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Sovyet Rusya 
Roman yanın 
işgaline neden 
ses çıkarmıyor? 

Sovyetler Birliğinin Rilııi· 
ta memnuniyetinden ile
ri gelmiyor; Mo•kouanın 
bu İfgalden rahatsız oldu
ğuna fÜphe yoktar; fakat 
bu günkü ahval ve f'l"t• 
lar içinde, mihvere kartı 
bir harbe .üriiklenmek i• 
temiyor ııe onan için Rı· 
..,yor. 

Yazan: ABİDİN DAVER 

B 
ükreşten gelen haberle
re göre, Rumen ""
,,.. talim ve terbiye gibi 

urarsıs bir maksatla Romanyaya 
ıreJen Alman askeri bey'eti, 10 tü
mene çıkarılacaktır. Bu, yuvarlak 
hesap 200,000 kişi demektir. Bo
manyanı.n hazari ordusundan bü· 
yük bir talim ve terbiye bey'eti! 
Romanyaya 18 milyon İngiliz lira-
11na mal olan bu askeri bocalar, o 
kadar boldur ki her Rumen neferi· 
ni ve zabitini bir Alman eri ve su· 
havı terbiye edecek demektir. Ha· 
kilı..ati halde, Romanya, tam ve sı· 
kı bir askeri işgal altına alınmak· 
ta ve mihver devletleri için, geniş 
xrukyasta bir kara, hava üssü ha· 
line konulmaktadır. Bu üli, icabın
da, taarruzi hareketler için bir ba
samak, bir kaıde olabilir. Bir mem
leket <ilçüsünde bulunan bu plat
formdan sağa sola sarkmak kolay 
olur. Almanya ve İtalya, Balkan
lara uzak olduklarından, Avrupa
nm bu kısmında yapılacak herhan
gi bir hamle için, iyi bir hareket 
üssü ve başlangıç noktası olamaz
lar. 
.. Mihver devletleri, Romanya üs

ııunden, ilk merhale olarak Bulga
ristnna, Yugosla vyayn ve Sovyet 
~usyava karşı istifade edebilirler. 
. !.le. olduğu halde, Sovyetler Bir
lıgının bu hareket karşısında sesi 
~ıkınıyor; şimdiye kadar l\foskova-
an bu hususta işitilen şey, •Ro

~nnyaya gelen Alman askerleri
:'" ~ir talim ve terbiye hey'etin
k en ıbarct olduğu• sözünden ibaret 
aldı. Bu hususta, dün gelen ha

berler de, fazla bir şeyi ihtiva et
memektedir. Moskovanın, hadiseyi 
ebemınivetsiz gibi göstermek is
t d'•• s" ıgı anlaşılıyor. Buna bakıp da 

ovyetlerin Balkanlarla alakadar 
olmadığı ve Almanların, İtalyanla
rı? Karadcnize inmelerine ehem
nuyet vermediği nı3nası çıkarıla
maz. Geçenlerde Kızıl Ordunun 
gazetesinde, Sovyetler Birliğinin 
~alkanlarla alakadar olmadığı hak-

Beri ine 
Hücum! 
---ı•---

Askeri hedefler 
bombardıman edildi 

Almanların Londraya yapbğı 
akınlar gene ıiddetlendi 

Londra, 15 (A.A.) - İngiliz ha
va nezareti teblif(ı; 

Dün Berlinde bır çok mühim as
keri hede!ler muvaffa.kiyetlc bom
bardıman edılmistir. 

Stettin, Dohlen, Rotha, Magde
burg ve Meisburıı'daki petrol de
polarına da taarruzlar vapılmı.şt:r. 
Stettine yapılan taarruz bilhassa 
tesırli olınustur. 

Kuvvetli bir bombardıman filo
muz Havre'e hücum etınistir. Ora
da çıkan yanı:ınlara ve vukubulan 
infilfıklara bakılırsa fevkalade tah
ribat yapılmıştır. 
Havanın fenalığı dolayısile Hk 

hedeflerini tayin edemiyen başka 
tayyarelerimiz Haınburg'da, Em
den'de ve Helder'deki deni:z tez
gahlarını, Götting~n. Leingen ve 
Hanovre'de demir. ·ollarını ve bir 
çok fabrika ve ta yare meydanla
rını bombalamışlardır. 

Bütün bu harekattan dört tay
yaremiz dönmemiştir. 

Alman hücumu 
Londra: 15 (A.A.) - Hava ve Emniyet 

Nezaretlerinin tebliği: 

~.nda çıkan bir yazı, hemen ertesi 
gun resmi bir tekzibe uğramış; ga
zeteye yanlıslıkla giren bu maka
ledeki fikirlerin yazı sahibinin 
şahsi düşünceleri olduğu bildiril
nıişti. Bu tekzip, Sovyet Rusyanın 
Dalkanlarla yakından alakasını is
pata kafidir. Montrö müzakereleri 
esnasında, JCaradcnize, bu denizde 
•~lıili olmıyan devletlerin harp ge
nıileri girmen1csi için çetin müna
kaşa ve mücadeleler yapmış olan 
~ovyetler Birliğinin, Almanlarla 
Ilalyanların Karadeniz kıyılarında 
kara, hava ve deniz üsleri tesisine 
razı olacağını kabul edebilir n1iyiz? 

Bugün, ekserisi avcı olan düşman tay
yareleri İngiltereye bir kaç hücum yap
mışlardır. 

(Arlnısı: Sa. t, Sii. t de) 

' . 
' 

ASKERl 

r:V~ZIVET 
Büyük ve sürprizli 

1 h:~~:~:rv;~:!.~!~~~: 
kuvvetleri arasmdaki seyrek ~ar
pışmalar eski sükClnelini muhafaza 
ederken diğer mıntakalarda ve baş 
ka devletler arasında ciddi h3.dise
~ere !>aşlangıç teşkil edebilecek e
hemmiyelte değişiklikler vuku bul 

1 maktadır. Bu yeni h5.diselerin biri 
· Romanyanın işgali üzerine Sovyet 
ordularının cenup hudutlarına top
lanmaları diğerj de Amerikan fi
losunun, :Birmanya yolunun açılma 
sının ari(esi olan bugünlerde Uzak 
Şark sularında toplanmasıdır. 

DUn Kızılordunun Rumen hudu
dunda yaptığı tahşidat hakkında 

mütemmim malürnat verilirken 
Tas ajansı da Almanların Roman
yayı işgal edeceklerini evvelce 
Sovyetlere haber vermediğini bil
dirdi. 

Bu haberler pek yakında Roman 
yanın Polonyaya benzer bir şekil
de taksime uğraması ihtimalini or
taya koyduğu gibi Sovyet - Alınan 
münasebatırun ciddi bir ihti15.!a sü 
rüklenmesi şıkkını da kuvvet1en
dirmektedir. 

Amerikan donanmasının Uzak 
şarkta tecemmüuna verilecek ihti
mal Japonların Birmanya yolunun : 
açtlışına askeri bir müdahalede bu 1 

l lunmalannı önlemek gayesidir. Bu 
iki hfıdise ne şekilde tefsir edilirse 
edilsin yakın günlerde çok mühim 
ve sürprizli h5.dise1ere p.hit ola-

1 

cağımız şüphesizdir. 
N. D. 

Mihver devletlerinin Karadenize 
inınelcri ve Ron1anyayı tamami)c 
ele ııeçirmeleri, Moskovnyı rahat
sız etmiştir; buna hiç şiiph~ yok
tur. Fakat, Sovyctler, bu hadisenin 
vukuu iizerine yazdığın11z ilk ya-
2ılarda sö,vlediğiıniz gibi, rahabız
lıklarını izhar ctnıemck mevkiin
dedirler. Çünkü, mecbur olmadık
ça bıı harbe iştirak etmemek ve 
kendilerini yornıamak, sadece (.1-

ilaç buhranına karşı 
tedbir almak lazım 

(.lrkası: Sa. 4, Sü. 3 de) 

Abidin DA VER 

Eczacllar yarım milyon liralık serbest 
döviz verilirse bir senelik ilaç ihtiya
cının temin ed i 1 eceğ ini söylüyorlar 

:fKızılordu 
!Romanya 
hududuna 
toplanıyor -... ~ovget-Alman 
kıtaatı arasın
da hadise çıktı 

Tuna da ki Sovyet harp 
gemileri takviye edildi 

TAS BJLDIRIYOR 
1 

Sovyet hükıimeti, Alman kıta· 
atının Romanyaya gönderile- ! 
ceğinden evvelce haberdar 

edilmi, değildir 
Londra, 15 (A.A.) - Alman ordusu

nun Romanyadalti cheyetit miktarının 
yakında arttırılması gittikçe artan bir 
ihtimal dahilindedir. Her ne kadar bu
radaki Sovyet mebafili, şimdiye kadar 
Almanların resmi beyanatlarını kabul et 
tiklerini beyan eylemi.şlerse de bu be
yanat haricinde kıtaatın taarruz1 ma
hiyette arttırılmBBının !lloskovada aksü-
13mel tevlit edeceği söy"lenmektedir. Al
man heyeti bidayette Bükreş civarında
ki başlıca şimendifer merkezlerile pet-
rol sahaları etrafında zarurt ihtiyat ted-

1 

birleri alacak bir müfrezeden ibaret idi. 
Fakat Sovyet makarnalı, daha şimdiden 
Rumanya hududunun öte tarafında tab
şit edilmiş 20 Alman fırkasının mevcu

! diyetinden haberdardırlar. Diğer taraf
t.ın Sovyet cüzütamlarının cenuba doğ-
ru ilerilerniş, Tuna deltasında kfı.in CbL 
lea'yı geçmşi ve Sulina'ya varmış oJdult
ları bHdirilmektedir. Bu cüziltamların 

! Tuna havzasının cenup müntehasına ka-
dar inmesi mtJhtemeı görülmektedir. Ka 
las yakınında Alınan cüzütamlarile Sov· 
.vet cüzütamları arasında çıkan hftdise
ler dolayısile Ruslar, nehir filosunu 4 
monitor i1e takviye etmişlerdir. Rusla
rın bu mıntakada 12 müselliih gemileri 
vardır. Kalas'ın 20 mil aşağısında kAin 
Reni'de ise ağır topçu bataryaları yer
leştirilmiştir. !lfaballl matbuat Franw: 

(ARllBI: Sa. t, 811. • 1 de) 

1 
Sovyet Rusya 

Amerika te
masları sıklaştı ___ ,., __ _ 
Eski gerginlikten doğan bazı 

ıneaelelerin 
halli için anlatma hasıl oldu 

Amerika donanması 
oın manevrası bitmedi 

Nevyork, 15 (A.A.) - Associa
ted Press'in V aşın,ı:ton muhabiri

DÜN ROMANY ADAN SEHRlMfZE GELEN lNGtL!ZLER 

Romanyadaki lngilizler 
şehrimize gelmiye başladı -ilk kafile 

dün geldi 
Yolcal•r Romany•da 
İ lı t u • J i buhran baı• 

l11Jıtını •oylüyor 

Ticaret 
haftaya 

• 
Heyetimiz 
dönecek 

Dün saat 15,30 da limanımıza 
' gelen Romanya bandırıılı Besarab

Şehn.mize ııelen Jnqili;:lerın Qe tırıtı<ii biT benzin kıımııonu ve 
biT otomobil vıııı urdan çıkan.lıııor 

Vekiller 
Heyeti 

Toplandı 

Kıymetli 
Bir Define 
Bulundu 

ya vapurile Romanyayı !erkeden 
bir çok İngiliz tebaası ile Musevi 
mültecilerden miirekkep bü~·ük 
bir kafile şehrin1izc geln1i~tir. 
İngilizler arası•~da kordiplomatiğe ınen 

sup bazı kimseler olmakla beraber efa
ret heyeti delildir. Bunların dığer vapur 
la gelecekler1 tahmin edilmektdir- Bazı 

İngiliz gazetelerinin Romanyadaki mu
habirleri de dünkü vapurla gelmıı,ler

dir. Musevi mülteci1erin hemen hrp~i 

evvelce Almanya tarafından i tilfıı edılen 

memleketlerden Romanyaya geçmiş o
lanlardan ibarettir. Bir müddet evvel 
bir vapurla ve staj ic;in Romanyaya gıt
mjş olan Deniz Tlcaret mektebinin iki 
talebesi de gelenler arasındadır. Yolcu· 
lann anlattıklarına göre. Almanlar gel

dikten sonra Romanyada iktısadi buh ... 
ran ba~göstermiştir. Bir paket .:.;i30ra ıle 

Romanyada bir ı;ok ışlcr gormek kubıl
dir. Bükreşte arpa ve kepekle karı~ık 
fena kalitede ekmek imal ed·lmeJ\te ve 
30 ley gibi bi.ıytik bir para ile satıJınak
tadır. Romanya haricine çıkacaklar h;in 
sıkı kontrollar konr uştur. En ufak c;a
masır ve eşya parçası inceden inceye 
tetkik edilmektedir. Kordiplomatı~e 
mensup kimseler için de ayni kontrol 
tatbik olunmaktadır. 

Ticaret heyetimiz gelecek 
hafta §ehrimize avdet edecek 
Ticaret anlaşmasının tatbikı için lü-

• • zumlu bazı formaliteler h<ikkında n1ü-

B a Ş vekil dün Çin Bulunan define 1 mil. zakereler yapmak üzere Biıkreşe gitmiş 
olan ticaret heyetimiz dün gelmemiştir. 

Elçisini k a b U} etti yon lira luym. etinde Heyetin gelecek hafta mcmlekct.mize 
döneceği analşılmakt:Jdır. Bazı te!errüat 

ki~ .. ~e:~ıf"t!~n-.!':t 10v;~. (Yazısı 4 üncü sayfada) 
1 
=·nd• miizakereıere d•vam edilm•k-

Başvekaıeue Başvekil Dr. Refik 1--------------------------
Saydam'ın riyasetinde toplanmış ! 
ve ruznamedeki meseleleri müza

~,,, bildirdiğine 
• · ,, e. Sovyetler 
Eırliği büyük 
elçisi Umanski 
ile Birleşik A
merika Dev Jet
leri Hariciye 
Müsteşarı Sum
mer Welles, son 
zamanlarda he
men her gün gö
rüşmelerde bu
lunmuşlar<lır. 

kere etmiştir. 
mınııııLuıııııınıınınııııw••ınııııııın1111111uıı•mııuııııamnıııııııuııaıııınJınııem 

En Menfur ihtikar 
Associat e d 

Başvekil yeni Çin sefirini 

kabulett 
~~eki.Jetinin nazarı Wkkatine -Press muhabiri Ankara, 15 (A.A.) _ Başvekil 

bu haberı ver- Dr. Refik Saydam bugün saat 11 
di:kten sonra di- de Başvekalette yeni Çin elçisi A•kere k11 hediye•i olarak yün çorap, yün eldiven, yün 

R U Z V E L T yor k): Cang-Peng-Çun'u kal>ul etmiştir. gömlek verilecektir. Bu. vesileden istifade ederek yün ipli-
•SaHihlyettar mahfillerde teba- c· 1 · Ebed" f g·1• fı'atlarını, ,.orap, eldıven ve gömlek fiatlarını yu"kselt· 

rüz ettirildığıne göre, iki millet a· ın e çııi 1 Şe in ~ ık l L_ 
Son harp vaziyeti dolayısile Ak· memlekete lüzumu olan bır senelik rasındakı gergınlikten doğan bazı kabrine çelenk koydu mek i•tiyen aç göz er Çl1<111ak istemesi muhtemeldir. 

denız yolu kapandıktan sonra Al- ılncın temını mümkun olduğu ka- sınırletici meselelerin halli için bir Halkın hamiyyetini i•tiımar etmek ve askerlerimize veri-BU~DN 

iv azıcılıktaki anarıi: :--1 
Yazan: Mahmut Yesari 

3 üncü sayfamızda 

ej YARIN l• 
MEDENİYET 

Fr ad •· 11 1 atındedırler Cemıyeıın· -~ktaı Ankara, 15 (A.A.) - Çinin yeni al manya ve ans an, ,..u anı ması na · ·~ formülü ihtıva eden bazı esas lecek hediyeleri az tmak gibi bir ka"r pe•inde ko•abilecek · ı b k l" lar aelmedı nazarı da budur. Buna ılaveten, Ankara elrisi Can°-Peng-Çun bu· % % zarurı o an ır ço ı aç " - prensıpler üzerinde bir anlaşma ' ,.., k d d ·· k.. t ti · l • h k / k h · gıncit:n. şundıye kadar, elde mev- dokt-Orların hayati ebemmiyetı ha- vukua ııelıniştir. İyi haber alan gün oğleden önce Ebedi Şef. Ata· a ar Ukf udn. ıyne .erın azo acagına fÜp e yo tur; a at ıç 
cut ilaçlarla ıdare edılmıs. fakat. ız oJmıyan, yerıne ya bır formülle mahfı!ler, gorıişmelerin ekonomik türk'ün muvakkat kabrını zıyaret olmıyaca , ıyemeyız. Bunun önüne geçmek için liatların 
son "Ünlerde, bunlardan bır kısmı- yapılacak bır ilaç veya yerli bir ve tıcari meselelere ınhisar etmiş ederek bir çelenk koymuştur. ıimdiden gayet sıkı bir kontrole tabi tutulma.• ve gayrımef-
nın bıtmek üzere olduğu görül- müstahzar ikame edılebılecek müs- olduğunu tebarüz ettirmektedir. ru kiiYların kat'iyetle öniine geçilme.i lazımdır. Ticaret Ve-
müş, eczacılar, evvelkı g\ın eczacı- tahzarları hastalarına yazmazlar- Amerika Filosunun Pasifik Man§la ln~liz topçuıu kiileti teıkiliitının ve muhterem Nazmi To~uoğlunun nazarı 
tar cemıyetınde t-Oplanmışlar ve sa, gayrı tabıi hıNıır vazı~·et hasıl f ] tte 
bu iş üzerınde görüşmüşleroır. olmıyacağı kanaatı umumıdır. M~- Manevraları aa ıye U dikkatini celbederken, bütün ihtikar/arın en menfuru o • 

