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~ij~ŞTUR 

Mihverin tazyik
leri karşısında 
Yunanistanın 
Mukavemeti 

Orta Anadolumuz 
Akdenize Bağlandı -

Mihver devletleri, Yana
ni.tanı :ır;orla if11ale lıal
k'ftılılan takdirde Jngi
liuerin Rumen JH?trolle
rini yalrmak için mii -
kemmel üsler temin et
melr ii.:ır;ere Yunan adala
rını i111al edecelrlerini rı
nuJmamabJalar. 

27 Yılda ikmal edilen bu yol 
önümüzdeki Salı günü açılıyor 
Anbıra: 18 (İkdam muhabirin

den) - Orb Anadolu, ırüzel Ak

denlu yeıl bir yolla bııpln~ bu
lunuyor. Bu yol 27 ll<Oedmberi ii

-U,de çalıplmalr.ta olan K""l"& -
&nehri - Ak.oeltJ - Mana.sat ıı.. 

iilmmetlnde iJerll;ıom büyük -
dlr. Yol, Aııadohmun en umıb 
sahalarından biri olan comıp To

ros lllsilel<rlnden ıeçmeldedlr. Ya
lanı, yonl ve polı: deierli bir 7ola 

gün duyulan hudutsuz sevinç, 27 
senenirt yorgwıJu.klannı unuttur
rnı,.a yt-tecek k.adaı· derindlı. Arı
ı.alarla bilhassa Be.nehirle Manav

gat ıırıwnda ujraşı!mıştır. Şimalde 
Benel>irle Koo7a ve cenupta Ma
Dllq&Uıı Antalya ansuıdaki 50"'· 
lıer dıaba eTVel esasen mwıtazaın 
blr fl!IDWe 711polm11 oldulıl ıçiıı 

x.m,a. yurdmı her tarafına muı.
lel.lf ,..ılarla ballı bir merkez ol
clufu lçiıı, ım.eı ... firin AHolya, 
bugün her ıünldlnden dalıa ııok 

biu 7aklaf11l11 b<ılunu~-. öııamıız 
deki 22 lkllesrin salı ıöııü 7Ulun 
açılına töreni 7111>11ttaldır. 

Yazan: ABİDİN DAVER 

iL 
ondradan gelea ltaber
Jer, mihver devletlerinin 
Balkalllaroia, bir 19Ylcr 

yapmak azminde olduklarJDı cös
termektedir. Esasen Breaner mii
lıikatındanberi, Alman ve İtalyan 
gazelelerile mihverin peykleri o
lu memleketlerin matbuatı 7ani 
Macar ve Bulgar gaze~leri, Bal
kanlarda, Almanya ile İtalyanın 
yeni niıııma uymıyan Ywıauislaıl 
ile Türkiyeyi ve bir dereceye ka
dar Yugoslavyayı tazyik e<lecekle
rini yazıp duruyorlardı. 

Romauyarun işgali tamamlan
dıktan ve bu memleket mihver 
devletleri için bir üs ve basamak 
halini aldı.klan sonra, bu ıazyikin 
başlıyacakı ,üphesiıdi. Times ıa
zctcsinin ya.ıd.ığuıa göre, dllha he
nüz, Romanya bu hale ..,kulmadan 
ınihver, Yunanistllnı tazyika baş
lamı~tır. 

İtalyanlar, Yunanistandan İngi
liz gazeteleri ile İngiliz filmleriniıı 
mcn'iııi istemişlerdir. &şvekil «e
neral Metaksas, buna bütün ya
bant"J siyasi filıuleri menetmek IU

r~tile ce\'ap verıuiştir. 
Mihver deTletleri marka naurau 

drahmiye yeniden fahiş bir kıymet 
koymak suretile Almanyanııı Yu-
1UU1i•tana olan borrlarınm ortadan. 
kal~ırılmasını ve .!.'Jmanların Yu
n.aru$lana kolayca giı·ebilmeleri i
cın buıılara kayts.ız vize veri.lıfte. 
sini istedikleri gibi İngiliz tebaası
na verilecek vizelerin sıkı bir kon
trole tiıbi tutulmasında ısrar et
mi~lerdir, 

Mihver devletler~ kendi tayya
relerinin Yunan arazisi üzerinden 
uçmasına müsaade istemişler ve 
yarı resmi surette bir askeri hey'et 
gönderilmesini ileri siirmüşlcrdir. 
Arnavutluktaki İtalyan işgal or
dusıınun tehditleri ile müterafik 
bir suretUı yapılan tazyik gillikçe 
daha ziyadelesmektedir 
Diğer tanftan birin;iteşrin ba

şında alınan haberlere göre, İtal
yanlar, Yunan - Arnavutluk hu
d~~larına t~kriben 45,000 kişiden 
tıı~rekkep .. uç tümen daha gönder
~nışler, boylece, bu hudotlardaki 
Ilal.van ordusu 200,000 kişiye ba
liğ olmustur. Bu ordunun 500 lopu 
ve 280 tankı ve zırhlı otomobili de 
varmış. Bunun iizcrlne Yunanistan 
da, hududu güzide kıl'alar!a takvi
.ve etmiştir. İtalyan gazetelerinin 
Yunanistan aleyhindeki neşriyatı 
da son ııünlerde şiddetlenmiştir. 

Times ı:-ızetesi.,~eneral llfelaksa
sın aziınkar bir siyaset takip ede
rek mihverin isteklerini reddetti
i!ini ,.e Yıınanistnnın İngillere ve 
Türkin ile olan münasebetlerinin 
diıriisİ olduğunu bildirdiği gibi A
tina ajansı da, Yııgoslavyada çıkan 
n mihver devletkrine mütevec
<ih olan \'reme gazetesinin, Yuna
nistanın vaziyetinde bir değişiklik 
olmak İİ7ere hıılundıığıından bah
seden ııcşriyalını kat'iyyelle tek
zıp ettikten sonra, Yunani~tanııı 
vaziyeti her zamankinden daha is
tikrarlı olduj~unu beyan etmiştir. 

Romanya misali gözönünde dur· 
dukra, geri kalan Balkan devletle
ri, nıih v~rin tazyiki karşrsmda, 

(Arfluı: Sa. f, l!tı. I ele) 

Abidin DAVER 

daha Jı:;avuflurmalı: içi& -
büyülı: zahmetler iklihaın etmek, 

bü:rül< dallar ar.ısmdan ıeçitıer 711 
ratmalı: llzıın gelmişti}". Fakat, bu-

ingiltere Romanya 
S e fi r i Ş. Petrolleri 
Saracoğlu Muhafaza 
ilegörüştO A 1 tında 

---·---
Türkiye Balkanlann 
v az i Jet ini vahim 
telakki etmemektedir 

İngilterenin Ankara Büyiik 
Elçiai Sir Hqueut111 

Londra, 18 (A.A.) - Reuter: 
Balkan vaziyeti günün meseleGi 

olmakta devam ediyor ve her ta
rafta ve bilhassa V aşi.ngtonda bü
yük bir siyasi faaliyet l<.aydMili
yor. 

İni( il terenin Türkiyedeki büyük 
elçisi Sir Nachi:>Ull Huguessen An

(Arfluı: Sa. ı, 811. 1 de) 

• 
Almanlar Tuna yolu 
ile Bulgaristana De
nizaltı g ö n d e r d i 
"ıoondra: 18 (A.A.) - Reukr •lllDll 

bildiriyor: Amlanlar, Balkanları ilkba
hara kadar müphemi7et içinde bı.rak
mak istediklerinden Romanyayı büyük 
bir üa haline cetinneiıe açlışıyorlar ve 
bu bnswıta pelı: çok cayn:t sarfedi:oorlar. 
Tahmin edildijiııe ıöre (imdiye kadar 
Roınall1"J'• gelınlf olan tayyare sayısı 
ıso 7i bulmaktadır. B~ clvıırındakı 
Pipera tl'7'1J"e me-7danında pazar gü
nü ıelccolı: olan di~er lil-0 tan'are için 
lıa2ırlıklar yapılmaktadır. Bu ta:r71lrele

re ait mürettebat 800 kiJfdir. Bucares
ter Tafebla\t gazetesi. bu tayyarelerin 
kabında, Roman;rada ela derbal barelte
le ıeçme#e Amade olduklarına bir ip.ret 
teıaklti edilebileceğini yazmaktadır. Plo.. 
esti'de hava müdafaa talimleri yapılmı.'
tır. Almanlann betondan poHconlar üze
ri:De yerleştirmil oldukları JnitralyözJer 

vasıtasile mubaf•za etmekte oldukları 
~trol kuyularının etrafında projektör 
~ık.lan görülmekte idi. Alman istihklm 
k.ıt'alan gelelidftıberi kuyulaım etrafına 

hava müdafaa bata:r,.alan yerleştirilmek 
le meşguldÜr. Topçu kıtaatı da bunla
nn id.....ıni temin etmek için Ploesli'ye 
gehMktedlr. Şehrin sokaklarında pdı; 

çok Alman askei görülmektedir. B(!ltreş 
te Alman iaşe heyetinin ikameti için 
ytlzlerct odaya vaz'ıyed edllını,t.Jr. Ye-

(Arkası: Sa. f, Sti. 1 de) 

Doktorlanmız cina
yetle itham ediliyor 

Bir Gazetenin iddiaları 

Müddeiumuminin beyanatı, 
Doktorlar ne diyorlar? 

Bir sabah ıszetesi, dolı:t.arla~= 
çofuııu topyeklln itham eden bır 
ortaya attı. Muharrir, cltavanoı çocuk-....,_.. ___________ "' lan> bqlıi!Jnı taşı,yan yazısında, bulls&-

S U G D N len diyor ki: 
•Her ırOn Tilrlı:lymln bü7ük ,.ııaı .. 

rinde &öz.e aörünmiyen sessiz ve mes'u-
li7elslz bir cinayet ;şıerur: yiU.)erlDe 
be1az maske, ellerioe Ia.stilı: eldiven ge
çirmiş, beyaı: ıömlekJi adamlar, bi:dbtr .. 
!erine 1! lince parolalar tııııld.ıyaıııl< içm
de madeni parıltılar savrulan aydınlık 
bir odada meş'um işlerini gOrürler. Ya
pılan liln teknik adı kürtaj'dır. Yml 
amell7atla ı;ocuk dllşi.irmek. Bu dna:ı-
U yapanlann meslek adı: cdokton dllf. 
Yani Tilrlt ıailılınm bekçisi. • .> 

Y azıcılıktaki anarşi 

y,zan: Mahmut Yesari 
3 ünrü sayfamızda ·- -
YARINI• ·--

Üçüzlü Paktın 
Ehemmiyeti 

Emeldi General M. N. 1111 

milhim bir askeri yazw 

Yazı şöyle biliyordu: 
«Adaletin Ye cie.leUn IÖZÜ i>nlın&e lf.. 

lelıen lı<ı lı:llrtaj dııa)'etıermın, fen ada
mı pçinaı w l>erkaçe maıa:m faille.. 

