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SiYASi HALK 

Türkiye 
kararını 
vermiştir -Her teca vüzc 
karşı koyacak ., __ _ 
Atatürk, Garp devletlerin

den az motörlü cüzütam bu
lundurması ihtimaline kartı 
Türk orduau için atratejik 

yollar inıa ettirrııittir. 

yırtılan Bir Beri ine en]Ç ö r ç i 1 in 
Signal Mecmu-. b Ü y Ü k Fransızla • 
ası karşısında hava ak•nı ra hitabesi 

Kahire: %1 (A.A.) - Beu!N: Yokm
da Alm:uılar taralmdan bMürll- :reni 
claırbelere da.lr mihver propa,rındamnm 

!C!•ardığı aldahcı haberler her ne kadar 
Yakm Şarkta büyük bir ~ uyandır
mışsa da, Anadoludan ~ cemubu 
ıarkiye yapılabilecek bir AlmaD ai<mı 
ıittikre daha. şüpheli gözükmektedir. 
Türkfyedcn l<'lm haberler, böyle bir Al 
ma..n akını hakkında.ki şüpheyi büsbütün 
arttırmakta.dır. İst.a.nbulda.n SuriJ'eye ve 
Filistin yolu ile Ka.hireye bir se:rabat 
yapaıı Reoter'in muhabiri şu dfktı:Me dıe_ 
ğer lkl hidiseye işaret etınekiedir: -Türkün nefsine, sinirleri

ne, kııvvetine itimat ve i
manı o kadar büyüktür ki 
hiç bir propagandadan 
pervası yoktur , harbin 
ba§ındanberi gösterdi
ğimiz siikU:net ve meta
net, bunan en büyük deli
lidir. Renkli resimler, bi
zim çelikle§mi§ imanımı
zı bozamaz; propaganda
cılara bir sinir harbi za
leri kazandıramaz! 

İngiliz tayyareleri dalga- «1940 da denizlere ba-
lar halinde Alman mer- kimiz. 1941 de havala-

1. - Emniyetine bir tecavüz vuku 
bulduğu takdirde Türkiyenio mukave
met etmek hakkında aldığı kat'l karar, 

2. - Araz.i ic~bı, Anadoludan geçme
nin bilhassa kt;iiın hak.ikaten imkAnsız 
olmas1dır. 

kezini bombardıman etti ra da hakim olacağız» - .. 
Almanlarda Londraya "Hitleri kafadarları ve AtatÜJ'lk, ,ra.rp devleilertnden u mo· 

törlü ciiz.iitam buhmdu.rma.sı ihtimaline 
karşı Türk ordusu için stratejll< yolla.r şiddetli hücumlar yaptı eserile mahvedeceğiz,, 

Nevyork, 21 (A.A.) - Reuter: 
İngiliz tayyareleri, pazartesi sa

bahı Berlinin müdafaa hatlarını a
şarak bir hücum yapmışlardır. Bu 
hticwnu ·Berlinin şimdiye kadar 

====--==-~==•!uğramış olduğu hücumların en 
şiddetlisi. diye tavsif etmek ca-
izdir. İngiliz tayyarelerinin avde-

Yazan: ABİDİN DAVER 

Ce:!. ayım günii akşamı, Tak- tinden sonra birkaç yangın çık
ii2} slın durağında, bindiğim mı • olduğu görülm~tür. Bu akın, 

tramvaym durduğu kı- bu harbin en uzun akınlarından 
sa an<la, şöyle, bir hadisenin şahidi biri olmuştur. Berlinliler, hemen 
o.Mum. Bırkaç çocuk, •Fransızca hemen saba.ha kadar uyanık kal-
Sıgnal!-, •l''ransızca Signal'in 13 mışlardır · "liz t . . 
numarası geldi. diye bağıra çağı- , :. Ingı ayyarelerı, tay
ra, Alınan propaganda nezaretinin ya:e dafn bat~yalarm endahtına 
suJan ucuz bir fiatlc sunduğu bu ıraı;men alçaktan uçmuşlardır. 

Dün Londra radyıosurıuan Fran- ~ ettirmiş, ayni zam:ı.nda bir düşman 
sı:zlara, İngilizce ve Fransızca ılerı !•""•.ketiı:ı.I kolaylaştıra<:a.k yollan 
olarak hitap eden İngiltere Baş- lse bile bıle yapmamı.yt.r. 
vekili sözlerine şöyle başlamıştır: .G:u:etı.o Egy".~·· diyor ki: , 

«Frans ı 1 · 1 <Almanlar Türkıyeden geçmcğe te-
ız ar. bb .. ed ı 1 

Be Ç.. ·ı · ınl ko şe us er erse yollarında petrol bu a-
c n, orçı , sız e nuşuyo- . . 

~·~ Ot ed f 1 b" m1yacaklardır, Buna mukabıl az yıye-
.ı. w.ıu. uz sen en az a · ır za- . 
man h t ld 

- -b· lht d cek ve cephane bulacaklardır. Halbuki 
, arp e o ~ gı ı su e e, · . .. 

sizinle yür .. d .. B .. d .. 1 Almanyadan yıyecek gondermek Jıeıer 
. u um. ll4{Un e sızın e lku t' . f k. d b" h ek !tir Ç'" yürüyorum. y 1 . ki l- vve ının ev ın e ır ar e . un-

dur.:. 0 umuı, es yo )ıru Tuna nehri bir çok kış ayları donar. 

İnaiJtereyi Fr b -1 \Türkiye ve Yunanis1anın vaziyetinde ü-
" ansaya ag ıyan --~ lik kt v - ·· tt h"t k 1ı 

samııni rabıtadan bahseden <'.:ör- mı~,z Yo ur. e eger mu e ı a r. 
çil sözlerine şöyle devam etmiştir: lana, Almanyarun dünyanın bu kısmı 

·Burada, Hi tlerin ·kül etmek is- icin tasavvur ettiği pl3n1arın hepsini mu 
tediği ve bu anda bombardıman e- vatfaltiyetsizlikle neticelendirebilecekler 
dılen Londradayız, dayanıyoruz.. dir.> 

İngiltere hava kuvvetlerınm ü- -----
(Arka.sa: Sa. 3, Sü. 3 de) resimli mecmuayı satmağa çalışı- . (Arkıı.ııa: sa. 3• Sö. 3 d•) 

Yorlardı. (Bunu müvczzilere beda-1---------------------------

~~ ~:~~tı~~"v::i~:~::~. ~!ı~ha~~te- D u·· yun u umum •. ye Türkiye Büyük Elçiai 

Tas'ın tekzibi 

on7:::ı~~~Y b~rek~:ı:ı~raf "':;~~=:~ 1 Stalinle gizli 
takılı bir ııenç, bu çığırtkan çocuk- M ı • • • • • • görüıme yapmadı 
'".rın birinden parasını verip bir ec 1s1 n 1 n 1ş1 n 1 Moskova: 21 (A.A.) - Tas ajansı bil-
Sı~nal aldı; sonra gazet~yi parça- j diriyor: Amerikan United P....,. ajımsı 
Ja.\ 1~ yarısını bıJet atn1aga mahsus A Istanbul muhabirmden aldığı bir habe-

dcnı~~ sepete, öteki 3 arısını da mü- hu·· kum et yapa c k re atfen Moskovadaki Türkiye büyülı: vczzı;n s~ratına fırlattı ve satıcı . a elçisinin 18 ilkte;;rinde Stalin ile gizli 
ç~eııı;~ ~ı~l~nç söz. söyledi. Söyle- bir mülô..'<atta bulundutunu yazmıştır. 
dıklcrını ış1tcmcd1m: Tas~ ajansı, United Press'in verdiği bu 

llerhalde. bu delıkanlı, Signal HAMİLLER İN HUKUKUNU TEMfN ı 1 haberin lıal<:ikat.e uygun olmadığuıı be-
gibi, su Katıln1am_ış bir propagan- Ç N ya~a mezundur. 

da mecmuasının, Istaobul eaddele- HER TÜRLÜ TEDBiRLER ALINDI ---<>---
rinde, tramvay duraklarında, hatti 
tramvayların içinde, halis muhlis 
bir Türk gazetesi gibi satılmasına 
lahamnıfü cdemiyen asabi bir 
.vıırdrlaştı. Eğer, tramvayda değil; 
durakta, onun yanında ol~aydıın, 
kendisine su sözleri söyliyceek!im: 

' •- Aziz vatandaş, bırakınız, sat-
•ınlar! Türk;,.cnin kuvveti bura
dadır. Türkün, nefşine, sinirlerine, 
kun·etine itimat ve imanı o kadar 
b(iyükttir ki hiçbir propagandadan 
P~rvası voktur. Ecnebi gazeteleri
nın memlekete girmesini, satılma
~'·"' menetmez; ecnebi radyolarını 
k ~ıılcıncfri yasak e(ınC2. Tiirk Hü
~~•ı;eti, Türk milletinin akli sclı· 
tı 1~ 1.' • vatanseverliğini, itimadı 
,.' sını, milli vahdetini, Büyük Şe
"' etrafında yürekten gelen ve i-
nanışta d •· -ı~ l ~ n ogan toplanışının sag-
ı: · nı ıgı?ı biliyor. Propagandaya 
lı ~rşı, sızde sinirli bir infialle teza-

ur eden . 
kıi . . ınanmayış, millet ve Hü-
gij::;,etımı.zde ••aktır ve metin bir 
nı . net, ıstihfafkir bir omuz silk-

:;'''~ te~elli ediyor. 
ği Turk köylüsünün ve Mehme(çİ
d n •kulak a~ma?. 'Sözü ıneşhın· 
ıı"r.u? telaşeci, sinirli ve lıeyecan
•kt 1 ~rı dinler, dinler de sonra, 
&uz~ 8 

_ asma!• der. Bu söz, du)·gu
kcn~'.ının .~eğil, sinir kuvvetinin, 

\z?e ı:uvenişin tezahürüdür. 
dı "8 . ız :Vurddaş, bu mecmuanın a
şu ~Ş"D•l'dir. Lılııatte bu kelimeye 
ra bana .verilmiştir: •İşaret.. Son· 
diİtııi 11 !'J•na şıı misallerle izah e
Şar rştir: •Tehlike yahut imdat f. 
Yake ~ Vermek; örnek, yahut öna· 
nezar 1":1•k.· Almanya propaganda 
rafta etı .• bu nıecnnıa ile, her ta
dırnı te~~ beye.:an, korkn uyan
iııtly •k ıçın, tt-hlike işareti ~ek 

Ankara, 21 (A.A.) - Maliye Ve
kaletinden tebliğ edilmiştir: 

Es.ki Osmanlı İmnaratorluğunun 
taksime u/lrıyan düyunu hamille
rini temsil eden düyunu umumıye 
meclisinin bugünkü şartlar İ<'ınde 
vazife gönınesine ve hfunilleri tem-

Lüpeskonun . 
iadesi istendi 

• 
Romanya İspanyadan 
Urdare~nu'nunda 

iade edilmesini i~tedi 

sil etmesine imkan kalmamış ol
duğundan Hükümetin Me.:lise 
meV<fo vazi:felerı mevcut anlaşma
lardakı esaslar dahilinde ifaya ka
rar ver<lilti ve h.amillerın hukuku
nu terninen lazungelen her türlü 

(Arkası: Sa. 3, Sö. l de) 

Birmanya yolu 
Bom balandı 

• 
Japoplar Holanda 

Vekiller 
Heyeti 
Toplandı 
Ankara: 21 ( A.A.) - icra 

Vekilleri Heyeti bu gün aaat 
11 de BU§vekô.lette BQ§vekil 
Doktor Refik Saydamın riya
setinde toplanmış ve ruzna
medeki meaeleleri müzakere 
etmiştir. ----v---

Hindistanı ile henüz fngiliz müstemlekelerinde 

a n J a ş a m a d 1 ~ Amerikanın kuracağı üsl~ 
Antiglis c.Antilles adalan• 21 (A.A.)

