ı ma amına ac ar Y e • 20.000 kilo hayvanat için ... -ataklık r ak kalmı tı. lO ··!nyı taarruzun· o1 

dan ve ilk lıNimetten sonrn ise miştl. sup alınacaktır. l'ıı:r.nı lıkla eksiltme· 
8 Hazıraııda kabinede nlcltkl'le .. ,-1 ."./l2 /940 salı ırfinfi aut 15.30 da M. RevnRud, .M. Daladıer'yi lfarb·y" b d ·i ·klik! d ~ ,., 

ynııılan u eg şı er eıı sonı·.ı o 1 Topheı1ede Lv. An•i ·llıö Sat.ınıılma Nazırlığından da çekilmiyc mecbur ı d N ı .. I ı· i · 
gun svet a tı a azıı· ar ., ec ıs nın l(onıls·.··onunda vapılncnktır. lstekll -etmiş fakat lmbinedcn bilsbütun d· k ·ıd· F k -• 
toplanma ınn arar vcrı ı. a :ıt lerı·n temlnntl:ıril<' belli snatte Ko • mıya muvaffak olanıısaıak sabık · b·ı ki · b •· 
o vnzıyettc ı c, c ıneraımn ırn- misvona gclmeleri. (6i5 t t:{i4) Başııdı:ılc bu defa da Hariciye Na· kılmnlc i"trnınedl··incll'.'n sual altıya ~ 

zırlığ ııı vcrmi~ti. ' çeyr(•k kal:ı. l\l. Reynnud, knbinesı· 
ikinci teşrin Cuma rtesi Alman tn ırr1·1unun hidayetinde niıı ).elli uznsını, EU.:e snrııvınd.ı 

M. Dııltıdier•n·n dlndE'n H.ırbi)·e Nn- Rei.,icumhnr M. Lcbrun'e takdim 
:.ırlığını almaktıııı nıuksat .. e, sene- etti. 
lel'denberi bnşkuınnndan olan, fakat (Davamı ı:ın•J 
böyle bir h.ırbi idare kabiliyetini ı 
haiz l>ultının.tdığı aı·tık aıılnşılnıı Gc- P!- fı1 

1; q ıl. 

~evvıtl 

50 

, ;3S 
30 

l'l>S 
H ı:nl 

l.clt~şrln 
17 

Ka~ı~ı :n 
neral Ganılen'l baskumanda.1lıktıın KA GÜN! ÜZ' •i 1 
uletmek çaresini bulmak ol.iuğıımı 

; ınphe yoktu. Niwklm, M. Daledıtr on D8frO u: an: 
1 Harbiye Nezaret nden ı:ekildiktcn Tank -Tango Vakıtler 

ta ıl -1 .ı.uıl 

ı ıonra S Mayı ta Gencml Gnmlcn dl 
1) .. 1> • --

1 azledilmiş, yerine Genemi Weygnn l Milli • içtimai - Edebi 
1 başkumandanlığA getirilmişti. Romanı Reaimliay 

Gün et 'Yarıolul ı'.l 24 7 o~ 
Öğle J7 21 12 O:J 
lklndl 0) 14 J ) •• Dalndier Başv.!kıl H!ya Haı t ı-

J ye Nazın kaldıkçıı Ge"cral Gamlenı matbaaaında 75 kU'f"U• 
46 28 

Akşam u 00 16 42 
:1 değl~tirmiye imkan yoktu. Çünkü liç , . s a bhııaktadır 
:1 dört senedcnberi hem Bn~vekil, hem'•••••••••• • •••• 

Yattı 1.11 37 lil 1~ 
lmııak ıYannkil 2 

Ha , ~~azTı olan M. Dııladler ile 
39 J) 21 

Bilyilk Ca•u• Romanı 

SUSUN 
YERiN KULAGI VAR 

Nakleden : CİM Mlll Tef rika No.: 90 
Sesini yuk itti: 

Açık, doğra, erkekçe koııuşmnktan çekiniyo
ruz. Hakikati bagımıaktan ürküyoruz. Şu rapora 
bakın. Korgeneral yalan sôyluyor. Ortalıkta bir bo
yacılıktır gidiyor. Nefer onbaşıya yalan söylüyor, 
onbaşı çavuşa ... Ve bu iş böyle en yüksek rntbclere 
kadar gldı~or. Kim aldanıyor? ... 