Bugün. aşağı yukarı bır ilaç buh- amafih bunun yalıı:z bır temennı- Vaşinuton, 15 (A.A.) - Amerika Londra, 15 (A.A.) - .. zun.lmeden- lan bu ihtikirra karfı milletin biitün ru/ıile iıyan edeceğini 
b ' k ı arak bir mecbu fı'losunun Pasifik denı·zı.ndeki ma- zilli Ingiliz topları, bugun og en 1 b · ı ed ki l'' d •• ·· ··· •-- k · t · ranı arıfesınde bulunulduğu ve bu den ı arct a mıv • • bı·raz "~nra Manşın ötesıne bir çok ue una cıir et ece eri te ın e eccz,.uıı ıoyu:me •• erız. ..... ı k ı ı rıyet halıne aelırılmesi şartı da i- nenaları devam etmektedir. ~ -

muuran a arş: aşı maması ıçın ,.., obüs atm••lardır. Sis, İng. iliz sahı-ı ABiDiN DAVER 
Nizamettin Nazifin acil tedbırler alınması liızım gcldı- lerı sıirulmektedır. Dıöer Amerıka gemilerinin ma- ~ . .1 tıı 

nef' l:ı de _anlaşılmaktadır. Ec::ların Dı~~::~~;:ı~~.~32~'.d~ı/~~:~ ;;~r~ı::aai~~~3~a:!;:'c~kC:e2ce:;i ~~~ t~~: -~~a~~d~~j~~~ıt:~~fi 1;°6~~ Wllilllnlll!WlllmffiffiftHOoııınıılDUluıınıııllllllllJlllllllDlli!UllllllfilfillDIUmfillJ!lllOlllllUll\l\lljfiHffillllllmill 
_._~~~-•"~~~cJ111LJD1~1&&~. ~~ .... ~•-' ~""'=-.t.""""-""""~;;;;;~.;;;..::.:;:.._-:.:.:...;::.:.::.::..;...u;:;.:;..;,;,;;:;.;,.::.:..;:.:..:;_:::..=.:.._~~...:.;~-..ı.ırutlerın ur 
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Büyük Tarihi Tefrika: 59 G 0 N ON= __ ~-
TENKiTLE Rt 

DIŞ 

POLİTİKA ALI RESOL YENİ 
Yazan: ZİYA ŞAKİR 

Kof ile, tenha ve ıssız yollarda 
derin bir sükut içinde ilerliyordu 

Bulgaristanla yeni bir anlaşma ,1 

Bir muharririn, her dilde tefsir ı Peynir 65 
ve teşrih edilen, gerek nazari, ge· •• mzası ı·çı·n mu·· zakereler yapılacak 
rek ameli tatbikatta nasıl bir nes- • 

Teşebbüs 

Hakimiyeti 
ne olduğunu meydana koyan •ye- K u r u ş a 
µi nizan» ın ne demek olduğunu YAZAN: Profeaör 
hala anlamamazlıktan gelmesi Ü· Balkanlılar, kendilerine lazım olan madde- 1 Hüseyin Şükrü BABAN 
zerine pek haklı olarak hiddetle- Perakendecilerin B 

Abdullah bin Abbas (İmamı lfü.. 
eeyin) i ikna edemiyece;ıini anladı: 

Ya Hüseyin!.. Madooıki kat'i o
larak lı:arannı vemıissin .. ve görü
yorum ki. bundan da dönmek fi:lc
~ dei!ilsin. Bari yanına en gü
venilecek adamlardan mü reld<ep 
bir kuvet al. Tenha yollardan. yal
nız git. (Ehli bevtl ini ~ötürme. 

Diye, yalvardl. 

İmamı Hüısevin ,bunun SEt>ebi ni 
ııual etti. Abdulliıtı bin Abbas, dii
$.incelerini sövl.e söyledi: 

- Birinci sebep, ŞUdur. Şayet 

yolda diişmanlarının bir taarru

:ııuna maruz kalırsan. serbestçe ha· 
reket edebilirsin. ~ istemen. 
mücadeleye ~ İstemezsen. 
bir tarafa sav= ııidersin. İkinci 
ııebes:> te ŞUdur ki. kendini göz ııö-

haberdar olamadı. Hatta vali (Amr neu arkadaşun Hasan Kumçayı: : e ·j birbirlerinden temine çalıŞl)' orlar u muharebenin ba~ladı-
bin Sait) bile, bu yolculuğu an- - Haydi şimdiye kadar anlama- kar nisbcti artacak 1 ğı 1939 eylülündenberi 
ca.k ertesi ~ü haber aldı. cim diyelim, Romanyanm başına Bulııarı;,tan i.e olan tıcari te- cari temaslar.nı kendi aralarında gerek Almanya bida~et-

Vali, eöoer isteseydi, Lmaını Hü- gelenler de sana yeni nizamın ne maslarımızı ı::cnişletrr.ek uzı'1·e ya- genişletmek arzusunu besledıkleri Fiat mürakabe komia- te rn gerek bilahare İtalyanın iJ-
sevinin aı1kasından -'-rhal '-'- kuv- d -'- ld • 1 d , kında mıizakcrelere baı;lanacak • ı · d B ı"a,.;•t ı lacak tihakından •oııra milı,·ercı"lcr daı·. "" = em.,.. o ugunu an atama ı mı. tır Bir tıcaret hey'etimızin bu~ün- ma um ur. u" ·~ana vapı yonanun perakende pey-
vet <Tönt!erir, kendisini yoldan çe- d" or l · ,., müzakereler bu yolda ilk ::dım sa- ıııa mücadelede teşebbüsü ellerin-
virebilird.i. Fakat böyle bir hare- ıy · . • lerde Bulgaristana gıdeceği haber nir aatıılannda azami fiat de tutmak istem.işler ve hiçbir za-
k •Yenı. sıfatını dııydııgum za- verı"lmektedı·r. • "a'enı·z y~ıunun yılrnaktadır. Balkanlılar kendile - l k 50 k k b l t d" .. h . eüıı şehirde bir karışıklık çı:ka- "" _,v O ara urı.:ş a u e - man ızgını asım tarafa, Iııgiliz 
racağından korkarak buna cesaret man muhakkak aklınıa Süleyman kapanmas,ndan ><Jnra · Balk3I1 rine lazım olan maddelerı birbirle-ı mesine rağmen §ehrin bir ve Fransızlara bırakmak arzu ey-
edemedi. Yalnız, bir kaç atlı gön- Naillin bir sözü gelir; üstat: memleketlerinin hariçle duran tı- rinden tedarike çal•şacaklaraır. çok yerlerinde ve bi'haua leıneınislerdir. Büyiik hadisolerle 
dermekle iktifa etti. •-Yeninin harabl ile ülfeti var- - :vüklü bir küsur )·ılın tarihi bir 

lıl ı ı A k 
Boğa~içi höylerinde 60-65 film süratile gözden g<'·irilirsc bıı 

Bu at ar, mamı Hüseyinin ar- dır demişti; •Yenikapı• haraptır. A k . . . zey k . ld ' kasından yet;•tiJer. Valinin emrini s er er ıçı n ve. merı aya - UFUfa peynır satı ığı gö- cihet apaçık görünür. Lehistan ha-
- Bağdatta da bir •Babülcedit• var· l k 1 k" ı k d teıbliii ederek, kafilenin geri dön- rü me tedir. Alakadarla - re atı yapı ır en garp tarafın an 

mesini talep ettiler. İmamı Hüsıe- dır, o da haraptır!. rı"lecek hedı"yeler tı"nyag" l satılacak rın sıkı kontro!ler yapma- ızaç edilmemek istiyen Alman 
Roman"" ve »eni nizam sözleri- l b 'l pliını tamamen tahakkuk etmi•tir. yin, bu alelıe şiddetle muhalefet '~ ' arı e~ eniyor. ' 

ııösterdi ni okurken gene aklıma Süleyman Bilahare uzun müddet Almanya 
- .Amr ibni Saide söyleyiniz. Nazif geldi. Üstat çok haklı imiş, Vı")aA yet, Partiye yar- D h"ld f l . Komiayon yarınki top- 1 atıl .. batıl harbi çürütmek iste-

& 1 e ia t ar gıt- lantı11nda perakendecile - . nıiş ve bütün .Majino hattı karşı-
kalkışmasın. Bu. hususta e:iri.sece- bi ile ülfeti var: Ya •Yenihapı• ' tikçe yükseliyor eylemiştir. Fransız ve İngilizler 
i!i mücadele. çok fena bir netke 1 "b" b ol racaktır. 

Sakın beni avdete icbar etıniye çok doğru söylemiş: Yeninin hara· dım edivor re olan kar niabetini arttı-J sında müdafaada kalmakla iktifa 

•yeni yo • gı ı arap uyor veya Asker ve subaylara v~rilecek kış İtalya ve ispanyanın Amerikaya rey- bu (abiyeye uymuşlar ve onlar da 
verebilir. Bunun mes'uliveti de, d l'e t!Öre bir tehliıkeve atıyorsun. bizzat .k.endisine aittir. •yeni nizıınI> gibi harap ediyor. hediyelerinin temini için Paıti vi- tinyajJ ihracatı yapmamaları üzerine bu -- - -- mü afaa ile iktifa etmişlerdir. Bila-

~~:ü:ltli b~::ıı. tikeye, Ali Resulü de Dedi Seliimi ız7.et SEDES l~yetteıı, yardım -~i.ı;ti. Dün vi- memlelı:ette zeytinyağı !iaUan çok yWc.. I hare harekat harbine karaı •ren 
~ !ayetten Partı re!slıgıne verılen ce-- selmiş ve ayni zamanda Turk malları· 1 I 1 ı Almanya Norveçe gitmiş, İngiliz 

Dedi. Aıııır, bu haberi alınca derhal - vapta, bu teklifın memnunıyetle .na raibet artmıştır. Nevyork t.icaret a- ADL YE ve PQL S ve Fransız ordularını oraya süriik-
İ '='- . bu t . . Yezide hitaben bir mektup yazoı. 1 l karşılandığı yazılmış, bu hususta taşem.iz alalı:adarlara mektup göndere- !emiş ve (Narvik) i müttefiklere 
maını rı......,yın. avsıyenlll e- Adamlarından birini Mekkenin p 1 y A S A d h ·· ı·· · t hl" tı· · ah d •· ı· 

hen · e'"'-' takdir tti. F--L-t, • 1 vilayet tarafın an er tur u mıiza- rek memleketimizden zeytinyağı iste- f h a ıye e ırınce s ayı cgış ıre-
. b'lllY_ ,...... e . .... ıen VÜTÜk develerinden birine bin- 1 - b ld im . Genç kızları u Ş& k b d f r· 1 k B 1 "k bırdenbıre cevap veremedi. dire--'· sur·· "a"- Sama yolladı. heret gösteri ecegi i iri iştır. yen Amerikan firmalarının adreslerini re u e a · e emen ve e çı a-

l' '""" ""' Parti idare hey'eti dün Valiyi zi- bildinnişür. Bu sene zeytin rekolteml- ya ateşi Iaymıştır. İngiliz ve Fraıı-
.>.e'·ü!~ a .. Bu ciheti ® aynca ,.._

1
_ garı·p hır· *tes-'u"·f eserı"d'• kı·, Gümrükteki malların 1 yaret ederek bu meseleyi görüş-, zin fazla olmasına ratmen zeytinyatı ih- sürükliyen sız orduları Belçika ovalarına sü-

.,..., '~ '-"""' "" ~ ·· tü" t ılınaktad Çünkü t k rüklerunişlerdir. Ve muazzam Dön-
Dem-'-'e "'-'ifa etti. İmamı Hiis~virun Mek:keden har~ d d muş r. raca 1 

az yap ır. ene e b · d k J ndı k k 
...., ""' keti. '-"'--ht (Mu··slim bı·n ı '-'~}- çıkarıldığı oğru eğil Bu cümleden olarak dün vilayet- ve varil buluna_ ınamak.tadır. A7ni u- il a am ya a a er ric'ati ile ordularının bakiy-

Millilrat hitrun bulup ta. Mu· . KMed"" -ı. "t ld , .. .ru<U ten kazalara bir laıninı gönderil- ı manda reyt.iny ·llı fabrikalarının yedek 8"'Uıılo4t& G )'TeUeped 12 ycsini 6üyük Britanya ve Fransa-
haırımed Hanefi <;'Jnp ~ttikten eon- ın e .~.ı o ugu gune tesa- Muhteuı sebeplerle gümrtıklerde kal. . k b 1 .1 k parçaları çok pnbalılaşbğından imalat ta ' a e mıınara- ya uakletmeğe muvaCfak olunca 

dili etmişti. Tabiidir ki Imarnt Hü· mış olan ithalat ••yasının tespitine de-- mk ış,haedis. er
1
\'e su ay_ arlat vlmerı erıdce paha!•va mal oıma•a b••lam·-'·· Bu·~ d.& oıunuı İbralılııo Haklu adında b!rlııin, genişçe bir nefes alınışlardır. Fa-

ra, hemşireli (Zeyneb} i çağırttı. . bwıd ·'---"-- d -'-~·ıd· • . . . ·ış ve eruıın ..,µ a ı ası a ~ • ~ .. ~ · ~- ,..,ç kıalan lı:andırank evinde fub"' •il- b 
Zeynep, İıruımt Hüseyinden tw* ı;evın, an .... .,.,r ar """ı ı. ı vam edılmektedır. Bu mallardan bır kı-, • • .. h t .. t ·ırn . k bcplerden dahilde de zeytinyağı !iatlan 1 . .. • kat u istirahat çok sürmemiş ve 

küçük olmakla beraber .ı..1. zeki- Kafile, tenha yollarda derin bir mımn çıkarılmış olduğuna dair dün bir az::;:n ml urdza e~et gos .erı esı ay- pahaWaşmıştır. Sabunluk yallar 57 ye.. riıkledlil ot~lmlş ve alıli.k a.bılaın Fransa meydan mubarebesile 
....,._ sükun icinde slir"atl ile ı rd bah te · · d - h be d ~ m=am a an 15 enmış ır. ' "*"ıırları larafındaıı evae &DSWll ya· Fransız ordusu silahını teslim 

Si, muhakemesinin kuvvet ve isa- İm e r evo u. sa gaze sının yaz ıgı a r o.ru • mekllkler 60 - 65 ku~a çıkmıştır. pı!an bir arattırma nel.leeolnıle, 16 1"1'-
beti ile temayüz etmişti. Büyük ıı;. amı Hüseyin, bir an evvel Mek· değildir. j etmeğe icbar edilmiştir. 
•&derini ~" .... atle -"-'-~' .... en ~~ keden uzaklaşarak büsbütün çöl• Yalnız tetkikler sırasında gümrüklers u·· b .. .. k . BELE D 1 y E •mda Ane a.dmda bir kız yan çıplak İtnlyaı:.ın Alınanyaya iltihakın-' ......,.,.. =· ~- l ··- __ ,_ isti" rd ç-· k"" ··ı ç uyu vınç olaralt bulu.nm"', dlift" bir odada d.& ra; ere "':"rısm= yo u. un u ço de 1000 tona yakın çivi bulunduğu g(,. I dan sonra yine hareket teşebbüsü 

ı dıe bır baskına ukrarrıak korkusu cenç bir kadınla blr erkek mii.na.sel>M- t t ıJ )' d k J ki d 
-- Ya Eba Abdullah' Sana a • . İ rülmşütür. Memleketimizde noksanlığı k Yunaniıtandan otobüı siz vuiyelle yakalımmıtlardır. Ev mü- op anc arın e ın e ama a e-

ı;ihat vermek ben.im hadrum de~: j azalıyordu. cırbederse, . uzun _za· jçok hissedilen bu maddenin derhal it- yerİ~lC ODUyOr hürıcnmı.,. krzıar muz.yeneye rönclcril- vam etmiştir. Mısır üzerine hare-
dir Ancak .. livebilir" ki, man mudafaava daha zıvade ım· hali için Ticaret Veklletine müracaat getirtilemiyor mlş, İbrahim Hakltı da dün AdllyeJ'• kat İııgilizlerin o mmtakada müda-

