
"~ ..• 
~ 

CUMA 

.25 
·linci Teşrin 

TELEFON : 2SSOO 

A D R 1! S : C•f•lol'
Nanı--'7• C.U••l 

N.. u 

·--
Telgref ı iKDAM l.aıabul G0NL0K SiYASi. HALK 1940 -· ..,' , 

........ 

Mihverin son J 

siyasi faaliyet- 1 

lerinin hedefi 

Akdenu cep"-inJ• ln
giltereyi, sol c.-hawlan 
da çevirmek içiR yapdan 
bu faaliyetler, J.panya 
ile Fran«ıyı Ja ntihı1fll'le 
beraber hareled• ,tıtir
melı gay...U- miiteo«· 
cihtir; Hitlu c.,_.aı 
F rankoyu ikna için, ona• 
ayağına kadar tritmİftİr.-

Yazan: ABiDİN DAVER 

S 
oa ,W.lerde, lıarp lııare
ketl«rindeki ni~bi .ıtkô
ııa mukabil, "'ihvll1' clev-

letleriain büyük bir ai71ı1I faali· 
yetine phit oluyoruz. Bu aiy,..i 
çaWımalWI eizlı kapa:lı..lı olaawını 
bir tarafa bırakarak açık ve mey
daruLı o&ıınlarıaa bakanak aörürüz 
ki: 

HAVA HARBi AFRiKA HARBi 

1 - Bitler, Pariste Laval ile P
rü:ımü,tür; Laval, Vi4iye ıe.Ji]I 
FrallJllZ bükılıaetinin di,ter erlıiaı
na bu mölibtııı aeticesiııi lıil~r
dik~ sonra hemeoı Parise -.ı
nı~- ailcbi ilıtiJnal, Bitlere, 
Frıuı...:.m cevabıeı bildireceolltir. 
Alnoanya hariciye aazırı F"'! 
Ribbeutrop'un ela V~ye ıideefıii 
IÖyleamckleclir. 

2 - İtalya hııridye aazın Koni 
Ciane'nun yakında Parise gide<!e
ti ve Framız laükfımeti ile müııı
kerelere giri1tteti baber veril
mektedir. Bu ııla, Fransa ile ll'İr 
ıevler yapılmak istcnildiki yohın
ıılaki rivayetleri teyit etmekteclir. 

B .e r 1 i n ' e i ng i 1 iz 
yeni akın- akınları 
ıar yapıldı fazlalaştı .. 

3 - Bitler, Fransu - bptıByol 
hucladunda, general Frank.o ile gö
~li,tür. 

4 - Alma• maarif Maun, yecll 
ııü11 Buwarista11da kaldnda• 1en
ra, Sofndan ayrılmıştır. 

5 - Rumea cliktatörii ıeaeraI 
Aııtonesku yıılaııııla Kamaya &ide
ttktir. 

G .. :ilüvıır ki Abn:ua hava b•
nlleri İııciltere ve Loaılra ümeri
ne uyıf böcwnlar yapar ve Şiına
ll Ahibdaki İtalyan ont..... Bkli 
&rranide yerinde aayıtri<en ııoih
""' devletleri, laiiylik aiyul faali. 
rttlenı ~dir. Mak:setluı, 
her iki eepbede .ıe banaa ......-. 
ıılrldarı İn~ ı.a..., yeal met
lefikler ve yımbmalar arıuıuık, ye
•i snki1.ke7~ luınlı:etiere ı.kiıt 
•el'6bikcek ,...i .ı,..ı ta:üpler 
TapmaJd:ır. 

Başvekil Çörçil İskoç
yada sahil müdafaa 

kuvvetlerini teftiş etti 
L<mdnı: U (A.A.) - Han Nezareti. 

ilin teblltlnde dmillyor ıct: 

Dün, sahil ın1ldafaa tayyareleri, Şimal 
denlı:lnde iki clllfman ~ ""'1Wıri mu
w.tıakiyetle tıorpillmWflerdlr. Dtl•r bir 
.,..,,ı, pddeW mitral:r&< aı.iı:ıe maruz 

• 
İtalyan ordusundaki 
yerliler Mısıra karıı 

harbetmiyorle.r 
Kııl:ıire, 24 (A.A) - İntıiliz ha

va :kuvvetleri tebliğinde deniliyor 
ki: 

İngiliz bomba.rdmıan tayyarele
ri, B uııt>uıOa Soll um ar asında oto-
mroillere, su nakll<'n ıına.h5nı; ka:m
)'<>nlara, orduga.hlara ve çadırlara 
tam iısabetler kayde1ım"lerdır. 

Habeşi.-;tanda, Deıssi<>'dc ta~·yare 
meydanına yapılan gece hücumu 
e.sııasında .bir hangara ve meyda
nın •imalinde bulunan bir ıköoı-ü
ye tam h<a.bet olmıı,tur • .Aıısab'da 
atılan~. simal da!ııakıranı
nın münteh~ındaöci ~aat üzerine 
düşmüştür. Tana gölıi hna .~ 

(Aftaa: s... s, 81. 1 ela) 

1Sovyetler 
ihtiyatlı 
hareket 
ediyor 
Bııılwtiua '" BeMrabyada 

askeri hareki.t 
wb 'buldaiu bildiriliyor 

I 
• 

''Türkiye ihtiyatkar 
ve fakat azimkardır,, 
Londra: :K (A.A.) - Timeo ,_ 

baımakııleoinde Balkaıı .,,_lesini ba· 
hb mevzw edenlı: ezdlmle fUlllan ,..._ 
maktadır: 

cAlmaıılar, ltmdllerine Rumen hain
leri Uıratından lelllim edılmiş olan Ro-
manyad.akJ hAkimiyE-tlerini takviye et
mekle- meeıul bulunmaktadırlar. Alman_ 
7anm Ywıanistana da müdahale etme
si, İtaı:rımın yapmakta olduğu UızyJkl.,.. 
ri takviye etmek içindir. Türkiye ihtl
:ratk:fuo ve fakat •rimli bulunmaktacbr. 
Ruaya da ihtiyatlı davra.nmalı:ta, fakat 
Bukovına ;. Besarab:rada a.slterl hare
kAt yapıld•ğı blldırilmektedlr. Mihver 
devletleri ıçin Romanyanın m büyük e
Mmm·ye-tini, petrol tuyulJn teşkil et
mektedir. Ancak Romanya Karadenizde 
de stratejik: bir mana ifade eder. Ege 
clenızini ve Çanalr.kale yollamıı kapa. 
makta olan YunanıE-tanın vaziyeti bili_ 
bütün başkadır. Et;er İtalya Ece deni· 
zinde Ö91tt tefki1 edecek olsa ve Alman 
kıtaab da Romaııyadan Bu1'aristana 
seçse, Türkiye için variyet daha tehdit-

(Azbm: il&. '· 81. 1 de) 

Amerika taar-
" ruza ugrarsa 

harbe girecek 

Ruzvelt Filadelfiya
da bir nutuk söyledi 

Filadeltiya: 2' (A.A.) - .11.uzwl.t, cMln 
eöyledili nutukta, 1932 de iktidar mev
kJine &el.dili zaman Birlefik AmerlJta. 
cL.ı. mevcut ıeraiti hatırla'b:nıştır. Ru%
ve1t. yerü iktısadf lralkınma ris*errıfntn 

- New-deeles • tıı1.blkJ sayealııde elde 
edilen neticeler araaında bilhataa ilatz
ligin azalmış oldutuna işaret eyleııılf
ür. ihrleaik Ameriltadaki fabrik•'•nn 

(Devamı Sa. 3 Sü. 4 te) 

Asker ailelerine yar
dım şekli tesbit edildi 

MihTCr ~la lıöttbı p;y
retler~ Akııleaia darüThardı:itı et
rafınıla toplalll3'0r. Geçenlerde, lata 
IÜ butluda tıı.fsilen bahsettlğlııdz 
ha.....ı.et, tnı:iltere:ri AJı:denisiıı yal
ru~ merkeziııclen detil, i.ld -
hından da çeYirip öyle zorlamalı:
tır. Almaavanın Büyük Britanyn 
adalarını işgal Ye istili etmek su· 
retile İnl(iltereyi mağlup eı.elı. 
plinı. bu adalann etrafınd..U de- Yardım b" k "} • 
nidm·dc. suya clüşmü~ gibiclir. Çir- ' ına ve azanç vergı erı 
çilin Fransızlara hitap eden son • b • J k J 
nntknııda, İnıiliz istihzası ile ııöy- .. il nıs etı esas tutu ara maaş ardan 
ledii:i .çok zaman evvel_ ~«iil- t.ıcilltte Bafv<IUb Cörı: 
miş ve sık ,.s lıekrar edılmı.ş olan bınıkılmıştu'- Din ıece. bombanlnnalı kesı"lm k s t"I 1 k lstiliyı beklıyoruz; yalnız biz de-. tayyattlerimlz, Berlin mmlakasıı>dald e ure 1 e yapı aca 
kil, balıklar da ~u . ~yor... beddlere lıücwn eımiı;, y•nıınıar ve in.. Aaker ailelerine yıpılacalt yardım hak ı çın bu uoul Uıtbik edil..,..ktir. Bina"""" 
"'.·~u ... ~c. !tunun bır delılidır. *'1· (Devımu Sa. 3 Ü. 3 le) 

1 

ltmda BelodlJ'• Muhısebe M!ıdiırlügü Uı ııııerını Bel.edlye lahsil ettiğinden varl-
lngıUereye aslı.et (ılcarma t., ra!ındnn hazırlınan proıe. Beledıye De- dat bellld;r. Aylik lrad1 salisı yuz lira-

~U.,,..i. Inıiliz donanmasının .,. ıeet H } imi Encüınen.ı taralındao muvafık bu- yı ıeı;en bınalar tesbıt edı.lecck ve ona 
~~ being, ya11i do~a~manın Y11':!1· Japonya- 0 an- ,JwımUştur 'TatbikatJna kilnunuevvehn gtıre muameleye tev.,..OI olunacaktıt. 
gıle deııizlere hikımıyeh sevkiil· birinCJ gününden ıtibareıı başlanacakbr. Kal.llnC verglsı Malıye tarafından ta-

c '. si ve İnefld h•.... lruv .. etler!- d Hı. n dı. s tanı !Teroıt odileo şek.le gore yardım bına ve hakkıik ettirilmektedir. &ledıyenırı bu-
tn~. İnciliz röklerindeJu muessır a 1 kazan( vertilE'rı nı~betı e.•s tutularak ı;u ı memurları neıı.croarhıc.13 temasa ge 
~Udafaa harbi ile Almaıı1ınn e- 1 • memur ve mtislahdemlerm maaıların- çecek, kazanç vergilft-i tahakkukatmı 
lınd."'Jıj büti111 üsleri ve bu üsler• m u•' z a k e r e e r ı dan Y"Ptlacil.ktır Aylık kaz.ancı ytız il· tesp•t odeteklerdır Bu m•murlar ışlerL 
deki nakliye ve çıkarma yaata1a.. r:ıya kadar olanlardan yard.Jm iatenmi- nı bıhrıp BPlfi."diyeye riondiıkten !:Onnı 
~1 ~p ecl"" taarnı:ı harbi M- yeeelı:, yüz llrdan yukarı maqWarclan ~ lln71 ıeça b!ııalann ~ "' 
~cesi.a<le, terk veya tehir edilmi4· ln..:•tere ff Amerika bu nlsbet dahllındı yardınıda bulımu.J- knan, y<kunu mecmuu beıtı olacak 
tir. Böyle ıılaııca, İngiltereyi. ikin· •u ı ıııaaı talep olunacalr.Ur. Husua:ı ve umu- tarh nl8boil aııca.lt oı>da.ıı _,,.

1 
loobit .,.'. 

d ıılııril"-raitta, Akdenizde Hl" müzekerelerin cereyan mi mtı-"'lenlen maat alan arı- >- lunac..ıttır. 
lllııl; Mısın ..,., Silveyfi ._,, ~ tarzıDÜD ba»«dar 

ı......_, 1a. t, 11. ı .. , 'fwk3oo, M (A.A.l _ jaıpon harl
Ahiıılin DAVER c:iye na=ı namına söz ııoyleıxııye lsveçten demir eşya 

getirilmesi mümkün 
BUGDN 

Fransız Ordu.su 
neden yenildi: 2 

Ynan: Alıidin Da•« 
3 üncü sayfada 

o[.___Y_A_R_l_N_~ 
Babil kulesi 

Niaamefün Nuif'ln 
ırilıel bir miisababe.Iİ 

------·~~~~~~~ 

mezun bır ~t ja:ponya • Jio
landa Hındistanı müza.kerelermm 
mlutaa u~ad.ıkıru ıelı:zıp etmı4> ve 
müzakerelerm luçbu cng~t> ıe;a
diif et.ıneden devam ettikJm ri7!· 
lemıstır. 

.Mü~;:.,:e.!"f.~. - Ticaret V ek-aleti lsveçe gıda maddesi ihracını 
Londra, 24 CA.A.ı - Avaım Ka- temı·n ederıe yakında alışverişe başlanacak 

marasında japonya - Hollanda 
Hındistaru petrol mü:zakerelerı Ticaret Veldleli tarafından İneçe rl malların dövWe ödenmesini kabul 

'··-~ .. , b 1 ... ~-darlıırt. eımek1edirl4". Dövız teklı!ı alü:adarlar. 
hak...,,,..a sor...,an ır sua e harıcı- ıo~derilen Halım Sal>lL . ......., ca pmdıden muva!ik COr1ilmllıtOr. Oı-ı 
ye müsteşarı Bu.Uer şöyle cevap ıonderdltl bir ""'ktupll IsYeç ıııileıise- da maddeleri !hrac&ıı için de ~ Ve 
vemıistiir: ııeıerwu, Tiırklyeye demir ve cleınlr .._ ltlleti ınusutle islihwlıne çalılma.tladır. ı 

~ü:zalı.erelerm C"1evan tarzın- bıldlr 
dan uunamile !L~berdar edilmekte Y•. •fJnd~&e baz:ır odultlann1 • Yalanda AlmaD1• yollle ~eçteıı ılemlr 
olan İnı!lltıere ve Amerıka vaziye- m•ıtir. Mıiklıbillnde l1Ala ~deleri »- ve demir .-nı celirllıı:ıai ınilmldln o-
tuı elıemmiy«.iııj aıı.i.drilıtırler.• 'ıametıedir.ler . .ICJ.lmerı .ı. ~ lacaltw. 

GAZETESi 

HiTLER 
FRANKO 
MOlikatı -Fransa • lspan
y a hududun
da vukubuldu 

• 
Mülikatta hariciye nazır

larından bafka, 
lannand•nlar da lnılumlu 

• 
Mühim neticelere 

intizar ediliyor 

GENEll.AL l'ILANltO 

-: M (AA.) - - tıol>lli: -· ....._ . ..._,,_.., .. ___ 
a..nı -· ile lılr miilikıı44& .... 
1 ımur. Mtilll<M iti m!Ud ansaıda 

-..! - Te -Qr ·- loin 
ıle _..,..., elmiftir. Alınla Jlaricl:J'e Na 
an Voa •INı 1 .., ile i&ı>uı7r. Hariel. 

re :N_..,.. s-. mil!- ıaa- ı..