jA,,_ Sa. 1, Sil. 1 at ijl KM K1' ONAT 

'Orduya Kış Hediyesi 
~~~~~~~~ 

I 
l 

' lzmirde de gardım başlıyor 

Parti Reisinin Mühim Beyanatı 

cHalkm Tereceii kq hediyeıi bir makbuz mukabi
linde almec•kbr. Makbuzlar hazırlanmıflır • 

Önfunftr•Wd hafta hediyeleri toplamıya baılıyoruz» 

zalara ~nderilen bir tamimde 
keyfiyetten kaza kavmakamları da 
haberdar edilın~tir. 
Halkın verecegi kııı hediyesi 

l>ir makbuz mukabilinde alınacak
tır. Makbuzların tabı işi ikmal e
dilmiş olduğundan önümüzdeki 
haftadan itibaren hediyeleri top
lamağa başlıyoruz. Makbuzlar der
hal kazalara ~nderilccek, faaliye
te geçilecektir. Hediyeleri topla
mak için müddet tavin etm«iiık. 
Bir ay, iki av veya üç ay devam e
debilir. 

Hediveleri asker ve ırubay !ara 
göndermeden önce muhteviyatını 

Parii fdanı Hey'eti Reisi ciheti askeriyenin de görmesi la-
&EŞAT MfMAROOLU nmdır. Vali, İstanbul komutanlığı 

1 

(Arfl-: Sa. 3, Sil. 1 de) 

Kış nıünasebetile Part~ Başmu
barririmiz Abidin Daver'in tekli-
fi üzerine halkı:ınm asker ve su- A S K E R T 
baylara kış hediyesi vermeğe da
vet etmişti. Bu hususta dün kendi
sine müracaat ettiğimiz İstanbul 
Viliyeti Parti milleti.işi İzmir m~ 
usu Reşat Mimaroğlu bize şu yeni 
mal\ımatı vermiştir: 

.__ Asker ve subaylarımıza kış 
hediyeleri hazırlamak üzere teşeb
büsata "t!Mi~i:z yazdınıştı. Bu 
işde bize müzaheret edilmesini İs
tanbul Vilayetinden istedik. Ben, 
bizzat Vali Doktor Lutfi Kırdarla 
temas ettim.. Vilayetin bu işde a
ı:ami yardım ve müzaheret göste
receği vadini al<hm. Vilayetten b-

lngilizler Birman
ya yolunu açtılar 

• 
Amerikalılar Çine tay. 
yare ıevkıne baıladı 
Londra, 18 (A.A.) - llA!uter bildiri

yor: Birmatı7" 70lu luıkkındııld ~
Japon anlaıması dün cece yaruı nlha
yete ermiş oldulundan, bu 701, Çine 
harp maizen>e1i ve diJer mad~leri.D 
geçmesine yeniden aÇ'Jlmıştır. 

Nevvork, 18 (A.A.) - D. N. B. 
Manille'den haber verildiğine 

göre, 30 Amerikan tayyaresi yük
lü ismi söylenilmıyen bır Ameri
kan geınisı limana gelınıştir. Bu 
tayyareler Birmanya yoluyla Çine 
gönderilecektir. 

VAZIYET 
Ballcanlarda yeni 
sürpriz··~ arifesinde I 

Balkan me:mlekeUerinin mühim , 
' merkeı.lerile Londradan aelen 1<>n 

haberlerde Bulııariıtanın tuttuğu 
yolun, yakında Romanyanın hali
ne benzer bir istikbal intaç edece- 1 
ğl anlaıııJmak!adır. Aldıltımız a
jans hab6lerl, BuJprjstırulda Onl
tormalı Alman kıtaatı bulunma
makla beraber bu memlekete bü
yük bir Alman seyyahı aJwu başla 
dıtını, Tuna yolile Bu1gar liman
larına Alman denlzallılarınm gön
derildı!ini bildiriyor. Bu haber bi
ze uzun müddetten.beri devam et
mekte olan Alman istila sistemini 
hatırlatmaktadır. Eli çantalı Alınan 
ııeyyahlannın beli silAblı aııker olu 
verdiiei günler üzerindon henüz çok 

· ıeçmem4tir. F.sasen mihvere Ubi 
bir slyuet ıüden BuJcaratanın Al-

i man ..,.,.h ve denizaltılanna ka
pılarını açtıktan sonra 7akın blT 
ründe Romanya gibi ordularını 

tensik için bir Alman askeri he-
7eti davet etme1eri hayalt bir ka
naat olamaz. Bulgarların l>u va2i
yeti, halen cereyan etmekte olan 
askeri ve politik !aali7etln pek ,... 

kında yeni hareketler ihdas edi
verme5ini kuvveUI bir ihtimal ha
line koymuştur di7eblllr!z .. 

N. D. 

Umumi Nufus Sayımı 
Yarın Sabah Başlıyor 
Sayım Öğleye Kadar Bitirilecek 

Sabah •aat beıten aonra «1kağa çıkmaA yasak • Dült.
lriinlaT ba gece 23 e kadar açık • Doktor ebe ilaç temin 
edildi - Dün Vilayette toplantı yapıldı • 'vila~in tebliği 

Üçüncü nü!us saymu yarın yapıla· 

caktıc. Bu hususta yapUan hazırlıklar, 
bütün memlekette ikmal cdilmiı;t<r. NQ
tus sayunı baz.ı.rlıltlannı konuşmak üze_ 
re, dün sabah Vilayette, Vali ve Beledi
ye Reisi Dr. L!U!.i Kıra.arın rei!ligl al
tında son toplantı 7apılınııtır. Toplan
tıda Vali muavinler!, kaza lraymak.am
lan, BeledJye muamel!t mildüııl, harita 
fU)>esi müdürll, v!l!yet mektupçusu v<ı 

Ziraat ı:nOdüı11 bulunmuşlardır. Vail, Vl
J.Ayetçe yapılan sayım bazırlılc•armm ik
mal edllditinl, arlık hiçbir eııııeı ve ma
zeret mevzuu bahsolamıyacatnu rıöyle
mlf, ..,.unm 12 ye kadar bitırilmesiııl 
1ı:ayrnaJ<amlardan l.stemişbr. Her ~ m- Jı:ııpala bir zarf -ıımiftir. "--

tın jçinde sayımın bittiiini haber vere ... 
cek paroJa mevcuttur. Kaymakamlar, 
sayım bitİnce bu zarfı açacak, parolayı 
telefoula VllAyette kendislne tahsis edi
len telefondaki memura blldlrecektrl. 

Her pazar, Beyazıt lı:uleslne çelı:llmesl 
mutad olan bayrak o sabnh çek.i.lm.iye
°"klir. Kulede bir memur bulundurula
cak, Vı!Ayet dahllinde sayım bittikten 
sonra Vali telefonla lou memura ıcı:ıc 

parola ile sa:nmın blttltinl haber fttt

celı:, müteakıben ba7rak direC• çekile
cekln'. Şehrın muhtelit scınU.,..ine yer
leştirilen toplar. b&yraJı: lcıilede da!ga
lanmağa başladıit esnada atıla<'ak, bu 
ııırelle 11171111 o..>tiC10Jenımo b11hınaca1t 

~ s.. ı, B1L a .., • 

,--------
. . 

•• 1 
j 
• 

İNGİLlz Aôm KRUVA ZÖRLERi SEVK HALL'IDE 

HAVA HARBt DENiZ HARBi 

Dün pek 
az hücum 
yapıldı -

ingiltere 
ve Alman 
filoları 

İngilizlerin bombar- ı 
dımaaı şiddetli oldu 

• 
Bri•tol açıklarında 
muharehe)'e tutuştu 

l 
Londra: 18 (A.A.) - Amırallıt 

da!resıle Hava Nezaretinın miışt.e
rek teblô,iıi: 
. D:fuı sabah sahil müdafaa servi

sımıze mensup bir tayyare Alman 
de.stroyerlerindE>n ınüreıokep bir 
d~ fı.lotillru;ı görmü~tiir. 4 ge
ınıden murekkep olan dusman fi.. 

1 lot~lla.>ı Brcst açıklarında batı va 

1 

doııru ılerlemekte idi. Civarda bu
lunan hafif İngiliz kuvvetleri düş
manı bularak hal'be mecbur bi

li ra.kmak için _bütün sür'atl~rılc ile
rilediler. Ögleden sonra gönne 

l sartları düzelmiş ve saat 16 <l~n 
1 biraz wnra kruV'aZÖrlcrimfizucn 
biri diişmanı Landısendin vü1. mil 

1 kadar batı cenubund3 unık me,a
feden yakalamıştır. Bunun i.ızeri
ne destroverler siırat!c çc-kı· :~
!erdir. Gcmilctırrıiz dusman f,!~ 

1 tillasını !akibe 'koyulmu0 • .ı t;;ı l.a 
va gittikçe karardıf(ından t!~-

1 man :«reste i<acmıva muv:ı!!a'k, 

1 
~ımustur. 

. Almanların verdiği 
' malumat 

Berlin, 18 (A.A.) - Alına• baş
(Arkası: S•. 3, Sü. 4 de) 

· Beşinci kolun 
Londra, 18 (A.A.) - Hava ve lf 1. ~ ;t!:t'!r~ı:! 112 aa ıyetine karşı 

miktarda münferit düşman t.ayya
rele~i tarafından akınlar yapılmış
tır. lı>kıoçyarun do,i!u - cenubunda 
bir yere sabahleyin ve :lnı;ıterenin 
doAu - cenubunda biz.kaç yere de 
öğleden sonra bomlıalar bırakıl
~r .. Hampshire Kontluğunda 
bır ~e bır~ ev hasara uğra
~ ve bırk.aç kıııi öknüs ve v. ara-
lanıruştır. . 

. Başka yerde hasar ve insanca za
yıat pek azdır. 

Lon~a, .. ıs {A.A.) _ İngiliz tay
y~erı dun akşam parlak bir ay 
ışıgı. altında Fransız sahilinde ba
zı yerleri şiddetle l:xınW>ardıman 
e~lerdir İnfiliH<ların şidde
tinden Kent sahili s.an;ılm;.ştır. B•r 
saatten fazla uçan ta...,·arelerm 
maıkme sesı uzaktan isıtılmcl<teı -

-Her yurttaş kenciini 
emniyet müdürlüğü fahri 

memuru addetmelidir 

Bize büyük bir hulfııuni
yetle bu günkü ahvalden 
bahsedenlerin gayesi Li
zim inanımızı bozmak, 
manevi kuvvetimizi kır
maktır, onlıırı derhal em
niyet müdürlüğüne ihbar 
etmeliyiz. 

Y•:s11n: Se!ömi /z:r.ct Sedea 
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Büy~k Tarihi Tefrika: 62 GÜN ÜN DIŞ-=---=:: 

POLİTİKA O TENKiTLERi 

ES . L . Beşinci kolun ======= Yazan: ZIYA ŞAKIR f ı· t• k . I .. .. aa ıye ıne arşı 

LI 
Vezıt, marn Huseyn ın yakalanma- Arlık apaçık söyliyelim ki, be-

' lı Ticaret Veki-
. . . leti teşkilatında 
Tramvayda izdiham Fransada 

YAZAN: Profesör 
Hüseyin Şükrü BABAN 

şinci kol İslanbulda.ki faaliyetini 

Basra Valisine emir vermişti arttırm_•ş?. k~ndini meydana koy-
mu~. sozunu sakınmaz olmuştur. 

• • 
Si ıçın, 

idare, araba azlığından ızdıhama d ... . . ki.ki 
. I .., b"ld. . egışı ı er V irmi dört haziran nıüta ... 

rckesinin imıasındanbe -
ri mareşal Petcn FranM !<keye dönmekle, hak.kunda ve- kapattırdı. Giren erkanları, sıkı Gazinolarda, kahvelerde, lokanta

r .. m;s olan bir hükmün talbikıni bır kontrolden ııecirmiye başladı. !arda, vapur ve trenlerde, toplu
manı o unamıyacagını ı ırıyor 

bcr müddet uzatrr.ış olmaktan bas- Avnı zamanda ·hır emirnı>me nes- luklarda, dost sohbetlerinde, gezip İstanbul gazetecileri dün tr.ımva1., t_ü-ısı için Vekalete bir tekli! yaplm'.ştır. 
ka lıicbir şey kazanmıyacaiiım. Et- rettı. (imamı Hüseyin) ıle her kim dolaşılan, oturulup onkusulan her ne! ve elektrik işletmesi umum mudur- Seferde bulunan mevcut arabalar, ihtı
ra[ı.mdakileri de mütema<liyen, en- muhabereye J?irisecek ve yahut o- yerde bu kolun mensuplarından tüğüne davet edilmiştir. Gazetecilere iş. yacı karşılayamadıjjuıdan sabah ve ak
discler. heyecanlar, iztıraplar icin- na taraftarlık gösterecek olursa, biri veya bir kaçı ınuhakk' !< ha- !etmenin müdür muavini Celileddin, şanı seferlerinde izdiham olmaktadır. 

zır bulunmal.ta ve biiyük bir tala-de ya.şatacaihm ... Halbuki buna ne derhal idam edileceğim halka bil- Harekot dairesi reisi İsmet ve Mütehar- Bu günkü vaziırette arabalar kifayet et-
~'-d·ı. katla, bugynkli dünya ahvalini lu2um var? ... &?er bana mukadder w.ı· rik malzeme şeri AbdWkndjr taralından mediğindcn izdiham önlenemiyecektir. 

1 { · b. , '-ıb t b- an Bu suretle Ku·......,-. adeta· bı'r (İ- teşrih ve tavzih etmektedir. ş· k t •·•• k d l b b -" o an ecı ır at\ e varsa, o ır 1.~ tramvay işleri hakkında izahat veri1- ır e , el\.AC'I" en. epo annı oş ıraa.-

1 · · bulm ı Be · ·· dareı· o··rrı·evl ı·ıa·n edı.lm•0 tı·. Fa- Beşinci kol mensubu genç bir ·•·-~-· b ı tı •-ı C\rve verını a ı.. nmı vu- """' miştir. Dünkü hasbihalde halkın şikA- mış, m;ıtZeme SIA..l.lı~ ~ amı~ r . .c..u 

zümden, lüzumsuz vere kimse knaetbbıuzznaat sKebeu_fbeıl'ıyleetrdvı.e. reBnulerandleasyııl·-- ;=:;~~ç~~~~ b~;rva:!~e;;,k~~~ yetlerile muharrirlerin makalelerinden ziyaGe ~andaJ v: dingil sık~:ısı ç,ek.il~ 
tnuztarip olmam.lıdır... doğan şikfı.yetlerin muhassalas ikiye 37· O"eKtedır. BandaJların Karabükte ımah 1 

Dedi. hı -L • k a.k rupayı tanıyan, dil bilen okumuş ·.ç·ın ıe-bbüsler yapılmaktad.r, 185 ara-
maz ru u, mesr""sız ve ar ter- bir yıırddaştır. rılmıştır: Bunların biri teknik, diğeri " 

Orada bulunanalar. (İmamı Hü- siz adamlar, ( lmamı Hüseyin) i Siz haklı ve yerinde bir inanla, müstahdemle müşteri arasındaki temas- ~•. son aylarda 156 Y~ inmi.;tir. Şirket 1 