. şunu soy ıın kiın l!Örünüyordu. ed"Jm" r Şehir dahilinde işleyen hurda otobüs- faada kalmalarını intaç etmiştir. 
bira.derim Muhammed Hane.., fi- Kafı"le h- "·ı, e~'-ek ve kadın ol· ı ış ır.. .. . . 1 testim olunm114iıır. Adliyece lahlıtk&I de- Ask • h d t k" d"I ...._ ....._ •"'- 1 1 d 1 k B J d d lerın yerine kaim olmak üzere har çten erı sa a a a ıp e ı en bu 
lcirlerinde çok isabet etmisttr. Bu mak üzere, yüz otuz kişiden mü- ngı tereye gon erı ece un ar an ran ıman otobüs ı:etirlmesi kararlaşmış, yapılan rinl-.lirllıncktedlr. usııl ve tabiyeye siyasi sahada da 
yokıu.J.ı.ıktan, ben de ürlrü'l'Cll"UID. rel<kepti. Bunun virmi beşini, İma- incir ve üzümler ) b 1 • •• h J" temaslar sonunda Yunanistanda bulu- Eli bıçaklı bir hırıız takriben şahit olduk. Sovyetlerle 
Bundan va:z.ııe<;metıi. ~k nıuvaiık mı Hüsevtnin evlatları, hemsirele- İngilizler tarafından ilk parti olarak a ına j mest fUp e 1 nan bir miktar otobüslerin satın ,alın- yakalandı anlaşarak bu hükumeti müttefik-
~rü"j'Ol"Um. Fakat muhalıiıalı: ı;ıit- ri, ve zevceleri teskil ediyordu sipariş edilen 5 milyon kilo üzüm ve 5 Eski liman işletmesi tarafından ması, muvalık bulunmuştu. Yunan;stan- Zabıta, b;r müddeltenberi geceli gün. lerin elinden ayartma teşebbüsü 
mekte israr edersen. ~ beraber Dii?erleri de, en yakın akrabalar- milyon kilo incir tamamen hazırlanmış. ısmarl3I1arak son zamanlarda dald olobüslerln miktan şehir dahilin· ı düzlü izini kovaladığı eli bıçaklı bir Berlinden gelmiştir. Üç başlı itti
gidelim. Her ne p3lıasınf. olu:raa dan. en sadı>k dostlardan, köle ve tır. Malların teslimi için Ankaradaki ma memleketimize gelen üç büyük de!d ihtiyacı karşılayacak kadar oldu- hırsızı yakalamağa muvalfak olmuştur. fak ile Amerikayı olduh yerde 
olan en yalan daıtJaruı.ı ve !r:i)lele- cariyelerden, deveci ve ·klavuzlar- 11 müzakerelerin neticelenmesi beklen- vincin rıhtııınlarınuza konulması i- ğu için sair yerlerden temini cihetine Sivasın Hafik kazasının Tav:;an köyün- mıhlamaya matuf teşebbüsde Ön· 
velim. d'an mürelcltep bulunuyordu. mektedir. şi bitmek üzeredir. Vinclerden iki- gidilmemişti. Belediye otobüs sahipler:- den Seyyit oğlu Musa olduğu anlaşılan ayaklık eden mihver olmuştur. 

Dedi.. Uzun miiııaYerelerden Erkekler, mükemmel surette si· Pamuk ipliği buhranı si T<ıphane ve biri Galata rıhtımı- le pazarlığa girişmiş, ve bir anl?şmaya bu adam, ikisi Şişlide olmak üzere Bey- Balkanlarda fili hareketlerde te-
eonra tri.mıı H;;_,,;" "-''tün" ...._,, JHhlaımuşlardı. Hatta vanlanna, varmıştı. oğlunda bir çok hırsızlıklar yap=tır. kaddüm de yine Alınanya ve ita!-

_,_ "" =u --'ek ·1•'-1 tl d d d na konulmaktadır. Vinrler 17 met- İk bevti ile kendınne c.-~-- ba"lı Y'C\o< sı ...,, ar ve a ar a almış· evam e iyor' ' Dün Vilayete Yunan tısat Nazırının Dört aparbmanla daha bir kaç evde vu- yaya düşmüş bulunuyor. Roman-
• ilWUl ~ "lardı s--'-' h k · k re yükseklikten mal alabilecekler d lan akm ., _ _.,___ L""lel · ........., er esın altıinde, Pamıı.lı: ipliği buhranı devam etmekte- imzasını taşıyan bir telgral ııelmiştir. ku bulan hırsızlıkların faili Musa oldu- ya or usunun ıslah ve tensiki na-

0 .. beren a:bery .~.türmi. • brarve "o e- mut'-.... a b"ır mu··cadeleve '"·ı·sil~ ve azami 3 ton yük kaldırırbilecek- T ı alta · ı h'd· ıe · ' ı im dü 1annı · · f it d b 1 h k nnı "O :ve ~ __ . ...._dair . b" his ~rd~ ~--- dir. Sümer Bank ihtiyaca kati iplik tev- e gr , son sıyas a ı..se rın mem- gu an ası ış ve n suç ıtıra e- mı a m a aş ıyan are et inkişaf 
~ ·~- - lerdir. Yalnız antrepoların inşaatı 

di 2'Ule 2arıp ır va ı. .. Fa-. z.i edemediğinden yapılan müracaatlerl d leketten harice motörlü. vasıta çt.k:anl- den hırsız Adliyeye teslim edilmiştir. etmektedir. Romanyanın mübiıu 
· k t h ._ b h" · _,_ iyi olmadığın an vinçlerden iyi k , * a er ·AeS u ıssı s=.lıyordu. sıraya koymaııa başlamıştır. Mal geldiX. masına müsait olmadığı ve satın alınan Adamı çiğneyip k0>çan as erı noktaları işgal altındadır. 

liiç kimse. ba.skalarının maneviya- •e sıraBl geım;• olan tüccara veya fab- randıman alınabileceği şüpheli gö- otobüslerin ihracına da izin verilem;•e- Karadeniz sahillerinde üsler tu-
Hicretin 64 fuıcü senesi Zilhlc<:e 

avı ıtirer.ken, (İmaım iH&eyiıı) bü
tün yol hazırlıklarrıu bitirmiş.. ha
reket için de, o ayın 3 üncü ııünü
nü intihap etmişti. (1) 

• - rülmektcdir. ~ f .. tını bmıaık istemivordu. ri.luı.töre satılmaktadır. ceği bildirilmektedir. Vali, telçafı Tram f 0
. or . . tulmuştur. Romanyanın yeni kon-

( Arkası var) vay idaresine havale etmiştir. İşletme, Ahmet adında bırısı, dün akşam il.· dülttörü general Antonesku beya-
Egede tütün rekoltesi · B n1t ı dd · d k b m!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vali mezbahayı gezdi otobüsleri başka taraftan temine çaıı,a. zen a. a arca esın en geçer en, ır 1 nahnda mihverle mukadderatını 

Bu sene yanlız Ege mıntakllındald ti! Vali ve Belediye Reisi Dr. Lı1tti Kır- caktır. otomobil tarafından çlğnenmış, ağır su- teşrik ettiğini söylemiştir. 

Fakat İmamı llfüsevin. bu kara
rnu tamamile p\zledi. O l!Ün, öğle 
namazından sorıra (Kabe) ye j?itti. 
Uzun uzun tavaf edere.it, bir kaç 
saatini oradr, ibadetle l!ecirdi., 
&nra. Resulü Ekrem Efe•vlimizin 
dünyaya geldikleri makamı müba
reki ziyafet etti. Böylece, aksama 
kadar vak-it ~ecirdikten oonra. bir
denbire harekete hazırlık emri 
verdi. 

Kafile. vatsı namazından sonra, 
sessiz sedasız harekete basladı. 
Muht'tliıf kısımlara avrılan atlar ve 
de\·Pler. ııecenin zulmetleri arasın
cb birer ikiser sehri terkettiler. 
Mekke civarında, kuru bir dere i
çinde birleştiler. Ve sür'atle y<ıla 
dü7.iıldüler. 

Hazırlanan plan o kadar inti
ıamla tatbik edildi ki, hic ikimse 

[!) B~zı tarihler, attnı ayın ıs j 
inci QÜnü olduiitmu 11azarlar. 

Soruyoruz 1 

Yüz kuruş yazılı 

liraları 

da 
tramvay. 

almıyorlar 

Hükılmet, üzerinde yüz kuruş ya 
zıh olan gümüş liraları tedavülden 
çekmeğe karar verdi. Türk parası
nın vahidi ltıyasisi kuruş değil, li
ra olduj!ıına göre bu isabetli bir 
karardır. Fakat, halen piyasada 
mevcut olan bu paraları tramvay
larda alnuyorla.r. Biletçiden sebe
bini sorduk: 

•-Vezne alımı1or!• ded.L 
Paranın tedavülden çekilmesi ili 

muayyen bir mühlete bağlıdır. , 
Tramvay idaresini böyle ani bir 

1 

karara sevkeden sebebin ne oldu- t 

lunu 
SORUYORUZ! 

j l/,damın Edebi Tefrikası : J9 j 

KISKANIYORUM! 
1 Yazan: iZZET 1 SELAMI -

Acaba Bedia~> ~-_atağın kenarın - 'koltukta oturur, veya bir şezlunk
da otururken mı gureceğim .. Ya öy- ta uzanmış bulurdum: Fal açıyor· 
le görürsem.. du, iskambil falı. 

Ben girer girmez irlrilecekler Bir apandisit yarası Bediayı ko-
miydi?. Hani yarıda kalmış bir casmdan avrı ve uzak tutuyordu. 
öpüşme, bir el çekme, tedirgin e- Bunu görerek, aııbyarak rabatlı
dilmiş bir vaziyet vardır. Bu vazi- yordum. 
yeti görecek miydim?. Kan koca karşı karşıya sıkılı-

Razan, kinli tecessüsle kapıyı yorlardı. 

tiln rekoltesinin 32 - 34 milyon lrilo ol- Tramvay rayları rette yaralanmıştır. Şoför vak'ayı mü- Almanya için Roınanva ı"s-dar, şehirdeki tetkiklerine devam et- ., 
duğu tahmin edilmektedir. Ecnebi eks- leaktp kaçmış, ot0 mol>ifö ve şo!örilı> tilıl.sından pek çok faydal•r 

mektedir. ttezbah.ayı gezen \raıi, et nak- Tramvay idaresinin ray, bandaj ve de- h · ~ 
perler, şimdiden tetkiklere başlamışlar- üvıyet.i tesbit olunamamıştır. memuldiir. Blkanlara avaJ·, at-
d 

liyatı işini gözden geçirmiş, nnkliyat için mir malzeme sıkıntısı devam etmekte- " 
ır. Bir eroinci mahkUın oldu ınış olınak büyük bir hadisedir. 

~ 
alınan kamyonlan iyi bulmuştur. Darü- dir. Belediye, idarenin ihtiyacını ÜskU- Evvelce yalııız İtalvanm bnluııdu-

nkara borsası lficezedeki çocuklan kurtarma yurduna dar tramvayından temine çalışm11sa da Sabıkalı eroincilerden İsmail, geçen- "-· , 
1 d Kadıkö ·· d tark k "u bir yere Almanya da gelmi•t=-. 

uğrayan Vali bu civardaki ,.ollarla al.A- muvaffak olunamamıştır .Belediye, bu er e yun e esrar sa en ya B- " ~ 

1 
' ı ·· · dığ b" ·ı Besarabya ve Bukovina ile Bal-15 • 10 • 9 40 kadar olmuştur. Sllahtarağadan Azapka hususta bir tekli1 hazırlamış, Dahiliye annuıı, uzerı aran ı zaman ır ki o kanlara sarkmak istidadında olan 

Pıya gelen yol, dolambaçlı ve 12 kilo- Veklletine gönd~lr. Bu tekli!te üs. ı_50 gram es_rnr bulun_ ar.ak, Üsküdar Ad- S R 

Kapanış fiatları 
Uy ın teslim edilmişi ovyet usyanın tazyiki durdurul-

ı:ıetreden ibarettir. Vail bu yolu sahil- küdar tramvay hattına Devlet Demir- es e ır. muş ve Balkanlılar ile Moskova-

ı Sterlin 
100 Dolar 

. .. . j yolları raylannm döşenebileceğl tasrih Muhakemesi sırasında fırsahnı bula-
den geçırmeğe ve boylece mesaleyı 5 · . nın arasına kuvvetli bir sed ve 5.24 . . _ . . I edilmekte ve müsaade talep olunmakta- rak kaçan ve bır hafta sonra kendı ken- h'"I .1 132.20 kilometreye ındırmeğe karar vermıştir., dır. Demlryollan rayları Üsküdar !ram.. dine gelip teslim olan İsrqailin dün Üs- aı gerı miştir. Romanyanın iktı-

100 Frc. 
100 İsvjçre Frc. 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Peçeta 
100 Pengö 
100 Ley 
ıoo Dinar 
100 Yen 

Inşaat hazırhklanna yakında başlana- d"-- Ü .. küdar Asliye cezasında muhakemesi bi- sadi bütün menbaları artık tam 
cak ela tesadU! eden Iw.ımdakl ist"ıın- vayına ~ecek, skudardan çıkarıla- . . . . . . v '-'mil J 

29.6875 • Y. . . ı cak ra,.ıar, Istanbul cihetine nakledile-

1 

hrllmış, bır sene bır gün hapıa cezasına e a.a o arak Cermenlerin eline 

0
_
9975 

lfik edilecek resmi bınlar !çın allkadar- • cektir. malıkllm edilmiştir. geçmiştir. İngiliz mütehassısları 
!arla temaslar yapılacaktır. ve petrolcüleri lıatta bütün İngi-

\~~!~ " -<>- Domateı ihtikarı yapmı§ liz tebaası Romanyayı fstanbula 
Bir Yunan motörü Sarıyerde manavlık yapan Bekir a- müteveccihen terketmiye başla-

dında birisi, 4 kuruştan 50 kilo doma- ıntslardır. Siyasi münasebetlerin 
s.ı75 tehlike atlath tes alıruş, kilosu ı5 kuruştan satmıştır. kesilınesi ve sefaret erkanının bi-

31.1375 * Üsküdar tramvayının Belediyeye' Salarnis ;.;mli Yunan balıkçı İhtikilr suçundan yakalanan Bekir Al<- le uzaklaşması mümkündür. Unu-

Küçük Haberler 26.5325 
0.625 

100 İsveç Kronu 

Esham TO Tahnıi& 

31.00 devri etrafındaki temaslar ilerilemış, a-1 m<ıtörü Kumkapı açıklarından ge- !iye yedinci ceza makhemesine veril- tıılmamalıdır ki Romanya bilJıas... 
lacaklı bulunan Evkaf ve Elektrik ida- ı çerken motörü bozulmıış ve Mar- miş, dün de muhakemesi yapılmıştır. sa İngiliz ve Fransız sermayesile, 
relerile uzlaşıimışlır. 1 maraya do_i(ru sürüklenmeğe baş- Suçlu iddia;rı reddetmiş, kararı veril- bir çok memleketler gibi, inkişaf 

19.56 . . / lamı•tır. Lıman reisliği hadiseyi mek üzere duruşması başka bir güne İ 
20.27 * Beledıye Yakacığı tanzım edece.lı: bırakılmıştır. etmiş bir ülkedir. ngiliz sermaye-' 'ı öğrenerek bir ro.ınorkörle m<ıtörü si bir çok şirketlerde vas· 

1 
milctar-

Ergani 
Sivas _ Erzurum 2 

> > 5 20.27 burada modem bir otel yaptıracaktır. limana cektirrni.ı;tir. * 
. . da yatırılmıdır. Bütün bunları sö-

dukça unutmıyacağım, eğer sen ol
masaydın öbür dünyayı boylamış
tım. 

- Yok, mübalağa etme. 
- Ferhalde beni büyük bir teb, 

likeden, ölüm tehlikesinden knr 
tardıi!ın muhakkak. 

- Meslek ... Vazife ... 
- Şimdi senden bir ricam daha 

var. 
- Söyle. 
- Bundan sonra bana lep sen 

bakacaksın ..• Bundan sonra icap 
ettiği zaman kendimi senden baş
kasına göstermiyeceğhn. 

Bir müddet cevap veremedim. 
Bu aklıma gelmemiş değildi. 

Bunu ben de düşünmüştüm: 
•Bundan sonra iğriye doğruya 

heni çağırtacak, göğsünü, arkasıru 

kat ayda birkaç kere ona bakmak, - Mademki istemiyor, ısrar et-
sıbhati ile alakadar olmak, dertle- me! dedi. 
rini dinlemek! .• Yok, işte bunu ya- - Bu istemek istememek nıcse-
pamıyacaktım. !~si değil Bedia, bu öyle bir şey 

Ondan yalnız nefret ediyor de- kı~. 
ğildim, yalnız kinim var değildi, Limonata yapmakla meşgul... 0-
ondan iğreniyordum, tiksiniyor- na ııasıl anlatmalı, nasıl izah et-
dum. meli?. 

* Seyrüsefer nızamlarına aykırı ha· 1 klip atmıs olnıak mihvercilerin ilk 
rekette buıw:ı.an 1.3 şoför ile f~a yolcu hedeCJerini teşkil eder. Karadeni
al;:ın 4 ve muşterıden para aldıgı halde zc inmenin asker"ı, • " ., d 
b"! t k · 1 lobüs b"l ı · · sıyası, !ısa i ı e 

1 
e1smıyben o ı e çısı cezaya azi~ faydaJa:rt teşebbüsün hct.r ha· 

çarp ın mış r. nesıne kaydedilebilir. * Balatla. Fuat Yıldırunın fırınında Almanya nüfuzile Romanyayı 

Ona yaklaşırken, hatta onu dü- - Hakkıın yok mu Bedia?. 
~ünürken, gölge görmüş bir kısrak bir prensip meselesidir. 