'.l'okyQ, 21 (A.A.) - D. N. B_ 0 ng.illere ile-Amerika araauıila seçen 
J apodnya ile

1
Hollanda Hi1ndıstanı !erde akdedilen 8111apn. ınuelbince .,O: 

arasın a yapı an goruşme er hak- adalarda Amerikıılıllır.ııı kuracakları ıı. 
kında bey~naua bul un an haricıye l l•riıı yerleri hıılılnnda iki tarat milınes: 
nezareti sozcusu, petrol meselesi- silleri mutabık kalım§lardır. 

· nın henüz hailedilmedığıru bıldir- ı------------
mı~tır. 

Tokyo, 21 (A.A) - D. N. B. 
Japon donanması tayyareleri 

dün >kınci defa Birmanya yolunu 
bombaJ_amıı;lardır. Tayyarelerin 
vazifesi her şeyden.. evvel mühını 
köprüleri yıkmaktı. Haber alındı
j!ına göre, japon tayyarec ı leri va
zıielerını yaµmı.şlardır. 

Bundan başka kamvon kollarına 
taarruz edilerek kısmen tahnp e
dilmiş, kısmen de dagıtılmıştır. 
Dığer bir filo askeri tesısata ve 

bu ara<la Mengtse'nın cenubu gar-

-BUGON-
Fransız ordusu 
reden yenildi 

Yazan: Abidin Da ver 
3 üncü sayfamızda 

el
1

_Y_A_R _ı N_le 
Köy Muhtarları 

GAZETESi 

t 

.... • t 
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DiKKAT TAKViM HERYERDE ---
Gaaetey e 
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Son Tel~f M•t*••nJ• Ba•ılır 
KURUŞTUR 

Dış Ticaretimiz 
inkişaf ediyor 
9 ayda ihracatımız 
82.114.157 liradır 

• 

• 

---~ .. ,----
Ayni müddet için
de 54 milyon lira
lık ithalôt yaptık 

• 
iT ALYA 
17.528.948 
liralık mal aldı 

Ankara: 2J (İkdam muhabirin
den) - Dış ticaretimize ait d<Ykuz 
avlık esınl rakamlara nazaran bu 
mü<ldet jçinde 82.p 4.157 lira değe
rinde yapı.hm$ olan ihracata mu-

ı...u- Alukn.i-• .ıo-cı = men-ıı bir filo kabil ıınemleketimize 54.182.935 li· 
ra dei(erinde ithalatta bulunulmus-

E den Emir Af r i k a d a ı tur. Geçen renenin aynı devrele-
rine ait rakamlar ise ithalatımızı 

A b d U 11 ah Ş ·ı d d e t ı ı· 99.432.263 lira ve ihracatunızı da 
84.803.532 lira olarak tesbit eyle
mekte idi. 

ile görüştü h a r ek at ~~:;~~~~{1::~;:r:~E 
.. • (Aritası: Sa. t, Sü. 2 de) 

İngilere Harbiye Nazırı İngiliz tayyareleri hal• ~ " " • * •• 

mülakattan ıon- yanın ukeri 

ra Kahireye avdet etti iiılerini bombardıman etti 

• • 
Edene General Wavel Kahirede tehlike 

refakat etmektedir 
-- ., 

İngiliz Harbiye Nazırı EDEN 

Beyrut, 21 (A.A.) - D. N. B. a
jansı muhabirinin ö,ilren<liğine gö
re, İngiliz harıbiye nazırı Eden 
Kudüs voluyla Ürdüne gehnistir. 
Kendisine Orta Şark ikumandanı 
ııeneral Wavell refakat etmektedir. 
Eden, bu seyahati esnasında Ür
dün Eıniri Abdullah'ı ziyaret eyle
miştir ve tekrar Kahireye gitmiş
tir. 

işareti verildi 
Kahire, 21 (A.A) ,.-- Mısırdaki 
~ hava ık:uvvetlerinlıı dünkü 
tebli~de deniliyor ıki: 

Cumartesi günü tayyarelerimi
zin Bingazi ve Demede gemilere 
ve hedeflere çok muvaffakiyetli 
hareketlerinde Bingazi dış lima
nında bir sıra gemiye bombalar i
sabet etrni..,tir. Berkadaki luşlalar
da büyük bir yangın çıkııruştır. 

Bingazide askeri karargaha, kı.ş- . 
lalara ve telefon merkezine bom-, 
balar düşmüştür. 
Bardianın garbinde iuşlalarla 

büyük bir nakliye ıkamyon grupu
na isabetler ıkaydedilmiştir. 

Halfaya ve Buka<la da.fi batarya
lar mevzilerine bombalar a tılın1'
tır. 

Ayni gece 12 Adada Martiza üze
rine yapılan hücumun verdiği ba
sarlar tesbit edilememiştir. 
Haheşistanda Direduada hangar

larda yangınlar çıkarılmıştır. 

Kahirede Tehlikesiz Tehlike 
İşareti 

Kahire, 21 (A.A) - Gece, Kahi
rede iki aJarnı işareti verilmişse de 
hiQbir tayyare sesi L.,itilmeıııiş, 
projektörler ik:ullanı!m~tır. Beş 
haftadanberi Kahirede ilk defa a
l~ Şıreti verilmiştir. 

Başvekil sayım işi
le meşgul oldular 

Ankara: 21 (/lulam) - &qvekit Dolrtor R• 
lik Saydam, bu gün öğleden eO'Hl /8'4tidÜı U
mum MüdiiTlü~ giderek -ıa .ayan ile a
lakadar iflni tetlıilı etmittir. 

- r~ 

Ruzvelt aleni 
Münakaşayı 
Kabul etmedi 

Nevyork: 21 (A.A.) - D. N. B.: Cüm 
buri;yetçi partia1 namzedi V.ılld, pazar 

günü Ruzvelt'i önümüzdeki 30 teııri
nievvelde Baltimore'da kendisile alenl 
bir milnaka~a 7apmal!a bir dela daha 
davet ebniştir. Öğrenildiğine göre Ruz 
ve.it, Vllki'ye bu arzusunu yerine geü
remiyecdini bildirmiştir. 

1 .. 

a 

°"· Resimleri ve yazıları ile 
t.\rkam: Sa. 1, !iti. 1 "'1) 

Abidin DAV.E;B 
MADAM LÜPESKO 
iY~ a üı:ıcii ~fada) 

·ıbi nııntakasında bır miitıiınınat 
faıl:ırikasına taarrLıZ eylemiştir. 
B<ıı.ıııbalar ı.y ı_ısooeı ef.ıni:jt.r, 

Safaeddin Karanakçınuı l 
mühim bir makalesi j Aııl<a.rada Jlı>ıWı aa;rımdıı: Bir ...,.llll ~ Ba.Jan fftııdeld 1olcu1An l<a7do411'oı-. 8071.111 ırWı.ii dim:r"'1a ıeion 
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Musolini 'nin 
son teftişleri 

'T cftisten aonr• Duçe 
Bersaglicri'lerin ma

nevrala-rında bulundu 
Roma, 21 CA.A. \ - Stefani: 

cAmerikan tayyareleri 
Jngiltereye- yüzer. yüzer 
teslim edilmcktedır. Bu 

artacakbu 

:fbZ -=- - ~* ,. • 4' 

Lüpeskon un 
iadesi istendi 

Romanya f spanyadao 
Urdareanun'unda 

ıade cdilmefini istedi 
Bükreş: 21 (A.A.) - D.N .B.: Rumen 

makamları, isp;.ı.nyol nıak.an1lar1ndan, sa 
bık Kral ile kaçan sabık saray mareşalı 

! f !~a~. ;;-, ;~ ~ ık ®re n G<. ~ ~ Gıı ü.,,, a ~ L'" ü ı Dağ 
j F ıb::ı.ret degildır. Fransız ını.ıbarrırı, an· ı illlatJ••••ıııGBtıı.ıılliS:Jı,ıC!:::ıı.ıı~ İtdya \le Bulgary a 

Ynzan: NİZAMETT!N NAZİF 

Bir hafla e1•vel Po rndisinde bir 
yedek oMlıı teff.lş edilmişti. Şimdi l 
Fivünıcnin MusoHni tarafından zi- ' 
yaret e1-.iJdiği bildiriliyor. E~cr 1-
taJ_,, n Öılinin biiyük artisti Gabri
yele d-Anoudyo Danle'nin diyarı
na gtiçmemiş olu.ydı, Balkani:a.r1 
saran bu.::;inkü şartlar içinde Du
ce'nin bu sey:-hati onsuz .}""&J:nıak 
istemiyeceğine bizi inandırabilirdi. 
Zira bu seyahatte, Gabriyele d'A
nonçiyonun yirmi J ıl önce y•pınış 
olduğu bir Fiyume zıyaretinin (eş
nisi seziliyor. 

r a 1 siz la<ılan ı.a,are yaranmak İ\,ln, yalnız İ~ Gel borum ül o ııll 
talyanın elden kaçu-ılmış olo1a.<..ır.1 hat.5 g 

O d U S diye ileri sürüyor. Halbuki 1933 ten, Gazeteler ynzıyorlar ki d.aır tir 
yani Hitlt'r iktidar mevJciine geçtikten soba borusunun tanc~i 125 kuru~.:ı 
sonra, yalnız Fran.~yı değil, İngiltereyi çıkmış. fa.kat aranınca 

0 
da kolay 

e d e n de idare edenler, bir çok sjya!ll't hata.ıa.r kol~y bulu.nam~yormuş! ..... Ma.~~nı
ırlikap etmişlerdir. Bu iki devlet, Al- ki oyleymış, bız de bugun 11'tılıa
manya ve İtalyaya karşı tuttukları si- rek soba hol'USU için ~u n1an.tumc-y • ı d • ? yasetıe, sıkı bir işbirliği yap:ımamıJtar- • k aladık: en 1 1 • dır. AJmanyanın evvela gizli, sonra a- yt Kl:r bu yıl. tez geldi, kuşlar öt-
çıkça sHahıanmac:1na göt yummu~lar:, ·· 

muyor, 
müttehiden enerjik bir harekette bulu- Odunum var, fakat bacam tüt-
namamışlardır. Almanlar Versay mua- mÜy<lr, 
hedesini yırtınca ve e~i sene. RJıin 

Soba kuram dedim, borum yet-
gayriaskert mıntakasına girince İngiliz- t miyor .• 

-Du<:e, tayyare ile Ronchi'ye gel
m~tir. Beraberinde halk kültürii 
nazırı Pavolini ile harbiye müste
şarı general Soddu ve milis erkinı
barbiye reisi general Starace bu
lunmaktaydı. 

Du<;e, Lombardia ve Bergamo 
piyade fırkalarını teftiş etmiş ve 
müteakiben Bersaı;:lieri'Jerin ma
nevralarında hazrr bulunmmtur. 

Londra, 21 (A.A.) - İngilt~r.,.. 
ni!l Amerika sefiri Lord Lothıan, 
Londraya muv: • alında şu beya
natta bulunml.l.'itur: 

t
Urdareanu'nun iadesini islemiştir._U~_a
reanu, ihtilas ve sahte evra: tanz,imı ılC> 

ittiham edilmekte ve Codreanu'nun ölü
münün esaslı scbeple.rinden teliıkk:i D

lunmaktadır. Ayni suçlarla ittiham olu
nan Bayan Lupexo için de bir irade 
talebi htızLrlanmaktaclır. 

