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Her iki cephe
den Mısıra 

taarruza karşı 

lngilizlerin Mmrda bü
yük bir ordu toplamaları 
lazımdır. Bu ordu, Libya-. 
dan yapılacak bir taarru
za karşı Mıaırı müdalaa 
edebileceği gibi, mihver 
devletlerinin Balkanlar
dan yapacakları her han
gi bir harekete karıı da 
mukabeleye hazır bulu
nur ve onları meydanı 
boı bulmaktan doğan bfr 
c:ir' etle maceralara atd
ıwıktan menedebilir. 
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GÜNLÜK SiYASi HALK 

·TORKiYE 
Yakın Şarkta 

en kuvvetli 
askeri devlettir 

TIMES DİYOR Kİ: 

,,J atik bal ini büyük bir ve
karla teyit eden Türkiye her 

türlü tecavüze mukavemet e
decek kudrettedir» 

Londra, 14 (A.A.) - Reuter: 
Times gazetesi, ,bugünkü ba,,ma-

1
. kalesinde Alananlar;n AVl'l.lparun 
cenubu şa!'kisine yaptığı ilerleyiş-

GAZETESi 
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.1 ten bahsederek diyor ki: , 
<-İngiltereye kar•ı gösterdikleri 1 

yıldırım harbinden, dahil ve ha- ı 
riçteki itibarları için bu harbin la-

AVUSTRALYALI ASKERLER lNGİLTEREDE S'ONGÜ TALİMİ YAPIYORLAR 

Y aıaa: ABiDiN DA VER 
a 

o 
ngiliz pzeteleri, Roman
yanın Almanlar tarahn
clan işgalini miiDakaşa e- ' 

derken bu hareketin, Balkanlardan 
ve Türkiye topraklBJ'ından geçerek 
Süveyşe taarruz niyet ve maksadı
na\ matuf nlup nlmadıitını da tet
kik ettiler. Meşhur askeri İn&iliz 
ınuharriri Liddcll Hart şu mütale

ROMANLcı. BENZİNFAırnfKALARINDAN BIRI 

ada bulundu: 
«Suriyeye kadar yolu zorladıktan son

ra da Filistine hücum etmek maksadile 
Türk.iyeye kar&J taarnızda bulunmak, 
kışın amell bir hareket değildir. Bul
gar hududundaki Türk mUdafaalan çok 
kuvvellidir. İstanbulu setreden Çatalca 
bat1arı ise bundan daha çok kuvvetli. 
dir. Türkiyenin Asya kıyıları ise kayalık 
\le barınılmaz dağlarla mesturdw-. Türk 
nrdusunun cengaverlik vasıflan yük!ek
Ur ve kendj dağ1arında bu ordu deha 
milthiş olur. Bunun içindir ki asıl ileri 
hareketin hedefe erişmek itin İskende-. 
r.iyeden 400 kilometre uzakta bulunan 
kuvvetler dururken 1600 ki]ometre yij ... 
tüyecek kuvvetler tarafından yapılaca

Köstence Arnavut
Alman de- lukta yeni 
niz üssüitalyan 
oluyor tahşidatı 

~na inanmak biraz güçtür. 
Eğer Türkiye aziruk3r davranacak o-:

lu.rsa, uzan mesafelerden yap1lacak ha· 
\J.a taarruzları haricinde hiçbir &eyden 
endi:,;esi olmamak ıazımdırıı. 

_____ , ___ _ 
ltalyanlar da Mama

ia'da üs yapacak 
• 

Romanyadaki İngiliz 
memur ve tebaası 

latanbula hareket etti 

Bükreş 14 (A.A.) - cReuter>: Bir Al-
Timcs gazetesinin askeri mu- man bahriye heyetinin yarın buraya gel

ha.rriri, mihverin, SÜ\1eyş kana1ına 
daha ziyade Libyadan taarruz ede
cci;i mütalcasındadır ki scvkiikeyş 
b~kıınından doğnı bir fikirdir. 

mesi beklenmekte. 
dir. Bu heyetin ge
lişi, sanıldığına gö_ 

Lıbya yolu dururken Balkanlar, A- re, • Karadcnizde 
nadolu, Suriye, Filistin ve Tih sah~ Köslence lin1anı ci 
•• d vannda bir deniz r-ı~ an geçerek Süveyşe ve Mısı-

ra ırtmeite kalkışmak, sol kulağı- üssji inşası ile arn
nı sağ eli]c göstermekten daha zor kadar bulunmakta 
bir hareket nlur. Bu, böyle olmak- dır. Mamaia'da bir 
la be b k d deniz tayyareleri ra er, ara a km•vetli ve ka-
r.n ?rduları işsiz kalmış olan mih- üssü tesisi için İtal 
verın. Alınanların «Drank nah Os- yan tayyareci su
ten - Snrka doğru• prensipine sa- bayları ı;;imdiden 
dık kalarak böyle bir harekete gi- Romanyaya gelmiş 
rlşmeleri, ihtimaH de büsbütün !erdir. 

~~ .. ~~~~ . . 
Balkan hükumet mer 
kezlerinde gerginlik 

Alınan matbuatına göre 
Avrupa memleketlerine 
tecavüz devri geçmit 

Londra, 14 (A.A. )- Reuterin 
diplomatik muhabiri yazıyor: 

·Bükre,.ten ba,,ka bütün diğer 
•~!kan hükUınet merkezlerinden 
gelen haberler, hissiyatın gergin 
olduğunu, fakat mihverin müstak
bel hareketinin istikameti hakkın
da henüz elde bürhanlar bulunma
dığını bildinne.1<tedir. 
İtalyanların Arnavutlukta yeni 

askeri tahşidatta bulundu'Jdarı ha
beri, pek muhtemel olarak doğru
dur. · 

l zım olan seri neticelerinden ve za
ferden ümitlerini kesen Almanlar 
daha az mukavemet edeceğini zan-
netthl<.leri hatlara teveccüh etıniı;
lerdir. Buna sebep Almanların ba
zı Balkan devletlerini korkutula
cak kadar zay.f addetmeleridir.• 

1 

Times, misal olarak i<;irıden bo
zulan ve auılıklara düşen ıko.nl'>u
larının itimadmı ka:ıobeden ve ktlr
kutma siyasetine kolayca boyun 
eğ-en Romanyayı zikretmektedir. 

Times, buna mukabil geçen a
"'ustosta Romanın ayıp bağırtıları 
karşısında Yunanistanın takındığı 
azimli vaziyeti tebarüz ettirmekte
dir. 

İtalyan - jauon - Alman üçlü 
p3!ktı imza edilmeden evvel Rus 
nüfuzunun Balkanlarda, bilhassa 
Bu1garistanda çoık arttığına ;,,aret 
eden Times şunu ilfı)"e' ediyor: 

Mihverin takip ettifi' plfina ait umu
mi hatlar şimdi meydana vurulmuştur." 
Bu da §irnalden bir hücumla olmasa bi
le herhangi bir tazyjkel Mısıra ve Sü
veyş kanalına kat'l bir darbe indirmek
tir·. 

Gazete töyle devam ediyor: 
Fakat bu planın tahakkuku~da iki en 

gel vardır: 
Birincisi Türkiyenin kuvveti 

ve zihniyetidir. Türkiye Yakın 
ŞaI'kta en •kuvvetli askeri devlet- , 
tir. İstikl3lini büyü.k •bir vekarla 
teyit eden Türkiye istiklaline ya
pılacak her türlü tecavüze muka
vemet edecek kudrettedir. 

(Arkası: Sa. 3, Sü. 5 de) 

YUGOSLAVYA 

AFRİKA HARBi 

İngiliz tayya
releri şiddetli 
akınlar giıptı -Tobruk limanındaki gemiler 

bombardıman edildi. 
Hangarlar hasara uğradı 

Kahire, 14 (A.A.) - İngiliz ha
va teb liiri: 

İngiliz tayyarelerinin muvaifa
<iyetle hücum etti.kleri Bardla'da 
:>ir .kJşlaya en az altı tam isabet 
:<aydedilmi'>tir. 

El-edhem'de toplu düşman tay
(Arkası: Sa. 4, Sö. 1 de) 

-----<>------

Suriyede 
iktısadi 
Buhran 

Lavrensin dağıttığı İngiliz 
altınları bollaşmıya ba§ladı 

Hür Fransa lehindeki 
hareket durduruldu 
Kahire, 14 (A.A.) - Reuter a

jansının husu.si muhabiri bildiri-
yor: 

Aldığım ma
lumata göre Su-

ASKERi 
V~ZBYET 

Bir haftada 156 
hava akını 

Lo.ndra resmt mem balar mm ver
diği malUmata nazaran İn&:iliz ha
va kuvveüer son ha!ta içinde Al
manyaya 156 akın yapnuşlardır. 
Bu rakam üzerinde tefsirlerde bu
lunarak son hava muharebelerinin 
verdiği neticeleri ve hava harbi
nin bugünkü V(l:ıiyetin; kat'jyyeUe 
beyan etmek imk.3.nsızdır. Fakat 
156 hava akınının Almanyada ha
brı sayılır ciddi tahribat yaphğı 
ve btı rakamın İngiliz. havacıhğı 
lehinde bir kazanç olduğu muhak
kaktır. 

Diğer taraftan günün en mühim 
havadisi olan Almanyawn Roman
yayı işgali akabinde muhtelif kay
naklar, Sovyetlerin Ruır..en hudu
dunda tahkimat ve tahşid:ıt yap
tığını haber vermektecTir. Bu vazi
yet, Sovyetlerin, Balkanlardaki Al 
man hfıkimiyetine tahammül ede
mediklerini meydana koymakta
dır. Bize kalırsa AJmanyanın, esa
sen b5.kimiyeti altına aldığı Ro
manyayı jşgal etmesi herşeyden 

evvel Sovyetıerid Almanların ge-
nişlemesine karşı cephe almasını 

intaç etmiştir. N. D. 
L__ _), 

Marmara' da 
Çok şiddetli 
Fırtına var 

HAVA HARBr 

Karşılıklı ha
va hücumları . 
şiddeti endi -lngilizler mühim hedefleri 

bombardıman etti, 
Alman taarruzu geni§ oldu 

Londra, 14 (A.A.) - İngiliz ha
va •kuvvetlerinin resmi tebliği: 

Geçen gece fena hava ,.artları 
bombardıman hareketlerimizi sek
teye uğratmıştır. Kiel ve Wilhel
mshaven deniz üslerine, Gelsen
ıkirclıen ve Duisberg'de petrol de-

l polarma, Essende Krupp fabrika
larına ve müteaddit dü,.man tay
yare meydanlarını\, tayyare dafi 
batarya ve projektör mevzilerine 
l:ıücum edilmistir. 

Ostende'den Havre'e kadar Man,, 
limanlarına karşı gece hücumları 
devam etmiştir. 

BerUnin Göbeğine Hücnm 
Evvelki '1ece Berlin üzerine ya

pılan hücum hakkında izahat ve
ren hava nezaretinin istihbarat 
servisi İn.giliz tav11arelerinin bir 
kaç ton vill<sek infilak kudretli 
bomba ve yüzlerce de yangın bom
·bası attıklarını ve büyük ,yangın
lar çxktıjtını bildlıırnektedir. 

Ber linin ~beğinde kain askeri 
hedeflere yapılan hücum bir saat
ten fazla sürmüştür. 

Londraya gelen haberlert:: göre Alman 
;~gali altında bulunan Polonyada 1şık

(Arkası: Sa.. 4. Sö. 2 del 

Tekirdağ: 14 (A.A.) - iki 
günden beri Marmarada çok Dans salonu mu 

yok değildir. Bükreşteki Al-
Bu ihtimal mevcut oldukça, in- man mab!illerine KRAL MİŞEL 

giltcreye düşen vazife, her türlü cöre, pek yakında on Alman tırkası Ro
tchlikeyi önlemek için, Akdeniz manyada bulunacaktır. 
darülbarekatmda çok kuvvetH ol- ı\NTONESCU'nnn ALMAN HEYETiNE 

Emarelerin ve delailin göster
diğine göre, Brenner görüı;mesinin 
herhalde, Balkanlarm en iyi hare
kat sahası teı;kH ettiği kararlaştı
rılmış gibi gözükmektedir. Mihver 
ve şerikleri, tatlı sözler ve korkut-
malar kombinezonu ile, pek ya
kında, Belgrat, Atina ve yahut 
Sofya üzerinde tazyiklerini icra 
edeceklerdir. 

Alman 
talebini 
-reddetti 

---•ı---

Svetkoviç'in nutku 

' riyede yüksek 1 

memurlar ara
sında yapılan 
tevkifler ve te
kaüde sevk i'>
leri, muvakıkat ıı 
bir muvazene 
husule getirmiş
tir. 

ıiddetli bir fırtına hüküm llÜr- ' 

t: ·~ . "';?.,ktedir. ıstanbuldan ve Şar- ·Randevu evi mi? 
! j köyden dün akıam buraya 

gelmesi bekelnen iki po•ta va- • 
nıaktır. İngHiz kara ordusunun, İn- ZİYAFETİ 
giliz donanııı.ası ve hava ordusu 
gibi, gün geçtik~e, kuvvetlendiği 
muhakkaktır. Büyük Britanya ada
sının müılafaasıoa kafi gelecek 

Fakat Romanyada Alman zırhlı 
fırkaları ile pike bombardıman 
tayyarelerinin bulunuşu,. evveliyat 
ile fazla zaman kaybedılmiyeceği 
hissini vermektedir. Almanlar, kul
lanılması imkanı olan her defa, 
sopa da~besi usulünü bittabi ter
cih etmektedir• · 

Bükreş, H (A.A.) - cSte!ani>: Ro
rnanyada vazj/e halinde bulunmakta o
lan Alman kıtaatı h('yeti, bu sa.hah Ru-
1nen meçhul askeri fıbidesine .çelenkler kuvvetler a:vrıldıktaıı sonra, fazla 
koymuştur. Saat 14. te General Antoncskalacak birlikleri ve yeniden teş-

kil edilecek !ümenlerin bir kısmı
nı Mısıra P'Öndermek ican eder. Di
ğer taraftan Dominyonlar ve müs
tıımlekelerin yeni bazırlıyacakları 
birlikler de tedricen, Mısıra sev
kedilerek orada büyük bir ordu 
vücude ll'etirilirsc, bu ordu, hem 
Mısırı İtalyanlara karşı müdafaa 
edebilecek; hem de Yakın Şarkta, 
n1ihvcrin herhangi bir hareketine 
karşı sevkedilebilccek biiyiik bir 
sevkülce:vs ihtiyatı teşkil eder. Av
ni maks~tla Suriyede te•kil edil
miş, fakat ömrü vefa etmemiş olan 
Vcygand ordusunun yerine kaim 
olur. 

E''er tahmin edildiği gibi, İtal
yanlar, Almanların da vardımile 
Libvadan Mısıra karşı biiyiik l>ir 

cu, Bükreş asker! mahfelinde Alman as
keri heyeti şerefine bir ziyafet vermiş
tir. Ziyafete AJman ve İtalyan sefirleri. 
aieşemiljterlcri, Rumen erkanı barbiye-

(Arka81: Sa. '· Sü. 1 de) 

Berlin, 14 (A.A.) - D. N. B. 
Roroanyaya Alman muallim kı

(Arka.sı: Sa. 3, Sü. 3 de) 

Müthiş Aile Faciasının 1 

Muhakemesi Başladı 
Katil di~or ki: ''Hayret ediyorum, tırnağımı 
zor kesen çakı kaynanamı nasıl öldürdü?,, 

taarruza kalkışacak olurlarsa, İn- Ge<;enlerde Ak-sarayda kışkanç- bederek bıçağını çektiğini söyle-
gilterc, Mısırda, böyle kıwvctli bir !ık yüzünden kaynanası Asıyeyi miş: 
ordu hulundurn1nğ'a zaten n1eı·hPl"- 1 ölduren, k;ır:s nın kendı~ini aJdat- «- Ancak. demiştir, hayret et
dnr. Mısırın f~rp c:ölüııde ve Su- tı~ınd:.ın şüphe ettiği Fahriyi ve tiğım bır nokta var: Bu ça•kı be· 
danda biiyük harekat mevsimi git- karısı N"dıreyi yaralıyan dokuma- mm tırnaaımı zor keserdi. Kayna
tik~c yaklaşmaktadır, Bu ilibarla cı Alinin muhakemesine dün bırin- namı nasıl öldürdü?. 
şimdiden ornya gönderilecek kuv- ci ağır ceza mah·kemesinde ba,.ıan- Maheınede davacı olarak l:ıulu-
vctler, böyle bir hareketi, daha ya- mıştır. nan Fahrı de kendi.sini bılhassa A-

«Yugoslavya Cenup top. 
raklarını icabında kanı 
ile müdafaa edecektir» 

SVETKOVİC 

Nevyork, 14 (A.A.) - •Reuter. 
Belgrattan Nevyork Tinıes gazete
sine gelen bir telgrafta Almanya -
Yugoslavya arasında ticari müza
kerelerin bir çıkmaza girdiği ha
ber verilmektedir. Yugoslavyanın 
fazla buğday ve sair lıuıbuhatı ile 
maadininin ihracatını mutlak su
rette kontrol etmek isti yen Alman
ların bu talepleri reddedi!rniştir. 