Fransız co:ımu~tu, ellerıni guğsune vurdu •. Ll· 
samnın bQtüıı sa\lctilu haykırdı. .. 

- Kinı aldanıror... Bızl.. Millet alılıı111yor ! 
Yalancılar, yahudıler ın .. hvettiler bizi. Cc Blum de 
Crapule ve büUln !ıalk cephc81 yareı.ı mıllc ı için
den çüı-uttülcr. 

İhtiyarın asil feveranı, bcıı Alnınn casusunu 
bile rnütec:ısir etmişti. 

Zarurı yok albayım, dcdım. l<'ıansız ıııılleti 
bundan çuk daha buhranlı deviı ler geçirmesini bil
nıı, tiı Bu bulımnı da elbet atlatırız. 

:\tlııtırız, kızını, elbet atlatırız, ortada bir 
mıllc• nıiz, Frnnı;ız knnilu yuğurulmuş, cr-

f nKı t •. Ncıedc kaldı o mill(•t? Hiı· 
takım l'l .,c_ ıl rııı ıırkasmda gitmekten, lıir takım 

nanın u, ıı kıplerln peşine tnkılnıaktıın bıktık, 

u nn tık. Sosy,ılıstlcr, Racliknllcr mahvettlleı·... Bu 
ıncnılekrt. '\en! blı Fınnsız ı uhu yarnlnınk, ihtl-
1 li hl.ııln, Dantonuıı zihniyet.ini tekrar ayaklan-

........................ ... ...... ... ... ,.ı • •·,..,= · 

Dökme sobalar 
yalnız 9 liraya 
Miiıterilerimizin arzusu 

llzerine bir numara büyiiğU 
2elmi9tir. Acele alınız • 

SATIŞ YERLERi ı 
FERHAT NASIR 

Beşiktaş, Ihlamur caddesi No. 15 
ARİF NASIR 

Beyazıt Çadırcılar cadıleıü No. 66 
KOl,TUKÇU SÜLEYMAN 

Üsküdar Batpazarı 
:\tOBİLYACI l\IUSTAFA 

Kadıköy, Üzerlik sokak 8 • 1 
l\IOBf LY ACI YA KUP 

Beyoğlu, Kalyoncukulluk eadde~i 88 

lstanbul Defterdarlığından: 
Beşiktaş Kaynıakamlık binasıııın 3448 lira 9 kuruş keşifli harici 

sıva tamiratı 16/12/940 pazartesi giiııü saat l4 de Milli Emlii.k Müdür

lüğünde toplıınacnk olan Koınisyonıla açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Eksiltmeye iştirak içln 269 Ilı alık muvakkat teminatla bu işe benzer en 

az 3 bin liralık it yaptığına dair eksiltme gününden 8 gün evvel alın

mıtı ehliyet ve 940 yılına ait Ticaret Odllsı vesikası ibraz edilmesi li • 
zımdıı·. (11359) 

, Q Saatlerin in 
gayet zengin -71 

PIRLANTALI ve ELillASLI çeşitleri gelmiştir. 
SON YENi lUOUELLER ÇOK ZARİFTİR. 

Fiyatları fcvkaliido uygundur. Bir defa görmeniz menfaatiniz icabıdıı 

Z. SA ATMAN 
İ~tanbul, Su!tanhıımaın. Canıcılıaşı han . ARLON deposu 

SA 'l'JŞ YERLERi: İslanbul , Bah~ckaµı Üçkardeşler Saat. Ticaret
haııesi, Ra~rl Tiınıer, Yeni Valıde hıııı: Ankara: Anefartalar caddl••l 
No. 25 A. Gilngeııci. 1zıııirde: Balcılar caıl<ll1si, 22,). U. Fen! Kaşlı 

Beykoz Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - 252 ton ve 110 ton ekmeklik un ayrı ayrı olıınık 13/12/{)40 
cuma giiııü saat 15 de Beykoz<la Askeri Satıııalma Komisyonunda pa
zarlıkla satın alı nacaktır. 

