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KURUŞTUR 

"-.,ransa Milıverle 
beraber, İngilte
re ye karşı .har. 
bedecck mi? 

Lava/ gibi :zayıl aeci~i 
poli!ikacılar, böyle bir 
şey yapabilirler, lalıal bu 
ihanet, Fran.ayı, Jnrrta· 
ramadıktan batluı, ma· 
nen Je aon derece lriiçiil· 
tüp alçaltır. 

Yazan: ABIBIN DAVER 

a 

o 
ngiliz Ba,vekili Çörçil, 
Fransızlara hitaben Lon· 
dra radyosunda İngilizce 

,.e F'rnnsızca bir hitabede bulun
du· >Anki buna mukabele olmak 
üz~rc de, Vişi hükiimetinin b".şve.~ 
kil muavini olan meşhur Mosyo 
Luvali de Alınan Führeri Bitler 
tarafından kabul edildi. 

Hitlcrle La\'alin ne konu.ştulda· 
rına dair resmi malılmat yoktur; 
çünkü mülakat gizli olmuş ve hiç 
bir teblif( neı;redilmemi~tir; yal· 
nız, A!manyanın Fransayı da ken
di yanında İngiltereye karşı har~ 
sürüklemek istediği hakkında bı~ 
takım rivayetler çı.kmıştır. Gerçı 
v;r: hükumeti bu şayialan tekzip 
etmiş.se de, bir şeyler döndüğü an· 
Ja~ılıyor. 

Çörçile gelince, o Fransızlardan, 
yalnız bir şey istemiş, mcr~k et
meyin biz, sizi de kurtaraca&JZ, fa· 
kat bu gayretimize engel ol~ayın; 
s:zden başka hir şey istemıyoruz; 
dem istir. 

Çörçilin, bi1im meşhur ·ı~J~e 
etme, başka ihsan i.st~mem.> ~~
müze benziyen bu lııtabesı, goru· 
ııü~e göre, - çünkü bu mülakatın 
ne vakit yapıldığını pek iyi bil· 
nıivornz • Bitler - Laval mülaka· 
tından evvel söylenmiş olmakla 
beraber, adeta yukarıda bahsetti
ğimiz dedikodular üzerine yapıl· 
rnışa benziyor. İııgilterenin bir 
koku aldığı ve hunun üzerine, Çör
cilin, Vişi hükılmetine değil; Fran
sız milletinin ta kendisine hitap 
ettiğini tahmin ve kabul etmek 
Yanlış olmasa gerektir. 

Vişideki Fransız hükUmeti, tim· 
d:~. kadar yaptıklarından sonra, 
mihverin kuyruğuna takılar•k İn
giltereye silah çeker mi, dersiniz? 
Fransayı kendi ıaliplerinin Ultuf 
ve keremile kurtarmak ümidine, 
daha doğrusu malihulyasın~ ~ört 
elle sanlmış ıııörünen ve ıbtıyar 
maretaJ Petain'in şöhreti arkasına 
•aldanarak bugünkü Fransııı hü· 
kılmetini ve milletini idare eden 
Laval gibi adamların mazisi ve ha· 
li, böyle bir çirkin harekete ve fe· 
d ihanete müsaittir. O, Habeşistan 
harbi esna,ında zecri tedbirler me
sel sinde de, İnııtiltereye, İtalya İ· 
le bir harp halinde Fransız üsle
rinden istüade müsaadesini ver· 
memiş· zecri tedbirlerin şiddetlen· 
dir:ler~k İtalyanın kıskıvra~ bağ
lanmasına mani olmuş, ~lletler 
Cemiyetinin iflasına sebebıyet.ver
miş ve biitün bunlara multa~~· İ· 
talva~ı da kazanamamıştır. «;:iiıık!i 
açık ~e kat'i hir politika yerıı;ıe, -~-
k . .. 1 .. ••e ka' h bir tarafa, kah o-

ı yuz u ,; . • 
trki tarafa dönen bir sıyas~t t

1
akip 

elmösti Kaldı ki emperyalıst tal· 
Yanın Fransadan istediği top.raklu 
vardı. İtalya, bunlan güzellikle a
lamıyacai(ını bildiği için, Fransayı 
vurınLk istiyordu;. Lava! ne kadar 
do•tluk ııöstersc, Italyayı Fraıısa· 
)'a relbed<.>mezdi. 

Lava!, bugün de, ne yapsa, Al· 
nıanya ve İtalyayı yumuşatıp 
Fransayı kurtaramaz. FranillYJ 
kurtaracak, yalnız İııgilterenin ıı:ıı· 
feridir. Alısi takdirde Çörçilin nut
kunda saydıiı gibi, FranAZ topratı
ları Yllima edilttektir. Fransa, b
riltereye k......, Almanya ve İta)ya-

(Aıbm: ile. •• iL 1 .. ) 

Abidin DAVER 

auGDN 
Romanyada askeri 
faaliyetin gayesi 

Yazan: Emekli general M. N. 
3 üncü sayfada ----·---•I YARIN ı.. , __ r-

El enler 
Bitaraf 
Kalacak 

ltalya .,.., Bulgariatanın 
tehdidi hiç 

bir tesir yapmadı 

Bütün Yunanistan 
Metaksasla beraber 

1 TUrklJed•kl kanaat 
! 

11 On Vilayetimizin nü
fusu tesbit edildi 

Eakişelıir, İzmir ve Adananın 
nü/ usu beş sene içinde 13 er 
binden fazla artmış bulunuyor 

Tasnif devam ediyor 

INGİLTEREYİ BOMBAKDIM AN ESNASINDA DÜŞÜR'ÜLEN BİR ALMAN TAYYARESİ 

AFRiKA HARBi A . k HAVA HARBt 

Londn: 23 (A.A.) - Tın- C•· 
ı.Mesi yuuor: Abnadakt Alınan 't'e 
balyan setlrlerinin General l!e\ak ~ 
sa&'ı ziyaret.l• bir sürü isteklerde ı 
bulundukl&rı baberleri mihverin 
!aydalanabilecel! bir t.e!Aş havası ı' 
çıkarmak arzusunda bulunan mah
fillerden çıktılı zannedilmek1.ed1r. ; 
Yunanı.tan hAdiaelert hakkında da : 
ima iyi malQraat alan Türk mah
filleri böyle bir ziyaretin vuku- ] 
bulmadı,iı kanaatindedirler. Bunun 
la beraber, mihver; ha;,ka Balkan 1 

mernleteUerl üzerine daima taz- ; 
yikte bulunmuştur. Türkiyedeki ka 1 

G .. ı ·· d m e r 1 a AI d 
arp ço un e ing iltere ~anya ado.~rnt 

ltalya&ıların taar- •tt•f k ? dakıkada 
ruzu bekleniyor 1 1 a 1 mı. yangın çıktı . naat bu tazyikin ıimdl artlırılaca- ! 

ğı merkezindedir. Fakat bufitnkü , 
' askeri vaziyet ve mihverin har- ı· • 

lngiliz tayyareleri ltalyan 
üalerine kartı 

ıiddetli hava akınları yaptı 

Kahire: 23 (A.A.) - İngiliz hava kuv· 
vetlerinln tebliğinde deniliyor k.i: 

Tayyarelerimiz.in Sollum ile Bugbug 
arasında, düşmanın motörlO nakliye kol
larile hf1met efradı üzerine yaptık.lan 
hücumlarda bir miktar BE>kerl nakliye 

liri devlet arasındaki i1 
birliği mühim 

ua.ları ihtiva ediyor 

Amerika yeni 
üsler istiyor 

• 

---·---
Dün gece mühim 
hava muharebesi 
cereyan etmedi 

be Balkanlarda başlamamak hu-

' susuodaki arzuou sebeblle Yuna- ı İstatistik Umumu MüdU r"'"''-de •--" faa'-eti , nl!:itan mukavemetine devam ede- ı ~w..u. &.&.")llll M.J 

1 
bilir. BuJııarların hattı hareketi ga- J Ankara, 23 (İkdam muhabirin- İzmir: 184..362 (beş yılda 13.403 
uielerde tefsir mevzuu teşkil et- • d ) U • "f ti t.:.• t t ) Ad Londra: 23 (A.A) _ Hava Nezareti . en - mumı nu us sayımı ne • ~ı ar mıı, ır , ana: 89.990 

İstih8arat Bürosu, İngiliz bombardıman ı (Arlr.uı: Sa. 3. Sö. z de) 1 cesinin kat'i olarak öğrenilmesi İ· (13.5ı7 kişi artmıştır) , Sivas: 41 

tayyarelerinin salı gecesi Hamburg'a kar • • • • • • • • •• , çin Başvekalet istatistik umum bin 247 (7.357 kişi artmıştır), Kon-
t• yaptıkları hücum hakkında ıu ta!si- müdürlüğündeki çalışma sür'atle ya: 56.580 (4.487 kişi artını tır), Es-

kamyonu imha edilmiş ve bir çoğu da Vilki 
ciddl hasara uğra blmıştır. :&rltre' <le M- İogiltereye yar-

IAtı vermektedir: F A N s A d.,vanı etmektedir. Bugün akşa· kişehir: 60.614 (13.569 kişi artmış-
Blohm ve v°"" tezgahlarında inşa e- ma kadar tasniCi yapılmı olan on lı.k 

·1· . t' b 1 d' h d 1 . . tır), Ba esir: 29.059 (2.360 kişi dilm.ıt:te olan düşman harp gemileri cld s M vı aH ın e e ıye u ut nn ıçın- . 
dl bir hücuma uğramıştır. Yüksek in!!- T A K ·• deki nüfusu tesbit edilmiştir. I9l5 a~t~ıştır), Mersın: .30.193 (2573 

ınara ve Gura'da atölyelerin ya~ınmda 1 dım edilmesinde 
bulunan hangarlara isabetler vAkı olmuş 1 

• 
musır Ilık kudretinde tmlarca bomba ve inşaat de yapılan umırmi sayımdanberi J.ışı art~tır), Gazıantep: 57.314 

tez ablaril . havuz! bin ta bu oıt şehrin nüfosu artmış hulun· (6.349 kışı artmıştır), Kastamonu: 
1.!ıın ~:ı::.-:blmıştır~~uhr ha:..~; E D •ı L •ı YOR maktadır. Yalnız Kastamonu nüfu. 13.76\l (he, yılda 31 kişi eksilmiş-ve bazı binalarda yangınlar çıkmıştır. 

Şarki İtalyan A!rikasında Tana gôlU ci
varında Bahardar mevkiinde üç in.tililk 
husule getirilmiştir. Tcssenei'de binalar 
ili.erine üç tam isabet kaydedilmiş\1r. 

Londra: 23 (A.A.) - Röyter ajansının 
garp çölündE.-ki İngiliz. ordusu nezdinde 

(Arkuı: S.. 1, Sti. t ele) 
-----<,_. __ _ 

Bulgarlar 
Kat'i vaziyetini 
tesbit edemedi 

• 
Bulgar ordusunun 
teçhizatı fena 

---·---
Yiyecek fiatlan yüzde 
kırk ni.betinde arttı 

-- sında agır bombardıman tayyarelerı sundan 31 kişi eksilmiştir. 10 ,;ı;,. tir), Antakya: 28.127 (1935 sayı-
Du-ldorf civarında Re!sho!z pe!rol ıas j • yetin belediye hududu dahilinde mında hudutlanmız içinde değil-

I 
!lye fabrika."'"" kar$ yıldırım ı:>bi Jıli- \ • niüusu odur: di). 