SVETKOVİC'İN NUTKU 

r>ılınadnn akim bıraktırabileceği, Katil sorgusunda, cinayete se- li.-.in zorla misafir tuttu.Q'unu, onun 
l\f~sırııı ve Slive~·şin emniyetini te- bep,karısının karde•i çocuj{u bu- karısı ile hıçbir alakası loulunrna
nıın edccciH gjbi, mihver devletle- lunan Fahri olduğunu, evine ild dı.~ ını, bunun Alinın vehminden 
rinin BalkRnlardan yapacakları günlük misafir geldiği halde. haf- başka bır şey olmadığını söylem~, Belgrad, 14 (A.A.) - Avala ajansı 
~erhanı:i bir harekele karşı muka- talarca kaldığını, karısının Fahri- şahit olarak dınlcmilen katilin ka- bildiriyor: Üsküpte Hava kulübü tara-

•lPve hazır bulunurlar ve onl:ırı nin karşısına dekolte çıkarak bera- rısı Nadire de cinayetin kıs.kançlık fından tertip edilen bir toplantı esna
~eydanı boş bulmaktan doğan berinde sinemalara. gaziı1'Jlara git- yüzünden olmayıp vak'a sabahı ko- smda Başvekil Svetl;;oviç bir nutuk söy. 
ır ('iir'cttc macera]ara atı1maktan liP'inj nihavet Fahrive artık evine casın1n cebinden zorla bir lira al- Jemiş ve ezcümle den1işlir ki: 

;aern~dchilirlcr. Böylece, İngiliz İm- dönm~sini söylediği zaman -kayna- masından ileri geldiğini söylemi:; l •-Bugün yeni bir nizamın temelleri 
ka 

3 
orluk yolu, mihver ordularına nasının Fahrinin bir yere gitmiye- ve muhakeme diğer •ahit!erin ça- konulurken, müttehid, inzibatlı, ekono

. l>annuş olur. ceirini söyliyerek hakarette bu- ! ğırılması için başka bir güne hıra- mik ve sosyal sahalarda müv.azenelı ve 
Abidin DAVER l•ınduğunu, nihayet kendisini iita.y- kılmıştır. .(Arkası: Sa. 3, Su. ı del 

! puru gelmcmiıtir. Beyoğlunda Gardan 

Vichy hükiı
ınetinin mümes
sili tarafından 
yapılan tevkif-

1 
ler ve her türlü L A v R E N S 
faaliyetin sıkı 

1 

kontrolü, hakikatte çok yayılım• 
olan Hür Fransa lehindeki hare
ketleri şimdilik durdurmuş gi>bi 
ııörünüyor. 

Suriyede şimdiden !benzin, yağ 
ve bazı yiyecek maddelerin yoklu
ğu hissedilmektedir. Fakat bugün
kü iktısadi vaziyetin arzettiği bir 
j!arabet varsa o da, Şamda ve •air 
yerlerde beheri~takriben 45 şiline 
saUmakta olan lngiliz altırunm or
talıktaki bolluğudur. Zannedildiği
ne göre bu altınlar, vaktiyle Law
rens tarafından Arabistanda dağı
tılmış olan ve iktısadi buhran do
layısile meydana çıkarıJmuı bulu
nan İngiliz altınlarıdır. 

BUGON 
Kal., Boğazı mıntakaam
dalri çıkarma güçlükleri 

Yazan: Abidin Daver 
3 üncü sayfamızda 

of,_v_A_R_l_N_I• 
Y azıcılıktaki anarşi: 2 

Mahmut Ycsari'nin kuvvetli 
bir m üsaha besi 

---<>----- salonunda 30 kadın 
Ciyano - Manoileako ı ve erkek yakalandı 

mülakatı ı 
Evvelki akşam Beyoğlunda ahlak za-

».r..nıa: 14 (A.A.) - .. Stefani> Roman- bıtası tarafından u.mumt bir kontrol ya
yanın eski. Hariciye Nazırı Manoilesco ı pılmıs ve neticede eski ismi Ova o1an 
bu sabah ltalya Hariciye Nazırı Kont Gardon dans salonunda otuz kadar ka
Ciano ile ilk mülakatını yapmı~. İtal- 'dm ve erkek gayriahlfıkt vaziyette ya
yan mah!ilJerinde kaydediliyor ki Ma- kalanmışlardır. Burası bir müddet evı 
noilesku Romada resmi ziyarette bulun_ vel de gene bu yüzden Jıc:apanmış, o za
mamakla beraber çok bilyük bir sami- man yakalanan kadınların ekserisinin 
miyeUe karşılanmıştır. İtalyan-Rumen hast::ıJıkJJ olduğu görülmüştü. Evvelki ge 
münasebetleri hakkında yapılacak nok- ce münasebetsiz vaziyette yakalanan ka .. 
tai nazar teatilerinin herhalde ikJ taraı dınlar n1uayeneye sevkedilmi~J tahkika-
iç.in de faydalı olacaği kanaati vardır. ta başlanmı~tır. 

ınwnnnuııııınmınunııın omııııınınıınııın uııneıınnıınuım11111ııııuıuıını ımınınıııııııııuııııııııunımuım 

Türk yurddaşı vazife başına i 
Bu ııütunda temenni ettiğim orduya kıt hediyesi, her ls

tanbulluya, her Tür!<e artık m~~li b~r. borç olmu§tur. Cümhu
riyet Halk Parti•i l•tanbul muletlı§ı muhterem Reşat Mi. 
maroğlunun teıekkür~ .l~yık .. himmetile, bu i§ teıkilatlı bir 
ıekil almııhr. Türk erı. ıçın yun çorap, yün eldiven, yün göm
lek Türk subayı için de, aynca her kesin münasip göreceği 
e§;adan bir hediye t?rbası kabul edileceğine göre, hiç vakit 
kaybetmeden bu hedıyeleri hazırlamıya bQ§layalım. Subay
lar için en münasip kı§ hediyesinin neler olabileceğini, her 
kes kendi zev~ine ve ruhuna göre, tayin edebilir. Dağ ba. 
ıında, uzun bır ki§ geçirecek münevver bir insana, her ne la-
zım olursa bu, Türk ıubayına bir hediye olabilir. ., 

Hudutta bizi ve yurdu bekliyen her Tiirh erine, .hh: 
Türk •ubayına, kendilerine !tarşı beslediğimiz. sQnsuz sev
gi ve şükran duygulannın naçiz bir nİ§anesi olarak vereceği
miz bu kış hediyeleri, her an onları dügündüğümüzü, üzerle· 
rine titrediğimizi gösterecektir. 

Bizim için canını veren bu kahramanlara biz de, bir kıg, 
hediyesi değil canımızdan bir parça kopa~•P. Versek değer. 

Türk ;yurddagı vazife başı~. ABiDiN DAVER 
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Korucu Lazim ! 
G~en sene Ada çamları yanıp 

tutuştuğu zaman: 
- Aman dedik korucu! .. Ada -

larda çamları yangından korumak 

-

Mürakabe komisyonu diin cam, 
eğer ve film fiatlerini tetkik etti Manifatura 

oış-. - -~ 

POLİTİKA 
Papalık ve 

Harp 
===== Yazan: ZİYA ŞAKIR 

Kufelilerin biat teklifleri, imamı Hü
seyne cazip görünmiye başladı için korucu lazımdır. p k d . l kA J w hak 

Bizim bu feryadımıza karşı; A- er a en e peynir satan arın arın az ıgı • 
da çamlarnıı yangından korumak , k d L • "k A 1 • h ki • d b I d 

Tacirler yazlık 

almadan sade kış
lık mal vermiyor 

YAZAN: Profesör 
Hüseyin Şükrü BABAN 

İmamı Hüseyin, Yezit tarafın- ederim ... Su mektu'Pları görüvor
dan şiddetli bir tarassut altında sun -:a .. ~u halde kanaat getirnnen 
bulundurulduiiunu n bile. pek o lazımdır ki. zannettiğin kadar ga
kadar farkında değildi. Yezit İma· filime hareket etmemekteyim. İş
mı Hüseyin üzeriH<le m üessir ola- / te.. Mii.sliın bin Akil yazıyor ki, 
madıkları için. hem Medine V', şu mektubun yola çıkttitı güne ka
hern Mel<ke va Esini azletırnişti. V 'i. dar Kiüede, tam on sekiz bin kisi 
Mekke valilii"!ine, (Amr bin Sa- bana biat etmiş .. Bunların ismi de 
id) i ııöndermişti. kamilen biat defterine ;ıeçmiştir. 

üzere tedbirler alındığını duyduk uı a-.ı şı ayet erı a ı, ve yerın e u un u A merika (Üni!ed Press) 

Amr, çok mutaassıp bir Emevi On sekiz bin kişi ise, az kuvvet 
taraftarı olmakla betcnb•cr, - tıpk', deifüdir. 
sabrk Medine valisı Velit gibi- Diye, cevap verdi. 
pek şiddetli (Ali Reslıl) ale vhtarı Abdullah bin Abbas bu sözleri 
değildi. O da vaziyeti (hü_snü i- dinledi: • 
dare) etmek istiyordu. Ve, lmaını 
H .. · · h k"t t t al - Halclnn var, ya Hüseyin ... Fa
useyının are a ını arassu - kat ııörünüşe aldanma. Ki.ı:feliler, 

tında bulundurmakla beraber, is· 
!erine müdahaleden çekiniyordu. babana ve kardeşine de avnı SU>-

İma"ll.ı Hüseyin de, hazırlıkları- retle hareket ettiler.. !Mallarım, 
mı mümkün olduğu kadar gizli tu- canlarını kamilen feda.ya hazır 01-
tuyor, ·bilhassa hareket .ı!iinünü duklarına dair ahtlar ve peyınan
ker>C!i yakın akrabalarından ve !ar verdiler. Onları, kanlı muha
mahrern dostlarından başka hiç rebelere sürüklediler. Sonra da, 
• .imseye söylemiyordu. j o haplerin en korkunç ve tehlikeli 

Bu yakın aJcraba ve dostların zamanlarında bir tarafa oekildli
?eme". hepsi, lınamı Hüseyini bu [er ... Senin d~ aym ii:ki-bete \lltı'a
akıbetı meçhul maceraya atı1'11<1k- man muhakkaktır 
tt.:ı menetmiye çalı.şıyorlardı. Bun D. ·-"- bel · . 
tarın içinde, onu tesvitk eden yal· ıye, m=<> e ettı. 
nız bir kimse vardı ki o da, (Zü- Fa.kat Imamı Hüseyin, bir türlü 
bevr) in oitlu (Abdullah) dı. fikrinden dönmek istemedi. 

Abdullah ta, bahası gibi Hilafet - Ya Abdullah! .. Ben, son de-

ve öğrendik ki, alınan tedbirler, 
Ada yollarına, çamlıklara •sigara 
atmayınız! .. Ateş yakmayınız!• ya
zılı levhalar asmaktan ibarettir. 

O zaman Ada çamları gibi bi -
zim de içimiz yandı, bu, eski dev
rin sigortası •Ya Hafız!· levhala
nndan farksız öğütlerin hiç bir işe 
yaramıyacağını, Adalara geceli 
gündüzlü nezaret edecek korucu -
larm tayin edilmesinin zaruri ol -
doğunu tekrarladık. 

Büt•e darlığı münasebetile bu
na imkan bulunmadığını öğrendik. 
Ada yollarıııa, çamlıklara • Yil Ha
fız!. nev'inden bir kaç_ levha daha 
asıldı ... 

... Ve dünkü gazeteler yeniden 
kara haberi verdiler: Heybeliada
da sekiz bin çam yandı! .. 

Ada çamları •ateş yakmayınız! 
Sigara atmnyaıız!· levhaları ile 
Ya Hafıza sigortalı kaldıkça, Ada
lara, çamları sıkı bir kontrol altın
da bulundurabilttek kadar korucu 
tayin edilmedikç~ yangınların ö
nü alınmıyacak ve forunlarımıza, 
Adalara gittikleri zaman, 00$ ve 
çıplak vamaçlar gösterilerek: 

- Evvel zaman içinde bütün ba-
1"8.ları çam ormanı imiş! diye ma~ 
sal söylenecektir .. 

Adalan bu akıbetten kurtarmak 
istiyorsak lüzumu kadar kerucu 
tayin etmeliyiz. 

Selami izzet SEDES 

mevkiine büyülk •bir hırs ve iştiha recede ihtiyatlı hareket ediıceitim. 
beslfyordu, Bundan dolayıdlr ki, Hiç bir zaman KCıfelilere, lüzu
İmaımı Hüseyin ile Yezidin çar- mundan fazla ı:ıüvemniyece_ği.ın ... 
pışınuva başlamasını, dört ,gözle liıllah). kaç kerem faofoh bfohlıh 
belrlivordu... Bu çarpışma esna· Zaten bende şu kanaat var ki, E
sında, hic şilphesiz ki bir tarai mevi o_ğullarının bu ikbal ;ıiiııleri 
maı'ilfıp olacaktı. Fakat galip ıka· u.zun sürmiyecektir. İslam camia- 1 ' 
lan taraf da, pek tabooir ki yor- G.ını mukadderatını idare etmek, p 1 y A S A 
ııun kalacaktı ... İste 0 zaman ba- (Türk) lere intikal edecektir. Ha-
şına bir taraftar kütlesi toplıyacak tırlamez mısın ki ced<lim (Resu-
ve ortaya atılacaktı. liıllah), kac kere (Türk milleti) ni İsv içreye Tuna yolu 

Abdullah, bu taraftar kütlesinl, me1lhü sena etmiş.. •Ümmetimin· 
en 'fazla Hicaz ve Yemen mınta- idaresi, sonunda, Türıklerin eline i:e ihracat artıyor 
ka.larında bulacağını ümit ediyor- geçecektir .• demişti. [1] Hk şüp- . 
du. Fakat İmamı Hüseyin Mekke he etmiyorum ki. mübarek cedrli- Isviçreve ihracatımız gün geç -

tikçe artmaktadır. Dün yalnız 200 
ve ya-hut Medinede bulunduı?u Jnin sözlerinde hikmet, zuhura ııe- b' lir ı-·'- .. d ilm' t· . . .. ın a .ı!A susam ıgon er - ış ır. 
takdirde, hiç kimsenin kendisine lece'ktu: ... Amma, bır ııun olup zu- Tuna yolundan istifade ederek 
ehemmiyet vermiyeceitini dl! çoik 
illa bili yordu. Onun için İmaıw 
Rüseyini bir an evvel (Irak) a 
gitmiye teşvik eyliyordu . 

hura gelecek olan bu hadiseyi bu- 1 bizden mal alan İsviçre ile ticaret 
ra.da durup beklemek doğru değil-ı münasebetlerimizin daha genişli -
dir: Yerine kada_r gidip, kaPe<ien- yeceği ümit edilmektedir. 
lerı ikaz etın&lıclir ... Ben. bunu va- P k . 1. - . .. · • 
pacal!ım. İslamiyetin istil<ıbalini amu ıp ıgı tevzıı l§ı 

İmamı Hüseyinin ıbu sevahatine 
ne ziyade mani olmak istiyen, 
(Ab(iullah bin Aıbbas) idi. Bu zat, 
talakatinin bütün kuvvetini sar
fetiği halde, İmamı Hüseyin üze
rinde hiçıtıir tesir husule getireme
misti. Artrk hareket j(ÜI!Ü yaıklaş

tıi>ı zaman, bütün akrabalarının 
teşvikile son bir te.şebbii.se karar 
verdi. İıınamı Hüseyinin evine gel
di 

teh!i:k,eden kurta.rnnaık için, (Türk Pamuk ipliğinin nivasaya ne şe-
ınilleti) ni avaklanıch:ra.caı:mn. kilde tevzi edil.rnesi lazımgeldiği 