RUMEN LEJYONCULARININ 
Bİ.R NÜMA 1.;şi 

Po vadisinde teftiş veren bir or
duya, Fransada veya Brennerde 
bir vazife mukadder olabileceğıne 
kinı inandırılabilir? Hele Dııçe'nin 
Fiyümeyi ziyaretinden sonra ... A
çıkça görülüyor ki Po'da silahlan- ı 
nı gösteren orduya mukadder bir 
vatifc varsa o da ancak şudur: 

Bir Fı·ansız muharriri, hu 
mağlubiyetin muhtelif se
beplerini izah ederken 
Franıız milletinin hu har
bi, milli hir harp telakki 
ehnediğini ve heyecan 
göstermediğini söylüyor 

1er Fnruızlan tutmamış; İtalya, Habe~ 
!istana taarruz edin<'e LavaJ, İngi]terey& 
ıhanet etmiştir. O, hiç olmazsa İtalyayı 
~.~~b~_lsıeydi... Bunu d'.l yapamamış; 
ıkı yuz1u, yarım kararlı, ficiz bir siya
setle işi yüzüne gözüne bulaştırmıştır 
Sonra, kücük itilii.! muhafaza edileme-

-.. Y A Z A N miş, Lehıslanın iki yüzlil bir siyaset ıa-

Gel borum, gül borum, gel de 
yine git, 

Akan gözüm yaşın sil de yine 
git! 

Nalbura vardım k1 saç elmas ol· 
muş. Roma. 21 (A.A.) - D. N. B. 

Mu.solini dün SaDPiani civarında 
Dük De Berı:amo kumandası ?1-
tında bulunan sekizinci ordu kıta
larını teftiş etmiştir. 

<Amerika sür'atle silahlanmak~ 
tadır. Artık Amerikan tayyarelerı 
İn<'iltereve yüzer yüzer teslım e
dilme>ktedir. Gelecek sene bu mik
tar devamlı surette artac~tı<: A
merikan e~karı umumiyesi rngılte-

Bükrc~: 21 (A.A.) - D.N.B.: Död se
ne evvel kurulan cLejyon dostları bir
liği> dün lejyonerlere ilhak edilmiştir. 

21 eylül 1939 da Bükm;te Başvekil Ca
lincsco'yu öldürdiJkleri için dokuz lej· 
yoncunun idam edildiği yerde bir nfuna
yiş yapılmıştır. 

• Yugoslavyada çalışmak vazife
si.• 

Fiyun1c, Balkan yarır.ıadasının 
şimali -arbidcki en uç noktasıdır. 
Ilalya, geçen Umumi Harp sonun
da, bu yeri sabık silah arkadaşı o
lan Sırplardan zorla almı<tı, Giiya 
şair d'Anonçiyo burayı bir küçük 
cele ile zaptetmişti. Fakat bütün 
dün.va bilmişti ki bu çetenin ar· 
du.ıda bütün İtalya vardır. 

lf'A ~ ILJIN OA \ER il itip etmesi önlencmem.lştir. Çek m."""!e-~ _ sınde Sovyet Rusya kaçırılmış, nıhayet 
Ceko.slovakyanın taksiminde Almanya 

IF ransız gazeteleri, Fransız mağ 1 :e ~eraber hareket edc~k- hisse alan 
lüb:yetinin sebeplerini araş- A!hıstan >çın harbe gırllmıştır. HW&

lırmağa başladılar. Haftalık/ a, uzak ve. geniş g.oruşlu ve istikTarh 

Yalın katlı çinko altın taş ol· 
muş, 

Pasla.runış teneke bile has olmuş .. 

Gel h<>rum, gül borum, gel de 
yine git, 

Akan gözüm yaşın sil de yine 

reve yardım zaruretini hisset.mek-
MuseTilerden bir ordu j tedir. Londrarun bombardın:anı 
teıkil edilmesi isteniyor Anıerikada büyük bır hassasıyet 

. .A) _ Bugün Londra-J doiiurmustur. . . . .. .. 
Londra. 21 (A · . 5 . Amerika veya Ingılız bü.kümet-

d 1 İngiltere ve IrJanda ıyo- • . . . d ruh 
a top anan . . . 1 lar- leri hesabına hıçbır vazıfe e -

nbUeri scnelık ıçtımalarını ya~m ş t etmiş değilim Bir senelik gay
dır. Kongre, İngiliz har~. gayr~tıne ~m be betten sonra . hükıirnetimle u-
rnüzaheret etmeği taFiahl~~~ e~~u~~,:~= m~mi meseleler hakkında görüş-
giliı. hilk:Urnetınden ıs ın - ld. 

. :.. lt d b ·r ordu teş- me"c ~c ı:m.• 
nin tngiliz hayra?' a_ .ın a 

1 
ri 1 Har bahsinde Ameri-ka efkarı 

kit etmesini ve Ingılız harp gayretle um~yesinin düşündükleri hak
lf'hine Filistin membalarının seferber e- kında da deıniştir ki: 

wlınesini istemiştir. •Simdi Amerikada bu harbin se-
İsviçre üzerinde meçhul hepleri ve İngilterenin rolü anla-

tayyareler sılmaktadır. Son üç ayda bu. anla
Y" daha fazla inkişaf etmıştır. İn
j!iltere.ve cephane. tı>·-are ve saıre 
vererek her vasıta ile yardım ıçı1! 
umumi bir istek vardır. Askerı 
makamlar fabrikaların günde .. 24 
saat çalısmasıru istem~edır. Boy
le yapıldığını da zanned.iyorwn.. 

Bern: 21 (A.A.) - Reuter ajansı~
dan: İsviçre yükselı: lruırumda he.J'•ti
llin bir tebliğinde :!O - 2.1 ~e:ve1 
ı:eres; bir takım tayyarelerin Isviçre 
arazisi Üzerinden uçmuş olduklan be-
7an edilm•ktedir. 

Düyunu umumi
ye meclisi 

KISAA.JANS 
HABERLERi 

• (Bastaarfı 1 inci sa11fada) Yugo•lavyada 
tedbirlerin alınmış bulunduğu ve 
mali servisin yine .ayni ımü-:sscse-

1 
* Belgrad: 21 (D.N.B.) - Yugoslav

ler marifetiyle aynı su~ctle ıcra e- ya ile yapılmakla olan iktısadi müza-

di!eceiti _?an o~uı;ıur V kili kereleri iyi netice ile bitiren Alman he.. 
Turk DdayıoEder eke yeti dün, Belgraddan a;ynlmı:;lır. 

Av et ec • 
Ankara, 21 (A.A.) - Anadolu Japonyada 

ajansının istihbaratına naz.aran 
1933 Türk borcu tahvillerinin ek- Tokio: 21 (D.N.B.) - Yedi haftadır 
seriyetine sahip olan Türk hfımil- Holanda Hindistanında bulunan Japon 
!erini temsilen Türk bankaları 1 ticaret ve endüstri nazın bu günlerde 
mümessilleri bugün 21/10/940 da Tokyo'ya dönerek hilkumete raporunu 
Ankara va1i ve belediye reisinin verecektir. 
nezdinde içtima ederek aşaf::dalı:i Amerikada 
kararı almışlardır: 

Berlinc en bü
yük hava akını 

(Ba.stıuırfı 1 inci sa11fada) 
L<ınora, 21 (A.A.) - 20/:!.l teş

rinievvel gecesi İngiliz tayyarele
ri, Berline ve şimali !tal.vaya ka
dar şamil olan viısı harekat yap
mışlardır. Hava nezaretlerinin lı.iç 
bir tebliği yoktur. Bu ilı:i m.ntaka
da askeri hedefler boml:ıardınıan 
edilruği gibi Almanyanın sair ak
samı da bombardıman edilmiştir. 
•İstila limanları. na hücumlar ya
pılmı.ştır. 

Bertin, 21 (A.A.) - D. N. B. nin 
bildirdiğine göre' dün gece düşman 
tayyareleri birbiri ard;ndan sıra 
dalgalar halinde Berline hücum et
mişlerdir. Fakat bu tayyarelerin 
ekserisi Bertin üzerine gelmeden 
dağıtılmı!lard.ır. 

Berline gelen birkaç tayyare yal
nız yangın bombalan attığından 
ve askeri veya askeri mahiyette 
hedeflere taarruz etmediği."l.den 
Berlinin mütaleası şudur ki düş
manın gayesi münhasır.an Berlin 
halkını tethiş etmektir. Iki düşman 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Londra, 21 (A.A.) - Hava ne
zaretinin bu sa.bahki bir tebliğine 
göre, 20/21 gecesi iki düşman tay
yaresi tahrip edilmiştir. 
Tebliğde ezcümle deniliyor ki: 

Güneş battıktan ·biraz sonra ba:ş
Iıvan hücumlardan Londraya kar
<ı olanlar sabahleyin bitmişse de 
merkezi !ngiltereye olanlar uzun 
sürmfu;tür. 

lta1va niçin bu jesti yapmı.ş~ı? 
Merak edenlere o zaman şu cevap 
verilmh;ti: · 

•- İtalyanın şnrk hududunu 
sağ-lamlnstrrmak lizımdır.• 

Bu ce\•ap, vaziyeti ka\·rayanlan 
şu !Jakikate ulaşhrmışlı: 

•ltalya, Yugoslavyanın gıırp hu
dutlannı zavıllatmak istiyor .• _ · 

>.r dış PoiJuka Lakıp edilmemışlir. Gnogoıre ı:ozete.':iinde Raynı(ınd Recouly 
2 

F 
. . . - ra.r.s:z millctının harp bleıuedi-<YıkılJ.:iımızın sebeplerı:t dıy~ bt.r yazı· . . .. 

b d 7 J . 7 G" ··mı· .ı ve 1914 lekı heyecan.ı gU:ilern1ediği ya aşla 1. c. ours> yanı • un~ ıs - _ 
. . . . . fO.f.'nldur. Bunun sebebı yıllardanberi le intışctrcl başlayan ve henuz ikıncı sa· b. ' 
ık 1 haılal k da ,,,.. c-nc ı parn1ağı ve altını ile yapılan ylSı ç mış o an ı mecmua .. '5 . 

-· . 1enfı \"e bozguncu propa,.ondadır· as-Henry Bidou, c. 45 günluk bır meydarı . l"k 
1 

ylıta ta .e. • _ 
muharebesi• dıye Fransrz harbini ve rer 1 .ı " _ n. \·a " mefhumuna duş. 

nan tahrikatbr. Frnn~ız meınJ~keUerin-mağlUbiyetini anlatıyor. 

Raymond Recouly, ilk makalesini dip
lomatik hat;ılar, Fran.':iız muhariplerinin 
ruhi h~Joeti ordu mcvcutlannın muka-

. ınu·' u d taı· ,_ b" elerile nifak içinde kaJ.nu.5; biribtrine yese::;.ı :ıra ar or usu, un ve '1,;r 1- .. . . . . 

'·'!' •. , ı· ·· 1 e . 1 k g· luşnıan kesılm..ştir. Butün bu .::.cbepler-

'ie mektep hocaları bile bu proı)aganda_ 
ara Alet olmu:jlardır. Söz ayağa düşınüş, 
nillet, ideoloji kavıaları, parti ıuücade-

ye a...ı aye~z lgt, ına z meoe a~:tg.ı ı ı- ı . . . 
b . ı il b la ... na "ran e Franstz r:ı..1UcL1, 1914. - 18 barbındekı ı ası ara ayırmış,, un r.. z.:. 
mağlUbiyelin s.ebepleri şunlardır: :·bi canla başla harbt'-l ... 1cn-.Jş~ir. 