ıa-,..ıanıır. 

laPANYA KÜLAXATINDA ll:UMAN
DANLAI DA. BULUNDU 

Londra: 2f (A.A.) - Alaıan istihbıı

nt ajan&ı tarafmdan llefrolıuıaıı bir \el. 

ı:rafla Alman ordulan 'baikumondl.llJ 
Feldma,_I Von Bnınch.ltdı ile umumi 

erlıiıu !Mui>iye rei&i General J[al~'lıı 

O-Si l'ranlro ile ~ mı
ler'e refakat etmı, oldukları lılldlrilmdr 
lecllr. General Franko'nım yaıımda ... 

A 

A 

T 

1 

(Arkaaı Sa. 4, Sü. 2 de) 
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" BGtaıı Oüayada Masbuıtl r ' 
Sabf Depow: 

Rikardo Leri halefi 
FİLİPPO LEVi 

' Bavmlu han No. 1 1atanııuı 

SAYI 438 - SENE a FIATI 
HERYEROE TAKViM 

l!I liri8clfepUı CUMA 
Yıl: IMO - Art 10 - GOtt: 299 
llııml : 1 .. - 1 lııcıl T•t~ln 12 

ıııeo-t: , ... - •-an: 23 
5 

Tür ki' ye 
Nüfusu 

KURUŞTUR 

M.PETE 
HiTL L 
Gorüşi .. -'17 .869. 901,, Fransadonanm 

Beş yılda nüfuıumuz 

ı. 711.883 kiıi arth 
ve silahlarını 

teslim etmiyo 
Ankaı-a: 24 ( A.A.) -

l.tatimlr Umum Müdür- --
lüğünden tebliğ edilmif- Amerilla Prnnsa.dan vazi-
tir: J'eÜDİ tayin etmesini iated · 

20 lllr tqrin pauu P· •--
Jrii yapılan umumi nülua j K l . b • d 
.ayımı neticesinde tel- o um ı a r. y o s 
,,-alla alınan maliımata 1 mühim haberler VC'rd 
nazaran Türkiye nülımı 
cl?.869.901 • dir. 1935 
«ıyunında «16.158.018• 
nülru bulunduğuna n.. 
:zaran beı unede nüfusa
ınıa «1.111.883• ki.fi art
mqta. Bu artlf senede 
cbinde on Kekiz• ni.sbe
tİ1te tekabül eder. Bu m. 
beti tayin husamnda Ha
tay hariç tutulmuıtur. 

V ilci yet itibarile taf•i
bit bir kaç gün wnra nq
red ilecektir. 

l'l'aıısada bir mahal: 24 {A.A.) -
N.B. Resmi tebliğ: Fuhrcr. bugun, 
sa dcvJet reüd ve Başvekili M.a.tt,a 
Petainı kabul ctmi§Ur. Alnuınya Hariei 
ye Nazırı \."on Rfbbcntrop ılc Frans 
Başvekil muavini Laval da görüımcler 
de hazır bulunmuştur. 
Nevyork~ 24 (A.A.) - Columbıa rad 

YOIJU bu aP-48.mki neşriyatında y~ ınd 

bir Hitler - Petain mül katı vuku bula 
caiıru bildirmı.şur. llıllcr - U.val ve 
HiUer - Fr-anko mülikatlarında mihve 
dı!"vletlerlne hansada, İspanyada, ıtma 

1 
ıı AfrJcada ve Suriyede deniz ve hava 
üsleri terkedilmesinin bilhis mevzuu ol-

1 
dutunu ayni nıdyo bildlrmek1odir M'h-

""==-~======.--.....:ı (Arbsı: S&. S, Sii. 3 d•) 

Kilyos önlerinde bi 
deniz faciası o u 

Bir motör battı, 5 ölü var - ---
Cesetlerden üçünü dalgalar sahile ath, 

diğer iki ceıet henüz bulunamadı 
J:vvelJti ııe<e, g~ yarıı;ı, Karadeniz 1 Xlly0<Uı balıkçılık eden on bir kişi, 
~ c:blarıs.Üıda, K.ilyos önlerinde be, C\r'VCJ.kl a.k.ş.am JtCÇ V<ak.il bir \.Olı çevır
~ ölümile neticelenen feci bir de-

1

1 :Dek üzere Kilyoı önlerınde, bir Lalıltçı 
nız kazası ol.mUitur. Facianın t..faillb motOrlle denize açılınışlardır. ~e yarı.. 
IUdur: (A.r:kuı: Sa. l, 811. ı de) 

'' r: ıı lı· 'f"''" ,i : ;ı .• ıı' llUlll!!ll 

Çanakkale geçilmez filmi 
cÇanalıluıl• ıeril-• lillfli, bilnıem kaçıncı dJaıJır, 

,&terili)'«'. l•tanhal.n hiitiıı ainemal.cınnda ve memleke
tin INnNn ha tarafında IÖlterilınif olan ha uki film.ıimJi, 
ilJr 11iüakrdekinden çok daha hii.)'iilr 6fr raibet ka=nmııtır. 
Sinema, filmi -.yretmiyc lrOf'UI, ,öriilmemif bir kalabalıkla 
dobıp dolup hoıalıyor. Ba he~ı tehacümün Nbe6İ -
oL.cr ,ere~? Tanıdığım bir zat, hana fÖyle dedi: 

«- Fılmi üçüncü Jela aeyrettim; 11öderim )'<lfardı; ba 
lwyecanımın eebebi, hem Çctnalrlıaledeki luıhramanlıklaı-, 
hem de bu filmi seyreden halkın ,österdiği yük•ek imandır• 

cÇcuuıkJıale 11eçilmez• lüaıinin böyl.. yükuk bir heye
can ve imanla ıeyredilmesi, pııuı ifaıJe eder: Türk milleti, 
Canalrkcılc muci.:zuini yaratan o büyük, o yenilmez nılıonu, 
bütün crtCfÜc, bCitiin canlılığı ile muhafaza eimekte:iir. Brı 
filmi.. Çanakkale maci:r.ui gibi ölmez oe ebedi yapan cirnil 
Tiirkürı., icabederH, aynı mucizeyi tekrOT .)'Clratrnıya d~ 
hazu olmasıda. 

ABlDlN DAVER. 
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SAYFA z IS:DA"-1 ~5 - BİRİNCİTESRİ~ l!l 

Büyük Tarihi Tefrika: 68 ====== GÜN ON - - -- - j D 1 Ş ~~~ 
... TENKiTLERi POLİTİKA 

R Es u l San'atkarları;ı. c·· h . . t B i ~- İspanyanın 
~~===== Yazan: ZİYA ŞAKIR . za yapılan zam um urıye ayramı Ekmeğe on s 

iyaseti Yıllar kodar uzun· süren saatlerden Ti~:~1:S':: :::.:iı~~}:;~~~uı 1~~~~~ Program hazırlandı, merasim para daha YAZAN: Profesör 
larına vapılnuş olan zammın ve-- J • / J • Hiiaeyin Şükrü BABAN Sonra tan Yeri agv armıya başlamıştı rilmediğin.i haber alın~ pek_ha!<- Taksı"m meydanında yapılacak zam e ı l ~ alkan yarnnadası, Av· lı olarak: ·Böyle şey caız degıldır, rupanın cenubu şark· 
san'atUrların sattıkları meta ha- Ticaret Vekaletinden 

Bu ceza, kafilenin eli silMı tutan Silahlarını .lrusand.ı. Yanına otuz !eti ruhiyedir, bağ verenden sal- Cumhuriyet bayramı merasim der kxılda motörlü birlikler yü- Toprak O/isi lstandbul sinde, bu kıt'anın mu 
ve haklarını müdafaaya hazırla- süvarı ve vhımi ııivadeden mürek- ktmı esirgememelidi.r• diyor. programı hazırlamnış, dü~. jc~y- rüyüş kolunda geçeceklerdir. Bu Şubesine gelen bir tezke- kadderatı üzerinde ne kadar mü 
nan büyük insanlara tatbik edile- kep bir kuvret aldı. Atların üze- San'atkarlarımıza yapılan '&llm- makamlara, emniyet müdurlug~- esnada bir hava filomuz Istanıbu- unJ essir olnıu§sa, cenubu garbi k" 
bilir.di. Fakat acil kadınları ve rınde, ik'·er kıri>a vardı... Savet mın bürokrasi merhalelerinden bi- ue merkez komutanlığına ve ala- !un üstünde uçacaktır. rede ayın on dokuz an şesindeki diğer bi.r yarınıada da İ 
masum l'OCukları susuz bırakarak düe:nıanlar bu hareketten haberdar rinde mfuıiaya çarptığını uuyan kadar dairelere tamını edilmiştir. Geçit resmini yapan ·kıt'alar itibaren değirmencilere berik "ibihcezi.resi de, o derec 
qlüme mahküm etmek, dünyanın olurlarsa. -piyadeler düsmanlarla dostum Beı;at Feyzi gene pek hak- Programa göre merasim şöyle o- Kr.i6tal gazin'OSunun .köşesinden muayyen bir ücret mııka- nüfuzlu bulunmuştur. 
en katt kalbli cellatlarının bile dü· harbe tutusacak, süvariler de su lı olarak öyle asabiyetle kaleme lacaktır: Sabah saat d<Jkuztla Vi- Aıbdülhak H3ımit caddesine geçe- bilinde mavnadan teslim Coğrafi vaziyetinin ehemmi 
sünemiyece{(i - em.salstz • bir şena- dolu kır baları ka<:ıracaklardı. . sarılıp: •Buna mani olan medrese !il.yet binasında Vali tebrikleri ka- cek ve oradan garni-ronlarına ha- ı edilen bug~ dayların ııilo- yeti, Ahika kıt' asına çok yakın ol 
atti Abbas, terti'p et!ii_;i bu plan ile, ıihniyetli kişidir, bu kişiyi Dahi- b~l cdece<ktir. Teıbrikatta buluna- reket edeceklerdir. ması, Akdenizde geniş bir sarul 

· * sessizce Fırat s&hiline doi!cu iler- liye Vekaletine ihbar etmek vazi- caık erkan, sekizi ku<k ıbeş geçe Vi- Saat 15 te •bir heye't, Edirneka- dan teslim edilmesi lazım malik ve Bahrimuhite de pence 
İmamı Hüseyin. ne müskül ve ledi. Fakat düsman nöbeLcileri. femdir. diye Son Telgrarda fer- 1.3.yette toplanmış olacaık, bilahare pıdaki Şe!lıitliği ziyaret edecek, geleceği hususu bildiril- resi bulunnıas.ı cihanın büyük ih 

ne -feci bir vazivette bulunduğunu. 17
ördüler. Kumandanları (Lbni Hac ~at edivor. kıdem s:rasile Vali tebrik edile- ! burada itfaiye n;ız:kası ıs_t~al miştir. Silolardan buğ- tilAflarınm hemen hepsine İspan 

ancak ş~di anhyordu. Ve. susuz- cal a .kosarak haber verdiler. - Memleketin saıı'at sah.asıııda c>ektir. Mateakibcn otcmobillerle Marşını ç;,ılacak, lbır topçu bölugu day mübayaa eden değir- yanın karışmasını müstelzim ol-
luktan gözle_ri uyku tutmıyaraık o r.~nı Ha~ac, son derecede telaş yüzünü kızarlmıyan, koca bır şeb- Ta!ksime ıtidilecektir. Saat on bu- seJam resmini ifa edecektır. 'menciler, deg"irmene ka- muştur. Bir zamanlar clye\'m İn 
korkunç zulmetler içinde birer ha- etti. - 1 rin bütün kış kültiır bakımından . - k d k t B .. .. l cak .,;!terenin denizlerdeki hıikimiy 

~.•- k d ı - Ko•un. Su almalarına mey-! -ı · · t - den yazın 'ı çukta merasime iştıra e ece .. e- ayram gunu açı a dar nakliye masrafı ver- , tini hatırlatan bir fai!d .. etc malik va! gibi dolasan sau= ar a aş arı- _ . . .,, enresını emın e • kk" ll T . · · arında gos- • .. l ' 
na. 0 andakı hissiyatını acı-kca söv- dan verme .. in. Ica:bedersc. sılahla memleketin her tarafını dolaşıp se : u er aı<sım cıv b 

1 
_ yem muesseııe er . miye de mecbur edildi- bulunuyordtL İngiltere ve Frans 

li
"or· mukabele gösterin. temsiller veren san'atkarlarıınızın, terılek,n Vyerli!erde toplanımışkomura:'ıı 1 Eminönü Halkevinin küşat resımı ğinden un liatlarına bir daha müstemleke.:ilik hayatına 
' . n· . rdi k" .. - .. k naca a ve merasrm . b .. .. saat 'dd' ti . 'ş b 1 d ki K k b b gibi bir kılıç l''e emır ve - en biiyüğünden en ruçugunc a- . . . Cumhurıvet • ayramı gunu .. miktar zam yapılmaaı za- cı ıye e gırmem! u un u arı 

darb -~ş ~ ~ ar,rı. d 'yere seni- Emevi askerlerı. derhal harekete dar mesailerini madde len ı:tıüka- on bırde ·kıt'aları teftış edecetktır. 15,30 da yapılacaktır. Avni gun bir sıralarda İspanya cenubi Aıne-esı e an ar ~çın e_ Hasan) aertiler. Fırat kencrına vakın ::ıır fatl~ndırmak imkiMızdır. Bl111>dan sonra boru •h· _ ı:e- Vilayet hudutları dahilinde iruıaa- 1 rureti hiisd olmuıtur. De· rikad;ı. vası sömürgeler elde edi seydım.,. Keske bhıraderkunb( ol 0 "erde ı Abbas) ile arkada"larına Sahnemizin emektar fedailerin- kecek, bayra:k çekme merasnmı J a- tı biten ımaktepler de merasimle ğirmenciler Belediyeye yor ve oradan kıymetli madenler ı?ibi haın bır ze ıre ur an u · · · · k · ık b d İ ı·k k ı k ı· · · ı ı d k A 
. . d tı h 11 - .. meS<::v- •·etı•tıler. Q,.dan ılcn ~P·ırme den bahsetmiyelim, batta hır Ca- pılaca:k ve mız: a u sıra a s ı - açılacaktır. Açılacak me tep er, müracaat etmiş, ey ıyetı ı! ıa e ere · vrupanın en zen-ı?ıtsevdım e. u a :r~:or !' _-nı istemediler. bidenin, bir Talatın, bir Nevin Ak- lal Marşını çalacak ve ıı:nektep ve Şile kazasında yedi, Silivride, Kar- 'bildirmişlerdir. Beledi • gin, en nüluzlu ve en ziyade ta-diın ... Ha1yat vel mu a icra ıa,bıe Haibuki kahraman (Abbas), der kayanın bir Saminin, bir Samiye kıt'alar da marşa iştirak edecek- talda "atalcada ve "'.'.alovada bi- malı nazarlarını celbeden menıle-

bana bağ amış o an ınsan aı ın.. - _ ik b 1 ti y • d -~ · • "' . yeye bu hu$Uııla hiç bir k l' 
1 

d An 
1 

s-•·-- Cc . 1 • . erbut olmaktan hal -Janını tabb a. ~· a .. ı. anın- Güvenerin, bir Necdet Ayralm e- leıu1r. rer mekteptır. . e ı o uyor u. g o ~n, r-
nım v~ ıg~ı:ıa m .. ah olmı- daki yirmi oiya<ie ıle, yuzlerce E- ;;,,ri p:ıra ile ölçiilemez. Onlar da, Müteakföen hazırlanan celenıkler Kiiğılh.;.ııekö_yü rıvarında Sular malri.mat gelmediğinden ·men ve Liitin alemlerinin bütün başkt c 1 ır suç ve gun ~ 