:n:ı:=~~~~rd=~:i::ta~i:· Fransızlar mıh-JF R AN K O'S ov y ET 
bombalarla 14 yaııgın cıkm.ışbr. Du ... ı- verı"n sulh tekdorf marşandiz garında da birçok yan-

~ ç=~!i:::R::: bolmuş- liflerini reddetti H i T L E R A L M A N 
Londra: 23 (A.A.) - Hava ve Dahili 

l!mniyet nezaretlerinin tebljğinde deni_ 
liyor ki: 22/23 lecesl bir iki münferit 
taarruz iltisna ediline dü~mun tayyare
lerinin '8aliyeUertne gece yansındruı ev 

- ---·---
buluıuyorlar Ticaret münasebetleri -Ciano Berline Gidecek Hudutta 

(Arlı-: Sa. 3, Sü. 1 de) 

Londra yeniden 1 .. 
ll-iimlnır llu?OI& • • 

NeYJork: 23 (A.A.) - Tasa: Scirppo 1 } n ş a 
Hovard ı:azteleri triislü Vaşington mu-ı ----ı••---

edilecek 
habiri Denny demiı;tir ki: N k T • 
•- :inauız _ Amerlkan iı;birıJiı, iki evyor tmes gaze-

meın1eket deniz kurmaylannm mti1te· teıiniıı mühim yazısı 
rek harekeUerini, m~hrem mahiyette as 

kor! istihbarabn mübadelesini ve ayni Ncvy<ırk, 23 (A.A.) - Hava hü
zamanda iktissdl ve ,;yas! sahalarda ıı· cumlnrna kaı·:;ı İıı.giliz balkının 

kı bir işbirliğini ihtiva etmekt~dir,> 1 aksül!ımelmi bahis mevz~~ eden 

1 
Denny'ye ıöre, kongre azalan Ingiliz- NevJ'urk Tur.es gazetesının I.on

Arnerikan ittifak şartlarının telerrüatını . dra muhabiri diyor ki: 
bilmemektedırler. •Londrada :;eni biı- şehir ve yc-
VİLXİ'NİN ISRAR ETTİGİ NOKTA ni -ı;artlar kurmak fikri giltlkçe 

. .. . . artmaktadır. Lon<lrayı yeniden in-
Şıkago: 23 (A.A.) - Cumhurıyetçıler sa etmek fikri bütün fıkirlere ha· 

Viti Franaanın harbe 
girecegı hakkındaki 

babetleri tekzip ediyor 

1lci dikt&töriiıı cörüımeain
de Ribbentrop ta bulunacak 

Madrit: 23 ( A.A.) - Aı. 

1
- radyosu, Hitlerle Gene
ral Frankonun l•panyol -
Franau; Jiududunda mülaki 
olacaklarını bildirmektedir • 
Devlet Reialerine Von Rib-
bentrop ve Suna relakal e
deceklerdir. 

Nevyork, 23 (A.A.) - Bahriye na
zırı Knok!ı bugün bir ııu\uk •öyleın!ı
tlr. 

Mihverle ispanya arasındaki müıa-

kerelerin Afrikaya yolu açmak için 
bir teşebbüs olduğunu talımin eden 

bahriye ııazın bu te$ebbUs muvaffak 

~~..::....:....-=.::..::.:=.=::..:..::::::.:...: 

1lci tarafı da temin edecek 
tekilde inkifaf etmi• 

partisi namzedi Vilki, söyledifıi; bir nu· Jum<lir. Sakin günlerde halk dü· 
tukt.a sh~le demiştir: . . sün:r:er.~ \-akit •bulunca modern, Fra.nsa BaşvdLD llUl.&vln\. ı...vaı ra bundan böyle Br~zjlya karşl8ındalgöre ~'?et • Alman tkattt mönas~ 
·~ B~z. Amer!kada dıktatörlere .mıı· j hava harbinin neticeleri üzerinde 1 . . naziler bir bava üssü temin etmit o- beUer! iki tarafı da memnun edecek bır 

halilız'. Ingııtereye yardım edılrnesı Je.
1 
durmaktadır. Jnı:iliz milleti mem- Zunch: 2~ (A.A.') :--:- ".?~ksrecht gaze. lacağını kaydeyleıniştir. (Ark&sa: Sa. ı, stı. ı de) 

hindeyız. Bu yardım ve ::ıyni ı..amanda it kt tini , alnız maddi ~akrmdan tcsınc Bcm den bıldırıldıgıne göre mih_ ---------------------------

oldutu takdirde Amerika için muaz- Berlin: 23 (A.A.) - D.N.B.: SalAhl

ıaııı bir ehemmiyeti haiz olacağını, zi. ~!tar ka,.ruıktan aldıCtmız mal!imata 

kendi askeri ihtiyaçlarımızı ka ılamak 1 tftgil içtimai, siyasi "'" manevi ba- ver devletleri Vichy hükümetine aıatı-1 h 
için sanayi mekanizmamızın deıhal v• t{ nılardan tla Yeniden inşa etnıe-k dakı teklifleri yapm~lardır: F. ı·caret eyetı• d .. 
bütün sür'atiyle işlem~i lüzumunda ıs- arzusundad1r. 1. - _Alsa~ - Lore~ ın Alınanyaya, NI- ın 1 un 
rar ediyorum, 1• Jt sin de Jtalyaya lerkı. Ilı: asa yera ı s·ı:•naklarında . . • 

Nevyork: 23 (A.A.) - B!r gazetenin yeni bir İngiltere do./!maık üzere-. 2 .. -Tunus Fransa ıle Jtalya arasında Jd• A k etti 
(Aıbm: Sa. J, Sh. I da) dir.. __ ':~~;~ edıelee~, Cezalr Fran~ya kala- ge ı, n araya gı 

• 3. - Fa~ın :sunal kısmının Ispanyıya 

1 U ltra modern Bı r Şair :~~d•nAf:;~t~~:r:::ı: ~::·~= 
1 M u h 8 k e m e E d i I i y 0 r1 ~·::~.~::~!ya tarafından birlikte lda· 

Bulcar BafVekil! FllGI 1 5. - Hindi Çini Japonyaya terkedil•-

Londra, 23 (A.A.) - Timeli _ga· \ k ş 
0 

• cektir. .. t t ı 6 - 7 - .\kdenizdeki FranSJ:ı filosu 
zetesinin Sofya. ~.uhabirine gore: Maznunun avu a ı aırın e ecrra- u. şiaı•I Arrik•sınd• bulunan Fran.,. Bulgar kralı ikı gun zarfında ıki o 
Alman şahsiyetini kabul etmiş.tir. f d k }} ..] .., •• } d 

0 
tayyareleri, iogllte.reyo korı;ı kullarul-

Sar~ya vapıfan bu "-"ütema?i .. ka- fik bir i a C U aOclglDI SOY C 1 ::~.~:rüzore mıhverın emrıne terkedile-
bul ısteklerının arkasında, huküm- ti , b 

1 
d'ld'ğ' tal·d' d Al 

' " b·t fl k · ı · Bu şar ar ı...ı u e ı ı ı ... ır e -darı an anc_vı , ı ar~. : .s~yase ın- ~sr'('eti Funnn» mec1nı ~sında ıntışat me:cıtne dün üçüncü asüye ceza mahke- ınunya ı ..,.ılı altındakı Fransadan M:allJ 
drn vaz~eçırmcğc .. ı~~ıa ıçın ruh! d p rd j mlı \"C Cah.t Saffet Ir:at n1t"S rtd<' b"-şlannnşhr. ı-Iccrnuanın snhi_ 1 r.:nları \e İ"-\' ç .. e hududundan denıze 
bir tazvik !.ef;ebbusu mevcuttur. e n ° " d b' Ah ı İh - m•U' ld ~ · 

'ıl ıar mı11cti ~<'rf"lfli bir sulhü 8e- lmz:t.h bır ~ıır, tıa!kın r ,.e hay~ ııy- ı n~e .:..s;ı.n ...... us o ı .ın an h1k I< d.ır uzanan gen ş bir serı. mı.btesna 
n. gl k ' 1 d ... ,.. •• ır Zıı .... halnn C ını r ncıde erler ve cınsi munru:e- kındakı da\ a 1cfr1k edılml,ş, oeşr yat mü o1n1ak uzcre büyük lı1r kısmı boşalta-
vınc e aou e .. _l '" · u .. • Ad d ·· · l-lalıt T"":ı..,r o .. ıı · t ı , k t · fl d liı'l- betı tasvir n ahlyetJnde ı(..orühnus ve - LULt ~a·r • ·• 1 Y e me\•- caktır s<'r,..,uzeşte a ı n.a aıa ar.ı. e,.. b ~ . c s ... , 
dır Hult';ır or it''ll Alrnrtn malze- hye V k ı . 'n yazılı b!r cmrıle nı"t:- "ıııT ısı;; ır1 yn::ı ~ t ... • C't, n u- \'o:.k .echt gazetesi ıı.·.vc edıyor: LJun Pireden ~rhrimiıe bir Fın ticaret heyeti gelmiştir. J'in Harici.yat T\,.-

F rı nsız Ordu!U me~ine ra~::nen f,,,.. 1eç!ıiz t•dıl· mun ıne<'ul)en aleyhine l\!undcııımumı. j h"I.' ıe d •n ·' a ır llalıt rahrı ()zan Bu te~J;flor Vichy kabınesinın hlJSU&İ caret Dairesi Şefinin reialıllnde olan heyette kAlıd sanayi erbabı da vudır. 
d "l .J • 2 , ıni·· ttr. 1~ u1,garistan resmen bıta- lıkt;e d.1,·a at;ıl nıştı.r ~1.a'buJt k.ınunu-lli(.•Y, 49 ya ında .?l~:.ıt: n . • kten ı bır tcpl~ ı•, ,,..,da tM!. k edılmış \·.-. T..a.vnl, 1! .... ~et. Tic::ıttt \·eul~JJc t•ınaslar yapıruık tızere dün akşam. Ankaraya glt-

ne: en }' enJ 01: ı r2fl ·jtını i-..la'Tl.C eylC'IT'( ktı' i C rtr nun 27 nri m::Htdc:-1 dcl~!etıle ceza k.a· son!'a ,ıınh~cn Lu '<:1JT"I nı ~eh "il ~uJhıyet ı Uaudoın ve Amıral Darlan'a ra t ba- rnişt r. Ankarado, iki nıt"mleket ara: tndaJti t:iıN:rl mÜnaRbetltti arttırmak ha.. 
Yaz.an: Ahidin Da,·cr ı bu siyasetih umumi ve an't='nPvi J nunuaun 42G nC"ı ınaddesıne gure teezl- le bu~rr.i.i.dığını ve b<•yle teı5.kkısıne de'. rarcuı bır nıuı.o.keıeden sonra M reşal /örO ltt'l!'k r. Heyet, bu~a ıebnedlırı evvıl merked AY?Upa vı ~ 

--....;;.;;;;;;;.,;;.;,;,;;,;.;,;.;;,;,;.;.;.;. __ • . · iAtP& Sa. a. Sil. a ~ T• lalebile a~ılaıı bu da a.wn mllhake· \.\rk&SL: Sa. 3, Sa. i ole) 1 iAdıua: Sa. t, lil. ı .. l . _,..Allll.t-"" 1111111ır, 



Kolay değjldirl 

EülüD Fabıj a~rateık 
lannı ·löit ,., 



-

ln ı:riliz Kadın .,:, 

ve Çocukları 
---•ı---

[Yugoslavya ve 
Ukranyand~ 

Z e l z e l e oldu 

/Bükreşte ha va 
1müdafaa tedbiri 

• 
TayYr..re hücumlarına kar§ı 
müdafaa tecrübeleri yapıldı 

fır.DAM 

f!ı~ret)erj 
l\1anidar bir zil a et 

daha 
Yazan: NİZAJ\JrdTİN NAZİF 

Eırkc§no haıırp göznne 
aı~lk<eırDDk m®~eD~D~ırü - önlerinden geçt"rek Tunaya. müntchi o-

R d k • luyordu. ~ret, harp sonuna kadar iki 
Q m a D ya a .. } dü•mn~· orduyu ayırıyordu. Bu;;ünkü 

Alman do(u cephesi de Ballıkla Tuna 

a $ k C r J f a a ı İ • arasındadır. Bu uzun cephe, cihana yar-
Alınanya ınanrif nazırı Rust, • ·ma metodları ö&retm~ti. &ret veya 

Bulgaristarıdaki turnesine devam İ • • Pirut cephe!i, doğuya kar~ı oir koltuk 
ediyor. Düıı, Sarafof ile birlikte y C ) D g a Y C $ 1 teıokil edebilır. Sevkulceyşi koltuk ter-
Şıı-kayı ı;ivaret cttiğ;ni öğrenn1iş- tipleri, ted:ıfiH ve11y taaIT1.1zidir. Burada 

1 yerıne 2 traşl 

• lrliindada misafir edilme
leri için müzakere l apılıyor 

Londra: 23 !A.A.) - Dominyon Na
nrı Lord Canbome, Avar.1 Kamarasın
da sorulan bir suale yazı ile ıönderditi 
cevapla ~öyle demektedir: 

c- İrlanda bü.k:U.metınin çok takdir 
ettiğimiz tekilli üzerine, iki hi.ikUınet 
ırasında memlek.etimj~den tahliye edi
len kadın ve çocukla.nn İrlandada oıi
ıalir edilmelerini kolaylaıtırmak için 
mü:z.akereler cereyan etmektedir.> 

Zelzele büyük bir 
heyelana sebep oldu 
Belgrat: 23 (A.A.) . <_D:~ .B} ::--

Belıırat Sismoloii enstıtusu mudu
rü. Romanya relzelesınde 100 .. bın 
metre mik'apbk bir toprak kütle-

BÜ.kreş, 23 (A.A.) - Stefani: 
Dün gece Bükreşte müdafaa ter

tibatının ne suretle işlemekte ol
dugunu ve düşman tayyareleri ta
rafından hücum vukuunC:a halkın 
ne suretle sevk ve idare edileceği
ni kontrol için verilen alert, saat 
3.3~ ten 4.20 ye kadar sü.rmüŞ"lür. 