Dedi. halru<ında bir rapor hazırlanmış ve 
(Arkas• var) İ:ktisat Vekiline verilmiştir. Kal'i 

kararı Vekil verecektir. 
[1] Biıi (Ebulfereç) di.ğeıi de 

(Künhülahbıir) dan alınarak (Ha
san Ata) taıihine geçirilmiş olan 

lngilizler Mersin ve Ada
nadan mal alıyorlar 

iki hadisi şerif vardır. Bunların İngilizler İıımirden sonra Mersin 
mealen teTcümeleri söııledir: ve Adanadan da mal almaıi;a ba,:;la-

Birincisi [Türkler size dokunma-· mışlardır. Bu vaziyet tüccarı ve 
- Ya Hüseyin!.. Sen benim dıkça, siz de ~nlara dokunmayın.] mii.stahsili memnun etmiştir. 

hem amca za<lem ve ılıem de can- !kincisi [ Ümmetimin idaresi, 1 1 
dan sev.,ilimsin ... Senin saadetin, s?nunda Türklerin eline qeçecek- Ankara borsası 
hiç bir zaman benim kadar kimse- tır.] 
vi mes'ut edemez. Ve senin fela- Bu iki hadis (Resulü Ekrem E- - 15. 10 . 940 -
ketin hiçbir vakitte de benim dere- fendimiz) in siııasi dehalannın en 

ınd kim . . büyük deli!idfr. Çünkü, lslamiye-
re e li seyı mBeuztarıp vKe·'fmuli- tin istikbalini ve hanqi ana hatkxrı 

Kapanış fiatları 
azzep ey yemez... n, bu u e - .. 'nd 

1
. • . . 1 Sterlin 

!ere güvenemiyorum. Atılacağın ıızerı. e ge ışeceq.:nı . • çok i1Ji ke~- ıoo Dolar 
m Ce • '-'L t' . k h. j fetmış olan Resulu Ekrem Efeııdı- 1 lOO Fr 

a ranın '""'""e ını co va ı.ın · b had" · ·ıı z k-"'le c. 
®r"voc G 1 b fik'rd mız, ıı ısı ş~'l"I ere. ~·- - ıoo Liret 

u um. e ' u ı en vırı:- rinden sonra nelecek olan lsldm 
CM '·k ) · ~ 100 İsviçre Frc. geç. e'ı<• e vı terketme ... Şayet, si11asetçi1eıini ikaz etmiş .. Türkle-

100 
Florin 

mutlaka bir iş yapmak, Yezide rin, lszam camiasında en kudretli 100 Rayiı;mıırlr 
karsı bir harekette •bulunmak isti- bir unsur olacağmı sarahatle söıı- 100 Be!ga 
yorsan, (Yemen) e git. Orada, az lemislerdir. 100 Drahmi 
cok bir ımuvaffakıvet ıkazanaca- Z. $. 100 
ıi'lndan eminim. . ACIK MUHABERE: 

Leva 

Dedi. 
İmamı Hüseyin. cevao verme

den evvel, (Müslim 'bin Akil) in 
Kfıfed<!n 11önderdi ~; ımektu,,ları 
cıkarın gösterdi. Sonra, 'büyük bir 
emniyet ve itimatla: 

- Ya AbduE3h!.. Bana karşı 
f'Österdiö"in alakaya cok teşekkür 

(10-10-40 Pangaltıl tarihli. (iPan
f'altı) dan gönderilrnis imzasız 
mektup sahibi zatı ımı.ılhtereme: -
Nefis bir hat ile yazılmış olan kıv
metli armağamn121 aldım. Teşek
kürler ederim. Onlardan, büyük 
bir sevinçle istifade edece{(im. 

Z.Ş. 

100 
100 

Çek Kronu 
Peçe ta 

100 Zloti 
lOO Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kronu 
100 Ruble 

s.~4 

132.20 

29.8875 

0.11975 
' t,6225 

13.90 

26.5325 
0.625 
3.175 

31.1375 
31.005 

IF"iat mürakabe komisyonu dün toplanmıştır. Perakende be
yaz peynir satanların şiki yetleri yerinde görü!mlli; ve bun

lara daha fazla kar bırakılması iç in 42,5 kuruıı olan toptan fiatleri 
daha indirmek kararlaşnuştır. 
Bu miktar gelecek toplantıda 

tesbit olunaca:ktır. Eğer toptan sa
tışlar 40 kw·uşa indirilirse peraken
decilere kalacak 10 kuruşluk .karın 
kafi geleceği anlaşılmuıtır. 
Fotoğraf filmleri üzerin~eki ih- 11 

tikilrın tetkikine devam edilmiştir. 
Hayvan takımları üzerindeki ihti
karın tetkikinde bu ıınalzeınenin i
mal edildikleri Anadoluda-ki yer !e
rinde -ahalılaştığı ve İstanbuldaki 
satı.•ların normal olduğu görülmüş
tür. 

Cümhuriyet 
Bayramı mera

T aksimde • • 
sımı 

7 liseden kırk sekizer talebe 
Ankaraya gidiyor 

Cam satııılarırrda azami ıkiır nis
ıbetlerinin tesbitine de devam olun
muştur. Cam fabrikasından gelen 
malO.mata göre, piyasadaki tüccar
ların yüzde 40 - 50 nisbetinde is -
tedikleri karların çok fazla olduğu 
anlasılmıştır. Gelecek toplantıda 
bu hususta karar verilecektir. 

Cumhuriyet ıbayrarnı merasim 
programını hazır lam ak üzere vali 
muavini Afınıedin reisliği altında 
teşkil edilen komisyon çalışmağa 
başlamıııtır. Bu sene merasim yal
nız Taksimde olacak, mektepler ve 
askeri kıt'alar, lıer nevi te.şekıkül
ler Ta-ksim civarında toplanacak, 
geçit resmini mütea:kip abideye 

T k • H b" ı çelenk konacak ve ımüteakiben a sım- ar ıye merasını alayı dağılacaktır. 
? 

Diğer taraftan Cumhuriyet ıbay-

yolu ne Olacak ramındaki geçit resmine iştirak et-
- • mek üzere Ankaraya şehrinıi:odelti 

Şoförler Cemiyeti dün 
yedi liseden kırk sekizer talebe gi
decektir. İzciler ayın 23 ünde hare
ket edecektir. 

Belediyeye v l L A y E T 
şikayette bulundu 
Şoförler cemiyeti reısı Hakkı 

dün vilayete müracaat etmiş, Tak
simle Har.biye arasındaki yol inşa
atından şi!kayet etmiştir. Haikokı, 
bir muharririmize şunları söyle -
miştir: 

Nüfus sayımı hazırlıkları 

Belediye harita şubesi müdürü 
Galip, muamelat müdürü Zühtü 
nüfus savmıı hazırlıklarını gözden 
geçirmek üzere dün kazaları dolar 
ıruşlardır. 

---~---·- Lastik fia tı çok pahalı. Ara
balarımız Taksimle Harbiye ara - B E L E D l Y E 
~nda harap oluyor. İnşaat .bir tür
lü >kınal edilemiyor. Hiç olmazsa 
tki yıoldan birini açsınlar. Biz de ı 

Sütçülerin şikayeti 

o yoldan hem gidelim, hem gele- Sütçüler cemiyeti idare hey'eti 
]im.• azasından üçü dün belediye iktı -

_Cemivet reisinin müracaatı tetr !sat işleri müdürlüğiine müraeaat 
ıkik edilmektedir. etmiş, inek sahiplerinin süt fiatle-
Di~er tara~tan Belediye .reisliği rini yükseltmiş oldırklar;ndan şi-

Taıksnn-Harbıye yolunun ıruıaatı- , . 
nın gecikmesi sebebini tramvay iş- kayette bulu.rınn~tur. ~eledıye, ce-
letınesinden sor.muştur. İşletme, lınıyet azalarını fıat murakabe lro
müteahhidin kfili miktarda rnalze- misyonuna göndermiştir. 
mesi mevcut olmadı.ğından inşaa- -~----
tıı_ı gec>ktiği yolunda cevap ver- D E N f z 
mıştır. 

rsOll"llJ yor U<i: 1 l 
Görünür kazalar

dan niçin 
sakınamayız ! 

Gazetem.iz mensuplarından biri 
anlattı: 

<Evvelki alqıam Y eniınahalleden 
otobüse bindim. İsünyeye gelin
ceye kadar bi.Jeti:i her ınil§teri gör.: 
düğü yerde otobüsü durdurarak 
aldı. O kadar ki otobüsün içinde 
ayakta sıkı§acak yer bile kalmadı. 
Merak edip saydım: 20 kişilik oto
büste tam 31 «işi !dik!• 

Masl:>k yolunda sık sık kııza o
luşundan PJtlyet eder dururuz. G<ı 
ce karanlığında azamı istiap had
dinin yarısı kadar !azla yükle as
faltla alabildiğine kayan bu oto
büs kaza yapmaz da ne yapar diye-

Suiistimal tahkikatı bitti 

Limanlar işletmesi umum mü
dürlüğündeki su suiistimaline ait 
tahkikat 'bitirilmiş ve Münakalat 
Vekaleti müfettişi HulCısi hazırla
dığı fezlekevi Vekiılete göndermiş
tir. 

MAARiF 

Merkeze alınacak 
muallimler 

Maarif V ekiıletinden İstanbul 
:maarif müdürlüğüne gelen tezke
rede, mlilbakatta bulunan i1k mek
tep muallimlerinden :meşru nulze
retli olanlardan merkeze nakledile
ceklerin .bir listesi istenmiştir. 
Bunlar münhal vukuunda sırayla 
meı:ılı:eze alınacaklardır. 

Altın yükseliyor 

Altın her gün 50 - 60 kuruş yük-

SORUYORUZ/ 
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sehnektedir; Cumartesi günü 2225 
kiuruş olan fiat dün 2285 kuruşa 

'""============' kadar çıkmıştır. 

Toptan manifatura sa
t'§larında yeni bir usul 
ihdas olunmaftUT. 

Bir kısım tacirler pe
rakendecilere bir çefit ü
zerinden mal satmamak
ta, mesela kışlık bir ma
lın yanında ya:r;ltk çeşit
leri de almayı şart koı
maktadular. Perakende-
ciler bu uaziyetten şika
yetçidirler . Alakadarlar 

ıı 
u~:r;iyeti tetkik edecekler
du. 
~--

ajansının haber aldı

. ğına göre, Papa Oıı 
ikinci (Pi) komünizm aleyhine bü
tün Katolik alemine bir emirna
me eneychique neşredecekmiş. 
Hıristiyanlığın reisi komünizmin 
cihanda taammüm etmesinden en
dişe etmektedir. Son harp yılı i
çinde Sovyet Rusyanın Baltık 
memleketlerini ilhak etmesi, Fin
landiyadan bir kısım arazi alması, 
Besarabya ve Şimali Bukovina
yı istirdadı ve Lehistanın t;ıkrLeo 
yarısına bakim olması her tarafta 
bolşevik ni}fuzunu çoğaltmak gibi 
bir tesir icra etmiştir. 

Komünizm, hıristiyan dininin 
hatta bütün dinlerin aleyhine bir 
tavır takındığından İsa Peygambe
rin yeryüzünd<ı en büyük mümes
sil ve vekilinin bundan endişe 

1 l 
l duyması biç de istiğrap edilmez. 

ADLiYE ve POLiS Esasen Vatikan ınisafiriı:"' telaşı-
- nı arttıran sebep bugüne ;.adar 

Sovyet Rusyanın kesbettiği geniş
lemeden ibaret de değildir. Maddi Eksik dereceli 

ispirto satışı 

büyümesi yanında ve ona müvazi 
olarak Sovyet Rusya bugün mane
vi nüfuz bakımından da çok takvi
ye bulmuştur. On İkinci (Pi) nin 
teessürle gördüğü cihet cihanın 

du .. n mukadderabnı tanzim edecek bü
yük devletlerizı, beşeriyet rehber
lerinin Sovyet dostluğunu yaplaşa

Bir kolonyacı 

mahk/:!meye verildi 
Aksarayda Yusufpaşada, kolonyacı 

Vasi!, 92 derece yerine 84 lüle ispirto 
~atmak suçundan yakalanmış, Adliye
ye verilmiştir. Vasil, Üçüncü Sulh ceza 
mahkemesi.!1de svrguy J çekildik.ten son
ra evrakı :tit olduğu nıah.kemeye se\'-

bilmek için aralarında aÇllllŞ bu-
lunduktan müsabakadır. 

Japonya, Çinde, Hindiçinicle, 
Felemenk Hindistanında bazı ha
reketler ve kımıldamalar yaptıkça, 
bele bu teşebbüslerini peşin olarak 
mihver devletlerine kabul ettire
rek Aksayı Şarkta üstünlüğiinü 

kedilmek üzere Müddeiumumiliğe iade tasdik ettirdikçe Vaşingtonun en
olunrnuştur. dişesi artmakta ve o nisbette de 

Otobüs altında kalan bir 
çocuk öldü 

Eyüpte Sofular caddesinde, 13 nu .. 
in.arada oturan Hiizunın '/ yaşındakı oğ
lu Erdem, bJr müddet evvel Yalovada 
bir otobüs altında kalrnış ve iki buçuk 
aylık bir tedaviden sonra dün evinde öl
müştür. Vak'aya Müddeiumumilik el
koymuş, cesed Morga kaldttılarak tah
kikata başlanmtı;tır. 

Bir araba bakkal dükka· 
nına girdi 

Moskovaya müteveccih yüzü gül
mektedir. 

Büyük Br!tanyanın hali de baş
ka değildir. Ingilizler, harp yakla
şınca henüz vesaik neşredilme
miş olmakla beraber ağlebi ihti
mal Sovvet Rusyaya çok bir 
şey vermeksizin İslavlığın bütün 
kuvvet ve kudretile Cermenlik a
leyhine yüklenmesini ve muhte
mel harpte İngiliz, Fransız safın· 
da yer almasını istediler. Fransuıı 
ordusu bütün haşmetile ve zinde
gisi ile henüz ortada durduğu için 

Arabacaı Mahmudun idaresindeki 229 Sovyet kuvvetine tali bir ebemıni
oumaralı araba, dün Ankara caddesin- yet vcrilıyor ve muharebeye işti
den yüklü olarak aşağı inerken aUar raki adeta bolşeviklik için garp 

devletlerile temasa ve onların te
veccühünü kazanmağa yeni bir 
imkan ve fırsat gibi gösteriliyor
du. Kremlin bu perdeden bir mü• 
kalemeyi Londra ve Parisin he-

azmış ve araba köşedeki 110 numaralı 
bak.kal dükk.3.runa çarpmıştır. Arabanın 
önü, vitrinin içine girmiş, camekan par
çalanmıştır. ArabacL yakalanmıştır. 

nüz vazT ••eti anlamam1c; o im alan• * Sirkeci rıhtımına bağlı bulunan na atfederek el altından Bitlerle 
Sakarya vapurunda nıakinist İsmailin ü- anlaşarak tam erkii.nıharbiye gö
zerine kaynar islim suyu dök~lm~, muh 
telif yerlerinden yanmıştır. Ismail has
taneye kaldırılmı,tır. * Hayreddin adında sabıkalı bir hır
sız; dün Küçükpazarda bir bakkal dük-

rüşmelerinin Moskovada başladığı 
bir günde Cermenlikle anla~ması
nı ilan ediverdi. Hakikaten alemi 
de bir hayret ve şaşkınlık istila et
ti. Yedi senedenberi birbirine hu
sumet ilan eden Bolşevizm ve Hitı. 

k~ına girmiıı ve son günlerde hayli kıy Jerizm izdivaç ediverdi. 
metıenen bir demet kalay çalmıştır. Hay Fransanın inhidamından ve Ja
reddin ikinci sulh ceza mahkem .. ı ta- ponyanın da mihvercilere iltiha· 
rafından bir •Y hapse malıkilm, ve he- kından sonra bu gayri meşru AI~ 
men tevki! olunmuıtıır, man - Sovyet birliğini bozmak ve 

MÜTEFERRiK 

Romanyadaki ticaret heye
timiz bugÜn geliyor 

Türk - Rumen ticaret anlaşma
sının tatbikı için lüzurmlu bazı 
formaliteleri tesbit etmek üzere 
Bükreşe gi<len ticaret hey'etimizin 
ibu sa:bah şehrimize dönmesi bek
len.ınektqdir. 