1

coc k- mevi askerinin üzerine atıldı. Şid- İtıpkı büyükleri gibi, kazanç kay- Cumhuriyet ilıbi<lesine konacak, , İdaresinin 1erşih havuzlarile E- telefonla Ankaradan ao- mü~araa ve anlaşmalarında W 
]yan adb ın ı:;ruı v.eldmasun, luk~an detti bir mücadeleye girişerek on-i gısile dei!'il, sade ve sade san'at aş- Vali ve k.cb"Uutanlar trtbündc yer Jektri-k ıdaresinin Silahtarağa fab- rulmuş, Ticaret Vekaleti- panyamn muhakkak bir rolü, bir arın. ued zg-ı.!' ço e su.se uzeler'nı' ları orada O"aladı. Bu mücadel~ 1 kile sahnenin bağrına atılmış olan alacaklard-r G~it resmine 11 30 1 rilka.sında yeni tesis edilen kazan nin bu kararuıın kat'i ol- 1 sözü veya iştiraki ol\IYOrdu. Ame-f.crvat e c·ıe can v rn• ı ., il d k b 1 '-f d . . ""'-..: ' . . 1 .. .. me 'k ·ı t ... k k k"' 

"rmi e nasıl tahammül edece- esnasında. suv.ar er e . ır a ~rı v~ hal'.atlarını sahneye va'.' c e~ da başlana.:a;kt!r. Piyad.~ v~ W,P-- dairesi 29 \eışrınıevve gunu - duğu cevabı alınmıJtır. rı a ı e yap ıgı ır usuı· sene ~- ~ .• r clinı omuz- dol.durdular. Oulerıne rrkan du<- guzel ınsanlardır. Bu fedakar, asıl çular takım cephesile suvarı dor- rasiınle açılanak:tır. Ba cevaba go"re bu sa- evvelki kat'i muharebe ve mağlfı-
"""·"" unun] ı~es "~yl c~im man askerlerini atlarına tepelete- nıblu, temiz duygulu çoeuklara ------·----------------- biyetten sonra kabuğuna kıvrıla larımda nası asıya 

1 

cc: _·t :· b' rek. su dolu kırbaJarı kacıııınıva yapılan zam, maddiden ziyade, bahtan itibaren ekmeğin ~ak tali bir devlet olarak yaşayışı 
Divordu: Ve sonra. urnı ~tl l:>!l' muvaffak oldular. manevi bir teşvik mahiyetini ha- Takas bedellerı· Fabrikalarımı- kilosu o11 bir on paradan Ispanyollara eski parlak mazileıi-hum:ına nobetıne tutulmuş gr 

1 
u- \ • lın - . d' . b. b k k k ni unutturmam ıştır. .. .._ ..... za ır zanl!.Lr titreye- Bu SU''U.(l. karar~filıa ı.'e esı, ız ır. . . . . l • on ır uçu uru§a çı a-

tün Vtı"""'U tıl! . - ölin"anın en hazin ,bir manzarasını - Stzı unutmuyoruz, sızı hatır- • • k satış ı• ş erı ıf l k Bu muharebenin infilakı ve İn· 
rek. çadırların arasında. sess~~ s~ f te<kil etti. Susuzluktan bunalan lıyoruz, düşünüyoruz! demektir. . ıçın arar Z!Il r mış o aca tır. gilterenin, mutadı veçhile, bütün 
dasız dolasmasına devam e ıyo zavallılar l:ıu kırbaların üzerine Nasıl ki. sayın Do.klor Lfıtfi ---•--- Dün alelacele beledi- dünya memleketlerini ayaklandı-
du. . . • , ~.,le bir atılı• atılını.slardı ki. bu Kırdar büyük bir hakşinaslık , , .e • yeye müracaat eden F ı- rarak mahir bir orkestra şefi gi-

Bir aralık, .vll1e (Sehrı Banu) hali <r(irüp te tahammül e1ıroek san'ntseverlik. göste~erek, san at- Mal bedelleri Merkeı Sümerba.nk U.Müdürü rıncdar Cemiyeti iizaları hi harbi idare etmediğini ve bil-
nun cadırının onune gelmıştı_ Içe- ,~,._.. de''ldi karlarımıza bırer mıktar zam tek- h . • ld · l hassa Fransanın tamamen muzına-

lc . ·t . Dun> :rrıwn:ırnn ~' . . d k h Bankasından alınacak dün şe rımı.ze gc ı yapı an en para zammın b 1 ld d riden bir takım ses r ışı tı. P Kafile haLkı. ııuursuz bir halde lif etti. Zam b":hsın. e ç? assas az olduğunu, bir miktar i o ui!'unu göriince Ma ritte kı-
dinledi .. . idi. Hk kimse bu suvun bitebilece da. ~anan Belediye~ın yu,ksek teş- +-vı·~re ve +.v,,,.le olan ticari Sü:mevr '1k umum müdürü Bur- . mıldamalar başladı. İki küsur a-b tl 1 k 1- ı k h t gerek -"' ' "' -, Ank ad daha zam y,7pılmasını ıs- 's ı ı· d •-Günlerden beri sıtma no e erı e CP;;ıni aklmdan 11ecinnemis\i. !Her -ı ~ ı' gere .. um.um• eye... mübadelemizi ıkolaylastırmak ve han Zihnı Sanus dün ar an ır evve ansızın e ın en aunıruş 
hırpal<Ulan ve_ har~o olan ortaı:ıea kes. icebildiı?i kadar icmMi. Ca"ll' ~~unı .Encwnenı, gerek ~utçe en- böv!eliJde fazlalaştırmak maksa- J şahr.inıize gelmiş, yeıü ~urulacak temişlerdir. Bu talep red- olan Cohelüttank'ı geri almak, 
oı?lu (Zeynel Abıdın) e, vıne bır ca"ır - anan --üreklerin atP<i, l?Ü~- c.u~~nı, makan:ıın bu yerınde tek- dile Ticaret Vekaleti yeni ibir ka- yeril mallar satı.ş teşkilatı h,.~- dolunmuştur. Fransanın muhleır.el ve memul 
nöbet gelmişti. Zavallı yavrucak, lükle söndürülebilmi•ti. lıfını ka.~ul ~ttı. rar vermiştir. Bu karara göre, Ta- kında te~ltikl":'.e ibasl.~ı.ştır ... og~ ı:-:~:=:::::::::::::::::::::· :.· taksiminden biiyücek bir pay k,o-
inim inim inliyordu. Ve: (Arkası varl Hal boy le '.ken, .nasıl olur d.a hu kas Linlited Şirketi dünden itiba- leden sonra .yun ıplıgı ve yunh • 

1 

parmak ve kim bilir Avrupa uıü-
S S .. ok mu? Ne olur bir zamların verolmesınde tereddut e- ~en takas h&kları sirkete sat;lmış doku.ma muess_es, e .. ıerı ıın.erkezıne 1 ! vazenesinde Fransadan münhal 

- u.. u ... • l K T ( s A T dilir? .. Biz Belediye Reisliğinin bu • d 1 il ADLiYE ve POL s kalacak mevkie namzemır.ini ko-d U Ve
r anne olan .malların •bedellerini Menk.-ez ~iden um.u_ m._ m_, u ur yer ı m .. a ar ı ~ 

yu um s .. 1 '. d .... tereddüdü derhal izale edip, san'- Bankasın"an ropo" r suretile tedıye pazarı muduru Ahmet ve Sum .. - er- •---- yarak böyleee üçüncü derece bir 
Dive, sov eruvor u. at•-a·rıarınıızın zamlarını hemen " kl d 1 tl'kt d h "ks • t f' t J·" "' eUinm<"ae ibo<lamıştır. bank.yün .. tü .. v .. e ,ııamu. u muesse- T b" eve ı en a a yu ege er ı e -Ve sonra, annesinin me "' ve Petrol ve benzin fiatları tediye ettireceğine kaniiz. Bundan b;ka tıikas şirketi, ev- selen muduı:u Ömen kab_uJ ede- ram Vay Jr ÇO- mek ve belki de daha uzakça bir 

muztario sesi duvuluvor: . değitti Hayır, biz, Belediye teşkil&~~ i- velce İngiliz takası alan fakat müc- rek •kend~er.ııe _ve~ı teŞkilat et- ;stikbalde bütün eski şevket ve 
- Sa.bret yavrum .. Sundı. sabah Dünden itibaren motörin, pet- çinde, s.an'atkara z~~mhı' ço~hg?re- bı'r sebeplerle hunları kullanmı- rafında f.('Crusm. uŞ'!ur. v parç -~ }adı azametinıl· istinlat etmek ... Bütün 

olacak .. Sana istediğin kadar socuk rol ve benzin fiatleri deö-i~mış· tir. cek kadar geri ve uar ır zı nıye- M 
7 

ku CUgU u hu emel er beslenebilir ve Alman-K k · · ' "' • d' ı· · k · te- uan kimselerın' ·'-u takasları ':ptal etresı 2 ruta ·ı ı· ı · d ı h t Su 
' ·eririm. . an_a ana ıçersın... Yenı' fı'atlere go"re, eift bu"y"'- te- tin mevcu ıye ıne ınanma ıs ·' "' • va _ı e a ya zımam ar an ma are -

'"' UJA. • b yapılacak Dün öğleden sonra Galatada Necati-Havdi. Uyu_, şımdı... neke benzı·n 925, çı'It b"yük tene- miyoruz. taleplerini kı.bule !başlamıştır. Ev- asma le hu şa'saalı atiyi general Franko-
~ k" ı·· . . t . bey caddesinde reci bir traınvay kaza- . d b kkak Di"e. hasta yavrusunu teskin ev ke -~trol 660, tek küçfrk teneke Selami lzut SEDES vt!lce iotal talebinde bulunanlar- Sümerbank ·oy u ıçın me rest sı olmuş ve 

11 
yaşlarında bıı· çocuk nun göm önıin e mu a par-

teselli ederek uvutmıya çalısl'•or- petrol 97, çift büyük teneke mo- dan bir kı&mı sonradan takaslarını 23 kuruşa bas.ına i,ma!ine karar tramvay tekerlekleri altında parçalana- latmıslardır. 
du. Bir baba icin bundan daha e- törin 460, bir litre ıbenzin dölaıne o-

1 
1 kullanmış olduıklarından yeniden verni.iştir. Bunun için tecrübeler tıık ölmüştür. Hadise ,öyle olmuştur: İspanya Daruliye Nazırı Serra-

lim, bundan daha ci~erler parçala- larak 25 kuruş 7 santim, bir litre ı p 1 Y A S A iptal talebinde bulunulması ka- yapılmaktadır. Galatada Alipaşa Değirmen sokağında ııo Sunedrin Fülırter. ve .~çe ille du-''ıcı bir facia olamazdı. petrol dökme olara'k 16 kuruş 55 zun uza ıyn yan ıO'! goruşme er e 
imamı Hüse.vin. artık orada du- santimdir. '------------~ rar a.şmıs ır. u .._.. - B E; L E D Y ütun vazıye ın etra ca mun -1 t B takaslar ,..........,,,.a it J E 19 numaralı evde oturan Ili.iseyınin oğ- b .. · ı· fit .. aka 

ramaırustı. Ağlıya a,iilıya oradan u- Odun fiatları deg"i•medi J k haLHç>lara devredilecektir. Yal- lu 11 yaşında Burhan, saat 14 e doğru şa edildii;i muhak!.aktır. Madride 
' Du-n 223 bı"n lı"ra 1 """ ihi' k d ·· Galatada Nccatibey caddesinden geç- d ti d 

1
· dikt t· .. k zaklacm•• .. kuytu bir köseye çeki- Fiat mu"rak-'-- ·komıs· ~nu du"n ruz 10/11/o-rv tar ne a ar mu- av e n e spanya a oru en-

-·- """' .. ~ ld 1 k ı Belediye muhasebe mü- melde olan vatman Bekirin idaresinde- d' · · d nıı· d 
1 

· . k !erek, sa balı olmasınt beklemive 1 toplanmıs, odun fiatlerlııi eski nis- 1 ı"hracat yapı ı racaat etımiyenlerin takas arı u - ısını a ıye en ıaı·ıcıyeye na -
d .. r .. Ankaraya gı'ttı' \ti 75 numaralr Btıiktaş - Fatüı tramva_ lettı'. ıı· k ifadelerı' ile eskı' doıımu• baslamıştı. bette i~ka e'~'..ı-ir. Kömi.i-r fiatle- !anılmış addedilecektir. u u Ua k · te · fakat .. 