, - . tik. Bugün de Rll3 nıanastırını ı:i- vlicude getirilen rnanzuıneler, Buyük 
yarcı ettiğini haber almış bulunu- Bu memleketi hegemon- H"rple tedaltii idi, fakat Baltık ve Ak-
yoruz. Doj(rusu, pek tuhaf bir se- yalaTı altında bulundur- deniz arasında y•rmaalra da <mkaa ve-
yahat pronamı çizmişler bu zata. riyordu. - mak hevesine dü~en Mih- B k. Şıpkadnn sonra Ril:J.. f % ır v ıtJer, Avu::tury::ı topçusu, Nas-

Ri13 manastrrının neresi t1ldu- ı>er devletlerinin yeni YOll.'.11 So~yalızmi hed<:f ittihaz ettiği 

Gnetelerde yine ihtikar bahi!l
lcri aldı, yürüdü. Meseli dünkü 
gazetelerin yalnız birinde dört ih
tikiirdan bahsolunuyordu: Patates 
ihtikarı ... Yün çorap ihtikarı ... Kır
tasiye ihlikirı... Sohn bonı•u ihti
karı ... Ben de şimdi burada Lüsbü
tün başka bir ihtikii.rdan! bahsede-
ceğim: 

Kaç cumartesi akşamı var lı:i 
ben, bizim herbcrde tıraş olduktan 
sonra, bir de ertesi gün, öıileye 
doğru evde kendi kendimi tıraş e
diyorum. Çünkü b.ir gece önce, 
berbere tıraş olduğum halde erte
si sabah aynaya bakıyorum lı:i sa
kallar yine bir hayli almış, yürü
müş! Geçen cün, ikinci defa ola
nk bizim berbere, bunun hilıme
tini sordum, gülerek şu cevabı ver
di: Çörçilin hitabesi Franıaya 

tayyarelerle atılacak 

Londn· 23 (A.A.) - Daily Telegraph 
cazete::iine göı·e, Çörsil'in Fransaya kar
şı -.öyJediğ.i hitabe, iyi dinlenememiştir. 
Gazete, nutkun beyannameler atılarak. 
Fransanın işgal altında bulunan ve bu
tunmıy3n klSıınlarına dağıtılması için l~ 
zım gelen tedbirlerin alınacağını yaz
mak:t:ıdır. 

İngilterenin yiyecek 
maddeleri istihsalatı 

Loudra: 23 (A.A.) - Ziraat Nazırı 
lludson, Avao1 Kamarasında ezcümle de 
mişlir ki: Ziraat 1ılı sonunda, mühim 
rclcoltelerimizin satıh mesabası iLibarlle 
verimi normalin altında bulunmasına 

rağn1en, yiyecek maddeleri istihsaU.tı

mtz, maddeten çok artmı~tır. Bunun se
bebi, ekilen toprak sathının sekiz mil
,..r melre murabbaı !azla olınasıdır. 

Cenubi Çindeki japon. 
filosunun ba§kuoıandanlıgı 
Tokio: 23 (A.A.) (D.N.B.) -_Ja

""" bahriyesi umumi karar1?ahı
nm bıldırdiaine '1Öre Deniz mek
tebi müdürü amiral Yori<> Sau
nıoto, Deniz Kurm.aYlıf!ına a_lın~ 
amiral Ta'kasu yerme Cenubı ç 
sıılarındaki filoya başkumandan 
tayin cdilmistir. • • 

Kanada Unıumi Yalısı 
Amerikadan döndü 

Ottawa, 23 (A.A) - Hafta ta-ti
lini Ruzvcltle geçiren Kanad~ U
mwni valisi Lord Athlon.e, dun, f',.

.kadan Ottaw'aya donmuştur. 
merı 
U umi valilerin beyanatla bulun-
:, usulden değildir. Fakat zi

:retin her bakundan memnuniyet 
v-erici olduğu zannedilmektedir. 

Almanlar, Lükscmburg 
Meclisini dağıtb 

Lüksemburıı. 23 (A:A.) D. N. B. 
Alman vali 22 teşrınıevve! 194-0 

t ilıli bir kararname ile Lüksem
ar ı· · · d 1 t burg meb'usan mec ısını ve ev e 

koooevini dağıtm~tır. 
~~--<O-->--~ 

Sovyet - Alman 
(Bast.aarfı ı inci sıı11fıı,ud 

tanda inkiı;af etmiştir. Almanyanın şıın .. 
diye kadar SovyeUer Birliğinden aldığı 
emtia listesi ezcümle şunları ihtiva e~~ 
mektedir: Bugday, sebze, kolza, ekme~, 

t ı· ·erın keten yağı, kereste, bez, asbes • g ıs ' 
Ya~ı ben-benz.in, nıadeni yağlar, gres & • • 
··t·· den zol, parafin, bam fosfatlar, tu un, 

ve kürk, pltıtin ve jridyam, madenle~, 
ol, terebentin ve saire. Buna mukabil 
Alm~nya d:ı Sovyetler Birliği ile anl~s: 
ma mucibince Alman sanayiinin çeş~tb 
mamulAtını ve mesel.i makine vermıı

tir. 

oturacak 

Nanemollaya: . 
_ İngilizler bir llalyan des

troyerini Şap denizinde batır-

mış!. .. 
Haberini verdim. Gulerek 

şu cevalH verdi: 
_ Bu bir şey değil. Asıl İ-

talyan donanmasını •şapa 0-

turtma k• faslı var ki herhal· 
de onun da zamanı gelecek!~ 

Ôtelrilere 

d • • L"?f er ı mı"'·· ... ----------
Son Telgraf'da •Halk l>'i-

1ezofu-. sütununu yazan Re
şat Fevzi fıkrasına ·Ahi.<'~
dirt'mcdij!im tek ihtikar hatlı-
.,,,;. baslığmı koymu$!:. .. 

Nanemolla da bunu ııonnuş 
\e okunıu~ olacari. ~i: 

_ ,\., r,•ıat h .... ıgi ~1Jtik3~ 
hlirli~cSine akıl crı.!irebikHğinı 
znnnediyorsua ki~ acaba buna 
da erdirm'<' olasın?!. 

Diyerek, ilave elli: 
- Hani eskiden •Çin i~i, Ja

pon işi, bunu yapan iki k.i:ıi• 
derlerdi. İhtiluir için de böy
le denebilir. Bir ihtikarı ya
pan, bir de kurbam olan bi
lir: Yani çarpan ve çarpılan-

ğunu yeni nesiller icinde bilen yok fetihler arlıa•ında koı- demlerde, İ:.alya da Avusturya istikla-
gibidir. Bu ziyaretin ne derece nıa- mak i•tediklerine hükme- linin hamisi idi. 

. . 30 kilometre derınlıkte bır 
sının .. 1 ·r 

Ekseprler. tesadüf edilen mah
zurları izale tt.'tfSirlerini tesbit et
mi$l.erdir. 

nidar olduğunu ancak 1891 - 1913 Altı yıl önce, Dolfus, bir suika•de 
yıllarının kanlı hadiselerini yaşa- denler ~oktur kurban gittiği sıı·ada, iıa :ya, Brenn0<'e heyelan yaptığını soy emıs ır. 

YENİ BIR ZELZELE 
Bcll!rat:23 (A.A.) - Dün sa.hah 

t 7 38.04 de ikinci bır zelzele 
saa · ·· ı·· B 1 kavdedilınistir; mekez us u .e .-

d 540 kilometre sarkında ıdı. rrra ın 
• OK.YANUS'.fA .DA 

H1SSEDILD1 
Moskova: 23 (AA.) (D.N.B.) -

T . nsı Besarabvada Akker
as aıa • . aha! 

man. Czernovitz ve dı{terl;. -
!erde yer ~arsıntıları o u;ıunu 

bildirmelctedır. .. ş k' 
M kova radvosuna 1?ore ar ı 

os saatilc dün 9 - 10 arası 
A.vrupa . t ş -•· 
Ukranyada Kıef, Fala ava ve .3'"' 
sahillerinde de s arsmtılar hisse
dilmiştir. Hasar yoktur. 

rEienler bitaraf 
. kalacak 

(Ba<farafı 1 inci sayfada) 
mektedir. Fakat Türkler bu husus
ta biltiln bütün ümit.siz değillerdir. 
Romanya hidiselerinden ders alan 
Bulgaristanın kendisinin de lıpkı 

diğer Balkan memleketleri gibi 
nıill\·er lehjne olarak istiklalini 
kaybetmek lehUk.esine maruz bu
lunduğuna vikıf olduğu kanaati 
mevcuttur. 
BÜTÜN YUNANİSTAN METAK

SASLA MUTABIK 
Londra: 23 (A.A.) - Daily Te

legraph gazetesinin Atina muha
biri yazıyor: cİt.alyan kaynaklann
dan çıktığı zannedilen ve Ameri
kadan gelen haberler, Yunaoista- ı 
nın Arnavutluk hududundaki köp
rüleri berhava elliğini bildirmek
tedir. Bu haberler doğru değildir. ! 

İtalyan, Arnavut ve Bulgarların on 
aydır devam eden tel.iş verici fa-

1 

aüyeti ve tehditleri, Yunanblan 
efk.irı umumiyesinde memleketin 
bütünliitüne karşı vuku bulacak 
taarruzlara mukaver;ıet kararından 
bic;bir :pey değiştirmemiştir. Bütün 1 

men1leket General Metaksas'la mu 
tabıktır.> 

• 
Antonesko Rom3y1 Resmen 

Ziyaret Edecek 
Roma, 23 (A.A.) - Stefani: 
Romanyan n yeni hü.kılınet reisi 

~~neral Antonesk-Onun yakında 
Romaya yapac~ii;ı seyahatinin i
kincit~·rin ayın111 ilk on ı:rünü zar
f,nda yapılacağı ve resmi mahiyet
te olaca~ı burada salahiyettar ma
hafilde tasrih edilmektedir. 

Cenubi Buko·vina ve 
Dobrucadaki Almanlar 

Bükres, 23 (AA.) - D. N. B. 
Cenubi Bukovina ve Dobrucada

ki Alman ekalliyetinin nakli lıak
k:nda Alman - Rurren anlaşması 
dün Bükreste imza edilır.işlir. 

KISAAJANS 
HABERLERi 

* Lonclra: 23 - Sidncy radyosuna 
e:öre, Avustralya He Fılistindeki Li.dda 
ara.::.ında on beş güne kadar, her iki is
tık.amette ha[lada bir yapılnık üzere, 
yeni bir da\'a !iervisf açJ.1.acaktJ.r. 