Amerikadan deri geliyor -
j İkdamın Edebi Tefrikası : 38 j değildi. Öyle ya, mademki kendisi 

hastaneye kapanmıştı, ben ne is
tersem olayım ... 

cağız? .. Normal hayatımız ne za • 
rnan başlıyacak? 

- Hastanedeyiz; her tarafta Alakadarlara gelen malfııınata 

tarafeynden birini ayartmak liizu
mu her türlü fikri endişe ve id
loji düşüncelerinin fevkine çık
mış bulundu. Binaenaleyh Ameri• 
kanın izinde İngiltere de Sovyet 
balığını avlamak peşindedir. İşte 
asıl Papayı da iz'aç eden bu nok -
tadır. Amerika, İngiltere gibi bü
yük ve beşeriyetin rehberi olan ül· 
keler Sovyet Rıısyaya tevecciili 
edince konıüniı:min nüfuzu çaresi2 
artacaktır. Bahusus ki dünyalUll 
diğer i1!:i büyük devleti de Alman• 
ya ve Italya senelerce bolşeviznıe 
hücum ve taarruz ettikten sonra 
zaruret anında açıkgözlük ederek 
herkesten evvel (Stalin) in elini 
sıkmak ferasetini gösterdiler. 

KISKANIYORUM! 
Yazan: SELAMI iZZET 1 ....... __ ,~ıııll.--iıııııllıııııııılıııııııımi __________ ...... 

- Ya .. Allaha ısmarladık dok - ı ğum zamanlar da yanına sokulamı-
tor. vordum. 

- Güle güle kızım. Yalnız bir akşam, giderken bah-* çe kapısında tesadüf ettim: 
- Ne güzel günler geçiriyoruz! 

dedim. 
Kocası hastanede kaldık! müd 

de4 tam on beş giin Bedia nıii -
kenımel bir kadın rolü oynadı: Ko- Onun da canı sıkılıyordu. Bunu 
cası ameliyat geçirmiş miişlik bir ima ettiğimi anladı. Kafese konmuş 
kadın rolü. bülbüle benziyordu. 

Sabahlevin erkenden geliyor, İçini çekti, hafifçe omuz silkti: 
bütün gü; kocasının yanında otu- - Ne yapalım dedi, kader ... Ak-
ruyordu. Hastanede dolaşmıyordu. şama kadar fal bakıyorum, ge
Koridorlarda gezinıniyordu. Ak- lip giden oluvor, vakit geçiyor, 
şam ge~ vakit otomobili gelip alı- akşamı çabuk buluyorunı. 
yordu. Başımı salladını. Bedia bermu -

Bediayı fırsat bulup bir dakika tat kendini, yalnız kendini düşü -
bile :valnız göremiyordum. Akşam- nü;vordu, beni kale aldıih yoktu. 
lan ı:iderkeıı çok kere hastanede Acaba ne yapıyordum, nasıl vakit 
bulunmuyor<luıu. Bazan bulundu - • .;:eı·iriyordum? ~': umurunda bile 

- Yıı ben? deıJ .. \1. 
- Sen ne? 

t ~ Ben bütiin gün ne yapayım? 
Benim ne falım var, ne de misafi
rim. 

- Sen gene gid;,ı geliy<>l'sun, 
hastaların var .• 

Hazin hazin yüziine baktım: 
- Bundan ne çıkar? 
- Can sıkıntısı çıkar. 
- Neden? 
- Sen yoksun da ondan. 
- Kocam hastanede yatarken 

günümü ~enin evinde, seninle be
raber geçıremem ya; herhalde bu
nu sen de istemezsin! .. 

«Sen de istemezsin!.,,. 
Ne şeytan, ne kurnaz kadın Ya

rabbi! .. Tabteşşuurumdaki arzu -
tarımı seziyor da, bunun aksini 
meydana vu.rdurnıak için, tam sı
rasında bir söz söylüyor. 

- Tabii dedinı. 
- Su halde ... 
~ .• halce söylenecek söz yoktu. 

Başımı önüme eğdiın: 
- Ne zaman buluşmağa başlıya-

- Normal hayat mı? 
- Öyle ya ... 
- Maşaallab! .. Hayatımızı nor-

mal mi b.ıluyorsun?. Delisin sen! .. 
- Hayır, bu kadar ciir'etkar de

ğilim. Yalnız benim için seninle 
konuşmak, seninle beraber olmak, 
orada seninle buluşmak normal 
hayattır ... Bundan gayrisi bana 
gayri tabii geliyor. Beraber olma
mız, g-ezmemiz, konuşmamı, seviş
memiz tabii değil mi? .. 

Bedia gülüyor .. 
- Gülme Bedi:::, alayı bırak, ne 

zaman geleceksin? 
- Beni ne zaman azad edersen. 
- Anlamadım. 
- Öyle ya, burada senin elinde 

ve emrindeyiz. Burada h3.kimi 
mutlak sensin ... Ne zaman beni bu
radan kurtarırsan, bizj ne zaman 
cvinıize gönderirsen, ondan sonra 
geliriın. 

- Daha evvel Bediacığım .. 
Bedia kaşlarını çatıyor: 
- Rica ederim doktor bana Be

diacığını ılemz. 
- Neden? 

bastabakıeılar var. Duyacaklar di- göre, Amerikadan memleketimize 
ye korkuyorum... · ı mühim miktarda deri gelmektedir. 

Bedia artık sıkılmağa başlamış- Mallar bugünlerde memleketimize 
tı. Uzun giinler hastanenin bir o - varmış olacakt.r. 
dasında geçmek bilmiyordu.. =============:: 
Artık her gün: 
- Doktor, ne zantan çıkac. ğız? 
Diye sabırsızlanıyordu. Onun bu 

sabırsızlı_ğı. benim sabırsızlığımı 
yatıştırıyordc. 

Ya kıskanç!ığım? 
İşte o biç yatışmıyordu, şahlan -

mış bir vaziyetteydi. 

TESEKKÜR 
' 

BAY AN MCKEEVER, zevcinin 
vefatı dolavısile gönderilmiş olan 
çelenk ve çiceklere ve gösteri1miş 
olan alaka ve samimiyete ıbütün 
meveudiyetile te_sekkür eder. Ken
disinin serian Inııiltereye avdeti 
dıolayısile de, bu cemilekar zevata 
biz-zat beyanı teşekkür edemeyişine 
esef eder. Bu vazife matbuat tara
fından deruhte edilmiştir. 

On İkinci (Pi) nin endişesi bu 
kadarla da bitmiyor. Halis Katolilı; 
\o kilisenin en mUtena evladı İs
panyanın da mihvercilere yak
laşmak yolile yavaş yavaş ve yağ
lı bir sathı mailde gibi Sovyet 
Rusvaya ve komünizme tekarrüp 
etmesinden korkuyor. 

Fakat bütün hu telaşın neticesi 
bir emirname olacaktır. Halbukt 
esasen ne İngiltere, ne Amerika ve 
ne de Almanya ve İtalya bolşeviz
ıne muhabbet ve alakalarından do
layı yanaşmamışlardır. Hep zarıı. 
retlerdir ~i bu de,·letleri Mosko -
va'-·a yanaştırmıştır. Harp devam 

Her gün hastayı yokluyorum; fa
kat yoklamak istediğim, görmek 
istediğim hastadan ziyade karısı ... 
Eğer Bedia her gün sabahtan ak -
şama kadar kocasının yanında ol
masaydı muhakkak ki, hastanın 

her giin, sık sık, fırsat buldukça 
hatırını sormıyacağım. Belki de hiç 
odasına uğraınıyacağım. Fakat Be
dia orada ..• 

•------------ ettikçe ve Avrupada harbin aldığı 
son tahriıı şekli neticelerini vira
neler halinde yığdıkça harp dışında 
bekçi Sovyct Rusvanın niifuzu ar
tacaktır. 

Her gün, sabah, öğle, akşaın, ka
pının önüne gcldiğiın znınan kal -
bim çarpıyor. Elim titremeden ka
istcdiğim, hastadan zi;vade karısı ... 

(Arkası var) 
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'Kremlin) sarayının politikası 
anlaşılımyacak kadar esrarengiz 

1 dei!ildiı· amma. rıklıl\ hisse galebe 
j ettiği cok görülmüş müdür? 

Hüseyin Şükrü BABAN 
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Geçen giin •Aktör Bıırlıaneddin nıan ihrncı hakkında sıı •özleri } J Il ta a S 1 n • 
için de Lır jiibile. yapıldı. San'at söyledi: Mahmut Yesarinin dünkü i1ı> 
ri.iinyanıızın, bir gece, lıir Beyoğlu c'feınmuzdanberi bize her ay, henıon da ki Çıkarma dan1'da vYazıcılıkta anarşi» diye 
sahnesi üzerinde üç beş tanınnu~ hemen her hafta vadedilen 1 til:i ne ol_ bir yazısı vardı. 1\Iahınut bu yazı--
artistin !{eçit resmi yapn1nsı ile, şu du? Te'"llikenin gcçt:ği_ıu farzedeı"Ck ha- •• } •• k l • sında, iki romancının romanların -
aktör Burhaneddinc ka"ı büyiik ı;,ya d~miyellrn. Bununla beraber, bi· g Ü Ç Ü . e r } dnki sarf, nahiv, ifade hatalarından. 
hir dikkat göstcrıniş olduğun .ı id- rincite:;rinde ha\·a kararsız olur. N'ehir acı acı şik5.yet ediyordu. Daha his 
Jia edcbilit miyiz'? tna\'llalarının dar denizleri gec;cbileccgi -- -m gün önce. 1\luzaffer Esen, isnıir.dc-

biri i~gali albn· 1 
daki memleketlere ait 

Berlin, 14 (A.A.) - (D.N.B.) Soy!ada ı 
bir Alınan h('yctile Bulgar hükU.meti 
arasında yeni bır tediye anlaşmasilc ne
ticcleuen iJıc.tLSadt müzakereler olmuştur. 
Bu ayın on beşinden il.ibaren Bulgar 
Milli Bankası nayişınarkı 32.50 levaya 
alacak, 33 levaya satacaktır. İmza edilen 
iki anlaşmadan biri Bulgarislan·Amlan-

Reiıicümhur topyekiin mü· 
dafaa için manevi kuvvet
lenmenin istihfafla kartı· 
l:ınmamaaını da ihtar etti 

Peiping dedi ki: kadın ve 
çocuklar 

Amerikaya naklediliyor 

Peiping: 14 (A.ı\.) - Bir1cşık r\ırc

rika Bahriye Nezareti PeipınJfdcki ı\:nc 
rika sefaretinin ınuha!azasına rnemur 
bütün deniz kıla[lttnın geri c;ekilme:;inI 
emretmiştir. Sefaret erkünı ara:-;ında bu
lunan 40 kadnr çocuk ve kadın da şehri 
terk ve Şanghaydan 7 ikinciteşrinde ha
reket edecek Prcsident Coolize vapurile 
hareket edeceklerdir. Peiping'deki 540 
Amerikalıdan liariciye Nezaretiniıı tav 
siyesi üzerind, 70 kişi şehri terketmek 
arzu unu göstermiştir. 

Bcr.cc hnlır... günler, bıribiri arkasından nadiren ı"-ı Büyük Briic.nya aJcuı ile ki ınuharrir arkadaş, bir başka g:ı• 
Zira sahnenin eski cnıektarları- üt güıı dcvon1 eder. Şıı kadar ki btı Fransız sahilleri arasında zctedc maruf bir tjcarethancnin, 

ta bir nevi sa~aka v<'rnıc~i n1fına- günler dı.:, ·:ı:1 1 edebiieceıü gibi, sis te Türkçeden başka her şeye benzi -
ır.a l·ulla· l b "'b'l d en dar yer olmasına raif. b' 'b ·1 d ld ı 1 •~ " ·• ~ ·il an u JH ı e en sonra hasma. yardım edebilir. l\Iiktarı, teçhi- _ )·en ır ı are ı e o uru mu~ >....-
~ahi biz, aktör Ilııı haııcddine kar- tatı, hareket kabiliyeti, talim ve teı uı· men, bu sahada, bir ihraç reklamını teşhir edi)·ordu. Ondna 
şı hir haYli bor~lu kaldır;ın1ıza ina- ycşi gittikçe artan ordularınuz bi..ıtün harekeli, tabii ve aun'i bir bir kar giin önce, on Posta'da İs-

a diğeri Bulgari:;tanla 1-Iolanda, Nor-Y • • 
veç, Bclçlka ve Polonya arasında tedıye 
sartlarını ihtiva etmcktcdır. 

-<>--

Romanyada bü
yük bir yangın 

---a---
Petrol sondajları ciddi bir 

tehlike geçirdi 

Bükrcş, 14 (A.A.) - D.N.B.: Baicol 
civarında bttsusl bir sahsa ait bir son
daJ. pazartesi sabahı a\es almış~ır. ~.u 

daı· <la çalısan amelenin ifadesıne go
son b' . . çı 
re kazaya sondaj 5.letlcrinden ırının -
kardığı kıvılcıınlar sebep olmuştur: Bu 
hususta tahkikata devam olunmaktadır. 
Ates civarda diğer bir sondajın deposu
na sirayet eyleıniş ve depo da infilak 
etmıştir. Ateş, bundan bo.şka, Hlokc pet 
rol şirketine ait tiçüncü bir sondaj:ı da 
sirayet ctmişti'r. l\.'Iüessesenin it[a1yesi
nin yangını bastırmaktan ilciz olduğu gö 
ri.ılünce Plösli'de bulunt'.'l Alman itfa
iyesine müracaat edilmiş, Aln1an it[ai
yesi öğleye kadar yangını tam.::ıınılr sön
diırıneğe muvaffak olnnışlur. 

J ıı p on 1 ar " Ruzvelt 
sulhu mahvetti,, diyor 

Tokyo, 14 (A.A.) - D. N. B. 
Yomıvuri Şimbun gazetesı, Ruz· 

veltın, Daytonda yaptığı beyanatı 
mevzuu bahsederek bu beyanatın 
şıddetı Amerikalılafı daha zi~·ade 
endışeve duşurecek mahıyetıe ol
duğunu ve nutkun Reısıcu:: _ ı r 
seçimile alakası a<ikiır bulundugu· 
nu yazmaktadır . 

Japanya sulhü ycnıden kurmaga 
matuf olan üçlü paktın anlaşılaca· 
ğını ümit etmı.ştL Ruzveltın beya
natı bu iıruidı mahvetmiştir. 
V~ıngton, 14 (A.A.) - Reuter: 
Pazar akşamı radyoda söyledıği 

nutukta Reısıcumhur Ruzvelt mü
tecaviz mılletlere, Amerik'l{lın se
batkar olmakla zalım olması icap 
etmıycceğını ihtar etmıstır. 
Reısıcumhur mütecavizlere. top

yekün müdafaa ıçın Amerikanın 
yaptığı askeri ıdmanlarla başbaşa 
gıden manevi kuvvetlenmenm- ıs
tihlalla karşılanmaması lazım gel· 
dii(ını de ıhlar etmı.ştır. 

japon hariciye nazırının 
nutku 

---0--

Yunanistanda yeni iktısadi 
tedbirler alındı 

Atina: 14 (A.A.) - cStefani• Ziraat 
Nezareti, patates zeriyatını;ı teksifini 
emretmiştir. Perakende ve toptancılar, 

cUerindeki gli!-lerin stoklarını hük.üme
te bildıreceklcrdir. İaşe müsteşa.n hal
ka, kahve stokunun önümüzdeki kanu
nusani sonuna kadar biteceğini, o tarih
te ecnebi memleketlerden ithalfıt yapıl
ması memul bulunduğunu bildirmiştir. 