sevin) e cevap vermek istediler. büyük bır arzu ile davet ettikleri Türkün böliinmez bir kütle oldu- !ardan doğan ıil<ayetlerdir. <amanında günde 70 bın kışı taşınırken 
Fakat o, derhal cnların sözlerini halde Yezidın Basra valisi İbni '>U mevcut bu gün 270 bine çıkmış bu-
kl'sti. Daha metin bir sesle. sözle- Zevvat - bes bin kısilik bır Emevi i:'.unu sövle~ken; 0 size muahedele- 1 MüStahdemin ile halkın temasların- ,unmaktadır. Şirket zamanında bir "'ene_ 

rın yanlışlıgından bahseder, kuv- dan bahseden idare mensupları; 
rine devam etti: ordusu ile - Küfeye gelir gelmez velin hak oldug" unu ileri sürerek, le 60 milyon yolcu taşınırdı. Şimdi 80 

- Sunu ra iyı biliniz ki. ehli derhal onun tarnıfına dönü\"ermis- kuvvetin öniinc !!eçilemiyeceg'"in- - İşçimiz binden fazladır. Bu kad:lr cnilyon kişi taşınmaktadır. İşJetnıe, şim-
bevtımdc·n baska, kic klınsevi ken- lcr .. Bu sefer de En1cvilere varana- den dem vurur. O, harpten evvel kalabalık insan arasında yoh;uzluklar 0- dilik hiçbir hattın kaldırılmaı:;ı tararta
dı mukadderatıma serik etmek is- bilmek icin, İbni Zevvada müraca- gitmiş, görmü•, tetkik etmiş. hay- labilir. Bız izalesine çalışmaktayız.> de- rı değildir. Üsküdar tamfındoki rayla-

lemı. voruın... Benı· bura"a kadar 0 t ed 0 k ' mektedirler. nn İstanbula nakli ve Üsküdarda de-' • ~ er. : ran kalmıştır. Harp ;ıralarında 
takip etmekle, muhabbet ve sada- - İcmıizden bazı idraksiz kim- göl'dül.leriııin tahakkukuna <ahit Halkla biletçiler arasında çıkan ihti- miryolu rayı döşenmesi için yapılan te

şebbüse henüz bir cevap llhnamamıştır. 
Talebeye araba tahsis edilemiyecek, mek 
tep saatlerinde Ortaköyle Sirkeci, Be
şiktaşla Fatih arasındaki tramvay ara
balarının sayısı çoğaltılacaktır. 

k t
. · · öst. d. · II · · - 1 (1ı·· · b. Ali) · b ~ l:it sebeplerinin başında bozuk para me-a mızı J!' er ınız. epınıze, mu- se er. useyın ın vı uraya olınustur. Her şeye mutavaat akıl 

selesi gelmektedir. Darphane ile anla
şılmış olduğundan her gün biletçilere 
iki bin liralık ulak para dağıtılacaktır. 
Bilet ücretlerınde küsuratın kaldJrılma-

te;,ek.kirim ... Anca~ şu var ki, bun- davet ettiler. Savet (Hüsevin) bu- karıdır. Ouun için üst tarafı lıifü 
d<ın sonra bana refakat etmeniz i- raya gelirse, ne suretle hamket e- güzaftır. 
cin. lıic birinize blr sev sövleınive- delim?. Gelip le hre !!irmek is- Bunlardan birini biz de tanıdık. 
ceınm. Hepiniz. hareketlerinizde terse, nasıl mukabel~ göoterelim?. F.sbabı emlakten, elli :vıllık haya-
muhtarsınız. lsterscnız. beni takip Div, istunzaclere ı!irism;sıerdi. tını ferih ve fuhur geçirmiş, sı-
ediniz. İsterseniz, dönüp gidiniz... İbni Zev··at, Kufe halkının (l- kınlı ve :voksulluk nedir bilmemiş, 
Ceddim (Resulüllah) üzerine ka- mamı Huseyın) e ciddi ve samimi kerli ferli. efendiden bir zattır. Be
sem ederim ki, c!önüp gidenler bir taraftarlık gösteremiyecek 1 ~- yaz sakaklarını sıvazlıyarak: 
hakkında, kalbimde en küçük bir rind0n emindi. Fakat vine bcı hal- _ Biri suratıma bir tokat ata
infial hissetrıuvecefrim. kın k~clik bi': zümre vardı kı, bun- eak olsa. evvela tokalı vuranın cüs-

Dedi. Ve hiç kimsenin bir şey lar (Ah R,esul) e karsı haktknten sesine şövle bir bakarım. a01<imi 
sövlemesine meydan vermeden, ca can ve yurekt.en >'!vgı ve merbu- görünce mukabele etmem susa-
dırına ıürdi. tiye! beslemektelerdi... Vakıa bun- 1 rım! diye söze başladı, ' 
1mamı Hüseyine candan merbut !arın adetlerı pek azdı. Fakat ne de Ve sonra kuvnt ve kudretin 

Faturasız alış

veriş kontrolü 

Teşkilata yeni bir 
emir gönderildi 

Fabrika • 
ıma-

latı arttırılıyor 

Sümer Bank U. mu
dürü şehrimize geldi 

1 

Dış ticaret umum 
müdürü değişiyor 

Ticaret Vekıileti dıt ti
caret umum müdürü Ser
vet Berkinin Türk • Yu
goalav Afyon bürom de
legeliğine tayin edileceği 
ve l>!§ Ticaret Daireai U
mum Müdürlüğüne baf
ka biriainin getin:eceği 
hakkında Ticaret Veka
letince bir karar verildi
ği dün ıehrimizdeki ala
kadar mahafilde israrla 
söylenmekte idi. 

Diğer taraftan Zahire 
Birliği Reisi Nurinin de 
bu vazifeden çekildiği ve 
birlikler teşkilıitında da 
yakında değişiklik yapı
lacağı lıaber verilmekte
dir. 

ADLiYE ve POLiS 1 
Feci bir tren 
kazası oldu 

sayı visı salahiyetlerle idare et
mektedir. Meclis yoktur, bir dikta
tör rejimi eski parlıuanter liberal 
idarenin yerine kainı olmuştur. Su 
dUJ"umdaıı ve bilhassa Vışi hüku
metinin harici siyasetinden menı
nun olnuyanlar Londrada De 
Gaulle'ün riyasetinde bir nevi mu
vakkat tan kurmuşlardır. 
Mareşal Peteu ilk gündenberi 

müstemlekelere kaçr.rak yani ana 
Fransayı tanıaınen Almanlaruı ~iz
mesine terkederek mukavemet ta
raftarı olan eski başvekil Reyno 
ve Mandel gibi zevata muhaliftL 
Fransayı ikiye bölnıcğc kal'iyyen 
taraftar t{Örünmiiyordu. Kat'ı bir 
sulh aktedebilınis olsa' dı bu si
yaset çok güzel ~e km ·etle mü
dafaa edilebilirdi. Halbul.i Fraıısa
ya nıihvcrciler arafından tahnı~l 
olunacak sulh ~artlarının ne oLı~ı
ı~ccbri henüz 111alU01 de~ild:r. 1\lıh
vercilcriu galclıcsilc artların (Ok 

ağ"ır olacağı bazı altinıl'tlcrden i:-.
titlliıl edilelıilir. Faraza Lorcıı ;ı.n
diden Almanyaya ilhak cdilm'~tır. 

Suriye \'e sair mü.;;temlekc
lerin bilhassa Afril.adaki Tunus, 
Fas ve Cezayirin olduğu ;:İhi Fran
saya bırakılacağı me"kiıktrn dal· :ı 
ileri bir se~·dir. Çünkü Tunus, İ
talyanın harp gayelerinden biridir 
ye bu da kim~·c için bir sır değildir. 
lspan:vavı yeni nizamda keÔdi saf
larına cekmek için Frankoy:ı uza
tılacak en giizel yem Ccbelüttarık
la Fransız Fasının bir kısmıdır. 

Buna rağnıen Vişi hükfımcti 
olanlar, onu bu ıssız çöllerin orta- ~lsa,. bir kuvvet teskil e;Jivr.rlardı. makine ve motöriin destanını yap'. 
smda yalnız bırakıp düıuneyi akıl- lşte I.b;ıi Zeyvat. sehiı·de idarcı ör- tı. Müthiş bir heyula, korkunç bir 
l~rından bile geçirmediler. fıve ılan etmekle. buntar tar.ıfın- devin karşısında beni mutlak aciz- Ticaret Vekfileti bütün vilavet

lerd.eki fiat müra:kabe komisyon
larına ~ni bir emir göndennis ve 
alıs veriste fatura usulü üzerinde 
sıkı kontroller yapılmasını bildir
mistir. 

İzmirde tetkikler yapan Sümer mütareke~·i kabul etmekle ve scr-

- Bizim endişemiz, onun hayatı J:ın lmann llüscyine yapılması le, kü•ülttü, küçülttü, yerin dibine 
ic:ndi. O, kendisini fedaya karar muhtemel ..ılan yard,mların önünü soktu. 
verdikten sonra, avnı kararı biz almıstı. Onun gözünde Türke ait mukad-
de kabul ederiz ... Pekala .. (Allah) 1mamı Hüsevin. Kitfede cer,·van deı· hiçb'r şey yoktur. O kadar 
ın takdiri verini bulsun. eden bu ahvalden haberdar d~i!il- "cktnr ki, Mehmetçiğe bile dil u-

Dediler. di. Bir taraftan aınr ağır y~ltınrl zatır \'e kahramanlığı tezyife ka-
Gece, sıkıntılı bir sükunet içinde 

1 
devam ederken. di"er taraftan da dar varır. 

J?CÇti. Sabah ~lduğ~ zaman da.' su oradaki .en son vazivcti öğrenmek O ki~i de nihayet bunu yaptı ve 
acı hakıkat o~renıld~ .. ~evccıler- istedi. (Alı Resül) un en hararetli bizim ·defol!• diye isyanımızı gö
den .?azılar:ıe k.~fılenın agır ışlerı- t&raftarlarından (Sülevman Sart rünce: •Doğru söze neye kızıyorsu
nı go~mek ı.:;ın ucrctle tutuhıus_ o- Hazai) ye hitaben bir m!"k!up ya- nuz a efendim!. deyip defoldu, 
lan hızmetkarlar." ı:ece ~ararııahı zarak sadık kölelerinden (Kays) gitti. 

Kontroller neticesinde dükka
nındaki her haıu!i bir malın fatu
rasını ibraz edemiyen tüccar veya 
esnm müddeiumumiliğe verilecek
tir. Şehrimizdeki komisyon bu yol
da derhal faaliyete ııecmi.ştir. Be-. 
lediye ile bu yolda mü.sterek çalı

Bank Umum Müdürü Bürhan Zih- J!'Üzeştlere atılmamakla muaylcn 
ni Sanus s"hrimize gelmiştir. Bir kondoktör tren bazı neticeler elde etmiştir. Bu nc-

Bütün Sümer Bank fabrikala- ticeleri mare,al Pcten şöylece sı-
rında fazla imalat icin tedbirler a- altında parçalandı ralamaktadır ki cidden büyiik hır 
lırunuıtır. Nazilli fabrikası imalatı gayret eseri addolunabilir, 
15 milyon metreden 20 milyon Evvekli akşam Kuçükçekmece civa- İki ay gibi kısa bir müddet için-
metreye cıkarılaca:ktı. rında feci bir tren kazası olmuştur. Tah- de gerek işgal altında bulunan ve 
Diğer taraftan Cümhurivet bay- kikala göre hildi.se söyle cereyan etmiş- gerek serbest olan Frnns~da'ki ~·ol, 

ranunda Trabzon, Erzurum. Sam- lir: köprü, şimendifer ve sair nakil b
sun ve Diyarıbakırda yeni Yerli 29 numaralı katarla evvelki akşam )erini kolaylaştıracak blitün tc-si
Mallar Pazarı subeJeri acılacaktır. 1 Kuçukçckıneccyc iki kılometre mesafe- sat hemen taınamen tamir edilmiş .. 
Sümer Bank fabriıkaları bu seneki deki taş ocaklarından taş yüklemek u- tir. 

terkederok, sessizce çıkıp gitmiş- ile gönderdi. Bu habis ruhların sayısı artık 
!erdi. Ga,·et , ürük bir hecinc bin mis bir. beş, on değildir. Cüvük bir * olan Kavs. tozu dumana katarak hulusu n<yetlc, sureti haktan gö-
(imamı hüseyin) bu ıssız çöl- Kıifenin pek vakınlarına kadar rünerek. hakikat namına konıı~tuk

lerde ve ümitsiz vaziı etlerde Kıl- vakla.stı. Fakat sehre bir kaç kilo- lnrını iddia eden bu ınel'unlarıu 

pamuk mubayaatını dogrudan tere giderken tren kondüktörlerinden Üç nıilyon muharir, iki milvcn 

1 1 
oo~ruya köylüden yapmaktadır- Kerim oğlu 3H doğumlu Ömer, vagon sili!ı altına alınmıs olan efrat ·er-

p 1 Y A S A 
lar. kapısında müvnzenesini kaybetmiş, te- lerine ve yurtların~ iade edilnıi~-

--<ı>---- k.erlekler arasına yuvarlanmıştır. Kaza. tir. 
'--------------- 8 E L E D J Y E dan kimsenin haberi olmamış ve kon- Fransa va iltica etmis olan bir bu-

-- diiktör 14 vagonun tekerlekleri üze- çuk milvon kadar Belçikalı d:ı 

sılacaktır. 

feve do('I'u ilerlemek.e devam e- metre mesafede Elrnevi askerleri gayesi, hiçbir kuvvetin sars.amıya- İtalyada ki 
dnrkcn, kendi alc· hinde vukubu- tarafından yakalandı. .. r., inanımızı sarsmak, manevi 

blokajımız 
lan tesebbüslcrdcn haberdar değil- (Arkan varJ kuvvetimizi kırmak, bizi dalalete 
ıii. düsii{mek. vatansız bırakmaktır. 

Bır müddet evvel bize 3 milyon ın. 
borçlu olan İtalyanlar &imdi 77800 lira 
placaklı \1azi;yete girrll4lerdir. İtalyadan 
k:Ağlt, cnm eşya, tıbbi ecza ve diğer ba
zı maddeler &elmekte devam ettiğinden 
İtalyan alacağımn daha da artacağı an
laşılmaktadır. 

Halbuki Yezit. onun hareketine , Bu hainleri, bu casusları, bu va-
dair Mek.ke valisinin mektubunu tansızları susturmak, bu habis 
alır almaz, Küfede bulunan B~ra SO!i"IUI y~r tUJ;ğ U ruhtan kabzetmek her vatnndaşın 