27 kilo eksik ekmek bulunm111, fınncı yavaş yavaş bitaraCJıktan mubare
rzekeriya pislikt<Cn, iki kasap ve bir be _?ariei kalmak şekline kaydır -
k:ıdaifçi muhtelif suçlardan cezai.andı- ınaP'a çalışacaktır. Fakat 0 zam.an 

Bu rılmışlır. nıadalyanın tersi meydana çıkmak * Beyoğlunda Aybattı sokağında 12 da ihtimali vardır. Yani Romanya 
numarada oturan araba sahibi Saban Büyük Britanyaca kendisine hü
dün sürücüsü İsmail ile kavga etmiş v~ cum edilmesine cevaz olan bir sa
İsmaili bıçakla yaralamışbr. Saban ya- ha haline girecektir. Böylece bir 
kalanmış, İsmail tedavi altına alınmış- çok Frap.sız, Belçika, Hollanda şe
tır. hir ve limanları ve tesisatı bomba

gibi ürküyordum. İ k - nsan ar~~..ıındakini severse 
Hele muayene ederken, dinler - · · b" ' prensıpı ır tarafa bırakır. 

ken aklıma bin türlü şey geliyor- _İyi amma dokt ı ık b k d , or t a ınun-
u.. dau da bu meslek namusudur 
Hayır, ona devamlı olarak ba • Ş"dd ti d"" d"" . · 

kamazdım. ı e. e on u, gözgöze geldik. 
- Biliyorsun ki dedim, ben dok- J ~?c~~- ile arası':'.a d_~ui!unı için, 

torluktan ziyade hocalıkla ıneşgu- :l'."~ü°:~ ko~as.' g.o~mııyordu. Gözle
lüm Ufak t f k r . . rını gozlerımın ıçıne dikti ve hafü 
Jer i.ç.in k d~ ~ ,bgekıpb~e~ıcı ş~.Y- giilümsiyerek: 

* Şo!ör Ekremin idaresindeki 419 
numarala kamyon dtin Çapada, Abdul
lab adında birinin 6 yaşındaki kızı Ka-

hızlı ve tereddütsüz açardım. Ba -
zan, onları sevişirken rahatsız et
tiğimi hallerinden anlamak endi
~esile, kapının tokmağını birkaç 
kere oynatır, yavaş yavaş çevirir. 

* dinletecek-. 
Akşam oluyor .. : • • Sonra bu düşünceyi aklımdan 

en ını aş a ırıne gos- İ 
tersen daha iyi edersin. - nsan karşısındakini severs&, 

Gözlerinde acı bir ifade belirdi namnsıı da bir yana bırakır! dedi. 

mınuıa çarpmış, muhtelif yerlerinden 
yanılamıştır. Coculc hastaneye kaldınl
mış, şo!ör yakalanmıştır. 

landığ! gibi imkan ve üs bulur
larsa lngiliz tııyyareleri Roman
yadaki bilhassa petrol kuyularını 
ve liman tesisatını ve Karadeniz 
sahil şehirlerini tahrip edecekler
dir. Böylece Romanya harbe atıl
mamak icin bütün komşularına 
Sovyetlere, .Macarlara, Bulgarlar.: 
a~az~. ~er_ketmişken yine o çok çe. 
kindigı. akıbete yani mücadelenin 

ağır ağır girerdim. 
Fakat bütün bu hislerim 

çıkardı. İsler hızlı gireyim, 
yavaş, her zaman Bediayı ya 

boşa 
ister 

bir 

- B~n~ artık ızın dedım. l silm1ştim. Kendisinden para alamı-
• Ellerını sıktım. Odadan çıkaca - yacağım için herhalde buna ccsa-
gım sırada basta seslendi: ret edemezdi 

- Öhiirgün evime gidiyorum Esas~ Bedia bırakmazdı 
öyle mi? Halbuki... · 

- Evet; hayata avdet ... 
- Bu hayatı '"na borçlu olduğu-

nıu bili,·orum; bunu önuJm ol-

Do/;..,.usıı unım sıkıldı... Ani 
ınüstncel bir hastalıkta beni çağı ~ 
rabilirlerdi, bu ı:ayet tabii idi. Fa-

ısııo/940 ÇARŞAMBA k~ııdi t._praklarına intikaline şa-

RAMAZAN: 14 

Müteessir oldu. · Benim için •peki. demekten 
- Bana bakmak istemiyorsun başka çare kalmadı. 

demek!.. - Peld, dedim. 
- İsteıniyorıım dej\il.. Fakat Hasta memnun ... Bedia limona-

• gene seııin menfaatini düşünerek.. ta yapıyor. 
Birka,ı: dakika çekiştilc. * Bedia, bir masanın önünde li

monata yapıyordu. Başmı çevirme
den: 

Üçüzlü 
Sol el! .• 

Öille 11 55 ı İFTAR 17 28 hıt olacaktır. Çok çekingenliğin 
ömür siirülüyor. Sağ el! İkindi 15 04 Yatsı 18.58 J behemehal müsmir olınadıK"t bir 

ı Altşam 17,28 İM.SAK 4 34 kere daha sabit olnealı: demektir. 
(Arı.ası var) ._ ___________ , Hüu)'in Şiikrii BABAN 
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l:.iz böyle harbedcriz 
İlti a.y ön<'e, Büyük Millet Meclisi kür

CÜ..<>ı.in.d.cıı :ı- apt.ıiı bir hitabede, Sinop 
ıaylavı Cevdet Kerim İnoeda.yı şö~·le 

baykımwıtı: 
«- Türk ordusunun nasıl ha.rbdtl

fini hesa.p ''e hendese düsturlarile a.ıı
laınaP, kalkı.şa.nlar, Türkün lıa.rp kudre
tini i..t.a.tistik rakamlarlle ölçiilebUlr sa. 
nanlar da.im.a aldanmışlardır. da.ima al
daıımağa. rnahkiımdurlar!:t 

.:mıbterem Sinop saylavımn bu sözleri 
ru Rüyük :\Iillet Meellslnin ne coşkun 
bir alkış tufanı ile selimfadığını ve 
m.emkketin her tarafında... oparlörler ba
fmda topla.nan vata.nda.şla.rın bu Belama 
ne c·oşkun bir tarıda. iştirak ettiklerini 

JKDA&l 

"-- '!? ••_g_ u _L!Q§... __ -- - -
Ordumuza iltihak Avustralya 

Başvekilinin 
eden genç kartallar mühim nutku 

Dün Etimesut tayyare mek
tebinde bir toplantı yapıldı 

«japonya Avı•-;tralyanm 
seyirci kalacağmı 
zannetmemelidir» 

Hatuncağız, iftarhk, .''umurtalı 
\'c taptaze pidesini koltuğuna s.ı
kışhrmıs: bir dinde birer tutam 
kırmızı turp ve tere, öbiir elinde 
il'· hihi, g-özlüğünü alnına doğru 
kaldırmıs. icindcn bir ~e) ler mı

rıldanarak, ahc~tc bc"te, C\ ine doğ
ru gidi:-.or. Yol lınylı geni~ amma, 
üzcrinc!c tek k~lc futbol o) n:ıııa
cak kadar da ferah değ:!! Fakat 
bunu k.nı dinler? 

llırpa:ıi kıhklı sekiz, on ~ocuk. 
porsuk bir topla ha bre 'c rastgele 
siit çekiyorlal-. l{ad ıncaı{ız, bu 

SAYFA - 3 

l\ll. ÜSA ~A.13E 

Y azıcılıktaki Anarşi 
- «Bu suali sora. .1, ince filesinin altında gözleri der· 

ve manidar pırıldıyordu.» 
Bunu, ben yazacak olsam, bir dereceye kadar mizur g 

rülebilirim. Çünkü, kadmların yüzlerine örttükleri tülle 
«vuvab>, «vuvalet» gibi şeyler dendiği kulağıma ara sıra ç 
lımyorsa da işin hakikatinden bihaberim. «File» de saçl 
üstten, arkadan örtüp toplayan açık örgüye diyorlar, sanıy 
rum. 

Gelgelelim, bu satırları yazan muharrir, bir kadındır; 
dan «selaseti beyan» istemiyelim, lakin, bu incelikleri is 
mek hakkımızdır. 

Sidney, 15 (A.A.) - Avu~tr:ıly~ hoyrat ,·e sallaı>ali sütlerden ken- Elime gc('en gazete ve mecmua- sakladL Vapur iskelesine 
B.aş\•ekilı Menzies, dün akşam söyledıgı 1 dini kol'tımak ıc.in bir sa<>a kac.ını- ı d ı· · · L • 

,., ar :ııı ge ı~ı guıe «ycnı edebiyat koşar adm1larla ve hiç konuş bır nutukta demiştir ki: .vor, bir sola .. Dcrkcıı. l1ırpanilcr- ·· 1 · J 
hepimiz ha.iırlarız. Ankara, 15 (İkdam muhabirin- tayyare mektebinde gazetecilerin 

Dün, onun. bu sÖ'z;lrrlle ne büyük bir hazır bulundukları ·bir hava .~öste-
ba.kik:lti göze vurmuş olduğunu bir da- den) - Tü~k Hava Kuru.mu kamp-
ba a.nladını. Gatctelerdeki harp haber- larında yetışerek hava yed~k ~u- rişi yapmıslar ve öğle yemeğini <la
le · · re mi tt>bliğlerl okurken geçen ı bavı olan ve Kurumun Etımes ut vetlilerle birlikte yemişlerdir. Ye-· 

0.:,:~ıi Harp hatırıma. reldJ. Türk mil-ı tayyare mektebinde taj ve an- mekte Rençlerin KurumdD.n ayrı-

- uunnmc erı» a ıyorum. dan geldik.• 
<-Japonya ile Avustralya arasında den l>irinin. hem de yalınayak ola- uYcni Türk> mecmuasının 1/ Sade «rüzgar, bıçak gibi kes 

t la Yapan acnçler bu lı"ları münascbetile Hava Kurumu ı ı· · kanlı savaşta. gösterdiği müeıı- renman rını :"> • - " 

""e·ı~nınk odr ... .,nyle us" t"-'·öru" bir he- gün Kurumdan avrılmı~lardtr. Bu Başkanı Şükrü Kaçak bir nutuk 

şimdiye kadar harp olmamıştır. Ve bun- rak yapıshrdı~t son bir tekme ile ikincikanun/1940 ıarihindc cıkmış ~·or,• kar da yağıyor. Yüzünü k 
dan böyle de olmamasını temenni ede- top, kad:ncağızın koltt!;hında 1~i yu- 85 inci !-.a ısını karıştırıyorum. kii içine saklamış bir insanın 
rim. Fakat ümit ederim ki Avustralya- murtalı \'e sıcacık pideye gelince, «Emirber• adlı bir hika~ e Guy Iı havada, yani ziypak yerde 
nın İngiltereden ayrılacag-ı veya seyirci pide, hn:rdi to7.ların ic.ine, lıırp•ıni- d "i t'da te .. d ı · k b'l e ... ~ aupa~san · n rcunıc. ş~r a un a «yürü~esıı. a ı ~ 
kalacağı zannedilmiyecektir. Pasifikte ler de çil ;rnvrusu gibi, herbiri bir Eırkac satır okuyalun: dır? Ve sonra •hıç konuşma!lıl 
barış istiyoruz, fakat garip şeyler cere- tarafa! --« .:\lerasim bitmiş. rahipler git- diyor. insan, koşar adımla gi 

iRi c u e.ıııı ""' , ...,..... 

1 
. · ' t ·· ı · t · 

11ap edeyim dedim, şu çıktı: vesile ıle 1tenç havacılar Etımes u sov emış ır. 
ı - Çanak.kale ... Karada, kuvvetlerini ı - ---------

daima tazeleyebilmek s::ı.:ı.dctinc mazhar 1 
bir ıtü.şman, devamlı surette siperlerde 
yedi yüz l'lli bin kiş.i bulundurabiliyor. 
Denizde ise Fransa, İngiltere donaııına
laruıw yüzde elli:J, İtalyan \'e Amerikan 
ıl<ınaı:malarının mühim bir kL<;ım ve bü
tün l'ının.n dona.nına.sı. 

2 - Ira.lda ... GeneraJ Allenbl, kuman
da.sında ibtyiat kuvveUcrilc birlikte ye
küıı ıı iki buçuk milyona va.raıı bir in
g-iliı:. llint, Avustralyalılar ve Yeni Ze

la.ndalılar ordusu. 
B.ı ordwıun sol cenala İnı:-iliz ve 

f'r;ımız doııa.nma.Iaruı.dan ayrılmL5 kuv
vetlt-rlc t.a.kviye cdiLmekledir. Bwıa mu
kabil bizim sağ eenaJıımı:ı ve bu cen~
bm ı;edleri ayni der::ı: kovveUıırtr.ın 
devamlı tchdilleriııe maru:r.dur. 

3 - Kafkas) ada... Grandük Sikola 
Ntkolayeviç kumandasında tam bir bu
çuk ınll:von Çarlık askeri. Ka.radenhdc 
bir Çarlık donanma3ı. 

! - l\fakedoııyada ve Garbi Traky:ı
da .. Evvela General Saray, sonra Fran
t'C Dl'pere kumandasında Sırp, Vcnh:e
list Yunan, Fransız anavııta.ı.ı ve müs
temlt>ke kuvveUPri.ndl"n murel.kep üç 
vüz bin düşman. 

5 - Galiçya.d.!ı ... Rus taarruzları 'kar
&ısında, Avusturya., M:acar ve Alman 
ıwvveHerl tarafmdan müdafaa. l'dlleu 
ct>n:ıhfar büküliip gerilerken teselEim 
ettiğ'i siperleri dalına olduihı gibi mulıa.
raı.:ı eden iki kolordıımu-zun karşısınd::ı. 
tam altı kolordu tlüşıruın. 

6 - Trablus Garpta ... Sennusi şt>yh
krlııin bi.r şeye yaramaz k!lvvetlerini 
idareye çah'}a.n bir avuç k.alıra.man kar
şl!>ımla iki İtalyan ve bir İngiliz ko
lord ıısu ... 

7 - Se,ind kolun eıı daniskası olan 
ınükemmeı t~kiliitlı llmı:ak ve Taşnak 
Oıiiliıl çeteleri. 

8 - Beşinci kolun en da.niskası olan 
mükemınet teşkilatlı Puntos easuslan ve 
oet.eleri. 

9 - Beşinci kolun en daniskası olan 
f'ilbtin Mu..<>e..,.i ibtUalcileri ve casus ~
ldlillan. 

10 - Beşinci kolun en daniskası ol::n 
Savr::?...'1 dü.r-~üleri, Filistin Arapla.n ve 
• \'em.en nıüs.t~sna _ bütün Ba.dlyetül'a
rab bedevileri ve Ce--.dretülarab sükki-
cıı... . 

1 l - İra.n Azerbaycanmda.n, Baidat 
ordumuzun sol ceııahnu tehdide ça.hşaıı 
iJtl Ka.zak kolordusu. 

BiHün bunlarla. gittlkçe şiddeti artan 
f)ir açlık içinde, glttlkçe kötüleşen bir 
kc>IÜ idare sisteminin ca.rklan i~lnde ve 
rfttikçc harp zenctnlerinin sayısıru yült
fe}ten bir ihti'kara tahammül ederek dör* 
rıl çarplŞrnışız. Hem ne kahramanlık· 
ıa ... 

Dümen eCerlerine bile kürk ve ı-alı
~ya.n ÇÜme verilmiş olan tanı ıeçhizat
lı Rus ordusunu yalmay&k, aç ka.rşıla

_..ış ve ileriletmemişlz. 

Ca.tıakkaleye g-elenleri tepeleyip deni
u fırlat.nı.ı.şu. 

Maked.onyada.ld düıpnaru Bulcarlar 
l.'Ökünceye kadar kımılda.tr.ıamışız. Her 
teı>1ıl'1le her Türk bir ka.braınan olmu'f, 
cihana pa..rrn.a.k ısırtan bir müda.fa.a.mız 
ı>lmuş ve bir g-ü..ıı ... 

Ta.ka.tten dü...,m.üş. ac•fz içine r;ömül
mfus, artık silah kulla.nama.z bir hal'l 
relın!ştir !'!.aJldığımn; sırada, ıçme sürii · 
ten ııa.rjörden başka yed.ek kıırşnnu ot
bl.lyaıı silihla.rımız.a s.srılmış ve ... Bir İs
ükl:i.l Jıa.rbine girmişiz. Ve kaz:rnmışız. 

• * 
Biz, işt.e böyle lıarbederiz. Evet, Sj-

h<>P sıı.ylavunızın hak.in va.rd.ar; 
Biz hesap ve hendese ile anlaşllama

~ı:ı:. Bizi bu yolla.rda.n t:ı.rtmağa kalkı

i&tllar varsa. mutlaka. gen4' aldanacak· 

lardır. 