1 - Diplomatik hatalar: Fransa, Bil- 3 - Ordu Dl'!vcutla:-ının r.H.•I~ay~e-

lyük Harbe girdiği z.a.nıan, Rusya, İngil- sinde, Henry B:dou biraz daha b~ka * tere, Sırbistan, Japonya da beraberdi. rakamlar venncktedir. Ona göre, 10 ma_ 

İtalyanın Yunanist.anı tazyik et- D~a sonra, İtalya, Portekiz. Romanya, ,;ısta Fran..çız ordus.u 115 tilmcndir. Şi
mektc olduğunu tekzibe kalkısn- Amerika da Fransanın yanında harbe maH şarki darulhJrC'k5.tında 9J tümen 
cak değilim. Fakat ne kadar mih- girmişlerdi. au deCa ise müttefik olarak vardır. Bund3 n başka lO İngiliz \'e 1 
verci olursa olsun Yugoslavya Sı- yalnü: İngiltere ile Lehi !tn \'ardı. İn- ?olonya tümeni de bu cephede idi. Ha
rat köprüsünü geçmeğe da\ .. Ct edil- gi!ter~in ku\'vCUi bir ordu vücude ge- rC'kat harbi yapacak ordlı 67 piyade lü
medc.n Yunanistana saldırılacağını tirmesi için 2 - 3 sene l;izımdı. Lehi;.;lan .11en.i ~l~p .bunun. 3~ tanesi mu~~-af, 

Eğ Y 1 , . 20 sı bırıncı sınıf ihtıyat, 16 tanes.ı ıkın_ sanmıyorum. er ugos. avl ava, ise bütürı üıniüerine rağmen aylarca . . . .. . 
b . l ı tt• • · St d. ' ' cı sınıf ıhtıyattı. Bu 67 tunıenın 7 ta. ır zan1nu ar ıapse ıg1 oıa ıno- değil haftalarca bile mukavemet edeme .· .. , . . .. . .. 
viç'in siyasi telakkileri rivayet e- . .' . . . . 

1 
1 nc:sı molörlu ıdı. Ayrıca 5 !iUvarL tume-

git! 

Sobasız odunu nidevim dostlar 
Ben bu kvı nere.ve gideyim dost'. 

!ar' 
Soğuktan kaskatı pidcyim dost: 

lar! 

Gel borum, gül borum, gel de 
yine git, 

Akan gözüm yaşın sil de yine 
git! 

Dann•n tanesi yüz yirmi beşe, 
Geni<i yüz kırka, yani beleşe! 
Tanrım zeval verme, sen şu gü-

neşe. 

Gel borum, gül borum, gel de 
.vine git, 

Akan gözüm yaşın sil de yine 
ııit! 

Osman Cemal Kaygılı 

d. . _. ,. . '. miş\.ı. Fraıısı.z dıplomasısı. Italyayı A - ni ile 3 makineli 3 zırhlı tümen daha ıldıgı derce.ede bakım ıse Yuna- manya ıara!ına kaçırmakla hata etmiş- ' 
nistana bir Italyan tcca"•üzü çok vardı. Bu nıuharrlr, bir Fransı7. zırhlı '' S 
yaklaşınıs demektir. Zira 0 zatnan tir. tlinı.cn:nin· bir Alman zırhlı tümenin;n '' yerıne '' H '' 
Hll'vat, Sloven, Sırp Krallığı Hır· 2 - ~1uhariptç.rin ruhi haleti: 1914 üçte biri old~ı.:unu iddia ediyor: arka- Sayım günü Musevi bir vatandaşın 

Dünden Bugüne 

Vat Ve Sloven Vı·ıa·,.ellerı·nden peL te Almanya, Fr::ınsaya harp ilan ederek daşı ise yansından biraz eL..-.:k oldu.ıc.u-
,, a. ~ s bir çocuğu dı.inyaya gelmiş ve adını Sa-k.sa bı'r zamanda mahrum ·d·ıle- Fransayı istiliı eylemişti. Bu defa, Fran- nu söylüyordu. 

.. yım• koyınuşlar. Ailesı çocuklarının 
bilir. Aksi takdirde tecavüzü da- sa, ALnanyaya harp il3.n etti. Danzig ve Fra.nsızlartn, ne harpten evvel, ne de. böyle uğurlu bir günde dünyaya geHşi-
ha yakın görmek mümkündür. Zi- Koridor gi.bi Almanya ile Polonyayı ala_ harp içinde geçen 9 ay zarfında, ciddi ne hiç si.ıphesiz sevinmişlerdir. Albh 
ra Yugoslavya kendini müdafaa kadar eden bir ihWfıftan dolayı Fransa- blr gayretle tiımenlerinin sayısını arttır_ uzun ömürlü etsin. 

edecek demekti!'> ve müdafaaya nın harbe girmesi, Fran.mlarda, milll mağa çalışmadıkları anlaşlıyor. Alman Bu havadisi matbaaya getirm arka-
basladığı anda Arnavutluktaki İ- bir harp heyec:ını u::randıramamı.1tı. Bir 1 milletinin nu{usça üstün olm:liına mu- daşa riedim ki: 
talyan ve garbi .3-fakcdoa:ya hudnt· ('Ok Fransızlar niçin harp ediyoruz, diye kabil, Fransanın da mü:-ıtemlekelerile - Sayım adını iyi düşünn1~ler. Fa
larındaki Bulgar kolorduları kar~ kendi vicdanlarına soruyor ve harbi lü. beraber nüfusu 110 n1ilyunu buluyor- kat acaba çocuk dünyaya sayımdan bir 
şısında Yuııanİstan bitaraf kalmak zumsuz addediyorlardı. Fransız muhar- du. Esaslı çalışmış olsalardı. Almanlar j gün evvel veya sonra geL,.eydi ne koya-
inıkinını bulamaz, riri, demokrasinin müdafaası için har- kadar bir ordu çıkarmalarına miinı yok- caklardı. 

* Düvunu umumiye meclisinin mu
kavclcnamelerle kendisine veril
:rnis olan vazifeleri bugünkü şart
lar içinde ifa ve hfunillerin huku
kunu temin edemiyecek bir vazi
yette bulunmasına ve Hükfunetce 
ittihaz edilen rmıkarrerata tevfi
kan Türk hamillerinin hukuku te
minat altına alınmış bulunn::ısına 
binaen 1933 Türk borcu tahville
rinin mühim ekserivetini elinde 
bulunduran Türk hilmillerinin ar
t:k mecliste bir iza ile temsil edil-

* Nevyork: 21 (D.N.B.) - Ncvyork Londra mıntakas·nda bir çok 

be girilmiş olmasını da, hit şüphesiz ye. tu. Sonra, Alınanyanın 154 - 160 tüme- Arkadaş cevap verdi: 
nj rejime yarannıak için, mana!':ıZ bulu- nine mukabil, Fransız _ İngiliz - Po

Fiyüme ziyar.etindcn bi~ şey çı- )yor ve askerlerirri7., bizim dem~k.rasimi_ 1 Jonya _orduları 126 tümen cdiyordtl. Bir 
kacak mı? Belkı evet, belki hayır. zi yakından tanıyorlardı; onun ıçın kan- kaç gun harbeden Holn:ndaltJarı sayma-

-- Basit, baştan bir harf değiştirirler, 
Sayım yerine H4yıın yaparlardı. ile Madrid arasında telefon koousma- binalar ·hasara ub-amıs. birkaç 

ıarı yarın tekrar başlayacaktır. Bu ko- yan,l!ın cıkm 1.ştır. Birkaç ölü ve 
nuşmalar 1936 da kesilmişti. Ayni mü-1 yaralı vardır. 

Po ordusunun teftiş.inden bir hırını dökecek kadar, bu df."rnokrasiye S3k bile harbin ilk iki haftasında 20 tü-
şey çıkar mı? aşık: değill"rdi, diyor. menlik Belçika ordusu da beraberdi. 

E. H. 
nasebetle Portekiz ile de telefon muha- -----0--- Belki evet, belki hayır. 3 _ Ordu mevcutlarının mukayesesi: Bunlann hepsi 145 fırka )tadar eder ki 

ber.;b ::~;:~k~~;c:~'.;·B.• _Denizci- Çörçilin hitabesi 
ıer günü münasebetfle Bahriye Naz:rrı 

Knoks, Amerika donanmastna gônde~i
ği bir mesajda donanm~yı C'bu vahım 
anda hazır butunmağa• davet etmiştir, 

Yugoslavya İtalyaya kolaylıkla Fransız ınuharririne göre meselenin en Almanlannkine nazaran, lyi se\·k ve i-
yol verir nıi? mühim tarafı, Fransa ile Almanya ara- d3re olunduğu ve iyi harbedildiği tak· 

Belki evet belki bayır. sında, ha.rl>e hazırlık bakımından yapı- dinle bu kuvyetle, pekAıa mükemmel 

İspanyada 

mesine lüzum kalmadığı cihetle d ·d· 21 _ İspanyanın yeni 
vazifesi hitam bulan Türk dayinler * . Ma rı · 5 er Madridde bu-

k ·ı· . 1 k d . . . 1Ha1·ıcıye Nazırı unn • ve ı ının mem C" ete av etı ıçın 1 Alman polis teskiJAtı re-
k d . . !' l bl. t llınrr.akta o an .. 

en ısıne azrmge en te. ıga ın ya- . . . mler şerefine bir ziya!et vermiş
'l>•lmasına ve keyfivelin bu yolda ısı Hım 
ilanına karar vermişlerdir. tir. (A.A.) 

!f .. ~J! .,,.,.,. 
Bükref oe Aman 

karanlılı dikkat 

(Ba.staartı 1 inci sa11fcu!a) Fakat muhakkak olan iki ·~" bir müda!aa yapılabilirdi. · · ·· d · -r-.1 lacak mukayesedir. Harp ilan edfldiği za midin fevkinae ış gor uğüne işa- varılır: ABiDiN DAVER 
ık ,~ dil · ·ı· man, nefsi Fransada 100 tümen vardı. 

retle sık s v=e en ıotı ayı u- l - Yııgoslav tecrübesi ka~ı- 8.00 Pronram, 8.03 Mu··zik·. Harı·r d b · b kled.kl · · ... "{ Bunlar 3 tanesi ha!i.f makineleşmiş, 3 ta_ ,... zun zaman an erı e 1 erını sında Yunanistan bitaraf kalamaz. (Pi) 8 
ve bu iı;in şüphesiz ·bidayetinde ol- 2 _ Balkanl:ırdaki her hiidisede nesi zırhlı lümen, 5 tanosi ha!if süvari Amerikanın japonyadaki P8~~grM~ k H' .fi15 ajans haberlerı, 
duk.larmı söyliycn başvekil: Bulgaryn mutlaka İtalya ile bcr:ı- tümeni, l? lanesi de kale birlikleri idi. konsooslukları 

8
·
50 

Evuzı : a ·f program (Pi.), 
•Bugün 1940 da, bazı zayiata Alplerde Jtalyaya karşı 5 - 6 tümen bu- · kadını - yemek listesi, 9.()() 

rağmen, denizlere hakimiz. 1941 bci~i. İtalya ile ve Almanya ile lundıırulu}'Ordu. Almanyanın ise 154-160 Tokyo. 21 (A.A.) - D. N. B. Kapanış. 12.30 Pro.ııraın, 12.33 Mü-
de havalara da hıikım· olaca'7ız, da · tümeni vardı. Bunların 10 tanesi urhlı, İyi haber alan Amerikan mem- zik: Muhtelli şarkılar (Pi.), 12.50 ,.. ·- beraberdir. Zıra unutmıyalun, her A · h be ı · 3 05 mı.ştir. · · d Al . 6 tanesi de motörlü lümen idi. Fakat balarından öğrenildiğine göre, A- ıans a r en, 1 . Müzik: Muh-ikisı e manyanın emrındedir. telif k l (P ) 