valisi Abdullah bın Zeyyada yıl- en mukaddes vazifesidir. Her va-
dırım sür'a~ilc bir husu.;i mektup Belediye Iokıın- tandaş. kadın, erkek, çocuk, bü-
ııondermis .. Bu mektupta: 1 yük, genç, ihtiyar. bu habis ruh-

fHüseyin bın Ali. ani bir sür'atle tası hiç kimseyi !arın Azraili olmalı ve her vatan-
Mckkeden •ıkarak Irak ı·stı'kame- do• ko!ldini - h""inci kolun faali-... Ticaret Vekaleti Amerikaya zeytinya~ 

Zeytinyağı ihracı için 

tine doı!ru hareket etmistir. Ken- doyuramıyor f yetini kırmak azmile - Emni;r.et ııı gönderebilmek için tetkikler yapmak-
d.sinin. Küfeye gitmesi de muhte- Miidürlüi!iiniin fahri memuru ad- tadır. Diğer taraftan fiatı yükselen zey

tinyağı perakende olar.ık 65 kuruşa sa
Wmakladır. v -

meldır .. Derhal muhtelif istikamet- Belediyenin bir lokanta .• ı vardır. dedip bu ı:ibi serserileri ihbar et-
lerden yollara askerler cıkar. (I-Iü- ~temurl r ve talebeler burada u- 1 m"'lidir. 
sevin) i te,·kıf et. En emin adam- cuz ve iyi yemek yerler. Fakat Selami lz=et SEDES 

Amerikadan havyar 
İsteniyor 

)arınla bana gönder. Savet muka- evvelce 30 kuruş oıdn yemek fiatı 
vemcte kalkışacak olursa derhal şimdi 35 e çıkarun:ı,tır. Fark bi.ı-
ka•letmcktc. •erre kadar ter ddüt- yük değil amma, bu teşebbiısle . 
te bulunma. Ve basını keserek ba- 1 

beraber verilen porsıyon miktart 
na yolla.] 1 da ksine olarak hissülunur dere-

Dive, en.ir vermisti. ccde azaltılm~tır. \·ani işin kı-

Dünvada hic bir mektup gönde- sası, verilen i.ıç kap yemekle kim-

Bir dolandırıcı tevkif edildi 

Birle.5ik cı:.;.naf cenüyetlerinde evvelce 
kJ.tiplik yapan Bulgaristanlı Muhsin, bu 
\'azifedcn ayrıldıktan sonra bir çok es-
nara cuzdan çı.knrmak bahanesile para 
dolandırmak iddiasHe dün Adliyeye ve. rıldilii yel'e bu kadar sür'atle git- ' se doymamaktadır. Hem fiallara 

m<'m~..+ir. Bazı rı'vave~lerc naza- ı \ zam, hem de yemeKi azaltmak. I '-')'" • rilmiş ve birinci sulh C<'za mahkeme-
r~n. bu mektubu bizzat Abdullah J ~~lbuki bu. loka_nla bir koopera- 1 -.inde sorguya çekilerek tevkif edilmiş-

AmerLl,;.adan alAkadarlara müracaat e_ 

dilerek havyar istenmiştir. Amerikalılar 
son zamanlarda harp yüzünden diğer 
memleketlerden ftavyar tedarik edemez 
olmUŞlardır. Memleketimizden ihracat 
yapılabilmesi için tetkiklere biila.nm~
tır. 

bın Zevvada teslime memur olan ; tı!ın kurdugu mue~e.sedir. Yaptı-
posta tatarı, alt 1 hecin devesi çat- 1 ğ_ı iş, bu şeklile, g:ıye_sinin aksi ne- \ tir. 
]atmak suretile dör :ı:ün. beş ııece ı tıce vermektedır. Bıraz daha cö- Ticaret Odasında intihabat 
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zarfında Samdan KU.feve J?Clir- mert davranılıp ta herke~in karnı 
mistir. ! ~ doyurubJ. olmaz mı? dlyc ı 

Abdullah bin Zevvat, avnı za- 1 SORUYORUZ! 
manda Kufe sebrinin kapılarını 

İstanbul Ticaret odasının yeni mec-
tisi idare intihabı hazırlıkları tamamlan 
mıştır. Gelecek toplantıda intihap yaİ>ı-
lacaktır. 

~ğle 11 591 İFI' AR 17 25 
Ikindl ı5 02 Yatsı ı8 58 
Akşam 17 ,25 İMSAK 4 36 

-,--,...~-~~~-..ıı--------~--1
- \ E / 1 ı ne de otururum, erken yatacağım! Belki bir iki gün dyşünecek, hatır-

J kdamın '< ebi Tefrikası : 42 Dediği zaman basıını çevirece- lıyacak, sonra ... -
kim: Sarardığmıı görmesin diye! Sonrası malum: Gözden 112ak 

KISKANIYORUM ! 
Bensiz bir yere !!'İttikleri zaman, gönülden do uzak demişler! .. 

-• .-lv.a0z.a.n=:=S•E._.L_A_M_ı __ ı_z_z_EmT-ı..! -~ 
Şu halde itiraza mahal yok. 
- Gideriz. 
Söz bu kadarla kaldı amma, 

raber gecen ,encki pt.tjn gidip 
lacağınıız tckarrür etti. 

1 
bakakalacağını ... 
Onların yan)ana, kolkola yatak 

be- odalarına gitti'derini görmek, hal
ka- tii bazı akşamlar onları yatak oda

larınm kapısına kadar götürmek! 
Şiındi bunu diisünüyoruın da 

ürkııyorum. Bu benim için saadet 
deJ!ll, azap, hem tahamnıül edil
ınez, tahaınnıül edcnıiyecc~hn, da
)"annmıyacağım bir azap., 

Tasavvur edin, her giin. her an 
onu kocasile beraber görcceğ.iın. 
Kocası yanından ayrılmıyacak, ka
rısını gözleriıniıı önünde sevip ok
şayacak, o liıübalilikleri görece
ğ"inı ... Yeınekten sonra: 

- Eh, biz yatmağa gidiyoruz! 
Deyip gidecekler ... Geceleri, be

le geceleri.., Onların arkasından 

Kapı kapanır, l.oridorda yalnız 
kalırdım ... 

Gene ayni halde kaldığım zaman 
nc1er t!ii~ünccc~imi pek iyi düşü
nüyorum ... 

''e ertesi gi.in, gene yüzlerinde 
gecenin izlerini tetkik edeceğim. 

Bcdianın: 

- Bugün yorgunum!. 
... Söz~nü duyd~um zaman yüre
J!·ını a"zuna gelecek, kıs.kançlı.ktan 
haran olacağıın ... 

Kocası: 

- Bu gece ne bir yere giderim, 

üzü!ecci:'im. Arada bir fırsat bul- Ve kı.sın İstaubula inince de ba-
dukça, iki kapı arasında Bcdiayı tırlamıyacak. Benim yerime başka 
kaçamak öpeceğim... birini koynu~ olacak. 

Hayır, hunlara artık tahammü- Bediavı yaz eğlencelerine yalnız 
lüın )Ok. başına terkedemem. 

Peki amma gitnıezscm ne ola-
cak?. Bütiin yaz Bediadan uzak mı Yaz yaklastıkça Bedia ile buluş
~alacafrtnı? Onsuz nıu yaşıyaca- mamız seyrekleşiyordu. Bedia mer 
gım? .. Kendimi boslıığa mı ataca- guldü: Yaz hazırlığı yapıyordu. 
ğım? Uzun günleri nasıl o-eçireee- Uer gün terzi, her gün şapkacı, 
ğim?. e. her giin iskarpinci, her gün çarşı •• 

Hiç höile bir se·- vapmama Be- Dükkan dükkan geziyor, boyuna 
diasız yasamarna, ondan uzak' kal~ alıyordu. . ' . mnma nnnan var nu?. - Bedia yazlığa değil, seyahate 

Gözlerimin önüne korkun~ bir çıkıyor galiba. 
baya! gibi hep Bedianın kocası ge- , - Yaz günleri kıyafetsiz ı:eze
lecek ve biu bir kötii dıi~iınce ile nıcm ya .. 
günlerim ve gccelcriın kôbus ic;in- Boynuınu büküyorum: 
de geçecek... - Aınına ben istenıiyorum. 

Yaz... Pliij... Gazino... Caz... - :~evi istcmiyor~un? 
Dans ... Poker ... Çay ... Kum banyo- - Senin güzelleşmeoL 
su ... Bütün bunlar Bcdianın emrin- 1 - Nedeıı? 
de olacak. - Çünkü ben yanında olmıya-

Benim tanıdığım gibi, onu başka cağJm. 
biri de tanıyacak ve Bedia beni u- - Anlamadım? 
nutacak... Muhakkak unutacak." - Ben yanında olmıyacağım_ 

Şehir Meclisi 2 te§rİniaa
nide açılıyor 

rinden geçtiği için parçalanarak ölmüş- memleketlerine iade edilmistir. Bu 
tür. Tren ~ ocaklarınd~ durunca te- suretl2 beş, altı milyonluk halk 
kerleklerdeki kan lekelerinden tacia an- kütlesi izmih1il, peric:anlık, hasta

Şehir Meclisi yeni yıl toplantısına teş- taşılmış, kondüktörün cesedinin parc;a
rinlsanipin ikinci ıününden itibaren baş lan toplattırlarak defnedilmiştir. 

lık ve belki de ölümden kurtarıl
ııuştır. Bu rniibrim, ınüstacel V\! 

bi.iylik isler yapılırken zirn~ti tak
viye, araziyi ekn1e ~leri takviye 
ve teşci edilınistir. Yakla•an kısın 
Fransa için bir felaket d nesi ~1-
nıaması :\'Olunda azami ı::a~rret sar
(ediJmektcdir. 

layacaktır. Daimi cncümep azalığı inti
habı, bu sefer de serbest olacak, ma
kam tarn!ından namı.ed göstf!rlecektir. 

---o-----

MÜTEFERRiK 

- Romanyadan bir İngiliz 
kafilesi daha geldi 

Dün Romanyadao şehrimize İngiliz ve 
Musev1 mültecilerden mürekkep kalaba
lık grupı.ir gelmiştir. Bunlar arasında 
(nguiz gazete muhabirleri de vardır. 

Parti Müfettitinin 
teftiıleri 

İstanbul VilAyet! Parti Reisi İzmir 
meb'usu Reşat Mimaroğlu, kazaları tef
lil etmeğe başlamııtır. Çatalcadan dö
nen Parti reisi bugün Bak.ırköye gide
cektir. 

DEN 1 Z 

Fırtına devam ediyor 
Denizlerde fırtına devam etmektedri. 

Kii4;ük vesalt dün de Boğazdan çıka
mamışb.r. Hava biraz düzelmiştir. Fakat 
hararet düşilklilğü devam etmektedir. 

- Neden?. Bizimle beraber ı:el-
miyor musun? 

- HayJr. 
- Bu da yeni çıktı! 
- Nasıl geleyim istiyorsun Be-

dia, gelemem ki ... 
- Sebebi? 
- Bütün vaz hem senin yanında, 

hem de senden uzak kalacağım ..• 
- Laf ... Hep benimle beraber o-

lacaksın .. . 
- Benimle meşgul olacak mısın? 
- Uzaktan sana - kimse görme-

den - tatlı tatlı bakacağım". 
- Bir parmak bal!. 
- Sen de hiçbir şeyden mem-

nun olmazsın. 
- Bir kere olsun gülilmsemiye

ceğine eminim.. 
- Neden?. 
- Görüverirler diyeceksin. Yü-

züme bile bakmıyacaksın... Bana 
şöyle bir bas eğeceksin, gftya se
lim vereceksin, sonra burnumun 
dibinde ötekile berikile kur yapa
caksın ... Hem de ehemmiyet ver
medi~n, lika:vt olduğun kimseler
le... Ben ise bir heykel gibi oldn
ğum yerde dUJ"acağuıı. .. 

(Arkası var J 

Bir maznun tevkifhanede 
öldü 

Bu fanli~·elc murnzi olarak harıı 
tafa ile teşvik.ten suçlu cezacı Hasanm mes'ullcri, nı;ığ"IUbi"ette uzaktan 
muhakemeleı·ine dün ikınci ağır ceza veya yakından alikadar olanlar 
mahkemesinde devam ediımiştr. Dünkü (Rionı) daki yüksek mahkeme 
celse, maznunlardan kanunl hadden kil- huzuruna sevkolunmaktadır. Mes'
çillı: yaşta olan :Musta!anın Tevkifhane ullerin listesi P'iin geçtikço uzamak
hastanesinde öldüğü anlaşıldığından ale- tadır. Evvela sırf siyasi ve askeri 
nt olarak yapılmıştır. Mustafa hakk1n· ricale inhisar eden bu mes'uliyet 
da.ki takibat sukut etmiş ve muhakeme ı yavaş vavas orduya Jevazını satan 
karar için başka güne katmıştır. ve kötü malzemelerle ordunun dun 

bir mevkide kalmasını mucip olan 

Bahçekapıdaki Hasan ecza deposunu 
yakmak suçile Adliyeye verilen mezkôr 
depo i.şçlerinden Ali ve 14 yaşında Mus-

Bir noter muhakeme büvük sanavi el'babına da tesnıil 
ediliyor edilmiş bulunuyor. Bu meyanda 

bilhassa bozuk tayyare imal eden 
Blo<h ile Kızıl İspanyaya mühim
mat satınak ~·üzünden cesim ser
vetler elde eden ve o zamanki baş

İstanbul üçüncü noteri Hüsameddin 
ile başk~tibi Kemal, mübadil bonosu 
sahtekA.rlarının yaptırdıkları ciro mua-

melelerinde iki resmi yanlı~ ve kontrol- vekil sosyalist Blum'un pek yakın 
sur: yapıştırmak suretile vazifeyi ihmal dostu olan Monta! vardır. Siya5ı 
iddiasile Adliyeye verilmişler ve diln ricalden eski başvekil Daladier, 
Asliye sekizinci ceza mahkemesinde mu- Beynaud, eski dahili.Ye naıırı Dor
hakeme olunmuşlardır, M:ahkemeda moy, maliye nazırı Aauriol ıre ına· 
mübadil bonosu sahteıclrlığı mamunla- arif nazll't Musevi Zay vardır. BLt 
rından Ali Fuat ve Nihat dinlerunişler, sonuncusu askeri hiznıetten firar 
diğer şahitlerin celbi için muhakeme ' cürmile şimdiden müebbet ncfye 
bqlca güne kalmıştır. mahkum edilmiştir. Görülilyor ki 

Bir otomobil yaralısı öldü 

Üç gün evvel Beyol!lunda Lala bira
hanesi önünde şo.tör Fedainin idaresin
deki 2138 numaralı otomobllin altındı 

kalarak yaralanan Şemseddin kaldırıldı
ğı Beyoğlu hastanesinde ölmüştür. Şo
för hakkınd;ı tahkikata devam edilmek. 
tedlr. 