Nizamettin Naz.il 

İngiliz siyaseti: Düımana 
döviz buldurmamak 

Londra. 15 (A.A.) - İkt.sadi 
harp nazırı Dalton Lizbondan A
ınerikaya gönderilirken yakalanan 
500 Fransız tablosu hakkında A
vam Kamaraslnda yaptığı beyana
ta ~unlan ilave etıv.iştir: 

.. •Inıtiliz hükumetinin siyaseti 
duşrnanın ecnebi dövizleri elde et· 
ttıesine manı olmaktır. Bunun icin 
~e en iyi ~are düsman memleke
bn~en ve düşma.ı isgali altında 
d lt Unan memleketlerden. Fransa 
~dahil olmak üzere, mümkün o-

_ ..._ __ _,..,_ __ . her verde bütün ihracatı dur-

Çin - Japon 
Muharebesi 

ı 
1 
) 

KISA AJANS 
yan ettiğini göl'üyoruz. Onumüzdeki ay- Tabii, bu Yaı:iyct karşısında ha- 2 

t ıniş. fakat alba~ - - ken konu"a. lar ~ar!ında silah imalll.tı 0 derece terak- uncaihz. actı ağ7.ını, ~·umdu giizü- .? • _.. 

HABERLERi 
ki kaydedecektir ki hiçbır devlet Avus- nii! Fakat kac. para eder? Yun-ur- iki subayın kol- y mı. 

azan: tralyayı istilaya tcşebbus edemiyecek- caklar, porsuk toplarile ,·an sokak- ları arasında _. Zülal 
tir.> larnan birinde ayni netameli ma- genç karısının M A H M U T y E SA R J künü, ben 

----Jl ca ve daha şiddetle başlamasınlar inhil8l etmiş ce- kamı indird· 

japonlar taarruzlarının 
inkişaf ettiğini bildiriyor, 
Çinliler bir şehir aldı 

' 
1 

Amerika.da Uzak S:lrktakı" Amerika ım? s ı· · 
• M ı k sedini fa~ıyan • e asch 

llların tahlı·ye"'I. em c ette bu kadar stad. saha, h · b k d 
"' b d sandukan111 bırakıldı.f!ı rukurun •r1•, ı~tc u a ar oJur. * Nevyork: 15 - Birleşik .\.merika Vaşington: 15 (A.A.) _ Monlery va- rayır, avır ururken, sokak orta- ·~ " 

bahriye·inden kumandan Bn cı· larmdaki nek tats1.,. pek ,.·ırlr·ın ka- bao:ında a~·akta duruyordu.. -" Ru suali sorarken, ince 
s . vne, ıp- puru yarın, V"•ington ve Marıposa va- " ... " • " · · ll d ·· l · d · 

l L ...., can b .. .. b 1 Gene kar·.sınııı ı·nıı·ı.'a' l etmis ce- sının a ın a goz crı crın ve p.er tayyaresı e ondrııya hareket etmiıı- purları da da:ıa sonı·a Uzak Şarka hare- · u s-0zuın ya ana maç ara ar- . Jd d 
tır tık kat'i bir son vermelidir. sedini 'tası.yun .sandukanın bırakıl- ııidar pırı ıyor 11·• 

Yunnan 
te biri 

şehrinin Üç

ha rap oldu 

· kPt eder~k Amerikan tebaasının tahlıye- B b k I 

* Ya!ııngto . ı- B' 1 'k O C al K dıg-ı c11kurun ha~ında. ımu, c:ı yazaca o sam, . . ' n .. :ı - ır e~ı A ııcrika 1 sine iştirak edeceklerdir Bu uç gemi sman cm al'ı!ılı ., 
I .,. r c y Ne t J 1 • ı\ b· l d . h etl·ı Mau- ciereceYe kadar mazur göriile .ıı 1 1 e zare ı, aponyaya şimaıı· "e 300<) k ' · 1 b 'l . , d ca a as ın a ra m 

• . • • !Şl " .ı • C'CCKıCr Lr. • ' ' • Ç" k" k d ı .. 1 
cenubı Çıne, Hindi Çiniye \"e Hong - L . d l Y L •• passant ne demek istemiş, dersi- rım... "". u:·ııa ın arın l)·uz e 
K , ·ı e1yoncu ev ette &GUul • ? , iirttuklen tu ere .. vuva ... ıın 

Ç k. 15 (A \) Ce heden alı ong a gı mek ısteycnlere pa,,aport vi- ıuz 
un ıng: .ı · - P - zesi vernıemektedır. me$elesi · · .. I 

1 
j lct:. gibi ~eyler dendiği kulnğ 

nan lıaberlere gôrc seyyaı· Çin bataryala B _., Uc sene ev\'cl arka< aş arın- "rnsıra calını .. •orsa da işin hak 
il ldıkt ı.ngı·ıt ... rede Biıkres, 15 {A.A.) - D. N. · d Ih S ı· ., · t' k l .. _, n civarda gir:lıce yeni mevz. er a an ı .., . a~ a ay ~r. ısı nın ~:e ım a an tinden bihaberim. ı..File• de 

sonra, pazar sabahı erkenden, Yangtse -~. Curentul ga.:clesin<le •LCJyoncu 15 B Ç kızıle. petlerının vefatından sonra, 
1 

.. l' kadan örtüp t · ı devlette Y:ıhudi meselesi- ba~lığı irincite~rin arşamba . . . arı us ~en, ar 
iLr.erındc Işang'daki Japon tayyare mey-1 * Londı-a: ıs - İ:ıgiltere ıle hpanya altında neşredilen bir makalede e\'ıenmıştı.> . . yan açık örgüye diyorlar, san 
danını topa tutmu~lar ve Japonları ga- :ıra!lmda ticareti inkişaf ettirmek ı.izere bu me;eleııin Yahuidleriıı imha- 8.00 Program, 8.03 1Iüzik: Ha- Genç kız, pedcrmın vefatından ı rum. 
fıl adamışlardır. Meydandaki 29 tayya_ hi.ıkfımetin idaresinde bir şirkd kurul- sm<lan ziyade hakiki ve milli bir fif prc!!ram (P.). 8.15 Ajans ha- evvel r.ıi yetim kalmış, yoksa, ih- 1 Gelgelelim, bu satırları Y 
reden yalnız 15 i kalkmağa muvaffak muştur. Rumen iktrsadivatı kurmak oldu- berleri, 8.3() Mı..izik: Hafif program ı ti~·ar albay, pederinin vefatından muharrir, bir kadındır; ondan 
olmuş, diğerleri lamamile tahrip edıl- Finlandiyada ğu Yaz'l:dır. ırrocf Romanyad.ı (Pl_.). 8.50 Ev kadını - Yemek Iis- sonra mı bu genç kızla ~vlenmiş? laseti be:van• istemiyelim. F 
mistir. Diğer taraftan Çin kı.t'alan Ma- hakiki bir orta sınıf doğurmaktır. tesı, 9.00 Kapanı.~. 12,JQ Program, Bu karışık ifade, bana, geçen se- bu incelikleri islemek hakkıd ta~·· şE-hrini aldıktan sonra, şehir etr:ı- ı . . 1? 33 p-· 
fın~aki tepe!eri de işgal etmektedirler. ..* He!.c: ... kı; 15 (Stefani) _ Helsin- . ~. \.Lİzik: ~as~l heve~i .. 12.50 A~ ne Muazzez T~hsi? ~erkand imza- I dır. 
G bi Çekiang'a dıı~ru Japon ilerıleyişi 1 kı de sabu:ı. satışı vesikaya t:ıbi tutul- """'r a sa s· anı' ın 1ans ~aberleq., 13.05 Muzık: Fasıl' !>mı taşıyan hır hıı .. , ·ede okudu- ı -·Bir se\'gİ uğrunda tcvcr 

ar d'l . t' muştur. Vesıka llSltlünün yakında ete riP r n , 1 hcyetı. 13.20Müzik: RadYo orkes- ğum Sll satırları hatırlattı: etmek ınürnkün mü dersin?> 
de taç~~L;~;~ ı~İR ŞEHİR DAHA 1 tc mı! edileceği haber verilmektedir. • • '" trası, 14.00 Kapan .. !). 1~.~ Program, -«O, anası, babası. öl~p.' t~.k Sorulan sual budur. «File• s 

ALDILAR 1 İspanyada taleple-·ını l< at ı ı 18:~3--~_onuşma (l.stattstık Umum. ba~ına yalnız kalınca, aılesının bu- alhudan manidar bakıyor. ö 
.l Muduru I::av Cel.'.!l Avbar tarafın- tün ısrarlarına rağmen evlenme- al"latıyor: «İcimden hafif bir Cuııgkin!!: 15 (A.A.)- Çin kıtaa. tı·n·ın dan) 18 4~ Ç,...,. ı. t' 19 15 Çr.... · t' · - .. dd tt• 1 ' · ,,,..u.'\. saa 1

' · ' v-- mış ı... pcrme geçti Bakıslarınu onu 
Yangtse üzeriııdekı Hai-Çang şehrını ı:?- * Algesiras: 15 - (D.N B.): Bir İn- S ! ! f ette re e } c:ukloar. ic:in mü~~k.' 19.3-0 Ajans ha4 Biri, birinden parlak! lerden kurt~rarak" pencereden 
gal ettıkleri bi!dirilmektcdir. ';::iliz krııvazörile dört torpido muhribi l beri n 19 45 M k Rad 

d (. b ı ıh ~t. '
2 

· tızı : vo :nc:esaz Yine «Emirber• hikayesinden: zaklara, beyaz tepelere çevird 
JAPON AJA_NSlS.~ _GÖRE ı un .e ~ üt~ı·ıka gelmiştir. eve ı, 0.15 Radvo r?azdesı, 20.45 • . . .. . 

TARRUZ lLE"'• Ll"OR * Se\ ılle. 15 (Stefanı)- M~ .. rn~aı de s· h ..• ~ . k At d ,..._,_ı't k . •lı 10 K . <Y -tt o kahramanlık saıkasıle a- -« Bunye \'e şans meselesı, ... .. ~.,. ıam u~uınetı as en e - u-t.:._ onserı. _ . onuşma. e- . ·-· . . ld d l\:' · ·~ · · 
Tokyo, 15 (A.A.) - D.N.B.: Domei a-ı Bo.no, tayyare ile Gtaradaya hareket et- b. ler l baı:.ladı ni zamanlarda onera) 21.25 1\li.!zik· I kıtmak ıstemedıgı ynş dolu gözlcrı- l': mırı an ıki~· . ~mt.ıkcbıgcl~r~m, 

t ır a mıya :ı- S . k . 21 45' ~ır·· 'k R. le kımıldamıvor .. .> mı c:uurunu, mı ıs ı a mı, 
" " " Viclıy, 15 (A.A.) - Fransız ume- . t" .. h b .d "" 30 A Akıtmak istenıctf!m •":izva.:ları 1 c us u un aya ını ay e e 

j"nsına go"r", Çekı.~ng eyaleti hududun- mış ır. • hük. Cmaı VC <=ar ılar . unUZl : 1-i • d b .. b .. 
1

.. h t k b d 
da 20 Çin fırkasına karşı yapılan büyük İtalyada . .. . .. · b~ ann· \: a~e !cum ur an osu. "'--'-· • ..... "' ;J '{ B k t 'f d 1 · b' 

d . tı, dun akşam ne)retlıgı bır '-'Y a- ı·an" 1 b 1 . K b' N kut ını» ''Ok"a «go''.ylPrı' ıııı··? l•·indeu l u sa a ı a e en ır yana Japon taarruzu, pazar günü e aynı . • . f d 1 . ., 1a er erı: am ı vo - u · ·' · • "' · " k 1 1\1 h · · t hki 
şiddetle devam etmiştir. Japon kuvvet- * B ı · 15 (St f . • 1 mede, Sıam hi.ıkumetı. t~rak ıt~. an ı et•n Borsası (Fiat). 22 ıl;J Müzik: Caz- çıkılır gibi değil ki... at~d· h u akrrırt. mK• a adye• l 

er ın: · e ıını) - Italya _ ~lırüle ı arazi t;ıll'plerını ·:ı t sure .e b ?· . _ • . \'e ı a a sa a c oşar ım 
lel'inin bıribiri ardına elde ettikleri mev Non·eç ticaret muahı>desi, 17 agustos- reddetmekte ve 12 hı:.zıranda hazırlan- 1 ?3an3ct0 I(!I.)' ~·U-~ \ arın.kt pr()jlram, «Hakikat» gazete.sinin l~Saemylaiınl gidip girdikleri ~-apurun kal 
ziler :ırasında, Vuhu'nun cenubu şarki- tan evvelki taahhüdata da şaınil olmak t mı:;; ohın Franstz _ Siam ademi tecavuz - · --..apanış. t 94o t:ıribli sayısındaki lık oldui{uııu söyluyor, sonra: 
sinde Çin mevzilerinin esas ü.;;sünü teş- üzere, kliring yolile l.'ıkasların muvak-

1 paktının imzasına amade bulunduğu Ha- 1- yoJu .. tefrikasından: ta salonda bir köşeye sıkıştık. 
kil eden Suç"ng de vardır. ıkat suretle haei ,eklinde akdedilrnıştir. ve eailmekledır. Öksüz çocuklara bayram -«Bir çeyrek sonra, kutup scy- yor. Sonra da •pencereden 

YUNNAN'IN ÜÇTE BİRİ Fransada SİYAJ\1, ASKERİ TEDBiRLER ALIYOR hediyesi yalıları kadar mükemmel giyinmis yor.• Vapur kalabalık olunca, 
HARAP OLDli Şanghay: ıs (A.A.) - (Ste!anı) Bang olarak hazırlanmıştık.• şcler, yani pencere kenarları t 

Tokio, 15 (A.A.) - D.N.B.: Hanoi'den 1 . . . . \ kok'tan haber verildiğine göre, ihtiyal Şehrimizdeki fındık ihracat bir- tıKutup sevyahları kadar mü- muştur, ancak «)·an• larda 
gelen haberlere göre, Yunnan şehrinin ~ P~rıs. 

1
15 

_<
1
D.N.B.) .-: Hıcret eden- l'fradının silah altına davetı ve havacı- liği İzmirdeki öksüz cocuklara kemmel gi:vinmi~ olmak>; a<;ıl an- yerler bulunabilir ... Yan. Iar 

.. b' . d J t . lerın donme erı e 8 teşrınıevve'de ef i . . b h-..ı·yesı· ol ' 400 kil k • ·1 A ·r .3 t .. d . 1 uçte ırı ve hava mey anı apon a;>- 1 • • • f • ıı s lık kad.rolarmın tak\·ıyesı gibi askeri ayram (...oul. araıc o }atılma ıstcnı en manayı ı au;? c - - musaa ell12 e - •pencere• yo 
y:ırelerinin son taarruzlarında tahrip e- 1 Parısın mı usu .. 

1
f •

867
·000.'. bütün Sen de- il baz:ı tedbirler aıınmaktauır. Bırçok Si- fındık göndermiştir. ~uiyor ki... Bunun m~badi var. Maa 

d ·ı . . . k' p:ırtm:ınının nu usu da uç buçuk ·ı . . . ·b d' ı ınıştır. Ilanoı - Yunnan - Çung ıng , mı Y0 - , yamiı aileler Hindı Çınıyı terketıni.şler- -• Rüzgar, bıçak gibi kesiyor- ma a ı var. 
1 h tt · · t til d'l · t' D" J nu bulmu;ı;tur. 1 k k · · M h Y 
Hanoi ile Çungking münakalatı yalnız * Parıs. 15 

- Pans Borsası, dıin oğ- di Çmi ile ılıtilM mesee . ..nde Japonya- ====-================;:========l lava a ı servısı a e ı mış ır. un . . . dir. Şanghayd::ı.ki Japc.ıı mahfılleı·ı, Hin- [N-=O- :lt·i~AiRU I du. Ziilal yüzünü ür ünün ıçıne a mut e 
Ilongkong üzerinden yapılabilmiştir. , le üzcrı açılmıştır. nın Sıyeınla tes:ını.idı.i.nü tebar\.ız ettır-

Ywman'daki Çin memurları şehirden Holandada mektedirler. -- ı-w r_ S.a g"" J ık =·==== ı~-
nyrılmıı-;lardır. Ve bir çok muıteciler -ö-- - Dünden... Bugün 
memleketin iç tarafına gitmektedir. * Amsterdam: 15 (Stefani) _ Fele- Amerikada tayyare imalatı Bana da 1-------~--~--il 

İngiliz Guyane'ında Amerika 
askeri heyeti 

menle Hindisi.anındaki Alınanlara yapı- tesri komitesi w Bahisleri Okadar inanmadılar k 
lan muameleye mukabele olarak ı;ec;en . . m e r a h 

0 
l d u • 

hafta da IIolandada tevkif edilrn Ho- 1 V~ıngton: 15 (A.A.) -:-- Harbıye Na- ===-:-====~===z~--
landalı vatandaşların sayısı 130 a baliğ 1 zırı Morgent~au, ~aze~cıler to~lantısın- Kac1nhlar 

Gittikçe karışan dünya h&disele 
sıısunda bır şey söylemi;receJim, 
kadar &iireceği, ihtilatlar yapıp y 
yacağı, nihayet hangi tarafın ka 

Georgetown: 15 (AA.) - Rcu
ter: Amerika askeri: hey'eti dün 
İngiliz Guyane'ı valisi ve yük.sek 
memurları ile görüşmüştür. İçtima 
beş saat sürmüştür. 

1 ktadır. 