0

•• • * ri bumin y..::;j;~k fevıkalade tnn- Dün muhtelif memleketlere şehrimiz.. İıstan;bul Belediye muhasebe mü- yından a ma 15 rnış, · muv~- an'anelere tabi olımyacağını ve 
,,_ -.- d kt ~t"' nesini kaybederek yere düşmüş ve ar- FalanJ· zihni'-·etini harici'"·e nezare-• Halbuki, felaket icinde geçen ge- lantıda tetki:k e ilece ir. den 223 bin liralık ihracat yapılmıştır. G U ı'tl R U K dürü Muhtar bazı bütçe münaka- kadaki vagonun altına yuvarlanmıştır. , , 1 

L d Gl nk 'd' Yunan'•tana balık, Romanyaya zeytin, :lelerini tasd;k ettirmek üzere dün tine sokacai!'ını tasrih etti ve bi • ce. uzayıp '.l!idıyordu. Bir türlü, sa- or e onner ge. ı ~ Çocuğun düştüğünü görenler feryat e- hassa tarihin en mühim hadiseleri 
hah olmak bılmiyordu. İmamı Hü- Ankaraıda Hüküımetimızle tica- kestane, fındık, İsviçreye kum dan, fm- rük akş;rm Ankaraya gitmiştir. derek vatmanı ikaz etmişler ve tr.ım- cereyan eden bu mühim zanıaular-k ufukl • .. beti d bul İ .nı · dık, Yugoslavyaya hurda incir, Isveçe En az bu ay güm .. B h k d t b'I 
sevin. gözlerini (sav ) arın- rı munase er e unan ı>ı;uı:z a çe ap1 a o omo l vayı durdurmuşlardır. Fakat bu zama- da j--,nya irin kaybedilecek bir b ük b . b 'thal. t · k ti .. ·ı· T - ~ fasulye, İtalyaya h•lı gönderilmiştir, 'd t oldu k t 
dan ayıramıvor. üy" . ır sa ır- ı a sır e mumessı ı wrı.. varı a ı par ı rıa kadar araba biraz ilerilemiş ve e- clakika hile olınadıj<ını ilave etti. sı.zlıJda ortalıi!'ın biraz ai!'armasını Gkrıkonner dün şehrimize ~d - Kalay getiriliyor Harp başladığı j?Ündenıberi en p ah kerlekler altında bulunan çocuğu sürük-

Lo d ._. k .. 1c ı aıtı: Madeni =ya ithalat birliği Bğdaddan Bahrekapıdaki Yeni ost ane- . tahki (Suner) ötedenberi müfrit Al-bekliyordu. ıniı;tir. r •uır aç gun a ac ' ve - az ~-.. ,m rliık varidatının bu ay. ola- nı·n karşısına rastlıyan ada<ia ı·- leyerek parçalamıştır. Yapılan ilk - t afta 1 • ·ı t b' ekr Ank i<l kt. 20 ton kalay satın alm•c:tır. Mallar bU-
5 

...... 
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h ı· im man a.r r ıgı ı e anınmış il' Yıllar kadar uzun süren saatler- t ar araya g ece hır. ~ cajh anlaşı1mıştır. Bir aylı.. vari- mar planına göre bir o1ıoımobil kat vatmanın hadised• kaba a ' 0 a- şahsiyettir. Dahili mııı:ıarebede Kı-h . h f" Ya• meyve ve ·e ze günlerde trenle şehrimize geıecek ve b·ı b ı ~·"'-ı go"sterır· mahiyettedir. çünkü co-
clen sonra. ni avet tanverı a uçe " • datın 1.5 milyon lirayı ı e u mı- pa"'-ı 'kurulaca'ktır. Belediye gör- ....,.u. :ullara karşı gayet haşin davran-a (l. k ti"f" d kalay darlığı azalacaktır. '"' cuk birinci vagonun arka kapısından ae:armıya ba.slaınııstı... zaman • oopera ın e yacağı tahmin edilmektedir. Ge- dü/;ü lüzum üzerine bu adayı ya- ınıs ve bi.r aralık esir de düşmüş-H · b" .~; ı. ıı· .. 'd Yapağı ıatıtları atlamıştır. HAdise yerinde bugün bir ke_ mamı üseyın) Ur= ' ır ı.mu e Ticaret Ve<kfileti tarafınrian ya- een ayın ·~rı'datt 2 milyon 300 bin kında istimlak e1ımPiie karar ver- ld' tü. BattA idanu mukarrer ve ha-l ak · d k lkt K" ;;.ı.. Sovyet Rusyaya yapağı satışları de-- ' ·~ •i! yapılması da muht.eme ır. h d ki kt ka--ı ar verın en a '· uc4 pılan bazı tetkikler sonunda yaş lira ı'dı·. mis ve bu iş için üç yüz .bin lira • Pis ane e sırasını be eme e i-d · (Abl:ı ) _,,_ 'tt vam etmektedir. Son günlerde 65 ton K d k vga•ı - af ki kar esı as ın <:au.ııına "I ı. meyve ve seılı<ze 1

kooperatifleri bir- ayırmıştır. a ın a • ken Frankonun z eri yetişme o 
Onu uvandırdtktan sonra; Jiğinde bazı memurlar değiştiril- mal gönderilmiştir. Gönderilecek yapa- - Çuval cıkarılıyor Çarşambada Kocadere mahallesinin canını kurtarmıştır. 

1 G. f k ?ılar 850 tonu bulacaktır. Bu vaziyet ,..._:.__ ·· ki _ _, ı"' " 'unan Hın' d;•tan 
- Ya Abbas! .. Kalk. Yanına bir mıştir. Müdür üğe ırcsun ındı - '-"'•uıru• ·eme '""-' ~ Bekçiler sokağında 23 numaralı evde o- Dahiliye nezaretinde Falanj nü-

kac arkada• al. Sessizce Fırat ke- bırliği ikinci müdürü Talat Kınc. piyasayı düzeltmiştir. meruıe'li 1 milyon çuvalın !bir 'kıs- RAMAZAN: 23 turan Aliye, Akile, Emine ve İsmet•- fuzunu memleket içinde tes.is ve 
narına in. ıBir kac kırba su aetir. getirilmiş, iki muhasebeci ve bir Fitremiı.i genç kartallanıruz için, mı Tuz İ~arı ile İzmir kuru dmda dört kadın, iddiaya göre, evvel- tamime talısm.ıştı. Hariccyeye geç• 
Düsmanlar, henüz uykuda okluk- veznedarla müdür de dahil olmaık ~öklerden yağacak ölüme karşı bi- meyve ihracat birlig'ine tahsis e- 25/10/940 C U M A ki akşam ayni evde kiracı olarak otu.. mesi, bilhassa Bedin ve Roma %İ· 
tarı için, ümit ederim ki, bu isı üzere 6 kişi .,..en cı arı mış ır. zi koruyacak Kızılay içın, yurdun dilmiş1ir. Çuvalların bugünlerde n::;,di 

14 54 
Yatsı 

18 43 
ran Müzeyyeni elbirliğile dövm~lerdir. yaretlerın en sonra, ildeta bir ne-:_.ı k ı t • Ö"e 11 581 İFTAR 17 15 • d 

!'anabilirsin. Kooı>eratıfler birliği bu sene yaş yarınki koruyuculan yavrularımız · b 1 Dün Üçüncü Sulh ceza mahkemesine vi filiyat demekti ve İspanyanın 
· ah · ıı · gümrüklerden çekilmesıne aşa- ı Akşam 17 15 İMSAK 4 48 

Dedi. sebze ve meyve miıst sı erıne için vereceğiz. intikal eden bu hadisenin sebebi, evi zaten tem•yill ettiği grupa daha AA.~bbas~~·~~d~er~h~a~l~y~e~rın~· ~d~e;n~fır~l~ad~1;·~~'15~b~i~nlir~·~a~a~v~an6~;v~e~r~ec~ak~tir~. ==-"'::!:~~~~~~~~~~~~~~~na<:~~aılo~·t~ır;·===========~~~~~~~~~~~~~;;;:.ı kiralayarak bir odasını da kendisine ziyade yak!~ olması mil-

= Yerdikleri Müzeyyenin bu odadan çık- nasını tazammun ediyordu. tr••••~1111m••·~~~~-~~~~---~~.,.--, Makul olmağa başlıyorum. •Man- lirdi. liin kan çekildi. Sendeledim, du- masuıı istemeleridir. Dayak hadisesini, Dün sabahki telgraflar Bitlerin 11-J-mın Edebi Te{ırikası : 48 tık harekete geliyor. Dilimin ucuna gelen kelimeler vara dayandIDL .. Elimden ustura- kimse görmemiş ve şahit olınadıiından İspanya hudndnnda general Fran-
M.&U O çoktan Yeşilköyde idi; henüz •korkunç•, •ayıp• değildi. Delilik- YI bırakacak !talim yok. maznunlar beraet etmişlerdir. ko ile görüştüğünü haber veriyor. 

hastalanmamıstı. Ava çıkmıştı. ti. Ben ınuhakkak çıldırmıştım!.. Hizmetçinin gelmesini bekliyo- Ş l'k k M··L-'-'--•" ki bu mu"l•Latın b'"''-
ıl tını? N irin ı mus ası yazan ~ .,... u•UA Ben serseri serseri, sokak sokak Böyle bir şey nas :nıımış . a- rum. tefenuatı ve hıızırhklan evv-'--KISKANiYORUM ! 

Yazan : SEL A M 1 1 Z Z ET 1 
~ızızs:lnıir:sııl:lı:mmıııım------------.-ı .. ~ 

Bu kelimelerin me!bumu sanki 1 Her taraf sakin ... 
deiHşmişfr san.ki bu kelimeler, öl- 1 Pencerenin önünden çekildiaı, 
d;,;,,,ek, ~inayet kelimelerini hiç aynaya ba:kbm. Kendi kendimi ta
tc!affuz etmem.iştim. Ne garip a- nıyamadım. 
bengi vardı bu kelimelerin... Ben artık kendimin yabaucısı i-

dim. Öldürmek! Cinayet!.. 1 
Sakalını ın:ıınıış, yüzüm süzii -

Sanki boş bir kubbe altında imi- müş, rengim sararnııstı. Gözleri-
şim gibi bu kelimeler boğuk bir min altları çiil'Ü'ktü. Saçlarım biri- • 
yankı ile tepemde, beynimde ötü- birine karışmıştL .. Yağmurdan '"" 
yordu. !anan gömleğim buruşuktu. 

Cıiı!'ın gibi pen~ercye koştum, Bu şehirden nzak otelin ıssız o-
aabah havasllll ciğerlerime siııdi.-. dasında SÖEÜB. tam ınıinasile, k:ıh-
diın. ğım ve kıyafetimle bir ka lildim! .. Sular pembe, sarı, mari, Yeııil. 
mor ... Gök.nizü mavi. .. Alçaldıkça Aynaya 1ıak1:ını.. 

'· ..._____ zihnimdelri dü~~"ce· 
Yaldnlanıyor ... Gueki fırtmadan '"~- •-
sonra hava durulmuıı. Yağm.ıır her !erin seyriai, isükauıetiııi değişti-
ycri yıkamıt, temizlemif... "1«-

Ilik, tatlı bir rii2gAr ~. Düaünli.Joraaı. dip;netıili;runını. 

G. ' b"ır u"fu"rük' çu" yakalandı """" dolau.mam. sıl?.. - ır" (S fından 
.- d k · h un er) tara Beri.inde ya-Hemen elimi yüzümü yıkadım; Gözlerimin önüne ~ ~ a ı a- Postacı imiş... Bi.rkaç mektup, Glatada Çeşmemeydarunda 8 numara- pıl.mıştır. Nezaret sandalyesine o- 1 

a•ng-1 indim, otomobilime atladım, lim geliyordu. Kendımı şırıngayı · bir iki mecmua... da otıınm SlicUi Tahir adında 63 ya • 
.,.. d lunnasından bir hafta geçmeden eve geldim, yattım. yapar !!'Örüyor um. . Bir au kesilen hareketinı yeni- Jında bir adam üfürill<çülilk "" muska "h il Koclb' 

Biraz sonra, her sabah oldu~ Banyodan çıktım.d Odamak"kgıtür~- den başladı. Traş oldum. Bir yan- yazmak suçile yakalanarak Adilyeye ve. ~m';,k'e .::uvaffaf:~~~ 'b= 
gibi, hizmetçim kahvaltımı getır- dinı. Şırınga, açrk uran . ~ dan da düşünüyorum: rilmiş ve dün şeklıtinci asliye ceza mah. 
di t l . b akt !Ü .. .. ya ındaydL Hepsını o '-emes'ınde muhakeme edilm;•tic. İddia- panyanın şu veya bu şekilde ha-: gaze e erı ır , L . punun n - •Burada kalamam. Her telefon ' - reket edeceğine bir delil sayılabi-

Dk o~u.ldıun, httnmatta ı:y~~e.tey.•. aça- toklava koydum. • ık d talınışta Bedia sanacağım, her ka- ya göre Slictli Tabir, Asiye adında biı li:r. Bu hareket Alman ordularına 
ra yuzuıne tu : uz1unıın sa- Muayene odam dagn uruyor- ı l t B d' kadına bir hayli para mukabilinde biı k 'b 
rıhğı, uykusuzluğumu farkemnesin du. Akluna cinayetten sonra, ci- pı ça.~nıs 8

G ~· 13 geld\ ~i~e titri- •irinlik muskası yazmış, fakat uadan r=..;::m.::ı~e~egı~n;;b~~a~~ildı·:. 
diye... na"et ııı:ıhallinde zabıtanın fotog· - yecegım... e ır veya e e on e- e- • 

1 
der de: hayli zaman geçtiği halde Asiyenin ha- tiralı: etmek şeklinde faal ve dinıt-Hizm. etçide odadan çıkarken sor- raf alnıası geldi. ceti tah kk •L·-kan t ,._ b 

dum.: •-Yetiş, kocam ölüyor!. a uk etmemiştir. m~ m e- mi.. ir tarzda da olabilir. Cebelüt-
ı Divan ... Hastanın ba~ını dayadı- sir.sizliği yüzünden Tahir ile arası açı- tank'ta Büyük Britanya müdafaa - Dün telefon eden oldu m!l? g-ı yastıkta ba<ının izı' var. Ten- •Derse ne yapanın?_. h itki ....._ 'dd 1 d . 

• · lan Asiye verdiiii paraların acısını çı- azır annı çuıı. şı et en irnn, _ Olmadı. tu"rdı'ı·ot •i•csi... Bir de kau•uk Gi"indiın. ı;Iizmctçiyi çağ:ırdım: 4l d k 1 kad h k · 
• ' ' i<armak için Tabiri polise haber vermil• ve yaşın a i ere ar e:r csı 

- Bana banyoyu hazırla. bağ'... - Ben hemen gitmeğe mecbu- tir. Maznun Tahir, mahkemede, Asiye- silüı altına çağrrın:ıştır. Anlaşılaa 
Banyo, sıcak duş, beni yatıştır- Elim ayağım kesildi. Dizlerim rwn. Belki iki üç gün gelemem. ye muska yazmadığını, sadece isteyen- Loıwlra da bir taaTrUzun yakla:ı-

ma• · fakat düsünmek kabiliyeti- titredi. Omuzlarımda ag-ır, daya- Adreslerini veya telefon numara- ,_ kur' ok""'·"'- sö •-'- ·-· 
..., . ="' an ~-~u y~,,,_,,, •V· mış oldnıro kanaatine vanıruıtır. mi arttırdı, aklımı basınıa getirdi. nılmaz bir yiik var ... Sanki ağır tarını bildiğin ne kadar hasta var- _ Üttirükçülilk yapmıyorum. Eslti- Fakat bu vaziyetten Amerika da 
Şimdi ne olacaktı? .. Ona mikrop 1 ağır çevrilen bir film seyrediyo- oa haber ver, beyhude gelmesin- den yapacdun ve nefesim de ı;ok tesirU • • • .. .. • • 

aşılamıştım. .. Bu mikrop ne tesi.r rum. !er. Yeni hastalarla, gele<:ek olan idi. Fakat hilkıiınet öfürö.kçftl(liil ,......_ şimdiden telaşa duşmuştiir. Afri. 
gösterecekti?.. Bilir miyim ya?.. Hazırlanıyorum. Traş olmağa ~astalara, çok ağ:ır bir hasta için. ett;ği için vaıııeçt.im, dem.lftic. ka kıt'asma getttee Amıanlard&I 
Böyle bir vak'a görülmüş şey de- ba9Jadım. Tam bn aralık kapmın Izmite çağ:ırıldığımı siiylersin... Muhakeme, muhbir Asi.yen.in .,. ba-ı ve Nazi:nnden eadişe hi!SOhm-
ğildi. Ani bir septisemi ile, bir zili çabndı. Bizme,t::Jm S<>rdn: 

0 
pJıitlerin cell:>i içla. ı.p:a gilııe lıl- nuıktatlır. 

kaıı zehirlenmesi ile derhal ölebi- Sarardım, damarlarımdan bü- _, {Arkası var) r-ı1ıır. HiiNyin Şükrü BABAN 



ıs - BhdNCtrEŞRiN 1940 

\ ·ıt F . a as c•1bul muıakat•/Çörçilin nutku 
ıngı ere raas - d · · 

ya tıbbi ecza Ingilterc Elçisi Fransa a ıyı 
gönderecek Ankara ya gitti bir intıba bıraktı 

Bu maddeler yalnız hasta 
ve yaralılara kullanılacak 

Londra: 2l (A.A.) - İktısadl Harp 

Sir Hugessen İngilterenin 
Sofya ve 

Bclgrat elçilerile görÜtlÜ 
· · Tilr-Londra: 24 (A.A.) - lngııerenın ıan-

~' b"·-<•~ elçi.il Sir Hugessen, ıs 
ILIYC u,,. ._.. Bele'nlt or-
bulda İngilterenin Sofya ve dün Arı-
ta elçilerile müllkattan l()D.fl ile 

. t. a:uıe~ 
karaya hareket etmıJ ır. rad orta el-

Fransızlar, İngilizlerin 
cesurane hareketi 

ile heyecana celdi 

IK:OAM 

1 (iıaretı~j )Ask~&-Dlk ~.:.~~:,~.:"~'~iDajara 
F ran iZ bin kisiyi azaltınak istedi:;:ini, geŞipka 

- Sen iıki gündür, Ruslun peşi
ne takıldın, Balkan Ball.au dola
şıyorsun. Evvelki gün Şipkaday
dın, dün Rilada bir soluk aldın, a- İ 
caba bugün azimc-tin ne tarafa? 