İngilterede 

* Saint _ Sebasticn: 23 (Stefani) -
Londradan haber veriliyor; ingillerenin 
Vaşin21on sefiri Lorc.1 Lothü1n, Kral ta
rafından kabul edilıni~tir. 

Yugoslavyada 

* Belgrad: 23 (Avala) - Ha~ici 'ica
ret idaresi, bir mi.i.ddet içın ltaylaya 
canlı don1uz ihracını tatil etmiştir. 

Cezairde 

mış veya duymnş olanlar kestire· - y AZAN : - sürdügu kuwctıe, siyası teuıhürlerde 
bilirler. ._ - bul'.Jndu. Afrikada fetih emelleri, siyae 

Kilit manastırı verhovist Make- Emekli General M. N. set ibresini te1>ıne çcvirmege kati gel-
donyn komitccilerinc ynt3.klık el- mişti, tUnkü IngilLere, Roma iınparalor-
ntiş olan bir ihtilfl1 karn.rgah,dır. ; ı luk ı -1' tıkru.ına ;ı:iddelle muariz, Fran-
Şimdiki Bulgnr Kralının babast ~renner mtil;'..kalını Romanya- sa da ona. pt.?·rev_ olm~ştu: !l.facari~tan-

Ferdinant, en ziyade itiınat ettiği ya b.r ordu gOndcrilınetii ka- la Polonya bır dılle bırıblrlne ba~ıan-
bir •·averi vasıtar.ilc Sof ya sarayı- r;-ırları tak.ip etti. Şimdiye ka- ma~. şimaldrn sarkacak kuvv~tlere kar 
nın cnıirlcrini Makedcnya koın:tc- . şı bır ıed Çt.·-~ılmek Utcniyordu. Son e:ö-

.1 d.ar _yollanan kuvvellcrın b_u ordılnun rl.ışm('ler. bHılık~s müvau vurumeyi, •ok <:ı eı·inc bu mannst1rda tzbl:ğ <'tii- - .. ı - ~ .. 
onculcrı olınası ml.;htcnıcldır. Roman- uzak hede[ ere t.eveccUhu tcmı·n -• ~k rirdi. Aldıkları kanlı \'fzifeleri cu ..... 

K 1. . .. .. ı. b yanın ~ı\lrrı ·n askcrt kontrolti altına alın- gibi görunuyor Tarıll. jC(lpolitik \o·aziye-umf' ının n1asum koy ve Aasa a- .. k . l t.ah · 
1 d k O ması, gunu..n uz\ın nluna aşa ara ve · ı ıe daıma kıyınel venni!ilıı· Gariptir arın a başardı tan sonra « . It. - 1 - . - i3 • ' 11. l'll . I ki b mırı re yol ac:~n bır mesele:iıdır. u Almanyar.ın Kara \'e Akdt-n.ı.ze inmesi • ... cetclerı yorguc. u · arını u- . b 1 • 

d . b. t d 1 d memleketı ht·gemonyal:ırı altında u un bu denizlerJe ilgıli ikı buyfik deı:lelı ıs-ra a, u manas ırın o a arın a . . . 
d . I d" . l k 1 b" d" . dur1nak hevesine duşen mıhver devlet- tıraba d~urm\iyorı cFen degı.şir Eşya 
ın <'n trır er ve nr ı ır -v:ı ıyı . . 1 . d . . · ' · 

b ki . .1 1 d lerının dıger yen fetıhler arkasın an· mti.stakar değildıc • diyenler bulunabi-enc ıycn yeşi cam.ar arasın a k . . .. k ! • 
d 1 · , k d"I . .1 .-.1_ oşmak lstC'dık1erıne hukmede~ler ço - ·lir Fakat h~diselerin h ıa bugunkü gi o ac;araJc en ı erıne verı ecct\: . . .. · • , -

. ·r •l . b ki 1 d" K"l.. tur. Bu ışgallc gudulcn maksut neler, dişine baka ak, s.yascl pren.oıdpler ;nin bü yc:ıı vazı .l: crı c er er ı. ı a, 1 b'I' • 
1 tanı 16 yıl Makedonvnyı kana bo- 0 a 1 ır · 1 yük degişik!ikle-r~ uğrayabileceg:ini ka-

v ayan kuduz ihtirz~ların kaynadı- a) Romanya kaynakla-
1

1 bul etn~ek .ic:-ın ~anıan erkendir, deme~ 
i?ı rehcnncıni kaT.o.r.rlı. Balkan rından istifade ı mecburıyetındE"yız. • 

Harbinde masum kö)lüleri bPi:az- . _ 1 d) Romany3 ordusunu 
lıy~n.ları. takdis eden Bulı;ar ke~iş- Ro.ma~ya, Avrup&nın, Ukrayna gıbı, 1 'k · 
lrrının gıyasi •?• ve ınıllı •?• ve 7.engın bır kaynağıdır. Almanya ve llal-ı tensı 
dini •?-. terbiyelerini aldıkları ya. hele bu m_ahsur \'aziyette,_ bu va~ ... Romaınyanın nsri e!U!sla"ı bf'nimsemiş, 
medrese de burasıdır. Iıkl.ara rnuft.ekırdırleı·. Zaten sı;aset bn iki milyonluk bir Qrduya sahip bulun-

. + . ... mid~ meselesidir. ı dugu mah.imci.ı. Bu ordunun terbiyeye. 

- Ne yapalım, her şey yavaş 
nvas pahaya çıkarken biz de tut
'iak tıras ücretlerini arttırsak, müş
teriler kızacak, vay berberler de 
ihtikara saptılar! diye gazetelerde 
kıyameti kopararaklar. İl·isi mi, 
meseleyi kendi kendime böyle hal
letme"e karar verdim. Kalaf ve 
çıraklara tembih ettim. ki ustur:ı
vı ıniicıferilcrin yüzünde gayet ha
fif gezdirin, hatta dalgınu 111ii<le
rilerin yüzünde usturalara sebek 
o~natın: ki müşteriler iki ı;-üııde 
hır ··erıne her gün tıra' olsunlar 
biz de bu suretle müşte;irlcn bi; 
tıraş parası yerine iki sızdıraltm' 

Bizim berber, belki bunu saka 
için sövlemişti. Fakat bu, hence 
yarı şaka ise, yarı dn ciddivc ben-
ziyor. .. 

O~man Cemal Kaygılı 

ı-- r 
ı Dünden Bugüne ı· 
-------Bu ızahattan sonra Kustun Rıla- Buyük Harpte, başt.anbaşa muhattb.! tens.ıce muhlnç olm .. ı, galiba son re!J-

yı ziyoreı etmesinde hiıla kültürel ederek katettığimiz ve ögrend.gimiz Ro- kellerde vazıfc bulamamasından ileri Meğer ne demekmiş? 
bir miina bulmak nıiimkün nıüdiil'? ınatıya, en az bir n1ilyonluk muhasım geliyor. Ordunun ıslahı maksadıle mem 1 ' 

H~"'tr... iki orduyu \·e illi.fak ı.:imrcsf:ıln muh- leketin işgali u~ulu de bu harbin icat- !.Iaglüp Fcansanın, kat'! sulh müzake_ 
Alm2nya Rulraristana, Bulga- la~ meınlC'keUcrini bülc:nek &ibi güç- la~ından oJsa gerek. , relerinde bulundui.#\1 ve sulh yapınca da 

ri~tan irin hic de hayırlı oln1ı.va- iliklere kaUanm~tı. İşg;ıl etti.k:leri mem Üniformah siyaı;.elin yakın ve uzak mukabil sulh şartları muci.bınce eski 
cak bir kültür dersi veriyor doğ- leketlerin de ir~esini teminle mükellef. hedeflerini 1e1.e?il~ek itin çok da~a a- mlitte{ıklne harp ilan ederek eski düş
rusu.... bulunan mihvrciler, bu verimli dıyar- cı dersler alınaga ıhtıyaç yoktur. I:1!ik- ınanlarile işbirliği yapacafl, rivayet o

NUa.nıettin Nazil dan müstağni kalmak istiyemei:e-rdL Bu l;il ve hiırr;yeti uğurunda ölınesini bil- lunuyor 

güne kadar mübadele yolile buradan bir miyenlere e'i3ret mevuddııı·: İşte tarihin Çörçil, böyle bir şeyi herhalde evvel-

A_frika harbi i çok ~eyler taşıdılar, hAl~ KöstcnC'eye gc:- hh: detişrn:yen hUkmü! Romanya mu- den sezıniş olacak ki üç gün evvel rad
len vapurlar, Tuna kafilelerine benzin kaJderatını ellerinde bulunduran cDe- yoda. Fransızlara, bir etimle ile bulb 
:ıktarma etıne-kte berdevamdırlar. Ro- mir Muhafızlar .. böyle gecenin seherin- edilebilecek bir bilabede bulwıdu: 

(Ba..ıı:tarafı 1 inri Sl!'•fada.' manya kuy~ıları, yalnız Almanya hes:ı·ı fden hayır umuyorlarsa!.,. cGölge f.tme. başka ihsan islemem!• 
bulunan husu::.\ muhabiri ezcümle ıun- hına iş!etil e bile, bu memleket ihtiy::ı- M. N. ~ret.er şimdi. anlaşılıyor kl, bu: 
!arı yaı.ıyor: cıı:ıın yarısını da karşılamazlar. c:Mih\-ercilere başka ihsan etme ben * Fas: 23 (Havas) _ General \"ey· cCepheyi ziyaret ettikten sonra garp Yıllardanbcri büyük mikyasta harp 1 şimd:ye kadar yaptığın gölgeye 

0

razı .. 
gan~. dün ••b•h tayyare ile Fastan Ce- çöltındeki İngiliz ml!dafaa tertibatının hazırlıklarile uğraşan Romaıı,ya, Alınan-, Amerika lngil. Y•;::nekıniı ... 
zaire gelıniştir. dık:ltate değer bir şeki!de takvıye edıl- ya için bunyesi tur ıkmal. membaı teş· 

Denizlerde digi intibamı taşıyorum. Ha1'haztrda ..,_ kil edemezdi, İ>U ağır yiıkten kurtul- tere ı· ttı•f akı m1? E. H. 
keri faaliy~l klSa m\.ısademelerf> inhisar malı idi, bu suretle lalepleri ka.rşı.laya-1 • ----<>----
elmektedir, Fakat, l\!areşal Graziani'nin bilirdi. Şimdi, orada hayat makinesi ya- Ult d * Stokholm: 23 (Sterani) -2985 ton !yakında İtalyan kuvvetlerine ileri ha- bancı ellerle İ>leyeceklir. Artık müba- (Bastaarfı 1 inci saııfoda) ra mo ern 

1 
hık Gumborg adındaki İs\'CÇ vapuru iz_ reketi içln cınir verece•i 11 ,- tahmin et- d · d .. · k 1 · ki ka l.ertip etlıği loplanlıda Bahriye Nazın 

& e1e, ovız, on en1an, iring ygu- a· ş 
tanda aı;ıklarınd:ı torpillenmiştir. 2100 mek makul olur. Kahirede uzun bir ta- Iart ketlınıyacaklır. Gümrük sedleı·i yı- Knoks: cPJsifik rJe-niı..inde ü.$1ere mali- Jr air 

1 tonluk Gouvallario adındaki bir İ:)veç lim devresi geçirnıiş olan Yeni Zelandalt .kılaruktır: Parasız harp, bir hakikat kiz. Fakat daha b.a.şka üslere de ihtiya-

1 vapuru da Atlas OkyanuJunda torpillen kıt'alar, harp ınıntakasıııa göndcrilrniş- n1idir'! HJrp, haı·bi bfosleıne.li im.iş! Dün- cım~ vard.ı~ ve bunları elde ed~eıtız.> (Bastaarf& 1 inci savfada.) 
'miştir. tir. İngiliz ordusu, çölde, büytik yeraltı yanın E"n bot me.mlekeh, uzun zumanlar, deırıı.ştıı· . Alı.an~k Okyanusunda, In~ıl.iz \hayret ett.ıgini ilive etmiştir. Diğer maz. 
\ Yunaniatan:.la lııtihk'ln1Ian yapmıştır. öt<kl nH~·$gul memlekeUe.r nizam ve mu lc.rın o: ·Iere sahtp olmalarının, Amerıka- ! nun Cahil Saffet ise, şi.ırioin bir .san:al 

Atinada iyi malümat alan mah
fillerin fikrine gOrc, mih\'er bu 
bölıede bir kış harbine alil.mak
tan ziyade şimdiye kadar elde etti
ği kazançları takviye edeCX?ktir. 