1 

da, Ruzvelt'ın Bırleşık Amerıkaya ve Son Telgraf'ın •Kısaca• sü- 'I 
0 

mRa yad• İngiltereye verilecek harp tayyareleri i- tununda: ııAnlamamak mı, an-
oman ... · · · b' ı · b. b ------ mal<'ıtının tesrii ıçın ır wnute teşkil Jamamazlık mı?.• dive ır a-

"k ş· 15 _Bu ayın bac: da D l ettigıni söylemiştir. Bu komite. Bahriye, his \'ardı. Jlu)isa<;ı şu: Bir mu-
gı idi. Vi.ıcutte veya burun ve kulıık gibi u-

zuvlarda kı- .ı.nmak arzusu veren de- İçlerinden biri dedi ki: * Bu re . l i d ',ın e- ı Harlıiye Hazine Nazırlarile Milll :\!üda- . haı-rir mahut •yeni nizam» J 
· uhafızJar ara ın an tevkif edilmiş ' . . .. K 

mır~ . . .11 best b faa Encümeni Reısmden muteşckkildir. anJaınamış. Hasım nın(ayı 
olan I;ıgılız Mı er ser ırakılmış ve da bunun farkına varmış, Bü-

üzüm alıyor 1 Romanyadan r.yrılmıştır. (A.A.) • ---O- se,·in Cahide bir rapor yazmı.ş. 
İngiltere Yunanistandan 

Atina, 15 (A.A) - İngiltercyc 1 Doktor Göbels İtalyan Amerika ve Kanada s]ih ~aca muharririnin hükınü-
satılacak olan 50 bin korent ve 10 nazırile görüştü sanayiine elektrik ne göre muharririn anlama-
bin ton Sultani üzüm h~kkında Berlin, 15 (A.A.) - Propaganda Vaşington: 15 (A.A.) - (D.N.B.): A- masma imkan yoktur, anlaına-
m~za~ere devam etmektedı~. nazırı doktor Göbbe~, .Alman iktı- merika ve Kanada hükümelleri st. Lau- mazlık'tan .,.e)mesi mümkün-

Ingıı;ı:::e .. d~~a fazla . mıktard.a sat nazırı Funkla bırlıkte . bugün rent nehri kıyısında, iki memleketin si- dür. 
Sultam uzumu a.~ak nıyet~!'ld~. ı- kendisini ziyarete ~elen Iblyan ıruı sanayiine elektrik cereyanı verecek NanemolJaya: 
se de bu sene Gırıd mahsulu yuz- dış ticaret ve kambıyo nazırı Ric- büyı.i.k bir sontral inşası hakkındaki pro- - Muharririn ismi ne?. 
de 5-0 azdır. c:ardi ile uzun ve dostça bir mula- jenin tetkikini kabul etmişlerdir. Di~·e sordum. Üstat: 

Ambalai .. fiatıe:~ .. Yüksekliği kat yaomıştır. --o- - Pe~ami Safa.,. 
ve mahsulllD:_ azlıgı ~ uzll:ndeı: Yu: _ __.o.- Norveç Kralı, kıt'alarını Dedi. Gülerek, •Son Tel-
nanlıların yuksek fıat ısted.ık.lerı Amerikan kruvazörünün tefti• etti graf,. muharririne hak ver-
zannolunmaktadır. . • • :ı- di.m: 

Rumen - Macar ihtilafını Lıberyl~Y(•;ı:a)retı . Londra, 15 (A.AJ -
1
.NorvC'ç - Öyle ise an1amamazhk-

tk.k d ki Vaşington, :> · • - Brezıl- Kralı Haakon. yanın. a ,.e ıaht -01- tan gelme .. olacak!. 
te ı e ece er . yada bulunm~ta olan A~a~a a- duğu halde dün te.ftı~ ettiği .. ~o~~ Dedim. Bilmem kusur mu 

~udapeşte, 15 (A.A.) A- St~fanı: dındaki A:rnerıkan k_ruvazorunun, veç k:taatına . 66. ıncı nldonumu Medim?. 
Italyan orta elçı payelerınden vakında Liberyaya bır nezaket zi- münasebetile Ingılteredeki Nor- G 

Kont de Vill~n.ov~ ile katibi dün yareti yapacağı resmen bildiril- vecli kadınların kendisine ~edive a z e t e c i l i h bu 
buraya gelmi~lerdır. mektedir. etti:kleri inek ba~rağı vermıştir. 

Bu iki zat, Romanya ve Macaris-
tanın talebi üzerine bu iki memle- & W 
ketteki ekalliyetler rnesel~ini tet- Cu Akşam NEŞ'E • FGLENCE ı 
kik edecek olan muhtelit ltalyan - M E L E K 
Alınan komisyonunun mesaisine iş.. ZEVK - İNCELİK 
tirak: edeceklerdir. 

Amerikada seçim oyunları 
Nevyork: 15 (A.A.) - (D.N.B.): De

mokrat partisinin milli komitesi reisi, 
Cüınhuriyet partisinin namzedi Wilkie
nin Alman ecdadı aleyhinde yapılan bir 
beyannameden dolayı Wilkie'ye itizar
larını bildirmiştir. 

Reis, bu beyannamenin zencilerden 
mürekkep bir kısım müntehipler tara
fından komitenin propaganda bürosu
nun malümalı olmadan çıkarıldığını bil- ı 
dirmiş ve Wllkie'nln yüzde yüz Ameri-1 
kan olduğunda kimsenin zerre kadar' 

. sınemasındn ve sonsuz bir kahkaha şaheseri 

KUYRUKLU YILDIZ 
Fransızca sözlü - Baş Rollerde: 

ROBERT YOUNG - MARY ASTOR - FRANK MORGAN 

Ayrıcı : yeni F O K S O O N Y A haberleri 
DİKKAT: Bu g<.'ce için foca ka lmam1t.,ır. N•unaralı koltu.kl ır bu 

sabahtan aldmlma lıdır. T<.'l: 40868 

hale geldi . 
ııe 

«Akşam. gazetesi isminin 
tersine sabahları saat dokuz 
b1•ı;ukta İstanbulda çıkar. Dün 
Roın:ınJadan İngilizleri mi ge
tirtmemiş, ticaret hev'ctini mi 
döndürmemiş, hepsinin ağzın
dan beyanat mı neşretmemiş 
neler ve neler! Buna aldanan 
•Politika. adlı bir gazete de 
vurmuş makası, yapmış man
şeti! 

Hika~·eyi Nanemollaya an
lattım da: 

- E~er gazcteci)H, bu hale 
gcldivse tut perçemini... 

Docli. 

yamlı ,.e muannit kaşıntılar ya mevzit, 
;rahut umumidir. Sebepleri ya bır yara-! - Ben hangi tarafın kazanac 
nın kapanması, ekzema, böcek ısırması susunda ib rşey söylemiyeceğim, 
gibi derinin anormal bir \•aziyeti, yahut bir fıkra anlatacağım; Napolyon' 

l la şeker ~astalı~,. hazim gü~lüğü, dam- gilizlerle yaptığı banfi myhareb 
la, romatızma gıbı kanla alakadar daha olduğunu şimdi hatırlamıyc--.:un. 
derin bir haldir. 

Bu gibi muannit ka~mtllara müptclA 
olanların kaşıntıların daha :;iddetli ve 
rahalslZ edici bir hale gelmesini 'Önle
mek için ihtiyat tt:!dbiri olarak kendi
lerini bir gıda rejimne soknı:ıla.rı: Ll-
hana. konserve, midye, istridye, karideş 
ve istakoz, çilek, salamura peynir, av et
leri, balık (bilhassa uskumru ve ringa), 
baharlı salçalar, domates yememeleri; 
kahve. likör ,.e sigara içmemeleri IAzım
dır. Bundan başka cildi doğrudan doğ
ruya ve mümkün olduğu kadıır fanila ve 
vünle temasa getirmeyip çok kullanıl
~ış ince bez çam::ışırı tercih etmelidir. 
Adi sabun yerine glıserinli ı;abun kulla
nılmalıdır . 

---o----.--
Rumen gazeteleri, Macarlar 

aleyhine yazamıyorlar 
Bü.kreş, 15 (A.A.) - D. N. B. 
Sansörlü.k, Rumen gazetelerine 

Macaristana karşı yantığı nesriya
ta devam etmemesi emrini vermiş
tir. Bunun üzerine Rumen basını 
Macaristan - Romanya ihtiLüına 
artık hiQbir tehnihte bulunmamak
tadır. 

Petrol yangını ne kadara 
mal oldu 

Bükres. 15 (A.A.) - Resmi bir 
tebliğe ??öre dün Bakoi petrol böl
gesinde cıkan yangının vukua ge
tirdiği hasar 3 ila 4 mil~n ley 

Napolyon o muharebe ha.kkmda 
ki: .önce İngilizlerin sağcena 

bozdum. Bu kili gelmeyince sol 
!arını perisan ettim. Baktım ki 
rebe hıllll devam ediyor, merkezi 
püskürtlüın. Bir de ne olur ne olı 
yerek gerilerine dilştüm, ric'at h 
kestim. Fakat .İngilizler mağlılbi 
ne o kadar inanmadılar ve gali 
ri.ne o kadar itimat ettiler ki s 
ben mağlUp oldum!. .. > 

Zaman sana uymazs 
Herdem paraı;ız, fakat her zam 

sohbet bir meslektaşınuz vardır 
Dün kendisine raslayınca 50 

- Nasıl, para tutuyor musu 
- Vallahi meteliğe bomba at 
- Bir lira versek yeter mi? 
- Mürüvvete metre olmaz! 

Parayı alınca sellını basıp kı 
tedi. 

- Ne o, ahbaplık lirayı alınc 
dar mı? 

- Değil mi ya! Geçti İzm · · 

sür tayya.renl Ankaraya . 
Zaman ona uymayınca o zam 

masmı ne giızel biliyor: Meteliğe 
yerine bomba atıyor; mürüvveti 
yerine metre ile ölçüyor; Bor p 
rine İmıir Fuan, eşek yerine de 
re kaim olduğunu unutmuyor! 
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ilaç buhranına karşı 
tedbir almak lazım 

Sovyet Rusya 
Romanyanın 

Kıyme~li bir 
define bulundu 

Akdenizde vuku 

• ı• d Rizede kuyumculukla meşgul olan Ab 
ışga ıne ne en dullab adında birisi, geçenlerde evinin 

bulan muharebe 
hakkında tafsilat 

det sonr3, iptidai madde yokluğun- , ihtiyacını karşılayabilecek mi:ktar- bahçesinde bir define bulmuş ve büko.-
dan imal edilemiyecek hale gel- da old:.ığu da söylenmekte<.ıir. ses çıkarmıyor mete haber vermeden bunu satmak üze. • 

mesi ihtim.alinden de ba~scdilmek- Bazı alakadarlar da, iliıç ihtiyacı- re karısını da almış, İstanbula kalkan İngiliz Amiralliği bir 
tcdır. Bugun ecnebı mustahzcrla- nın serbest döviz teminile Anıeri- (Başmakaleden devam) bir vapura binmiştir. Fakat Abdullabın teblig" n ... retti 
rındaJ1 75 Jik ve.~ hk Neosalver- kadan getirilecek ilaçlarla tatmini komşularından birisi, define bulduğunu -.-
san tuplerıle ensulının hıç kalma- mümkün olmakla beraber verile- kacak fırsatlardan istifade etmek nasılsa öğrenmiş, Müddeiumum!liği va- Londra, 15 (A.A.) _ İngiliz A-
tlığı, Froginan, Santonin, Biberon 1 cek akreditifin tamamen 'ihtiyaca fikrinılcdirler. Bu siyaseti •yıla- ziyetten haberdar etmiştir. Abdullah a- mira!Hk dairesi neşrettiği bir teb
gibi _müstahzarların bitmek üzere 1 sarfının temini için, İstanbulda, ec- nm kuyruğuna basmamak• söıile rannuş, İsatnbula bareket ettiği öğre- !iğde Akdenizdeki deniz ılıal'bi ha:k
oldugu, bunlardan başk~, ıyot, ı- zahaneler müfettişi ve sıhhat mü- ifade edebiliriz. Fransız ordusu, nilince buraya telgra1 çekile~ yaka- kında ezcümle şu tafsilat> verımek

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında &tinde üc k,_ •lınabilir. Taklitlerden sakınınız. 
yıodof?rm, kafeın, v~elı~, dıyare dürile depocu, eczacı ve sair ala _ Alman ve İtalyan ordularını yo- !anması bildirilmiştir. Abdullah ile ka- tcdir: 
ıçın bızmut, balıkyagı, Hıntyagı ve kadarlardan mürekkep bir hey'et rup yıpratmadan kolayca tasfiye- rısı Havva dün sabah vapurdan Çlkar- Ajaks kruvazörü 12 teşrinievvel 
sairenin de sık;ntısı çekilmeğe k 1 ak .. · ye uğradıktan sonra, mihver kara !arken zabıta tarafından çevrilmi~ ve ü- saat 2.30 da Sicily~nın takriıben 80 
ı. l d • .. ı ktcd' p· uru ar memlekete !uzumu olan ordularının yüzlc·cc tümeni ser- zerler· arandıgı" zaman d tin · b' kıs ' b ,_,_ 
va.ş a ıııı ~ e~e ır. ı:yasa· 'il3.clar;n cins ve miktarların:n ve ı . e en.ın .. ır. -ı· mil cenu u şara..i:sinde 679 toru}ato 
da, şırınga ıçın ıgne, çocuk rnuşam-

1 
d 

1 
t' .

1 1 . 1 bcst kalmıştır. Hiller, iki cepheli mı karısı bır kısmı da kendı uzerınde hacminde Airone tipinde u"~ Ital 
nere er en ne suret e ,ge ırı e.;t e- b' h· k ki • s t · ·· "f ~ bası, ÇOC'Uk donu, meme ve şırınga kl . . t b .. d b ır arpten or ugu ve ovye bulunmuştur. Defıne musadere olunarak yan torpıdo muhiribi ile muhare-

,,_ . _. . . • .k d ce erının es ıtın en sonra u d ti - d 'kt di · - · 111 d 1 - . ~tıgı ~ıhı ıastı esva, erece, gaz . . . . 
1 

_os ug-un an. ı ıs~ .... v~ sıyas~ ıs-1 uze mu ur ugune, kuyumcu ıle karısı 1 beve p,:irü•mis ve Italyan torıpido 
bezi ve sargı bezi de güçlükle bu- akredıtıfın ku~lan lı:nasının daha• tıfa~e~cr t~mı':' et~ıgı ıçın, ~gılte- da Adliyeye teslim olunmuşlardır. Bu-ı rnuhriplerinden ikisi hemen batı
lunmaktadır. Şişe ihtiyacını Paşa- muvafık olacaı::ı mutaleasını be-: re gıbı çetın hır duşınanla ugraşır-

1 
ıunan define, kalın altın levhalarla irili rılmı.ştır. 

bahçe şise ve cam fabrikası meh- yan etmektedırler. Bu kanaatte o-' ken Sovyctlcre ti-Okunmaz. O hal-! "faklı gümüş paralardan ibarettir. Mü- B d b' A 
maernken karşılıyabilmektedir. an ara ı::ore, u ı.şı. ıt a at ır ık- e So\'yet Rusya a uv\'ct ı ır zedeki mütehassıslar bunları tetkik et-

1 
.. ks b' • . kru .. , d" t 1 1 .. b · · · h ı · b' ı· 1 d d k ı· b' u çnrpısma an ıraz sonra, -

D'" i · 1 · · k'I. d" b 11 t 1 k . . . . ıa , ır aıp.r vazor \C or 
""' dıger .. tara tan, Istanbul gümrü- erınc benzer .. bıkür .tcs .. ı at ~urara:k . ~şmtanb• .• d~şınk~ mu

1
sa a k .. mc~e mışler ve .çok eskı .. do\Tc. aıt oldugunu torpido muhribinden mürekkep bir 

,;un e uç aydarı-berı durmakta 0_ yapmak da mum ndur. Alakadar- 1 ıçın, a ıı ır ı ·~ '. anın uyrugu- tcsbıt etmışlerdır. Uzerlerındc bazı Y•-j d" , 1. .. .. tü'r A-
.. · · .. . • . . b ak · ı ·. , k · . uşman "'uvve ı gonnuş . 

lan ve çıkarılması serbest dovız !ar, bugunlerde, ılaç ıhtivacının na asm • ıs err_.ce tır. zılar ve nakışlar bulunan bu kıymetlı e. ·1cs • . . 1 -·'- ebe e tutu.ş-
ernı~ıne ag ı o an, .. a?ımarkadan tatmini vclund;ı hükümctin bir uy~ ~-rp c ~rın. or ~ arı, ser erm emen ır mı. yon .liraya y~kın mu~ ve dlisman torpido rnuhriple-t · · b · J J D · · 1 B" "k H t ç d 1 1 . h b' .1 . ıa , ouşman a mu•uar y 

~elmış 500<) tane ensulın bulundu- tedbir alacağ,ndan emin bulun- fena hır tecrube geçırmışlerdı. Al- kıymette olduğu t.ıı.hmın edılmektcdır. 1 rinden birisini hasara uğratmzya 
gu, bunun bir müddet memleket makt.adırlar. maıı orduları, Avusturyalıları da Define, Müze miıdürlüğli tara!mdan muvaff k olm t r D" kuv-

.. "ki' k R · ·ı · h ı ı Abd il h ·ı k a uş u · uşman 
s~ıru. ıyer~ usyanın u;crı erıne mu a az:ı o .unmu:;; ve u a ı e a- ı vetinin geri ·kalan kısrnu karanlık-
gırmışlerdı. O zaınan, Garp cephe- rısı Hav,·a !kinci sulh ceza mahkeme- t k t ' 

!arına kapablına&l muhtemeldir. Lejyon- . d F 
1
. .1. B I 'k . I a açmış ır. 

cuJar hitab 
1 1 

b' k sın e ransız, ng! ız, e ç1 a or- s1nde sorguya çekilmişlerd_ir. . H .. bul d .. 
b a 

1 
eni meçdrnl ır aynaktan dular, lıatt8 birkaç Portekiz tüm.r AbduUah bun1arı bazı köylülerden pa 1 asara up;ram~ş unan~an 

eyanname er evzı e ı mektedır. Bu be. . b" "k b' Al k . . uk .. d muhribın' in dı'öer bı'r İtalyan m""' . . . . . . . nı, U"'ll ır man uv,•etını ra m abıbn e aldığını ve kıymetlerini ,, wı-

KIZIL ORDU 
(Bastaarfı 1 inci savfada) 

yannamelerde leJyon re11mırun arazı zı... . · ' . . .. 1 
• • • ... 

tazetelerind.., uzun iktibaslarda bulun- d d 1 mi k ti 1 1 ·w meşgul edıvorlardı. Italya da Avus- lakdır elt>rmek uzere, icap ederse Ame- rıbı tarafından çekılmekte oldugu, yam an ve os me e e er e o an ı ... 