2 - ilk teminat 252 ton için 3700 lira ve 110 ton için 1650 liradır. 
8 - Evsaf \'8 ~erait her gün ınezkiır Kom1syonıla görülc•biliı·. 

(11352) 

. . ' " , ' : - ~- -~ - ... 

Böbrf•klcrden idrar torbasına kadar rollanlakı hastalıkların mikroplan. 
nı kökünclen tenılıleırıek içitı Helııınblii kullanınız. 

Hölıı·eklcl'İıı çalışnıak kudretini a1·Çtırır. K1tdın, erkek idrar zorluk
larını, eski ve yeni bclsoğukhığunu, nıesanc ıltlhabını, bel ağrısını, sık 

11k idrar bozmak ve bozarken ya nmak hallt•rini giderir. Bol idı·ar teıı.in 
eder. ldrarda kun1ların, ınesanede ta~ların te~ekkfilune mani olur. 

DİKKAT : H ELMOB(,Ö idrarınızı tenıizliyerck mnvile~tirir. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını lıalzılfr. Her ecwneılc bulunur. 

1 
Beykoz Tümen Satınalma 

Komisyonundan : 
1 - 100 er tondan ıbııret ~ kalem saman 6/ J~/!i40 ııerşcnıbl' güııu 

saat 11 ele Beykozdn Halk Partisi binnsıııda Tıimen Satıııalıııa Komıs
yomında pa:r.nrlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık ııeticesı takarrür edecek fiyat üzeriııılen <G 15 tenııııat 

alınacaktır. ( 11351) 

Bolvadin Belediye Riyasetinden : 
On bin ııiifuslu clektı iği olan kasabamız Belediyesinin e~acılı[•ı 

nçıktıı·. A'<ke• likten mileccelıyeti dl' vardır. 940 yılı blıt~esiııc elli lira 
aylık ~-aı dım konulmuştur. Huııu üç sene miııiıletle vcrıne~·i Rl'll'fllye 
l\leclı,;i kabul etmiştir. Helcdıyc ultıııdakl eczııhııııe ittlhıız ohınacnk bi . 
nayı meccanen verecektir. 'l'ellpliler lıımıl'n nıüracııatl:ın. ( 11 l!Jl ı 

-----------
Dokuz ton sadeyağı alınacak 

1 - liıtiyııç dolayı ile askeri evsafı hniz dokuz ton sadeyağı pazar-
1 ıkla sat rn alınacaktır. 

2 - SadPyağınııı lxıher kilosuna tahmin eılilen fiyata göre mecıııu 
lııtaı ı on dôrt bın sekiz ~üz elli llrndıı·. 

:ı - Pazarlık 3/12/910 tarihine müsadff salı günii saııt 14 de Js. 
tanbul Ankıırn caddesi Kııhraınnnznde han 3 iiııcü katında TAHKİ1\J re 
i P.Tl B,\ T SUBA YLı(;ı dnırcsiııde bulunan Satmalnıa Koıııisyonu tara
fından yapılacaktır. 

4 Teminat 2227 lıra 50 kuru~tur. 

5 - Ev":ıf ve şartları öğrenmek if'tiyenlerin ıınzarlık ~unııııe ka. 
dar lıeı gün Komisyonumuza miirncaat ctnıclcrl ilan o!unur. (J 1385) 

~I İkinciteşrin 

, Devlet Denizyolla~ı lıletme] 
Umum Müdürlüğü ilanları • 

1 Ada!a~D~~~R Y~~~at!~~!i~~~!n 040 ~- 1 
rlhinclen itibaren kış tarifesi tatbik olunacaktır. (11380) rd -Beykoz Tümen Satınalma 

Komisyonundan : 
1 - 64 adet eğer takımı 3/12/940 salı günü sııııt lJ de B«"Yk°' 

-· Halk Partisi binasında Ttiınen Satıııalma Komisyonunda pezarlıkl• 
tın alınacaktır. 

2 - Takarrür edecek fiyat üzerinden <Yı 15 tcıniııat alınacaktır. 