ı İTAı. .. ı· ANİ.AR PORTSAİDE kadderalına t.Abidir, geçünini vesika u- nın bu de.niz~eki k .. ~vvetiru 
0

buyUk mik-ı eseri olduJlunu, san'at eierınde isütıcan 

1 
* Alina: 23 (Stefani) - Macar - Yu- BO!'tlBA A'rl'ILJ\.R suh.ine b:ığJamaya mecburdur. Yeni ik- ya~ta arttırdıgın u,;oyltycn .Nazır ljUnlan aranamıy:ıe,yğın.1 söylemi,tir. Mamunla .. 

nan lic:a~t itilMnamesı 30 mart 1940 ta_ Roın.ı : 23 (ı\.A.) - 138 r.umara!ı İtal- tısudt sistem, üzücü olmakta devam e- ll:i\'e e~ı.ştır: cBırleşik Amerika, sur- rm vekili Eısat Mahmut Kırakurt mü-

japonyadaki lngiliz ve 
Amerikalılar 

Tokio: 23 (A.A.) - İnii!il.ı: BC
yÜk elcu;i, Japanvadaki lnı<ılizlc
~in en kısa müdde.tte memleketi 
terketmelerini tavsıve etmıstır. Dı 
*er arafan Amer:.kan bandıralı bır 
vapurun da vakında :vnerıkan te
baasını tahlive e<lecegı hıüıer alm-

ıstır. 

Juaya amin 

Nanemolla: 
- Olmıyacak duaya amin.. 

demem... derler, bunu bilir
sin elbet?. 

Dive sordu. 
- Evet-. 
Cevabını verince; 
_ o halde misal zikret. .• 
Dedi. Tı:reddüt etmeden şu 

cevabı verdim: 
_ Odu:> ucuzlatılacak, kö .. 

miir pahalı satılmıyacak .. G1-
da maddeleri tağşi~ edilmıye
cek, gibi şeyler .•. 

Çocuk ve 

san'at 

Nanemolla ile konUliuyor
duk da; 

- Mahmut Yesari •Çocuk 
ve san'at• adlı bir nıiisahebc 
yazml.$, okudun mu?. 
.. Diye sordu. Şu cevabı \ter
dim: 

- Ilerhalde, san'atin epey 
z:ınıandır çocuklar eline kal
dığından bıılısettiğinı tahmin 
ettii"im iç.in o.kamadım! 

A. ŞEKlP_ 

rihine kadar u7.atılıruştır. (A.:\.) yan tcb!ıgınd<' deni' .:;·or ki: d1p gidecektir. atıe vazıyet alarak deniz yull.3rına hi- •dataada bulunarak: bu siırin semboliz-

H h b• İt.aJyan bornbardıman tayyareleri Port b) Karadenize İnmek kun olabıhr. Kaybedilen zamaru telili ı mın e.n ultra modem Ornek.lerinden hır: ava ar ı sait deniz üssünü bombardıman etmiş- ıçın elimizden gelen her şeyi yapmalı- olduğunu, ı;.'ırin tcılgraWt !iade ve teda-
1erdjr_ Düı.;.kti ttsmt tebliğde zikredilen sevdası yız.> .terle maksadını if'ade elli.iııu. minanm 

(Bastc.ıırfı 1 inci saufada) 
vel nihayC'l verdikleri kabul edilebilir. 
l\l<'rkezi İngiltcrede bilhassa bir şehre 
taarruz edilıniştir, Eir kac,,· yangın çık
mış, bir t.::ıkım e\·ler ve binalar hasara 

İskende-riye deniz üS!.ünün 'lombardımıı- ].fembo ından ~bına kadar sevki- AMERİ.K.U>A DE:VLET SİPARİŞLER.i anc~ intikal tarik.He çık rılabilece,;Ini, 
nı iki saat sürmü~, liman ardiye ve de- yat jçin faydalı bir duruma getirilmek RO?\USYOSU 1 td.dıa makamımn bu şiiri anlayamadığı 
polarında mühim intil3klar vuku bul- istenen rt1avi Tuna, buyük merkez dev-1 Vaşınglon: 23 (A.A.) - ~D.N.B.•: Ruz l '~n d~va a_çmış bulundutunu_ söylcmi.,;
muş ve y:ınıınlar çıkmıştır. telinin askeri ve sıyasi tarihinde, bu vell, milll müdafaayı al!tkad.:•r eden bü- lır. Muddeu..ımumt muavini, Esat r~ta"1-

uğcamı.ştır. Birkaç ölü var<lır. Yarala
nanlar azdır. Hücuma uğ-.ıyan diğer yer 
!erde hasarın ağır ve telefatın fazla ol
madığı anla~ılınaktadır. 

FENA HAVA Yt:ZÜNDEN İNGİLİZ
LER llAllEKETI'E BUI,UNMADILAll 

Hava Nezaretinden resmen bildirildi
ğine &öre, fena hava dolayısile İngiliz 

hava kuvvetleri dün gece Almanya ve 
iö&Bl altında bulunan arazi üzerinde biç 
bı.r faaliyetle bulunmamışlardır. 

DÜŞEN ALMAN VE İNGİLİZ 
TAYYARELERİ 

Di.ın İnıiltere üz.erinde cereyan eden 
hava muharebeleri esnasında üç Alman 
layyareei düşlirülmüştür. İn&ılı.z. hava 
kuvvetleri allı tayyare zayi etmiştir. 

Bunlann ikisinin pilotlan para;ülle kur 
"tulmağa muvaffak olmuşlardır. 
BİK Nl!VYORK İTFAİYE GaUPU 

LONOR, YA GİDİYOR 
Nevyork: 23 (A.A.) - Nevyork iUal

yecılerinden bir grup Londraya giderek 
yangın söndürme usullerini ve gönüllü 
teşkil.atının yardımcı olarak nasıl kulla
nıldığını telkik edeceklir. 

Bulgarlar 
(Bastaarfı I incı .rotıfadn) 

24 1 nci Teşrin Perşembe 
8.00 Program, 8.03 Müzik: Hafif 

P""1ram (Pi.). 8.15 A ia•u; haberle
ri, 8.30 Müzik: Hafif program \Pl.) 
8.50 Ev kadını - Yemek listesi. 9.00 
Kapan1'. 12.30 Proe-raın. 12.33 Mü
zik: Müşterek şarlula.-, 12.50 ajans 
haberleri, 13.05 Miıııık musikı5i, 
13.20 Miızik: Karışık program 
'Pl.I. 14.00 Kapanıs. 18.00 Pro
g~am, 18.03 Miızı.k: Radyo caz or
kestrası 18.40 Müzik: Fasıl heyeti, 
19.15 Müzik: 1kı pıyaoodan caz 
prux-aları IPI.), 19.30 Aıans haber
leri. 19.45 Müzik: Radyo saz heye
tı. 20.15 Radyo ııazetesı, 20.45 M\i
zik; Keman solo. 21.00 Müzik: Din
leyicı ısteklerı, 21.30 konuşma 
(Sıhhat saati). 21.45 Müzik Radyo 
orkestrası, 22.30 Ajans haberleri; 
Kambıvo - Nukut Borsası (Fiat). 
22.45 Müzik: Cazbant (pi.), 23.25 
Yarınkı proırram. 23.30 Kaoan~. 

GÜMRÜK 

temeli, Almanvan:n a'a"ı Tunaya Yeni gümrük kanunu 
kadar inrr.\.':il ıle ve So,·veller Bır- Gumruk. lnhısarlar Vekaletı ta-

&'Ün de, btiyük bir yer tutmaktadır. 1 tün endü trile-rde devlel siparişlerinin ~ut Karakurdun bu iddiasının kend 3 ı 
Son Tuna ko~era~~- kararlarında iki 1 hususi si~a:is1ett _t~ad~ümünü temin :' meslck:c dah~ ~eni oluşuna deliı.it>t 
mihver devlctı, buyuk komşunun da I edceek ofı~ın teşkılı emırnamesini im- er ma~ı) ~t~ ~-ır ı!ade oldul:;lınu sOy-
reyini almağa lüzum görmediler. zalamıştır. leyerek ııırını mustehçen olup olm:ıdı.ı?ı-

Tuna yolu. bu andaki sıkışık vazi- A.ı.'\IERİKA, İSVEC TAYYARELER.İNİ nın esaslı su~ette anlaıılması için li 
yett.e, ikınal bakımından da, önemli bir Mt~S.WERE ETTİ vukufa tetkık ettirilmesini lstemiş:tır 
rol oynaınaktadır. Artık: Karadenız· , çev- B" l "k A Esat Mahmut, edebiyatçıların bile anla-

ır eşı mer~ bava kuvvet'erinin 
relcyen meıniekeUerin harimi deg' ildir. ·ı .Yamadıkları bu c;esit Jilrle-r.i iddia ı ~ll-pı ot yel~tirme işleri için acele ihliyacı k 
Roınanyanın biricik limanı ""Yılan v"- ı · amuun anlayamamaıının 11tk tabil ol-_. ~ o dutundan, Isvec hilkUmetine ail 100 
sencenin daha ş!mdiden İtalyan müt~ dulunu ifade edettk ehli vuku! talebine 

tayyarenin mili.adere edildiği HarbiJ'e tı L •-·· ahlı: 
ba:isuıların elile bir üs haline konula- N lJ raa. e-~11 ve m eme teÇeeeği ehlı 

. ezareli. · tarafından beyan edilmiştir. ·-·L f · l d .... ~ 
catı da ööylenrnelı:tedir. Yu.a.U a riyaseti atın a ... ~;, te&k.i.k ettir. 

ISVECIN PROTESTOSUNA AMEU- mesi için mahkeme azasından Bayan Sa-
Köolence, denizaltı botlarının barın- KANIN CEVABI adeti naip ı:ecmlştir. Muhakeme 8 ikin-

muına müsaittir. Civar kıyılardaki u- Hariciye Nazın HuU. ı.a.,.,.11.relerin. mü citesrine bırakılmıştır. 
fak koylarda ayni istifadeyi temin e-- aa.deresine kartı İsv~ln prota:tosuna iki 
debillrler. Romanyada ıslah edilecelı: o- nota ile cevap vermiştir. Bwılardaıı bi
lan uçak rM"ydanları, kıyı müda!aala
rında oldutu gibi, komşu memleketlere 
karwı icra edilecek hareUtta da tesiri 
haizdirler. Çekoslovakyanın mevcu<liYe
tinl Almanyaya ııaplanmlf bir hançer 
diJ'• tanlf edenler, Romany..,.. da bir 
<sıçrama taht.ası> olaralı: kullaııalıilll'
!u. 

c) Romanyanın emniyeti 

Avrupanın bugünkQ vaziyeti, Rumen 
Ahenk ve huzurunu da baltaladı. Mem
leketin emn17et ve ttlAmeU, yeni sinir
tan çtzenlerın, yeni nizamı kuran1ann 
insa.tın::ı bırakılm114r. Romanyaya verL 
len garantinin kimlere karşı ve ne iıç1n 
olduğunu dı.işünmek bile zaiUir. Büyük 
Harpte müttefik ordular cephesi,. .KaJ.aa 

rinde, milli müdafaa icabatı dolııyısile 
bu tayyareler için ihraç müsaadesi v• 
rllemedijll beyan edllınektedır. 
AM:Ell.İKA DONANMASININ EL 

ICOYDUGU VAPUJlLA& 

Saıı!ransiskodan haber .,..rildlltiııe 16-
re, dQa Blrlesilı: Amerika donarunuı Pa 
nama, Puitıc I.Jne kumpanyasına men .. 
sup bel JO.lcu ve nakliye gemisine vu'ı.. 
yed elmlştir. 