Çörçil bundan sonra tanklar• Almanlar tank bakımından muthiş biı merika iaı:xınyadaki konso1oslukla- sar ı ar !. , 13.20 Müzik: ~ Nizametti., N~~ı'I d h. d "ilse b. kısmını ka K ık ( makineleri, beşinci kollan ve sa- .. ~ lıstünlüğii haiz idiler. Bir Fransız 21rhh rın an ıç eıı ır - arı.ş proııram Pi.), 14.00 Ka-
iresile Avrupanın en güzel ırkla- ------------·· tümenindeki tanklann sayı.<J, bir Alman patrnak tasavvurundadır. Hogoya panıs. 18.00 Program. 18.03 Müzık: 
rını teshir eden Hitlerin, küçük Papa, Manoileakoyu zırhlı türnenindekinin yarısı kadar bile konsolasluğu teşrinievvel sonunda Cazband (Pl), 18.30 Konuşma 
müttefiki Mı.ı.solhıi ile birlikte, kahul etti değildL kanatılacaktır. ı (Çiftçinin saati), 18.45 Müzık: 
Fransayı bir tavulç gibi kesmek ı :. Hindistanda hurda demir (Ciftcinin saati), 19.00 Müzik: Ka-
!stediklerini,_ de,i!il yalnız Fransa 1 Roma, 21 (~) _ Papa, sabık 1 Franstt muharririnin maka!~ henllz dın kuarteti (Fa majör), 19.30 A-
rmparatorlugunun parçalanacağı. ı Romanya haricıye nazırı Manoi- bitmemiş olduğu gibi, biz de, Ikdıımm '°e çelik ihracı memnu ians haberleri, 19.45 Müzik: Fasıl 
nı, Alsas Lorenle Napol}'Onun Kor- 1 lesco'yu hU9USi surette kabul et- bir sahifesi kadar yer kaplayan bu ma- Delhi, 21 (A.A.\ _ Hindistan- he;~ti. 20.15 Rad~o gazetesi, 20.45 

22 Birincifeşrin Salı 

si.kasının da Fransadan alınacağı- miştir. kalenin yalnız nrı.ruıı hulilsa ettfk. İn- dan hurda demir ve çel>k ihracatı, Muzik: ~~ seslen, 21.30 KonUŞma, 
nı, ordu, donarıma ve hava kuvvet- · Alman Nazırı !4ar eden kısmın diğer :rarnmı da :va- İnafüz İmparatorluğu ve mü~ 21.~ IMuzık: . Radyo salon. orkes-

Refik Halit bir fıkrasında !erinden baş~a . kültür, edebiyat, Filibeye ' tf nn hulAsa edeeeğiz. Yukarıya dercettı. fikleri hariç, bütün diğer memıe-/tı:as'· 22.30 Ajans haberlen; Kam-G:ızetelerin 'baber Tercliii- san'at ve saıresıle Fransanın tam lfl ı l!imiz kısım hakkındaki di!şüncelerimize ketler için mened.i.1ın4tir. lbıvo - Nukut Borsası (Fiat), 22.45 lı «politika bahsinde bir 5°~ mu- olarak ezilecP"ini, Fransızların gö- Sotya:. %1 (A .. A.) - D.N.B. Bıılgaris- gelince: Müzik: R .. a.dyo salon .. o.rk. estrası, ne go··re •Bu·ıa-. her gece a- h · l ··ğü· me vesılesı bu D -
-• arrır er o n - ru önüne koymuştur. tanda bır tetkik se:nlıati Y•Pmakta o- 1 _ Fransanın diplomatik ve siyasi • _ _ 23.()0 Muziık.: ans muzıgı (Pi.), ranlıkta kalacakmış. IIerhalde Juyorlar: dememiş miydim!. HiUerin bütün cürüm ve cina- lan Alman Nazırı. Rust, BU4arislanın halaları, hakikaten b~illı:tür. Fakat bu Altın bıraz duttü 23.25 Yarınki program, 23.3Q Ka-

hir ilıtiyati tedbir. Fakat, Na- İşle şu i; yazdığım gibi ? 1d~~· yetlerinin cezasını çekecef:ini söy- ikinci buyük ~rı olan Filiheye &it-) h.atalar, y.alnız, İtalyanın. dostlar ceph<>- I Altın dün biraz ~üs. .. 237 .. 0 ku_ - oanış. ııcmolla .·1e go-rı·ı·şu··yorduk da: dı·ı·e bı'r cümle kaydedıyorvıt. l. co··rçı·1· . ti 

ıyen · nıış r, suıden düıırnan ı:ephesıne &eçmesinden rıL< üzerinden muamele uonnüstür. - Gazeteler havadisi eksik N~nemolla, bunu okuyunca: ·Bunu •biz sağken göreceğiz. 
vermiş olacalı:lar... _ Aman dikkat et, Refik Çok bcklemiyeceğiz. Bu işin peşin-

Diycrek, ilave etti: Halit bizi de karışlınnasın. O- deyiz. Atlantii(in ötesindekiler de 
nu öyle yapan .bazılan. de~ bunu bekliyorlar. Eminiz, onu bü-

- Benim zannıma göre yal- valnız •Necip Fazıl Kısaku- tün etrafındakilerle ve yaptıklari-ıız Bükreş degı"'l, bütı1n Ro- ı h ed ,.. 
~ek• tir!.. e ma v ece>;ız. ınanya hali ve istikbali ile Dedi. A. ŞEKl_P_ •Son gülen iyi gülecektir .• 

l~kiairia~n~lıiikitaidiır~!.iiiiiiimiiiiiiziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiim İngilizlerin Fransızlardan ne is-
!! tediklerine geçen başvekil: 

Senenin en fevkalade filmlerini elde elnıel:"e muvaffak olan 
tanbulun en bliyük sineması 

Çenherlitaş 0·";;;,~ .. Ferah 
Yarın matinelerden itibaren 

is-

A lkspres (Türkçe) 

<Biz İngilizler sizden ne istiyo
ruz. Zafere varmak için bize yar
dım edemezseniz, bize mani olma
yınız. Bir gün gelecek sızın hesa
bınıza duran kolu takviye edece
.,. ı·ze, her muvaffakiyetimizde 
'°'ın .. , · · 
kanınızın kaynıyacagına «aıuız .•. 

__jYARIN AKSAM 

ISARAYveİPEK 
~fNEMALARINDA 

S•nenin en biiıyfılı Sin•tna lıdJisesl ••• 
Ş•rlı Ed.bi,yctının Ro11teo U• Julye.t'i 
Ş.rlı Filmcilifinin en meht•ı•m •serı ••• 

LEYLA 
TORKÇE SOZLO. Yeni 

Musil.·i : Ü S T A D 
ll'IECJ\'UN'un yeni ve nefis şar
kılarını •Öyliyen: 

BU,-Uk TORK Şairi FUZULl'nln 
Kitabından Alınan 

ile MECNUN 
Şfirferi Yazan VECDİ BINGOL 
SADETTİN KAYNAK 

Azamet ve ihtisamilc basları döndüren ... Heyecan ,.e hclecanla
~ile li'ulhlcri d~rduran ... ·Yiğitlik tarilıinin parlak efsanesi; 20.000 

san'Jtkar, 10.000 şimendife~ ci ve_ 1.500.000 '!"!ara mal olan 
CECİL B. de l\fl LLE'ın Şaheserı. 

Almanlar tarafından kontrol .. edı
len radyolara inanılmamasını soylı
yen ve bazı tavsiyelerde b1;1lu.nan , 
C'örçil sözlerini şöyle biLrmı.ştır: M Ü N İ R 

·Allah rahatlık versin, iyi uy-

arın gece ıçın numaralı bilet
ler bugünden itibaren 

SARAY ve İPEK 

LEYLA'nm müessir ve hariku
lade şarkılarını söylıyen: 

MÜZEYYEN kular tC'menni ederim. Hiç şüphe NUREDDiN 
etmeviniz ki çekilen ıztrrapları u-

nutturacak bir sabah doğacaktır. Bu film P ER Ş EM 8 E gününden ELHAMRA sinemasında dı 
• Yaşasın Fr:msa ve yasasın zul- itibaren gii&terilecektir. 

me uğramış bütün meml .. ketlerin l~••••••••••••••••••••••••••••••••••••m•••••ıııııj" bütün vatanperver cocukları.. 1 

- Ayrıca yin• 2 •İn•m•da ila11•t•11 --

JuUand Deni~ 'TÜRKÇE) Paramunt H 
0.-;::ıeri CTORKÇE> 

Harbı av 

SENAR 
gişelerinde satılmaktadır. 

IZMIRDE 

Veygand Ra"!!_ata gitti 

Cenevı-e: 21 (A.A_) - D.N.B.: Viclı7-
den gelen haberlere göre, General Ve.J'
ııand Rabat'a ıı:elın4 ve Gcıırat Nogues 
tarafından karşılıınmıı;ıır. General Vey
gand, Rabat Fransız makamlarile tema
sa girdilı:teıı sonra Afrika Fransa müs
temlekelerinde tefli,5 seyahatine devanı 
edecektir. 

Evlenme 
İstanbul Şehir Meclisi Umumi 

aza.sın dan Zahit Oral'ın oğlu Sü
mer bank fabrikaları teknisyenle
rinden Garam Oral ile sabık A
yan<:ık ma!müdürü Tahir Özkan'ın 
Jozı Ncmika Özkan'ın aldtleri dün 
öi!leden sonra Beyoğlu nikah me
murluğu salonunda icra kılınmış
tır. 

Bu merasimde Vali Dr. Lutfi Kır-. 
dar, Şehir Meclisi Umumisi aza
ları, daha bir çok ıtüztde zevat ha
ı:ır btıhmmeı~tur. 
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Edremit Asliye hukuk hakimliğinden: Yırtılan Bir 
Signal Mecmu
ası karşısıada 1 

BiÇKi va Dl Ki~ 
y u R D u 

Dış Ticaretimiz 
(B~taaT'.fı l inci saufıı.dıı) 

ka ydedilinis oldu.ihı 14.628. 731 lira· 
va mukabil 1940 ın aynı aylan i· 
cindeki dış ticaretimiz, ihracatımız 
lehinde 27.31.222 liral.C. bir fark 
göstermektedir. 

İcabı d~illdü: Edremit Valı:ı!lar idaresine izaleUe w!ı:ili umumisi avukat 
Hayati Barbarosoğlunun 23/10/1935 tarihinde tanzim ve ita ettiği arzuhalde: 

işte biz böyle yapawı, diye ruhlar
da ~•nik uyand.ırmağa, bir paniğe 
önayak olmağa çalışıyor. Signal 
mecmuası bir •teslim ol! > işareu .. 
dir. Bu işaret, ancak tabansızları, 
korkakları, kararsızları, yılgınları 
korkutur. Tehdit karşısında teslim 
olmak ise Tiirkün şanından değil
dir: bilyük milletirni:ıin tarihi bin 
bir misalle doludur. 

•Harbin başındanberi her türlü 
propagandalar ve sinir harbinin 
ruhumuzda boTgun yaratmağa ça
lısan l'ilrültülü işaretleri karşısın
da gösterdii;rimiz sükunet , .e meta
net, bütün bu Signal'lcri minen 
paramparça ettiği için, o mecmua
yı maddeten yırtmağa, üstelik pa
ra vermeğe de lüzum yoktur. 

MuJür 
Ann• Peçaropulo 

Sel~ ~ okıllund.uı dlpı-h 

ve JJaıe mennu, Ma.a.rlf~ musad
dalı d.lploma verir. MSieple ııa

ııanlan bafka - ciin lıa7Jt ,,,_.. 
me!m J'Ol>ılır. 

Adres: Be:rolla, Gıı 1dasara:r 
iıİll•• Suleraml. No . . J •ıiııııım 

DAVET 

Avlık :rakamlar ise, eylül ayı i
cindeki dış ticaretimizi ihracatımız 
lehinde 2.297.887 lira ·bir fark ile 
ithaliıtl'IDlZı 5.075.068 ve ihracatı
mızı 7.372.935 lira olarak tesbit et
mektedir. 1939 un avnı ayına ait 
rakamlar ise yine ihracatunız le-

Ebediyen içimizden aynlan sınıf ar· hinde 5.825.398 liralık bir fark ile 
kadaşlarırndan Emekli Deniz binba:ıı ihracatımızı 11.219.085 ve ithalatı· 
Fehmi Kartalın bugün Kadıköytinde Os
manağa camisindeki cenaze merasimin
de bulunmak ilzere bütün sınıf arka-
daşlarıının merhuma karşı son vazife
Jerini yapmak üzere gelmelerini rica 
ederim. 

mızı da 5.393.687 lira olarak .e:öster· 
mekte<iir. 