Çinliler mühim bir §ehri 
geri aldılar 

Çunkiııg: H (A.A.) - Altı gün SÜ· 

ren bir muharebeden sonra Çinliler 
Yangtse nehrı üzerinde ve Şanghayla 
Hnnkeu arasında sevkülceys şehri Ma
tang'ı gen almışlardır. Bu işgal Yan.gtse 
Uzerinde Japon müna..k:alatının kesilme
si demektir, 

ııaıılardaııız.. kış. yalnız sahillerde değil; fakat ek><- çok zor!:ıHarla kar•ılıı • ı met Hulıhi Türkçeyi berbat bir 
ı\Htör Bıı•J1.•11•<ldı'ı1 Jı ... ~ '·ıııda. "' halde konusanla•I• alav ed' ordtı. • " ' " • dyetlc olduğu gibi ihtiyatta da mü!c· s.acaktır. · ·. • .. · •Y Cur.1huri~·pttc ;r<'ti~cn nesillerin yakktz bulunac-aklardır. Orduıarımız, Daha önce de, ayni gazetede !\lu-· 

hiç bir fikri yoktur. Aktör Burha· miiotevlilerin boğazına atılmak üzer<, Y A Z A N hiddin Birgen hocamız, dil ve Ja-
ncddinin \'ut ... ııa a•·dct etnıek sa- •ı i•lerı'nıt~•.· bozuk! kla ·1 r'• • ~ • kaplanlar gibi hazır bulunınahdır. Duş- '' ı ı ti ... ~ ıı..""KI · u rı ı C •.r· 
adetine nail oluşunu bavran1lamak manın bir gece ic;inde, deniz i..ı.stiine vey:ı Al D N DA 'JER sürüyordu. Bütün bunlar. göstrri• 
kadirsinaslığını göster~ı~i~ olan ar- denize (gülüşmeler) yarım mi:yon in!'ta- yor ki bize artık .veni rnıinnda bi.e-
kad:Jslarımız az yazı \•azrnamışlar- l\.luallim Naci, yahut bir Süleynıaıaı 
dır. Fnkat aktör Üurh;ncddini, tak- nı t'ırlat:nağa k!ıfi gemi ~·e mavna ha- 1 2 - Kale ,.c Bulonva linıanl:ırı, - '"azif liızun ... Yeni ıninada dedi-
d . d !:ırladığı ınuhakkaktır. Şimdi mevcudu nıühin1 kuvvetleri bindirnı.::~c mü- .. · ırc c~cr hususiyctleı-i!c tcba.,.'iz . . . .. .. . g-ını, yani, bu zamana göre sa"'-
ettircn bir yazı~·a rastlanıadını. ı mılyon 700 bın kf.şıye çıkan ana\·a.ta.n sait gcnlş \'C buJuk Jımanlar de- lanı b·r dil f h" " 

Al ~ rouh.::ıfızl.::ırı silA_ hlarını ellerinde bulun- "ildirlcr ·, fazla vapur barındıra- allı'm 1
,.c '.~azkı k~·.cd~ar0.-. 0

1
8 1k~ mbll• <lör Burhaneddin ... Bilir misi· mune ı ı ye ·ı w 

. durmalt ve sungülcrini bilemelidirler. nı•zlar nıııall'ı ·· k''.·:d. ı· d ... 11 .. :: ki bu nıemlckctte «Hfıınit• bir . 

1 

.. · m ve mun~ .,-, ın e ın ea. 
defa okunabilmiştir. Onun tarafın- °"n' .. 1 . . . b' 3 -_Bu limanların, rı?tımlafrı,dte. kalemi, bu gibi giindelik vanlı la• 
d " b'I' u soz er, Ingılterenın ır Al· sisatı In«iliz tan·arelcrı ta:a ır. an ı rı tash'ıh ·,,.- · b d ·b. d an ... ve ı ır ınisiniz ki otuz sene- "h k d • k . ""' .... "'" b . d"I . ,ın. ıc:a ın a ıraz a 
denberi bütün nesiller Hamidi tek rııa~ ıdb~ac,.ınald a_rşı aı~at uyankıl ~ıddctle doyulerek ta rıp e ı mış· 1 kırbaç rnzif.,,.i gi>rsün? Yoksa. ba 
tarzd8. okurlar· ve e ır ı o ugunu gos ern!e e tir. . . ba\"a dÖsms ııuuıu 

On t f · • 'b' b_ eraber, Almaıılarm yarım mılyon 4 _ Kale bog'azının ingılız kı· gidisle söz de yaz d b'' b"t" ı•ıı ara ından okundu4'tl gı ı.. ınsa ki d k . . d b' 'b , ı a us u ~ 
İste Finten'den bir par('a: ~ nı na e ece gemı ve mavna yıları, lnl!ilizlcr tarafın an ır ı - ('Orbaya dönecek! 
Burhaneddin Davalajiro'dur. Su- lıaztrladııhnı da bildirmektedir. O- raç hareketine lcc.rşı mükemmelen O C l KA ! 

· h nuıı içindir ki, İngiliz bombacıları. tahkı'm olıınnıu<tur. aman ema YGILI rıye sa illerinde fırtınolara haykı· ' 
rır: Çörçil nutkunu irat ederken Al· 5 - Bu sahillrrde İngilizler, b:i-

Bahri zehhaaar değil, ebri şirer· manların Vilbemshafen ve Bre-- yük ınayn Lrlaları vücude getir· 
bailr değil, ınen limanlarını, Fransa, Belçika mi !erdir. 

Hep yanardağlarla dönse Cİ· ve Hollanda sahillerindeki Loryan, 6 - Almanların, rnayn barajla· 
vairım dönmem. Şerbıırg, Diyep, Bulonya, Gravlin, rını İngiliz kıyılarına kadar uzat· 

İşte Esber'den bir sahne: Dönkerk, Ostand, Zebrügge ve muları ıniimkün dei:ildir; buralar· 
14 Birinciieşrin Salı Burhaneddin Pencab Emiri ro-- Roterdam linıanlarile bu limanlar· da sahili takiben hayli geniş bir 

lündedir. Ona sorarlar: daki ticaret geınilerini ve Grine <aha acık kalmıştır. pprPQpgprpir.'llPP p( maiv oto hf 
- Kimdfr bu kadın ki bnnda bnrnundaki uzun menzilli Alman 7 - Bir ihraç hareketi başladığı 8.00 Proııram, 8.03 .Müzı:C: Hafit 

maslub? toplarının me\'Zilerini de hombar· ~aman, İngiliz donanması, kısmen program (Pi.), 8.15 Ajan, haJeı-. 
O derhal kükrer: dıman etmişlerdir. Bu dövülen barajları tarayarak, kısmen de İn· leri, 8.30 .Müzik: Hafif program
- İşte 0 kadındı sizce matluub! yerlerin hepsi, Çörçilin bahsettiği 1

1 

riliz sahiline yakın seyrederek çı· (Pl.). 8.50 Ev kadını. Yc.rnek ı;,.. 
* Alman ihraç ordusu için hazırlan· karma )'erine dayanacaktır. tesi, 9.00 Kapanış. 12.30 Program, 

Evet... Hamidin kahramanlarını nııs olan gemilerle mavnaların bu- 8 - Her çapta İngiliz bataryala· 12.33 Mılzlk: Muhtelif sarkılar 
Tokyo, 14 (A.A.) - D. N. B. 
Dün yapılan bır ooplant':'a. h~· 

riciye nazırı Matsuoka demıştır kı: 
•Üçlü pakt hiçbır memlcketm 

aleyhine müleveccıh değildır ve 
Belgrad ormanı civarında hiçbir memlekete karşı tevcih e-

fundalıklar tutu§tu dılmek için de aktedilmemiştır. 

Hür Fransaya 
on dört milyon 
kişi iltihak etti 

varatrnıs olan tek san'atkiir odur. lundukları limanlardır. Bundan ev·. n, bütün Kale boğazının her tara· (Pi.), 12.50 Ajans haberleri, 13.05 
Ve Hamit sahnede bugüne kadar v~l~i .Y~ınuzda da. izah ettiğimiz 1 hnı ölçüp biçerek ve murabbalata Müzik: Muhtelif şarkılar (Pi.), 
ondan başka türlü okunamamıştır. gıbı, lngılterc, bu lımanları mun· taksim ederek atışlarını şimdiden 13.20 Müzik: Karısık program (Pl.) 

Yalnız sahnede mi? tazaman bomlı.alamakla, Almanla- tanzim etmislerdir. Sisli bir hava· 
14 rın ihraç hazıriıklarmı perişan et- da dıılıi, bar~ı· atesile İngilizlerin .OO Kapanış. 18.00 Prol!I'am, 

Dün akşam saat 16.30 da Bclgral Paktı imza "'1cnlerın umlllllİ ar· 
Hayır! .. Mekteple ve san'atte de.. k · 18.03 Müzik: İskandinav musil<lSi 
Hamide bir klasik okunma tarzı ıne gayesini takip etmektedir. •Kanal, dedikleri bu mm takayı (Pi 

1 18 30 
K (Ç'ft . 

ormanı civarında fundalıklar tu- ı zusu dünyada yeni bır nizam kur· 
tuşmıış, 18,30 da Beyoğlu itfaiye mak ve sulhu kabil olduf(u _kadar 
gru·pu yangın mahalline gıtmı.ş, sa· çabuk yen;den tesıs etmektır. Bu 
at 20 de ate.; tamamen onlenmış-- teşebbüsleri baltalıyaca<c her te
tir. Yangının scb .. bı ar~tırılmak· şebbüse karşı JaPQnyanın ntücade-

---·•ı---

Gl. Golün Çörçile telgrafı 

«Nihai zafere kadar harbe 
devama söz veriyoruz» 

Bir Alman ihracına en . mus·· aı't ezbere dövebilirler. · ·. · onuşma . _ı . cının yaratnus olan biiyiik bir san'atkh- sa t) 18 45 M k Çift 
~örünen 'er, Fransız sahillerı' le İn- 9 - Büyük bir gemi ve mavna aa 1 • · ... , _uzı : çının sa• dır Burhaneddin... " ' t 19 00 M A h lk 

Ona sordum: giliz kıyılarının hasretle öpüşmek, kalabalığ~nı~ _bu d~r sahada top- a 1·_ •. uzu. vru~a a me-
- Bu muvaffakiyetinin sırrını istiyen dudaklar gibi birbirine doğ.' Ianm_ası, !n~ılız ~ahı! bataryalarına l<l<i:ilerı (!'!.), .19_.30 A1ans haber· 

bana sövle.. ru uzandıkları Kale ile Duvr ve ı olduııu gıbı İngıliz hava ordusuna lerı, 19.4:ı Muzık: Fasıl heyet{. 
tadır. leye gırecek vazıyette olması ia· _ Basit... dedj. Ben Hılınidi Bulonya ile Folkston limanları a· da, ~onanmas?'a aa iyi bir hedef ı 20.15 Radvo gazet~. 20.45 Müzik: 

temsile karar verince onun şiiri. rasındaki sahadır. Pas de Calais ya. teşkıl edecektır. Ankara radyosu küıne saz ve_ ses 
ni en iyi okuyabilecek olanları a- ni Kale boğazt denilen bu yer, Bü- ı ı_o - Kale boğazı medd!i cezir· heyett, :U.3? ı,<:oı;~a (İstatıst>lt 
radını. Ve buldum. Bunlardan biri vük Britanya adası ile Avrupa lerı, a_kıntıl~ı ve fırtınalarıle meş ~muım .. Mudurlugu tarafından), 
Hami din aşığı olan Süleyman Na. kıt'ası arasında, en dar yerdir. ı hur hır yerd~. Bunlar, mavna, dıı· ~1.45 Muzik: Radyo salon orkes
zif idi. Diğeri ise 0 devrin en bü. Fransadaki Grine ( Gris • Nez ) Iha, i~ti.mb.?t:. motörbot, filika ve t~ası. 22.30 Ajans 'haberlerı; Kam
yük şairi Tevfik Fikret... Ve Fin· ve Bla'"!e ( Blanc _Nez ) hıır- slaal ~ı.bı küçhulkikvli~yab~~ttal v:ısıta· Mbıyoik·NU'kuR td Borsasıal (FıatJ: 2tr2.4fi 

-<>-- 7.tmdır .• 

Yugoslavya 
(Baştaarfı 1 irıcı saııfada) 

mutmain olan n1Hıetunıı. bu yenı ni
zamda bayati kuvvetinin kendisine bah

ıettiii Yeri elde cdecel:ine intizar eyll
yebilir, Dahilde barış, nariçte barış, sl
yaseUmiz.in ana hatlarıdır Avrupanın bu 
i\inkü ekonomik kargaşalıkları zama
nında komşulanmıza sıkı bir iktısadt 
bağlılık, milletimizin bütün ik.tısadl ha
yatının temelini teşktl etmektedir.> 

L<>ndra, 14 (A.A.) - İngiliz radyosu· 
na &:öre Yugoslav Başvekilı, dünkü nut
kunda, Arnavutluk.la Bulgarıstanın ce
nup Yugoslavyası üzerindeki emellerin
den bahsederek demiştir ki: 

c- Yugoslav milleti, cenup Yugos
Iavyası topraklarını, biltün Yugoslav hu
dutlarını icabında kanı He müdafaaya 
azmelmi§ bulunmaktadır.> 

Yolcu ve 

hancı •• 

Bir gazete ilan ediyor: 
- Mantıksızlık müaa· 

bakamız bitti .• 
Diye. Buna gören Nane
molla: 

- En önce bu müaaba
ka mantık•ızdı.. Sonra, 
mantık yolcu, aen hancı i
ken buna imkan mı var? .• 
Dedi. Maliim a .. ne demek 
iatediğimizi aril olan an
lar. 

Yolun yayaaı 

harbin karası 

Her kes pek tabii ola
rak Romanyadaki Alman 
İfgali ile meşgul. Politika 
ile meşgul olmak pek a
detimiz olmamakla bera
ber Nanemolla ile biz Je 
bu bahse temas ettik le 
üstat şöyle dedi: 

- Malum a, yolcula
ğun otomabillisi, arabalı· 
sı ve yayası vardır. Har
bın de denizlisi, havalısı, 
kara/ ısı vardır. Denizde 
sökmedi, haada olmadı, 
timdi galiba karalısı tec· 
rübe edilece%. A. ŞEKl~ 

KISAA..JANS 
HABERLERi 

Londra: 14 (AA.) - General da Gol, 
10 ilkteşrinde Duala'dan M. Cörcil'e asa-

ğıdaki ıeıgrntı gön f~~;::;,ı;;;mrr 
dermiş lir: 

lapanyada 
cDilşman kon

trolu aJtında bu
lunmıyan bir Fran 

ten'i Fikretten, Ncsteren ile, Eş.-\ nundan lngiliz sahillerine 30 _ r ıçm, te e ta u manıalar· uz : .. a yo s on .. '?;;-es ası 
beri Süleyman Naziften geçtim. 40 kilometre kadar bir mesafe var. dır. . . 23.00 Münk:. Dans muzıgı (PL), * Madrid: 14 - Toledo'da Al.kazar sız toprağından si

saraylJlın harabelerini ziyaret etlikten ze ve İngiliz impa
sonra buraya dönen ve buradan tayya- ı ratorluğunun kah
re ıle Sevilla'ya hareket eden İtalyan raman milletlerine 
Maresali de Bono bir müddet orada ka- nihai zafere kadar 

* dır._ Her iki sahildeki ağır Alman 11 - Bu ınmta.~ada _İngılız kıyı- 23.25 Yarınkı program, 23.30 Ka.· 
Bnrhaneddini sevelim. Tek jü- ve lngiliz bataryaları birbirlerini !arı, ~ıkarmayı guçleşlıren, buna panış. 

bile ile ona karşı olnn borcumllZll ateş altına almaktadırlar. Burada mukabil müdafaayı kolaylaştıran 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 

ödedi~imizi sanmıyalun. Alman topçu ateşi altında, Kale v~ bir şekilde dik ve sarp yamaçlarla Hazin bir irtihal 

lacak ve Granada'ya gidecektir. müttefiklerin yanı 

Uzak Şarkta başında h~roo de-
vam etmeı:c soz ve 

* Tokyo: 14 (D.N.B.) - Fransız Hin 
di Çinlsıle Japonya anlaşmasını imza 
eden Gen~r.al Nişihara Tokyo'ya gelmiş 
ve şahsi mtişahed.esine göre Sıyam -
Hindi Çin1 gerginliğinin umumiyeUe 
zannedildi4i kadar vahim olmadığını 
sdylemiştir. * Kun Ming: U (Reuter) - Japon 
tııyyarelerinin Kun Ming şehrini boı_n· 
bardımanında Amerika, İngiltere ve Al
m3Jlya konsoloshaneler-i hasarı uft'amış
nr. * Nevyork: 14 (Stctanl) - Ameri· 
k.an petrol müesseselerinin Şanghay ve 
Hong Kon.g'daki depalarını Suıgapura 
naklettikleri bildirilmektedir. 

ren on dört milyon 

Franstz veya Fran ~""".:..""=· 
sız himaye idaresi 
ııtında bulunanlar GI. De Gaulle 
namına tam itimat ve sadık dooUuJtu. 
mun iladcsıni takdim ederlm.• 

Çörçil, General dö Gol'e şu cevabı ve:r 
miştir: 

cTelgratıruıı biiyük bir sevloçle al. 
dım. Size ve mücadeleye sonuna kadar 
bizimle devam kararında bulunan bütün 
Fransızlara samimi temennilerimt Yolla
nın. Maniaların hepsi aşılıncaya kadar 
ve davamızın zaferıni bJrlıkte idrak e
deceğimiz zamana kadar atim.Je Y~a .. 
na sebat edecefiz.> 

Par isli kom~diycn Si!ven'in bin Bulonya limanlarınd~n karşı sahi· 1 doludur. . 
dokuz yiiz altıdaki talebesine: bin le ihraç, ilk bakışta kolay görün. 12 - ~~ sahı~, Lond~aya yakınlı. 
dokuz yüz kırkta, Ankaradaki nıektedir. Bu dar mıntakamn İ· ğı ve muteaddıt demıryolları, as. 
Tiyatro Akademimizde, mutlaka, ki tarafına bir mayn barajı vücnde falt şosel~rle merkeze ~ağlı olma
hasret çeken bir kürsü vardır. getirerek bn mayn tarlalarının hl· sı dolayısıle pek kısa hır zamanda 

Nizumettin İtcn:il mayesind<j. İne-iliz sahillerine as- bü:ı:ı1k _ihtiy.~t ~vvetlerin koşup 
k~r dökme'lc nazari olarak sühıılet· yetişebıleeegı hır mıntakadır. 