Ounan Cen1al, gözlüiriinü çıkar
mıllli. ;.rinin teınizliğini sadakatle 
Wettiren m5"um bir gülümseme 
ile bir kat dalıa tı:tlılaşan yüzünü 
bana çevirmişti: 

- Henüz bir kararım yok.. de
dim. "imdilik Cağaloğlundayrm. 

Onun sualini bilişik odada çalı
şan Selami İzzet işitnıiş.i. Haykır
dı: 

- Dün sab:ıb Nizam Şipkaday
dı; dün geceyi bizim aile Şivkada 
geçirdi. 

Dok.uz doğurma neral We~ gand'ın buna siddetle 

O r d USU 
mümaneat ettiğini sö~lerkcn, es- Peyami Salanın dünkü )RZIS 

ki başvekil ve milli müdafaa nazı- haslığı sövleydi: 
rının kötü bir demagok, mahdut Brenner doğuruyor! 

N d ve dar düşünceli, J!(Österi · ve lal- Yazının alt tarafında da e e n tan ibaret enerjisine rai;men za- diyordu: •Bel.ki de ikiz c!nğ 
.nf ·.ecivelô entrikacı adam oldu- 1 yor •• Belli olmaz, dünya bu, ba 

Yen •ı ı d •. ?. ılunu ilave ediyor ve radikal - sos- sın kimi ikiz doğurur, kimi do 
vnlis.t parti!\inc de hücutn ediyor. dokurur. Doku doiurmantn 
Bunları, Frai\sada, hala parti hınç- oldw(unu, tabii bilirsiniz. F ---------

Fransız muharririne göre, 
Franaız ordusu bir ihti
yatlar ordusu idi ve Fran
sız piyadesi atet etmeyi 

larınm d~vamına !oir delil addede- J bir de rahmetli Borazan Tevfi • 
rek geçelım. Pendik volunda bir dokuz do· 

6 :- l\~~lzemece a~ağılık: l\lu- 1 ması vardır ki bu, hayli gülü 
lıarr1r, sıliih ve malzeme bakwun- ı tür. !lferbum Borazan, gayet 
dan Fransız o~dusunun Alman or- cak bir yaz ııtkşamı trenle Pen 
dusundan aşagı olduğunu şöyle ğe giderken Erenltöyüude mi, 
anlatıyor: 

tancıda mı ne, lokomotifin ma 
a) Pivade tü_~ei!"~. Lel;el, umumi- nesi birdenbire bir arızaya u· 

yetle Alman t_ule.ı:ındeıı a>ağı idi. mış ve tren olduğu yerd~ kaim 

Nezareti, İngiltere hük.Umctinin beynel
milel kanunlara tevfikan tabbt ecza.ya 
mütedair maddelerin Fransaya girmele ... 
rini kolaylaştırmaia amade bulundutu
nu, Cenevredeki beynelmilel Kızılbaç 
merkezine bildirmiştir. Bu maddeler 
.sıb:1 hasta ve yaralılara kullanılacak 
ve aralarında gıda maddeleri, gıda hu
ıa.:saıarı elbise, battaniye ve saire, mah
rukat \.'~ muUak edevatı bulunmıyacak
tır. 

son görüşmesmi yapan Betı du.n ak.şanı 
çisi Sir Ronald Camp~~ de 
Belgrada hareket etırı1Jlir· 

Londra: ~l (A.A.) - Daily Telegraph 
ıazetesinı.n yazdıgına göre, Vichy'deki 
bıtarat bır muhabirin telgrafları C?r
çil'ın radyo ile ne.şredilen nutkunun, ın_ 
gilizlerin cest1ranc hath hareketile he
yecana geliniş Otan Fraruız milleti üze
rinde derın bır intiba hasıl etıni~ oldu
gunu oüdirmck.t.edir. 

Ve o anda Selim.iyi karşımızda 
bulduk. Çevik bir yürüyüşle Os- , 
man Cemale yaklaştı: 

'bilmiyor; 20 - 30 kilo
metrelik yürüyüılere ta
h a m m Ü 1 edemiyordu, 
malzemcce de Alman or-

dusundan a~ağı idi 

b) Fransız •fıf nıakinelitüfeği De k bo uJ k" ta • ··k ld" • 1 r en z an ma ıne m 
mu:e.mme .1 ?mmak pıyade cepha- · başlanmış, fakat bu tamir, o kad 
nesının aynını ya mıyordu. Bu uzan k d k" 

··h; t "k r d h. • ıı~ o a ar uzamış ı vago 
;n~ 1 ·1mma ~ ına ;\.~· v;. ım yan- larda s,ıcaktan bunalan yolcul 
ış 1

) ;ra 5 \.cp. 0 a !d'! ~: . d sı.kıntıdan hafakanlar boğmı 
.. c 'd n k To~~ Jnnı hşu} ı t ı pıya ~: başlanıış.. .. Aradan, yarım saat k 

KISAAJANS 
HABERLERi 

Yunaniatanda 

Hava harbı 
- Evet.. dedi.. Dün gece bizim 

aile Sınkayı dolaştı. Ve ben Sela
mi pa~a orada atlılara kumanda 

(Baştcırafı 1 inci sa1ıfada! ediyordum. Orada yaralandı, o-
!il[lklar vukua g~tırmiştir. Ayrı filoları- rada ölrlii. Ananı s;klaauıkta ol
mız, Emdcn limanında demir yollarına, duku beş kaburga keıni~ini bize 

'tezg:lhlara ve antrePQlara mütekAs,if bir göstererek, coktondır unutur gihi 
DN n) - Pirede Ro-\ . Bo b· dı tay oldu"" b"" ""k b b b" Ati.na: 24 ( · ~. hucttın yapm~lard1r. n1 ar man - ,.. ... muz uyu a amızı ızc 

YAZAN:::ı l A B I O I N D A V~J r;zı. c ~ a ~r arıç, .8 t~ ~(me.~ı dar ge('tiği halde, hita la mirin 
1
• m•::?~ ub; .

1 
r?nsızd ~al cs2ı 0 

YU
0
- tip de trenin bir türlü kalkmama 

2 1 rumeı:ı e ı nııyor u; .-a .a - 3 ı na fena hald · r , T ·f" •• 
- -~ • 1 kiloınette rL.riir ~:iirümcz çok fazla aözüne h:ı c. ıçer •;).en e\ 1 

rnnsız as.kerı muharnrle- ! d""k"" t·· . . . d H 1 . "lk 9 °. . 1 boy undaki nlerden b 
Romanyada 
Nazi Partisi 

teşkil ediliyor 
* d gelecek 2000 Yabudı bekle_n- yarelerimizin diğer hedefleri ara~anda, andı. 

manya an y nan vapurile t · 
cd ·r su.olar btr u ~1.agdeburg ve Hanovrcde petrol esısa- Od.,.ya :veni gı"ren Sadı.ıtı Galip 01ckt 1 · . . d . 

nakiedılecekler ır. ta Seriinin .,,rkmda Hanore cıvarında söze karıstı: !.ız.bOna • Y'"" 

M · tanda 1 ve Frank!urt'ta mar<;andiz. istasyonları, - Sınkayı aınc:am bize Bingazi-
~n . d 

1 
o un u '\Crı:ı,:or u. ar un ı rınuı kapısındak' t h J"' ·r 

rinden ltaymond Reconly, ayında nişancılık da. yürüyüş ka- mi$: 1 şu a c a 1 1 

F_r~nsız mağlubiyetinin. se\>epleri-ı bil!yeti de arttırıl~ilirdi .. J.'akat Kabile Hacer 
nı ızaha söyle devam edıyor: kıtalar foprak ve ıkamct ışlerıle Rahmetli bunu görünce heme 

4 _ ihtiyatlar ordusn: Muharri- fazla mesgul edildikleri gibi, faz- birbiri peşine feryadı salıvermis: 
re göre, Frans':2. ordus~, bir ihti- ! la yorul.mas~nlar diye he~. -~ü~_Jü - Ebe hanım, ebe hanım, lıuu 
yatlar ordusu ıdi; yanı muvazzaf zalımetlı tahnılerden ve yuruyuş- ebe hanım, nerdesin? Yetiş imö 
birlikler azdL Mevcudun beşte !erden alıkonuldular. imtihan sa- dımıza ebe hanım!. 

• şimalı ve ı:arbt Almanyada tabrikalar ve e anl:ıtırdı . 
demiryolu iltisak noktaları, Lok Van - Neydi ba:ban? Bükreıteki Polonya sefa· 

retinin azası tevkif edildi 

Budapeşte: 24 (St~Cani) - Ziraat 
Na"':ırı Kont Teleki, burada _Maca~is~, 
iıc.lya ve Almanya mümessıllerınuı_ ı~ 
tirak ettiği beynelmiiel ziraat koneresı-

I-lallnd dokları ve bir çok düşman tay- - Bingnzi muta~arrıfı. 
yare meydanları vardır. Tayyarelerimiz- _ Ya amt-an? 

dördünü ihtiyatlar te~kil' ediyor- ati gelip catınca, birlikler hazır bu- Bu acı acı feryattan duyan eh 
du. 191 ı ordusundaki 750.000 mu- lunmadıkları müthiş ga:;reti gös- hanım da ı>encereye kosarak le; 

.. 24 1AAJ -D. N. B. Bukreş, ' · · ekalliyeti-
den bir t::ınesi kayıptır - Hizmetini ikinci orduda 
İNGİLTEllENİN RİR ŞEHRİSDEKİ mıs bir nizamive binbaşLSı. 

yap- vazzafa mukabil, 1939 da yalnız• !eremediler. la. la sormuş: 
450.000 muvazzaf varrlı. 1914 de 1 d) Fransız piyadesinin t~~hizatı - Ne oluyorsunuz, ne var, 

0 Rornanyadaki AJmdal1 radyoda ni açmıştır. . 
EVLER COK Z.\cltAR GÖRDÜ Osman Cem~l: . . . Sclıım itlt un 

n·n reısı Alman eıkal-
söylediği 'bir nutukta edecek bir 
liyeti unsurlarını ıhtıvaı· . ı·n t~ 

* ,audapeşt.e: 24. _ Rumen h~~ctı_ re 
isinin Romanyaya çağırılması uz.erın: Londra. 24 (i"\.A.) - Hava ve DahiU - Aka Gündüz de bana 

Emniyet Nazeratlcrinin tebliğinde deni_ manastırını anlutmışh .. dedi. 
liyor ki: - O Rodop 11alkanlarmı 

muvav.aflık müddetinin üç sene fazla a2'ırdı. Almanlar, bu te<:hiza- istiyorsunuz? 
Rila olması, hepsi, çok iyi talim ve ter- lı kamyonlarla tasıvarak piyade - Tevfik: 

biye görmüş, mütecanis bir mu- nin yükünü bafi{letmisler. onu da- - Ne olacağ.· demiş, görmü 
list par ısın ... -

nasvonal sosya . . 
şet.İ<ülünü haber vermıştır. 

Bwkreşte Polonya S~fa_reti 
Azası Tevkif Edıldı 

Be 1" ?4 (AA) - D. N. R . 
B~;~~ı:;n bildirildiğine gore, 

Beck'den baŞka Roın~11vıı;_d~kı Po
lonya sefaretinin butu.n azası da 
ikt d baltalama terti;batı ve tet-

ısa ı ind . .1. 1 hiş teşebbüsleri işler· e ıngı ız .e~-
le teşriki .mesai suçundan tevkif 
edılnıışlerdir. 

Afrika harbi 

'·! Rum...... iktısadi mUz3kerelerı n aco::ır - ~ 

durmuştur. 

Arjantinde 

* Buenoıı - Aires: 24 (O.N.B.) -: Ce
bi Atlas filosundan Uruıcı r. ınıf Ingı

~~ kruvazörü cEsitreprise•. 48 saat. kal
mak Uzere bura7a. gelmıştir. 

Alman yada 

Münferit surette hareket eden bir kaç tanıyan eski askerlerdendir .. 
düşman tayya~i. bugün sahillerimizi dim ve iJive ettim: 

iyi 
de -

* Ecrn: 2l (Stefani) 

aşmışlardır. Tam raporlar henüz. alın- - Ve bize dost olan bir mille
ınamış olmakla beraber. Londra mmta- tin nıiimess:ili, değil Sıpknda. de
kasında bazı evlerde ve iabrikaalrda iri] Rilida, değil Rodoplarda ve 
hasar vukua gelmi~ olduğu ve pek az ki- Karpatlarda, hatta Viyan ada ve 
şinin yaralandığt öğreniJmiştir. Hamps- l\facar O\.'asında herhangi bir nıil~ 
bire kontluğund3 bir şehirde. evlerde lete, herhnnıri bir \.·esile ile askeri 
çok büyük hasar vukua gelmiştir. Fa- hiirmet .göstermive ka1karsa mut

- Fransada kat öli.ı ve yaralı nıiktarı azdır. Diğer Jaka bizi de hatırJanıı)"a mechur
yerlerdc, yalnız h:ıfif hasar ve bir kaç dur. 

Marsilyn nııntakasında ikan1et ede~ 400 
Yu&oslav amelesi Bale'd':" geçmışler~ 

di Bunlar Almanyada sılah altll!daki r. 
Almanların yerine zi.raat işlerınde calış-

tırılacaklardır. 