Dokuz avlık dı.ş ticaretimizin 
muhtelif memleketler arasınaclki 
inkı.samına gelince, ihracatta bu· 
lundui(umuz memleketler başında 

Arkadaşlanndan 17.528.948 lira ile İtalya, 11.934.500 
NURİ TOLAN lira ile Amerika Birleşik Devletle

ri gel.rnekte; bunları 9.775.620 lira 
ile Romanya, 9.026.146 !ıra ile İnkette, Bertin ve Romanın harp devleri-

İmrahur Hasan Paşa vakfı musakka.fat.ı.ndan olup hususi kanununa tev!ikan 
kapatılmı~ olan Yenikapı Mevlevibanesi tesmlyesine meşrut icarei vahideli 
akarattan Edremidin ~ağı çarşı mevkiinde kil.in hudutları belli bir hamamla 
beş dükk3nm vakfolduğu 16 saler 1283 tarihli il3ın ve vergi kayıtları münde
recab ve tekke ve zaviyelerin kapatılması hakkındaki kanunun rner'iyetine 
değin de işbu musakkafatın Mevlevihane Postneşini Osman ve onun oğlu 

Abdülbaki taraflarından da vakfolarak tasarru:t: edildiği şahitlerin şahadetile 
mtisbet olduğu ve tekke ve za'viyelerin kapatılması üzerine yapılan t.esbitte bu 
Cayri menkuller Yenikapı Mevlevihanesi vakfı olarak yazıldığı haJde her na
sılsa müddenaleyhlerin murisi Abdülbaki tarafından ölümünden evvel bun
lar için mülkıyet üzere tasarruf senedi alındığı ve müddeaaleyh veresesine 

de o euretle intikcıl ettiği öğrenildiğinden müddeaaleyhJer İstanbuJda Top. 
kapı haricinde Gürntişsuyunda 7 numaralı köşkte ölü Abdülbaki karısı Gü
z.ide nefsinden bilasale ve küçük k!zı Gevher namına bUvel&ye ve aynj 
köşkte oturan Abdülbaki oğlu Gavsi ve Rıısuhi ve Yeşilköyde Tayyare mek
tebi müdÜ!Ü Binbaş1 Naim karısı ve ölü Abdülbaki kızı Kerra ve ayni mek
tepte tayyareci, ölü Abdübaki oğlu Celalin mahkemeye çağırılarak muhakeme 
lerin.in icrasHe hiçbir kanuni hakka da~anmıyan tapu sicillinin Jptali1e işbu 
gayri menkullerin vakfı namına tashih kaydının 'Ye fuzuli müdahalenin men
ine ve masarili muhakeme ile takdir buyuruJacak vek5let ücretinin müddea· 

aleyhlcre yükletilmesi.ne karar verilmesi istenilm~ olmakla müddeaaleyhler-

Baş, diş, nezle, grip, romatızma 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal kes. r 
İubında günde üç kaşe alınabilir. Taklitlerden sa!<ınınn. 

Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

Beykoz T IJmen Satın Alma Komisyonundan : 
1. - 6500, 6500, 6500, 6500, 4000 kilo sadeyağı 25/10/940 cuma günü saat 

14 te Beyk:ozda Halle Partisi binasında Tümen satınalma komü;yonunda ayrı 
.ayrı oJarak paı..aılllcla satın alınacaktır. 

2. - İlk teminatları 6500 kiloların bclıcri için 740 kar Ura ve 4000 kilo 

·Bizim iman kuvvetimiz, Signal
rilerinkinden çok daha yüksektir. 
Bakınız, biz onlara SignalJerini 
Taksimdeki Zaler abidesinin önün
de rahat rahat satmalarına müsaa
de ediyoruz; fakat onlar, bu mec· 
muanın bir mukabilini Berlinde, 
Vivanada sattırmağa asla müsaade 
edemexler, korkarlar. Biz, onların 
radyolarını dinliyenlere hiç ses 
eıkarmıyoruz; onlar, ecnebi rad
yolarını dinliyenlerin kulaklarını 
konarıyorlar. Bizim kuvvetimiz iş· 
le buradadır. 

nin tehdidi karşıeında korkudan titrem! eilterc. 6.806.896 lira ile Almanya, 
yen bir hükümet vardır. Matbuat mıh· 6.613.274 lı.a ile Fransa takip eyle· 
ver devletlerinin propagandasına ehem- mektedir. 

. . İthalata .e:elince, dokuz avlık av· 
ıruyet vermemekte ve Ingiltereye _açıkço nı devrede memleketimize ithalüt-
ve mertçe müzaheret etmektedır. Bu t b l 1 !ek ti · 

·ıı t ıa t . tikUil' · lb a u unmus o an mem e crın 
cesur mı e 'se me ve ıs mın m • basında 8.975.097 lira ile İtalya, 
v.er de~le.Uerin.in harben .mağlüp olma-, 7.764.617 lira il. e Romanya 7.160.690 
sıle buyük mıkyasta aliikadar olduğu lira ile Birleşik Amerika gelmekte 
kanaatindedir. 've bunları 6.887.120 lira ile Alman-