İnhiaarların kamyonu bir 
çocuğu parçaladı 

İnhisarlar idaresinin 223 numaralı 
Kamyonu Galatadan ıecerken Yani a
dında bir çocuğa çarpmış muhtelif vcr
terinden yaralamıstır. Yı:ru Çocuk has
tanesine k,aldırılınış, şoför yakalanmıı-
tır. 

* * Son bir halta içinde Emniyet al
tıncı sube memurları tarafından yapılan 
kontrollarda muhtelif fırınlarda 4ıS ki-
lo olı:sil< ekmek: bulunarak müsadere e-

mağlubiyet bir çok hesapların so
rulmasını müstelzim olmuştur. Bir 
zafer general (Gam.len) i en biiyük 
kumandan ve kahramanlar arasına 
sokardı, Hezimet kendisini Clıaze
ron şatosunda demir parmaklıklar 
arkasında istirahate ve muhake
meye sevketmiştir. 

Romanyada da general Antoncs
ku idaresi on senelik eski ida
relerin bütün suiistimallerini a
raşhrmağa koyulmuştur. Tahsisatı 
mesturelerin tarzı sarfı ve ellerin
deki cesim servetlerin menşeinin 
gösterilmesi bütün eski vükeladan 
ve ricalden talep edilmektedir. 

İnı!illerenin büyük ilıtiliilcisi 
(Kromvel) muzafferen Londraya 
girdiği zaman halkın coşkun te
zahürat ve alkışlarile karşılanmış. 
tikıza(erler, nümayicoler, gece ten
''iratı emsalsiz olmuştu. İyi bir ru
hiyatçı olan bu zat bu debdebe ve 
alayi<e biç aklanmamı< ve etrahn-

dUmiştir. • • dakilere gülerek dernisti ki: * 119 şoför .,., 37 esnaf, muhtelif •Emin olabilirsiniz ki idam seh-
1Uçlarda.ıı C<!Zlllandırılmıştır. pasına götürülseydim bu kalaba-* TramV1lfO aUa:ran ı7 kişi yalrnlan_llık da~a Ç0

0
k ol':"d~:· 

11111 n ıs dilenci tıopıamnı:tır, Huseyuı Şukru BA.BAN 



19 BİRİNCİTEŞRİN 1940 

rı;ı:.rrm ; r:rmmı '!::::t~::J 
Rooseve!t beş 
Nutulc daha 

Söyliyecek 

\, . ~-.!Avrupada kapa
l 1 Harbi lngilte- h iktisat sistemi 

Son günlerde, gözüme ilişen Sov
yetler, Yunanistan, Yugoslavy~, 
Amerika ve Çin haberlerini ben 
de dikkatle okuyanlardanım. Fa
kat benim bu dikkatimle başkala
rının dikkati arasında bir fark var. 
Onlar bıı haberleri okurken şöyle 
diişüoü:vorlar: 

Her inkılap bir intikal devresi geçırır. Bu, ezeli ııe 
ebedi bir kanundur. Harf inkılabında da Edebiya· 
tın bir hayli sarsıntılar gecikeceği muhakkaktır. Fa
kat.. Amma fakat... Bu hadar zırııalıyacağı akla 

Dünkü Son Telf!l'af'ta !'l.ec.p Fa
zıl Kısakürek'in ruhtan bahsc<i ıı 
upuzun bir yazL~ı vardı. Necip Fa
zıl gibi, ben de ruhsuz ve lrnpku
rı.ı, kaskatı şeylerden pek hoşlan
mam! l\1addeI1 ınatcryali anla-
dık: fakat anııudu bile aı·mut ya
pan salt maddesi değil, biraz da 
ruhudur. Armudun ruhu olur mu? 
diyeceksiniz. salt arnıudun değil; 
lahananın, asma kabağının, bayır 
turpunun bile ruhu vardır. Bunla
rın etleri, çekirdekleri, batta usa
re denilen suları, belki maddeleri• 
dir; fakat ber birinin kendine mah
su~ olan çeşni ve kokuları da ruh· 
larıd<r! 

re kazanacak kuracaklarmış 
gelmezdi 

Reisicumhur inti 
babı 15 gün sonra 

Amerikada kanaAt 

bu merkezde 
Vaşington, 18 (A.A.) - U. S. A. 

NP•-·ork, 18 (A.A.) - Ha.ber a- tesi Amerikan elkarı u-
b t Ne~·s gaze ' 

lınciıP'ına göre, Ruzvelt, intiha a ·yesine müracaat ederek ordu 
devresinin son 15 günü zarfında mu:~anma mensuplarına, \1aşing-
çok chemmi~·etli dört siyasi nutuk ve d

0
k. Amerikan ve yabancı dip-

·' .. tonaı 
v.er.ecekti~ .. B':' nu.tu·kları_n bır~cı-

1 
ıomatlaru şu sualı sormuştw·: cHaı 

sını 23 bırıncıteşrınde Filadelfıy~- bi J<im kazanacak?> 
da, ikincisini 29 da N ev~orkta,, u- Aldığı cevaplarda ordu subay-
cüncilsünü 3(1 da Washıngton da, ı yuz" de 60 ı subayların ytiz-

. . . · d ~ Jarının • dOrdı.incüsünü de 2 ıkıncıteşrın e d 68 i Amerikan diplomatlarının 
Clevıand'da so"yliyecektir. Bun. !ar- • e ' eli ı tıa yuzde 70 i ve ya~ancı p oma . -
dan maada intihabatın arifesı olan rın yüzde so i Jngilterenın gahp 

İki mihver devleti•• «-- Sovyetler Birliği ile Ameri
ka ve Cin arasında kalırsa Japon
ya kımıldanamaz. Amerika, Japonnin müzakereleri 
yayı Pesifikte mıhladı mı geriye 

Berlin: 18 (A.A.) - Yarı resmi 
1 
!<'ıl~n kuvvet!erinin yardımı ile 

bir menbadan bildiriliyor: In..,Jtere Garbı Avrupada Alman-

YAZAN: MAHMUT YESARi -==.), 

1 
-• Bu kadar soğuk olduğunu 

. ·: . bilseydim evden dı0arı çıkmazdım. 
er inkılap hır ıntıkal 

1 

Donacağız galiba!. 

-3-

devresi geçirir. Bu~ eze- Yan.l~rı nıuşamb~ örtü~~i. ~ra~~
li ve ebedi bir kaıııın- !arın ıçınde nasıl tıtrendıgrnı bılı

dur. Harf inkılabında da edebiya- rim. Rüzgar, göz a~tırınaz. Fakat 
tın bir hayli sarsıntılar geçireceği camb.~la.~, kaşla goz arasında ne-

ler gormu;vorlar! 
muhakkaktı. Fakat ... Amma fa- y d ı·-· · b" 
k t A f k t b k d -« anın an geç ıgımız yaya ır 

a ... ınma a a, u a ar zu- 1 - d b' ı ·-
1 - ki 1 d' H vo cunun af!Zın a ır şey er cıgne-va ayacagı a a ge mez ı. em, d' - . . .. .. · 
il .. !'. . 1 ıgını gorunce: 

tev go. urmıyen zır~~ ar... ... ! •Dalıa evvel yemek yemeği u-
.ıHakikat,. gazetesının c.edebı ro- 1 nuttuğ·uınuz için açlıktan öleceğiz, 

man.- ı ·Saman Yolu- nun 40 ıncJ l'b , d d'm 

Yine diyecek.sinız ki: 
- Ya tuzruhu, ya lokınanrubu, 

ya ruhumun rnhu? 

4 ikinciteşrinde de Beyaz Sarayda geleceği kanaatini izhar etmişler-
bir nutuk verecektir. ' dir. Mihver devletlerinin kazana-

Saint Louis - Missourit: : 18~!~1 ~ cağına inananların adedi yüzde bi
A) - Cumhuri}~et par ısı .. i ri gecmemiştir. İngiliz sivil halkı
vİillk.ie intihabat dolayısile -~o:r- \, nın cesurane mukavenıet ve hava 
lemiş oldug- u bir nutukta, ~uku- ( ıı · · d rmadan Almanya-

İtalvan Kambiyo Nazırı Ricardi yayı beller. Uzak Şarkta ve Yak.ın 
ile Alman İktı.sat Nazırı Funk a- Garpte bu iki neticenin elde edıl
rasında bir kaç gündür Berlinde ınesi, "ahut elde edilebileceğine 
cereyan eden müzakereler Avru- dair <ılan ümitlerin artması .Yu
pada hazırlanmakta olan yeni ni- gosla·ıya .. ile. ~unanistanm. ~ud~
zamda rol ovnn·acak bir cok me- faa enerıılerını kuvvetlendırır. Bı
selelere taallfı.k etmektedir. Al- naenaleyh Balkanlarda bir Alman 
man Nazırının umumi beyanatı I· veva Alman - Italyaıı veya •Al
talyan mes'ul şahsiyetlerinin ika- man - İtalyan - Macar - B".lgar -
naatine uv~un<iur. Hali hazırd'a Rumen. koalisiyonu bir tehlıke ol-

1 

Berlinde yapılan ı;örüsmeler csul- maktan çıkar.. .. 
hün tanzimi• diye tavsif edilebi- Ben böyle düşünmiiyorum. Şoy-
lir. Bu müzakerelerde prensip, le düşünüyorum: 
Skandinavva memleketlerinden 1- •Sov:vetler Uzak Şarkta .Ta~oıı
talvanın cenubuna ve Vistul neh- yava karşı, kendilerile bırlıkte 
rinin gaııbine kadar Avrupa kıt'a- cep.he·- ~utacak samimi kuv~e~ler 
sında iktısa<ii sahada şiddetli bir belırdıgı bır sırada bundan ıstıfa-

tefrikasını okumağa devam ede- ga ' a. keb'. ·~. k - d 
tim: Deme '.r... ı;a~ ... a~ınn~. agzın a 

K k .. d lı t go"tu"r- bir <Pvler çıgnedıgmı gornıcselcr, --« ara oy en as aya · 1 ki ı A 
k · · b ı ld ı. o.çlıklarını hatır amıyaca ar. -

me ıcııı azı şey er a ı"" - b lk' k 'ki · - · 
Bunlar Heybeliada 5=anaforyo.. damcagız, c ı sa ·ız._ çı c.t çıguı-

'd' ı H t · ı.. yordur. Sonra, araba ıle ı:ıdcrkcn 
ınuna gı J.}'Or ar. cı: as ava &J ur- ... rl b' ı 

Tuzruhu ile lokmanruhunu pek 
bilruem amma bundan on beş, on 
altı yıl önce, o ruhumun ruhu! de
nilen şeyden: 

•Ey ruhumun ruhu, bilir ınjsin 
Hazreti Nuhu?> • 

Diye bahsedecek olmustum da 
ra~ınetli ve en kuvvetli. sairleri
nıızden biri de, az kalsın, beni du-. . k sulhun ih- kuvve erın1n u .. 

rneti j!erek harbın gere ... nın bayatı endüstri merkezlerını 
tivaçları karşısında istih~ahlat me-t ve işgal altındaki istiUi limanları-

! .. halledememekle ıt am e -se esını . .. d f ı nı bombardıman etmesi, Amerikan 
tikten oonra hürriyetın mu a a'.:'- j l elkiirında İngiltere lehinde tahav
sı için İnı;ıiltereye Y~iılacg~~lrı::!~= 

1 

•) vül vücude getırmıştır. 
ne vardımın istıhsa l ço . 
tan ibaret olduğunu beyan etmış-
tir. 

Reisicumhur· Çin 
bayramını tebrik etti 
Ankara, 18 (A.A.) - 10 teşrini

evvel milli Çin hükUmctinin bay
ramı ınünasebetile, Rcisicumlıuru
muzla milli Çin hükumeti reisi 
Linscn arasında tebrik ve teşekkür 
telgrafları teati olunmuştur. 

Orduya kış 
hediyesi 

Nanemolla benden sordu: 
- Mevsimlik haber olur 

mu?. 
Düşiindiim: 

· _ Zannetmem .. 4 

Cevabını verdim. Gülerek 
şunu söyledi: 

_ Kömürcülerin (iat arttır ... 
maya başladıkları ha~_eri'. her 
Yıl bu mevsimde, degışm.ıyen 
havadis v& saşmıyan hakıkat-
tir!. 

Ne diye 

h aç t ı 

Timarbaneden 1,·r l: ~·? i kaç .. 
tru~. Naııcnıollaya; 

- Buna neden lüzum rördü 
acaba?. 

divc sordum da, şu cevabı 
aldım: 

- 'Muhakkak, dünyanın bu
günkü haline bakarak bir çok 
Yerlerde dışardakilerin içerde• 
kilerden akıllı olmadıklarııı.a 
hük.metnıiilir-. 

KISA A..!IANS 
HABERLERi 

Amerikada 

Bir arkadaş: 
_Türkler daima söze _de.ğil 

göze, daha doğrusu kendı goz
lerine inanırlar ... 

Diyor. Nauemollaya: . .. 
- Bu hükme ne dersın us-

tat?. d" 
Dedim de şu cevabı ver ı: 

' . ır - Heın o kadar göze ınan • -
lar ki sobanın yanmasır.a rag· 
men ateşi görmeyince JSJR• 

mazlar dahi. 

Sinemalar 

zam İstiyor 

Sinema sahipleri Belediye
-ve haşv11rarak zam istemişler. 
~anenıollaya bu haberi ver
dıın de üstat: 

- Tarn ••ıtınun sırasıdır 
ya?!. 

Diyerek, ilave etti: 
- Beyaz Peynirin 50 kıiru·-

şa çıktığuıd·- hab . . -- erlerı yok galiba! 

rekabet olmamasını temine ma- de etmeği ihmal ederleı;e yarı~ 
t ft bunu pek acı bir tarzda odemelerı 
uy~~ nizamın en mühim pren- mukadder olur. Amerika çarpışan 

siplerinden biri, Avrupa kıt'ast Britanyanın Atlas Okyanusu ta
milletlerine, kendi hudutları için- rafında kendisi için en fedakar bir 
de hayati ihtivadarını tatmin e- ileri karakol teşkil etmekte l:ulun-

duğ"unu bir an evvel anlıyanıazsa 
debilecek ve harrı icin mühim o- b 

1 
tarihle misli görülmemiş böyle ir 

lan kiıfi istilı sali temin eden isti~- balayı pek acı öder. 16.i yıllık 

1 

rarlı bir tes'kilat kurmak olacaı<- istikliı.ltleıı sonra bu sabık İngilte
tır. istiıl~bald<> hic bir vabancı dev- re müstemlekesi Alınan miisteınle
let bu saha üzerinde Avrupa kıt'a- kesi halini alır ve Berlinin cay 
sının iasesini tehlikeye ıkovmayı vergilerini yükseltmekte Londra
veva kesmeyi istihdaf eden bir nü dan çok daha gaddar olduğunu gö
fuz kullanınıvacaktır. rür. 

Doktorlarımız 

k · · ld ki b ı vaya yolcunun agzın a ıı· şc' er me ıçın a ı arı azı şey er• ne ~ .... d·-. . I ·· b'l. 1 ·? 

1 b·ı· ? ş k ., p t ? .. çume ıguıı nası gore ı ıyor ar. o a ı ır. e er mı. asa mı. goın- ıs 