Fransada 

ölü ve yaralı vardır. Biz bu Karuat1arda n kadar nziz 
Bugün iki düşman tayyaresi düşürül- vücutlar bıraktık ki ve hunlar o 

müştür. . kad>r asil hedefler uj'!runda övle 
ÇÖıtÇİl •• İSKOCYA S~ aslanca dövüserek ölmüslerdir ki .. 

l\llNTAKASISI GEZDi Havır kanında bir parra ••alet o-
Londra: 24 (A.A.) - Başvekil Çörçil, 1 ıan u;san bize saygı göstermeden 

yanında refikası olduğu halde, dlln. an- Balkanlarda dolaşamaz. * Bem: 24 (Ste!ani) - Fransa ile l sızın şiınall İskoc,-yada sahil m!ida!aa Osman Cemal, uzamasile bir hi-
İsviçre, daha ıümullü bir. itiıatname rnuıtakasında bir tefli' seyahati yapmış. tabe o\mak istidadım gö.,teren sö-
akdi hususunda mi.ızakerelerın hıtamına tır. ~ünü eüliimseyerek kesti: 
intizaren bir tediye anlaşması imzala- Çörçil, gördüğü şeylerden rnemnuni- - Bir <fokun bin ah i~it kasei 

vazzaf ordu ten1in etmi~ti. ha seri ve c:evi:k bir hale ko~ muş- yor musun, yarım saattir burad• 
1939 da subay kadrosunda da ih- !ardı. dokuz doğurmakla meşı:ul olduğu 

tiyatlar çok fazla idi. 1914 de, mu- e) Alman pi>adesinde yakın mu- muz için, seni imdada cağırıyoruz! 
vazzaf ordunun seferber edilmiş 'ı h:ırebede ,.e göğüs göğüse müca- Tek, yahut ikiz ve hazan da b" 
her piyade bölüğünde 3 muvazzaf, dclede çok müessir bir siliih ola- zim kedi gibi üçüz, dördüz, beşiz 
1 yedek ;ubay \'arken 1939 da 31 rak yeni model bir otomatik tüfek 1 doğurmak vek bir şey değil anı 
yerine 1 muvazzaf zabit vardı. Pi- vardı .• Bu tüfek,. 85 ~antimetre u- ~a, Tevfi~n Pendik :vohında, bi
yade alaylarırun 83 subayından\ zuııl_u~nda, 5 kılo ağırlıgında ve zım de yagınurln akşam!: Tda Çar
yalnız 21 i. yani dörtte biri muvaz- 9 mılııuelre çapında.l'dı. Her şar- şıkapıdn tramvay, otobüs bekler
zaftı. 1939 da seferber edilen ordu- jörü 32 fisek alıyordıı. Fransız or- ken doğurdui!umuz gibi dokuz d~ 
nun 1~0,000 zabitinden 23,000 ki- dusunda böyle bir silah yoktu; bu- ğurmak hakikaten güç şey ... 
şisi muvazzaf, 100,000 kisisi ilı..- na benzer bir otomatik - tabanca Oaman Cemal KAYGILI 
yatlı. Böylece orduda 1 muvazzaf bazı mahdut kıfalarda, tetkik ve 
zabite karşı 3 yedek subay bulc- tecrübe ediUyordu. Muharrir, 
nuyordu. Fransada, işleri uzatıp giden kır- Pencereden dütüp öldü 

İbtivat tümenler ikiye ayrılmış- tasiyeciliklcn. usulı>erestlikten ve Tülün giunrüğünde Zafer çikolata fab 
tı. Bunların bir kısınına B sınıfı göreneP.e bağlılıktan ~i..ki.yetçidir. rikasında arabacılık yapan Nail adında 

f) P . d 1 1 bıri dün Beyoğlunda Asma!ımescitte 5 deniliyordu. Sayıları 20 katlar, ~a- ıva e a ay arının ekserisin -
' d 21"! numaralı aparlı.manın üst katında otu ... ııi ordunun beşte biri kadar olan e J milinıetrelik tank deti topu k . . 

d B ·ı·ıı ~ rup ra ı ıçmış ve bı.raz sonra sarhof 
bu tümenlerle yeni teşkil edi!mi~ vlar ık. u sbı.a .'vasat ve agıAlr tank- bir halde pencereden bakarkton milva-
olan zenci Senegal tümenlerinin ara arşı ır cıe yaramaz. maıı- 1 ·--•ru· ka bed -~ dd d.. -
1 · · · · • d · b ·ı t nkl f la -~ 7 «= ca eye uşmuş ve ıarp kıynıctlerı fena ıdı. l\1ubarrır, .ar a ıse u çeııı a ar az ı muhteli! yeri · don yaralan ra1ı: d h ı 

(Ba•tarafı 1 inci sayfada) 

Bı•haadar'da deı:ıolar ve rııJı t~da 
ıstif edikniş ihtiyatlar uzerıne 
bombalar atılmıstır. Tana gölü· 
nim cenuıbunda Daı:ı.ghela bom
bardınıan edilmiştir. Cas.;ala'da 
motörlü n~k.liye vasıtaları.ı.n bu
luncluitu garaj civarına yapılan hü
cumdan sonra 'burada şiddetli in- 1 

mışlardır. yetini bitdirmişti.r, fağfurdan .. 
Amerikada Bu Smka seni amma 

Peten Hitlerle 
görüştü 

turdu Nizam? 

burada. Vişi hükıimetinin menfu- rnrdır. Tay:varelerle berab~ bµ ölmu•tür. z'::ıa "" Adliy: tahk~~ 
ru olan Yahudi nıiistcmlekcJcr na· va_~a~ ve .. a~ır t.anklar ~erın en ba.Jlam.ıştır. 

da konuş- zırı !\fandelin şid<leUe aleyhinde muhım amıllerınden hırı olmuş- • •••••••••ili••• 
bulunuyor. Onun, gazetelerde kcn- tur. 47 nıilinıetrelik Fransız topu, 1 r' 
disine reklam yapmaktan ve re- en ağır Alman tanklarım bile de
simlerini bastırmaktan başka iş Fl·ordu amma bu si13h, bazı kıt'a

füaklar olmuştw-. ı * Vaşington: 24 - Bahriye Nazırı. 
Cenuıbi Afrika hava kuvvetleri- <Amerika bayrağı altında bul~dukça 

ne mensup tayyareler Biriku1ya IPhilippinc-s adalarının h~rhangı ~ı~ ta
hücı.:m etmişlerdir. Bir çok tam arruza ~a~ı müdafaa edılecekl~rını> be 
isabetler kaydedılıniş, .vang;nlar yan etmıştir. (AA.) 
çı.k:mıştır. -1.--.-d-o----hkü 

Muse ıer ı ama ma m 
Sidi Barranide Mıhlanmanın d"ld" 

Muhtemel Sebepleri e ı ı 

Batı ""!ün- Vichy: 24 (A.A.) - Toulon askeri 
Londra, .24 (A.A.). - . ço . eı;i hür Fransızlar deniz kuvvet 

den Tavrnıs gazetesıne. ('C"~ı~en bır lma.h~em 5i:kumandanı Amiral l\.tuselier
t~l~rafta mareşal Grazı~n~nın em- l~ının :a~ idama mahklım etmi.:;tir. 
rındckj sefer kuvvetlerının halen yı gıya e • b 

1
.. ık · 

bir aydanberi bulundukları Sidi - Eskı ~e. e .':'tt~ 
Barranide durdukları bıldirilmek- valısı oldu 

tedir. Londra: 24 (A.A.) _ İ>panya dahili 
Grazianinin karşı-sında mühim b. . b"yu .. k bir kt!;mı esnasında Ce-har ının ... -

mesele vard:r: Librah kıtaat mese- beH.ıttarık "·3 ıiliği.ni yapmı.ı olan Gene
lesi. E5ir edilen firariler, Sidi Bar- 1 Sir Charles Harington Cheltenbam
rani cephesini Lııbyada kaydedi- ~: ölmüştür. 68 yaşında idı. 
lıen s ivah askerlerin tutmakta ol- yeni Aden ba,kumandanı 
du~unu teyit etmişlerdir. Bu as- Londra: 24 (A.A.) - Müstemleke Ne-
ke;ler ileri atılmaktan ve Sünust ı· . bildirdiiine göre, Zanzıbar va. 

· mensup olmak itibarıle zare uıuı k 
aşirettne. .. .. , . tisi Mathom'un Aden vaH ve baş u~an
Mısırdırki ıınuslümaı: k~rdeşlerme dan! ğ ta,yini Kralın tasvibine iktıran 
karşı muharebeden mı tına etınek-1 t _ı tına ~-~·ısı tekaüde sevkedilmiı;tir. 
tedirler. 

e mıs ır . .c.3A 

&~~.~ 
G i r d iğ i n i de g ı l Diye soracak old~m da: 

kaldığını 

Tramvay idar~sinde 47 sene 
inkıtasız (alısabllen bay Kil
nıil müesseseye nasıl girdiği
ni bir gazete muhabirine a11-

latırus. h d" . 
N ancınolla, bu ava tsı gö-

rünce : 1 . d"-· . 
~lirifct nası glr ıgınt 

d :-;1 47 vıl tr3ınvay idare-
eg ' • · ~ · · I· tıı sinde kalabildıgını an a ıa-

sındadır... . 
Oive•ck ilave ettı: 
- ~lal~lnt a, Traınvay $ir

keti tn kıyı"'letli elem.anını 
bile 15 sen~l{·•n fa1 .. la .tı~hn~z 

b. 1 . 1 ııane iıt• ı:-.ındcn \-c ın ıır 1.1. 
1 

,.e taııninatu·daıı cu.ı;.i.W.·• 

Kendi 

giivencimi:ı: 

_ Bu bahislere gırınek p_ek 
nıutadun değildir amma, soy-

liyeyim... . . b" "rdi 
Diverek cümlcsını . ılı :. 
_ Türk dainıa tektır ve ~~

i de tekliği ve kend.~ı
vdencBunun için ortada degış-

ır. . nım. 
. b r şey göremıyo •• mts 1 • 

Telgralık 

iisliip 

düşBir şair mahkemeye 
nıüs. Avukatı: 

- Bu genç şiirlerini telgn· 
Cik bir Ü>lupla yazmaktadır ..• 

Diye müdafaada bulunmuş. 
Nanernollaya: 

- l.lu •tclgrafik. üslup da 
nereden çıktı üstat?. 
Dedinı d.-, giilerck: 
- Yeni şairler demek ki 

·~ifrc.. halinde yazmak.tan 
kurtulmuşlar ve •telgTaf. a • 
yiiks<>lebilmişler. O halde ya
kında •mektup. yazma1\ını da 
öğrenecekler_. 

Cevan verdim: 
_ Affedcrı;iniz, kabahot bende 

değil. Smkayı hatırlatan Rus! ol
du. Tarihi kültiiriint Almany:ı n13-
arif nazırından biraz fazladır da ... 
İzahat vermeyi faydalı buldum. 

Nizamettin Ntail 

Ameıika 
(Baştaarfı 1 inci sa11fada) 

randımanları 1929 senesindekinden yüz
de 13 e yakın bir fazlalık göstermekte
dir. Ruz\'elt, !'Özlerine şöyle deva met

miştir: 

(Bastaarfı 1 inci .<a11fada) . 
ver devletlerinin bu suretle c;-ok genı.ş 

bir sahada, yani Akdenizde değil, cenup 
Atlantik denizinde de geniş nisbetle bır 
11.arruza geçecekleri ve bu son denizde 
Kanary~ adalarının Afrika ve cenubt A
merika ile yapılan İngiliz ticaretine e
~Rsh darbeler indjrmek için mühim bir 
üs teşkil edeceği söylenmekt<'dir. Fransa 
hükümeti, bu haberleri tekzip etmişse 
de Columbia radyosu kendi nluhabirinin 
bu tekzip h:ık'.kında çektıgi lelgra!ın bi
le sansör tarafından pek çok yerlerinin 
çıkarılmak surctile gönderilmesine mü-
3aade edilmiş olduğuna işaret etmekte-

c- Gec;en !eneler zarfında bı.itün dü
şüncelerim dünya sulhunun, bilhassa 
Birleşik Amerika ve batı yarı küresi dir. 

Fransada bir mahal, 24 (A.A.)- sulhunun idamesine matuf bulı:nmuştur. 
Fi1hrerin Fransız devlet reısi Silfı.hlanman1ız1n gayesi, ne bir tecavüz 

mareşal Petain ile görüşmesi hak- harbi yapn1ak, ne fütuhatta bulunmak 
kında D. N. B. ajansı-, aşağıdaık.i ve ne de bir yabancı harbe müdahale et 
tafsilatı alm;şt!r: mektir. Tekrar ediyorum: Partimizin 

l\ılesgul Fransa i.le gayri meşgul programına riayet ~tmekteyim. Yaban
Fransa arasındaki slnır hattında, cı harbe iştirak etmıyeeetiz. Ordumuzu, 
büyük elcı Alıetz tarafından kar- 1 donarunamw ve hava kuvveUerimizi, ta 
sılanan mareşal Petain. refakatın- amu: vuku bulmadıkça Ame~~ ha_ 
d-e basvekil muavini Laval okluğu rıcinde harbetmeA:e &öndermıyecegız.> 
haldP mülakat mahalline otoma- RUZYELT. ci}MulJllin:Tci 
bille ııeloııistir. Alman ordusundan pAJlTiYE ÇATrI 
bir t<"bur. Fransız mare"3hne se
limı resmini ıfa etmi$tır. Istasyo
nun methalinde. Frans:z devlet a
damlarını, Almanya hariciye na
zırı Von rul:ııbentrQP ile .mareşal 
Keitel ve "Protokol şefi orta elçi 
Von Dörnber.ıı karşılamııs ve ıken
dilerine husU6i trene kadar refa
kat etmiştir. 

Führer. maresal Peotaini vago
nunun önünde karşılamıs ve gö
rüsmeler. Führerin vagon salo
nunda va"P· lmuıtır. 

Görüsmelerden sonra. Führer, 

\

marC$al Petaini otomobilin~ ka
dar tesvi ttmıs ve rnaresalin ha-

k t . ~asında da a..~erl merare e ı ,,.. 
. vaPılmıştır. . . 

>1m IK. \ Flt.\:oJ!';\OA'i VAZIYETI
\MER · • . · · · · · ·s TASl\IIDSI iSTEDi 

. :'IJ. ıı' ,4 (,\.A.) _ Stelani: Ame_ 
\'aşıngto · ~ <tr• hy hükUmctindcn Av 

h. kumetı ,.c 
rika u ' nda vaz.iyeti ne ol-

'ht'lcifı k3r<$ı!'I . . 
rupa ı 1 

_ t e·ini istenıı~tır. 
duğunu tasr:.h e n1 ~ 

Lordlar Kamarasında 
gizli celse 

Bugün Lordlar 

Ruzvelt, kürsüye tıktığı vakit, Hall 
Couvention'da toplanmış olan 17 bin ki
şilik halk kütlesinin muazzam tezahü
ratile k:a~ılanmıştır. Her zamankinden 
daha enerj il< bir konuşma yapan Ru.ı.
vell, nutkunun baz.l ycrlennde Cihnbu
rıyetçilere karşı ıiddetl.ı bı.r istihfaf ııös 
termiştir. 