Sağlık 

55-Ba hisleri 
----· ...... 

Apandisit 1 

le yapılabilir. Fakat, tatbikatta çok • ~atırımıza gel~n gü~lük_le~i, ~-n 
güç bir iştir. Bu güçlükleri anlata· iki maddede hulasa ettik. Ild uç 
lım: ay evvel, İngiltere daha hazırlan· 

1 - Alman ağır bataryaları İn· madan, 8ni bir baskınla tntnlması 
'li h'I' • d ........ ğü. 'b' nisbeten kolay olan bu mıntalaı, gı z sa ı. ını ovuu gı ı U%UD • • • • • • ü idil 

menzilli Ingiliz topçusu da Fransız şımdı bır ihraç ıç~, en m ş 
kıyılarını ve bütün boğazı dövebi· şartlar arzetmektcdir. 
liyor. Abidin DAVER 

Apandisit denilen k6r baiınak llUha- ru·· RKI" YE 1 Amerika - Mekaika mütterek bı, "'1manında müdahale edilmezse teıı- ı 
likeli olur. müdafaa pakb hazırlanıyor 

Arazı: ı - Kamın sağ tarafında han. (Bıı;tarafı 1 inci sayfadaJ Va:ıJngton, 14 (A.A.) - cSle!ani>: 
cerle dolrunulmuı gibi keskin ve ;ıiddelll Türkiye, Alınan ihtıraslarının Birleşik Aınerika ile Meksika aramıda, 

Alınan yada 
ağrı Hastaya sorulursa uınumlyelle gö- neler olduğunu çoktan bilır ve evvelce Kanada . Amerika müşterek 

1 k bek ile kalça zavıyestnden ayni mesafe- kendisını satacağına veya korkuya müdafaa paktına mümasil bir pakt ak· 

Arnavut U ta de bır nolctayı gbsterır. Bu noktaya ba· kaptıracağına daır hıçbır alamet di icln müuıkercler yapılmakta olduğu 
.._ bildırilmektedir. * Bertin: 14 (Slefani ı - Führer iıaı aılma<ı keskın bir a • .ı yapar 2 - Bir' gıöstermeınektedır. 

ya Mübadeleler ve Dövizle, Naz.ırını ka.. tah~ı· dat müddet sonra bulantı veya evvel! ye- Türkiye bizzat kendi azim ve i· Dördüncü deatroyer kafi. 
bul etmiş ve Alman Nazırı Dr Funk da y mek, sonra safra kusmak. 3 - Anud radesıle kurtulacaktır. leai İngilterede 
hazır oldu!u halde uzun uzadıya goruş- . . bir inkıbaz. Yugoslavya, kendini müdafaa. e~~k Londra, 14: (A.A.) - Reuter: Satılan 
müşlür. (Bastaarfı 1 ıncı saııfadal K.rız bırkaç saat sürebilir ve geçer. karan, dağlık bir arazjde ve çetinlığıle torpidolardan yeni bir kafile son ıün· * Stullgarı: 14 (Stelani) _İtalyanı taatının · muvasalatı hakkında jBazan da bı!Akıs araz devam eder. 38,5· tamlan ordusu sayesinde ıimdıyc kadar •l4rd~ bir İngiliz limanına gelmiştir. 
gazetecileri Faşıst Stmdıkası Reısı Gug- •Deutsche Dıplornatısclıe Korres- ı S9 a çıkan hararet aynı sevı:ede kalır. hrrpalanmamıştır. . . u. • Torpido muhriplerinden btrın.in kaptanı 
lielrnotti buraya. ~elmıştır nd nazetesı şu tefsıratta bu- Ağrılar kesilmez. Kayler yeşılımtrakla· Yunanistan ı.e eoslerdıgı kuvvetli mu seyahatinin hAdisesiz geçtiğtnj ııö,.Iemış· 
ı d . po ~~chr~ l 11ır, sonra da mevaddı gaite halıni alır. kavemet gayesinde mas.un k~lm~lır. . tır 
talya a \ Iunm hiikmü daircsind Ro-- Knz, nadır olarak. müsaıı ı;ekHde geç- Mihverın Mısr ve Sılven e aıt PIA· 11!'!!!!!!!!~~!'!!!!!!!"~~~~!!!!!!!!~~ 

Garantı uıe verilen A~ mczı.e kayler gıttık"" siyahlaşır. Yüzün nına Jkınci engel Akdenıztn şarkında 1' eueral Reserve Bank'ın neı;redil· * Roma: 14 (Sıetanı > - Son günler. ' manyanın em~endını müdaf an rengı değısır. Nabı.ı halilkr. Uzuvların gıttıkçe artan Ingiliz kuvvetleridir. mış bır raPQnı, Bırle:;ık Amerika· 
de nıutat içtimaJannı akdeden Italvan- askerleırnın R d ~-aya uçları morarır. -<>-- da para haJınde mevcut altın mik-

. ktedır hır umen or usu vucu· 44 ·ı. d 1 
\>!acar muhlelıt mObade!e komısyonu mu . al An Kronik apandısitte ağrılar, bazıları Amerikada alhn tarının 21 mJlyar 2 mı..;on O a· 
me;!1:aisfni bitırnıi' ,.e itıhlflar ımzaJan- de getırnıc.k ıçın gencr tones- ıa 'dd ttı olarU tekerrür ra balığ olduğunu ve a.:!U.Stos S?-
mıştır. kuya yardım edcceğını yazan ga· ~:~.' bazı rı şı e Vaşingt.on. H (A.A.) - Stefani: nundakı veküna nazaran 331 mıl· 

Zetc. ·o· 1 le de,·am elm_ektedır: ak r~- ik d b' al 1 - 't d bır tezayüt Yunaniıtanda 

* Alina: 14 (Stefanı) - Knl rlün 
Harbiye ve Bahriye müsteşarlarını ka
bul etmiştir. 

Yugoslavyad..-

* BelJlTad: 14 - Cenubi Sırblstao· 
d.Jn Yunanistana koyun, ke(>ı ve emsa-
1 i hayvanların ihracı hakkında Yugos
la\.'Ya ile Yunanistan arasında. bır an
laşm3 y~pılmı.ştır. 

Hür Fransada 

• b ı,;. f Krızde gecikmeden doktoru çağırm · ı ~en ı ay a ecne ı tınının yon do ar mı.-< ~rm a 
cİngıJızJerııı u ın"">a tan Pl'k elzemd.c Hastaya kal'ıyyen kımıldama- 1 akınında kı tenakusa rağmen bugün bulunduğunu natıktır. 

memnun olmamalan anlaşılır bır 1<t l ı••C11•••ı•••••••••••••••••••••• T 1 masınt tavsıye etmel.ı Agrı g~l~n !IO a . • •evchr ı.on-Ora. ıtu esro rejımının . - d buz 
, h t 1 k T sevivesıne. k>cına bir kese ıcın e YENİ BI'R NES'E VE SAADET 1 l\'ı günlerını a ır ıvara . ilea l!l· koy~>.ılı. B.,,1., deri ar .. ına bır veya 

1 

Y~rın Akşam 
bı kımselerın yardımı ıle Roman· bırkac faoıla koymak şarttı•. Buz bu· M ELEK KA YNAGf, ZEVK - EÔLENCE 
vanın bir ııun Almanvanın düş· lunmadıgı takdırdc. sık sık deı!iştirilen' VE GÜZELLİKLER F 1 L M 1 
;.,,anları safında ver alacajiı hak- sıcak havlular hcıstayı ferahlatır. Dok· fRANSfZCA SOZLO' 
kında en giizet umıtler beslemek· toc gelınceyc kadar hıçbir yiyecek ver· Sinemasında 

te s~ı hiıdı.elcr tcrsıne bır isti· meır.ek 13zund~ K U y R U L U y I L D I z 
kamet almıslır. A ''rupa tesanüdu· İngiltereye «Uçan kale» ler 
ne gıden yolu bulm~ olan Ro.man-
ya İngılız sabnlaıc:l.ırm.n tahrıka· verilecek 
tına henüz vakıtken ı·ır nihavet Ncvvork. H (AA) - Reuter: ROLLERDE: vermı.ştır Et<er lngı'tcrc Rumen Nevyork Herald Trıbune l(aze-* Dualo: 14 - C.,Çen halta Kame· petrol kaYnaklarına ka!'1'1 planları- tesının Vaşıngton muhabırmc go· 

nın'a gelmış olan hür Franmlann şefi nı ·ba~armrtk tasavvurunda 1se. bu- re. Amerika hU.kitmeti • l.Jcan ka· 
Genemi de Gaulle, burada yapılan bi.r, ,eun Almanvan:n uvan1kJıi!ı .save- le .. ıs-n~ı Yerrlen dev ı!ibJ bon11bar- 1 
merasımde Ka.menın 'da bulunan iki a- ~ !'iınde Avrupa memll'kt:l!crıne ta- d?man tay·var<'ler1nın \'a-k1n bır 
laya bızzaı' bayrak.la.rıru vermıştır ı arruz drvrının ,.:?ectığıııı naz:ırı ı zamanda i!lJ:?:l_tereye Ycrı!mesinı 

(A.A.J dıkkate almak mecburıvetınde<lır.• tetkL< c:mck:ecıır. 

MARY ASTOR·ROBERT YOUNG 
FRANK l\tORGA"I · FLORENCE RICE - EDNA MAY OLIVER . . 

Aıınca: En son FOKS DIJNY A havadisleri 
'ıımarnlı biletlrrin bu !!Ünden aldırılması rica olunur. Tel: 40868 

Merhum .Asir mutasa.rrı.t ve kuman
danı General Matın eş~ merhum K..,.. 
tam.onu meb'usu İzzedctinirı, sabık M.a.c 
arit Nazırı Fahreddinin yengeleri, Topc 
rak Mahsulleri Ofisi Umum Müdür mu. 
avini Sa.kir Ri!at ve Sazpmıs şirkett 
mılhendlsi Hıimid Rıfat Turıı1ıııın anne.. 
leri, Be,.oğlu merkez hekimi Kemal So• 
mer ve Gelibolu eşrafından Burhaned• 
din Tanrıöverin kayınvalideleri ve m.U• 
hendis Necdet Er:ularun b(lyük ka:-ın. 
validesi Bayan Neyyire Ri!at Tural vo. 
fat etmiştir. 

Cenuesf (U teşrinievvel 940) salı gil.. 
nü Şişlide, Saman;·olu, Mehtap sokaJd 
Nur apartunanının üç numaralı dair&ııı 
sind"'1 kaldınlacak, öğle namıızı Teşvi .. 
kiye camtinde kılındıktan sonra Feri-o 
köy aile kabristawna doli>edilecektlıı, 
Merhumeye mai!firet temenni ederkel!I 
ailesi erkAruııa ••ilık diler, taziye(leri-o 
mizl &unarız. 

Hapishanelerin kor1."UnC deh· 
lızlerini inleten, Demir kafes
leri sarsan, lıcnı crkar feryat· 
~.:ırınt işittinız mı? Bunların 

heosıni 

MASKELER AŞ~.GI 
Baş rollerde· 

BUCK J10AJfNES -
RUTH COLEMAN 

Amrrıka Polıo te;;kıliıtıııı şa· 

sırtan. Memleketlerı bıı· afet 
l!ıbı sarsan mu~hış Ga"'1Ster 

fılmı 

YAR 1 N 
Matinelerden itibaren 

ALKAZAR 
Sın<':nasmJ~ BA5Ll\'0R 



SAYFA - 4 

Afrika harbi 
(BastaaTfı 1 inci ıa11fada) 

yarelerine mühim hasarlar verdi
rilmiştir. 

Bir baskında Demenin denize 
bakan kısmında büyük bir yangın 
çık.ıruş ve büyük bir binaya ağır 
lıir bomba düşmüştür. 

Tobruk üzerine baskınlarda bü
yük yangınlar ve infilaklar ol
muştur. Limandaki gemiler bom
bardıman edilmiş, bahriyeye ait 
bir kışlaya tam isabetler l<.aydo
\unrnu:;tur. 

İTALYAN TEBLİi';İ 
Roma, 14 (A.A.) - 129 numa

ralı tebliğ: 
Sirnali Afrikada: Zırhlı düş-

man otomobilleri Sidibarrani'nin 
cenubu şarkisinde taarruza kalk
mışlarsa da topçumuzun ateşile 
püskürtülmüştür. 

Hava teşekküUerimiz Mısırda 
İngilizlerin Fuka ve Daba tayya
re meydanlarını bombalamıştır. 

Ü<; harp gemisi Sidibarranidek.i 
mevzilerimizi bombardıman cbniş
se de zayiat ve hasar yoktur. 
Şarki Afrikada: Hava teşekkül

Jerirniz Lodvarda ve Kızıl deniuie 
Perimde yangınlar çıkarmışlardır. 
Düşman tayyareleri Maggi, To

selli ve Gurayı bombard:man et
misse de hasar hafif olmuştur. 
Düşman tayyareleri 12 Adadan 

Lorosda Portolarpo limanına da 
taarruz t '..miştir. 34 ölü ve 20 ya
talı vardır. 

A d ene 18 inci Hava Akını 
Aden, 14 (A.A.) - Dün yalnız 

hareket eden bir İtalyan tayyaresi, 
harbin başlangıcındanberi Adenin 
maruz kaldı~ı 18 inci hava akınını 
yapmıştır. Maddi hasarat ve insan
~a zayiat olma.ını.ştır. 

Kösteaıce 

Hava harbi 
<Bastaa'rlı ı inci aamada> 

tarın söndürülmesi hakkındaki niza.mat 
oiddeUendirilın.iştir. İngiliz hava kuvvet 
terinin bombardımanlarını bu mıntaka ... 
ya kadar genişleteceklerini Almanlar 
tahmin ediyorlar. 

ALMAN TARRUZU 

Hava ve Emniyet Nezaretleri tebliği: 
Düşmanın 13/14 gecesi taarruzlan e

peyce geniş olm~tur. Londra ve civa
rında, evler, ticarethaneler ve sanayi 
müesseselerine ait binalar hasara uğra
mıştır. Ölenlerin miktarının geçen gece
kilerdcn !azla olmasından korkulmakta ... 
dır. 

