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Balkanlar da ki 
siyasi mücade-
1 e etrahnda 

T • ojcnamn, Ront111170-
nın İf•tılinılen Almanya
mn Sooyet Birli;ini haber· 
dar elfiiİnİ tebip etmai 
'H Yqo.laoya BOfOelıili
ıain aimWr .,. c.lôdetli 
natlıa, Balltanlana iti.i 
iti6cırilc ilıi nliihim MJi.. 
..lir. 

Wluımettln Nazifin IOae! bir 
müsababetıl. (1 bel .arf ... ) 

• Son hadiseler kartısında 
Türkiye • Sovyet Ruıya 

Hamit Nuri İrm:ığm dünya 
meseleleri hakkında dikkate 
deler bir etüdü. 

(4 üncü sa:rfMla) 

• 
e\_Y_A~R_l_N_~ 

GONLOK SiYASi HALK 

Mühim 

bir karar 
Muharrik kuvvetlerle 
müteharrik v e ı aite 
Nafia emrinde ücretli 
çalışma mecburiJetİ 

konuldu 

GAZETESf 

Yunanistanın 
ltalya'ya 
Cevabı= 
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• 
Avam Kamarası bükUme

tin iıtediii mun-
zam tahsisatı kabul etti -ÇÖRCILIN BEYANATI 

''Bu harpde yaşamak 
• • 
IÇID çarpışıyoruz,, 

l Londra, 16 (A.A.) - Bır saatten 
süren müzakereden eoııra, Avam xa, 

1 . 
1 
1 

marası, harp m 
nıflannı k&J'lll 

aıak üzere bir mı 
rar sterlinlik m 
"aJJ1 tahsisatı itt 
Jakla kabul etm 
\ir. Maliye N 
'Umartesi günü 

von sterlin 
dildllinl izah e 

Ç 0 R Ç i L tir. M~e 
demi~ ki: 

•- Bu kadar az bir zamanda ma 
fımızın iki misli artma:ı harp pyre 
riinizde ıösterdllimiz terakki hakk 
cesaret venci bir delildir. Bu ma 
rın daha da artacatını ümit edb'onım 

ŞUBA'ITA YENi BiJl KUDi 
İSTENECElt 

Mektepli Türk Kızlanna 
Had•""!"• oaf°!'•. be~iyen ord.ya lclf lteJiy.i 

celc •• 611 ladıye er!~ &ÇUi )'Un sorap, yün elJiuen, ya,. 6Ö 

le_lıtir· Srıbayltll' ~~n ~':' onların iıine yarayacalı ue 
•"'ec•lı her pydır. s~ın mini mini ellainW. «eceiinü 
hediyeleri, ledakiır, ler~atli ve kahraman Tiirlt akerl 
nin gönlünü .aı~~alı, onları lıtfın aojuğundan lıoruyacaktu 

Atına, 16 (AA.) - Atina ajansı bll- M-Lt•plt T L L - 1 L l · lı • ' h- J• ""'"' ~ ur" Rı:Marı, CURer erimizı en'° sızın euı 
dıri)or· Qıomale d"Italıa'nm bır maka- lerini:z mrmi'!un edecektir. 
lesi, bv.ı yabancı ajan tarda, ıhnall Yu • nan"ıtanın eınolojik nziyeti h:ıklunda El İfİ derai aaatlerincle, 6of uaJıitl.,-iniZ(/e, onlar i 
ı ızu~ münakap;rı muc P oldutan- ~lflRIS. SW. benim hcılırlafrnaına ltocd lcalmaılan İ,e 
dan son bir dela daha hatırlatm:ıyı fa7. ladtğınaı biliyorrnn. lllı hediyelMi han6i melrtep .,.,. 
dalı buh yonız0 ki,k bu mtıntakanb1?. tam diye belıliyorwın • 
Yun nllıgım na aşag urmez ı ma- ..,... .__J · • L-Ll" l • J 

ı
h yet a etmek ed r ve b ı halk, butür. l ~g~~ !.~lı mkeı:_:eri ,_atta aı.zı oe11 ıyor fi'• St.z e 
ihtimalle de, Yun n"stanın diler mınta- ı lan dafll'IWlll~ H Tıalı /ımnın tJ'iat llC laamiyyet yolun 

·ı mi.<him_,._...__ ___________ ~~~---~~-----~~~~----------·-- ka • rındükı k T} k:ı deş erınin ay ı ) k. eısiz olduğuna 6Ö.tmna. Abidin Da-. 
- ... ,. "ı n,...u lik !l'lle ütehalll -

Akdenizdeki son 
muhan•be 

I 



Büyük TarihiTcfr~a: 60 

LI RESOL 
Yazan: ZİYA ŞAKİR 

Züheyr, Ati Resule karş. muhab
bet ve sadakatHe fftrhor ederdt 

Birini göklere 
çıkarırken 

Bay iıw J&l'iJı, ...,,.feketi:ııııirıe 
dönmek ınec6uriyetinde kalan ak· 

tör Burhan.edılin.bakkmda hlı: met.- Ankara-d~lri glkrit resmİile 2796 
hiye yazdı. Biz, her ne olı.ırsa ol- c;. -ı;• 

~un, sahnemizde ve safıne.miz için • • • } dı 
Bilbssaiıaamı.Hüse."firr..sond.e- IJedi. ı;ahşmr~<ılaıılaı:ua.lıafU'.layDdediJ. J%Cının •diraki arar aştırı -

K«e<i< ~ · ~-Atııı.ı: Zlil'ıeyı: ıralttile (C=.cl'} W' (Saf:. aeıi ine- taraftarız:., Aktör su,.. ~" 
sı:k sık Jı:afliımin ile9:isi.a.e; ıterisine fenı) 1harı:rierine isticik etm.i$ a:l'ım. r.mridiıı. de- kıııa lıir. mü.ıldet, Maarif V eıkfileti C'tımlıuriygt edeeektir_ ~ca her i7.ıti. !ı:afiJeı;j,. 
siıı::iiTaL kaıfrnlamı - C«"'lklann eski ceaıta~ie'deı.::li İmaım Hii- 1'.iidt sabnfflnd.e 1 Q W. bayramında Ankarada yapılacak n.e ~p müdfu:ü ile jjmmıS±il\: 
=c=-;;. _,_,__._"~~ -L->-- .-ı..ı~ ~~r..r.. ""'""'- ...,, .... r. '----""" ·-- tte.ki kndifilni i....W. e.ııi. , .. .,....=- ~,....,...™ ~=-c- .~- ='™ .......... ,. ~~ "'-"'' ....... - olan büyük geçit ı:esmi hazır~ muallimi \'.emil.dür mu.avm.t neza.. 
rat.Elll!a?:b. JatT!Wer ~1'lnı:ı-: Yer cak y~ seli::;eı eı::!rekteıı :bıa:- lıakl'ı ~ .:ın~.,. rma 'bas:ı'am~tı:r. Gedt resmine & ret edec.e.ktir. Resmi g_eçide ısı.~ ız.~ 
hın z.arhmet TI> ~en.- r~ k itihtı:fa Züiheyıti.ıı Iı:a.fi:.\e- • _.__ _ ..._ .. teki . b t ~ darur, Afıııon. Antalya:, Ba:ld:esi.ıı, ciler yalwı: .Aı>kaJ:adım. · tiı:ak e--
lanı ~ iı;.ti,yıırdtı. . ·· · b' " -.--acag"'* u.., e, 0 nı a ı.ı:- Bw::sa.,. Denizli, Diyarbakır; Edirne, decelrtir 
' Uımıııni ye.ld:ın ~i içiıo., 'l\l-~ «ıldnkca ıx:.:_ ıt ınamal. ve ıml!limam:ak pr,tilc.. Enurum, F.lslti;;ehiıı, Galatasaray;, Bü.nın: izcile:ı; 23 teş:ini.eo;velde: 
tıet. ~ ıb1:ııba:hk ile lar;;ı!aşmi- kı.,-nı:cli ~ Bınıdım - • ,_ · f:zze.t lih, aktör .. Bmh~ Gıızia.n.tep, Haydarpaı;a, .is.tanhuI, An.karada t;)plammş olacakia-.dı:r. 
~ Yez:i.din ~d.,n. eo:-~ H~iııl'. son dl!rece0: _. ıu: .. ""''"' ~ ~yle di- hm. K ba:t Kastamon K 
d•~ ett~'-' ;,.;~ ı-•- k.,,. _ _,.. ,-'- '!ill'ldi.. (Ali Resıil )C' ·msr ıtöSfıa:- yor:: - • • . 1T; a aıı, u, ars, İzciler Ankara. garında merasimle _ """''"'4 .....- ""' ......... """'" ı=c= ........_~'l'L-T--' KJ;>nva, Kayseri, Kütah .. a, Perte,,.. ""--'-- __ ,_, ke-"'~lerine tah, 
-'•'-'--"'- _,_ kmı.nsm-'"_... dütt bu sadakat. ve: yardn:run. hlç •.--c.....,,._,,• e ŞeJUr TlJ'a.tro> .r ~•'"'""a"""""arve m.u -
w.="- = -~ _._Y~~ ___ _, _. A: -n---· nfyal, Sam.sı:ın, Sivas, 'l".rabmn, Ve-

1 
ek• ı -"e yat0~"· 

Bövle<:e (Rıı7;} deı:ı.ill!n mı:Nkfe şüphesiz ki manevi miikalatıın. Jtii,. ,...,...an: .ev,.~.., ':UJl'l m.,,........~ ?a, Yoz!!;l.t, Zo.nguldak ve Anılı:ara sis 0 unan m ,ep e;.u ~'"""'" 
ııek!i:ler. Or:ırla, beş mı. çadtt- ııiir- r~ini, Z"ti.Iıeyre tel:ışiı: etti:.. ~gım ilk ~ii ""' dram hey"" i-zci!erinden 2796 izci iştt:ak ede - la.r-, i:a.ş_eleri de- bu mekteplerden 
diller İmamı ~ bu çadiı:- - ti toplayıp ftfm:e eduı odur.. cekti.r: temin olunacaktır. 
tan. ;:Ö<ehe Jı:afıi!elerin.e- menstııP '· * . _ . Böyle bir iddiayı edaya atmak, A1tkaraya .gidecek olan izciler Hususi mekteplerden merasime 
----' k r- ehemmiYet ver- ya ti atre tarihim.Ui hiı;- bilmemek . i•tiı:ak edecek olanlar mahalli ma· 
~=ere e:vve a tT:I' ) d Kafile, tekrar yola devama ba;- veya irini göklere çıkarmak i'cin hazırl.ıklarına lıa.şJanuşlardır. 13'- . .. .. 

1 
.. ki . .. ,.,. at 

medi. Sonra. ıbc.n!arın ..,.,ac an !adı. F:ıkat kafile halkınd:ı. g;ırip ötelcin.i Tı • ·makt v.. "t~'-~ tan bul ve İz.mirden gidecek izcile- arif mudfu u erme mnr a e-
d t ed Kı'ııfe e,.ra.tından (Zu- lçe s~ ır • ......_ o """ bir ,_ -'·t d~'· 1 d ekl d. av " . en. . _ _ ve maolıi. yeti m<!<;hul oo elem ve Ahmet l'ehlm (Efendi) d'ir. 

1 

re. eı: = m= ep ..,,;,toxu refakat ec · er II". 

hi"t'r bin Kayn) ~ 31.~ ':'1dn;;n:t.!:. iztırap vardı. O bitmez, hlkenmez Ahmet Tehim, ynlıuz Türk ı;. 
~:,:=~ d ~ çöllerin ufukial'lnda. tek ıb.ir ada- y~sun~ . ilk triiyük. san'd- . 

Zillıer:..a ııeliı> t:imamı ·Hi.iseviıriı mm belirdiğini~ l!izli brr lliı degilılir, yalı= A'1!"'P9 Tıbbi a 1 et ı er Kömürcülerin 
~yr şaşırdı. iHele maksad111.L e.ıdise hiııaediyarlar .• Q1l'll, ya ·bix me:':;_~a :'ll'gun .ilk kom..ıli oy· 

~.:'"1_!:>üsbiid·~ t~.b:fatl.L. tfe~:~nin.h ~.:ı:1"'7ıııCJ. ve vthı::.,bir :~anın ":1!'~a~y: ~ı::.W:.:; Buhranı başladı yeni bir talebi 
Doğru oz u: ve ogru. u. ır =· e u· ·et a.,.,,cısı zannev y..,.,ar- !erme ne · .. ellifl , T" k 

clan ibQ zat, o anda zr1inınıJeıı d:ı. . ,. çm.ı~ mn ":' ur 
san . .. _,, . .. . d l salıuesıne getırcn san'atkardır. 
geçen şeyleri tamamile soy!.:=: lınaını Huseyın, Irak tarafın an Eğ Abdillhak lliıni.t. olmas p· d P•rakcn dccı"ler ko""mu'". 