cTürk - İngiliz dostluğu öyle sadme- ya,6.659.316 lira ile inııiltere takip 
!ere uğramıştır kl Türkiyeden başka her eyleme!<tedir. 

~~~~--~~~~~~~~~ 

hangi bir memleketjn imanını sarsabi
lirdi.> 

Eğer tramvayda olmasa;vdım, o 
•Sevgili yurddaşun, Mısırda çıkan vatandaşa işte bunları söyliyecek

Elehram <razetesinin •Almanyadan tim; Signal'in; renkli resimleri bi
korkmıyan iki millet: İngilizler ve 

DEMİR KASA 
Türkler. haslığı altında Londra zim çelik sinirlerimizi bozamaz; 
hususi muhabirinden aldığı şu onlara bir sinir harbi zaferi kazan-
telgrah okuyunuz: dıramaz, biz kararını vermiş bir 

cTimcs gazetesi Ankara muhabirinin milletiz; diyecektlm. Bunu, tanı
bir telgra!ından: Avrupada Almanyadan madığun gence diyemedim amma, 
korkmıyan iki mUJet bulunduğu bugün 

1 
bütün a.ziz okuyucularıma söylü

meşhur olan seylerdendir. Bu iki mil- yorum ı.ştc!. 
!et İngiltere ve Türkiyedir. Bu memle- Abidin DAV ER 

ŞeJıerin J'Ü.Z:Ünii •f•rtan hiç ıuphesiz büyük 

Türk Şekercisi HAC 1BEK1RD1 R 

Satın alınacaktır. (Kasa) nımuzl
le 176 Posta kutusu adres.ine 

ya.z.ımlası 

İstanbul Üçüncü Noterliğine: 
(MEHMET SÜLEYMAN ELE-

1\ffi'\I) mahkük imzamı zayi etti
ğimden bafon üzerine yazılı mez
kı1r imzamla vermis olduğum borç 
senetlerimi ödemek veya yenile-
rr.ek icin a lacaklılarun:n adresime 
'müracaatlarını ilan ederim. İliın 
tarihinden itibaren bir ay zarf ı nda 
gelrnivenlerin •bu baptaki hakları-

ALİ MUHİDDİN 
• 

HACI BEKi 
~ ' nın sakıt olacağı malum olmak ve 

işbu füın gazetey e dercedilmek ü
zere yeni kazd rd '.~'m (M. SÜLEY
MAN ELEMEN) bafon imzamın 
tasdikini dilerim. 

TiCARETHANELERİ 
Bahçe/rapı, B~yofla, KaraJıöy, Katf•l?öy 

Siparişleri Tıcartthanenin merkezı olan Bohçekapıdakı ma••ıa 
kabul eder. 

Kok satışları 
E,eğli kömürleri işletmesinden 
Al1C1lara bir kolayJık olmak üzere Yedikule ve Dolma.bahçe gazhanelerile 

Hasköy kok fabrikalarında ve Kuruçeşme depomuzda da kok satl§larına ba1-
lanmıştır. 

Dolmabahçe g:ızhanesinde beş tona kadar, Yed ~kule gazhancsinde iki to
na kadar, Hasköy kok !abrikalannda bir tona kadar satışlar yapılmaktadır. 

Galatada Yeni Yolcu salonunun üçüncil kabndakJ idare merkezimizde es
kisi &ibi bilfimum satışlara ve Kadıköyündc Paza.ryolundaki dcpamuzda da 
Kadıköy ve Anadolu yakası sa~larına devam edilmektedir. cl0144, 

Adres: Samatya He.cıkadın cad
desi 38 No. lu evde mu
ikim Kösele Fabrikatörü 
iken işden çekilen Gü
mli:;haneli MEHMET SÜ
LEYMAN ELEMEN. 

Sah ıs ve h üviyetini tanıdığımız 
MEHMET SÜLEYMAN ELEMEN
in mahkfil< imzası olduğunu tasdik 
ederiz. 

Samatya Hac:J<adın caddesi 38 
Adlive evrak müdürü MEM
DUH ÖGET. 
Bakırköy Zuhııratbal>a 17 No. 
lı evde Ahme. GALİB KUR
TARAN. 

21/T. evvel/940 tarihli bu ilanın 
altına konan mahkü·k imzanın şa
hıs ve hüviyeti yukarda isim ve 
adresleri yazılı şahit ve muarrif
lerin tMdiklerinden anln•·lmakla 
MEHMET SÜLEYJ\.1AN ELEMEN. 
in mahkük imzas ; oldu'Tu tasdik o-

inhisarlar Umum MUdürlllOllndsn Bahçekapı Dördüncü Vakıf l lunur. 940 sen esi T. e\-vel ayının 
21 inci tı n zartcsi günü. 

•••• .. •••••••••••••••••••••ıııİİ han İstanbul Üçüncü Noteri 
I - İdaremiz ihtiyacı Jçin 75 ton amba1Aj otu pazarlıkla salın alınacaktır, 

II - Pazarlık 5/11/940 sah günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Müba
yaat şubcslndeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

Itl - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte teklif edecekleri f iat üzerin· 
den yüzde 7,5 güvenme p::ı;ralarile birlikte mezk!ır komisyona mürataatlan. 

<10152> 

Eeyoylu Tahsil~t MüdUrlUGtı:den: 
Ahmet kızı Naciye namı diğer Nazlının hazineye olan borcunun temini 

t:th"l'ili için sahibi bulunduju Kamerhatun mahallesinin Karnavula sokağında 
eark ve ıimal 22 - 23, garp yol, cenup ev eski 30 7eni 38 numaralı Emniyet 
Sandığına 1615 lira mukabilinde ipoltkli bir bap kArgir hanenin ipotek faz
la. 11 tahsili eınval kanunu hükümlerin~ gQre satılacaktır. 

Talip olanların 7/11/940 tarih.ine rastlayan persembe günü saat 14 ten 
sonra Beyoğlu kaymakamlığında mlitei('kkil idare heyetine müracaatları i~n 
olunur. (10128) 

Hüsamettin Haydar Çamer 

Eyüp Tapu Sicil l'tluhafızlığın
can: 

Eyüpte Düğmeciler mahalle ve 
caddesinde eski 16 yeni 34 sayılı 
aroanın nısıf hissesi Mehmet Ali 
uhdesinde buJu...,duğu iddiasiyle 
varisleri tarafından senede bağlan
mak istendl)(inden bu yerlerde ili
şiği olanların 8 ikincite~rin cuma 
günü tapuda müseccel olm:yan bu 
yerin sureti tasarrufu hakkında 
inceleme yapmak üzere mahalline 
gidecek tapu memuruna veya E
yün tapu sicil muhafızlıihna müra
caat eylemeleri ilan olunur. 

(29919) 

den bilasa.le Gevher namına bilvelıiye Güzide ve Rusuhi ve Kerra ve Cel51 ve. 
killeri avukat Sadri Sıkca ve davacı vekili Hayati Barbarosoğlu ve onun Ed
remitten ayrılması üzerine dlğer vekil Rahmi Adal huzurlarında ve diğer müd_ 
deaaleyh Gavsinin ikametgahı m~hul bulunmasından hakkında yapllan ilAnen 
tebligata rağmen mumaileyhin gıyabın:la yapılan açık duruşma ~onunda: da
vacı vekilinin subut delili olarak ibraz etmiş ~lduğu 16 safer 1283 tarihli ve
sikanın mahkemei ~r'iye iljmı olmayıp Evkaf tarafından yazılan bir tezke
re mahiyetinde olduğu cihetle isbatı müddeaya k5!i olmadığı ve dava olu

nan gayri menkuller tapunun mayıs 1291 de/terinde müvekkillerinin muri
sinin murisi uhdesinde mil1kiyet üzere mukayyet bulunduğu ve tapuda mu
kayyet emval hakkında şahit dinlenme3.ine mesağ bulunmadığı ve esasen vak
fın aynına taaBCık eden hususatta müruru zaman müddeti otuz aıtı sene o
lu,p bu emvalin tapuya tescilinden ve müvekkillerinin murislerinin tasarrutun 
dan itibaren altmış seneyi mütecaviz bir zaman geçtiği cihetle davanın red
dine karar verilmes1ni müddeaaleyhler vekili istemiş ve filhakika 1291 yoklama 

sında: Gazi İlycıs mahallesinde çarşıda kahvehane ve Yahya Bey Hanı ve tara
feyni tarik ile mahdut olarak 391 numaraya kaydedilen hamam ve dükk:An
alnn Ed irnckapı Mevlevihancsi şeyhi Osman namına mukayyet olduğu ve son
radan kurı;ıun kalemle 16 safer 1283 tarihli hüccet ile vnkfolduğu işaret edil
diği tapu esas defterinin celp ve tet~~ild.nden anlaşılmış ve tapu kuyudu 
umumiye müdiriyeünden sorula:rak alınan cevapta: Edremit kasabasının 90· 
99 seneleri eml;lk yoklama defterleri vaktile mahallinden merk<'z.c gelmediğı 

için müddeabib g2yri menkullerin kaydı olmadığı 15/2/1939 larihli tabrlraUa 
bildirilmiş ve Vakıflar Umum Müdür!üğünün 21/2/1939 ve 5 mart 1940 ta
rfhJi cevabi tahriratlarında da: mildde lbih gnyri menkuller hakkında vak!iye 
bulunamamış ise de; Mevlev ihaneye va!{tedilen köy ve arazi ve emldk ve akarn 
ait 19 zilhicce 1279 tarihinde o zamanki pad işnhın yazısile tasdik edilen mu· 
fassal ilmühaber kaydl mevcut olup muteber ve mamıılünbih ol:ın bu kayıt
ta bahse mevzu Edremitteki hamam ile beş dükküna ait Iıkr~ aynen çıkanJarak 
gönderildiği ve Mevlevihaneler vakfı Evkafı Celfiliye adı verilen müstesna 
vakıflardan olduğu ve Osman Salfı.haddinin bu vakfa 2 recep 1267 tarihinde 
mUtevclli tayin edildiği ve ci.illıs mü rıascbctile 17 zilh icce 1277 tarihinde ye_ 
n iden tevliyet beratı aldığı ve fakat bu beratın kaydına da tesadüf edilemedi
ği iş'ar kılınmış ve mezkUr tahrirata 9/ 11/ 1278 tarihli ilmühaberler ve kayıt 
suretleri iliştirilmiş ise de; 16/ 3/1940 tarihinde mahallinde yapılan ta.tıbikatta: 
1291 tarihli müddeaaleyhlerin muris lerine ait kaydın müddeabihi tama
men ihtiva ettiğini ve fıtknt Vak1thır Umun1 MüdilrHığünden gönderilen ku
yudattan: birinci sütunda yazıh ve Kalkancı (!lacı) AJi A~aya a il dükkinın 
hudulları doğru olup e~kiden hamamın sağında bulunan ve Belediye t::ı.ratın

dnn istimltık edilerek yola kalbedilen dükk:.ina ait olduğunu ve diğer dükktin
ların hudutlarını ve sahiplerini ve hu iutlarda isimleri ge<;cn şahısları ve hu
dutların müddeabib dilkk5nlarda.n dördüne uygun olup olmad1ğ:ıru bilemedik
lerini ehli vukuf beynn etmi~ler ve bu sebeple çık.anlan kuyudatın mtidde
abih beş dükkA~a ait olduğu anlaşılamadığı gibi gerek hamamın ve gerek 
dük.kt'ı nlann sahipleri knyıtta göstcril:niş ve bunları icarei müecceleye mer
but olduğu da yazılmış olduğundan l§ 'Ju gayrimenkullc-rin vakına hiçbir ala
lcası olmadığı anaJşılmış ve musaddakilmühaberler ve mübrez mukteza ilimı 
vangın vukuu dolay1$ile icap eden ma .;rafı tc~b i tten ibaret olmasına nazaran 
"akfiyatı müsbet bir vesika olmaktan uzak olduğu tahakkuk etmiş ve esasen 
...-aktın lüzum ifade edebilmesi jçin ah.-3mı sabıkaya göre mahken1ei şer'iye 

~icilllne tescil ~t olup müddeabih g1.1yri menkullerin tescil edilmedjği ve 
\apu kütüğüne kurşun kalemle 16 sa ~er 1283 tarihli hüccet mucibince vak-
11olduğu yolunda verilen şerhteki hüc,et Uie mahkemeye mübre.z mahkemei 
°"er'iycnin bir tezkeresinden ibaret ol ,nası jtibarile bir kıymet i!ade edeme

liği cihetle vakfın lüzum ifade etmeJiği meydana çıkmış ve binaenaleyh 
..nüddeabih emvalin vakfolduğu yolun'1aki iddia sabit olamamış ise de: hadi
sede müruru zaman iddia edilmiş ve d..ıvac1 vekilinin aynından intifa olunan 
"tmvalde müruru zaman cereyan etmi veceği ve müruru zamc:ın cereyan etmek 
'çin tasarrufun mütevelli huzurunda ol ması meşrut bulunduğu yolundaki idd.i.· 
'\sı ise: müruru z.aman cereyan etmiya ı1 emval aynından intifa olunan emval 
olmayıp umumun isti!adesine terk ve \ahsis edilen emval olmasına ve hamam 
'1c dilkkBnlar ise umumun istifadesine \ahsis eWlmiş olmayıp işletilerek ve üc_ 

~et mukabilinde bunlardan istifade mümkün bulunma!!.ma ve Edremitte mineL 
4'.adim vakı!lar idaresi mevcut olup mf < :ieaaleyhlerin ve murislerinin tasarrufu 
Evkaf memuru huzurunda altmış sene i geçen bir z.amandnnberi nıuısız .fası
lasız vuku bulması ve 1926 senesinde müddeabih hamam ve dükkanı.arı müza
yede ile talibine icar etmek üure Vakı :ıar idarcij,inin viiki teşebbüsü hamnmcı 
Hüseyin namına vekili Hnltl Khım tarafından 9/2/1926 tarihinde noterlikten 
yaptırılan bir protesto ile ber taraf edU:nşi olmas.ı itibarile varit gürülememc
sine ve vak!ın rekabesine taalh' k eden hususattfı müruru zaman müddeti otuz 
aJtı seneden ibnret olup bu müddet te belci&:anrnabeHiğ geçmiş bulunma.ınna 

binaen müruru zaman bakımından davanın reddine ve müddeaaleyhler veki
linin masru!u mesaisine göre takdir olunan iki yüz lira ücreti vekaletin da
vacı Vakıflar idaresinden alınarak müddeaaleyhlere verilmesine ve masarifi 
muhakeme olan dört bin dört yüz altmış dört kuruş ile ilam barcı olan dön 
yüz kuruşun davacıya aidiyetine 29/3/1940 tarihinde temyizi kabil olmak 
üzere verilen karar müddeaa1cyhlerden Gav$.inin gıyabında davacı vekili ne 
diğer müddeaaleyhler vekillerine açık olarak tefhlm kılındı. 

Diye yazılı olan ~bu il5.mın tarihi ilfuıından jtibaren on beş gün içinde 
Gavsinin mahkeme kalemine müracaatla ilAmını istihas ve kanun yollarına 
müracaat. etmesi, işbu müddet zarfında müracaat etmediği takdirde hükmün 
iktisabı kat'iyet edeceği iliin olunur. (23926) 

için 452 liradır. •1015~> 