Evvelce llitl~r ve MUl80lini ile CekoL 
ıovakya meselesinden dolayı telfionla 
e:öriıştliğ\i vak!t kerı.dileriı.J it.ham etmtı 
olduğunu söylfmlesi ve CümhUl"iyetçi 
partisi iktidar mevkinde iken memle
keti nasıl idare etmiş olduğ'u,n.a tel
mih etmesi üzeri.ne yükselen <yuha> ses 
!er~ ve nutkun diğer parçalarını kar'il
layan şiddetli alkışlar ytizünden Ruz
\.'elt konu,abılmek:te udcta n1üsküHlt 
ç<:k~iştir. Birle~ik An1erikanın ne ~ek.il
de olıırsn olsun hiçbir itilUfname imza-
lamamış olduğl.:na dair resıneq teminat 
verdiği zaman şu suali 80"1luştur: cSöz.. 
lcrim \'"37.:h nudır:'> Buna cevap, bir al
kış tufanı olmuştur. 

AMERİKA YF.Nİ BİR tıs DAHA 
. TEMİN E'.ITİ 

Vaşington: 24 (A.A.) - D. N. B. Bah. 
· Nazın Knoks, Terre Neuve'Qn ce-

rıye . . 
ahillcrintie bır denu:, kara ve hanu? s 

"·•il te~klll için Blrleılk Amerika -
ya~ 

Alınan gazeteleri .Tiirkiye 
tek başına kaklı .. • demışler 
ve bize acımışlttr! Bir muhar
ririmi.% de bunlara cevap v.
riyor. Nanemollaya; 

Cevabını verdi! 
~ 

A. ŞEKJP_ 

Londra'. 24 (AA.) - se akdetmiştir 
Kamarası gız!i bır cel ·ı tebliğe 
Gizlı celse Sflnunda neşredı en . ö
göre. Meclis, haw müdafaası i;lerıni ~ 
rilşmOş ~ Hava Nezareti bu hususta -
yanatta bulunmuştur 

İn "ltere ve Kımada aruında br itlll! 
gı i •elmli alduiunıı bildirm~tiı-, hu&u e • 

görrniycn bir adam olduğunu iddi- .::ra yeni \.erilnı.işti. 

a ediyor. · 1 
S - Talim ve terbiye kilayetsiz- Sulh zamanında pek ileri sürül-

Ölüm ve a~e karşı karşıya... 
Hevcc-an ve korku ile yüryüze .. 

BORİS KABLOF'un 
En son çevirdiği şaheser. 

Pek yakında -····· sinemasında 

liği: l\Juharrir, bir ordunun kuv- nıcveu ve ancak hezimetten son
veti, her şeyden evvel subay kad- ra ortaya atılan bu iddiaların heı>
rolarile ölçüldüğünü söyledikten ,i do"ru mudur ve ne dereceye ka
sonra, Fransız ordusu kadrolarının Jar doğrudur? Banu bilemiyoruz; 
dörtte üçünü teşkil eden yede!. ·ünkü muharrir, esiri rejim ile o 
sub::.uların yeti~tirilmelerindeki c:ievrin ricaline karşı son derece 
noksanlardan bahsediyor. Bu za- düşmandır ve makaleler Vişi hü
bitler, bilgilerini •tekamül mek- kumetinin sansüründen ge~ek
tenleri. nde ihtiyari bir surette te- tedir. l\fuharririn bu diişmanlığı, 
kemmül ettirirlerdi. Bu mekteple- haksız parti kininden mi, yoksa 
rin programı senede 12 celse ve vatanı fcliı.kelc uğratanların ba
evde çalışmaları ihth·a ediyordu. kiki mes'uli~ etlerinin doP:urduğu 
Yedek subayların büyük bir kıs- haklı )ı.ir infialden mi ileri geldi
'mı bu mekteplere kaydolmamış- j;oini kestirmcğe imlr.in yoktur. A
tardı. l\fekteplere devam mecburi- stl hakikatler, bugün değil, yarın, 
veli. ancak 1938 sonbaJıarında, harbin tarihi yazıldığı zaman an-
Münihten sonra konulmuştu. Mu- !aşılacaktır. dan Alman ordusnndan aşağı ol

duğu ko!ay kolav kabul edilemez. barri• telıibe uğramadan kork- Yukarıda hulasa ettiğimiz sebeı>-
maksızın iddia edebiliriz ki bu ye- !er hakkındaki düşüncelerimizi 5 - Talim ve terbiye küayetsiz.. 
dek subaylar güç vazüelerini kaydedelim. liği bahsinde, muharrir haklıdır. 
memnuniyet verici bir şekilde üa 4 _ Harpten evvel Fransı:dar Yıllarca müddet 1 ve 1 buçuk se
cdecek bale getirilmemişlerdi; di- batta emekli ceneraJ Nissel gibl nelik muvazzaf Jılımete bağlı kal
yor. Mektebe gelen subayların ço- askeri muharrirler, Fraıısn ubit mak bir hata idi. Modern harp bir 

d il da çak §eyler öirenmeği icap ettirir. in, emiryo arın ucw: seyahat kadrcıswıun Almanlarınkinden .iJ"i Bu kadar kısa hizmet, asla kati 
gibi maddi menfaatler temini olduimıu laıt'iyvetle iUia edl,_-. ıleiild.i 
maksadını takip ettiklerini açıkça !ardı. Çünkü,~ 1DWl müd- r. 
itiraf ediyorlarmış. Kumandanlar, det, ihtiyaca kafi m.unmf ve ye- 1 - Malvmece aşağıla ı..ı..sın-
ı>arlilmento hasının, seçicilerini dek subay ye~ AJ. de mııharririn, bir dereceye kadar 
memnun etmek için npacaklan şi- man ordnsu, birdeı:ıııire biiyüdü;;;; ahkkı olsa gerektir. Alman ordusa 

d ·- veniden. silalılandığı ı•ın, bu··ıu··n kiyetler en korkarak, fazla ciddt i~ Versay muahedesi yırbld.tğı ' ' 
ve sert davranmaktan, madıınları- •aman, yani 11135 martında mev- maluvnesinin modern oldağu m,... 
nı sıkmaktan çekiniyorlardı. Mu - cn.t 4000 muvuzaf zabiti 35,0IO bakkalrtn-. Fakat, Fransa ordusu 
harrir, yıkılan Fransız rejimi a- kişiye çıkarmak Ihı.na rl•ifö ~ ~~tr i~di~~~an !et
lcvhinde bulunuyor. 1937 de, 4 senelik pyrete rai- A~-·- . . sil-::--'ma eore, 

Yedek erbaşlar da ayni vaziyet- 18,000 muvııızzaf MDit m&tc.stıo; .. -....-- en ıyı •h)anm,. or· 
te ldL Uzun müddet devam eden ordunun ayna 150,808 yedek 111- =~ lıiriJ'di ~n iddi•ıla bu
bir, bir buçuk senelik muvarzaf - b.ya da ihtiyacı ..-ardı. 11~ !"'"'- " ııliywlar ki Pransn mağ
lık hizmeti, erbaşların iyi yetiJ- ve yeıılelı: er..._ için vasiyet .,_ -,.e.., ~- Almanl•.':1". mal
mesine mani olnyordu. ha müşkiildü. Denb ve hava ordu- zeme üstiinlugu:nden değildır. Al

Muharrir sonra DaJadier'nin u-1 Iarı ela ayni vuiyette idL 1940 a ~ar tank ve tayyare gibi yeni 
Üdd 't h b: tin~- 1 L--'-- - mü...._. Ahnanyamıı silfilıları daha tesirli ııu ....-ette zmı m e ar ıye nczare uo ~ A~- • .._.,__ ku.ll . 

kalmasını Fransa için bir reliket l btltün PY";tine rarnen, subay 1 anmalı da bilmişlerdir. 
addederek, tasarrnf maksadile or- kadrolarını ikmale ki.fi gelemezdi. Frıuısı:z muharririn.in makalesi 
dunun muvazzaf •ubaylarından Bu itibarla Fransrıı ord~nn:mı su- bitmem.iştir, Sonu geldiği _zaman, 
5000 kişi eksilttiğini yazıyor. Da- bav ı ayısı, hatta ilaymetı bakı:mm- bu mev=a tekrar dlineee&iz. 

Bugün i PEK ve s ARA Y Sinemalarrnde 
Şark Edebiyab.nın RO~ ve JULYETİ, Şaı4t filmciliğinin şaheseri . 

LEYLA ile MECNUN 
Musiki Üstadı: 

SADETTiN KAYNAK 
Leylizun şarblan 

MÜZEYYEN SENAR 

o 1 
MECNUN'un f8.ıalan 

1 M N R N U R E D D N 
Filinin fe"Ybllıle ..mu! z' ·--•' ırı•ı a - 4,11 - .,. ... • ela. 
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SOVYETLER 
( Ba,staarlı 1 inci savfcıda) 

kir olurdu. Yunanistanın atra.tejik e
hemmiyeti bununla da kalmamak.tadır 
Selflnik Vardru' vadilinin kapısını teş

kil etm~ktedir. Vardar vA.disi ile demir
yolunu ihtiva eden cenubi Mak~o~e 
ile Se1Anik limanına Bulgaristan ıoz dıY. 
mıştır. Türkiye, Alman bvyunduruğu al
tına geçerse Surjyedekj Fransızların ıım 
ct:ki mukavemet politikasında devam e
debilecekleri pek tüpheUdir. Bu &e~eple 
duşman bu neticeyi elde edebi~ırse ltal_ 
yan ve Alm•n kuvvetlerini Surıyeye n~~ 
)etmek ve oradaki Fransız tayya.relerını 
Filistiudeld İn&iliz kuvvetlerine karşı 
istimal etmek kabil olabilecektir. Böyle 
bC- bareketsıe, son ı.amanlarda hararet 
dere<e5i itidal kesbetrr.~ ol:ın Llbyado
ki İtalyon kuvveUeri için büyük bir yar
dım teıkiJ eder. Eğer ~ den.i•indek.i 
ada.tar mihver devletlerinin tazyikı al
tında bulunacak yerde Britanya kuvveL 
ıeri için birer üs ıeşkil ederse, mihver 
devleUerinin Türk.iyeye karşı olan teh
ditleri mühim surette azalır ve Britan-
7arun prk:! Akdeniz.deki vaziyeti kuv
vetlenmiş olur. Demclc ki Yunanistan 
bir askeri yardım talebinde bulunur Vt 

yahut bu memleketin de Romanyada ol_ 
duğu gibi tendi.sini harekel serbMtisin
dcn mahrum edecek bir tecavüze ma
ruz kaldıjı görülecek olursa alınacak 
tedbirler birinci derecede ehemmiyeti 
haizdir. Biıler p!.il avlanacak mevkide 
değiliz. Çünkil vazıyeU etrafile tetkik 
etmeğe ft buna karşı icap eden en mü
kemmel tedbiri ittihaz etmei:e bol bol 
vaktimiz varc:lır.t 

Tım"5 gazetesi makalesine şu 
sözlerle nihayet vermektedir: 

•Eliımizde bulunan mem.oaların 
genişli~ ve bu hususta düşmanın 
zayıf vaziyeti nazarı dikkate alı
narak tatbik ettiğimiz müdafaa 
politikasının menfaatleri Yuna
ni>tanın istiklalini kaybettiği gün 
ortadan tama.men kalknlli; olacak
tır.• 

Daily Tele~raph gazetesinin dip
lomati.k muhabiri, Britanya sala
hiyettar mahfillerinde h5kim olan 
kanaat Almanların Boğazlara doğ
ru derhal yürüyeceklerine dair 
hi .. lıır delil mevcul olmadığı mer
kezindedir. Maarnafih, bu yürüyüş 
şüphesiz olarak Almanbrın nihai 
ııliinlarına dahildir. İnııiltcrenin 
A tina sefiri tarafın.dan gön<lerilen 
ranorların, Yunanistanın mihver 
devletleri tarafından kendisini 
B· lkanlarda italvan ve Alman ha· 
kimiyeti altına dfü;ürecek herhan
gi bir harekete karsı elinde bu !u
n an bütün vesait ile mukavemet 
etmeğc karar verdiitini göstermek
te olduğunu yamna.ktadır. 

Londra: 24 (A.A.) - Taymis gaz•te
ıine Atmadan çek.ilen bir. telgrafta Yu
nan hükfunetinin vaziyeti silkünctıe kar 
ıılamakta berdevam olduğu kaydedil
mektedir. Fakat bu bal icabında muka
vemet için biltün tedbirlerin alınmış oL 
madığı mantsına gelemez. 

Kilyos önlerinde 
(Bastaarlı 1 inci aat/faı!a) 

nndan sonra bava sertleşmeğe, ıinıal

den esen rilzgfı.r, şiddetini gittikte art
t:.rmata başlamı~tı.r. Bir &"'ahk, fırtına 

lı.:ılini alan rüzı!r dalgalan kabarttıkça, 
koca motör, dalgalar üzerinde bir ceviz 
kabuğu gibi çalkanmağa bB'Jlamış, mo· 
törde bulunanlan, bir te!Aş almıştır. Bir 

aralık, dal &ibi dalgalar, motöre i:ir-

Hitler Franko 
(Baataarfı 1 inci saııfada) 

kert müşaviri Gener;ı,J J\.Iescarde bulun
makta ıdi. Görürme, HiUer'in treninin 
yemek salonu vagonunda yapılnus ve 
i.ki aut devem etmiştir. 

İJ';QU.jzt,EıtE GÖRE DİPLOMATİK 
fjANTAJ Dt.VAM EDİYOlt 

Londra: 24 (A.A.) - Reuter ajaDOmın 
diplomatif muharriri ezcümle ıunlan 
yazıyor: 

Hitler ve Von Ribbentrop'un Fran.:nz
İspanyol h: 1uduna gelerek General 
Frank.o ve Sunne:r ile görüı::;müş olına
aı Londrada hayret uyandırmamaktadır. 
Londradaki kanaat A1manların sistem
U bir surette tatbik edilen diplomatik 
şantaj usulüne müracaat etmekte olduk
ları merkezindedir. Sunner'in neticesiz 
kalan Berlin seyahatinden sonr3 hedefi 
hiç şUphesiz İspanyayı mihver siyase
tine daha sıkı bir surette çekmek. olan 
bu kabil görüşmelerde bulunmak arz.u
su h!ıl6 bakidir ve ,.eni mülAkat t:ı bu
nu ıOstermektedir. Hitler ya şimdiye 
kadar karşJla.şt1ğı zor1uk.ları İspanya dev 
!et re.ıs:ile şahsan temasta bulunmak. su
t"cUlc bertara! edebileceğini ve yahut 
.a yaptığı .u,.aretle koltukl:ın kabara
.. ak olan Fnnko'nun harbe karışmamak 
iyasetindM i.nh.irafa temayül eckceğini 

•.:ı:nnetmektedir. 

'\ftlJ..4.KAT. ASKF.Rİ HAREKA'.ITA.'i 
1'tiJJiil't SAYILIYOit 

N"-york: 24 (.A.A.) - Röyter: Nev
york Times gazetesinin Berlin muhabi
ri, ıazetelere Ritlf>r ile General Fran
ko'nun görüşmelerini bildiren tebliğden 
fazla bir şey nrşretmclcrine mü~aade e
dilmemiş olduğunu haber vermektedir. 
Berlindeki bitaraf müşah~t dip1omatla.r, 
halihazırda diplomatik vakayiin İngilte
reye karşı yapılan askeri tı:.-:rektıtın sevk 
ve ıadresinden çok daha mühlın oldu
ğunu söylemektedirler. 