- Ya İmam.!.. Btl!l. Kıifeliyim. eien. yglmr.a.n. iStic.ııan edlvo.ı:d\.ı. dı n:.rı dcl'i d f"' tr ta ~ ıyasa a. eter mcv • .,. 
İc vüz~~,~~-heritikesat.ten ~~ b~- Bilhassa. KUfe:deki son vaziyetleri ınize bel~~ede :e:m~zı; b::U.a ~= cudu da azaldı re 7 kwuc:. İstiyorlar 
tını. iK.u==e ım e'"'""" . · öğreıı:mek. isli)'<)I'dıı. Fakatibu sa,pa kafül ti. tr tarih' · .ı Namı1: r 
derlı.al geri dön. Vevahu.tNı, tk.e.n.dine -o"'arda. tesadü.f' edilenl0 •, ~--~ .,. __ .,!.,:ı..voata- p=ı· ev--, ha ! im kt ' "' ~ ~-""' ,._~w""' .,. ,... ., ~0 ~-. Cerrahi filet ve edevat üzerinde Kömür ffatran ııittiltçe yilkse e e-
ba. ska blT merli;_ez ara. e ıce va>- o cı·v~-'-·'"" , ...... "eiere m-~·p '~ Afunet F-L'ım ·· ~bdullah ç~. ••· • --•· _....,... """"""' ~·=~ ~· "" - -·· _,.. de büvtrk bir ibuh~an hisseaı"!mek· l <lir. Şehrin. muhtelif ııerleriıı.dc P=-="'1· 
hım o~w:. sanlar ibaret kalıyor.. onlardan temsil ~ttiği içindir. tediı:.. Lastik. eldivenler dahi piya· de ohrak 7 kuru~a kadar kömür satıl-

.Dedi.. da, tatııııia edici biı: cevap al\namıı- Bıı;y izzet Melih «ilk müsliinıaa sada bulunmamaj!a !başlamıştır. [maktadır. Kafbuki Belediye- bir müddet 
Bu sözler, . dinleyenı.ere. defu;d vordu. Türk kadının, ııı.uhitin müsaadesiz'- Tail>abette en müh:im il'ıir ilaç- o- en-el retıtikat ,.~ve :tron:ıür rntıa-

erdi. Fakat lınaım Hfrseyin, me- Nihayet, (,M"'afu) denilen mev\:ie liğine rağmen. sahneye çıkarana lan eter mevcudu da <;ok mıı:-. Pi- rında ihtikara ra.Uamarruştı. Kömürcü
tandini muJıafaza e~,-~~rt~~ geldiler. Burada, ibir kaç gün ka]. da Budıaıı.cddıi.ıı. ohluğnwı söylii- yasada bir ırniktar İtalyan eteri !er bu karardan tamamen iBtifade etme. 
kilerin manevı.vatını '"""""'u un . :ını;va k·-~vo~dr·ı~'. =·- :istır· ·"'at yor. k ld - lb' ''dd t ,_ __,. ., -a• ~ ~ı n~m = a ıgı ve ır mu e sonrauunun sini bilmişleı:4ir. Kömür ve odun mın-

! l .iman idare
sinden şikayet 

Tahmil ve tahliye 
iıf eri iyi idate 

edilmiyor 
Armatörler llllanbal li

manmılaki tahmil 11e talı· 
liye iılerinden ~ ct
mektcdaler. 

Sôylediklerine gö;_·e, Li
man lfletmesi Uınıım llfii-

' tlialüğiiniin amıııleye vwr
tliği hisse tp; olduğwu/an 
esfu' miiteha8sts i§çiler 
meslekten ayrdmz1'ar ve 
acemiler· işe girmiıl.enfi'r. 

Bu: yüzden bir vapur es
kisine nisbetle çok uzun 
müddet tahliye için bekle
melıtediır. 

Vapurlara vakit ka.)lbet
tiren ba vaziyetin ıslahı 
beklenmektedir. 

\.===-====="" 

l ADLiYE •• POl~S 1 
Sahtekarlık 
Suçlusu 

Mahkeme başkatibi 
4 sene hapis yatacak 

mamıva ııavret ı;ıöst"'uı._ . !edilecekti. iH-em de, Kôfenin vazi- Bildiğimize gö.re sahne:ve ilk ~ da bite<:eği söylenmektedir. takalaı:mda tetkikler yapan. Bele<liyenin 
- Canım. defter mucılı:ince, on yeti haliıkmda ınalı'.ımırt all:rııı.va kan öz Türk kadını Afifc'dir Şeker hastalığı için yeı:li En.sü,. 'müteııass.ıs ada.mı da hentiz dönmemi~ 6 bin küsur lirayı zimmetine ge-

sekiz ibİır lci$ füz~ biat etmiştir. ·gayret gösterilec.ekti. - Hayır, Afife d'eğilmr! ' lin · ı edilmış· t' A · azif yı' f çirmek ve sahtekii.rlı:k suçile ibirin-'-'-- ih---• •~ ıına . ır. ynı v e tır. . _,_ mııh 
Emtiamı. Y>rrıst """"' """"" e"'"° Bu istira:hatih İkinci l!ilnü, Baır ~n :ını:ıha:rririn, bu iddiasını görmektedir. Alakadarlar hariçten Yeni kömür nakliye ci ağır ceza mahkeınesınue a-
bile, <ili!:er varısı i!e. maıksadım.ız radan. gelen yolcular arasında bir tevsik. ef.ınesj. ve bize Afife' den ev- ililç ve tııbT:ıi ecza temini için tet- u·· --~'-....: kem~ edilmekte olan ikinci ticuet 
husule ııelir. Esasen Kılfede. ~k Kü'"'e"'ye tesa"'' .. edildi. Kendisın· e ve!, muhitin müsaadesizliğine rağ:- ltiklere baş!·~··'"-'·-. =-.ı.crı mahkemesi ba.ş.ka.l::i!bi Zi.Hıtü hak-
'--! k d ""'" 1 • -"'~ Küfe w.•" uw. ~= kındak:i '·-- dün bildirilmi•tir. "" acaı eı<=Zi... ca:o"""" se, • şüphe vermeden, isticvap tan rl~iı- nıew, Blırhaııeddinin çı_kardığı- öz """"...... ' 

hi - d g"ruca Hora- "-~ T" k k kim Jd " J Ankarada Müıal<aliıt Vel<fil.etinde. top. ır_.ara ~.o··re, Z''·'-tünün ,bu m.ik-ye ç ugramayıp o . .. rildi Bu adam, Kıifeııln ahvaline ur ız.ının o ugunu sö1 .,._ B E L E D f Y E -.~ ' · un 
'de - K - kade~- fıük · ı- ·-·,, • !anan komİB.JlOn tarafından. tesbit etli.len. tar m·'-fa"f!'o sahtekar" ·l.ık: suretı·•-sana gı rı.z. aza ·~ ·~ · cfa'" bazı ufak tefek malı1mat veı;- mesr azuuuır. ( •• ..... = "" u: 

.. t ı · · t ıı:"""·reliın. Geri ~ "al ' t ha d de"'), - :re.ni kfuııil ... · 'r na. vluıııL. tar=u:.·i 1 lı!şr•· .n~~etıne· -:.....ı;ı;; sabit olmu•, mune es ıınıye """" dikten sonra·, ı nız. sana sa sın a gı j ~ ·~·· ·-ı=y;~.,.... • 
dö. · "- h b d ll:t 1 th t i Yeı:ıi sene L---ı-u_..: nısaı::ide merıyet.c ııırec"-1<.....,, ı~ ıııs..,. 4 sene 1 ay ha.psın· e h"'·--lınım""'-nm.ıye.....,u. (Arka.ot var) er sa a a eme ar art me c me =mr UUAI:l 1 .UOA.UW ..._. 

Diye, cesarete tesvi:k etti. iyi şeydir. başkalarını llatırmamak, 1 sana kada• tatbik edilecektir. Y•.ni mi;. tur. 
' ZüheVT", Kfıfelilerin :ıni,istesna hakikatleri tahrif etmemek şartile. İstanbul Belediyesi 1941 senesi fe. ile Zonguldakton Istanbula :!50. Earr Bir. ihb"Iia mç us.uncu 
tümresindendi. Dalına (Ali Re- Sadakaı" fı-tır Ser"'--' l··~t SEDE:S faaliyeti için hazırlıklara ıbaşlamı~ dımta,. Erdek, Tekirdağ, c;;anakkaleıre uhak . L.--'---

«ZHU ~ tır. Belediye Reislig" i tarafından 2 1· ·t D · ~ ''lı:"k, T., "- - m emesıı:ıe- u""l1o&I1Iyor sfil) e karşı ımııluıbbet, mevbuti• . 75, zıru. crınce, ~ u a•u~n:t-, 

yet ve sadakatil:e iftihar ederdt. İ~ İstaııbul M.üftjiliiğünden bildiııihıı~ şubelere l:ıir tamim yo!Iarnnış ve Gem:li.ğe 265, Ayvalrll:, izmir.e 295. Rrn•· Fatih Malmü<Mirlüiıü Muhasebe Icati-
te bu_ zat, bu sanilini hissiyaını ıbu tu:: r r 1941 1'ütçelerinin 15 ikineiteırine buruna 280, Fethiye, Meı:metise- 350, bi Hüseyin, ana def erlerde taltri1at yap. 
sefer ııO.SterdL. Deı:hal çadıxına En i.'ri iyi_ Son p r y A s A ka<l'Wr ikmai etlilffek Belediye Ri- 1 Samsmı, Trabzon •. Antalyaya. 30lJ\ He>- mak suretile dul, yelim ve mütekait m .... 
avdet ederek evveli'i zevcesine sn ıı:. ıı:. K. yasetine bildirilmesi istenmiştir. paya 325, Mersin, l":ık.endemına 355 kıt- aılarmdan ihtı1'füıta bul'unmuş ve yak,. 
karan teblil!' etti: ~daı1' ~ 23 :ıo l7 '------------...11 Gıda macfdelttiniın: fiatl.a.u ruş ton fıaşuıa i!CTı!t alınacaktır Bu. lanaı:ak. Adliyeye "eıri!ınWL Bu. iddia 

- ID,y ifıeniı:n aziz ze.v:.::em.! •. Sen-~ : 40 34 Z1 Türk - Alman ticaret tııri!"' l.'iO trııı.dan apğı, ve:ıai!.ı< şamil üzerinde sorgu hfildmliği taı:afınd:ıa Y"'-

den son derecedf. razı ve hoı;nıı- Üziiıı.ıden: : UT ınn M 
1
• tı' la" fının istanhuI Belediyesi iktisat işleri cteği!ctir. ltak..l<Dmürleril:ıiıı nakliılde.yiiz. l)llan tahkikat bltmiş ve Hüseyin ihti-

dum, Fakat şu. anda. •büyük: bir müdür1üğü gıda ıwddeleri fiatre- de yirmi zam. ;yapllacaktır. liıs sucile muhakeme. edilmek. üzere me.v 
vazife lkarsısı.nda bulundukwmı tatbiki tehir edildi rini etüd etmektedir. Etüdler neti- kıı.len. birinci ağu: ceza uı.ahkemeSIIE 
hissı:ıdi.yorum. Serri'n buradaki: var· Soru yor uz. ı cesiı:ııde. ffatinde ihtikar yapılan gı.- Kömiir vapur farı. Büyüli:- s.ev,kolı.ııunuqtuı:. Yakında nıuhakeı.ııes.i-
rıauı. ba. vazifeyi ifa va man.idiıı Haber alındığına göre, Türk.. cfa maddeler.ini tesbit edecektir. derede nöbet bekliyecddeı: ne b~ktır. 
Onun iciıı seni derhaI KUJ'eye gött- Talebenin framvay ,·Alman ticaret anlışmasmın filen: 1------------... Eksik pid'e çıkanmlar 
dereceii'im. tatılıiki 15 teşı:inisaniye •kadar te- Vekiller Heyetinden. çıkan bir kara•-

Dedi. } d fıir oiunmu•tıır. Baz• formaliteler Küçük Haberler name ile limanımızdan Zonguldağa kti-- Dün Emniyet Altıncı şube memurları 
Sonra. adamlaruu etrafına top- paso an ne CD ıizerinde yapılmakta olan ınüzake- mür aımağa gidecek vapurlar için Bü· tarafından yapılan teftişler neticesinde 

lı.yarak. anlara da: VeFTlmi-yOT ? relerin bu zamana ıkad::r tamamla· * Hüküınetimizle İran hiik:Wııeti a- yükdere, nöbet bel<leme yeri ollirak tes- eksik pfde ve eRmelt çı!tard'ılt!lm görü-
. rı::r" • "k'beti ~•· nacaaı sanılınaktadır bit edfl:mic::tir. apurlar, Büyük.dereye len 7 fırıncı cezalandırıl.mışı 8 dilenci - lıı:ı.aını uuseyın. a ı Ço.m. 0 • rasın"·~-· fıuclııda müteallil< münasebet- " 

tıln . ..+ İstanhuloia birçok o:ıel.ıepleı: bll!l ~ muvasaia!larına göre sıra alacaklardır. yakalanmı,, ve <eyrilsefeı-n.izamlarına ":! 
lkorkunc bir maceraya a ı.,.,rr SusA~fı'atlA~ dü.;~yor lıtr:i tanziın maıtsadile İr.mın. Ho:r ııeh-
K -"" · d (A-li R c.n " dan bir ay evvel a!ll]d.ı. Bir aydan -· -· _,,- Sl!!ası gelip hareket et.mjyen 'lltlpur sı- kı.rı hareketten 23 oşiö< hakkında ceza ""um e es~, e o:an;ı zer- rinde muhtelit bir hudut komi$yonu. tııp beri binle:roe- gacuk mekteplere- gi- q":; kurusa· '"-d~ ,., r-- 1 rasını kaybetmiş sayılacaktır. Zongulda- zaptı tutulmuştur. 
re kadar ımı.ı:ha:bbet lbesliyen ibir =. """ a• ~·~..., cr an Jauacaıttır. Btı komisyonda hükümetinıiz 

dip geliyorlar. Fakat bunlara be- susam ve keten ..._ı. fi tl · g· a l<Dmü.re gidecek bütün vapurlar sı-il'lsan, M1Ull bu vaziyel7fue- laka.ytt wııumıı. a erı namına: Ham;y,. Vekaleti İkinci daİre Bir cesed bı:ıbmdu 

DIŞ~~ 
POLİTiKA 

Dilek ve olan 
YAZAN: Profesör 

:Jiiseyiıı Şiilı ii BABAN 

l'B\ oman,yada Almanların. 

~ yerleşmesi ii.zeı:ine dün
ya havadis kaynakları 

hB güıı, bidıUinj m.iittımıan weya 
nakız fıir yığın haber vumekte, 
bir sürü hr&minler ileri siirıaekte, 
1-au telı ~ i•kir ıaua- ümit verici 
şayialar içinde, maddi vak'alar zik
retmeltteılir. Doğrunun yanı;;', 
lıoli..ı..l'm ·- kHıftiJiı bu ele
ği. bıU!ı. saı:sma.li:: lizmıılu:.. Prusya 
kul:lanndan Büyük. Frederik'in 
dediği gifıi cfıaaıseler ne wnduğum 
kadar iyi ne dil •orktuau:m kadar 
köfti l!ePl>J"LR etti. 
~ h<rlkmfilri fwıbertor ara

smda. iki mjZhim mem:fraın tercşşu .. 
batı iaıııı.amen ııyuştwazu ve uyu
tucu: mahiyettedir: Bedin ve Bük· 
reş. Alman ve Rumen fıiilfunetle
ri vckayii ne kadar 'küçültmek, 
eüoaıneye.tsiz, basit, ~ari haılisıoler 
gibi göstermek kabilse o kadar u
fırJhmıUaciıria-r. Sesıni ve yarı res
mi ai,'llllımns iiaıl.esi_ Jlome&ya or
d"6Ullu teıısik, ıslah - bil.bassa 
modun. hnbi:n. ye.U ,,;ıaıw.rıru iyi
"" JwUanınağa alışbı:.wai. i.Qıı. Al
manyaum ya:rd.ımı,. Juıcalığı isteıı
miı;tir. Gelen lmvvcllerW. vazifesi 
buıl.u.r ve. ha geliıı. Bom:mya hükıi
JWıtia.i.a. davet ..,.,. niı:ası. ü:uriııe 

•ili ab:aaştıır. Fakat hakikati hal
de gelen bir kaç muallim zalti vo 
$ft' dei(ild&, Bilıikis yü bialero 
yakın lı::u. .. vetıer mn:mbıdıistir. 
Üsler, m:upııı..:r ~

.Karadeniz sahilinde memfer fu,. 

tufmuştur. T"TI'treler Büheş a
fakında uçuşmmıtu:r-. Baftir bir ri· 
vavettc AJ.ntıınTuı:la beraber İtal· 
yan kuvvcfieri de vardır. 