(1130G) ~ 
·----- -- -- -

Biiyük bir Paris terziha
nesinin mü~terek mesaisile 
bir .Fransız güzellik müte
hassısının vücude getirdiği 
yeni pudra halitası : 

c Rachel>: Gayet beyaz bir cilt 
için şeffaf ve ııaf bfr l!'Üzellik temin 
eder. cl'echu: Açık tenli esmer ve 
sarışııılaı·ın ckseri~ine uygun olarak 
pembe hir p:ıı laklık ''erir. 

cBruıı Solc>il.>: E~merlere cazip ,jr 
~evimlllik lemin eder... Ve yalııız 
Tokalon pudrnsı seriı1inde bul alılle-

enson motb 
TUVALenıRıJ 

ccğiııiz diğer bir çok yeni ve ~p 
renkler... dırıl-

Tokalon pudrası c havalan rttt" 
mış> tır. Bu sayede elitte ~~ ı6: 
gn) rimer'idir ve adeta tabii gıb~ 
rlınür. Bu pudranın istiı;ıallle ·ısa· 
cıııakrajlnnmış> nıanzaıalara nı '1-
yct vcrilınişlir. Fazla olnrak te~.,. 
binde cKrema köpüğb bulunduk_. 
dan bOtfiıı gün sahil kalınasına iStf 
dar olur. Hemen bugünden Pa~ 
en fazla rağbet bulan renk!e'. if. 
1 okaloıı pudrRsını tecrube ed~n ,r 
'fı.:min edeceğiniz şık ve cedP e ılo 
rlııdcıt ridcl<'n hayrettıı kalacnı.-sı~ 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM ~ 
Beykoz Askeri Setınalma 

Komisyonund•n : 
ı - 100 ton lahana, 75 ton pu-a~a, ::!5 ton ıspanak \1/121940 P~ 

tC!Iİ günü !!ant 14 de Beykozda Aıkcri Satıııı.lma Komisyonunda " 
ayrı veya beı·alıer pazarlıkla 11ntın alınacaktır. _ _. 

2 - İlk teminat lihırna i ı;in 663 lira, pıruıı ıçın -422 lira, ıı~. 
iı;in ıle 169 llradır. 

3 - EvHf ve şc..alt her gün mezk(ı~ Komisyonda görülebilir. 
(11232) 

Hakkile kazanılmış bir şöhret 

ALİ MUHİDDİN 
ACI BEKiR 

• 
İstanbul B;rftıci İcra Menııu·lııfiıındaıı: 

·ıJrıeı 
9..10/388 T. j yetmiş lıeşinl bulmadığı halde .1 ~t' 
Bir borctnn dolayı mahçıız olup nıttıımıısı 6/12/940 günü aynı > ,ı 

satılması taknı·rür eden Uç yan göz. de ve aynı saatte yapılacağındıın ti. 
lu üzcl'İ camlı kütüp?an~ ~iı z::ııv- 111.nk ı tiyenlerin yevm ve saati ;.ııı 

n'"rkn '.\"ar.ı nıaklnt'sı, ıkl sıyah turda mahallinde bulunacak P 
man ... . l 1 ti ·ı- 1 . dosva dolabı, bir demir rlo~ya don '.ı. ı'lın:ı nıurncan arı ı an o un~__, 
bir· ııı:nın ,ıunn- an ti telefon mnkı
ııe~i V<· yerli ııııııdalyc gibi e~ya 
:;/ı2/ü4 ı sah ı,..\inii a.ıt 15 te•\ ~•ti· 
lıareıı Galntı:ıdıı llalilıınc.a snkn~ııı
cla Cııııakçıh hıııııncla ııçık arttırn1a 
ile sııtılıwaktır. 

Yevıııi ıııezkiırıla tckltf edil<'n lıo
dPl takdir edilen kıymetlerin yG:r.de 

··························· ···················· 
Tasviri Efkar 

Nüsha•.ı (5) Kuru~tur. .. ı Türkiye H~ 
Abone Şeraıtı içla ~ 

Seııehk 

Altı aylık 

Oç aylık 

•••••••••••• 1400 Kr. 2700 Kr. 

750 > 1450 > 

............ 400 > 800 • 

Hir aylık • .. .•.••••.• 150 > yoktur. 

rCALGILAR 
1 A hcrık, .l\luııılolin veııafre. 