Kontıukların bazı noktalarına bom
balar atılmışsa da raporlar, hasarların 
ancak bazı mahllere münhasır olduğu
nu ve telefat miktarının !azla olınadı
ğını göstermektedir. 
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Soldan sağa: 1 - Bücür. 2 - İptidası 
olmıyan; san'at. 3 - Mahfaza; :ihenk. 
4 - S:ıhip; atik, 5 - Sancak. 6 - Hi.i
kümdar; çocuk. 7 - Harnp. 8 - İngil
terede bir şehir; nota. 9 - Hakaret ke
limesi; kat'edilrniş. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - İstanbulnn 

her nevi hayvanın küçüğü. 4 - Kalil; 
bir nevi demir. 5 - Demir veya tel 
rabıta. 6 - Bir ırk; basit. 7 - Ağır. 8-
Tutkal; nota. 9 - Nota; sönük. 

Bİll llA,c-rADA 156 İNGİLİZ AKINI bir kazası. 2 - l\'Ieydana getirilen işler; 

Londra: 14 (A.A.) _ 12 birincites- kuru nebat. 3 - Elbisenin bir kısmı; 

rin günü şafakla nihayet bulan hafta 
zar!mcla İngiliz hava kuvvetleri Al-
manyada ve Alman işgali altındaki mem 

icket1erde muhtelif hedeflere 156 akın 

vaomıslardır. 

Yoni ne~riyat 

Hukuk gazetesi ç ı ktı 

Son bulmaca.nm haJkınUmi~ tekll 
Soldan sağa: 1 - Servet. 2 - Sem; 

Acaba. 3 - La; Piyaz. 4 - Surahi. 5-
Semer; Kan. 6 -Enin; Ek. 7 - Namcş.

rut. 8 - Yave; Zor. 9 - Şirin; Ye. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Seksen. 2 -

Sel; Enayi. 3 - Ema; Mimar. 4 - Se
nevi. 5 - Vapur; Şen. 6--: Ecir; Er. 7-

Altı scnedenberi Cevat Hakkı ÖZbcy Tayakkuz. 8 _ Bah~; Toy. 9 - Hazin; 

tarafından türkçe ve fransızca olarak 1 Re. 
neşredilmekte olan Hukuk Gazetesinin !!!!!!!'.:!!!!!""'-"!!!!"" _ ____ !!!!!!!!!!!!!!!il 

üçüncü cildinin 45-46 numa·alı nüsha- Üsküdar İkinci Sulh Hukuk 
lan daha güzel ve mütek.iiımil bir şekD- Mahkemesini.en: 
de intişar etmiştir. Bu nü!;:hada Rize 940/231 
meb'usu Ord. Profesör Saim Ali Dilem- "Üsküdarda Selimiye mahallesin-
renin Ceza hukukuna, Profesör Mustafa de Hamam sokağ:nda 38 No. lu 
Reşti Belgesayın İsviçre Federal Mab- hanede sakin iken 6/9/94() tarihin

kemesi kararlarına, Profesör Schwartz'ın de vef~t eden ~e terek~si~e mah
Medenl hukuka Cevat Hakkı Özbe in kememızce vaz ıyed edılmış bulu-

-
i KDAM 

lstanbul Sıhhi müesseıeler artbrma ve 
ckıiltme komisyonundan: 

Leyll Tıp Talebe yurdunun azı 6500 çoJ!u 7000 litre benzin! açılı: ebfltme
ye konulmuştur. 

Eksiltme 26/10/940 cumartesi günü saat 11,30 da Cağalotlunda Sıhhat "" 
İçtima! Muavenet Müdürlüğü binasında lrun.ı.lu kom.isyanda yapılaPcaktır. 

~fuhammen fiat: Benzinin beher litresi 25 kuruştur. 
İstekliler şartnamesini her gün kflımisyonda görebilirler. 
Muvakkat teminat: 131 lira 25 kurue.tur. 
İstekliler 1940 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı ve

sikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile 
birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. c9739> 

Devlet kitapları mütedavil 
sermayesi müdürlüğünden : 
Tahmin lıcde1J 

Tadilat ve tamirat 2759.78 lira 413.97 

Perakende kitap satışı işi için İstanbul i..tniversitesi medbalindeki binanın 
dahill tadil.fıt ve tamiratına ait pazarlık eksiltmesi 16 birinciteşrin 1940 tari
hine tesadi.iI eden çarşamba günü saat 15 te Ankara caddesi İkdam yurdundaki 
Müdürlük binasında yapılacaktır. Hu.sus] ve lennl şartnamesi, ilk keşi! evrakı 
Müdilrlükte görülebilir. 

İsteklilerin kat'! teminat akçelcrile birlikle ilAn edilen saatte Müdürlük ko-
mü~yon odasına müracaatları. c9865> 

Başvekalet meteoroloji i ş le ri 

umum müdürlüğünden: 
1 - Orta mektep mezunlan ile lise mezuıılarınCan kt'lldi grupları arasın

da yapılacak müsabaka ile memur alınacaktır. 

2 - Talip olanlar mezun oldullları mektep ve mezuniyet tarjhi, iki adet 
vesikalık fotogı.-:flarıru istidalarile birlikte Ankara posta kutusu 401 adresile 
Umum Müdürlüğümüze gönllermcleri. 

3 - Müsabaka şekil ve şeraiti ayrıca kendilerine yazı ile bildirileceği 
ciheUe jstidalarına açık adreslerini yazmaları lüzwnu il;in olunur. 

c9570> 06459> 

Beykoz askeri satınalm• komisyonundan: 
1 - Askeri ihtiyaç için 1146,6 metre mikfıbı kere~te pazarlıkla 

nacaktır. 

2 - Pazarlık günü 16/ 10/940 çarşamba günü saat 15 tedir. 

sabn tlı-

3 - Talip olan evsafını ve şernitini öğrenmek üzere her gün Beykozda 
&atınalma komisyonuna müracaat etmeleri. c9862> 

' 'I.~ - BIRİNCİTEŞRIN 1940 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMİ MERKEZiNDEN: 

iki Milyon Maden Suyu 
Etiket i Bastırllacaktır. 

Münakasa kapalı zarf uaulile 18/10/940 Cuma günü 
aaat 10.30 da Kızılay Satı§ Deposu Direktörlüğünde icra 
edilecektir . 

Taliplerin 
lan olunur. 

• nümunesini görmek üzere müracz.atları ı-

lstanbul Emniyet Sand ı ğı OirektörlüQUnden: 
9f0/1947 

Emniyet Sandığına borçlu ölü Vasll varislerine ilful yolile tebliğ: 

Sağır Sava oA:lu Vasil, Beyoğlu Feriköy birinci kısım Ş_!mens Bilezikçi so
kak eski 40, yeni 127 numaralı kAgir bir evin tamamını birinci derecede ip~ 
tek göstererek 12/12/938 tarihinde 27571 hesap numaraslle Sandığımızdan al
dığı (800) lira borcu 20/6/940 tarihine kadar ödemediğinden .faiz, komisyon 
ve masarlli ile beraber borç (920) lira (11) kuruşa varmıştır. Bu sebeple 3202 
numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi başlamak üzere tanzim olu
nan ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gönderil
miş ise de borçlu Vasilin yukarıda yazılı adreste öldüğü anlaşılmış ve teblil 
yapılamamı§tır. },fezk{lr kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebligatın nan 
suretile yapılmasını fımirdir. Borclu öl:i Vasil mirascıhırı işbu i1:1n tarihinden 
itibaren bir buçuk ay içinde Sandığrnıza müracaatla murislerinin borcunu 
ödemeleri veya kanunen kabule sayan bir itirazlan varsa bildirmeleri ltızımdır. 
Mirasçılar ipoteği kurtaramazlar veya:ıut başlıyan takjbj usul dairesinde dur
durmazlarsa ipotekli gayrimenkul mezzkUr kanuna göre Sandıkça satılacak

tır. Bu ~ihetler al:ikadarlarca bilinip ooa göre hareket edilmek ve het'birine 
ayrı ayn ihb~name tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet HAn olunur. 

.9837> 

lnhlsarlar Umum MUdürlUQUndan 1 
Çamaltı ve Koçhisar tuzl.:ılanndan «100> kilodan fazla alınacak tuz için 

tuzun nlüşteri vasıtalarının yanaşabileceği yere kadar taşınması için ihtiyar 
olunacak masrafların içinde bulunduğu'.'Iluz mall sene zarfında da geçen sene 
olduğu gibi Çamaıtı tllzlasında kiloda c15> santim ve Koçhisar tuzlasında d:ı 
kiloda c12> santim olarak tesbit edilmiş olduğu 3078 sayılı tuz kanununun 
4 üncü maddesi mucibince iltın olunur. c9528> 

' Y j nan Abdı krzı Fatımadan alacak ve 
(Bastaarlı 1 inci sa11fada) Milli korunm~ kanununa, Profesör Dob- borç iddiasında bulunanların bir 

ıl -.e Alman beytinin yüksek rülbli za- retsberger'in Jktısadl bahislere ait yazı- ay ve veraset iddiasında buluna.n- Beykoz askeri satınalma komisyonundan: VGksek mUhsndis mektebi satın alma komisyonundan 
bitlri iştirak etmiştir. larile, Emin Ali Durusoyun, Konya meb- ların da üç a_y içinde ve mütevef- Ton Ton Cinsi Mektebimiz bJr .n1otör1eri muayen:- makinesi> alacaktır. Muhammen be

deli 775 ve ilk teminatı 59 liradır. Eksiltme 26/10/940 saat 10 dadır. MalU-
ROMANYADAKİ İNGİLİZLER usu Galip Gülteltinin, Prof.,.ör Suphi fiye tarafından hali hayat.nda Ra-

Bükreş, H (A.A.) - İngiliz ata~rni- Nuri İlerinin ve daha sair değerli zeva- hime lehine ölüme bağlı olarak 
U~rile deniz ataşesi ve memurları bu.. tın ma1ta1eleri, etütleri vardır. Tatbikat Üsküdar 2 nci Noterli~ince re'sen 
cfuı Bükreşten ayrılm~lardır. İngiliz or- kısmında da bir çok faydalı kararları ve tanzim ettirmiş olduil'u 21/8/94-0 
ta elçisi Sir Reginald Hoare şimdilik mütaleaları ihtiva eden bu ilim gazete- tarih ve 3474/3475 N,. lu vasiyet-
Bükreşte kalacaktır. Öyle zannediliyor sini okurlarımıza bvsiye ederiz. nameye karsı bir itirazı olanlar 
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mat it;in mektebe müracaat. • 9666> 

ki Romanyada İngiliz tebaası olarak el- varsa tarihi ilandan itibaren bir 

çiliğin 20 memurundan başka•kimse kal- ASKERLiK iSLERi a·· ;"inde Mahkememize müracaat-
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mıyacaktır. Bugün Bilkreşten ayrılan İn , !arı ilan olunur. (29775) 
Zeytin yağı 
Kuru ü<eüm 
Pır:nç 

Makarna 
Sebriye 
Sabun 

Sirkeci istasyonundan: Sirkecide De-1 15,000 kilo kaşar peyniri alınacaktır. 
mirkapıda amirlik ambarına . 200> 1 \>azarlıkla eksiltmesi 17/10/940 perşem
ton arpa ve yula.f naklettirilecektir. Pa- be günü saat 15,30 da Tophanede Lv 
zarlıkla eksiltmesi 16/10/940 çarşamba !ımirliğj satınalma komisyonunda yapı. 
günü sııat 16 da Tophanede Levazım A- Jacaktır. Tahmin bedeli 11,250 lira, ilk 
mirUği satınalma komisyonunda yapıla ... teminatı 843 Ura 75 kuruştur. Şartna

caktır. İsteklilerin teminatlarile belli mesi komisyonda görülür. 510 _ 9760 

ciHz tebaalanndan mürekkep bir ka!ile 
al<ı;am Köstenceden vapura binerek lı
lanbula hareket edecektir. 

DEMİll :MUHAFIZLAR TEVKİFAT 
YAPAJIDYACAKLAR 

Bülrrş, 14 (A.A.) - Emniyet Umum 
Müdürü, Demir Muha.fızların tevki!at 
~apmasını yasak etmi3tir. Buna muka
l>il 600 Demir Muhafız BükreJ polli kad 
rosıma alınacaktır. 

BULGARİSTAN VE YUNANİSTANI, 
llOJılANYAYA MI BENZETMEK 

İSTİYORLAR ! 
Londra, 14 (A.A.) - Reuter ajansının 

diplomatik muharriri yazıyor: 

Milı?er devleUerinln müstakbel pro
.. leri hakkındaki mütalealann ekserisi, 
Yunanistan ve Bulgaristaru Romanyanın 
hılmuı olduğu yola ıevketmek için bir 
leeebb!iste bulunulacağı merkezindedir. 
Gene bu mütalealara göre, projenin ~ti 
IPn derpi3 etmek~ olduğu şey, Süveyş 
kanalına doğru bjr ileri hareketidir. Mı
ınr ve F!listinde İngiliz ordusu hazır bir 
""21Yette bulunmaktadır. 

Jngilizler efkarı karııtır-
' ak • . ı . m ııtıyor armıı 
Berlin: 14 (A.A.) - Yan resmi bi.· 

membadan bildiriliyor: Bulgaristanda 
Alman k:ıt'ala.n bulunduğuna dair İngi
liz basınında fena niyeUi haberler çık
mıştır. Bunlann hedefi, sulha mAni ol
ma, efk5rı karıştırmak ve sabotaj ha
r eketleri hazırlamaktır. 

Romanya iıgali büyük 
mikyasta genİ§lİyecekrnit 
Budapeşte: 14 (A.A.) - •Röyter>: 

Bud;lpestede gayrircsml mahfillerdeki 
kanaate göre, Romanyanın jşga1i bu ha! 
ta içinde büyük mikyasta genişleyecek-
tir. 

Macar matbu::ıtı, c;ok ihtiyatkar dav-
ranmakta devam ediyor. 

ŞUBEYE DAVET 

Fatih askerlik :ı;ubesinden: 

Emekli yüzbaşı Hüseyin Hüsnü Erli-
min, acele şubeye müracaatı. 

Be<iktas İcra Memurluğundan: 

Y..ıımızı mercime) 
Tuz 

40 10 Gaz günde komisyona gelmeleri. «517-9801> ,Jf.. ... 26 00 Soğan 85 ton nohut alınacaktır. Pazarlıkla 

Bir alacaöın temini için Erenköy kuruştı:r. ıwızı11ı:ııma111 5 oo Salça Pa:ng::ıltıda Yedek subay okuhır.d!l eksillınesi 21/10/940 pazartesi günü sa-
Kokarpınar sokak No. 4 evde 325 oo Arpa mevcut 3914 adet boş sadeyağı, peynir, at 15 te Tophanede Lv. amirliği satınal-

tutmamak için tesiri kat'i, mua.fi
yeti pek emin taze aşıdır. Her ec

zanede bulunur. Kutusu 45 

haciz aJtına a1:nan muhtcJif ev İstanbul A5liye İl(inci Ticaret ıoo OO Kuru ot salca tenekesi satılacaktır. Pazarlt~la ına komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
eşyası ayni ev önünde 18/10/9'10 Mohkemcsinclen: 200 75 Saman artbrması 16/10/940 çarşamba günü ••- bedeli 12,750 lira, ilk temlnatı 956 lira 

1,5 00 11ayvan tuz11 at 15,30 da Tophanede Lv. amirliği sa .. 25 k l N'" · k · d , 
cuma l.'Ü!JÜ saat 9 dan 10 a kadar "'"vket ve Zühtü Özkardeşler 750 500 Un uruş ur. umunesı omısyon a g~ ~ tınalma komisyonunda. yapılacaktır. İ~- rüJür. İsteklilerin belli saatte komisyo-
açık arttırma suretile paraya <;ev- tarafından Be,iktaşta Nüz.hetiye 800 800 Sıg-ır eti teklilerin tenekeleri okulda gördükle-.1 k · C na ge:meleri. 507 _ 9736 
rı ece tır. caddesinde 5 No. lu umhuriyet t _ Askeri ihtiyaç için yukarıda yazılı erzaklar pazarlıkla ısatın alına- rine dair alacakları ves:ı.ik ve mal be- ... 