Devlet Damir yolları U. MUdürlüQlinden 
Muhammcı. bedeli (1800) Ura olan 60 Kg. piramldon 31/10/1940 perşem

be ııünü saat (10.30) on buçukta HayJarpaı;ada Gar binası dahilindeki ko· 
misyon tara!ından açık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (135) liralık muvakkat temjnat ve kanunun 
tayin ~ttiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müra
caa U:ırı ıazımdır. 

Bu .i.:fe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıWmaktadır. 

* Muhammen bedeli (1817) lira olan 4000 metre 6 m/m2 ve 2000 metre 16 
m/ m2 bakır izole tel (NGA) 8/11/1940 cuma günü saat (10,45) onu kırk beşto 
Haydar-paşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından atık eksiltme usu-
1ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isleyenlerin (136) Ura (28) kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin etliği vesa ikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komjsyona 
müracaailan Uizundır. 

Bu 1SC ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıblmaktadır. (10147) 

* 24/10/940 tarihlı:ıden itibaren tatbik edilmek üzere, dem.iryol ambarları 
emtia ve eşya kabul ve t~llmt Jçin adi günlerde, mayıs başından birinci 
kfulunun sonuna kadar olan aylarda öğle tatili bir buçuk saat olmak üzere sa
at yediden 18 sonuna kadar. İklncikAnunun ba~ından nisan sonuna kaPar o
lan aylarda öğle tatili bir saat olmak üzere. s.-1<ıt B den 17 sonuna kadar açık 
bulunacaktır. 

Vagonların muayyen tahmil ve llbliye müddetleri 24/11/1940 tarihinden 
itiba re;n bu saatlere göre hesap eclilecekti r. 7004-10135 

B.n k ilo çay alınacaktır. Pazarlıkla 1 37,350 metre kolan ş<'ridi alınacak .. 
eksiltmesi 23/10/ 940 çarşomba (ünü sa· tır. Pazarlıkla eksiltmesi 25/10/940 cu
a\ 14,30 da Tophanede Lv. Amirliği sa- \ma günü saat 14,15 te Tophanede Lv. 
tınalma kpmisyonunda yaptlacaktı.r. NU- ılm.irliği satınalma komisyonunda yapı
munesi komisyonda görülür. İsteklile- r lacaktır. Tahmin bcdeH 14,940 lira, ilk 
rin kanuni vesikalarile belli saatte ko~ teminatı 1120 lira 50 kuruştur. Nümu
misyona gelmeleri. 525 - 10001 nesi komisyonda görülür, İsteklilerin 

* 350,000 metre çadır kolanı alınacak· 
lır. Pazarlıkla eksiltmesi 25/10/940 cu
ma günü saat 14 te Tophanede İst. Lv. 
Amirliği satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 35,000 lira, ilk 
teminatı 2625 liradır. Nümunesi komis-
tonda görülür. 
&ik:alarile belli 
meleri. 

İsteklilerin kanıını ve
saatte komisyona gel

(542) (10117) 

* 3000 adet kadar tevhld semeri iskele-

belli saatte komf~ona gelmeleri. 
(10171) 

9500 adet kıl yem torbası müteahhit 
nam ve hesabına alınacaktır. Pazarlık
la eksiltmesi 5/11/940 sah günü soal 
14 te Tophane Lv. Amirliği satınalma 

komls.yonunda yapılncaktır. Tahmin be
deli 10,450 lira, ilk teminatı 873 lira 
75 kuruştur, Nümunesi komisyonda gö-
rülür. İstekliler kanunı vesikalarile bel
li saatte komisyona gelmeleri. 535-10110 

ti alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24/ * 
10/940 perşembe günü saat 15 te Top· Lv. ~a ve teçhizat ambanndan 54TO 
hanede Lv. fımirliği satınalma komisyo- kilo hurda alüminyum verilerek 1094000 
ııunda yapılacaktır, Tahmin bedeli 15 adet büyük ve 2.735.000 adet küçük kap 
bin 750 lira ili< teminatı 1181 lira ~, ool alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 4/ 
kuruştur. Nümunesl komisyonda görti- 11/94.0 pazartesi günü snat 15,30 da 
lür. İsteklilerin belli saatte komisyona Tophanede Lv. Amirliği salınalma ko
gelmeleri. (473) (10118) misyoounda yapılacaktır. İsteklilerin te· 

* 9000 adet kadar gemici .feneri alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24/10/940 

minatıarile beili saatte komisyona gel· 
melcri. 538 • 10113 

perşembe günü saat 15,30 da Tophane- Eşya ve teçhizat ambarında mevcut 
de Lv. Amirliii sal>nalma komisyonun- 2736 lıi1o hurda bakırdan kazan yaptı
da yapılacaktır. İsteklilerin getirecek. rılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 4/11/ 
lezi nümunelerden belteniarek aJınaca, 940 pazartesi ııünü saat 15 te Topba· 
iından Dümune ve teminatlarUe belli 1 nede Lv. Amirliği satınalma komisyo
saatte komisyona ıelmeleri. 547-10158 nunda yapılacaktır. İsteklilerin teminat * tarile beili saatte komisyona ıclmele-

rl. 539 • 10114 Bir adet uzun pryolu yazı makincsJ 
alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24/10/ 
940 perşembe günü saat 13,30 da Top· 
hanede Lv. ~mirliği satınalma komlııyo
nunda yapılacaktır. İstek.illerin nümu .. 
ne ve teminatlarile belli saatte komis. 
yona gelmeleri. 545 • 10158 

BOY O K TAR 1 H 1 R OM A N No: 37 Dey, Bali Beyin tuttuğu tepelerin önün- du. Türk aSkerleri, merdivenlerle kale 
· - - - de idiler. bencİlerine kadar çtkarak dU~manla çar-

[ E' ıı- ltrJJ(!JtTiot1~"":"""J'fl1' af]:vı"i'fi.~'i:"'"ıfl'ITI! Kasım Bey ile Karadenizdcn Tunaya plljtrlar. Kale muhallıları müthiş ve .· . ' ' ,J 1 1 f:: • ·ıl 111 v! ~! :ılı."J.H .... 1 / '., i>f gi~en gomiler Viyana hizasında, Tuna kanlı muharebelere karşı koydular. 

Harp. . akademisi hayvanatından ÜQ 

Çünkü, karakter ırkl bir hasletti ... İn- adet tay ve Topçu okulu hayvanatındao 
san ırk! karakterini mezara kadar götü- ild adet tay ile Süvari binicilik okulu 
rürdü. hayvanatından bir adet ağır kısrak pa· 

6000 adet mahruti tadır direği alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 5/11/940 
salı fÜllÜ saat 14,30 da Tophanede Lv. 
Amirliği satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 10.500 !im, lik 
teminatı 787 lira 50 kuruştur. Nümune
si komisyonda görülür. İsteklilerin bel· 
U saatte komisyona gelmeleri. 540-10115 -.-

Adet 

10.000 Soba borusu. 

• ı.aıı.Dııai!1 "IJ~ hııııı•· ·J ''Pl ıkll.JUdIAıtU ,.....,. ,,. önunrlc durdular. Türklerin üç hücumu da muvillakiyet-
İşte Yeniçeriler de müslüman ve Bel<.. ırarlıkla aaWacaktır. Taliplerin 23/lO/ 

t.aşi oldukları halde Türk ve müslüman 940 çııamba günü 10 da EdJ.rnekapı ba

teri>iyesile büyfun~ bulundukları halde rlcinde Topçulardan Atpazarıoda satı,; 
memuruna müracaatları. 

1.000 Soba arka dlrse/tl. 
2.000 Alafranga dirsek. 

' lil:J!~j]~l!~]ü: ~ 1 ha1:::: ~~!':;~. V~~=Y~ı:~~am::a:~ si•~::n:•~i::~~· muhafızları gece ka· 
.-.ıı.a.ı.ı..ı ~1:1 Vıyana lyı tahkım edilm~ü. leden çıkanı.k, gece baskınları yapıJ'Of• anadan babadan doitına l<arakterlerinl · * 

muhafaza ediyorlardı, 

Y ulıarıda J'uılı Uç lı:alem boru "" 
dlı'selt 23/10/940 çarşamba ıunu aaal 
15 to Tophanede Lv. Amiri!il satınalrnı 
lcomisyonımda yapilacaldır. İateklileriıı 
getırecekleri nilmuMlerden beğenilerelr 
ahnacalı.ndan temlnaUarile beili oaatı. 
komisyona ıelmeleri. (536) (10111) 

- K,. geldi .•. İstanbula dönelml .•• ====== Yazan: M. Sami Karayel Viyana muhafwarı, e asnn namdar !ardı. 
ıerdarlanndan Alman Jrumandanlann- Fakat, muhafızların bu baskınlan 

Türk ordusu Viyanayı muhasara etmişti dan Fılip'in, Saim Kontu Nikola'nın, kendileri için pahalıya mal oldu. TürK Yeniçerileri teşvilı: edenler, onların to. 

Piyade ve Alıj okulu bayvanat.ından 
Uç adet 1ıatır, 25/IO/MO cuma ıunu 
1a11t 10 da 1.!sküdarda Alpazarmda sa· 
tılacak!N. TaJ.Wlerin ~ memuruna 
mürcaa.Uan, 546 • 10173 Türk mUverrihleri, Viyana muhasara

sını daim! surette idame etmey ip k.lş

lağa çekildiğınden dolayı Kanuniyi ten
k:t ederler, hatalıdır - .. Yanlış görüştür. 

Otağı hümayun Viyananın önündeki 

Simering köyünde idi. Bir tepec11'te ça-

Rekendorf Baron Jan'ın kumandaları askerleri gece baskınlarına ~iddetle mu. runalrı olup devletin mühim makamla· 
Türklere vergi bir iş değildi, Hıristiyan altında olarak yirmi beş bin güz.ide cen- kabele ettiler. Kale<len harice ~ıkanla- nna çıkan vüzera ve rical !dl. Aia-
devleUeri de ayni suretle hare.ket edi- j gaverden mürekkepti. 

1 

nn ekserisi canlarını kurtaramadı. lardı. Cünkil bunlar İslanbuldaki saray- 1 
yordu ... HattA, ecnebt devletler dnha Bu, yirmi beş bin cengetverden ba~ka Viyana önündeki muharebeler teşri· larına dönüp güzel cariyelerile işii n(ış K d k v k f 1 o· kt.. 1 u d 
gaddarane bir usul tatbik ediyorlardı. ayrıca Viyana kalesinin binlerce kişi nievvele kadar devam etti. Artık ki§ eyleyeceklerdi. a 1 öy a 1 ar ıre or "Un 90 

Simering ordunun merkezini teşkil e- muhafız askerleri \· ardı. gelmiş ôemekti. Yenjçeriler de, yazlık yağmalarını yap Y 
diyordu. Sol cenahta Behram Pa~a ne 

1 
Viyana m~hafıı.Jarı kuvv_etleri Al- Lak:n, Kanun! Süleyman kaleye biı tıklarından kısın İstanbula ıelip türlü, ••m:mmg•••••••••••111•••ım••••••••• 

dlr kurmuştu. 

Otağı hümayunun etrafına on iki bin 
Anc.dolu askeri mevki alm~tı. J manlardan, l spanyollardan, ltalyanlar- kere daha umum! hücum yapmak isti· dinsizliklerde bulunacaklardı. 

An 1 . . . dan Avusturyalılardan mürekkepti Kanunl, hez padişahın yaptıgı· gı'bi ado u askerının bır ucu Şevehat 1 ' . yordu. Yeniçeriler ayaklandılar, söylen-
Yenlçeri yerleşti. Yeniçeriler, :P.Iacaris- &uyuna kadar uzanıyordu. Almanya imparatoru Şarlken_ Vıyana- meğe ba~ladılar: teskin için on iki bin Yeniçeriye yirmi-

Sağda Rumeli a~kerile Veziriazam İb- 'ya olanca kuvvetile yardım edıyordu. - Kış geldi ... İstanbula dönelim. ıer altın tevı. eyledi. tan, Avusturya, Almanya, Lehistan, Ro 

Planya gibi ıeferlerderı memnun idiler. 

Çünkü, buralarda istedikleri kadar bol 

ca talan yapabiliyorlar .• Üste de, kadın 
erkek esir alıp satabiliyorlardı. 

1 
Ecnebilerin başkumandanlığını Bav· p dişab, ~--·a --~erini uıı-~ 

r ah '"Tl Pa,a Senmark kapısından Viner- D "k F 'll rd Ah, bu Yeniçrelier ... Ah bu mühtedi 8 
.u. •• ~ ..,.. m ruıı::ııue 

· yera u ası ı P yapıyo u. meydanlarında para vererek, yalvara-
berg dağının e\A'ğine kadar yayılm~lar· ı hıristiyan çocukları .. Ah bu, e<'llebi ruh. rak tu"··-rdu. Filip, o dtvrln en namdar askerlerin- • .....,. ... 
dı. iden biri ıdi. Yinni üç muharrern•.!e Ju insanlar ... Bunlar milslüman olmak.-
Topların k~mı 5-zamı dahi bu cephe- muhasaraya bas~ndı. Ot dela kaleye 1 la beraber hiçbir vakit karakterlerini 

O, devrin ~detine ve usulü harbine de idi. Semendıre Beyi Bali Bey Vincr- hücum yapıldı. jdeğ.i~tirmemiolerdi. Nasıl dt.""ğ.işebiliıı:ii?. 
cöre e:;.ir almetk, talan ılmak, yalnu ber~'in tepeleıindt:, Bo~na Beyi Hüsrev ıı::aıe önler• Hic insanın karakteri de~ir miydi? 

Bu, soysuz heriller.in vücudilnü orta
dan kaldırmak, ocaklarını yıkmak klnı
•cnin ilklma ıeimiyordu. 

(Arka•• "ar) 

-·-ın· ı ·~ 

4619 60 
Kadıköyünde Ibrahimağa mahallesinde Alibaba sokağında t/'3 sayılı bin 

kirgir, diğeri ahşap iki ev ve 5 sayılı k3rgir bir ahır ve mOşlemıi.Alı ile de
nmunda kuyu.BU bulunan 6 dönüm arati bedelinin birinci Uıksiti peşin ve mü, 
tet>akisi dört senede dört müsavi tak1>itte verilmtk ve bedeli t.anı:tnıcn öde
nioceye kadar vakıf lehine birinci derecede ve sırada ipatek gösteriln1ek kay .. 
dile açık arlbnn1'ya c:ıkanlmı~tır. İhalesi 4/11/940 pazartcsJ saat 14 te icm 
edileceğinden isleklilerin yüzde 7,5 tenUnaUarile ml1dür1Uk Ak.arat kalcınin.e 
m\lcacaail•1.,. (9943) 