Diğ.er lıavatfıs ve tcisirler mem
bıu da. aiaııs RöyteıW... Ba ajans 
bu. fıaıı.ekcli:n S<>vyc.t Rus.yada. te
üş, uya.ndu:dıiını, Rı.unen hudu
dunda kiilli tabşidat yapıldığını lıa
bar. '1eriyoc. 

M..,.ı...,,,a. ka,ynalwau ;.., daha 
muketi>Wir. Biı;kaı;. aektac kat'iyyet
le- ve if<Uie.ı.t bir tak.mı iıı.c.e iark-
1aııla t.eluip ..,!ilnıekt.e.ılir: 

1 - Afmanya.ıua şad<a d<>ğru ya
yııl.ıuasunesüc..._ nı.iitedair glaJ:ak 
balen. İngill.ere.-'l:iiıcl<.iye - Sovyet 
Bi..rJ.iği • Yago&la."ya ve Yıma.ııis
tan aııaıoı.wia millakRrcle~ urey an 
etmekte olduğu lıakkııı.dıı Deyli 
'Eelegı:af gautesinin verdiği. Iı.a
berin. ha:k.i.kate ~gıu;ı. elmadığ.ıru 
'IJıs ajallSl. beyana ımıanadw:. 

2. - (l'olitilı;en} ga:ıetesi pya 
So.,yet hiikM.rru.ti Almaa kıt'al.an
n.ın. lı.ırumyap g......ı...ıoilec.e&Dıdc:n, 
Romaay>Q1a götiiriil.on bu lı.ıtaalım 
askar sa:.rısından ve ~atlar.m
dan zarwmında haberdar edilntiş 
oldıığana da.is Bc:rlinıl.eA a[dığı; lııir 
balıe:ri neşretmdı:t.edir. Ba haberin 
Iuııki:kat.e. uygun <>imad.ığl.llJ! Tas a
j:uısı beyana mezundur. 

kalamaz. Ve uzaktan seyrine ba·· nüz tramvay pascılan. vetllınemi.ş• tekrar- düşmei(e l:ıaıılımıı«tır. Dün umum müdli.rü Eaik Hazar ile Clenıill- raya girmcğe mecbur tutulacaklıırdn-. 
tir. Bwı.laJ: ~!erin başladığı aii· her lki madd 21 "' 22 k ---ı>--.kar:-.rz. Een, ona iltiPıak edeeeiiim e ,J • uruş_ ara:- kurm.:ıvdan. kı.ırınay yarbay Hilmi E<-
ııün ertesinde hemen müracaatta sında ffi1T .. ._._:ı •• •• .... :'_ .ı 

S-ızi, fıareıretirnzde mrthtar bırakı- -""''e gorınuşco.u. bug" bulunacaklıı.r;du'.. 
bulundukları halde Tramvay ida...-

yornm. isterseniz, beni takip edı- Almanyaclan boy~ -...J . .J~ * Maarif Vekiıletinde muallimleı:.. 
. resi hu pasolan lıfili_ '"'""'iyaı:, Çı>- - IS""•Ul: 

MÜTEFERRiK 

:ı. -- Moskova matbuatı l\'foloto
fon bir c<>k. W.fa tekrar ettiği ı:jbi 
bitıı.ı:afl.ıifın Sovyet pglitikaslıwn 
teonel ~ını t~kil ettiğini te1it 
etınekie- ve ~ lıaşl• ittifakın vazi
yeti <ktiştinnediği kanaatini. iz
har eylemektedir. Balkaıılal'.daki 

Geçen gün Hlıyd'ırrpaşadır 1>ulnnan ce- son hadisclere gel.int:e söz söyle
sedin arabacı Mehmet oğlu Hasa.na ait m.eğe wıezun ı:esmi şalısi'Yctlcr "Al
olduğu ve kalp sektesinden öldüğü ll· ınan kıtaatı B.oı:ııanyaya gclmiştir• 

niz. lst.erseniz, çelilllp Küfeye gı.- den mürekkep bir komisyon parasız ya-cuklar da. laerke~ gibi fazla para Aı:m=vadan mühim miktard 
laşılmlitU:. ı1'2t.n.ini - ki bu metin N cvyor.lwn 

Çamiıkta çrkan yan1fın * w.ı:tnidir - tekrar etmekle iktifa 
diniz. """mel< medıurivetinde kalıyoıtlar. '--a ·-"--'~~ B""-'ar ar nda tılı talebe imtihanına girınlş oianiarın 

Di've. li:aramıı bittllrdi'. ~ """ < "cuıu,-u., •""'-' ası 3 evralluı ıtetkike devam etnrekj,,dfr. İm- ~enlerde He'<dıeliadada çıkan * HalıcıoIDunda Avadis Ki:Q'a'nın 'f9 c1lemektedirle:r. 
numara.lı ve 3 bin liraya si&<ııot:ı.IJ. fırıru .la.Do~a i.Ie yapılan. ittifaktan 

yangın. dalayısile, orman miirlür - ı b.ab rd arkasında bulunan odun yığınlan tutt>i· Sovyet Rusyanırı evve ee c ar 
Eirçok talebe velileri efe bize gön- sanayie "-ım olan 1--- eks · 

Zi:iJıeyrİn btt tillifi, cevapsız = """=· erı - tillaoı kazananlar Cürohuriye!' bayramın 
l:ald.r. Ona tıtlrip etmek arzusunu f!erdikleri m.ek.tuplıırda. bu. halden yeti teşlol et'.melHedfr: d'a Hihr ol.lımıca!i!l>.rdir. 
ıı~eren ~ l"ır lrimse o:ffimadı. ıikayet ediyarlm-. Eskiden l>irkaç 

O zaına!?' ~i?'Yr. yY.,,- kese ""da gün icinde muamelesi. yaprlıp ıa- RAMAZAN: 15 
etti. Telttıır İmamı Hiis.,,,inm nez- I~ veı:iicn bu ııas.,.ı:an lıii~le 
,..__ -'"'.· aylarca sürüncemede bırakmanın 1 lVW!KIT ~ERŞE!mlr 
....,.,.,,. ~~""'' -~-' <lir? ÖiJR_ u . 51. l İl!'TAB. ?T, 2'1T - Ya Imam' '·· s•.r:J;: bir köle~- S= .... ne • ~IJ_ •• Si.n.._., ..... ~,z ı :ikincıı.. a u Yatsı: r&;s9 
~ ~ emrin:e- \f!'İriYarum. 1ltı vıuJ ı vnv: • Alişımı. l7',2'r İMSAK: 4: 35 
fıiımıetiıııi li:ab.ul e~. ....=========-l! ., __________ , 

,_111111! .. ••••••••-~----•-llllJl•mıılll 1 mııayeneliıı:neme,. Bedianı.n hara-
' j ikdamın Edebi Tefrikası · 40 retini ,,.;uudünıde Jıis..edc~ek geı-

, • dilli.DL zaman, kocıı&ı kıu:şuna c;µn. 
yor.du. 

KISKANIYORUM ! Şöyle bir selam verip fıeınen. O· 

dama. &J.rjy<U", evvela ellerimi, ce
!i;etimi.n. yakasınL koklny<l.l'dum.. 

1 
Üstümde Rc.dianın. k..ı.osu yok 

Yazan : S E LA M 1 j Z Z ET \mııydu.?. Levantasını.ıı kokusu kai-
"•••••miiiiıiıılıııiı..111111111111 ............ .ı..... mam.ış mıyôı?'. 

En büvük korkum ou:ydu: Ya 
Ben Bedialara sık sık gidiyo-1 Bediayı hemen her gün, niha· • Beılia.ııın ~ al-usa?. 

rımı;. Redia sık sık hana. geliyordu; f yet ~ göruyordwn. Buluşu- Demen elterimi, yüzümü yıkı
kocası da ayda ılö<t beş defa uğru- t'1or, geaiyo•duk. Pendiğe, Yakacı· yor, elbiııelerimi ıleğiştiriyoıı; k .. 
1ordu: _ ğa, Ka•aklara, Çekmeceye, Silivri- lonyafarla silirıiyol!dwn. B.ç bir 

- Boğazım agrıyor ılQk!or. yeı Ş:Ueyeı Kilyosa gidivorıhrlt, ba· şey olmasa, yfrzü.ınün gözümÜll 
- Nezle aldı.n;ı- ~· zail 4a Bedia apartımana geliyor- lledianm .pudrası koktuğu muhali-
- 11-lideıad:e ~r ~ılik. var dok-ııi11o, · kaktı ... Sıgııra yakıyor, d'ilJB'anıa.ı 

tor. Bazaıı da Beli~ b-eş gjio, OD avudanma, üzerime üf!üyordwn. 
Sıhhatine düşkün. bir insan ol- .gün gjiı:ı:nedüiim olu.yordu. Bir tür- • Zifir her kelmıyu. örter ·d:i;yv ... 

muştu. Telefon ediyord'u, anıma lü t.ulu~am.ıyorduk. Bedia kocafillC' Bu is bittill:ten sonra muayene 8 • 

randevu almak için dei!il, arkadaş :ezmek, kocasile, benim tanımadl- dama ge•İ'yor ve s&zde- hastayı ça
ı:andevu aluı mı ya!: Bekleme od.,.. gım ahbaplara gitmek mecburiye- ğırtıyor~ yii:riine bahmıyor
r.mın ae zaman, saat kaçm hmıalıır ~ kah;rtmlıı. ~ vakti olmu- ıfum, ba.kmeğa cesaret edemi>yor
cağı.ıu_ anJ.a.mak. irin. telefon ede.ı:- yordu ki,- k.alkıtı llalta gelsi.n;. dum, elfmio nzat.ıyer, bİ:r- taraftan 
eli. Bazan BeW..l'ı iii,leıılen e-.ver · nıaımmın üzerindeki iiii~ları, tüh-

"'"" Muayenehanede has.ta. kalma- bulııp geziyordum. Akşama kadar teri kımştınyor, bir taraftan da 
'sın da öyle &elevim! derdi. yanımda.n_aynınzyor, yaııından ay. yer göııteriyD7d'Uırc 

Son h""tanrr geçimlen omı belf.. rrlmr.rorıfum. Akşam saat dörtte, - Ş<;ıfe- otur. 
lem"' <ıd'asmda bulurclımı. , \. ha&6tlarımı mwıyene- etmek' içar Bcdl.mmr kocası &asta: değifıli. 

lüğü şu j;za.ha.b._ vermekteiUr:.. • _ı.J... "' 1'11' ... -L ada . 
d ~:-1.::. .1. ı:ı· mu.<" ve Hasköy itfaiyesi tarafından söa- edi.J.miş.. UU1Uglılı ~ov tenun 

* lfaıwan b°"""'ı ;er,.,... :lıeyeti dlln •Yangın 10 - li'i önWw.uı ıı: B Balka- ı - · 

1 
düı·ülmü~. YallQnın fı.rnıdan sıçra- olJJnın~ttı.. a. son . nu1m inış 

toplanrruş, borsa binasunnı Yanında- saha da.b:ili:rrde yer yer- ımfrteferrilı: ., __ "·- •.-L. "- l··--·-' - ,..,,.,_,.. yan ~ pru:o;alarmdan çıktığı anlaşıl.- k.e~e.ın.u.a. .....,.,r_,, o ........... ı-
lı± ,,.11a;y,,, tı~ük biır hl!J'Van. ba- parralar uz.erınde olmuştur • ..,.,,. • ır ....... Uldiosı pek.. ziyade dikkate 
rındırma Yıtri inııaBm& kanır vermiştir. mü:ta:rda ufak :fid'anf'.ar yamn:ış, ıruıılır; ,,,.-·-

baha bü:"....<tı.. -""'-'arın ""aya•-a ~-'-' .. -~• dı:.ô>eı: VC' B.omıuzy~a geliş hmu-Bilhassa kış mevsiminde mez ya ge.. ,,,_ ""~""' n . .....u ........,~ · * Krumntıeşa<fe. Ha01 H'"""" m..,....- swıda t.ıpk.ı. Nevyo~lran ifadıeshı.iıl 
Ierr h~amar, :teııilinceye ll:ad'a.· bura- verilmfy'1'Celıı: die!:ectd.e ütiileyip> lesindı. oturan 13, yaşında< Ahmet, ei- tekran. da. bu noktada Biüe,şik.. A-
di> benlcfuoıbtcaktır, ~; varda- bir- ailı>ea çıkmış olan arka:oiaşr ı;aerika. il4' .ı"·"-ce ,_,_,... ifad 

Çok sağlam bir insamlıı.. Falu:t a
meı;,,..uaı. s<>.ııs.. •""- kayı:ıs.ına. 
düş.ııa.ii~ü.. Ben d.ı< hem ahbap hem 
doktordum. Artık iğ,rj.ye cL.iıru;ııa 
fikir sormak için bana uğramağı 
huy etmişti. 

- Dok tol', yemeklerden soııra 
yatmak doğru mudur? 

- Doktor, insan birdc.ııhire beıı. 
altl kilo zavıfla:rsa. fena :nwfuı-'!' 

- Doktor boğaz bastalıklanmfa 
ıu:tık bo~an gargara ile tem.izle
mek. doğru değilmis öyle mi?. 

- K'ııın yapan yemekler hangi
leridir' 

- Bana •D• vitaminli lri; iliiç. 
tavsiye etmez- misin?. 
fşm sord-qğn şey lel" bunJar ve 

buna benzer şeylerdi. Herifi döve
mez7 hi'l' tekme vuru., kovamazdım 
ya .. 