Mahrukat fiatlari 
Fiat müraJtabe «aın.isyooonun 

bl)(!Üllkü tıoplantısında Belediyenin 
mahrukat tiati ve senelik mahru
kat ' toku etrafmda hazıdadığı ra
poru rn ıı.zakere edecektir. 

ZAYİ - mı plaka numaralı aroba 
pW<aını za:rı ettim. Yenısini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Carııkapıda arabacı 
Tatar otıu Selim 

~----..__. __ _ 
İnıt.iyu Sahib Te N--'-t ol: 
ı-ektörii: E. İZZET.~,..,~ 

SON TEU'iRAf' Bawwi. 

Dü.ıınnın Onuncu MrJı:ası .. 

!ığının bLLtlin Balkan meselelerin- rafından hazırla.nan yeni gümrük 
de gösterdığı ılıtıyat yuzunden or- kanunu Projesı Medıs açıldıktan 
tadan kalkmıştır. Bununla berabe;-, sonra derhal Meclise se,·kedile- G A R y C O O p E R 

~.~~n~:;g~~~~~line aıt bazı va- cek·~ima.ı rteai.ylienrlier........ rlfo:: n u·· 11 u·· K a h r a m i!!aZi:n-, ! Bu mevanda, bir Bükreş gaze.te-
sı, viyt>el!'k maddeleri fıatının yuz- lunan 
de \'ÜZ arıt ırnı ve bu artı<ın et M.ıdanya re.:si Cevdet 

f 1 , ı•in Yiizde 400 olduğu- Bandırmaya, Band l'lna liman rcı-
ve asu 'a ' . T f k M . r r -. 

Dalma dehşetli ve korkunç filmler 
yaralan bCıyQk artısı 

BORİS KARLOF'un nu v. "111 tı r. Bulgarc,tanda da av- 1 sı ev ı~· r ·. ersın T ~n - r~ıl(ı T U r k Ç e 1 
nı hiıo ' it'r başııöstermektedır. kon.~ or uf"~;"· e. : a.n A 
Bu)Rarıstamia fiatler 1939 vılının rc1>ı ema enmense, :nnerıs =m Pek yakında L L E ' de ı en.., çevirdiği i"h-r 
be.şındanberi Yiızde 4-0 Yuı::<slav- lıman .reısı Hayrı Tek.irdagına ta- j Pelı: yakında ......... sinemaamda 
yad& ıse y\iule 100 artını.:;tır. yın edılmişlerdır. ••ıııİı•••İİİİİİİllmm;;;.ı 



' 
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Yıun: FAiK BERCMEN 

Fransa Mihverle 
beraber mi? 

(BfJno.!ıal ....... 4enm,) 

nın yar..md•, harbe girer <le mili· 
verin zaferine yardım ederse, bu 
harbin llonunda, vaziyeti değişmi
ye<:ektir; bili:kis daha beter ola
caktır. Çünkü, artık, kimseden per
vası kalnııy:uı galipler, IDtlerlıı 10 
mayıs taarruzu başlarlten Alınan 

_ Blr seneye nrmaz, ..partımanı dl-ı lavırla arkaya yaslanarak bacak bacak ordtılarınn söylediği gibi 1000 se-
k.eceğiın! diyerek etra.im:d~ U:~d~ığ.ı lL<>tüne attı. O vakit oradakilerden biri nelik istikballerini temjn ıçın, 
intıbaı anlamak ister gibı gözluğünün otıldı: Fransayı kuşa ~virmekte, zerre ı 
altıodan arkadaşlarını dil<katli dikkatli - Blz.i bu palavraya inandırdığını mı kadar, 'tereddüt etıniyuekJerdir. 
süzdü ve IOJll1I yenlden oiize baııladı: ı:a{lnettın? İııı:iltere, her şeye rağmen, galip 

_ İnıımmJ'ar gibisiniz; fakat ııizi a- O bu suali soranın budalalığına aCJ- geldiği takdirde ise, elbette, bu 
partunana davet etti!Jm gün ııhJlaYıp rormuş gibi dudaklarını büulil: kadar kahpece bir ihanet gördüğü 
bJacakmnrz D1yeceksiniz, ki bana, in- - Bir sene sonra palavrayı görürsün memleketi, eski haline koymak is
ıan bu mııa:YY"ll .,.,,.ıı aıtmd açalııır- sen! Simdi mahreç peşindeyim. Blrlı:aç temiyecektir. Laval bir nojı:tayı u
ken birdenbl.re zengin olup apartıman yer buldum ama henilz Jrillliyetli sıpa- nutuyor; İngiltere de, nihayet, 
J&ptmıblllr mi? Bunlar kuru rııülfıha- rlşler yok. Mumafıh kar yalanda . .Bizı mecbur kalırsa, Fransız toprakları
zalar, oillı:lnmelı: va etra!ım:wla dönen- asıl zengin edecek ı•Y büyük bir mah- uın ve m'lstemlekelerinin taksimi 
Jeri kavn.yıp ımlıımalt gerek. reçtır; onu ar.ıyoruz. esası üzerinde, Almaııya ve İtalya 

Derler, Jı:f hayat bir halkadır; tula Sustu, zengin bir adam gibi, artık, bu ile bir uzlaşma sulbü yapabilir. 
ınkmai!;a gelıne:ı. Ne münasebet, ben bu >.avallı !DSanlarla konuımaib 10%uınsuZ Mihver devletlerinin, böyle bir aıı
balka:rı koparıp atacağım; bu balJcanm buluyordu. laonı.ayı kabul etmiyecek1erini ü-
dıfmda adamaltıllı bayat süreceğim. !11!1!1'!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 mit etmek de boş bir hayaldir. 

Biraz durdu ve onbirlik bir sigara da- F R A N s A Çiinkü, onlu için, böyle bir ba-
ha Jlkanılı: karııısmd~ istihfafla nş, neticesi meşkfilc ve meçhul u- . 
baktı. Bunlar bir silril zavallı idi. o. zun bir harpten elbette daha kar-
aklma zengin olmail;ı koymuştu. Çare- (B~taarfı 1 inci sa.'!Jfa.da) lıdır. 
ııln.i de beraber bulmuşa benziyordu. Petaln'in ııırn ilzerine kabinenin ekseri. Fakat, Laval gibi zayıf seciyeli 

1 KD A M 

POKER- PLAY 
bıçakları getdl. Her yerde 
bulunur. markaya dikkat 

ediniz POKER· PLAY 

Deposu: 
JAK OEKALO ve ŞÜR. 

ISTANBUL Tahtakale No. 61 

DÜNYAN iN 
' . 

EN iYi 
TRAŞ 

SIÇAKLARIOIR 

No. 270385 

tto. 270886 
No. 270392 
Ho. 270391 

A.del 

800 Alpak kaıık. 

24 - BİRİNCİTESRİN !940 

ODEO 
Yeni <_.:ıkan Lüks Pla' !ar 

Müzeyyen Senar 
ALAMAM DOGRUSU DESTİ EMELF; 
DERDİMİ UMMANA DÖKTÜM. 
Leste :Şerif İçli. 

ELA GÖZLÜM: Çanakkale filminden 
HOY BENİ - Müzik: Sadettin Kaynak 

SUN DA İCSİN - Beste. 

HALELİ GÖZLER - Bimen Sen 

TURNALAR - Beste. 
GÜL DERLER - Sadettin Kaynak. 

800 > çatal 
1864 Porse1en yemek 
400 Çay fincanı. 

tabajl;ı. 

350,000 metre çadır kolanı alınacak
tır . .Pazarlıkla eksiltn1esj 25/10/940 cu
ma günü saat 14 te Tophnnede İst. Lv. 
amirliği saiınalma komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 85,000 lıra, ilk 
Leminab 2625 liradır. Nümuncsi komis .. 

90 Cam tuzluk. 
70 SilraJ-. '. 

584 Su bardağL 

ronda görülür. 
sikalarile belli 
meleri. 

Kilo 

isteklilerin kanuni ve
saattc komisyona gel

(542) (10ll7) 

* Bu sırada lçleri•len biri: yeti tarafından reddedilmiştir. Mareşal ve bizim Damat Feridin namusuııu · 
- Peki, GU bulduğun definenin mem- Petain, milstemleke imparatorluğunun teınizlemel\'e azmetmiş görünen j =============================== 

hamı bize de sl!yle! de<li. bu teklltlerini kabul etmiyerek derhal P?litikacıJar, bu kadar düsseler da- I Malı"ye Veka" letı"nden 

Yukarıda yazılı sofra takımı alına

caktll'. Pazarlıkla eksiltmesi 6/l·l/940 
çarŞamba günü saat 14,~0 dn Tophane
de Lv. ~mirliği satınalma komisyonun
da yapılacaktır. isteklilerin nümune 
ve teminatlarilc belli saatte komisyo
na gelmeleri. (552 - 10226) 

10.080 3/14 kendir ipliği 

8,000 4/14 kendir ipligi 
_ı,920 6/14 kendir ipliği. 

- De.tine fllAn değil. Basbayağı lş General de Gaulle'iln davasına iltihak hı, Fransız milletinin bu derece su- ı 
yapacatım- Billyorsunm, lı:I küçilk blı edeceği kanaatini izhar eylemiştir. kut edeceğini havsalamız almıyor. G ,.1 ld 
bakkaliye dilkUmm var. Bizim semi Laval Parise Döndü Nitekim bir İsviçre gazetesinde ÜmUş yüz kuruşlukların İ8u:lVÜ 60 
Wtlr tıkara }'<'11. İnsanın böyle bir Viclıy, 23 (A.A.) - Hav3'3 ajan- •yüksek bir siyaset adamı. nın 1 kaldırılması hakkında ilAn * 

Yukarıda yazılı üç k:ılem kendir ip
l!ği 5/11/940 salı günü saat 15 te Toıı
baiıede İst. Lv. Amlrliği satınalma ko-
misyonunda pazarhkla satın alınacak

tır. Tahınin bedeli 79,000 lira, ilk temi
natı 5200 liradır. Şartname ve nüınu
nesi komisyonda görülür. İsteklil('rin 
kanuni vesika1arile bellı saatte koınis
yona gelınelcri. (554 - 10228) 

oemtte zencin olmasına imk!n yok. Fa- sı bildiriyor: neşrettiiH bir yazıda, Oran ve Da
kat ben bir ııey keşfettim; bizim millet Lava!, Hitlerle ,g<irü:;tükten son- !<ar hadiselerine :rağmen, Fransada 
...ı ..., ı,.ı mallara alışık değil; bir nll- ra buraya dönmüs ve maıeı;aJ p"° lnı:iliz .taraftarı hissiyatın he~ güıı 
ııa1 anhtaJllll: Ben Ayvald<tan balis tain ile görüşmüstür. Lava! deriıal dahn z.ıyade fazlalaştıibna işaret 
ı:eyünyajl;ı geti.rmlştim. Dükklinda ayn- yine Parise h~reket etmistir. etmekte, •Fransız milleti harbin 
ca bir de pamukyağı ile mahlO.t yag Londra: 23 (A.A.) - Alman radyosu, L.at'iyyen bit1ncdii!ini, İngi]terenin 
vardır. Ötedenberi bu mablüt yağlara Hitler'in diln Parise giderek Frans"' daha kııvvetli ihti:vntlara malik 
rağbet çoktur. Bazı gedikli ve saylı Başvekil muavini Laval'i kabul ettiğini bulundu2u ve Amerikanın henüz 
müşterilerime Ayvalıktan getirttiğim bildirmştr. Von Ribbentrop'un da ya- son sözünü söylememiş oldulYu te
bu halis yağdan verdim. Fakat bir kaç kında Vichy'ye gidoccğ.i söylenmekte- zini kabul etmektedir. Lavaİ bii
gün sonra biri dükkanıma geldi, hid- dir. Londradaki düşüncelere göre, bu t~.n gavretlerini bu tarzdaki diişü
defil idi, he.men atıldı: gör-üşmelerin hedefini, kat'i mütareke nuşlere karsı teksif e~·lemektedir.• 

- Yahu bunca yıldır müşteriyim, a- şartlarının tespiti teşkil eylemektedir. diyor. Milletin bu hislerine ve te
yıp değil mi bana, mahlüt yağ soktun, Fransa, mihver devletlerine Alsas-Lo- maviillerine rarmcn Laval Fran
ne J)ls yağdı o!. ren'i. Nis'i, Tunusu ve Cibutiyi vermeği ~ayı, ihanete siiriikliyebilecek mi? 