1 

· .. . . . . . . . 
muştur. Fransız gazeteleri, Sovyet Rus- 1 ki bo ulm d b k b. furya - 1\-tacar ord11c;;unun muhını rikaya bıle gıtmek nıyetıle Istanbula gel donanma tayyarelerinin yardrmı i-a arın z asın an aş a ır şey b' d" . ... .v. . • . . . . . • • 
yanın kendi menafii doğrudan doğruya yapmadıkları yazılmaktadır. İngiltere vt ır kısmını , kcn ı cephesınc bag- dıgın1 ıddıa etn:ıış, ma~kem~ her ı~ıSJnın le ertesi ıtünü ~fakla beraber mü
teblilı:eye maruz kalmadıkça harekete Am 'k k k'd d 1 b' lamıştı. 1916 yazında Romanya da, de mevkufen Rızeye gondenlmelerıne ka h...ı ed'I . 1. A' ks b . 
g~meg"e mütemayil olmamakla beraber erlı ayak arsı_ esd.ıRen os ça ır taı r.usyanın yanında siliha saTılmıs- rar vermiştir. j şa t.'-'e 1 mış ır. )a ın u cı-

... ı. vır a ınmış en şım ı omanyanın bun · --..l •• •• k · il '- be 
Balkan vakuyHni d"kk u tak.i tm~'- ' . . 

1 

ti' buna rağmen Çarın orduları, Vcu'-Ja ROZU mesı e 11Jera r, yar-
ı a e P e ıc.a.- lara karşı açıkça muharıp vazıyeti ta· ! ' d ed. · 1 · · 

te olduğuna işaret etmektedirler 1 k d. d b h d b yıne Alnıan ve Avustun•a kuvvet- B ı• h •• ·m en muhr p yara ı muhrıbı 
. ın ıgın an a se en eyannamede şöy 1 1 b k 1 d ş· d er ınc ucum 

ALMANYA, llUSYAYA Bicııiıt le dcva.n edilmcktedır: 1 .eri e "'" çı ~mamış ar ı. ım i bırakarak kaçnuştır. O zaman, ba-
HABER VER"'......t.. •Alın "f . . 1 ıse. Avrupa kıt asında, Almanya ve (B •- Tf 1 . . f d ) sara uğramış bulunan torpido muh-

aa.~n.....y : an_ ~u. uzunu~n netıcelerı şimdi· İtalvanın kara ordu'arına karşı a.swıa ı ıncı Sat/ a a 'b' . 1620 ·ı· h . d 
Moskova 15 (A.A) T . 1 den kendını ıktı!'tadı sahada ,göstermiş ... t k d .. l . kt l 1 Londranın cenup ve şark mıntakalan- 'rı ının, tonı at.o acmın e 

. :_. · - ~s aıansı aşa_ tır. Bu sistemin tatbikı üze · - i e usman ne erı yo ur; __ az .8 ıI A t ı· ld • 1 
lıdaki teblıgı neşretmektedır: Danimar_ I d . . . . _ :~e ~şagı ne... olarak o zaman, Rusyanın muttefı- na bir ıniktar bomba düşmüştür. Hasar son sın r ag ıere O ugu an a-

Her yerde pullu kutuları ıarerJa isteyiniz. 

Beykoz askeri satıoalma komisyonundan: 
1 - Asker! jhtiyaç için 1146,6 metre m.ikfıbı kereste paz.arbkla 

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

satın alı... 

3 - Talip 9t>Ian evsafını ve şeraitini öğrenmek üzere her gün Beykoz.da 
satınalma komisyonuna müracaat etmeleri. c9862> 

Miktarı 

Adet 
Tahmin bedeli 

Lira 
İlk teminatı 

Lira Kr. 
Cinsi 

1,972,000 2465 184 87 Küçük madeni düğme 
13,195,000 26,390 1979 25 Büyük madeni duğme 
Yukarıda yazılı iki kalem düğmenin pazarlıkla eksiltmesi 18/10/940 cuma 

günü saat 16 da Tophanede İst. Lv. Amirliği satınalma komjsyonWlda yapıla
caktır. Nilmuneleri komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesikalarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 505 - 973~ ... 

'10 ton yeşil mercimek alınacaktır. p3 .. 
ıarlıkla eksiltmesi 21/10/940 pazartesi 
&:ünü saat 15130 da Tophanede İst. Lv .. 
ti.mirliği satınalma komi!"yonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 17,500 lira, ilk 
teminatı 1312 Jira 50 kuruştur. Nümu
nesi komisyonda görülür. isteklilerin 
kanuni vesikalarile belli saatte komis
yona gelmeleri. 508 - 9737 

kalı PoHtiken gazetesi, Berlindeki mu- ı vı :n ~e e:ıcısındcn ıkı mısl~ fıatta. ek- , ki olan Japonya ile Romanya da, hafif, ölü ve yaralı azdır. 1 şılmıştır. Biraz sonra Yorık ikruva-
habirinjn bir haberini yaymaktadır. Bu nıc . 1çı maga .ba_şıa.mış v~ bır ~~rar~a- şimdi Almanya ve İtalva ile bera- Diğer bazı yerlere de birkaç bomba ı:örümüz hadise mahalline gelmiş * 
habere ıöre gOya Sovyet hükümeti, Al- j med. 1 .c

1 
det· et ıstıhlakı ha ~da uç gune berdirler. İngiliz ordusu te ekkül atılmışsa da hiçbir hasar olmamıştır. j ve .Artaaliercn:n mürettebatı der- 9500 adet kıl yem torbası mütcah-

Davutpaşa askert 1ı.rınında sıcak ve 
soluk su tevzjatı §ebekesi yaptırılacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 17/10/940 per
şembe günü saat 15,40 ta Tophanede 
Lv. Amirliği satınalrna komisyonunda 
yapılacaktır. Keşi! bedel! 932 lira 47 ku
ruş, ilk teminatı 70 llradır. Keşi! ve 
şartnamesi komisyonda görülür. İstekli
lerin lr:anunı vesikalarile belli saatte ko
misyona gelmele<i. (513) (9797) 

* k ı ' 1 R ın ırı mış ır. h 1· d d' A 'k d h .. ·ı 1 ,., Davutpaşa askeri f d k man ı a annın omanyaya gönderile-! H . a ın e ır. ınerı a or usu en uz Pazartesı sa ı gecesi Londra banliyö-, h 1 ·ı · · t k b l t bit nam ve hesabına alınacaktır. Pazar- ırının a Slca su 
"'·d Ro .. .. .. • anav eyaletındeki Alman ekalliye· f 'I k I - b'J b ) .. · · .. . a ı;ıemı erını er e aş amı.ş ır. tesı·satı yaptırılacaktır p !ıkla -~ 

tt5u..a en, manyaya gotilrülen bu Ju- t' b"t. d ı en uru maga ı e aş aınamış- sünun bır mahallesıne duşen bir bomba K ti . . . . . . . Iıkla eksiltmesi 18/10/940 cuma günil · azar ~-
la.tın ask d ' 

ı u un gı a madde1erıni Almanyaya 1 B . ti S t R ~seyı· delmı'•, bı'r sıo'·•ınag·ın lavanını yar uvve erımız, ,,.emının terkı l"'ln sı'Jtmesı' 17/10/940 per•embe gilnu .. saat er sayısın an ve maksatların- ö d ekted· ır. u vazıyc e, ovye usya, ,,.., v o " 'Ol saat 15,30 da Tophanede Lv. 5mirliği " 
dan zamanında haberdar edilmiştir. Po- g n errn ır.> j Ahnanvaya karşı cephe alamaz; Ü~ mıştır. yarını saat mühlet vermiş ve bu satınalma komisyonunda yapılacaktır. 15,40 ta Tophanede Lv. fımirliği satın-
Jitiken gazetesi muhabirjnin verdiği bu BÜK.REŞE GELEN ALMAN bash ittifaka ve Roma'nyanın işga- Bu sebepten ölen ve yaralananların u- mühleti müteakip top ateşi ile düş- 'I'ahmin bedeH 10,450 lira

1 
ille teminatı alma komisyonunda yapılacaktır. Keşil 

haberin hakikate uygun olmadığını Tas PİJ..-OTLARİ Jinc kızsa da, ses çıkaramaz. muml miktarı faz.la değildir, man kJrojdo muhribini batırmış- 873 lira 75 kuruştur. Ntimunesi komis- \bedeli 990 lira, ılk teminatı 74 lira 25 
ajansı beyana mezundur Sovyet Rusya hakiki d gul Bugün dokuz düşman tayyaresi dil tır yonda go"rıılür,· ı'stekliler kanuni vesika- kuruştur. Şartnamesi komıryonda goni-

d .. S.. le ' · k ı· ·ı· 5ürülmüştür !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!IJ!llll!!!!!!'!!!!!!!!!IJ!!!!!!!!!!!!!!I! ları'Je belli saatte komı'syona gelmelerı· lür. Talıplerın kanun ve~ikalarile ko-. Bükreş: ı5 (A.A.) - Röyter: Dün ' uy a- - ' ı 1 
SOVYETLER BALKANLARLA ALA- Bükreşe GO Alman pılotu gelmiftir. rını ve u unce rını anca ngı ız . -------

KADAR, FAKAT İHTİYATLI ve Amerikan kara orduları, Al- LONDRA. BAŞLICA HEDEFİ sinde ııeniş mikyasta olmamı.ştır. 503 - 973a misyona gelmeleri. <514> <9798> 
DAVRANIYOR 

Moskova: 15 (A.A.) - •Röyten: Moo 
kova matbuatı, Moloto!'un bir çok de
falar tekrar ettiği gibi, bitaraflığın Sov_ 
yet Birliği siya:-ietinio temel taşını teş

kil ettiğini temin eylemektedir1er. Ber· 
lin - Roma - Tokyo paktı hakkında mü. 
talealar yürüten başlıca komünist ga
zeteler, Rusyanın kendi hesabına bita
raflık siyasetine devam edeceğini yaz-
makta.dırlar, Balkanlardaki son bA.dise. 
lere gelince, söz söylen1eğe mezun res
mi ısahaiyetler, Nevyorkun .Alman kı
taatı Romanyaya .ıeimiştir> metinli tel
grafını tekrarla iktifa eylemişlerdir. Ma 
amafih Sovyet Birliği, Balkanlarla ve 
bilhassa Tuna mntlelerile alakadar bu
lunduğlınu 17 eylülde Al.manyaya tevdj 
olWlan notasile h:bat etmektedir. Sov-
yet matbuatı Ruzvelt'in Dayton'da söy
lediği nutku da neşreylemiştir. 

TAS AJANSININ BİR TEKZİBİ 

ANTOJ\'.~SKUNUN ZİYAFETTE j man - İtalyan - Japon ordularına TEŞKİL EDİYOR Yukarıda zikri ııeçen diğer şe-r ... * 
SOYLEDI(.a NlıTUK J karşı koyabilecek, korkunç kuv- 1 Londra, 15 (A.A.) - Bu sabah lıirde yaralananların miktarı fazla 260 000 adet tahtadan matra kapağı Beş milyon büyük madeni düğme alı· 

Bükreş, 15 (A.A.) - Rador· j ~etle~ .haline geldikleri zaman söy- • salı - neşredilmiş olan resmi bir değildir. Ölenler de azdır. alına~aktır. Pazarlıkla cksıltmesi 17/IO/ nacakbr. Pa.za.:lık!a eksıltrnesı 18/10/ 
Bu kreşe gelen Alman ~keri liyebılır:. . tebliğde söyle. denilmektedir: Inıriltere Kontlukları ile Galles 940 perşembe günü saat 15 te Topha- '~40 ;uma . .ı;unu saat 16 da Tophanede 

hey'eti şerefine Rumen hu"kwn· t' ı Bu munascbctle bır noktaya da- 1.4/15 ı:ıecesı, Londra ile merke- memleketinin bazı noktalarına L . ... . • v. omırlı.., satınalma komısyonunda 
e ı b k . . 1 1 .. . . " nede v. 5mırlıgı satınalma komı!iyO- yapılacaktır Tahmin bedeli 10 000 lira 

dun bir ziyafet \'Crmıqır. 1 a temas etme ıst,.•orıız. ta Jan zi Inırilterenin diğer bir şehri düş- yuksek ınfilaklı >bombalarla yan- nunda yapılacaktır, Tnhrnin bedeli 5200 . . · . .. • . 
Ziyafette general A~tonesku bir "': .~.lıı~an. gazeteleri. Sov!etlcr ma.n. hücu.mlarını~ >başlıc~ hedef- gın çıkaran bombalar atılmıştır. lira, ilk teminatı 390 liradır. Nümunesi ılk temınatı 750 liradır. Numuı;ıesı va 

nutuk söyliyerek Alman ask ri Bı!lıgın~n uç_l_er ~aktı ~.oıa'' tstlc al- lermı t_eskıl e~~~ır. Bu ·hucuımlar, Hasarat ve telefatın ehemmiyetsiz komisyonda görülür. isteklilerin kanu- s:artnamesi komü;yonda görülür. Istekli
hey'etinin, Romanyanın daveti ü- dtgı vazıyet uzcrıne, T~rk n:ntbua- evvelkı jlecc-kı hucumlar derece- olduğu bildirilmektedir. nı vesikalari1c belli saatte konıisyooa ler belli saatte komi!•yona geı;,:ı~r~.735 
zerine Bükreşte bulunduğunu te- tuıın. suku_tu h~ya.ıe ugrad!ı:ını ve MUd'' ıuo~ gelnıeleri. * (499) (9669) 
barüz ettirmiş ve memleketin _ bu sıyasetın Turkıyeıle sogıık duş l * 
niyetini ve ordusunu yeni esaslem tesiri yaptığ:1111 yazıyorlar. Türk nhlsarlar Umum u· r . . 80,000 adet çember tokası alınacak~ 

. .. ara tb t S l · 'h Davutpaşa askerı fırınının elektrık ve tır. Pazarlıkla göre slah için bugün büyük b. ma ua ı , ovyet erın. mı vere I eksiltmesi 22/10/940 salı 
ordunun tecrübesinden ıstifade ~~ karşı hemen silah::l ~ardaca.itını hiç., •••••••••••••ı:1••::11•m••••İi\~~1 tesisatı yaptırılacaktır. Pazarlıkla ek-1 günü saat 14 te Tophanede Lv. fımirliği 
mek büyük bir harp sanayi' e. ! bir zaman diişiinınemiştir ki bö~le - :sııtn1esi l?/I0/9.:to perşen?b~ ~~~u saat satınalma komi!Yonunda yapılacaktır. 
fenn'i imkftnlarını eJdc etme~eı~: l b~r i.nkisarı haya]e u7asın. Bizin1 1 - Yeniden tanzim olunan ktşif bedeli mucibince idaremizin Paşabahçe 15,40 ta Tophanede Lv. amırlıgı satın- Tahmin bedeli 640 lira, Hk teminatı 48 
şebbüs etmek ha.kiki ve isabetli bir '~ıçbır hayale kapıldı;;:ımız yoktur. müskirat fabrikasında yaptıracağı csığ ınak> inşaatı işi, kapalı zarf usulile ek- alma .komisy.onunda yapı1a~aktır. ~~it liradır. Nümunesi komjsyonda görülür. 
vatannerverliktir, demıştir. 1 Üç baslı ittifakın da, Romanya iş- siltmeyc konmuştur. oedeh 970 lıra 77 kuruş, ıJk tenllnan İsteklilerin belli saatte komisyonn cel-

i . · d So R h 2 - Keşif bedeli 12.000 lira, muvakkat teminatı 900 Jiradır. 72 lira 82 kuru~tur TaHpLcrjn Yüksek l · ( 9 (97 9) 
iNGIL

. TE '"'' . . . gn ının e vyet usyanın oşu- • · j me erı. 50 ) 5 
RE, Bun.KEŞ ELÇiSiNi na gitıniveceğini; fakat, h::ırbc gir- 3 - Ek!iiltme 31/10/9.;0 perşembe günü saat 15 te Kabataşt.a levazım ve Mühendis veya jkinci sınıf agre olması 

HAREKETTE SERBEST me-k istemivcn Sovyctler Birliği- mL.bayaal şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. veya gösterilnıesi şarttır. Keşif ve şart- htiktarı * 
BIRAKTI nin, bugiinkii ahva1 ve şartlar için- ı 4 - Şartname leva.um şubesi vezn~sindcn 60 kuruşa alınabilir. namesi komisyonda görülür. 