Ban günler, ocniın kendisini ka
bul ediş tarzmıa, keyfime göre, 
koltuğa yerleşir, konuşur, şakala
şırdı: 

- Doktor, bn ne giizcl koku?. 
Ben sakİıı! 
- Ne kokusu?. 
- Öyle güzel liir şey kokuyor-

sun ki" 

. 11 -~ dii' ~ -~ 8 
Yırşa:n ağacı. ;Jtcfde:tle sa ajlaı:JA yere: - ede!:. 
~ Yaşar mubt..Ii! ,.,rıeı.-inden. :!"'- Hakikati h- u S R 

' · , ~'"·-' ..,. Ah iiltill' o•yet- mya 
r.rlmrarak llastlıneye ,.,..~m..-ır. · l:loalkaa.lara WŞl lakayt kalamaz. 
met yakalanmıştır. Uınuml Harbe- ~1914) de girişi Sıı-

-1'okıny-
- ~ ~ ... maMlrbk gibe[ 

lıiı kadım, mnayeım ..um.. 
Bitôkis, Ç!)!Liltti;,;ar .bir kaıl.ııır 

dı. 
Gülüyor: 
- Ben yutmam. .. 

* l'.at.ihlıe Kıztaşınd'a Gazani« med· bistall.L Avusturyanın taarruzuna 
resesinde oturan Hatice ile kıZı Sabaha,t karşı korumak içindi. Irk ve din 

~ . komsuları Merekle kavga ctmfşfer ve ka- bitliği lıenüz hiç tesiri kalmamış 
dmı başıruı. su: tenelu>sile vuraı-ak yara- efsaneler değildir. Bir hareketten 
famışfaı:dır. Sııçlu ana kız yakalannuş. memnım olmamak ıılerbat ona kar
Adeyey,. ve~t. şı fillya.ta o-eçnıek için sebep te~ 

Cevap vermiyorum. Devam edia 
yor. 

- Dün Bediaya la. söyledim ya. 
Ben emfişe&.. 
- Ne söyledin? 
- Ağırbaıılı bir doktor halin 

var anıma, uçan çapkınlık ettiğin. 
de muhakkak-

Bozıınıy..rum: 

- Bedia ne dedi:? 
- Bedia mı? .• l\l.al'ôm ya, o ge-

niş, hem de çok geniş d:üşiincdi
dir ... 

Dış ticaretimiz Üz.e
rinde tetkik 

Ticaret Vekfile.ti ithalat ve ilı~a
cat işlerınıiz üzerinde mühim bir 
tetkik yapmaktadır. Yakında ne-
ticeleneceği söylenen bu tetkike 
göre, ,bazı memleketlerle olan ti -
cari münasebetlenınizde ithatat ve 

- Bir şey söyledi mi?, 
- Güldü. 
- Bu kadar mı?. 
- Gi'.Iılü ve. .. 
Durdu. Yüzüme baktı. 
- Evet, güldü. ve... 

ihracat farklanna lbakılmadan te-
) maslara devam edilecektix. Şimdi

ye •kadar ise herhangi bir memle
ketten fazla alacaıklı bir vaziyete 
girince derhal ihracatımız durdu -
ru.lmakta idi. 

kil etmez. Bü.ti.in Baltık sahillewir.· 
dfr SMyeU....in J'et:leşnıes-i Alıııen
yayı pek ziyade ınemnun mu et
mişti? Altı asırdır o memlekette 
lı.üinı smıfJ teşkil eden Almanlı
ğın piş.tadarım hicrete iQhar eden 
bir siyasetten Bitler pek. mi ım.h
zu.z. olmuştu? Besarabyıcya ve Bu- ' 
kovinaya Sovyet inişinden Cer
mcnlik inşirali mı. duyınııştu? Le
histan.ın yarısını Sovyetler istila 
ederken Berlin donanmış ın.ı,ydı?, 
Bir taraf yeni rehineler ve temi
natlar elde ederken öbür. taraJ da 
boş durmayıp yeni paylar kopar
mak pesindedir. Vukuatı (Ok uya
nık olarak yakından takip etnıelıi 
icap eden günlerdeyiz. Bu bak:ım-

Albn yükseliyor dan Hiikfunetimizin hassasiyetine 

Altın 46 kurnş daha yükselmiş güvenebiliriz. ·!J 

- Bunu sana söylemem doğru 
olmaz... 

- Neden?. 
ve 2320 ~ ~tıt. . HiUeyiı! Şak!ü BA~Afl Y 
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Balkan Paktı ffSON .. ~- ' 

HABERL. __ ,, Romanyad'an liir ses gelıli!. 
•Balkan paı.t:ı. mii.tıasmı. kaybet

ınişıuL~.~· 
Roıı~ada cereyan: eden lie:r 

hadiseyr tabii güEJUeğe art.ık. a~ 
tığımız: i<:in, Romanyad.ım geben IJıı 
nahoş sesi d'e b;ııyret etmedeu. dia-

, leıniş lw.lunuyonız. Balkan paktın
dan malınım. ka~ olmak. Kumen 
köylüsü için. de-, Runıen şehirlisi 
için dl' sevinilecelt. bir ikıhe.t de,.. 
ğiJ~ir._ Balkan paktının kmıvet 
ifadç eden tek tara.fi.. 'IW:lıfye ik 
erkek müttefiki Y11llanistanc arasın
daki anl:ışınaların bir cliğer Bal
kanlıyı reı:ı.cicltl' e.fc.r taralı olına
d1ğın1 göze vurman idi. Balbnı 
paktıımı çekird.f:ıü 'fa.k -Eleıt f<u
deşliğitlir. Bu çelirdck ~sağ
lamdu. Bi:ı, '.l'iidder ""' 1'1enler, 
birleşmemizden. gördüğümüz fay

. daları, komş~ da yaymak 
insanlığına tuhtldıığmnuz içirr, 

istiklalimizi Korumak 
için çarpışacağız! 

Dit N. B. 
• 

Alman Ajansı 
kendi kendini 
yalanlıyor 

Bizinsanhğı me.derliyete ulaşmu; 1 

sanıyoruz. Halbuki insan henilz ı 
"medeniyet iştiyak•,,. için edir. 

Biz'lm- M.ah-m ıt Yesari •Yazıcı
lılta anarşi. üye i:lrintl' yazısmı 
da dün .ııztdı_ M'alımmlun, ııii&tn
d>ği .,., dalıa da. giistcreceki ya.n-
1.ışlaı:, aalaşıtag ~leci ııeçe
cek! Şn halık betJı •iiyo~unı ki, ya
mlanı.da, söderind b• kadar ha
talar yapan h.iaaye ve reına.n mu
hıruirleri irin gazete itl.anlumele
riiıJn biırimle biir Tiir~e ıiersi a· 
çıf5'" ""811.aba:? 

' - Balkan paktı! Balkan paktı! 
· Diye çene ve kalem yormıışuz
dur. 
· Yoksa kendi menfaatlerimizi 
kendi öz vasılaları.m12.lıı koruyam.ı
yacağımızı sandı~ımızdan değil. 
' Balkan paktı, Ba.Utanhl:ı.ı:ın eır 
,temiz idealidir. Bunıı t-.ı.h.akknk et
tirebilecek oJa.ıılar, hür ve miisı.a
'kil kalnıarun saadetini lJiTcııler ve 
hür ve müstakil kahnak iı;in ~ar1ıış
mayı g-öze ahnak asaletini gösterc
bi:lecck olanlardır. 
i Balkanlılar. Rmrranyola dört ki
şüıin gözü korktu diye, on dört ki
si zekiidau mahı:umdıır diye ve 
beş yüz kişi bir beşinci kol kurmuş
tur diye, yük>ek ideallerinden vaz
geçemezler. 

Niz.amettin Naz.iF 

Ergani T ahvifleri 

' 
37268 numaralı talıil 

bin lira kazandı' 
30 

• 
Ceut!et Kerim lnceclagı .. ~inop- 1 

YAZAN: 

M ~et dlyOf'UZ. Bununla :re.tin. eseri ve inkisafı sure.tinde 
.., ~orU2? Sııgün,. tefsfr ediyoruz. Hall'ıuki bunlar, 

ki insaMıl en iyi çeliğLada.m iibiüı:- i"nsanhğın :medeniyete bir aa ev-t~~~~~~!!~~Y~j::nt:~~esw~ =~~I 
le.rımızd~e Tür.lıayenın dunya va':i- zafforiyetle bitecek ıekı.lde ald.ı2,ı 
yeti karsısında.ki durumu ve. hu- tedl:ıırlerı ızah e.hnış ve siiz.lerıni 
kiınıetımızın dış ve 11,; palıtikasr et- lı:i.Qbır teca11ırze nıvet.ı.ınız yo.lı.tur, 
rafında bıı- sıra •Jronfeı:aııs 1rer<lik- ınaee.raya di.işnıı;yece.ğız, ancak •liir 
ten sonra bw·ava ge]ınıı; bulunan tecavüze uaı:arsa:k, <mu. bütun var
m.eb'nsumuz Ce"vdet Kerim İnce- lı.ğımızla karşılayarak. ıstiklfili.ınızi 
dayı, Halkevinde uıımııni va:ziyet looıuına.k için çaI:PlŞa<?a.ğız, dtye bi
etrafında hir lwnferans vermıştu·. tırmışti.r. 

-Po oıı:dı.ıı.ı.a 12 adaya ınek için kıdlaruŞHlll, .,. tue ~ ..-el •1-ıalt •nıdb;esile- yarattığı 
na:.kf,;dilmiyecekınit ji1erini pi.lre b.üe1mıian yapq ta;y- vaıntalaı:dtt. Yek.sa u.sa...ıık lenıiz 

. . yar .. kflfe. iSral .. ıılişini, üretme. ça.- medeıı.i:,-etten icrsahlar~a uzakta-

MalımndÜn bir bir gösterdiği bil 
JrınlışhJdan giH'~ i.nsıı.n, lıu 
gihİ b:a talada cl.elıL hiki,Je ve ro,. 
ıwmıb.rw, •Sil ohq> da gar.ete sii
IDnlarııMa, bıe;ı:u de İDlıt ve rklıal 
ite :ver lul.ı..klıtw~ ~o.r ve 
l>tsnlaın ~e İASa'nm: 

Cevdet Kerım İncedayı bu konfe- Konferansın sonundo Sinonlular 
f'ansıtıda. dünyanlll ıçiııde y~adı-< Büyük Şefınıız L"met İniiİıü'ye, Bü
iu buhranlı vaziyeti açtkça an!at- yük MiUeLMeclisme ve Hi.i.kilıın.eti
trk:tan Sonra Tıırlnve Cumhurı~":° ~bağlılık.. ve guven duygularını 
tı devlet ve mılletınin kuvvetını izhar etmışlerd.ır. 

KISAA..IJANS 
HABERLERi 

Danimarkad& 

· Avustralya'da 
müstakar hüku. 
met teşkili için 

---··---* Kopenhag: 16 lStefaniJ - Dani
marka .Milli Bankam iskonto tıatını 
yüzde 4 5 tan ylızde 4 e mclırrnışur. * ~ııenha&: 16 lStefanı) - Dün 
Danımarka ı.le Yugoslavya arasında ye
ni bır itilWıame imzalanııu~ur. 

Başvekil Fırka liderlerini 
toplamıya karar verdi 

Canberra, lö (A.A.) - Avm;
tralya başvekılı, fırkalar liderleri

' m bır konferans halinde tıoplanma
ğa davet etın.ı.ştır. Bundan ım:<k
sat, müstekar •bır hıi.kilrnet tesisini * Roma: 16 (Stetani) - Duçe, Sa- tem.in elırru\k çareleru:u araştımıaık-

İtalyada .ı. ,, 

ratte dağında yapıJmaktu olıln. ~au tır. 

t.eftıs etm.1ştır. 

Amerilı:ada 

Roma 16 (A.A.) - Stefani bildi<Lyor. • d 11.· .,1 · -ı. L-L '--'~- du. O ı.aıa hir ioeafdl.,. :Ve niba-
. ı . . . • gın a l' ttesı-ı_ e:.r.ı a~ QııiUIÇ"enalll!IU:n 

Sl2flmt aJ11nsınm dıploraatilı. ınulutttı- alıp öliim tarlalaruıa """J'İliini ~ctsi:ır ukaffilıklarmm:ta Arap sa
rine aıteo. Pa vadisin.dl> bulunan. oidu- _ _. __ . tt ,,. ... _,. · b" d · çına di;nıliirduaiimüZ', anl--·lmaz -· . m~ıye e •u.&Saışme ~ e- b' it ..,. 
nun ta adaya nak.ledllobJlecegwe daır, liT gibi l{Ö"'•nnekten çekineeek rr b:ale so tıığıua,,ıu bu ıdeal, şu 
Türle gıızeı.;ıı,n laratındon ıwşredleıı ha 1 Oere.:ede zekı ve hakse ... erdir. u.k ulimedc eıı işi izahını.. bulur: 

Tiirlt~ bilea bet-i ,:elsin.!. 
Dieyceği ııeli1am. 

Chman Cemal Kavt'llı 
beı: telaş verici b.i.ı: haberdır. Ne Stefa.- . . .

1 
d h" Emniyet! 