Öp babanın elini ... Ne söyledimse i- teklif eylemekte ve mihver devletleri de Bu hususta kat'i bir şey söylene-
nandı.ramadım. Nihayet: Fransanın İngiltereye karşı harbe gir- mez. Fransa. tarihinin bir dönüm 

Gümüş yüz kuruşlukların yerine g:imüş bir liralıklar darp vo piyasaya kR
:fi miktarda çık.cırılm13 olduğundan gü nüş yüz kuruşlukların 31 ikincik8nun 
1941 tarihind~n .sonra tedavülden kaldırılması kararlaştrrılmıştır. 

GümUş yüz kuru~luklar 1 ~bat 1941 tarihinden itibaren art1k tedavül 
etmiyecek ve ancak yalnız mal sand•klarile Cumhuriyet Merkez Bankası şu
belerinde kc:;bul edilebilecekbr. Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunaıı ~arın bun~ 
ları mal sandıklarilc CÜ.ınhuriyet l'rlerkez Bankası :;:ubelcrine tebdil etti:-me
Jeri itan olunUI. (7025-10216) 

Be) koz Tümen Satın Alma Komisyonundan: 
ı. - 6500, 6500, 6500, 6500, 4000 kilo sadeyağı 25/10/940 cuma günü saat 

14 te Beykozda Halk Partisi binasında •rümen sat.malına komisyonwıda ayrı 

ayrı olarak pazarlıkla satın alı.nacaktır. 

2. - İlk teminatları 6500 kiloların belleri için 740 kar lira ve 4000 kilcı 

itin 452 liradır. cl0155> 

37,350 metre kolan ıeridl alınucak-

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 25/10/940 cu
ma günü saat 14,15 te Tophanede Lv. 
fıınirliği satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 14,940 lira, ilk 

teminatı 1120 lira 50 kuruştur. Nümu
nesi komisyonda görülür. lıt~klilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

(10171) • 

* 7Ô ton yeşil mercimek alınacaktır. 

* 5300 kilo yat:;ıkWt pamuk alınacak-

tır. Pazarlıkla eksiltınc i 6/11/040 çar
şamba ,:riinü saat 15 te Tophaııede Lv. 
iımirh~ satınalma komisyonunda ya
ptlac<J.h.ur. İsteklilerin verebilecekleri 
nümune ve temin<:.tlarllc bcl1i saatte ko 
misyona gelmeleri. (553 • 10227) 

* 10 kutu kıiarnet kamışı. _ Peki, başka vereyim, diyerek asıl mesi şartile bu tr~lifi kabul etmekte- nokt.asına gelmiş bulunu,7or; ya9-
mahhlt yağdan verdim. Ertesi gün gör- dir. Buna iotizaren, Fransız hükUmeti- lıs hır adım bu biivük milleti, mad-~ ..-ll!lm•:ıı•s:gı:ıwn•B:am•ıııııı•••mmlllift;,ll!l•ı:lllllBI:< :r.çııs::a•ııı:ııcıı•ı:n~ 
düm, memnundu. Buna benzer bir çok nin Almanyaya mütemayil azası, Fransa deten ve rn3.nen, kiiçiiltiip alça1tır i7 

Paz<ırlı.kla eksiltmesi 4/11/940 pazarte
si günü saat 13,45 te Tophrınede Lv. 
imirliği satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. 1'ahmin \>edeli. 19,250 lira, 
ilk teminatı 1443 lira 75 kuruş.tur. Nti
muncsi komisyonda görülür. İsteklile
rin kanuni v~ikalarile belli sautte ko
misyona gelmeleri. (560 - 10234) 

* 
l O kutu saksafon kanuşı. 
30 takım kılftrnct gönderi. 

misallere §ahit oldum ve sonra anla- ı ile Almanya ara<ında bir yakınlşma le- dü<üriir \'C kurtuluş Ümidfoi de sı'. j 8 8 y f 8 m d 8 
dım ki; bizim balkın midesi hileyle dol- ı hinde tavsiyelerde_ b?-lunrnaktadır. fıra indirir. 

ya 1 n ı:?: Kutu 90 kutu bakır sazlar için perde ya)').. 
90 kutu tahta sazlar için perde yayı. 
10 adet ağaç &ızlar için tornavida. 

durulmuş. Sat ve halis şeylere alışık ol- FRANSIZ llARlCIYE NAZIRIXIN Abidin DAVER 
madıklarından, yad.ırgayorlar. Bu neti-, BEYANATI · 
ceyi bulunca, mesele bas.itleşiycır; so- Nitekim Fransız Hariciye Nazın Bau- Beyo~lu 3 üncü Sulh Hukuk B~im-
kuştur bileli malı; kazan halis paracık- douin, dlin Amerikan gazetecilerine yap 1 iğinden: 

lan. HulAsa, si.zın anlayacağınız. ben ı tığı beyanatta e:t::ctimle demiştir ki: Ali Ata berk tarafından Şişli Osman
sahte zeytinyağı yapmağa karar ver- c- Fransa, Almanyaya karşı tam bir "ıey Çınar caddesi 57/l No. lı dükkBnda 
~· B~un için :ıeytinyağına benzer l ~ürüstlük göstemıeğe ~rçludur. Fransa ı• Filiyopi oıllu Refik aleyhine a~tlan ala
bır mayı bulmak lllızımd.ı; bu da zor ıle Almanya ara~ında bır yaklasma vu- cak davasının muhakemesinde dava edi
olmadJ. ku:ı gelmelidir. iki memleket arasında tene gönderilen davetiye bjJ3 tebliğ iade 

Bir gün kardeşimle. beı:m~tat Balık~ ~::ı~ bir !"".ıklaşmayı ,.: samimi iş_ ~ir- edilmiş olduğundan ve halen ikametg34 

pazarına mal almağa ınıruştik. Her za- lıgını arzu etmemek, manasız. ve gulunq hı meçhul olduğundan 25 gün müddet
man yağ aldığımız mağazaya, tesadüf bi1:" şeydir.> le ilanen tebligat icrasına mahkemeee 
olacak, vakitsiz girmişiz_. Bu dükkan a- lnrflJz ıazete1eri, teyit edilmemiş olan karar verilmiş ve muhakeme de 20/11/ 
eayib bir şeydir zaten. Içlçe birkaç ka- ve Hitler'in Fransaya kat'i sulh şartları 940 çarşamba gUnU saat Il e talik edil
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İlan sahifesinde 
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istanbulda, Postahane karşısında Kızılay Satış Biiroııu. 
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2000 ompul kalsyum sadez 5X 10 CC. 
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50 > • • 150)< 5 > 

250 • Jelatin mcrk 5x10 • 
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10000 > kafein ıox 10,25 • 
Yukarıda yazılı yedi ka?em Hfıcın pa

zarlıkla eksiltmesi 5/11/94.0 salı günü 
saat 16 da Tophanede İı-.>t. Lv. fınıirJiği 

5 şise bakır sazlar için perde yağı. 
5 sişe ağaç sazlar için perde yatı. 
5 şişe ağaç sazl:ır için perde y&gı. 
1 kutu kırmızı mum. 

10 kilo kaul. 
100 adet bez kaplı yüz yapraklı nota 

defteri. 
30 adet suluk yağ. 
Yukarıda yazılı 12 ka!ı•n1 bando ve 

satınahna komisyonunda yaı:Hlac·nktır. sa~ malzemesi 4/11/ 940 pazartesi gi.i
Tahmin bedeli 19,987 lira ôO k1Jrl!J, i1k nü saat 15,45 te Tophanede Lv. amir
temio-ı..ı 1499 lira 6 kuru~tıır. ist~klilc- Iiği satınalma komisyonunda pazarlık
rin reınınatlarllc belli saatte koıni~yc:.na la eksiltınesi yapılac<ıktır. İstcklllerin 

gelıne1erı. (555· 10:!29) 1 nümune ve teminat1arilc belli saatte 
+ komisyona gelmeleri. (557 _ 10231) 

pısı var içeride. Patron, ÖQ tarafta yok- teklif ettiğine dair çıkan haberlerden 
tu, iç kapıyı itip girdik.· Kapı böyle bahsetmektedirler. Daily Telegraph, bu 
birden açılınca içeridekiler, baskına ut- haberlerin Alınan propagandası tarafın
ramışlar gibi, ürktüler. Önlerinde bir dan yay1Jdığına nazarı dikkati celbet
ıı;:ürü variller, tenekeler duruyordu. Bir mektedir. 

miş olduğundan mezkOr günde bizzat 
veya bir vekil göndermesi, aksi takdir

de gıyabında muhakemenin görtileceği , '-ı•-•• T E l E f O N : 
iavetıye makamına kaim olmak üzere 

20094 95 fi 821,700 kilo saman alın~caktır. Pa-
• •m•mııP zarlıkla eksiltmesi 5/11/940 solın gü~ü 

saat 15 te Tophane Lv. clınirliıii sat.ın

alma komisyonunda yapıiacaktrr. 1·ab
min bedeli 34.922 lira 25 kuru1, j}k te
minatı 2619 lira 17 kuru5tnr. Şartna
mesi komisyonda görülü:.·. tst('kJilerin 
belli saatte komisyona gelme1~ri. 

* 600 kilo kadar balık a~ıı· ipliği alı

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 6/11/ 
940 çarşamba günü saat 15,30 da Top
hanede Lv. Amirliği satınalma komis
yonW1da yapılacaktır. Nümunesi komis 
yonda görülür. İsteklilerin teminatJa
rile belli saatte komisyona gelmeleri. 

kaç kişi de kollarını sı\•anuş bir şey- • KONT CİANO BERLİNE GİDİYOR 
f'~n olunur. (29968) 

ler karışbrıyordu. Bir halt karı§tırdık- Nevyork Times gazetesinin Romadaki 
lannı sezmekte kusur etmedim. Yil%ü- muhabiri, İta],yan payitahtında devenuı müttefikine karşı sadakatten tamamile 
me kurnaz ve sanki olup biteni anla- eden ve Kont Ciano'nun yakında Ber- vazgeçmek azminde olduğunu izhar et
mış bir ilade vererek patrona bakıp Jine gideceği şeklinde olan bir takım 'Tl.esi takdirinde Vichy ile yapılmakta o
gülü.msedim; şayialardan bahsetmekte ve bu· ziyare- lan müzakerelerin mUsbet neticelere 

- Kolay gele, işler tıkırında galiba! tin Von Ribbentrop'un sulh şartlarını '.'TlÜrı ... PT" olaclığını göstermekte olduğu 
Patron ezilip büzüldü: müzakere etmek üzere Franı-aya yapmı~ -nüta1cası serdedilmektedir. 
- Yeni geleo yağları muayene edi- olduğu seyahat ile münasebettar oldu- Vichy: 23 (A.A.) - Havas: Sal5.hiyet-

~o.rduk ta... ğunu beyan eylemektedir Ayni gazetenin 'ar mahfiller, Von Ribbcntrop'un hazır 
- Aldırma çorbacı, bizim yaptığı- 1 Berlin muhabiri, yeni bir emirname is- '1ulunduğu Hitler - Lava) mü13.katının 

tnız şey. Acaba sız kaça mal ediyorsu- dar edilmiş bulunduğunu ve bu emirna- "Jlahiyetine işaret etmenin Jüzumsuz ol
ouz? me mucibince ecnebi muhabirlerin Von luğu kanaatindedirler. Bahis mevzuu O-