lek mi? Çorap mı? l\tendil ıni? Biraz asa;iıda ~u satrrlar yar: 
-•Ada vapuru kalkmak üze- 1 ~.Ar~ban.m yanlar~ ~çı~ ~ldu-

reydi. Ilcmen atladık." 1

1 

ğu ıcın ruzgarla kar hızı do\ u:. er, 
Bu romanın kahraınanları henı gö-zlerimiz yasarıyordu.n 

sevahili miitecavire pasolu, hem Ne gözleri keskin jnsanlarınış! 
de cambaz! Rüzg3.rla kar şaınarlar. g3zlcri de 

-«Havli izdiham vardı. Birbiri- ya!:oıarrrkcn. :va:"'a )'olcunun gcvi~ 
mizdeıı uzak ayrı yerlere oturdu- gctirtli~ini görüyorlar. 
iumuz icin Adaya kadar hiç ko~ 1 Sar-n1i.1, lıir iki değil ki: 
nuşmadık.• -« 3:.ıhi bak!. Fa!tat erken L1ö-

Adaya knrlı havada gidiyorlar! n<dz. Şu~ada bir lokantada l;arııı-
a:\ıTapurda ha,·li izdilıanı var!:t Ha- ' ını.zı dc .. ·ururuz.~ 
yır! Kışın, Ada vapurları tenh::~ d l -

Hayır, evla 11"?1: ıayı!". coc!lguın, 

dır. kışııı. Adalarda ı•şura~a b!r lokan-
Ben, karlı havalarda Ada yolcu- ta. bulaıaazsın ,. 0 iskele bas:nı!aki 

luFunu bilirin1. Vapur ıslakttr, yol· nttohalJel ~ciclc hile süt, yoğurt bu-
uzadıkca uzar. Bu yolculuk çok labilccef!in şüph..:lidir. ı·~ın?z, uc
hazindir. dehi roın:ın 1nuharriri11 1 ben, hö} le 

- Hava biraz d:.ıha set"tlc~mi:şti. biı· Ada bili•·oruın! dcı-:.:.e, sesiıni 
Rüz!(arla beraber se·rek wneL k B · b·1d·-· 'd ı k I d "' · Ci arnıaın. enın1 ı ıgım ~;. a ar-
ar ar ucu.şuvor 11·> •. ı dan değilnı> c: dcriıu, susa:-ıuı. 
-~u~aya mum yapı:ştıraln .. n. Çun- 1 Sacnıalar C..:.cvan1 ed!Jor ve fazl::ı-

ku. bıraz sonra, bu «edebı r''~na"1 ı .-. , d . 
ulı . . h 1 ti. 

1 

sı ımae bular. ıt ıyor. ltoınan kalı-
m arrırı» ccv er er '.\-'Un1ur ıya- • t k k ' · ranıuıı1arı, sana oryonıuıı ·apısuı -

ca · Ad k 1 1 h da arabadan iniyor ve ellerini kol-
-« a~·a çı an ;vo Cl! a~ııı e- 1 ıarmı sallıyarak saııatoryonıa gi-

men hepsı sanatoryoma gıdenler- ı . 
1 d 'b t I k ·k. k' . rıvor ar: 

elloya davet t - k • " . e ınege alkışmıştı. 
Vakıa Necıp Fazıl da, aras!ra bu
luttan nem kaı>acak k ~ . . 1. d" aı..ar sınırı-
ır, fakat n1adcmki ruh nıcselesini, 

bu defa kendi artı. Bcıı d . d' .. .. .. ... c şun ı 

sozumu, ona hitapla şöyle b'I' . 
rc.nı: t ır•yo-

. - Ey rt~hu1nun ruhu, bilir mi
sıu ~azrctı Nuhu? ffeın Nıılıu bil-
mezsm, hem de ku:a kül'ekle . .1 . • . . gemı-
ct erın pırıyım dersin~. 

Osman Cemal Ka»~ılı 
···--

İngiltere sefiri 
(B~torafı 1 inci sa•ıfada,) 

karada Türk Hariciye Vekili ile 
görüşmüslür. Büyük elcinin inti
baı şudur ki, Türkiye Balkan vazi
yetini \•a:ıim telakki etmemektedir. 
. Sofvadaki İngiliz elçisi Rendell 
Istan~ufa gitmiştir. Fakat İnı(iliz 
mahfıUerınde söylendiğine göre, 
elçi bir memuriyeti ınah.susa ile 
değil, ancak birkaç gün lstirahat 
için İstanbula gitmiştir. 

Yugo~lavya ile Yunanistan, eğer 
Balkanlarda yalnız Alınanyanın, 
yahut İtalya ile anlaşmış bir Al
manyanın, yahut bunlaı·ın peş
lerine katılmak gibi bir tarihi ha
ta islcıneleri mukadder bir •Bul
ıı;ar - Macar - Rumen• blokunun 
karsısına ctkınak jrin ınutlaka bir 
Sovyet - Çin - Aın~rikan anlaşma
sile kuvvetlenmiş demokrasi cep
hesi görnıek sevdasına tutulmuş
larsa, mücadeleci mazileri He o
lan bağlarını koparım~ olurlar, şe
refli tarihlerine şe.-efli. bir devam 
vermek fırsatını kaybetmiş olur
lar. Ve bir daha dirilemeqıek üze
re batarlar. 

en ı are o ace. ı, ımı yaya, K l 1 l· 1 ·· t .. 1 .. -d .. 
kimi araba ile büyük bir insan ka· - um u yo .. ar a or 1.1.U~ U.• Italvan tazyiki Yun.:ınistan üze--
iflesi asfalt yolu tutturduk.• Karla örtülü '.se, ~uml.u olıluğ.ıı- ı rinde. dernm ediyor. . . ·-. . . 

H l"d h .- nu nereden anladııı. E\\elce gıt- lnl!iltz _ Amerıkan ışbırlıgı ıçın 
ay1r ev a ım, ayır çocugum, mis olabilir. Peki •vapuru doldu- . 

sanatoryomların hele karda kışta, \ · . d·ı t .1 .
1 

Lord Athlone ıle Ruzvelt arasında 
. t .1 . d k .b'd' ran ız ı ıaın sana or:voma gı me- . b. .. .. d h lm , 

zıyare cı erı az ır. yo g-ı ı ır. mis miv. di»? 0 halde bu volun cı- Yenı ır g-oruşme a a o u.ş~ur. 
Evet... Ben böyle düsüniiyorum. •Nefsimde tecrübemle inan söy-

vık camur alınası lazımgelir. Zira ben Türküm ve bilirim ki !erim sana•! 

* 
" _.Zülal öne düştü. Küçük ka-Türk inandığı sebepler için silaha Nokta, virgül gibi şeyler, lıak 

1 k k t alı h 1 k Pıdan binaya girdik. ıı sarı ır en co e r ı esap arn a- getire. Aklına estikçe noktalamı~ 
pılmamak Üôvadındadıı·. f!clişi eüzcl virgiilleyivermiş. İfa- Kapıcı yok mu? Hastalara getiri-

Bir takını fedakarlıklar vardır 

1 

denin parlaklığını bırakın. len •bazı şeyler• i sorarlar, sanı-
ki asil duygulardan mahrum. olan- --«Arabalar hemen kapışılmıştı. yorum. 
lara pek tuzlu ve pahalı gibi görü- Son arabaya dar atladık.> -«Merdiven ba.ı;;;ında iki lıasta
nür. Fakat yetmiş yedi göbeğin- Bu cambazların merakı da «he- bakı.~ı .. konu~uyordu. Bakındığ'ıııu
denberi asiJ olan Türk ... Hayır, şe- men-. vahut •dar atlaJnak'" . 71 goıruncc va~heası y;a!lını:za gcl-
ref pazarında her zanıan en üste ~«·Arabacı kame-ısını şaklatıyor 1ı di ve kiıni istctliğinıizi sordu.• 
arttıran odur. Türkün iştirak etti- ve bizi, nıadeni sesler rıkaran bu S.:ına~oryon.ıların zjyaret gün1e
ği bir nıüzayedede şeref metaı as- dondurucu hava içinde (amlara 1 ri ve ziyaret saat1eri \'ardır. Sana-
la bir baskasınm eline geçmeıniş- yükseltiyordu.• torvou1ların kapıcıl:ırı ~.-ardır. Hcy-
tir. Bu defa da geçmiyecektir. Ha- b ı· ı d b. k ) · · 

Demek ki arabacı kaınçısını şak· e ı sana oryonıun a ır ı~ a ınzı-
yır? Bin 'kere hayır!. !atınca, bcy«irler kanatlanıyor, 1 batı vardır. 

Ni::amettin Nazil ~ K b h t b ı l k çamlara yiikseliyorlar. Araba de- a a ~: un arı •·azan ço u. ço-
ğil, tayyare. 

1
. cııkta deıtıl; asıl kabahat pal.ton-

Deniz harbi 

Kral Boris Alman Nazırını 
kabul etti 

- Zülal yüzünü yaTı ''ar laida. Anıma, fazla yazanııyaca-
' . • ıya ı- .. 1 .. b d .. örten kürkünün içinden mırıldan- gıın; cun :u, en e ecırın1. 

dı: Mahmut Yesari 

BugGn AS R j 
Kontes Valevska 
Gayet hissi ve müessir büyük aşk 

dramı (Fransızca) 

GRETA GARUO - CHARLES 

BOYER 1'ı.r.ıfuıdan 

Sinemada 2 buyük film 

SEFiLLER 
Türii:çe sö:ılü 

Sinemanın emsalsiz ha.Nası 

FREDRICK MARCH 

ta.rafından 

••• • • Onümüzdel:i çarşamba aksamı Istanbulun en büyük iki sineması olan 

/PEK ve SARAY da birden 
Şark edebiyatının Romeo VCl Jüliyefi §arlı: filınciliitinin ~aheseri 

LEYLA iLE MECNUN 
Türkçe sözlü, yeni &tirler: VECDİ BİNGÖL 

Yeni şarkılar - ve bütün Türk musikisi 

Üstad SADETTiN KAYNAK 

M 

M 

Mecnunun harikulAde güzel $8rkıları 

0 N 1 R N U R E D D ı N 
L!!ylinın nefis şarkıları 

ÜZEYYEN S E N A R 

Sinemasında 
2 TÜRKÇE SÖZLÜ FİLl\1 

birden gösteriliyor. 

ı - Znrla Tayyareci 
2 • Lekeli Kadın 

Biiyük taklitli komedi 
Türkçe sözlü ve arapça 

şarkılı dram 

'Edebiyat tarihinin altın sahtlesini..lll 
Hakkın en parlak zo!erini. .. San'a-
tin en yüksek nnıva(f:ıkiyetini gö
rünüz. Kaleminden kudret . .. Hür-
riyet sevgisinden ateş ... Hakka o

lan aşkından cesaret alan 
büyük adam: 

EMiL ZOLA 
A 

Bugün LALE 
Sinemasında 

Eşsiz yıldız 

PAUL MUSİ'nin 

kudretile tekrar yaşıyor. 

DİKK..A.. T: Londradan tayyare :!<' 

gelen türkçe Paramunt Jurnalda i! 
harbin son vakayii 

Bugün saat 1 ve 2,30 da ucuz ,,. 
matineler. Tel: 43595 

........ , ..... ıızııı ..... ~ 

ı·------·ım ... 
TAKSIM 
SİNEMASI 
Yarın matinelerden itlbaren 

(Sayımdan sonra) 

Türk milletinin ve Türk ordusu
nun kahramanlık destaıu olan 

ÇANAK KALE 
GEÇiLMEZ 

Türkçe sözlü - şarkılı - muazzam 
mill1 ve askeri film 

Ezeldenberi kahramanlığı cihanı 

saran Türk ordusunun yenilmez 

kuvvet ve kudretinin, Türk aske

rinin hiçbir .ıcuvvet ve sll~h kar-
sısında eğilmediğini bu filmde 

göreceksiniz. 

Şarkıları yapan ve hazırlayan s .. \
DEDDİN KAYNAK büyük müzik 
ve KORO HEYETİNİN iştirakil~ 

tanınmış okuyucular tarafından bu 
filme mahsus milli ve vatanı 

~kılar. 



Romanya 
Petrolleri 

(Ba•tarafı 1 ind sayfada) 

ni Alman ataae.militeri Alman seı:fareti

ue Jnmiıtir. 

Tunadan Alman tahtel
bahirleri geçiyor 

Umumi nufus 
sayımı 

(Bastaarlı 1 inci .a1;fada) 

Mihverin 
tazyikleri 
(~d-) 

Jalk dışarıya çıkabilecektir. gevşek ve uysal davranmanın ken-
Sayıma en nihayet saat sebze kadar dilerine hiçbir fayda teınlıı etıniye

başlanına~ı lazım geldiğine göre hazır- ccğini pekitlli anlanıışlaİ'dır. Yuna
Jıklarını tamamlayan kazalar, sayıma ye nistan, Romanya vaziyetine düş
dide başlayabileceklerdjr. Yarın her yer tüğü takdirde, bunun avakıbı ne 
kapalı oJac-ağmdan halkın yiyecek, içe- kada.r vahim olacağını blhnektedir. 
cek ve sair ihtiyaclarını bir gün evve- l\ı1emlckct bir taraftan Alman ... İ
llııden rahatça tedarik edebilmelerini te- talyan işgaline uğrayaeağı gibi 
onin için bu akşam bi.itün mağaza ve kafi bir açlığa da nlahkÖ:m olacak
Jükk8.n1ar sa::ıt 23 e kadar açık kala- trr. Y11nanislan, muht:ıç olduğu 
·aktardır. Ha.lk1n sayım gününün ekmek buödayı, SOY)Ct Rusyaslan ve A
·htiyacını da bu gün temin edebilıne- vustralyadan, yani deniz:uarı mem
cri i{;in kaymakamlar fırıncıları fazla leketlerden tedarik etmektedir. 

ekmek Çlkarmığa ınecbur etmişlerdir. Alman - İtalyan işgali altında ka
"3ütciiler, yarın sabah saat 6,!:0 a kadar lan bir Yunanistana, deniz yolları 
:ütlerini dağıtmış olacaktır. Sayıma sa- kapanacaktır 'WC İnP"iliz deniz ve 
t yedide başlanacak~a da halk saat hava kuvvetleri, Yunan toprakla

)CŞtt"!l itibaren e'Ç"lcri11dcn dışarıya çı- rmda tesis edilecek oJan mihver 
{nmıyecaklardır. Yarın her kazad:ı. hü- ! üslerini tahribe çal1$acaklardır. 
klım<"t ve belediyr. doktorları, ebeler, 

1

. Bu. Yunanist9nın ikj ateş arasında 
·tü~·uk sıhhat memurları vazifeleri ba- kalması ve har•.p olması demektir. 
<ında bulunacaklardır. Bunların kolla- G<'neral Metaksas ve Kral Jorj gi
ında bandlar bulunacaktır. P..esmi dok- 1 bi tedbirli ve iyi görü~Jü şefler, 
·orlardan başka bir doktor getirmek is- ' düFmanlıkları aşikir olan devletle
•cyenler ıittikleri lı::ırakol vasıtasile ken ı rin Yunanistanı işgaline miisaadc 
ji adres1~rini ve getirmek istedikleri dok etmekle İngiltere gibi denizlere 
orun sarih adresini, nahye veya kaza- hakim bir dostu ve h3miyi de kay-
laki hilln'lmet tabibine yazdıracaklardır. bedeceklerini bilmez değillerdir. 
Gerek usmt .ve gerek hususJ doktorla- Diüer taraftan mihver devletle-
ı·ın hastaların evlerine !"evki hususunda ri. Yunanistanı Romanyaya benzet-

IKDA• 