. . de dl 1 -rk muharriri o halde, yaratılışı ~tiban e a J .... ... __ • i ·r 
b
0

'. aJl ansı.b "" ~P om~'.,. medeni olduğı:r idd?.ı obma.n iasa- ••• e me..,,.,ıvet! nsanlığm lıü- ~---------------] 
oy e ır se::r neşL·ı:amemtŞu.ı..· . • 41 tün. djdjnme~i., bütün rarpışması 
Roma: 16 (A.A.J _ D N. ~. bildiri- ıu~ hazan ~n, yınnı,. l)~z~ 30• - ' bu hedete ulaşutak arzusurul:ın. ile- j ı D - d 

yor.: Siılllbıyeı:tar bic ın~mbacian bildi- ellı yıldır ~ır, herbırı ol~uy: srg- ri gelmek.tedır. İnsıın ;m deı'irler- UD CD... Bugüne 
rildiğın:e göre, Ste!ııni ajansınm diplo- nıaz feda.karJ.:kların eserı 0 an sa- de n"1,ll:aalara emniyet endi esile _________ __;, ___ _! 

ik .. --~-'- tfen P ordusunun yısız şehtrlerı top!arla, bombalar- • t llk il'f , G mat m~~ '"""e a o 1 ıvnl 1 k .,.,, Ç(lf· sıgını:nış ır. s a ıını enınıyet eç aınma, temi>! •• 
12 adaya nakledilmesi ihtiın.atine- dair a .... an . ara. ya rp ,y•nIŞIOl ~ endi~esilJ: .~uluı_ustur. v .. e binlerce ,... __ l . .~. . 
Tür.k ete! . ta f d neşredilen defa on hın, yırmı hın, bazall eUı vıllık cehoı ma .. arayı yuz elli kat- ~·çere ınuımdiıtiın<ien. birM: da saç 

gu en ra ın an b" ·· b. h tt" b ilyon, ~ lanm d.ilı:ül""·'·· · · 
haber endi::e yaratmak için çıkarılan mb yuz .fy"' a ~ eş._ '::_ d. Jı gra!siye-1 derecesine ve '"akmak _ .. 0 --4.7tl ıçın .ı:ü.ne~ iÖ$t.ennek 
yalan. b-n: ha~ Ne Stı!fani ajansı.. 0~. eş mı h 0:.ı_ rocug;uH rm a e ı· taşından baltay1 her taraf..;;daıı. ö- , 1e. ı:;,,nune ııeçebi!eeejl;ın; umduğumd 
nın diııloınıılik mubarriri:, ne de bu a- şbınbı nbey_el a lı etme · ang> se- lünı fışkıran pike hlieUI11 tav~re- bil J<3Z şapkasız -dim. 

e e aa ? . J- V'ooın •• kalı ~,-. jans hiçbır vakıt bbyle bir haber ~ "" ama • terr haline ulaştırmıştıı-! Fakat ilk ... ......_. :.-P gezuıgım zam.an. şap 
retmemiştxr. Tıbda, hılkafuı iki böbrekle a- insanm endişesinden bııgiın.lı.i.t iıı.- tanın ııarsOJlUlla ve bir defa si~a, ya 

Aııa.W>lu. a,ilı.nsmm. DOiu; yar ettiği bh- hayatı tek böbrekle san h5Hi knrlulama1111~tır: kam iç'.11 gllnde bir dcta berberin çır 
<Türk gazeteleı:ı, bu iJo teıgra!ta bab- mümkün kılar bir dereceye ular Eınnıvet hiifii ıMde ...tilememiş- ğına yuz ı=ıı. ıtünıle il°. defa lı>kan 

sedilen haberı, bültenimizın ıı ilkte§rin nıış, mikrop fi.lemini keşfedip Az- tir. hut b"'"'"' eğlence Y<mnln vesti,y1>rin 
194.0 t.ırıhJi ni.ıshasıncta çıkan bir tel- rai!i aez.,. düşürmü , kunı ceviz, Bol ışıklı salonlarda dol~an b-r kuruş W!'işordum. 
grafı neşretmek suretile veı:m.iı;lerdı. Bu. tahta üzerine ger<liği maymun fraklıfonıı kalalı ıtömlekleri altın- Yaztn şapka gi;rmediğim müdd..t.; .. 
t<>lı:rat ıa şudv.r. • barsağına at kuyruğunu sürterek daki kall>ter beş bin, 011 fıitt }'li ön- her gün veı.'<liğim bu: ""5tiyer paraları 

Boma, 12 lA.A.l - Po ordusunun en tatlı sesli kadının hançercsin- re mai!aralarda :oatanilll'm kıll gö- nı bir kumbaraya atmağı kararla t 
Musroliııi tarafından tefti~i hal<kında den nıiistağni kalmr.;, musiki diye ğüslerindeki kalblcrle ayni tempo- dım ve öyle Yll~ 
tefsiı·atta bulunan St.efani aıansmın dit>- bambaşka bir dil yaratmış, yani da atmaktadır. Havalar serinleyip te şapka:rı tek 
lomatik muhatriri şu satırları yazıyor: cansızları il3.hi olınanın dahi üs- Endişe. birdi~: ' ı ' ... rar giymek icap ettiği gün kum.bara 
<Hudutları müd;ıfaa vazifesıle aıükel- tilnde bir ahenkle konnştnrabil- E1DJ1iyetsizlik!. yı da açtım: İyice cinsindeıı tam dö 

lel olmıyan P,, ordusu manevra kabili- miş olan insan, her şeyden evvel Çakmak taşından l>altawn te- tane :ıapk.a alacak para birikıniı;! 
yetini ve istisnai muharebe kudretini bir mantığa sahil) bulunduğnıı:a 1 min edemediği eınniyeö. bulmak. Şapkasız geı.me modasının. hikme · 
haiz bir ordudur. Bu ordu mütbi$ su- g?re bil.tün bu kanlı ve hazin hi- için. insan kılıca, oka, mancınığa blı:az geç amma1 temiz a.nladun! 

'.Ankara: 16 (A.A.) - İkramiyeli 
~e 5 faWi 1933 Er.ııanı ı;,1.ıJuaz1 J * N k· 16 _ • --rika tarafm-
'lab.villerırun b M V evyor . ""= 
!kfil.eti, Merkez u. B~: as-c ~:e d.ığ!;: dan Japonyaya gdecek; burdi< demirle
'-- - '·- '-r rn·· re konuJan ambargo dwı gere m.e.r1ıyete 

Bu karar, hükii.rııete. dif(er fırka
' !ara karşı ancak ik.ı rey lik bir ekse
rıyel teınin etmı& olan son intiha
bat dolayl.'lue ıttıhaz edilmi.ştu:. • 

rette seyyalclir. İtalya, itaıyada ve de- dıseleti ne ile nah etmeli? u~tı. Bunlarla çarpıştıktan sonra ~· H. 
nizaşırı arazisindek"ı kıtaatından müs- Bana kalırsa garip ol-.n şey sey- umduğuna ulaşamayınca dedelel'l
l<ıktl olarak bu orduyu ber an gerek rinden azao duyouitumuz vah,et mizin zekası barutu, topn, çakmak
İtalyada v .. gerek denizaşırı arazide en sabnelerl ve kaybından zarar gÖr- lı ve i{!ueli tiifekleri buld11. Bun
U2ak noktalanı mesela Arnavutluğa, 12 düğümüz. enerji. zeka ve madde !arla vaoılJrn sayısız fedakbhklar 
acfaya. şimal AfrLl<asına ve Habeşistana hazineleri değildir. da fiyasko verdı. ~ırhlıya, deııU-

"'=""""' :wnes.;ıUe.ı:ıJ~ outer hu-
zurwıda yapılan 15 ınci ı:kramıye gırm1'lır. 
ıkesidesin<le: Sovyrt Ru&yada 

• 
Lora Halifaks f"'panya. 

e[çisile. görüştü 

Londra, 16 (AA) - Harieiye 
ızm Lerd Halifaks, bugün hari

ctye daıre.sınde İspanya büyitk el
cıınni kabul atmi.ştır. 

Sağlık 
55Bahisleri .Nwnara Lira 

7362$ numaralı tahvile J!l.()()() 
152407 > • r.i.UOO 
34369 • • :wuu 
35(143 • • 3.000 

136312 • • 11.UOO 1 
34361 > • 9U9' 
34361 • • 9IJ!f 
86260 • • 009 

t23485 • • !)09 

* Mı:ıskova: I!> ('D.N.B.) - Alman 
bUylı.k e4;..tsl, Bcrllnde bırk:aç hafta kal
d.ıJrtan ::ıonr.:ı Moskovaya q0mnuşttlr ... 

Almanyada • .-

* Berlin: 16 - Fiilırer'ln memur e:l
tiği Zir::ıat Nazırı, harbın iik senesinde
toQI"ak zenyanııda temayüz eden Alman 
Ç"J.ftçılenne 30'0 demir~ bat ruşanı ver-. 

Amerika. harp. gem ileri 
Havai a.dalanna gid.iyo.

N evyork, 16 (AA.) - D. N B. 
San Peöro'da bulunan .'llneı:il<an 

kada<" sevkedebilir.• Garip olan 'i•Y, bizim •medeni· 'ill.'ya, torpile, 42. lik t.opla. .mitral-
~v!e.rimizde seri bir araştırma Y~?- yet» kelimesini saatte- bin kilQroet- yoze ulaş.tık.. N_ebre- }'ı~ zıfost . 

tık ve bu teJgra!uı aslını buldL>lt: Gar- re süı"atle lU"ar tayyaı·eler, sey- Bu ~fur d.~kikada 2 bın nıernıı. 
dili< iti b~ telgraf bıze Sletanı aıansm'.'.'. f var •ehidere benzer uansatl~- a!aıı mıtra~yozler. top~r •. radyolar. 
muharririnin noktaı nazarını bildirdıgı ler :vapmak, siratosferdcıt aşırma U(aklar, m•kroplar, zchldi gazlarla 
kayd.ile D. N. E. tarafından verilmiştir. bo!.id.l.,r icinde ..,yahat edebilmd ve muhariplik insiyakınıı:mı, cn 
Yan; bu telgraf D . N. B. AJ!11~n aıansı- P'ibi kabilişctlerde.n ibaret sanına- az on hın yıllık tahaınmıırwı1t kul-
nm diğeı: ajanslara tam.imuu "zenne al- nıu<hr. lanatak earpışıyoruz_ Acaba ara-
dığı bir Stefani telı:rafldır ve aslında İşte- hatamız buradadır- d:ı,i!unızı bulacak, umıluğunın:ıa il• 

•On iki ada> k.ellJnesi mevcuttur. Biz . ı-"- ıned , ·t l laşacalı: m.ıyu? Ki.mbilfr'.. ~ledı:ni 
B . h b ek 't msaııu.o;• enıye e u aş- d "f . . ? A Ar 

Birkaç tavsiye 
Kazara ayak burkulttrsa yapılacak 

iş, burkulan ayağı dayanılabilecelı: ka 
dar. sıtal; suda ban:fQd= 

* 141018 • • !JIJ'J 
1'.54966 • • 909 mıştır. 
, Ve avr:ea 28!7 tahvile 120 :;er 11_ ispanyada 

donanmasından ır<>!en bır tegı:afa 
)!Öre harı:> füosuna mensup 12. deıı 
f~Ia gemi Havaı adalarına gıtmek: 
iizcre yolda bufunmaktadır. 

ınaena!~·h yalan . a er verm ı - ınış Halhuk. . h f"!:{l mı.yı'Z. rıyortı.z. ayaıı 
hamı Anadolu oiansın.::ı ve bele Türk: nilz ·~~· . tiyıı:., ınsan inde- IY!evlSsllll da l>ulw-, N<li'ısuu 
gazet~lerine kat•;yyen ıe,·cilt edilemez.• _,,_ B•lll ~.1f..~'1ı;;~•1--·· U!d ': N. tti" N ·• ht yemeğe ah,ma}rlır Genelik. için. l:'" 

zumln ol.aa tuz, ;raşhlann ,ıwu!ın 
ra Daamıye isaıbet etmiştı.r. 

....... - ' -<l---- ., 
Hamburg ~ 

. (Bastaarfı 1 inci saufiıda) 
puştif. Hasatat •.Yl.0.1 bidayeti.!!:ıieJD alı:w 

1 neticesinde vukua gelen: hasamt kadar 

1 r:nühim değıl.d.ir;, 

Dün gece Londrayı bombardi.man e
pen tayyarelerin miktarı 21)0 tahmin e
dJ]mektedir. 

rı ~Lişmanın h~cwnlarındaki ~iddete 
raııroen m"1l.(aatı umıımfyeye hfulim bU

. tün servisler, bu sababtanberi normal 
r • 1 
· ,,urette ış emektedir. ~ 

Zu Alman, ıs İngila ı ı_ 
Tayyaresi Düştü 

Resmen bildirildiğine. g 3re, son 
,~len raP<lr!ar cfün W Alman tay
yaresinin düşürülmüş olduğunu 
haber vermektedir. 15 İnoiliz tay
ıvaresi Zayi olmıışsa da dokuz tay-
yarenin pil.qtu sai' ve salimdir. 

İngiliz donanması Dün
kerk'i topa tuttu 

"Loodra, 16 (A.A) - Aı:nirallik 
İhiı-esiırin tebliği: 

i Deniz kuvvetlerimiz;. Dunkercıııe 
ıllın=ı lııombardıman ~
Yangınlar .,.kar~ olduğu .mü
şahede edilmiştir. Bu yangınların 
lhüvfrk haı<a:rı mm:ip, a~ mu.• 
hakkak add.edilmelrtedn:. 

lngilterenin Amerika sefiri 
Va.ş.inıtton: 16 (ft.A.T - İngtlte

:renin Ameraa seillf lıiid,.-Cı.ınetile 
isti«are le.in tayyare ile. Land.raya 
lbareke.t etmistir. 
. Ta.v:vareye binen cfü!e.r vokular 
arasında l!.İ.Zli vaz;fe He va:bancı 
memleketlere ıı.ıt.rnekte olan ü.e A
merikan subaıı da bwunnıaktadır. 

, Kastamonide tevkif 
' edilen mahte.lrirter 
Katamonu: I6 tA~-1..) - Fiat 

.trı.Ürakabe lromisvonımca fütıkar 
va o ttl:larr tesbrt cdi! en un fabr i
l< o- törü Kocaoıl:lu Tahir ve ozulla
rilo ŞeıikJeri adlfvevc- . , '.mis ve 
«nüddeiumumrliıkce . :odilerek 
tnev-k.ufen muhakemelerine baş
lanmısıır. 
' Giresun ve Ş. Karahisarda. 

zelzele oldu 
l Giresun, l6 AA_) - Şelırinı.izde 

11 duk.ça siddetli ve ikJ saniye stı
ren bir ver sarsıntısı oJmı:ıııtur. 
· Ş. Karahisar, Hi (A.A) _ Kaza
lruzda orta #ı<fd'ette bu- ze~e.le- ol-

* Berlin: 16 (D.N.11.) - Vaki davet 
üzerine Tüm General Von We.ikersthal 
Toledo':Ya gider.,k Alkazar galll:n C..ıre- ' 
ral Moscardo retakatıoc!e A.lkaza.n. zi .. 
y:ıret etmiştir. * Madrid. IS - Himler'in buray .. 
5nümüzdek.iı cumartesi veya paı.ar ~le-
ceği sanılmaktadır. * Baı:selo.na: 16 (Stefanı) - l\ıfare
şa.l de Bono tayyare ile Madrıdden bu.
raya gelmışt:ir. BU(un iıaıyaya tıareket 
edecektir. 