Boş atıp dolu tutmuştum. Çorbacı, Ribbentrop'un görüşmeleri hakkında mü lan, Fransanın istikbalidir ve bu mü13-
bülün sımnı vermekte tereddüt etme- t.:"llea ve tefsirlerde bulunmalarının mem 1{at. mütarekeden 5:Ônra cereyan eden 
di. Biı:im kurnaz tilkiler, halkın en be- Jlli olduğunu bildirmektedir. Von Rib- '1§.diselerin en mühimmidir. 
ğendiği, tatlı ve lezzetli bulduğu yağ- . bentrop1un seyahatine müteallik her tür- Fransız hükümetinin nlihver devlet
ların bpkısmı, ayni lezzette olanını pek Jü faraziyeler ve bu seyahatin siyast ıerile Fransız donanmasının bu devlet
a.z bir para mukabilinde yapıyorlardı. manası hakkındaki her türlü ıİıütalealar 'er ta~afından kullanılması hakkında mü 
Meselft zeytinyağı elli kuruş mu? Onlar memnudur. Bu emirname hil3fına hare_ ~akere1ere girişmiş oldLığuna dair tıkan 
beşe mal ediyorlar. KAn düşünün bir ket edenler csivas! casusluk> ile ittiham ~:ıyialar tekzip edilmektedir. Laval'in 
defa. 1 edilecektir. r Parişe, Fransanın İngiltereye harp il5n 

. S~~e. biraz_ fos_ııa vererek gene ~n . Nevyorkun bitaraf diplomasi mahafi-.1 "tmesi .. etrafırı~a .müzakerelerde .~ulu~
bll'lık ıkınci bır sıgara yaktı. Ve bu-

1 
tınde Hltler'in Laval ile yapn1ağa giriş- Tiak uzere J?ıtmış olduğuna mutedaır 

7ilk işler yapmış insanlara mahsus bir mlş olduğu görüşmelerin Fransanın eskı haberler de tekzip edilmektedir. · 

BOYOK TARiHİ ROMAN No: 38 

Yazan: M. Sami Kmayel 

Türk ordusu bir defa daha kaleye hücum etti 

hakkı, ne adaleti ve ne de padişahı hal 
ve katil hakkı kimseye verilmemişti. 

Kr:nunf Süleyman gibi en azametli 
padişah bile yeniçerilere boyun iğiyor

du. 
Yirmlfer altın hediye, alan yeniçeri. 

!er Viy.ana kaleGine bir !tere daha lıü
cum etroej:e razı oldular . 

Türk ordusu son bir kere daha kaleye 
hücum etti. Anadolu askeri kale du
varlarında gedikler açtı. Kale bedenleri_ 
ne nüfuz etti. Kalenin sukutuna bir şey 

Hoş Yeniçeri ocaiJ. münıro. zamanla 1 lerin cenkten başka taleple!i yoktu. kalın:ımışh_ 

öyle adamlar yet~ürm'işti ki, hepsi TÜ.rk j Hem ne hadlerine para ~evebilirler· Rumeil askeri de bu hücumda yarar-

imparatorluğunun h.likimi olmuşlardı. di. lık göstermişti. Düşman sıkışık vaziye-
Bu, soysuzların tonınları vezir, serdar, Eğer, -böyle bir talepte bulunmuş ol· te düşmüştü. 

kazasker, beylerbeyi oJarak Türk im- salar .. derh:;ıl yeniçeri soysuzları ayak- Fakat, yirmhıer lira alan soysuz ye

paratorluğunu bir ahtapot gibi sarmış- lan1r .. Saltanata tecavüz ettiler, dı.ve niçeri gayret göstermedi, lüzumu kadar 

lardı. serdarlarl, ve-ı.irlcri, hattA. padişahları 'candan uğraşmadı. Çünkü, ölmek iste-
Ne ise, yeniçeriler yirmişer altını al- t . ba,1ta o1duiu halde hepsini kahrederler- miyordu. Mecburen asker ric'at e ti. 

dı. Diğer on binlerce asker ağızlarını di. Yeni('eriler, Almanların fitilli uzun tü 
havaya açtı. I-iak, y:ılnız Yeniçerinindi.. Vatan, miL 1 feklerinden yılmıştı. 

Çünkü, yeniçeriden gayri ask.erin is- l~t, hep dönme yeniçeri tonın~arııılndı Alman askerinin fitilli tüfekleri yeni 

yan ettiği, halt istediği yoktu. Yeniçeriler isyan ettiği zaman, Türk! icat olunmuş bir nevi siliihtı. Q, devre 
Mesel~. Anadolu askeri ne hakla, hak saltanatına hücum ettikleri vakit, eerlat [göre müthişti. Bu, tüfeklere (Arkebuz) 

isteyecekti? Nihayet beylerbeylerininı namına ayaklandıkları gün bak bun- deniyordu. 

beylerinin emir ve kumanda.nnda bar· larmdı. Fn..l{at. bütün bu müthiş sil.Aha rağ
betrueye ıelmiş olan bu Türk ~lu Türk. 1 Yniçerilerden baska, ne ıeriati, ne men yeniçeri, diğ"er ask.erler kadar ~e ... 

Gö:ıden irak olan gönülden her vakit irak olmaz. Misal mi a:rı
yorsunu z? •İşte>: 

H AC I BEK i R Ş EKE R i 
Gözlerinden irak olmasına rağmen Amerikalılar, hiilii onun has

retini çekiyor. 

ALİ MUHiDDİN 
• 

HACI BEKiR 
TlCARETHANELERI a•••• Balıçekapı, Karaköy, Beyoğlu, Kadıköy, •••ıadi 

ZAYİ _ 5 eylul 1933 tarihinde 

Alman mektebinden aldığım Ş"° 
hadetnameyi kay>bettim. ·Yenisini 

alacağınıdan eskisinin hükımü yok

tur. 

İstanbul Asliye Birjnci Hukuk Ha
klınllğinden: 

İstanbul Belediyesi tarafından Meh. 
ınet, Osman ve Hasan aleyhine açılmış 
olan kira bedeli davasında milddeaaleyh 
!erden Mahmutpaşada Tarakçılarda 31, 
33 No. da mukim Mehmet Osmana gön

(558 - J02J2) (551 - 102Z5) 

inhisarlar Umum MUdürlUQUndan 
1 - İdaremiz ihtiyacı için 7~ ton ambalaj otu pazarlıkla satın alınacaktır. 

II - Pazarlık 5/11/940 salı günü saat 16 da Kabataıta Levazım ve Müba
yaat ıubesindek.i alım komisyonunda yapılacaktır. 
llI - İsteklilerin tayin olunan gün ve saatte teklif edecekleri 1'iat üzerir.. 

den yüzde 7 ,!5 güvenme paralarile birlikte mexkür komisyona müracaatları. 

cl0152• 

Kok satışları 
Ereğli kömürleri işletmesinden 

EDIT SANDLER derilen yenileme arzuhaline Posta me- Alıcılara blr kolaylık olmak üzere Yed:ikule ve Dolmabah!:'e gozbanelerilc 
muru tarafından verilen meşruhata na- Hasköy kok Wb.rikalarında v~ Kuruçetırne depomuzda da kok satışlarına baş .. 

. zaran ik:ametgilhını terk ile çıkıp gittiği 
caa~ ve gayret göste~ış olsaydı, aç~ ve halen yeri belli olmadığından teb- l:ınm.ı~tır. 
gedıklerden kaleye glrıp zaptetmek mu- li""iz iade edildiği ııörülmeslne binaen Dolmabahse gazhanesinde be~ toml kadar Yedikule ga:IJ!ıanesinde iki tona 

1 aktı 50 kadar, Jl'aslı:öy kok fabrikalarında bir tona kadar &atıflar yapılma.ltladır, 
yesser o ac · . mtiddeaaleytıine lkametg&hı ıneçh-' ol-

Bu hücum, son hUcumdu. enıçerı er dutu anlaııimııı olmakla daV<!liyenin 20 JWi ılbi bilümum oatıflara ve Kadıköyünde Pazaryolundakl depomtnda da 
y · ı ı u.a Galatada yeni Yolcu Salonunun üçüncü katındaki idare merkezimizde es-

hilcumdan ı;oora ııeee ııene ayaklandı· giln müddetle ilO.ııen tebliğine karar ve- K:.adılı:öy ve Anadolu 7akasl aal.ışlarına·devam edilmektedir. (10144) 

!ar ... Direndiler .. Ba!Jr~ılar: rilmiş ve 14/10/940 pazartesi, aaat H te ı ,.;;;;;;;;;;;;;;;;iiliilammmmmmm;;m;iiliilmmm;;mıa 
_ Daha buralarda duracak mJ,YlZ? mahkeD>e1" ıelmesl lllnen tebllj edil- ı ı 

_ Eğer, hareket emri verilme2Se biz, diti halde ıene mahkemde lııbatı vilcut 1 N 1 u L 1 Es 1 N D E 1 
kendi başımıza İstanbula dönilyoruz... etmedığinden CIYllP kararuun illnen teb 1 s T A B EL E o -y N 
Sank~ İstanbul bu, dönmelerin malı, liğine karar verllm~ bulundutunc:an lo-; _ 

·d· S kl Türklük bu an iki bin ye-1 bu gıyap kararında yazılı 28 leşrinlsanı ••••••••••••••••••••••111•• .. ••lıııll 1 
.'"·. ~n ' b' ter~ yenıç· en· to 940 saat 15 te mahkemeye &elmenjz 

nıçerının ve. on ın ""' - .... 
J 

. 1 'd' teblıg makamına kaim olmak üzere illin 
rwı arının esır ı ı. 

Kanurtl, zor karşıs1nda bilmecburiye 
çözüldü. Daha o geceden dönüş emrini 
verdi. Tesrinievvelin on dördü idl. 

Türklerin Viyana önlerinden bu ilk 
ric'ati Avrupa.ca mukaddes bir gün ola
ark tanınmıştu·. 

Eğer, yeniçeriler gayret göstermiş ol

•alanlı. Son hücumda Kanuni, Viyana

yı zapta muvaffak. olacaktı. 

ruc'at kararı verilmiş olmakla beraber 
Tilrkler mağlüp olmuş değillerdi. Çünkü, 
Viyana ve hattA Almanya içlerine ka
dar uzanan Türkler diişmanlarını ön
lerine katarak sürmüşlerdi. 

(Arkası var) 

olunur. (28965) 
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Haseki. Cerrahpap, Beyoğlu ve ZUhrO'lli Jıastalıklar bastanelerile Zeynep 
Kamil doğum evinin yıllık ihtiyacı içın alınacak 1300 kilo beyaz ve 600 kilo 
kaşar peyniri tem.diden acık eksiltmeye konulmustur. Tahmin bedeU 1665 
lira ve ilk teminatı 124 lira 88 kuruştW'. Şartname Zabıt ve Muamelat Mü
durlliğü kaleminde görülecektir. İhale 5/11/940 salı gilnü saat 14 le Damil 1':n. 
ciimende yapılacaktır. Tallplerln ilk teminat makbuz veya mektuplnrı ve 
94-0 yılına alt Ticaret odatı Vesikalarile ihale günü muayyen saatte Daimi 
Eoctimende bulunmaları. (10249) 

* İtfaiye ihtiyaCJ için llizumu olan 34 adet tekerlekli tulumba ve !efcrril-
atı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. Beherinin muhammen be
deli 260 lira ve ilk teminatı 675 liradır. Şartname Zabıt ve Muameıat Mü
dürl'üğli kaleminde görülecektir. İhale 8/ll/940 cuma günü saat 15 te n.;11,1 
Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, şart • 
name mucibince ibrazı Ih.un e:elen vesailt ve 940 yılma ait Ticaret Odası YC· 

siltalarile 2490 numaralı kanunun tarifatı revresiDde hazırlayacakları t~klit 

mektuplarını lhale ııtınil aaat 14 de kadar Daimi Encümene vermeleri la
zımdır. (10253) 