Mahcuz eşyaya konan J:ıymetin 1 fırınında İhsan_ Kü·ç.ük ve şeriki caktır. deli olan 587 lira ıo kuruşluk vezne 
E 1 h k 1 

Kuleli a!"'kert lisesi için bir adet tabı 
satış sırasında yüzde yetmiş beşi nver a ey ıne 1 ame Q unan 2 - Pazarlık günü IG teşrinievvel 94.0 çarşamba günü saat ondan itiba- mak.buzi1e 1-Jmisyona gelmeleri . 

uht l
·r t ihl rd t ld kl makinesi alınacaktır. Pazarlıkla cksi!t-

bu!mad ·ğı takdirde 25/10/940 mı-. m e ı ar e e sa .n a ı· arı ren akşama kadar yapılacaktır. .. (496) (9G75) mesi 21/10/940 pazartesi günü saat 18 

ma _günurd· saat 9 _dan 10 a kadar ~a~ ı~e~~şdeyn~~~~ye~libo~çul~ur~:rn 3 - Tekrrür edecek ilat üzerindeo teminat alınacaktır. . ~ . • da Tophanede Lv. ômirligi satrnalma 
aynı ye e ikıncı arttırması ya- tahsiline dair ikame olunan da;-a- 4 - Taliplerin Be.>· kozda P:.ırk: karşısında askeri satınalma komisyonuna 6000 kilo bal:re ıpı ve 1000 kılo ıc:ın-. konüsyonunda yapılnca.ktır. Tahmin be-
pılacaktır. Vergiler müşterisine a- da· mürataaUarı. , !)SG3> nap alınac;ıktır. Pazarlıkla eksilLmesiıdeli 100 lira, kat'i teminatı 150 liradır. 
it olmak üzere alıcıların yukarıda · · --- - - --- --- --------------------- 16/l0/9to Çarşanlb~ 1~~ü asat 14 .de. Şartnnme ve evsafı komisyonda göri.I ... 

ılı .. tl d Müddeaaleyh Ihsan Kü~ük ve ı 11 b 1 E . et Sa d v o· kf" ı· · ... 11 . d Tophanede Lv. Amır.ıı;ı Satınalma ko-ılilr. ı's• ... klilerin katalog~larile belli •aat. 
yaz gıın ve saa er e orada bu - •• erikı· Enverin ikar.ıetnahla. rı.nın s an u m n 1 y n 1g1 l re 0 r U g Un 0 rı ı ~ . ., " I . l ı . mi,_yonunda. ya_pılacakt_ır. Tahmi_n be- le kom"isyona gelmeleri. 519 _ 987, 
lundurulacak memuruna ımüracaat meohul olmalarına binaen teolı."a- l U • " :, deh 7650 lıra ılk tcmınatı 573 lıra 75 .lııl 
etmeleri ilan olunur. (29779) tın ilanen ifasına ve muhakemenin 

94011721 
kuruştur. Nümunelerl komisyonda gö- T 

ZAYİ - Polis Müdüriyeti 4 ün

cü Şubesinden almış olduğum 

25/9/937 tarih ve 31/0lô320 No. lu 

ikamet tezkeremi zayi ettiğimden 
ve yenisini çıkaracağımdan eskisi

nin hükmu kalınadıjiını ilan ede-
rim. 

Yunan tebaasından Andon oğ
lu Nikolaos Markopulos 

de 15/11/940 tarih saat 14.30 da Emnjyet Sandığına borÇlu ö!ü Şcvd:et Türer voırhlerinc i1Iın yolile tebliğ: rülür. istekHlerin kanuni vesikalarile Altı parçadan ibaret başhk, paldum, 
icras:!"la karar verilmiş olduğun - belli saatte komisyona gelmeleri. kolan, göğüslük, ip yular sapı ile bera-

Şevkct. Aksaray A1eınbey mahalle 'İ I:lazinedarağa sokak eski 4 No. h ka 1 
dan ve bu husustaki davetiye de b" · . d (482 - 9581) be< iki bin adet mamül tevhit semeri gir bir evjn tamamını ırıncı crcceJe jpatek göstererek 7/9/936 tarihinde x 
mah,keme divanhanesine tfılik e- 24110 hesap numarasile sandığımızdan aldığı (1000) lira borcu 10/5/940 tarihi- "'T"'" !alınacaktır. Pazarlıkla eksi1tmesi 23/10/ 
dilmiş bulundu~undan ke~·fiyct 122, 306 adet matra per('in çivisi ve. 940 çarşanlba gi.ınü saat 14 te Tophane .. 
t bı .,.. k k · 1 k ne kadar ödemediğinden faiz, konlisyo, ve masarifi ile beraber borç (895) lira 1 e ıı;; ma amına aım oma üze- 132,306 adet matra perçin pulu alına-

1 
de Lv. fı.mirliği satınalm::a komisyonun-

il • 1 ("9"?S) (59) kuruşa varn11ştır. Bu sclıeple :>~02 numaralı kanun mucibince hakkında re an o unur. ..:. ı caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 16 /10/040
1
da ya.pılae .. aktır_.· T_ahm.in bede.ti seksen 

icra ta~ibi başlamak üzere tanzhn olunan ihbarname borç!unun mukavelena-

İmtiyaz Sahi ':>i ve Neşriyat Di
r cktöri:' E. i ZZET. Ensıı dılc• yeı : 

S O N T ELGRAF Basını evi.. 

• Çarşamba günu saat 14,30 da Tophane- altı bın dort yuz hra, ılk teınınatı 5570 
mede gösterdiği ikanıctgfrhına gönderilmis ise de borçlu Şcvkı:tin yukarıda 

y;r.iiılı ndreste öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapllamı::.r.ıı~tır. Mezklır kanunun 45 
inci maddesi, velat halinde tebligatın iJftn suretile yaphınasını fı.ınirdir . Eorç
lu ölü Şevket nıirasçıları işbu il;'ln tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde 

de ist. Lv. Amiı·liği Satınalm~ kom is- j l~~ad_ır. N~m~neleri komi~onda. görü-
yonunda :-apılacaktır. Tahmın bedeli lur. Isteklile.rın kanuni ve ıkalarıle bel. ... 
4728 Jira 55 kuruş ilk teminatı 354 lira 11i saatte komisyona geJn1eler.i. 518 - 9871 

Beykoz askeri satınalma komisyonundan : 
Sandığımıza mi.iraea.:ıtla murislerinin borC\ınu ödemeleri veya kanunen kabu
le şayan bir itirazları varsa bild!nne'eri lüzımdır. Mirasçılar ipoteği kurtar
mazlar vcyilhut ba:şlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri-

: 64 klıruştur. 't~i.ır.ıuneleri komisyonda ı 'I:. 
görülür. (484 - D583l ı8x2ox4 

* 18X22X4 

ı - 250 ton ekmeklik un 18/10/940 cuma günü saat 11 de Beykozda 
'Halk Partisi binasında Tümen sntına1ma komiı:;yonundo pazarhkla satın alı-

nacaktır. 

2 - İlk teminatı 3375 liradır. c082:>> 

menkul mczk'O.r kanuna göre Sandıkça scıtılacaktır. Bu cihetler ahlkadarlarca 
biJinip ona r.öre hareket edilmek ve her birine ayn ayrı ihbnrname tebliği 
mn.kamına k.-:ıim olmn.k üzere keyfiyet ilfuı o?unur. c9845> 

Bir adet projeksiyon makinesi alına- 18 X 25 X 4: 
caktır. Pazarlıkta eksiltmesi 21/10/940 Eb'a.dlaruıda 20,000 adet çırasız çam 
pazartesi günü saat 14 te Tophanedo tahtası alınacaktır, Pazarlıkla eksiltıne ... 
Lv, amirliği sahnalma komisyonunda si 22/10/940 sah günü saat 15 te Top
yaplacaktır. Tahmin bedeli 800 lira, hanede Lv. amirliği aatınalma komis-
kat1t teminatı 120 liradır. İstekJilerin yonunda yapılacaktır. İsteklilerin teml-

BÜYÜK TARİHİ No: 31 l 
Diğer taraftan Kanuni tarafından Jııia. bi vardı. Zapolya, artık Almanya imparatoru kata1oğlarile belU saatte komisyona gel- natlarile belli ıaatte komisyona gelmc-

car Kralı t.nyin olunan Zapolya yoiunu La.çki, Griti"yi elde ~.tmeğe muva!- B~inci Şarl'a, karde§i Ferdinand'a, ya_ meleri. 499 _ 9728 leri. 520 - 9873 

(~m
•=;,ın~ 11 şaşırm~tı. GUya istihkak ilzere Macar !ak oldu. Ve, Kanunf Suleymanla, Za- t:ıut zuhur edecek başka dü~manlara ka-: .Jf. . * 

t ı ı ! Kralı olmuş gıbi, bazı hukukuna bizim polya'nın arasını buldu. Ve, bu suretle 1 Tü k d ·I t· ··d ı · 50,000 adet bez un çnvulı alınacak- 6000 adet mahruU ,..adır dire"'i alına-' • · . · 1 .. _ . . .. .. . d" ı;1, r e\. e ınce mu a aa edılecek )1 -

' . 
1 
taraftan tccovuz olunclugund.~ şik!ıyet e · ış husnu. ~~retle .net~celcn 1

• 1 idi. (H. 934). tır. Pazarlıkla ek:-'.ltınesi 17 ı '()..'fllO per- caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 18/10}940 

l~
'ı' l~w · ~~ diyordu. Sonra Avrupa.da Turkler aley- ı Bu~ Cırıtı vaktıle Istanbula serarcUe . şembe günü sa.at 14 30 da •rnphanMe cuma günü saat 14 30 da Tophanede Lv 

. & A , Jı. uı J. • ~-hln~ ~·i.ki olan hıristiyan galeyanına o ge1mi~ .Ven~i~ sefiri Andre Giriti'nin Zapo1y~ın bu hareketini haber aı_mış ,Lv. Amirliği satınaı:na komisyonu~da 'fimirliği sahnalma'komisyonunda yapı~ 
da ıştirak eder olmuştu. veledızınası ıdı. . olan Fe.rdınand, rahat durmadı. Bıra- yapılacaktır. Tahmin bedeli 38.750 lJra, Jacaktır. Tahmin 15edeli 10,500 Hı·a ilk 

Yazan: M. Sami Karayel -- Zapolya bizim muavenelimize müra- Andre Giriti, o günlerde ycn~ık deri Şarl'a danıştı. ilk teminatı 2906 lir~ 2:'> Kuruştur. N:J- teminatı 787 lira 50 kuruştur. Nü,mu-
ca<ıttan ikrah ediyordu. Kayinpederi Cumhur Reisi idi. Böyle iken Ibr~hım 1 Şarlken henüz ınuharebe edilecek vakit munesi komisyonda görülür. İsteklile- nesi komisyonda görülür. isteklilerin 

imparator Şarl hukukunu F erdinında ter ketti Lehistan Kralından muavenet alarak Paşa, bu pİ<i mahremi e<rarı ve ıcral. olmadığı bahanesile müzakereyi tavsiyo rin btlli saatte komisyona zehneleri. belli saatte komisyona gelmeleri. 
Mocarist~ı Türklerin elinden kurtar-' ·asıtas_ı olarak kullanıyordu. . 1 etti. (4~aı (9677) (491) (9670) 

S .. mayı duşundü. Aynı zamanda Jbrahım Paşa, bu, pıç 
Hüsrev Bey, merkezi Poçega olmak 1 etti. Ş;;:ırl'ın bu meclisleri, Sultan U· F k Gliya bu JPüzakereyle Zapolya'dan 

1 
a at Lehistan Kralı Zapolyanın mu- olan Giriti'yi Kanunt Süleymana takdim 

Ü ·,ere ı·skl<ivdiyada yeni bir sancak teş- ,leymandan Macaristan tacını kııbul e.. ·· · k k d" ı z 1 • .. avcnet talebini reddetti. edip mukarripleri meyanına çıkarmıştı . yuz çevırcce , en ıs apo yanın 
k il etti. den Zapolya 3si ve din düşmanı ola-

llüsrcv Bey, bu sancai,'1 ismi Murat rak iH\n olundu. 
Çünkü, Lehist"'n Kralı tek b:r adım Yani, Giriti, bütün esrarı devlete vfl- yerine l\ia.c::ır Kralı sılatilc padişaha 

1 
bile atamazdı. Kırım :ıkıncıları tepesi- kıftı. Bu, Giriti'nin ev_i, yani sarayı dil- bende, Vezlri3zama birader olacaktı. 

olan bir llırvat dönmes ne verdi. "Bu Almanya imparatonı•Şarl, Avu~turya ' ne binmiş du:-uyordu. 1 ber kızlarla dolu idi. lbrahim Paşa, ek- Vezirifizam İbrahim Paşa, Pnrge dön-
Murat Bey sonraları çc'k meşhur ku- ve müstemlek;"ıtı ile beraber Macarista- Kr··•l, Zapolyaya, •u haberı· ''Olladı·. ... w .ı ~eri gecelerini Giritfnin evinde ,c:eçi-
mandıınlar meyanın::ı girdi. . . 

1 
na olan hukukunu biraderi Fcrdinond'a ., . .. . mesl idi. Daha müslümanlıkta maya-

Yeni işgal olunan kalelcnn zaımlerl teTketti. Ferdinand, btt suret.le Avustur.. ::- Kır~": ı: .. nları kı, Turk ım~arator-
rahat duramıyorlar, muttasıl tecavüz ve 1 )'a, Bohemya, hfacarist,:ın, Jştirye, Ka- lugun~. tabıdır. E:unların akınlaı ına ta
tevşii daire ediyorlardı. Bu gidiş ile Ma· rin:iyc, Karniö1, Dirol, J.sk16vdenya, Hır l\h.anımu_ı edeı~cyız ... :rürklerlc hoş ı:c
caristan değil, Avusturya mü!';temlektıJı vatıstan, Scmbeı ye hükümdarı oluyor. çınıncnı tavs•ye edC'rım ... 
mah!<usal:iı dahi tehlikeye girmiş oluyor· ! du. BunW1la beraber Beşinci Şart, nü- Bunun üzerine Zc".pol~::ı, Lacki na
du. italyanın kapılarına da yaklaşmış fuz ve iktidnrını iste::d~'·i gibi genişlet- mında birini elçi olarak Istanbula gön-
bulunuyorduk. miş oluyordu. Halbuki, Almanya iınpa- derdi. 

Türkler orta Avrupaya çökmüşlcrdL ratoru Şarl"ın bu ~aydıkları yeılerin kıs Bu, ~<ı.çki, meşhur bir dip1oınat idi. 

rirdi. . lanmamış bir hıristiyan jdi. 
Sultan Süleymanın Ibrahim Poışa ile 

1 

.. 
beraber bazı geceleri Giriti'nin hanesi- Avrupa, Turklere karşı muharebe ha-
ne gidip safa sürdükleri müsbettir. ıırhğına girmişti. Fakat Almanya im-

Zapalyanın elc;isi Laçki nihayet vazi. paratoru Şarlken Fransanın kolunu, ka
fe3inde muva!!ak oldu. İbrahim Paşa- nadını kırmak isteyordu. Çünkü, Tür.k
dan top tüfC'k ve barut aldı. leri Avrupanın merkezine doğru sürük

Kral Zapolya da, Türk imparatorlu- tenmeğe tcşvilc t>den o idi. 
ğunun bir hendesi .. Vezirifı.zam İbrahiın Her taraft.tı muharebe hazırlıkları o-
Pn~an1n kütük biraderi c;ıfatilc it.nat da- iııycrdu. 

İtalyayı tehditleri al.tına almışlardı. mı ~zamını Türkler ele getirmiş bulu· ıO -ıralarda Vezirii•.zam İbrahim Paşa-
Be~inci ŞcJrl, fıyanı memleketi topladı nuyortar<lı. Artik, ~ar~tı f:'J.l"fı karşı kar· n1n .mua\:enetile İ~~~bul.da m~vki ve 

Diyet meclislerini müz;:ıkercye davet şıya ge!mi~ler dcmektı. sahsıyet yapmış Grıtı ısmınde bır ecne- iresine girdiğjni bildirdi. 

Salıpazarında Deniz yollama binasında 
satınalma komjsvonu reisliğinden: 

__ c.;._hı_s_I ________ _:A=dodi 

Demir soba «büyük> 
Demir soba cküç;uk> 
Boru 
Dirsek 
Soba tahtası 

122 
106 

3420 
?14 
228 

Soba maşası 267 
Soba küreği 267 
Mangal cküçük> 26 

Yukanda cins ve miktarlan yazılı soba ve tefetTüab pazarlıkla satın alı

nacaktır. İsteklilerin 17/10/940 perşembe günü nümunelerHe birhkte ve kat'l 
temin..-ıtlarile Salıpazarındn Deniz. Yollama binasındaki satınalma komisyonu .. 
na müracaatları il.An olunur. c9859> 