Tunusta 

~. Rumenl~r 

Bir haf tada 
batan gemiler 

• 

LordLloyd 
nutuk söyledi 

• 

HJ!-'i . .14-AJ! ""\_.. ,... ........ .-.-:w-
·ı G ozle r im Bu da 

yaşardı 

Jlıanemulla ile- rm'.llaf ltasl>rhnlle
rimizden birini her şeyin ceQı-ir \•e
y& keyfi sebepled .. paiı:ahlawnası 
01<'v:rou iiurinde ya11l.vardclk da: 
üst&t' 

_ Haberin var :ıı:ı.s, Belcd[:ve 
Tali:sım - Be$iktao otohii>lerinda 
bile ütt .. tlttmi inıli1mi~! 

Havadıs.in.ı ve..di:. & havadis 
wşıs.ı.a.ıla g.<iı.J.~riın ya.şa.ı:dı l>il
Lih. Arnmilı seviocimdeıı değil. 
benzin ve malzemenin daha ucuz 
olduj{u devırlcrde indiril'memiş ve
hal'f<tım bugüı:re kaılirr fu"Z'fa pııra 

lôf mıi 

' .dır gazete: soruyor: 
_ Metresinılrn olan çocuğu yol 

iistüne bırak111ıs kadının vicdan 
b.cii:D:de mes1ulı)let1 nedir?. 

Mesele •ahım şahım· tabir et
tikleri düsılııdüriirii bir sua 1 ol
ımuna.kla lrer:ıber bizim üstat, ya
nı. Nanemolla, 

Bu da liıf mı?. ı 
Dıyorek dnam etti~ 
- Y o.lı:sa, nedamet. viu kıurtrS>. 

Vi<dan azırhı, ana duyKusu mabs:u-· 
miretinden başka bir cevap mı 
arastmbyor acaba?. . 

·d· ŞEK1/! i 

'4.1..1. ız ya..._...,,.. ıw~u..n:.rt nıe enı- name n 0%ır 

böbreltleti için zaı:ar~ 

Teşekkür * Alman Maarif Nazırı 
Sofyaya geldi 

Sofya: 16 (A.AJ (Ste!ani) 
Alman Maa.ı:ıf Nazırı .H.u.,t. bera
berinde Harıcıve Nazırı Voo Rib
bentropun murahhası Baron Von 
Twardowııky olduğu nakle, bn gün 
Sofyaya 11elrnistır. 

Slnirli ço<Ukh:ıra deniz :ranmaz. 
SevgHJ annem.iz Neyyir• Turallltin CUkJa.ı:ı asabi olanhu: clenı:z s:eııaı:ıaı:~ 

hazin Qlumu üzeont: cenaze merasim.ine dan ziyade,. ru.tubelli olmaıoıak. 
bıızaı iı;tral<. eden, çiçek; göhcferen ve- ajiaçlı.ltlı ku:ları tercih. etın<ılidirler. 
yahut telgra.! ve mektuplarla l:ed"erleri
rruze i~hrak eden kactırşinas. dostlatı * 

Gazeteler. Alman l\Iaa~if Nazı• 
rırun Safvavı ve Bnl<ıar Ziraat na
zınnın Rumavı zivaret!e.rmı Bnl
ıı:a.c milletını mihver devietierıne 
ba"11van rabıta.ıarın bir tezahürü 
suı:etıode tefSır evteınektedlr. 

m.ı.za ayrı ayn teşekkUr etn:ıeğe teessür- Uzun süren, tekerrür eden başağrıta 
lermiiz imk.An bırakmadığından candan te.hlike i§.aretidır. Dokfi:ıra. müracaat 
sevgi ve m..innetJe1;imızın bu dostlarımı- sebebini araştı.rmat, ve öıı.leme.k. ıaz 
za duyu.n.ııına:sına muhterem gazetentzin. dır:. 

BUGÜN MATİNELERDEN 
itibaı:eıı 

İPEK Sineması 
1 - Zorla Tayyareci 

2 • lekllli Kadm 

tavassutunu r1ca ederız. 
M"-el-hwncnin oğullan Ş:tk.lr ltifa.i: 
ruraıt, Ri:nwit B.il.ıl!t Ttmill, kıs
Ja.n ve dama tıa.n. 

3u Ak.tam 

SARAY 
Si11emaınnda 

ROBE:RT Y:O~G - ANN SDT
l'!EitN tarafından fovkaJ:\de tarz

da yaral:Ttan 

Çam Sakızı 

Ranıazan müşterilerimizi 
memnun etmek arzusu ile ve 
yahux bir hafta)'.a .,ahs"!' ol
ınak üzere 2 BÜYÜK FiLM 

BİRDEN 

(Büyük mkll.tll komedi, Tlirk
re sözlü} 

'Tiirke" siidii v. Arapça şu-
kıh). ________________ , ______ _ 

GQk.lere yükselcu bir zaiCI' abidesi gibi ılımın kale 

EMiL ZOLA 
Filmini yar~tan da bi (PAUL MlJNt) 
Bıı a~; Fcvka.lide müsamere olarak 

LALE Sinema ında 
MÜHİM iLAVE"' Eiı ' S9JI gelen Tftrlo~ Param-t .Jurnal 

'rlll tl&n ' ·-

-
..... 

17 Bıriocit~rin Psrşem 
8.00 Ptom-aın, 8.IJJ M'iizik:- Ha 

program, lPlJ, 8.ı:ı Aians h.abe 
len. 8.:ro MUZLk: Hafi.! proıı:r 
8.:ll) Ev lı.a<iı.nı - y~ listesi. S. 

Kaınım:ı. U.30 Prqcraı:n, n.33 Tü 
mıizı.ı?i. 12.5Q A.ıans baberleri, 13. 
Tür.it müzı.iti,. t;ı.20 Milzik: 10ı.rı~ 
proııı:am (Pl.J.14.00 Kapaztı5. 1 
eroıo:ıwıı. 18'.!rJ .Muzı:ll:.~ Jiaıdyc 

orlltestrası. 18.ill "ni:U mfü:iitı, 19. 
Miitil. ~ parçalar (P 
19.3!T Ajans ha!ıerterı, Ill°.45 ~uz 
Fasıl rfı~e-ri. 20.1~ Raeyo ,!!aze 
2U. 41> M.üzllı..: Salı:;aion 1*!1'>, 

M"u.zilnDinlevi<ti istekl~ri. 21..3Q 
nuşma: (Sıhhat saatı), 21.45. R 
orkestrası. 22.30 A ians haber! 
Kamb:ıyo ' Nukut &rsası (Fia 
22.45 ıDaı:ıs .ı:nlıziıh CPli. 23.26 
t;nlti Pl:'Ol?t"am, 23.30 Kapanış. 

TiYATROLAR 
lEPEBAŞIDRAM 

KfSMINDA 
17/Hr/~ l"erşem 

günü akşamı saat 2 

OTF.LLO 

• tSTfKLAL CADDESIND 
KOMEDl KISMINDA 

17/lt/'940 J'n~ernl>r 2Üllİl akş 
saat :ııt.31) da 

y~µŞAalı 



SAYFA 1 

Don ya Meseleleri 
-&ennerde vukııbnlan Bitlrr, 

Musolini mülakatı; Berlinde imza
lanan japonya - Almanya - İial?'a 
ittifak muahedesi; Remaııyanın ı.ş
gali ve ortaya çıkan teredd~tlü, 
gergin ve ihtilata müsait vazıyet
ler hili ehemmiyetle merak uyan
chrmakta devam ediyor. Gazeteler
de bütün bu hi.disele• hakkında 
yazılan makalelerin, yürütülen 
mütalealarm, bir takım faraziye
lerden, tahminlerden daha ileri 
gıttiji, hakikati anlatbğı söylene
ınez. 

'Üç taraflı lttifalı: muahedesinden , 
sonra muharebenin Uzak Şarka, 
Okyanuslara sirayet edip etınem<>-

> 

Son hadiseler 
karşısında 
Türkiye-Sov
y et Rusya •• 
Hadi•elerin inki§al uyri 
Türk - Sovyet müntueba
tınJa 19 yıl önce iki mil
let arannda hd6ıl olan gö
Tİif miitabakatinin bu gün 
için de yerinde olduğunu 
ve hatta takviye edilmek 
iktiza ettiğini göateriyoT. 

Istanbulun 
Süt Derdi 
(BMtııariı l inci savfada) 

Kızıl ordu 
(Ba.staarfı 1 inci sal/fada) 

1aPJn1' olduğu kahramanane mücadele 
ıarUannı batırlattığuıı beyan etmişti% 

Bal kan.lardaki 
siyasi mücadele 

Mareşal, modern muharebelerden alı. (L ~şmakaleden devam) 
nan tecrübelere göre Kızıl ordunun ten_ tir. Bu tekzibe de inanmak liizım
sikt ve antrenemaıu meselelerinden u- dır; çünkü dün de, bu sütunda izah 
run uzadıya bahsetmiş ve bu .izin bil- ettiğimiz gibi,_ Sovyet Rusyarun, 
lrlimet ve bizzat Stalin tarafından ya- henüz Almanyaya ve binaenaleyh 
pılmakta olduğunu söylemiştir. 1 ürlcr ittifakına karşı cephe alması 

IUZJLOllDUYA KONULAN YENİ zamanı gelmiş değildir. Şunu da ).. 
İNZİBAT lave edelim ki hakikatrn böyle 

müzakereler cereyan etmiş olsa 
Moskova, 18 (A.A.) - Tass ajansı bil- dah' bunlar, gizli kalacnk, tekzip 

Bizim cemiyet, sütçUJer ve inekçiler cc- diriyor: edilecek ve nihayet zamaru gelince 
miyetldlr. Eyllllün on beşinden itiba- Krasnya Svesda gazetesinin yazdığına üşa olunacak neviden gayet hafi 
ren, cemiyette, !nekçilerle berabr Oç ı:öre, Harbiye Komiseri Mareşal Ti.mo- ve mahrem tutulması lazımgelen 
toplanb yaptık. Bir türlü bir netict'Ye çeı:ıko, Kızıl orduya yeni bir inzibat koy- işlerdendir. 

!er ve 10 lrurl!Jbuı satmıığa devam etti
ler. Biz de, tabii, pçen kış olduğu gibi, 
on ~ kuruştan satınağa devam ettik. 
EylO.l içerisinde, inek!;iler, bize, teşrin.i
evwiden itibaren süt liatlarını arttıra
caklannı, ancalı: 15 kuruştan satbklan 
takdirde zarar etmiyeceklerini söyledi
ler. Buna sebep olıırak ta. arpa ve ot 
tiatlanmn ;rilkseldiğin! ileri sürdüler. 

varamadık. Çllııkü, inek-çiler 15 kuruşta muştur. Bundan bahseden ayni gazete, 
ısrar ~orlanlı. ı~ kuruşa süt alon :ıey Sovyetler Birliğinjn kapitalist ~lemle İkinci hadiseye gelince, bu da, 
;rar .,...ı, 1'n aşağı 20 kuruşa satacak -.. çevrilmiş bulunduğuna dikkati rekerek Yugoslavya başvekilinin son nut
bu tiat :lazlalığuıd:m sab• azalacaktı. 20 ·yer ki: lı:ndur. Başvekil, Üsküpte söyledi
kuruştan aşağı !inta sataak. kurtarm.ıya_ cMilletlerarası vaziyetteki gerginlik, ği nutukta Arnavutlukla Bulgaris
cak. zarar edecektik. Zira, vOTeslye me- S<>vyetler Birlitınin daima hazır bulun- tanın arazi taleplerinin reddedile
selesi val'. Bu -vaziyet kar:s:ısında, yüz mağa mecbur ediyor. Bugünün en bü- ceğini ve icap ederse istenilen top

si "tllnıua tesadüflere bağlı bir iş 
haline gelmiştir. Çünkü, Almanya 
ve İtalya ile İsp~nya, sonra da ja
ponya, en başta lngiltere müstem
lekeleriııin aralarında taksimine 
karar vermislerdir. Bu kararın ve
rilmiş olmasını, bir çok sebepler a
rasoada, İtalyadaki gazetelerden 
birisinin başmuharririnin yazıla
nndan da anlamaktayız. Bu mu
harrir, Birlesik Amerikaya, mih
verci, yahut müttefik totaliter dev
letler namına üç teklif yapıyor. Bi
rincisi, İngiltereye yapılan harbe 
kanfınaması şartlle Kanada, A
vustralya, Yeni Zeland, garp rusd 
küresinde bulunan İngiltere müs
temlekesi jamayka ve saire gibi 
adaların BirlC$ik Amerika Devlet
lerine terki. İkincisi, Amerikanın 
lngiıtereye yardımı devam eyler
se, muharebenin altı ay veya bir 
ıene daha uzamasına sebep oluna
cağı, mezlı:ilr hahş ve ihsandan 
Birleşik Amerikanın mahrum ka
lacağı. 'Üçüncüsü dahi, Birleşik A
merikanın harbe iştiraki halinde 
muharebenin bu kıt'aya sirayet 
eyliveceği. 

------------- para karla süt satnıanm tabii imkılnı Yillt knygusu, as.kor! lnzibabn kuvvet- rakların silahla müdafaa olunaca

Yazan: Hamit Nuri Irmak 

esaslı ve sağlam olmak ger<ktir. 
1917 de başlıyan S<ıvyet ihtili\li 

Türkiyeyi, yıkılan çarlıkla mevcut, 
asırlarca devam etmiş düşmanlık 
yerine, yine asırlarca devam ede
cek dost haline getirmiştir. 