5 - IVIilnakasay::ı girecekler mübilr~ü teklif mektuPlo:ırını kanuni vesaikle (5ll) (9795 ) 154.500 kilo ispanak... 
Londra. 15 (A.A.) _ Reuter a- de. mih\'er dnlctlcri tarafından 126.500 > lahana. · d' lom d ·ı . yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektuplnrını ve şart- .Jf. 

M ıansının ıp atık muharrırı ya- krn isine \'erı en temınata inanını• 166.500 > prasa. oskova, 15 (A.A.) -Tas ajansı asa- "' namesinin .F> fıkrasında yazıh vesika~arını ihth.-.:ı ctlt·.·ck kapalı zarflarını 
"-dakı' "·lılı.gı" neıretmı'•tı'r·. Ro"yter ajan- zıyor: görünmek vaziyetinde bulunduğu- 1 .. 'b 1 t· d b" ~ Da\•utpnşa a~kf>ri fırını hamurhanesi- 25,300 > havuç: 
6• u.: .,, eksi tme günu ı a e saa ın en ır saat evveline kadar mezkur komisyon baş-

A} Londranın salahi'-·etıı· mah.fı'llb,__ nu yazdık. Bu da, lıaynl dc~il ha- ne su temin edilecek depo v. optırı1a- 32,800 > kereviz. 
ıı, manyanın şarka doğru yayılması J ç-- kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri l~zımdı.r. (9757) 

1 · · rinde sOvJendiNine aöre. son 24 sa- kikatin ta kendisidir. Eğer, Alman caktır. Pazarlıkla ek<:iıtmesi 17/10/940 58,700 > Kamebahaı 
mese esıne mütedair olarak halen lngil. "" "' ••••••••- ••••••••••••••••••-tere, Tı.irkiye, Sovyetler Birliği, Yugos- at jçinde Londra ile Bükreş ara- ve İtalyan gazeteleri, mihverin Ja- ı - 1 perşembe günü sanı 15,40 ta Tophane- ı 45.800 demet maydanoz. 
lavya ve Yunanistan arasında müzake- sında muhabere d.:ıha iyi temin e- ponya \ 'e Roman)'a ile yaptığı iş- 1 s TA H B u L B E L E D ı· y E s 1 N D E N de Lv. ~mirliği satınalmn komi!'.yonun- ı Yukarıda yazılı yedi kalem sebze alı-

dilebilmektedir. )erin, Sov~·etJerin h~kikaten hoşu- da yapılacaktır. Keşif bedeJi 482 lira nacaktır. Pazarlıkla eksiıtm~i 17/10/ 
rc>ler cereyah etmekte olduğu hakkında k 

Dü. d b . . d .. . na uitti,{ini sanıyorlarsa asıl ha- · 68 kunış, ilk teminatı 36 lira :2 unış- 940 perşembe günü saat 14 te Toph:lne-
Daily Telegraph gazetesinin bir haberi- n en erı vazıyet e_uışmemis- "' ••••••••••••••••••••"!!••••ıı:ııı•••m;ı• 

t . ı l . .Yale kapılanlar kendileridir. - tur. Keşif ve şartları komisyonda görü- de İst. Lv. amirliği 5atınalma ltomü~yo-
ni neşretmiştir. Tas ajansı Daily Teleg~ ır. rı.gı terenın BUkreş elçısinin 

Ab'd' DAVER Taksiın gazinosu bodrum katının ik:nali inşaatı açık eksiltmeye konulmuş- lür. istekli1erin kanuni vesikalarile bel- nunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
rnph gazet_e~inin uydurması olan bu ha- geri çai(ırılması meselesine gelin- 1 ın li saatte komi!>yona a:etmeleri. bcdelı' 28,722 !ı'ra 75 kuru~·tıır. Rumeıı· el 
b · h k k t 1 .. l I · tur. Keşı! bedelı 9949 lira 80 kuruş v r> ilk temınatı 746 lıra 24 kuruştur. Ke- · 
•rın a ' a e uygun olınadığını beya- ce, oy e anlaşı ıyor ki; Ingiliz el- (512) (9796) 1 helinin ilk teminab 1458 lira 87 kuruş, 

na mezundur · · ·· . .. şif ve şartname Zabıt ve ııuamelflt M ıdür1ügu· .. kaleminde gOrülecektir. İhale 
· çısı munasıp ı;ıoreceği her türlü cek mah'.ımat yoktur. Ve bu ha,bcr- * Anadolu cihetinin ilk teminatı 6% lira 

GIDA l\tJ\DDELERİ ALMANYAYA kararı almakta serbest bırakılmıc:. ih l k 1 k d 31/10/940 pcrşeınbe günü saat 14 te Da:mi Encüıncndc yapılacaktır. Taliplerin 55 kuruştur Şartnamesi korn·=o d g·· .., lerin · tıraz a arşı amnası ay e- k 
1 

3 çeyrek kurşun boru 150 kilo. . · • • "·• n 3 o-
GÖNDERİLİYOllMUIJ tır. dilmektedir. ilk teminat makbuz veya me tup arı, ihale tarihinden sekiz gün evvel Fen rülür. isteklilerin kanuni vesikalarile 

Biikreş, 15 (A.A.) - Röytcr: Alman 
heyeti azaları ahalinin aJl·yhine olarak 
rahatça Romanyada yer1eşmektedir. Ro
manyada hAIA mevcut müstakil unsur
ların yakında, Alman heyetinin gelme .. 
sine memnuniyetsizliğini gösterenler i ... 
çin Cestapo'nun hazrladığı üsera~P· 

Petrol kuyuları yan~ınlarına, RUMEN GEl\IİSİNİN BATJRil.DIGI İşleri Miıdurhlgtlııe mtiracaatıa alacakları fenni ehlıyet ve 940 yıhna ajt Ti- 3 > pirinç musluk 2 adet 
Sovyet Kıtaatının harekette bulun- YALANLANIYOR caret odası vesikalarıle 1hale günü muayyen saatte Daimi Encümende bu- 3 > > kontrol musluğu 3 adet 

belli saatte komisyona gelmeleri. 
(497) (9676) 

Türk b "yük' 1 lunmaları. «9927> Yukanda yazıh malzeme 17/10/940 
du"'una ve .. iye u e çisi- Bükreş, 15 (A.A.) - •Radon: Bir 

~'- Am 'k D l l perşembe günü saat 14 te Tophanede Lv. nin Birl~U.. erı a ev et eri ve Sovyet d~troyerinin bir Rumen gemi-
~mir1iği satınalma komisyonunda pazar-

Adel 

Sovv.et büyük elriJerile eôrüştüm;_ sini batırmış olduğuna daır Amenkan İmtiyaz Sahi!>i \'e Neşriyat Di- ZAYİ - Ltanbul Liman Reisli-
"f ,.,.... lıkla satın alınacaktır. İsteklilerin 12 li. 

ne dair bazı haberler gelmektedir. ve İngiliz radyolarının verdiğı haberler, rektörü: E. iZZET. Ea.ıldıiı'• yev ğmdcn aldıi>'ım 940/976 No. lu Li-

1.167.000 Büyük alüminyum kapsol 
9.087.000 Küçült > > 

Londrada bu haberleri teyıt ede- lekzıp edilmekledir. SON TELGRAF Basunevi. man cuzdanımı zayı ettırn. Yem- ra JO kuruş teminatlarile belli saatte ko-
misyona gelmeleri. 522 _ 9906 

Yukarıda yaz.ılL kap~olların 25/10/ 
940 cuma günü saat 14,30 da Tophane
de ist. Lv. ;)mirliği satınalma komisyo
nunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacak
tır. Tahmin bedeli 96.036 lira ilk temi
natı 6051 lira 80 kuruştur. Numuneleri 
komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni 
vesikalarile be11i saatte komisyona gel
meleri. 521 - 9905 

BÜYÜK TARIHJ ROMAN No: 32 
~~~~~~~~--~~~~~~-

sını cı·karacagı:mdan eskısının hük-
nııı ,voK tur. 

det etmek ciheti en büyük muzatferi- getirerek yorgunluktan kurtuJmuş oldu-
yetlerden ~ayılırdı. Jer ... 

Hüsnü Sözer 

mi "Jf!\:I• !][]'-~ınill@~ı İ!!itanbuldan hareketle 1ı.1acari5t.ana, İstanbul un fethinden sonra, crdular . . 

1 l! Istanbul ikinci Ticaret Mabke-
.ı. · 

1 
.1. · ya. hut. Abertıaycana ancak beş ayda gı- hep ıstanbuldan hareket eder oldu. Se- . d . . . mesın en: 

1 1 dılebıhyordu Ordu ağırlıguu surukle· ı ferlere gıdıp gelmek müşküldU. Böyük İsmaıJ fbrahım tarafından Gala.: . ":"t"'~lll.l:~~·1[! 1i:l[11~ me.k muşkiıl oluyordu. bır orduyu kışlamak ıçın Tstanbula dön- d • • ... • 1 ta a Lulecı Hendek, Narlıyan a-J. t ·· • ~ • • • lkı yUz.. ellı bın kışılik ordunun leva- dUrmck, istırahat vermek ıazım gelıyor.-
- ----- ---- lzımını yuz ellı bın de,·e taşıyordu ldu. partıman 6 No. ıu. daır:cte Leon 

:::==::::::::::::.:=:: S • K l ======::::: Yuz ellı bıo deveyı beslemek. üç vü• J . . . Goldenberg aleyhıne alatı zıraıye Yazan: M. anıt maye . .. .. . Bunun ıçın uzun seferler, bılhassa Vı. satı~ bedelınden ezaayrı tesviye 
topu suruk1emek levkal~de muhımdf . ' . .. . '"' · 

d 
yana seferlerı Turlc ordusu ıçın yuruy~ aJacatrı bulunan 94-0 dolar ile 149 

Ordunun levazımını 250,000 deve taşıyor U Bir meydan rnuharebesını kazanmak. bır itıbarıle en muhım seterıerden madud-j Jıra 2 kuruşun. maa ta"111inat ve 
• veya ikı kaleyı fethetmekle ıcı.s basardı. 

Ferdınand'ın sefirleri, hüsnü kabul İstanbu1da müthict hazırlıklara ba~- ı Bu surE>tle tekrar a\'dete başlanırdı Or- dur. - . 1 faız ve ma!'iarıfı muhakeme ücretı 
. '" . dunun bUt(ın omrtı yollarda geçerdi. Tiırkler lstanbulu fethetmeden evvel vekiıletle bırlıkte tahsiline dair 

görmedi. Sefirlerin itimatnamelerındW landı Vefat eden ikıncı kubbe vezırı 1 umurun c;:ıdısıne göre bazan. kışı Edir-ı ıkame olunan davanın carı muha-
tab . t pad1·şahın azametine dok d Çoban M"-'la P•umn yerme Ay•• Pa- Meydanı harbe z.ınde \'e canlı bir or- · . . ıra un u. ""'.... __.......... -

1 

. nede baıan dcı Bursada geç:ırirler ıdı kemesınde rnuddeaaleyh Leon 
Vergiye tabi bir bende görmek iste- ia gettı du \'fi süvan gotlırmek pek müşküldü. · ' · Gold b d -ı d t' 

Yen Padl·şah, kuvvet ve kudrette oldu- R .1 n. 1 b K p lrubbe Fakal 'Nrk ordusu t>e• altı ay yol 1 Iı;tanbulun te~hınden sonra, Bursa ve en erg . ~on_ erı en ave ıye-
ume 1 cx:Y er eyı asım aşa " · · !erde kendısının ışbu adreste bu-

ğunu iddia eden bir hükümdar görüyor- \·ezırı oldu. Mtınbal olan Rumelı serdar- aldığı halde hıçbır vak.ıt 7.lndelığini kay- i Edıme, lstanbulun bırer şubesı nalınde _ . . ~ 
k 1 kaim ıs ıdı Başka merkezlerde başka kıı lunmadıgı, başka yere gıttıgı vo-

lığı Ibrahım Paşaya ilAve olarak verildi betmez. düşmanla arsılaştltı zaman l d b . 1 b ·ı· tehi" ~ . de kı-
rd · · d ç k · . ı lak mahallerıne tahsıs olmuştu. un a e\ an a t a ıv ıa 

Kanunlnin sefirlere ve Fe inand'a Uç yuı kadar top ordu ıle yola ı;ıkanl- yorgunsuz bulunur u un u, Türk or- . . . Jınmıs oJdu,ğ"undan tahkikat ha.-
cevabı kısa jdi. Askeri seferber ile ba- dı Bu toplar ıkı sene evvel Peşteye du~unun levazım teşkılAtı pek mükem- Belgrad garbda kışlak merkezı 1sJı. kımı·· blı ·ı k · ' · . . ıgınce te gatın yem eme a-
h-arda harket olWlmasını emretmekten kadar gttmış ve gelmıscı Yol yoktu Bu, ı meldı. . Tıbrız şarkta buna l~yık ve mu\'afık hı- 6 dd · t vf' · · . nununun ncı ma esme e ı-
ibaret old:.ı. Vezirj.lzam İbrahım Paşa topların ,gıdıp gelmesı pek müşktıJ idi Turklerın Rumeliyt' akınlan hep bu rer kısnlk merkezi olmuştu. kan ve ıl3nen icrasına ve tahkika-

Ordu bu sebeople ağır gıdıyord:.ı_ Sür'at- muşkül~t ıçınde devanı edeaelm~tı B<'"1grad Kral sar:ıylar1nı, Tibrjz dahi tın da 24 /J0/94-0 tarih saat 14 e 
Bunun üzerine Ferdinand'ın sefirleri le yol aklmıyordu. Topları gOtürme.k TUrk:ler, bu sebeple Edınıeyi fethet-1 şahlar, su!tanlar, h::ıkar.!ar saraylarını tiilikıne karar verilmiş ve bu hu-

iatanbulda tevkj! olundu. Ancak seteri mlışkül ~luyordu. mişlerdır Runıelıye. Bursadan geçen j teşkil edıyordu. sustakı davetıye de mahkeme di-
hümayun sırasında salıverildı. O vakıtler se..r:ere çıkmak büyük bir Turkle. r. kışın tekrar Bursa.ya dOnmek 

1 

. Toplar. mühimmat. erzak ambarlannı, vanhancsine talik edıl.mış bulun-
Bu, seler Kanuni ıki yüz elli bin as- gaıle ıdı, Hatta muharebeyı kazanmak- rnecbunyetJode kalıyorlardı. Bu sebep- asker k~lalarını buralarda yapmakJa iŞ du,i!undan ık.eyfıyet tebb)t makamı--

kf'rle Viyana üzerine ve, Alman ımpa.. tan daha müşkü.ldü. le Edırneyı zaptedere.k payıtaht ittihaz J bıterdı. na ıkaun olmak iızere iliin olunur. 
•.ılcru Şarlken uzerine yuriıyordu. Meydanı harbe vılsıl olmak, sonra av- eden Türkler, ordularını luı;w Edımyo (Arkası var) (29601) 

du. 

serasker tayin olunuyordu. 

* 4X 8, 5x25 eb'adında 2000 adet rnıa 
alınacaktır. Pazarlıkla eksilbnesi 22/10/ 
940 sah günü saat 15 te Tophanede Lv. 
~mirliği satınalm~ komisyonunda yapı
lacaktır. İsteklilerin teminatlarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 523 - 9907 

Devlet Demir yollan U. MUdUrlüQünden 
Muhammen bedeli 137 .500 (yüz otuz yedi bin beş yüz) lira olan 22000 ton 

Linyıt komürü 31/10/1940 perşembe günü saat 15 te kapalı zarf usulile An
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 8125 (sekiz bin yüz yirmi beş) liralık muvakkat 
teminat ıle kanunun tayın ettiği vesikaları ve tekli11erini aynı gün saat 14. 
de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 13.zımdır. 

Şartnameler 680 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde dağrblınakta-
dır (9803! ' 

Beykoz Tümen Satınalma Komisyonundan 
ı - 500 ton ekmeklik un 25/10/940 cuma günü saat il de Beykoz Halk 

Partısı bınasında Tümen satın alma komisyonunda kapalı zarlla sabn alı
nacaktır. 

2 - İlk teminalı 6000 lıradır. 
3 - Evsaf ve şeraiti her gün meıktir komisyonda görülebilir. 

4 - İ•teklilerin belli saatinden bir saat evveline kadar kanuni şekildeki 
tekili ınektuplarıru komısyona venn.iş olmaları &arttır. (9421) 