POKER-PLAY 
bıçakları geldl. Her yerde 
bulunul'. markaya dikkat 

ediniz l"OKER • PLAV 

Deposu: 
.JAK DEKALO ve IŞÜR. 

ISTANBUL Tahtak•I• No. 51 

DÜNVANIN 
• • 

EN iYi 
TRAŞ 

BIÇAKLARIOIR 

Londra, 18 (AA) - Times gautesi 
Belgrad muhabirlnin bir m:lk.alesini neş
retmiştir. Muhabir, Balkan matbuatında 
Bul.garistc:ı.nda Alman klt.'aları bulundu
iuna dair yapılan neşriyata Almanlar 
t:lrat.mdan yapılan ~:kzibin Bulgarjsta
nın müphem vaziyetini aydın lathğına 1-
,aret elmektedir. Üniformal1 .aske-rlarln 
geldiği hakkında hiçbjr haber olmama
aJna mukabil memlekely ardı gelmi)'.'en 
seyyah akınının istilasına uğramJŞtır. 

İtimada değer raporlar, Almanların Bul
garistanın şimali garbi mıntakasınd:ı biı 
dinleme postası kurduklarını ıösternıek
tedfr. llafka lıaberelr de Tuna 7olu ile 
Bu?garistanla Romanyaya Alman deniz_ 
alt..ları gönderildiğini bildirmektedir. 
Alman matbuatı, Buli:aristan da k.omau 
lari1e- rnünuebeUerini hallettik1~n son
ra Avrupanın yenjden teşkilAtlandırıl
masında mühim bir rol oynamağa nam
zet bir memleketten bahseder gibi bir 
Usan kullanmaktadır. Balkanlar mınta
kasında mihver pl3.nları tebellür ediyor 
demektir. 

1 - Viyanadan alınaıı ha
berlere göre Alman matbu
atı İspanyanın harbe girmesi im
kanından ha.hset.memek için emir 
almıştır. 

o gün sayını işleri ic;in ka1.alar emrindf" tikleri veya zorla i~valc kalkıştık-

~~l~~:~u:: ö~a~:~~~~:~~;,,~::,s~~: ~·:~ -ı::~~~e·d!:f!:~~~=~~~.d;u~.: 1 1 S TAN BU L e ELE O 1 YE S 1 N O EN t 
mobillerden istıfade edilecektir. adalarını işgal ederek buralarda il 
tSTANBUL VALİLİGİNİN TEBLİGJ tesis edeceği hava üslerinden Ro- '-.----------------------.. ·---· manya !'ctrollerine kadar U2anan • 

2 - $imali İtalyadan alınan iti
mada değer raporlar, İtalyadan 
cenuba J?itmek Ü.Zere Alınan kıt'a· 
lariyle dolu trenlerin geçtiğine i.şa. 
ret etmektedir. Bu kıt'alarm, Trab
lusgarba gönderilerek Mısıra karş 
yapılacak bir taarruzda kullanıla
cai!ı veva T-unus ve Cezayirden 
l(ecirilerek mihverin Amerikaya 
irar<ı müdafaası için hayati addedi
len Atlas sahilindeki ü.slere sevke
dileceği >Öylennıektedir. 

3 - Sar ki Polonya istikametinde 
Alman kuvvetlerinin mühim hare
ketler yaptığı haber verilmektedir. 

Ayni Viyana menıbalar:ndan a
lınan haberler Berlinin, Moskova
yı, AVTupa<la mihverin ön safta bir 
rol oynadığını tanıdığı ve Sovyet
lerin mihverin hayat sahasına kar
şı hiçbir .l)'.lunalefet "östermiyeceği 
hakkında bir beyanatta bulunma
ğa icbar etmeğe teşebbüs ettiğini 
f:OOtermektedir. 

Yugo~lavyanın vaziyei 
Tiirkiyeye bağlı 

İstanbul Valiliğinden: bir hava harbi yapacağını hesapla-
20 ilkteşrin 1940 p:ızor günü umuml mak mecburiyetindedirler. Ne Al

"1ü!us sayımı ynpılacaklır. S:::ıyın hal- man ve İtalyan tayyaJ"eleri, ne de 
kJn aşağıda yazılı hususlara dik.kat et- petrol mıntakasıntlaki Alınan ve 
·nelerini ehemmiyetle rica ederim: Rumeiı hava defi topçusu, petrol 

ı - 19 ilkteşrin J94D cumartesi gü- rnıntakasının bomlıalanm.asına ve 
ıil saat 23 e kadar bütün dükkiınlar <l- tahrip cdilnıesine asla nı3ni olamı
·ık bulunacağından pazar gününe ajt \'acaklardır. İ11giJiz hnva kuvvetlc
lıUyaçlann cumartesi günü tedarik o- ~inin Almanvavı, Alman i::gaJindc
lunması 13zımdı.r. ki bütün memleketleri, İtalvayı, 

2 - 20 ilkteşrin 1940 pazar günü soot Oniki Adayı ve Libyayı istedikleri 
l ten sonra sokağa çıkılması yasaktır. zaman rahatça bombalaınakta ol
Ierkes bu saatten sonra ikametgAhın- nıaları, bu iddianın en kuv\·etli ve 
la sayım memuruna inti7..ar ederek me- kat'i deliHd:r. Arnavutlukta işle
nurların soracaklan suallere doğru ve tilmekte bulunan ve İtal)·aya mnh
abuk cev•P vermeleri icap ed.r. dut miktarda olsa dahi petrol tc-
3 - Doktor, ebe ve ilaç gibi ihtiyaç- ınin eden kuyular da ayni iıkıbete 

ar, sayım günü kapılarınızın önünden uğrayacaklardır. Petrol ilıtiyaçları 
eçecek zabıta memurlarına haber ve- gittikçe artan mihver devletlerinin, 
·i!füği takdirde temin olunacağından bu Roman,,a ve Arnavutluk petrolle
ebeple dahi sokağa çıkılması yasakt'.r. l rinin imhasını göze aldırmadıkça 

4 _ Sayımın bittiği top atılmakla ılan mantıkan Yunanistanı harp saha
x!ileceğinden top atılıncaya kadar so- sı haline sokmamaları icap eder. 
'-:ağa çıkanlardan 25 liraya kadar para Yunanistan, bugüne kadar, mih
~ezası alınması, vettmiye<;eklerin hapse- ver tazyikına mukavemet etmiştir: 
iilmesl kanun iktiuısından olmakla ka- bundan sonra da mukavemet etme
,unun bu hükmünün tatbikına meydan mesi için bir sebep yoktur. Çünkü 
'erilmemesi ve çocukların sokağa çık- Daily Telegrapb gazetesinin, baş
T1alarından velilerinin ayni suretle mes- makalesinde dediği gibi, cBu üç 
ti tutulacaklarının balırda tutulması lA- memleket (vani Yunanistan, Yu
'1mdır. ~oslavya, Türkiye) biliyorlar ki 

rap menfaatleri burada l)irleşmek'
tedlr. 

Mihverin hedefi 

mücadelede kay;bedecekleri şeyin, 
muta:vaatla kayıbedecekll!l"inden 
daha fazla olmasına im.kan yok-
tur .• 

Abidin DAVER 

Haseki, Cerrahpa~a. Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar hastanelerile Zeynep 
K8mil doğum evi ve sılıb! müessesatm J'1]1ık ihtiyacı için lüzumu olan sabun, 
soda, ı.eytinyağı ve zeytin tanesi 2~90 numaralı kanunun 40 mcı maddesinin 

l!On fıkrasına göre pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin bedeli 8026 liro ve ilk 
teminatı 601 lira 95 kuruştur. İbale 2511.fl""l:O cuma ııünü saat 14 le Daimi 
encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 
940 yılına ait Ticaret odası vesikalarile ib.al~ günü muayyen saatte Dalın1 en
cümende bulunmoları. (10064) 

/..$; ERLiK iSLERi 
' 

Kısa hizmetlileri §Ubeye 
davet 

ı - 316 ila 336 doğumlu yüksek eh
liyetnamell kısa hizmetliler sevkedile
ceklerinden toplanma günü olan 31 bi
rinciteşrin 940 perşembe günü saat 9 da 
ni.ifus cüzdan ve askeri vesikalarile bir
likte şubede bulunmaları. 

2 - Askerliğini tam hizmetli olarak 
yapmış olan ve bakayada kalmış 327, 
3.28 ve 329 doğumlu erattan bilahare 
lise ve daha yüksek mektep mezunu o
lanlar da ayıu günde sevkedileeekler
dir. 

Gelmi;Jenler hakkınWı askerlik 1<anu
nunun 89 uncu maddesi tatbik ~ecek
tir. 

l!Anen Tebliğ 
Bandırma İcra Memurluğundan: 
İstanbul - Beşiktaş Narh çıkmazınsa 

11 sayılı hanede iken bulunmıyan Ri
zeli Ali oğlu İsmaile: 
Bandırma Posta \ ~ Telgraf idaresine 

izafeten M. Cafere borcunuz olan 21 li
ra 98 kuruşu ödemediğinı7dcn adınıza 
çıkarılan ödeme emrinde gösterilen ma
halde bulunmadığınız gibi, yeni ikamet 
yeriniz de belli olmadığmdar: tebliğ edil
meden geri verildiği ic;in işbu tebUj:in ta 
rafınıza il5.nen yapılmasına mahkem~ 

riyasetince karar verildiğinden bu ita
nın Iıe.şri ferdasından itjbareın yaz.ıJJ 

borcun yedi gün içinde ödaunesi bor
cun taınaınına \'eya bir kısTıına ve ya
hui alacaklının takibat ic..ra~ hakktnd:.ı 
bir itirazınız varsa yazılı müddet jçinde 
dairemize bildirilmesi ve o müddet W;in
de 7 4 üııcü madde mucibi·1ce mal be

Kadıköy Askerlik şubesinden: ı 1anında bulunmanız lazımdır. Beyan\)o 
1 - 1 birinciteşrin 940 ta Yedek Su- bulunmadığınız halde hapisle tazyik ve 

bay okuluna sevkedilecek olan, yüksek 1 hakikate muhali1 beyanda bulundu&U·· 
ehliyebıamclilerin, muamelelerini yaptır nuz takdirde hapisle cezalandırılacağı
mak ijzere 25/10/940 cuma ve en geç nız, borcu ödemez ve jtiraı etmezsenU 
il/10/940 perşembe günü ıubeye milra- hakkınızda cebri icra yapılacağı billn-

Yu<'OSlavyanın dostane münase
bet idame ettiği- yegane komşusu 
Yunanistandır. Yugoslavya hudut.. 
ların<la her ne kadar Alman nü
mavi<leri olmamışsa da siyasi taz
yik siddetle tathik edilmektedir. 
Yuıroslavyanm dahili vaziyetinin 
vasfı mütte'!:ıit olmayışıdır. İtalyan
lar Y unanistana taarruz ettikll!l" i 
taıkdirde Yugoslavyanın vaziyeti 
Q<Jk nazik olacak ve muhakkak 1111-

rette Türkiyenin alacağı vaziyete 
taı:ıi olacaktır. 

Şarktaki vaziyet hakkında bir 
ba<-makale ne,,reden Manchester 
Guardian gazetesi de diyor ki: 

caaiları, aksi halde haklannda kanıml mek ve tebliğ yerine geçmek üzere nan 
tisrnar ederek yok etmek ve kalan . takibat yapılacağı tebligat :renne geç- olunur. (29874) 

• Diktatörler Akdeni:zde İngiliz 
kudretini imha etrneğe karar ver
mişlerdir. Yunanistana yapılan 
tehditler, Sunerle Berlin ve Ro
mada yapılan mü.zakereler, İtalya
ya bir yardını yapılıncaya kadar 
Mısırın istilasının taliki ve Roman
yanın manen ve askerlik 'bakımın
dan fethi hep bundan doğınuı;tur.• 

milletlere bundan kurtulabilecek- mek üzere ilAıı olunur. 
Ieri ümidini bırakmak olan Alman Hali ~ede -

planlarının karakteristik bir hare- nr. ihsan samı Şark Merkez Ecza 
ketidir. Fakat Türk milleti muaz- \ }STAFiLOKOK AŞISI TUR" K ANONiM. a"----Ti 

Yunaniıtana yapılan 
p.ntaj 

zırm bir kuvvettir. Türkleri tecrit [ ., ....... 
etmek i(!in Alınanlar ellerinden İstafilokoklardan mütevellit er- Tasfiye Memmlııiunclan: 
creleni yapacaklarsa da Boğazlar genlik, kan çıbanı, koltuk•ltı çı- 26/9/940 tarihli hissedaron heyeti ka-
tehdit edildii!i taıkdirde arz üzerin- bam, arpacık ve bütün cilt hasta- rarı mucibince birinci kısım olarak his-

Tiıııes'in diplomatik muhabiri 
Yunanistana yapılan şantaj mese
lesini inceliyerck diyor 'ki: 

Almanlar yalnız fetih ümitleriy
le dejtil İngiltereyi yenemedikleri 
için bu vola atılmaktadırlar. Ya
kın ve Orta Şarkta İngiliz kudre
tini kırmak i<;in teşebbüs etmeğe 
meclburdur. Bununla 'beraber, Al
manyanın şimdiden Bol'>azları teh
didi tasavvur ettiği manas:nı mut
lak olarak çıkarmamalıdır. Çünkü 
Alınanlar böyle bir harekete gi
rismeden evvel bir ı;ok unsurları 
bu arada Türkiye ile Sovyetleriıı 
vaziyetini gözönünde tutmağa mec
burdurlar. 

de hiçbir kuvvet Türkiyenin mu- lıklanna karşı pek tesirli bir aşıdır. se seneUeri bedeli."le mahsuben tastı.,e 
kavemet etmesine mani olamıya- 1 ~!!!!L2D~IT~uı~1o~l~a~N~o~, ~1~13~.....!~!!~ heyetince hisse başına 4 lira tevzi ve te-

•Mihver ortağı Romanyaya el 
att.ktan sonra, İtalya, ayni oyunu 
Yunanistana oynamağa teşebbüs 

etmektedir. İtalyan mabuatının 
neşriyatı, Epir ve Yunanistanm 
şimali 11:arbisi ahalisinin hepsinin 
Arnavut ırkından geldiği suretin
de inkişa! etmiştir. 

caktır. 1' diye edileceğiııden hissedaranın hisse 
ZAYİ - İstanbul Umanı idaresinden· 1 senetlerini h~en pazartesi ve per-

Romanyadaki Alman alınış olduğum sıı97 No. lı Uman cüz- ıembe günl~ri saaı 14 ten 17 ye kadar 