1921 yılırun şub&t ayının 16 ncı 
günü Kuvayı Milliye veva Milli 
Mücadele ve İstiklal Türkivesi mu
rabhaslarile Sovyetler Birliği bü
kfuneti arasında Moskovada imza
lanan ilk muahede bu dostlu -
ğım kırılmaz, bozulmaz temelidir. 
Bu muahede ile şark milletlerinin 
istiklfılleri, arzu ettikleri şekli hü
k\ımetle idareleri tanınmış, iki hü
kümet yekdiğeri aleyhine (alışan 
teşekküllere kendi to.,raklarında 
yer vermemeyi teahlıüt etıni~ler -
dir. 

yoktur. Biz inekçilerle anlaşamadık. lendirilmesidir. işte bunun içindir ki 1'ını ırayet kat'i bir dille söylemiş
Teıırinievvel de geldi ı;atb. İnekçiler fi- Kızılorduya konulan yeni in2ibat bakild 

1 

tir. Romanyayı işgal eden mihve
atı yüks<>ltti. İstanbul tarnfındaldler 12, bU: Sovyet askeri lıu:ibatıdır. rin. Yunan - Yugoslav hudutları 
Beyoğlu tarafındakilerin ekserisi de J 5 itaatsizlik, aleni mukavemet ve inzi- müstasna, üç buçuk taralian Yu-
kunıştan veriyorJ.ar. Fakat, bu da mu- batın fena niyetlerle bozulması balindo goslavvayı sardığı ve İtalyanın Ar-
valı:kattir. Önümiizdelti ay başında, hcP- amir •ilftlı lı:ullaruruılı: ta dahli olduğu! navutluğu, Almanyanın da Bulga
ıi 15 kuruşa çıkaracaklar. İnekçUerle ha!de her türlü tedbiri alabUecelı:tir. ı ristanı tuttuj!-u bir zamanda Yu
anlaşamayınca, ı;lmdiden bir çare düşü- itaatsizlik veya inzilaat cürümlerinde 1 goslavya başvekilinin gösterdiği 
nülsün diye, dün (evvelkl gün) Beledi· liğindedir. 1036 kara ve 38 dcnz budut celadet, gayet mühimdir. Mulıte
ye İktısat müdürlüğüne müracaat edip iJaretl konulmuştur. j rem Tsvetkoviç'i bu kadar kat'iy-
vaziyeti bildirdik. icap eden tedbirler! almalı:ta kusur e- yet ve cesaretle konuşturan bütün 

KAYMAJl:Al,TI stlTLER den kumandanlar da divanı barbe ve- seh,.ftleri araştırmağa bugünlük 
•Biz slltçülerln, bunlardan bafka iki rilecektir.> lüzum voktıır. Sovyet Rusya ile 

milblm derdimiz var: Dükkan sahibi SOVYETLER - FİNLANDİYA HU- Yugoslavya arasındaki münasebet-
bazı ecnebi sütçüler. sütün yağını alıp DUTLAlr.I TAYİN EDİLDİ lerin düzelmesi, Belgradın azimkar 
kaymak yaptıktan sonra kaliln kaymak- Moskova, 16 (A.A.) - rrass): Akde- siyaseti üzerinde müessir olsa da-
altını ya dükk5nlarında on beşe, yirmi- dilmiş barış muahedesine ve protokola bi, en büyük 8.mil, Romanyanın 
ye tutturabildiklcrinc satıyorlar yahut I uygun olarak SovyeUer Birliği ile Fin- mihvere r.ıutavaatk3r siyasetinin, 
ıa,' seyyar sütçlilere perakende' olarak landiya arasındaki kara ve deniz hu- j bu memleketi taksimden kurtar· 
ki1•su beş kuruştan veriyorlar. Seyyar jutlannın tahdidi işi ikmal edilmiştir., mak şövle dursun, bilikis tam bir 
esna! ta, bu kaymakaltıru, mahallede Bu hudut takrbe.n 705 kilometre gen.iş- esarete düşürmüş olm:ısıdır. Yu-
10 kuruştan satıyor. Bazı safdil mOşte- liğindedir. 1036 kara ve 38 deniz budu\ goslavya, topraklannı ve istililali-

riler, ucuz olduğu için bu sütleri alı· 

yorlar. Bu, bilhassa Kum!~apı tarafların
da rastlanan bir haldir. Böylelikle hem 
biz zarar görüyor, yani müşteri kaybe-

işareti konulmuştur. ni muhafaza için, harbi ve ölünıü 

Afrika Harbi 
göze almaktan başka hicbir çare 
olmadığını Romanyanın zavallı 
halinden ibret. alarak anlamıştır ve 
icabında dövüşmek kararını ver
miştir. Bu karar, f914 - 18 harbin
de, S-On karış toprağa, son nefere, 
son kur.una kadar dövüsen kah-

• 

Hakiki Türk tipi Şeker, Şekerleme ve Lokum; 
Hakiki bir Türk olan HACI BEKİR'in eseridir. 

HACI BEKIR'in torununun elinde bu dede yadigarı 
ıan'at, timdi bütün dün• anın hayranlıiını kazanır 

bir hale geldi. 

ALİ MUHİDDİN 
• 

HACI BEKiR 
TiCARETHANELERi 

Merkezi: Hamid'iye Caddesi Bahçekapı İstanbul 
Şubeleri: Beyoğlu, Kara.köy, Kadıköy 

Siparislcri ticarethanenin me1'kezi kabul eder, 
Görülüyor ki, 939 yılı eylCılünde 

başlıyan harp filhakika totaliter -
ler arasında bir plfuıa bağlanroııı
tır. Ancak bu işi ve planı dünya 
hacmi#de haşarmak kağıt üstünde 
ba•annak gibi kolay değildir. Yüz
lerce milyonluk nüfusu ihtiva e· 
den devletlerin yckdiğerile müca
deleye başlaması ve alınacak neti
celerin ortaya çıkması Iazımdır. 
Bunun içindir ki mücadelenin Bü
yük Okyanuslara intikalini tesa
düfe terkediyor ve zaman tayin et
menin güçlüğünü üade ediyoruz. 

Bilıihare 1925 de birinciteşrin a
yının 17 sinde Pariste Türkiye ve 
Sovyet hükumetleri murahhasla
nnın imzaladıkları dostluk ve bi
taraflık muahedesi ile, iki devlet -
ten birisi aleyhine üçüncü bir dev
let taarruz ederse, diğerinin bita
raf kalacağı tasrih edilmiş ve iki 
bükü.met. yekdiğerine karşı her 
türlü teca\"Üz hareketlerinden ka
çınmayı teahhüt ey!emişlerdir. Yi
ne hu muahedenin 3 üncü madde
sine göre diğer bir veya bir kaç 
devlet. akit iki devletten biri a
levhine ittifaklara, siyasi mahiyet
teki itilaflara iştirak etm~meği ka
rarlaştırmışlardır. 3 yıl itin yapı
lan bn muahedeye eklenen proto
kollarda, ik;i devlet arasında siya
seten hallcdilemiyen ihtilafların 
müzakere ile neticelendirileceği 
kaydedilmiştir. Mezkur. muahede, 
1939 yılı 1 inci.kanun ayının 17 sin

de Ankarada imzalanan protokol 
ile uzatılmış, tasrilı. edildiği vı~ -
bile Türki .. r. Sovyetler tıleyhine 
açık veya gidi, diker bir devletle 
komşularile herhangi bir muahe
de yapmamış, milletlerarası misak
larda bilhassa sulhün muhafazası
nı temine matuf umum1 esaslarda, 
nuı.kavelelerde Türkiye, Sovyetler 
Birliği düş!inceleri, hareketleri a
rasında daiına ahenk devam eyle
miştir. 

diyoruz. hem de sütten gıda bekleyen ı (Ba•tarafı ı inci savfada) 
çocukla~ ~e ~staı:r, iyi ~ıd:ı alamıyor- Esas dalgakıran üzerine de tam 
Jar. Beledıyen:n boy.le süt satıınlan sı· isabetler vaki olmuş ve birkaç 
kı surette takip edip şıddo.tle cezalan .;.runba bir kısla üzerine dü.şmüş
dın;ıası _l~zımdır: . • . tür. Limandaki büyük bir g=itle 

raman bir milJcte yarasan ve on- Kuleli asker! lisesi için bir adet tabı ma günü saat 15,15 te Tophanede Lv. 
dan beklenen bir karardır. makinesi alınacakhr. Pa:ııır~ıkla eksilt- I fımlrliği s~tınalma komisyonunda yapı-

Brenncr mülakatında nelere ka
rar verildi noktasına gelince, ya
pılan tahminler arasında deniliyor 
ki, Akdenizde, Yakın Şarkın, hat
ta Orta Şarkın diğer mmtakalaruı
da İnıdlterenin nüfuzuna, mevcu
diyetine hitam verilmesini istihdaf 
eden hadiselerin zuhuru önünde 
bulunmaktayız. Bu mütalealar da 
ihtimalden uzak sayılamaz. Sabık 
Kayzer Vilhelır. Almanyasmın ha
kikat haline getiremediği Bertin -
Baildat yolunu teşkil eden ırunta
kaların Almanyarun iktısadi nüfu
zu altına alınması planı vardı. Al
manvanın Romanyada yaptığı as
keri hazırlıkların hedef ve gaye -
!erinden biri de ağlehi ihtimal bu
dur. Bunun gi!ıi daha bir çok ih
timalleri gözönüne getirerek mü -
talealar yürütmek mümkündür. 

Avni suretle yapılan tahminler 
arasında Amerika, S<ıvyetler Bir
liği ve netice itibarile İngiltere 
yaklaşmalarından, anlaşmalara va
racak konuşmalardan da bahsolu
nuyor ve Romanyadaki hareketin 
buna maru bir tazyik tedbiri oldu
ğu söyleniyor. Bu itili\f etrafında 
da fazlaea ve hemen nikbinliğe ka
pılmarun hatalı olacağı düşünce
sindeyiz. Harbin atisi gibi, büyük 
ıiyıısl, askeri, iktışadi esasları is
tihdaf eden yeni mutasavver kom
binezonlar, hakikati halde bir ta -
kım çıkmazlar içinde bulunmakta
dır. Dünya vaziyetini bu şekilde 
g<i;lden geçirirken son hadiseler kar 
şısında ve içinde Türkiye - Sovyet 
miinasebatına da bir göz atmak ye
rinde okır. Bizce Türkiye Cumhuri
yeti ile. S<ıvyet Sosyalist Cumhuri
yetleri Birli;;i arasındaki dostluk 

BÜYÜK TARİHİ 

Türkiye, Sovyetler Birliği hü
kumetleri, 1935 yılı ikinciteşrin a
yının 7 sinde imzaladıkları bir pro
tokol ile aralarındaki muahedeleri 
on sene daha uzatmışlardı. İngilte
re ve Fransa hükılmetlerile birlik
te Ankarada geçen 1939 yılında 

imzalanan muahededeki 2 numara
lı protokol, Türkiye Cumhuriyeti 
bükü.metinin, Sovyet!-or Birliği ile 
samimi dostluklarına, akt ve im
za eylemiş olduğu muahedelerine 
yine samimi, pürüzsüz rah1taları
nı, riayetlerini ispat eyler. 

Diğer taraftan, Karadenizin eın
niyeti bahsinde Türkiye Cumhuri
yeti bükü.metinin düşünceleri An
kara muahedesinin imzasından i -
tibaren şimdiki harbin geçen 939 
yılı eyltllünde başlamasından son
raki siyasi, askeri hadiselerle an -
laşılmış, müsbet tecrübeler bu yol-

ROMAN No: 33 
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Yazan: M. Sami Karayel 

Bclgradda yahut Tcbrizde beraberce kış 
geçiren Veza aileleri tek kalabalık olurdu. 

tlk.~cı derdimız şu~ur: Bız, .ya.ru sey· yanı:tın çıkarılmıştır. 
yar su~? esnafı, ~mıyetten cüzdan_ alı_ Deniz tayyareleri, han~arı civa
yor ve uç ayda bır muayeneye t.~bı tu- [ rında da çok büyük bir yanırın a
tu1uyoruz.. Bundan b~ka, Bclcdıye, so· • Ievlenmistir. Burada da bLtalara ve 
k'."'ta• her han·gi· bir seyyar sütçüyü çe- rcht•ma tam isabetler vaki olmuş 
vırıp sattğı. sutü. kontrol . edıyor .. B~, ve orta büyüklfrkte bir ıtemiye tam 
muhokka kkı, halkm sıhhatı ve nef'ı lçın bir isabet olmuştur. 

Hu13.sa, Tass ajansının tekzibi mesi 21/10/940 pazartesı gunü ısaat 16 lacak.tır. Isteklilerin nümune ve tcmi
ile Yueoslav başvekilinin nutku, da Tophanede Lv. funirliğ:i satmalma naUar;le belli saatte komi..c:yona gelme-
Balkanlar etrafındaki sivosi müca- komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be- leri. 501 - 9730 

delenin, muhakkak, iki ;,.ühim ha-ıdeli 100 lira, lı:at'I teminatı 150 liradır. * 
disesidir. Şartname ve evsa!ı komisyonda görü-1 2000 metre ambalAllık kaneviçe alı-

Abidin DAV ER lür. isteklilerin kataloğlarlle belli saat-. nacaktır. PazarlıkJ.a elı:siltınesi 18/10/ 
te komisyo:ı.a gelmeleri. 519 - 9872 . 940 cuma günü saat 15 te Tophanede çok iyi bir şey. Fakat bir d• esna!ı dilşü- Bardfa ve Bukta askeri kampları 

nelim: Eskiden, memur sokakta bir süt- bombardıman edilmiştir. 
çilyü çevirip nümune alacağı zaman, Eri trede Kurada ki askeri hedef
•iltten bir miktarını bir şişf'}'e koyar, ler yeniden şiddetli bir hava hü
kapabp mühürler, Belediye kimyahane- cumwıa maruz bıralulırustır. Üç 
•ine yollardı. Ş!mdi, nedense, bu usul hangar mu'/affakiyetle lbombardı
kalktı. Cebimizde muayene cüzdanı bu- man edilmiş ve pike bir hücum ne
Junduğu balde, yakalayıp en yakın Be- ticesinde altı iküçü.k ve iki büyük 
Jediye mevkilne götürüyorlar. Orada sa- bina tamamile yakılmıştır. 

İstanbul Asliye Dördüncü Ticaret, 1f. Lv. Amirliği sabnalma komisyonunda 
6000 adet mahruti çadır direği alııta- yapılacaktır. İsteklilerin nümune ve te

cak.tır. Pazarlıkla eksiltmesi 18/10/940 minatlarlle belli saatte komisyona gel-
Mahkemesinden: 

Sultanhamam 46 No. da Kaneti bira- meler!. 502 _ 9731 
derler vekili avukat Aşer Habip tara- cuma cilnü saat 14.,30 da Tophanede Lv. 
!ından İzmir Yeni Kavaflar çarşısı No. ılnllrliğl satınalma komisyonunda yapı- ~ * 
7 de Avram Şulman ve mabdumu aı-- lacaktır. Tahmin bedeli 10,500 lira, ilk 80 il' •• adet dolap alınacakh- Pa 

,, teminatı 787 lira 50 kuruı;lur. Nümu- • ~ •u. -
hine açılan (20/7/939 tarihli iki kıt'a nesi komisyonda görülür. İsteklilerin zarlıkla eksiltmesi 18/10/940 cuma gü
emre muharrer senet mucibince mildde- nü saat 14 te Tophanede Lv. Amirliği aUerce bekletiyorlar. İşimizden kalıyo-

ruz.> İngiliz Harbiye Nazın 
Mısıra Geldi 

belli saatte komisyona gelmeleri 
aaleyh zimmetinde alacakları bulunan satınalma komic;yonunda yapılacaktır. (491) (9670) 
450 liranın temini 1sti:!ası için mahke- 'f Tahmln bedeli 1600 lira, ilk teminatı 120 
memizden nlına.n 39/80 No. lu haczi ih- liradır. Nümunesi komisyonda görülür. 