Eııkişehir: Ahenk mucidi 

'J.9 - l 1 • 940 maameleıi 
:.on1'1'<t 1 Sterlin ~. 24 
Nevyortl 100 Dolar t52. 2' 
Cen en. 100 f1Y. P'r, 29. 651 
Atin• ]()!ı Dra h mi O. 997 
Sofya 100 L.va 1. 622 
Maılrlt 100 Pec;e ta 26ı.s~ .. 6'19; 
Bııdape• 100 Peaıl ~~ 
Bllkret ıeıo Ley o. 5 Heli ra d 100 Dinar 3. 11 
Yokolı a. 100 Yen St. tJ1S 
StokhoL 100 lıınçlu. Si . <)')S 

dırnınk liizım bu ıncmlekctte ... Fekut bunu kim vn 
pncak? Umumi flal'ptcn onra, lılr rehavet tptlla. 
sına uğı•adık. Kadınlarımızın ıı:llıniyeti değ-isti. Zilp
pdik hissi, analık hissine tnkaıldiim ctmly<' bnşlr.ıılı. 
Knrşıınızda 80 mılyoııluk bir kiltle genişleyip du· 
ruıkcn, biz çocuk nldırmıya başladık ... Fazahet ııldı 
yurüdil •. 

Fransız albayı acı ncı giildii. •• 

Zavallı ihtiyar pek dolgundu... Ren sozünO kes
mek. onu biraz tc elli etmek için: 

Allı:ıyım, dedim. Düşman, düşmanın halini 
hiln ez . . Ne nıaltim... Almanyaııın içerisinin dalın 
fen olmadığı ... 

Ben, dedi, eski blr istihb:ıratçıyım, karşı 
cepheden, Alınanyanın içinden bize haberler geli· 
yor. Raporları okuyorum. 

iş b:ımbaşkn, hiç senin tahmin cttil\'in gibi de
ğil... Bir tıa<lnnacı, Alman milletinin başına groç
nılş, alını, kırbacı eline, bir milleti istediği islika
mete sürGklüyor. Davası meşru ılnlıl olmasa. 80 
ınilyouluk biı· kütlenin sorgusuz, sualsiz ilerlediği· 
nl, bir tarnfa çullnndıktnı düşQniln ..• 

- Biz kırk milyonuz, bir o kadar dn f ngiltcrc 
V&l' ••• 

İ ııgil tere lıızP yn nlı m üt nılyor, dC'cll... 
Nnsıl, ıııiıttl•fık dtğil ıniyiz? 

Si~ nqeti dovuşmiye teı cih ediyoruz, korku
yorum, İıı~iliz ıııılıı,nıası ve ittifakı bizi sukutu 
hayale uğratımısın ..• 

Ben İngiliz kuvvetll'ı ınln ce nmetinl anlnınak 
istedim: 

- Hayli askerll'ri var kuınnndnnını, dedim ... 
- Ne diyor unuz? diye ı..rürlecli ... Hudutlarda 

150 ye yakın fırkıı tahşit ettilcı· ... İngilizlerin i~e 
nıcı.'mu :fııknlnrı 10 tnııe .. Şu bizim şahile attık· 
lnrı ... 

- Amrı nlhnyıın, rl<'dım, .Jhon Rull ile ala~· 
edllıncz, o b,ımlmşka bir nıııhllıktıır. Tıılıii ben bil
mem, siz ıl:ıhn iyi hrıhrlnı11ıııız. Umumi Haıbe 10 
fırka ile girmiı:ı ve 1 '"'ne! sonra HiO fırka ile çık· 

mış, hıılhukl 160 fıı·kn ile gircııler l O fırka ile çı
knınaıııışlnı·dı. 

- Umumi Hnrrı düş maıılarımız için bit- dı;rs 
olmadı mı zennediyorımıı?... (Devamı var) 

R4*adlye 
Kalın Betlblrlnı 
Külçe ııltuı ırramı 

. ~ A Sahlbı: Z. T. EBÜZZlY d_ 
N qı·fyat M üdOri: C. BAB 

BuıldJtı yer: .lf•tkat BBOS 