kıt'al••ı danırnı zayi ettim. Yenisini alaca(ımdan: İs~bulda Sirkecide Horasancıyan ha-
~ eskisinin hükmü •oktur, 

Türkler hiçbir eğilme alilmeti 
ııöstermemektedirler. Fakat bazı 

ihtimaller için Sovyetlerin vaziye
tinden i!'ffiin olmak istemektedir
ler. Türkler Suriye vaziyetini bü
yük bir alaka ile takip etmı>kte
dirler. Çünkü Türk, İngiliz ve A-

Bükres. 18 (A.A.) - Reuter: 
Umumiyetle emin membalardan 

alınan haberlere göre, Romanyaya 
!(itmek üzere Macaristandan Al
man kıt'aları ge<;mekte ve ay sonu
na kadar Romanyava 30 l:ım Al
man askeri geçmiş olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Türk milleti muazzam 
bir kuvvettir 

Romanvadaki Alman kıt'alarına 
nensup subaylar, yatacak ve yiye
cek haric olmak üzere, günde bin 

Romanvaya vaz'ıyed edilmesi, 1ev. küçük subaylar beş yılz ley ve 
meinlcketleri birbıri ardından is- erler 150 ley tahsisat alacaklardır. 

B O y O K TAP. 1 H 1 ROM A N No: 34 ı riç ağzına yetişti. Anadolu ve Rumeli 
ordulan da padişah ordusile birleşmiıı-

11 :e: ıım-lf:iL"fl!I :U: 0 : Dl :~~r~;:,.~;:ı;a~:u~;e1;!~y:::n::~ 
• , • l1 A, ~ r:;:ıı:1:.1 :Ult A, ;J ı: •• ' A" :=.:a~ı ,;=.,rı;:.cc:~·r ==~ ::: 
-•---- - - --------- 1111.1.: çirmek ve, yürütmek ı.ahmetli o1uyor-

Yazan: M. Sami Karayel ıdu. 
Meriç, kudurmuştu. Bir gece seller 

Meriç kudurmuıtu. Seller ordugahı bash. ,ordugahı bastı. Bir miktar askerin öl· 
mesine, levaumın kaybolmasına sebep 

Kanuninin Mubaç ıeferinden sonra.ki kaymakam olarak Güzelce Kasım P- oldu. 
Viyana seferi büyük tedarikitıa ve tan- bırakılmıştı. Fakat, Türk ordusu bu gibi yuru
ta.na ne başladı. Türk ordusu Viyanaya Fakat, devletin emir ve iradesi vak- yüşlere kabiliyetli ve ahşkandt. Meriçj 
doğru yürüye<:ekti. Almanya hudutları- tin müftüsü İbni Kemalde idi. İbni Ke- 1 söktü ve, geçti. Ht~iran bidayetinde, ya-
nı a§acaktı. mal her neye fetva verirse o, icra olu- ni İstanbuldan ayrıldıktan bir ay son-

Orduyu istanbuldan ve Edirneden nacaktL ra Sofyaya girdi. 
selfi.mlıyanlarn adedi yüz binleri bulua Viyana seferine tam mayısın başlan- Yağmurlar yağıyor, Tuna geçit ver-
yordu. Kanun! tıt~ .. binmiş, ~aiyetl j g~çl~nnda başlandı. Ve, yürüyü~e ge- miyordu. Macar ovaları bataklık halina 
etradilc ordusunun onunde yılnıy~r~u. çıldı. . de idi. 

Teşyi alayı emsalsiz idi. ~ale b~krıclam• ı Tür~. ordusu ... Istanbuldan, ~ado~u-ı Bütün bu.nlora rağmen Türk ordusu 
k::ıdar önde çaşnigirler, ırıute!err~ a r, nun dort bucagından Vıyana onlerıne b 1 d M arı'stana gir 

ı d • · · . temmuz aş angıcın a ac -
kapı ağalan, nişancılar, kazasker er, ogru yürüyü.şe çıkmıştı. di Llik" . - ıl d hayvnn1arclı b-
....... hülisl3.m yürüyordu. Uzun bır yürüyüş vard1. Ondan sonra · ın, ınsaı ar a, 
.,...,, kat kalmamıştı. 

Tuğlu bayrak ile hademei hassa, vü- da bütün Avrupaya meydan okuyarak 
uranın başında padişah, arkalarını ta- Kanlı muharebeler olacaktı. Etiek önünde e:r.-velki seferde olduğu 
itip ediyordu. Yürüyüşte çok zahnletler cekiliyordu. gjbi derhal biı· köprü kuruldu. Üzerin-

b ti Çünk .. · ağmtırl ·~' Bö. ı 1 den geçilerek h1uhaç o,·asma gelindi. R.&vut Paşa çayırına kadar u sure • _ u, mevsım Y . u lUJ. ye o -
&\ ~: iata.nbula Veı.iriham yerine rnakla beraber ordu bır hamlede Me.. İ~ie, orada SulLan Sültyouunn Maca .. 

• 

"' Saffet AJdu.r nında 5 numarada tasfiye memurlarına 

----------"'."'"-:---- müracaat etmeleri ih~n olwıur. 
- Kelepir jııifİİjı bir - Yalbva İcra Memurluğundan: 

D"""M"!R KASA Bir borçlan dola11 açık arttırma ile C satılmasına karar verilen Yalovanın 
Hamamlar yolunda Nuriye otelinin ya-

Satm alınacaktır. (Kasa) rumuzi- rı hissesine ait 2 nci arttırma 28/10/ 
le 176 Posta kutusu adresine ı 940 tarihine müsadit pazartesi günü sa-

1azımlası at 14 te yapılacağı illin edilmişse de 
lım•••••••••mı••ml) tayin olunan günde saat 12 den sonra 

İmtiyaz Sahibi ve N e.şriyat Di
rektörü: E. iZZET. Basıldık• yeu 

SON TELGRAF Basımevi. 

devair tatil olunduğundan satışın ayni 
tarihte saat 11 den 11,30 a kadar yapı
lacağı ilan olunur. (29883) 

ristana Kral nasbettiği Yanos Zapo1ya takımları mücevherli idi. Hil'atler inci 
on bın atlı ile efendishıe karşı tıktı. ile işlenmişti. 

Zapolya Kanun1yi karşıladı. El öptü :Macar Kralı Zapolya, on bin süvarisi 
Ubudıyetirtl izhar ey1edi. (20 temrnuı ile padişahın kararg2.huıda kaldı. Ve, 
m. 1529 • h. 935). seferi hümayunun neticesine kadar böy· 

Macaristan Kralı, alay ile kabul o- lece kalacaktı . 
tundu. Pafüş.ıhın çadırına sokuldu. Pa- Macar Kralı Zapol1a; Türk Vedr!A-
dışah ı·ı ~ııııı Op~ü. zamı ve serdarı İbrahim Paşadan son-

Ka:lunl. ?.facar Y~:ıiı· · nı ki, ili' •. X Mı:- ra ağırlanıyordu. 
haç !nı·tuırf'bl':•iı öen socra J::e,ıiJ bün· Yani, Veziridzam orduyu hümayunda 
desi iıd . ....>nu sağ ".:?:rafına ı;edl.e oturt .. Macar Kralından evvel ıeliyordu. Me-
tu. rasimlerde Vezirifızam birinci derece 

l{anunt soruyordu: mevki alıyordu. . 

_ Almanlar, Türklenn kuv< et vo j Mac~ları.n o va~i~ Of en ~e şim~~ .B~-
kudretini bilmiyorlar mı? da dedıklerı ve, bızım Budın dedıgı.mız 

Zapolya, cevrıp vereli~ 

- P~dişah.ım .. Türk. kuvı; et ve haş-

metinden bihnbcrdirler ... 

- Şarlken bilmelidir ki, Türkler is· 
tediklerıni yaparlar ... 

Ve, sözlerine ~unlan da il~ve etti: 

- .P.'!acaristan Kru.lhğını her türlü ta. 

arruzdan ma!ı.un kınılak için Türk or
dusu hazırdu'. 

Budapeşteye yüri.iyecekti. Biz, Budini 
Muhaç mubarebesind~n sonra zaptet
mjştik. 

Fakat Avusturya Kralı Ferdinand, 
Budüı üzerine yürüyerek zapt.eylemişti. 

Kanuni, Budini tekrar alarak Krallar 

,sarayında ve kiliselerinde Macar Kralı 

Zapolyanın resmi tetvicin! icra edecek

ti. 
Türk ordtısu Budin üzerine yürüdü. 

Padişah, Zapolyaya Hç cins ve a[ılt . . . 
tak.ımll at ile dört müzeyyen hil 'at ihsan kaleyı n1uh;.ı.5.ara ettı. K: ~ı Ferdınand 
etti. j kale:>; ınüd~lf;.o.a cdJyıJrdu. 

Padişahın ZapolJaya verdiği atlorıo (Arkası ''ar) 

it - BlıtlNCfn$alN 

Baş, diş, nezle, grip, romatizm 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılannızı derhal kes 
icaltıada Pade üe bıte alınabilir. Taklitlerden .. kınını 

Her Jerd• pullu kutuları ıararla lateylnlz. 

P. T. T. umum müdürlüğünden 
1 - İdare lht.i1acı için 100 bln adet ilti No.lı panıelen izaUtör ıa 

palı zarfla ek•iltmiye çıkarılııuıtır. 
2 - Muhammen bedel 40.000 muvalı:l<at teminat 3000 lira ohıp eli 

olHmesi 22/10/940 salı Sünü -t 16 da Ankara Evkaf Apartmanı P. T. ~ 
Umum ndidürlül< satm alına .komisyonunda 1apolacalı;br. 

3 - İateldiltt, mu-t temlııat makbuz v07a banka mektubilot 
mm! v..UU muhteTI lı;apalı urllanDJ o IÜIJ ııaat 15 e kadar mezlı:ılr ko 
ınla)oorıa vencıeklerdlr. 

' - Şartııaıııeler Aıtı..nda EvJı:;af Apartmanı P. T. T. levazım, i 
bulda Yeni Valde b-rıcla P. T. T. lenwn 8711i'1at 
riDden ZOO kurul mubbilinde wril<ıeelı:tlr. 

ODEON 
Yeni Cıkan Plaklar 

1 . 

Necmi Rıza Ahiskan 
SANA 10: OLDU GÖNÜL 

GÖNLtıMU BİR TllU DİLBAZ No. 27B387 
AYŞE KIZ 

RUHUNLA BENİ SEV GÜZELİM 
IZTIRABIN SEVGİDEN Mİ ? Noı 270388 

ADAN ALI ABDI 
Noı 270389 GELİN ATTAN İNMİYOR 

AGAM YATIYOR Hallı: şarkısı 

Salıpazarı Deniz Yollama Binasındaki 
Satınalma Komisyonundan 

c- lllllrlan 
Ton 

Yulaf 180 
Arpa soo 
Ot soo 
Sam.an 400 

Xıtaatm ihtİ'111CJ için Kırklareli ambarma teolinı edilmek üzere .,.,ıı:arıda 
miktarları 7azılı 1em, pazarlıkla satın alınacalı:tır. isteklilerin teminatı kat'i-
1eleril<! birlikte 25/10/940 cuma günü saat 10 da Salıpazaruıda Deniz Yolla
ma bUıasındolti satınalma koınis;yonuna m\lracaatlan llAll olunur. «10027> 

)stan~ur levazım Amirliği .~atınalma Komisyonu İlanları i 
~'Marl T-matı _...., c-

Lira Kr. Lira Kr. 

378 72 28 40 8312 adet. 4 köşe halka. 
252 48 18 94 8312 • :ı,5 St. tek dilli çıkrılı;lı toka 

463 88 84 78 11,592 • :ı,5 St. çıtı 1onlı toka 
841 60 83 22 4208 • ÇoJı:;i çengeli. 
420 80 31 58 2104 • 4 St. koçan tokası. 
604 98 27 87 '208 • Pa!dum baılık halkası • 
136 64 25 25 '208 • 4 St. paldwn ucu tokam. 
188 32 12 12 4208 • Hamut burgula hallı:a. 

22 50) 7,5 kilo 2 St. bakır perçin çivisi, 
14 ) D 47 3,5 • 2 St. • • pulu. 
63 12 4 73 2104 adet 1,5 St. tek dilli toka. 
84 11 8 31 2104 • 1 St. tek dilli toka. 

1262 40 14 811 4ZOI • 4 St. çift yataklı hamut kol Jı:;a711 tolca& -56 22 09 4208 • 3,5 St. tek dilli toka. 
2104 157 80 2104 • Hamut alacı. 

378 72 28 40 2104 • Çavdar sapı simit. 
Yukanda 1azılı 18 ltaleın ko~m takımı maı...mesinln pazarlıkla eksntme-

al 25/10/940 cuma günü saat 15,30 da Tophaned, Lv. Amirliği aatınalma ko-
mis'1'>nunda 1apı!acaktır. NUmımeleri komis'1onda eörülür. İsteklilerin Jı:;anunl 
vesikalarile belli saatte .komisyona ıeJmeleri. •530 - 10002> 

* Bir adet prolek&i:ron mllinesl alma· Kuleli askeri füesi için bir adet tabı 
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 21/10/940 makinesi alınacakbr. Pazarlıkla eksilt
pazartesi günü saat 14 te Topbaılede mesl 21/10/940 pazartesi günü saat 18 
Lv. !ımirllği satmalma koıniSJ'onunda da Tophanede Lv. Amirliği satınalma 

yaplacaktır. Tahmin bedeli 800 Ura, komisyonunda 1apılacakhr. Tahmin be
kat'i temi.nalı 120 liradır. ~steklilerin 

1 

deli 1000 lira, kat1 teminatı 150 liradır. 
kat.aloğlarile beJli saatte k.omısyona gel- Şartname ve evsa!ı komısyonda görü-
meleri. 499 • 9728 lilr. İsteklilerin kalaloğlarile belli soat. 

+ ı te komlsyona gelmeleri. 519 - 9s1ı 
70 ton y~tı mercimek almacakbr. Pa- * 

zarlıkla eksiltmesi 21/10/940 pazartesi . 66 ton kuru soğan alınacakhr. Pa
günü saat 15,30 da Tophanede İst. Lv. zarlıkla eksiltmesi 23/10/940 çarşamba 
Amirliği satınalma komisyonunda ,.apı .. günü saat 15,30 da Tophanede Lv. funir
lacaktır. Tahmin bedeli 17,500 lira, ilk liği satınalma komisyonunda yapılacsk
teminatı 1312 lira 50 kuruJ!ur· Nilmu- br. Tahmin .bedeli 5940 lira, ilk temi
oesi komisyonda ıördlilr. ı.teıtıııerln nalı 445 lira 50 kuroıtur. Şartnamesi 
kanuni veslkalarile belli saatte komis- koıniS)'onda g6rilllll". Taliplerin belli sa. 
l'ODa gelmeleri. D08 - 9737 aile: komiSJ'ona ıelmeleri. 529 - 10051 

Büyük Türk Şekercisi 

HACI BEKiR M•mulatı 
Her kesenin harcıdır. Amma, bunları yapmak her 

keıin harcı değildir. 

ALI MUHİDDİN 
• 

HACI BEKiR 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, 

Kadıköy. Siparitleri Tirnrethanenin Merkezi olan 

Bahçekapıdaki mağaza kabul eder. 

1 