ZAYİ - Eminönü Nüfus nıemurlu-
luodan alm1' olduğum nüfus tezkeremi 
zayi etüm. Yenisini (ıkaracağımdan es
ki>inin hilkmil yoktur. 

Londra, 16 (A.A.) - Haber a
lındığına göre, İngiliz harbiye na
z:rı Eden Mısıra Pelmiştir. Orta 
Şark kuvvetleri ibaskumandanı ge
neral Sir ArehThald Wavel ile gö
r~eği zannedilmektedir. Eden 
Orta Sarkta bulunan İngiliz ve 
müttefik kuvvetlerini teftiş ede
cektir. 

tiyati üzerine 4 cü icraya müracaat edi- 2000 metre ambalAjlık bez alınacak- İsteklilerin belli saatte Ko .na gelme-
lerek 39/5064 No. ile takipte bu- tır. Pazarlıkla eksiltmesi 18/10/940 cu- !eri. (493) (9672) 

336 tevellütlü Salamon oğlu David. 

Beyoğlu Üçlincü Sullı Hukuk HAkim
litınden: 

Bedia Esat tarafından İstanbul Cüm
buriyet M~rkez Bankasından satın al
dığı A. tertibi 106, 451. 111. 065, 108, 
186, 116, 080, B. tertibi 108, 856, 108, 857, 
108. 858, 108, 859. c. tertibi 08, 919, 
163, 375, 16, 308, 153 sayılı Ergani is
tikrazı tahvillerini zayi ebnesi ha.sebile 
mahkemece mezkür tahvillere dair tedi
yatta bulunulmamasına karar verlldiji 
JIAıı olunur. (29824) 

daki hakikati eösternıiş, ispat ey
lemiştir. 

Görülüvor ki, 19 yıllık tecrübe -
ler, Türkivenin hadiselere ve istik
bale ait ııörüşlerinde, bağhlıkların· 
da değişiklik husule getirmemiş, 
bilakis son vekayi ve hadiseler 
Türk - Sovyet münascbatında mii
tekabilen değişmiyen esasların 
takvi"e olunmak ihtiyacını bir kat 
daha gözönüne koymuştur. 

lunulduğu esnada borçlu tarafından 

mezkOr borç inkar edildiğinden müdde
abih 450 liranın faiz, masraf, avukatlık 
ücreti ve tazminatla birlikte tahsili) ta
lebinden ibaret davanın yapılmakta olan 
muhakemesinde, müddeaaleyhe gönde-
rilen dava arzuhali mümessili Oskar TL 

Batırılan İtalyan tala namında birisine tebliğ edildiği ve 
Destroyerlerinin Evsafı onun tarafından ltirazatı iptidaiyede bu-

Londra, 16 (A.A.) - Reuter: lunulduğu gt\rillmekte ise de mumai-
İngilizlerin Akdenizde batırdrlı:.- Jeyhln mU!!lessll olduğuna dair bir delil 

!arı üç İtalyan destroyerinden Ax- ı bulunmaması ve llhlren gönderllen da
tigliere saatte ta.krihen 39 mil ya- vetiyeye nauıran milddeaaleybln Avru
pan 1937 de indirilmiş, 165 müret- paya gittiği bildirildiğinden evvelemir
tebatlı bir gemi idi. de dava arzuhallnin bir ay müddetle ila-

Saatte 34 ı::-ıil yapan diğer iıki des- nen tebliğine ve mubakemenin 18/11/ 
troyer 94 mürettebatlı olup iki se- 940 saat 14 e tıılikine karar verilm~tir. 
ne evvel denize indirilmislerdi ve Tebligat makamına lı:aJm olmak Qzere 
mayn dökıınek için tertibatı vardı. keyfiyet ilin olunur. (29318) 

Beykoz Tümen Satınalma Komisyonundan 
1 - Teklif olunan fiat, pahalı görOldüjjtinden mubetli.f mahallerQ teslim 

edilmek üzere 45, 15, 15 şer tondan ~aret kuru fasulye 18/10/940 cuma 
günü z;aat 15 te Beykozda Halle Partisi binasında Tümen 5<3tınalma komisyo
nunda pazarlıkla satın alınacak:br. 

2 - İlk teminat sırasile 840, 293, 293 lira, 
3 - Evsaf ve nümunesi komisyonda görülebilir. <9950> 

masınm .sebepleri vardı. fstanbu1da ka- zamanlarında olduğu gibi yazın Doma
labalık etmeme1eri.. Ve, bazı uyıuzasuz niç yaylasına, kışın Söğüt ovasına gider 
o.hv::ı.1e sebebiyet vermemleri düşünü- gelir eibi seterler yapmııtır. 

döntililyor. Bu suretle hareket, Türk or
dusunu daimt surette yormuş bulunu
yor... Eğer, laşlağa dönülmeyip luşın 

dahi dü;man içinde kalınmıı olsa, ba
banla barekatı tevsi etmek daba kolay 
olurdu. 

lilrdü. Her yaz İstanbul lu~lak tamJmış. Ve, 
KanUll! Sülyma"'lm leferlerl ondan nerede bulunsalar kasım ıeıınce dön

fazladır. Kamm!ııiıı ondan fazla .eferi· mek tabii görülmOstür. 
ni hesap edersek laşlaltlıır da dahil ol- Osmanlı Tlirklerioin ~er tedariki Ye 

duğu balde hiç durmadan ,.,ferden sele- •dere Çtluilan ~ellerinde olduğu ıı
re koşmuş demektir. Yollann uzunluğu, bl yüzlerce ııeı>e böylece devam edet•l-

Bu libl m!lverrlhlerin tilı:lrlerl do#nı 
clellldir ... iııı: naı:ırda bu, tenkit, man
blı:l ve iyi görlilür... L4klıı hakikatte 

&!!rhadlerin uzunluğu ve, gjdiş ~liş, in- miştlr. çok fenadır ... 
tan ömrünü yo1larda tüketlyordu. Ruzu kasım gelince Domaniç yaylağı· 

Bir kere, Türk. ordusunu düşman i
Osmanhlar, oş1ret halinde Söğüt ka- dan Söğüt ovasına inmek teamülü de-

~asma yerleşmiş; bu küçük Türk aşire· vam etmiştir. 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMİ MERKEZiNDEN: 

iki Milyon Maden Suyu 
Etiketi Bastırılacaktır. 

Münakasa kapalı zarf uaulile 18/10/940 Cuma günü 
saat J0.30 da Kızılay Satıı Deposu Direktörlü5-ünde icra 
ediIC'!Cektir. 

Taliplerin nümunesini 
lan olunur, 

~örmek üzere müracaatlan i-

lstanbul Vakıflar direktörlüQUnden 
Yıllıırdanberi tevliyet vazifesine al~ka göstermiyen ve adresi idaremizce 

bilinemiyen merhum Hacı Rami Mebmet Paşa müllı:ı.katından SilMı~r Ah
met Bey vakfının mütevelliyesl Bayriyenin idaremize müracaatla vakfına ait 
muameleyi takip ve hayır şartlannı ila etmesi için llinen vfıki tebligata icabet 
etmedHiinden kendisine il~n tarihinden itiboren on beş gUn daha müblet ve
rilmi~tir. 

Bu müddet zarfında da gelmediği ta!ı:dlrde baklanda kanuni muamele ya
Jl'lacağı ihtar makamına lutim olmak üzere llioen tebliğ olunur. 

(9951) 

Beykoz Askeri Safına im• Komisyonund•n 
18/10/19'0 ııtınO Beykoa a•ert satınalma lı:omlayonunda 100 ton sıfır eU 

pezarlıkla Atın a]macalrtır. i.teltlUerın yüzde ID Jı:at'I teminat ile birlikte 
anezldir komisyona mllncaat etmeleri. İslekllleriA 18/10/1140 ıünO aat 15 te 
komisyonda bulunmaları. (9941) 

Devlet Limanl•rı fşletme Umum Müdürlüğünden 

l 
çinde tutmak ve bütün kış bekletmek o 

Seyyar toplar garpte meydanı harp-, de kısmen gelirdi ti ç~k.ı~meden, ~elçuk Anadolu hükO- Yalnız, Söğüt ovasının mevkii deği,i- devre göre gerek iaşe ve gerekse lınrp 
ten Be1grada kadar, şarkta dahi Tebrize Belgradda, yahut Tebrizde beraberce l met~nın dağıJmı..ı.sile emarete inkıl;ib ey yor, ~i:lkfjt köyü . Bur~a şe~ri, Edime levaz1mı tedariki noktal nazarından a
kcıdar geri alınırdı. Yeni dökülen top- kışı geçiren vüzera aHeleri bilyilk. ka- lemış, srınra d~v~et kurmuş. Bütün da- be1desı, Kostantaruye merkezı namlarını ğırdır ... 

Keşif bedeli c9979> lira •85> Jrun.uıtıın ibaret C..mlik vapur iskelesi !nııaatı 
kapalı z.arf usullle eksiltmeye konulmuıtur. Muvakkat ternniat -c748> lira t50> 
kuruştur. İhalesi 4/11/940 taribine rastlayan pazartesi günü saat d5> te Ga
lata rıhtımındaki umum mUdilrlillı: binasında toplanacak Glan satınalma ko
misyonunda yapılacakhr. ]ar istanbuld3 dökülür ve, oralara gö- labalık teşkil ederdi. ğı~an ve tavaıh ~ülU:C. haline. gelen alıy3rdu... l İkinci mahzur da, asker memlckeUe

ttirülürdü. İşte, bu serhat kışlakları .. Türk ordu- Turk Anadolu. bey~ıklerını d~rJemış to·p· Domaniç sırtlan dahi, iki günlük ot- I rindcn çok uzaklara gittiklerinden ruhi 
.ıtuharebe :arkta ve garpta olacağına sunun emin merkezleri ve ric'at nokta.. la~ıs, koca hır hUkfunet vilcu.de getır- lak gez!ntisi mesafesindcın ka1kıp Alp varlıkları çözülür kaydı da vardır ... 

•-rını tc•kil ederdı·. mış ... Gene çok ge('meden _ıstanbu1u 1 ctklcrine, '"iyana burçlarına kadru-, ya-! Ü"'üncüsü, k•~n çolu""'· ~cuğu basına .::ore padişah bu, merk~lerde orduları· lcL ,,, ,, _..... 6"" !o" 

nın toplanmasını emrederdi. İlk yorgun- Türk ordu!unun kışlamak üzere dön il- fethederek şarki Romaya h3kım olmus .. l yut Tebriz, Kara bağ, Tebriz Baldat 'avdetle istirah3t etmek aile noksanların1 
Nıhayet Kanuni Sü1eyn:1a~ın babası O· sahralarına kadar uzt!yordu. 1 Uımamlamak, içtimai bünye bakımından 

1utu almış olan insanlar ve hayvanlarla şil de fevakJô.de intizama ~bi idi. Bü- l<ln Yavuz Sultan Selımın haydarane Blitün bu seferlere rağmen ktşlağJ. _ . . .. . .. b" b k ttir 
tiln timarlu ,. 0 •·amet eske ı · h" t·ı b h ı · r 1.•. . t"k zyı dilıuntilmuş ır are e ... muharebeye venlırdı. Sonbahara kadar '"""' r erı, san.. ımme ı e peygam er Cl ı e ıgıne ır ı a ,1,·dt:t hissi ve itiyadı d-eğ:i~iyordu., .. . . 
cak beyleri, beyler beyleri ku- ederek bütün 51eml islama reis o1mu<:ı, Derg5.hı hümayunun nazarında kı•lak Osmanh Turklerının seferlerden son-muzaf!er olmafa çalışılır ..• Askerin bjr d d • ' 

mlktan !etholunan yerlerde bırakılır. man asın o. olarak yerli yerlerine do- emirelmümlninliğe sahip olup §arka ve hep İstanbul surlarının dahili addolun- ra kışlağa dönüşleri iptida! bir zihni-
nerler ve, vil~yeUerine muzafferane a- garba niltuz geçirmiştir. mağa. devam eyleyordu. 1 yetin verdiği itiyatlar neticesi dejil bi-

Kusuru Belcrad, Tebrlz gibi yerlere e~ taylarla gjdrlerdi. Anadolu askeri Ru- B··t·· b t bilttin b h" k B Tür ' , u un u azame , u sa ıp ı- azı ·· k müverrih1eri kışlağa dö- lilk.US yeni ve zinde kuvvetlerle tekrar 
tirilir kışlatılırdı. Bütün k~ tamirat ve meli akınlarından avdette, İstanbula uğ ... ranJık, debdebe ve haşm~t. hiçbir vakit nüşil tenkit etmişlerdir ... Bu, müverrih-

İsteklilerin en az on bin liralık mil masU bir iskele veya köprü inşaatını ba
prnuş olduklarını rnübeyyin vesika ibraz etmeleri ve tek.lif mektuplarını 

-bildirilen vakitten en az bir saat evveline kadar komisyon reisliğine tevdi et
meleri şarttır. Şartname ve teierrüatı her glın sözü geçen komisyonda gö"!' 
rillebilir. •9944> 

Teknik Okulu Müdürlüğünden 
Okul 4/11/940 puartesi günU açılacaktır. Yeni ve eski talebenln o eün sa

at 8,30 da okulda bulunınalan. 
Bu tarihten evvel vAk.i olacak müracaatlar is'a.f edilmiyecektir. (9939) _

~~~-~~~~~~~~~ ..... ,.._~-h~...,~J~...,.uulan..L::a..aı.ıl<al~~~lı~~i~~;.J.Q;;;;;,~~~~~~~~~~~~~~_ı;~~~~~~~~~~~~~~ yazın düşınan il.z(rne yürümek gayesi-nlıl rın Türklerin) eski ftdet ve Jcrin tenkidi şöyledir: Bütün yaz yürü-
. ._ ne matuftur. lMTİYAZ SAHİBİ VE NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: E. İZZET 
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