YARINKİ AVRt'PANIN TE)IELLERi 
ATILIYOR~U:Ş 

Roma: 24 (A.A.) - Stcfani: llitler, 
General Franko ve Sunner mi.ılakatın
dan çık.an mAna kim~f'nin ~özündf'n ka
ran1az. Bu görli.şme Akdcnizde i!!..ıkUıli_ 
ni, kuvvetini ve hürrı~etini temin et
mcğe karar v~rcn yeni Ispanyanm almış 
,ıldııtu vaziyeti resmen tcyil etmlş ol
duğunu gOOterir. Messaı:ero ga%etesi şOy_ 
le diyor: 

cispanyanın mihver dc\·letlerine kar
şı göstermiş olduğu tesnnüttcn dolayı, 

İtalya samiml memnuniyetini izhar et
mekten başka bir sey yapamaz.> 

Popolo di Roma i:azetesi de şunları 

yazmaktadır: 

cBir taraftan biltün cephC'lt"rde İn
giltereye karşı muhareb<' şid'1ctle de~ 

vam ederken, mihver dc\·1ctıerinin dip
lomoztJk faaliyeUeri de bir mülfıkat ve iti 
tatlar silsilesile ,.annki Avrupanın te
mellerini atmak.tadır. 

İSPA.'IYA MULAKATl:'\DA İTALYA 
MANEN HAZffi~OŞ 

İtalyan gazeteleri Hitler. Franko mil. 
lakatının ehemmiyetine işaret etmekte
dirler. c-Popolo> Berlin - Roma arasın
da mevcut tam işbirliği dolayısilc ve 

Sunner'in Romayı ve Mareşal dö Bo
no'nun Madrldi zi,.aretlerl ~ebebile, İ
talyanın bu mül6kotta m~neo hazır bu· 
lunduğwıu kaydetmektedir. 

IIİTLEll • FRANKO MÜLAKATI 
HAXKINDA LONDRA Bİ1l 

ŞEY SÖYLEMİYOR 

meğc b~lamJJ, motör syyla dolarak bat- Londra: %4 (A.A.) - Röyter'in diplo-

nııştır. Motö.rde bulunan on bir kişi, 

gecenin karanlığında fırtınadan Çi.llkala
nan denizde ecelle pençeleşmeA;e başla

mı,s!ar, bu sırada, h.1discden Kilyos tah 
1.is.ye -.Sta.syonu haberdar olmuş, tahlisi .. 
ye efradı derhaJ vak'a mahalline ıeıe
rC"k kurtarma ameliyesine girişmişler, fa 
kat, ancak, bu on bir kişiden altısını 

kurtarabilmişler, beşi, dalgalar arasında 
k yboımuıştu.r. Kurtarılanlar. Sürmene
li 1'1ehmet oğlu Hakkı, Sürmeneli Os
rr•<tn oğlu Bahadır, Sürmf"Tleli Tahir oğ
lı.. Osman Karabacak, Silrmcneli Ahmet 
o 'u l!akkı, Sünne:ıeli 1\.'Iehınet oğl'.J Ah 
nıcl \:e Silrmeneli Osman oldu Mustafa~ 
dı..r. SürmenelJ Arsl<ırı o:ıu Süleyman 
D.llatıan, Sürmeneli Şükrü oğlu Temel, 

motlk muhabiri bildiriyor: Hitler _ Fr.ın 

ko mU~atı hakkında Londroda resml 
mahiyette hicb.ir müta:ea ileri sUrülıne
mektedir. 

Sürmeneli Mehmet oğlu IJü.c;eyin, Sür
meneli Mehmet oğlu Dursun Bal ve Sür
ıneneli Mehmet oğlu Yusuf kurtanla
mam~la.r ve boğulmuşlardır. Bunlardan 
Süleyman Balaban, Yusuf ve Mehmet 
oğ:u Hüseyinin cesetlerini dün sabah de 
niz sahile atmış, cesetler sudan çıkanl
mlf, sahilde ~uhalaza altına alınmıştır. 
Dtjf"r iki ceset dün gece yarısına kadar 
bulunmamıştır. Kurtarıla nkı:aazedelerin 

Kilyos tahlisiye istasyonu rcvırınde te
davileri yapılmıştır. 

BÜYÜK TARİHİ ROMAN No: 39 

Yazan: M. 5"'"i Karayd 

Macar Kralı Zapolya Kanuni'oin elini Öptü 

25 1 nci Teşrin Cuma 
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MüJlır 
Anna Peçaropulo 

Sf,lçak Biflr;I okal-an .Up1-&h 
ve lise m«una, Maaritef' nwsad
.ı.ı. diploma .,.rir. lılekte)IU Pi'· 
11&rdan başka htt ıriin lla7ıt mm
meleal 7&Ptlır. 

Adres: Beyetlu, G1l.laiaaara7 

--• Sllterazlsl. No. ıa --ı!I 
8 -·------------

:ldan sağa: 1 - Bir başmuharrlrin f T~::B:Ş~ ~!! R 
I~ ı•• il 

-, IJ - -

.oyadı; isim. ı - reW<et; erkek dad~ KISMINDA 
3 - Fena; Alma.nlann umumf harpteki 
korsan gemisi. 4 - Bir oyun kağıdı; ke- 25/10/940 C U M A 
•en bir Alet. 5 - Kifayet nidası; nota. &iinü akşamı saat 20.30 

zs - BtRtNcfTEşatN ı~48 

YE-Nİ P U o-RA 
........ · R LERİ 8.00 Proııram, 8.03 Müzik: Hafif 

musiki (Pi.), 8.15 Aians haberleri, 

8.30 Müzik: IHııf'ü musiki (Pl.), 
8.50 Ev kadını - Ye:ruek listesi, 9.00 
Kapanıs. 12.30 Pro:'Tam. 12.33 Mü
ziıJc Türk musikisi, 12.50 ajans ha· 
berleri. 13.05 Müzik: 'J.'ı.irk musı.lu

si.. 13.20 Müzik: Karısrk proıırıım 

(Pi.), 14.00 Kapanış. 18.00 Pro
gram. 18.03 Müzik: Radyo .$\\•ing 

kuarteti). 18.30 Müzik: Fasıl heve

tl. 19.00 Müzik: Sark.ılar ve türkü

ler, 19.30 Ajans haberleri, 19.46 
Müzik: Radyo inccsaz heyeti. 20.1. 

Radyo ,ııazetesi. 20.45 Temsil. 2L3C 
Konuşma (İktısat saati). 21.45 Mii

zil<: Radyo salon orkestrası. 22.3f 
_l\ians ha'be~leri; Kambiyo - Nuku! 
Borsası (Fiat), 22.45 Müzik: Radyc 

salon orkestrası. 23.00 Müzik: Dans 

miızi~I {Pi.). 23.25 Yarınki ııro

l'!"am. 23.30 Kaoan.ıs. 

e - serinletici bir içki; bir mevsrn 7- OT ELLO 
İlAve etme. 8 - B1r hayvan; zamanın 
kısımlarından. 9 - Şetrat bir madde; bir 
deniz vasıtası, KOMEDi • KISMINDA 

Büyiık bir Paris terzihanesinin ı Tokalon pudrası ·~avalandırıl· 
müşterek mesaisile bir Fransız mış• lır. Bu sayede cıltte hemen 
ıiizellik mütehassısmın vücude gavrimeridir \le adeta tabii gibi 
getirdi'•i yeni pudra halitası: görünür. Bu pudranın istimalile 

Mihverin hedefi 

Yukarıdan ışağıya: 1 - Bir kumar 
oyunu; bir notanın tersi; 2 - Ege böl· 

ıesinde bir harabe; cedt. 3 - Rutubet; 
kadının aksi. 4 - Bir hayvan; yuvar
lak. 5 - Baba; sorgu. 9 - Kıymetli bir 
ta~; soluk. 7 - Hak müvezzii. a - Ava
danlık; bir renk. 9 - Bir hayvanın yav· 
nısu; ışık. 

25/10/940 Cuma günü 

PADI 
akşamı 

İnıtiyu Sabi!ıl ve Neşriyat Di
ttktörü: E. İZZET. Casıldı&ı :!'el' 

SON TELGRAF Basnneri. 

Namus. 9 - Nim; Rana. 

•Rachçl•: Gayet beyaz bir cilt artık ·Makyajlanmış• manzarala
için • 0 ffnf ve sd bir güzellik te- ra nihayet verilmiştir. Fazla ola· 
ınin eder. •Peche•: Açık .t~nli es- rak terkibinde •Krema 1<iipüğü• 
mer ve sarışınların ekserısıne uy- .. .. .. .. . 
gun olarak pembe bir parlaklık bulundu;..'llndan bulun ['1111 sabıt 
verir. kalmasına medar olur. Hemen bu· 

(Bşnakaloden denm) 

rek Afrikaya yayılmak, bu yoldan 
İn<'iliz İmparatorluğuna taarruz 
et;ek ptanı kabul edilmiştir. 

Mihve;, evvela, ltomanya işgal 
edilerek İngiltercnin sağ ve mih · 
verin sol cenahında, vaziyet ve 
petroller az çok emniyet altına a
lındıktan sonra, şimdi İngilterenin 
sol cenahında, İspanyayı, hatta 
Fransayı da beraber sürükliyenk 
bir şevler yapmak istemektedir. 
Şarkta. snğ cenahta yapıl•n hare
ket, Yugoslavya, Yunanistan ve 
Türkiyenin açık ve belki de Sov
yet Rus.anın gizli muka,·emeti i
le kar•ılannuştır. llalbuki garpte, 
sol cenahta, İspanya ve Fransa gi
bi, biri uysal, diğeri ıuağlU.p' ve 
şaşkın iki memleketin ynrdımı te
min edilebilir. llitlerin Laval ve 
ayağına kadar giderek general 
Franko ile görüşmeleri, hiç şüp
hesiz, bu maksadı temine nıatuf

tur. Führerin bizzat müdahalesi, 
muavinlerinin, şiındiye kndar mu
vaffak olamadıklarına dclfilet et
mektedir. 

is,·içrc matbuatında çıkan ha
berler, Almanya ile İtalyanın Ak
deni•deki Fransıı; filosu ile şlına
li Afrikadaki Frans12 tayyareleri

nin İnP"iltereye karşı kullanılmak 
üzere mihverin emrine terkedil
mcsini istediklerini, fakat bu tBrlı 
da ihtiva eden mihver sulh tekli
finin mareşal Petain wafından 
reddedildiğini bildirmektedir. 

Fransa ile İspanyanın, Bitlerin 
müdahalesinden sonra alacakları 

vaziyet, bütün bu siyasi faaliyet
lerin muvaffak olup olmadığını 
gösterecektir. Bu iki devletin mih
vere iltihakı temin edilemediği 

takdirde, Alman ve İtalyan ordu
larının Fransayı büsbütün işgal et
meleri ve İspanyadan cebren geç
meleri ihtimali de \IBrdır. Çünkü 
aksi takdirde, İngilterenin Akde
nizde iki cenahtan ihatası teşebbü
sü akim kalarak bu cephede şim
diki vaziyetin devam etmesi ve t-· 
talyan ordusunun, kendi başına 
1\-lısır üzerine yürümesi lllzım ge-
lecektir ki mihverin hllllu çıkar 
yol addetmediği son siyasi gay-
retlerinden anlaşılmaktadır. 

Abidin DAVER 

Göklerimizden geçen her Türk 
kanadını hPpim.tzın eseri ola
rak alkışlıyoruz. Fakat bütün bun
ların yetecek kadar olduğu söy
lenemez. D<1.ha üstün olmamız ıt:in 
llava Kurumuna yardım ediniz. 

SoD bnJmManm halli 

Soldan sağa: 1 - Vqingtoo. 2 - Edat; 
Eti. 3 - Refah; Rol 4 - Ema. 5 - Kar· 
nit. 6 - Pnt. 7 - IA;orzan: Ra. 8 - Ema, 

u-

Yukarıdan aşağıya: 1 - Verebilen. 
2 - Adem; Emi. 3 - Saftık; Ram. 4 -
İta. 5 - Harman. 9 - Nar. 7 - Tertip; 
Ma. 8 - Oto; Torun. 9 - Nil; Tasa. 

92 senedenberi bütün dünyaca 

ta.nınmıs 

ELECTiON 
Kranometreleri metin, hassas ve 
garantilidir. Yeni zarif modelleri: 
Bahçekapı Üç Kardeşler, Karnköy 
Könrü Cad. Panciris, Beyoğlu Fo
to Süreyya karşısı Bnthan Ruhi 
mağazalarında satılır. Fiatlnr mak-

tudur. 

Topı.n •ipari~Ier H R Kori :eı;ıi gü~-1~31 İz;n;r 
için müracaat yeri • • ıııcı soka ... No.3 · 

~·------------

lstantul Limanı sahil sıhhiye merkezi 
sat na!ma komisyonundan 

t. - Merkezimize ait Ankara motörü 1ekne ve makine aksamı açık eksiltme 
il<: tamir ettirilecektir. 

2. - Keşil bedeli 2393 liradır. 

.S. - Bu işe ait §Clrtnameler ~unlardır: 
A - Fennt şartname, 
B - İdarl şartname. 

ı. - İstekliler bu şartnameleri cl2> kuruıl mukabilinde merkezimiz levazımın. 
dan alabilirler. 

6. _ Eksiltme 14/11/940 perşembe güoU aaat 14 te Galata Kara Mys!;ı!a Pa:a 
sokağında mezkQ.r merkez satınalma komiı:;yonunda ,.apılacaktır. 

s. - Muvakkat teminat pıırası 179 lira 48 k~tur. 
7. - Eksiltmeye eireceklerin bu Cil>I motör tamıratı yaptığına dair bir vesika 

&österm.esi ıarttır. (12283) 

Beykoz Askeri Satı n•lma Komisyonundan 
.Mkerl ihtiyaç için tenekesi satıcıya alt olmak üzere 62 ton benzin pazarlık

la mübayaa edilecektir. Teneke bulunmadığı. takdirde mevzuatın bjr kıs":'ı 

ciheti askertyece WoJn edilebilir. Taliplerin 26 teşrinievvel 1940 cumartesi iU· 
ıı saat 10 da BC')"kOZ Satınalma ltom'oyonuna müracaatıan i!An olunur. 

n (WW 

6000 kllo b&~e ipi ve 1000 kilo kın
nap alınacaktır. pazarlıkla eksiltmesi 
Vll/940 pazarte.i ıünü saat 14 te Top
hanede Lv. Amirliği satınalma komis
vonunda yapılacaktır. Tahmin bedelJ 
7650 lira, ilk teminatı 573 lira 75 lı:u • 
rustur. Nümunelerl komisyonda görülür. 
isteklilerin kanuni vesikalari1e belli sa· 
atte komisYooa ıelmeler!. (532) (10054) 

* 150 ton saman alınacaktır. Pazarlık-
la eksiltmesi 4/11/940 paz~rt.esi günü 
soat 16 da Tophanede Lv. l>nıirlijii sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartna.mesi komisyonda görüh.ir. İstek
llierin belli saatte komisyona gelmele
ri. (561 - 10270) 

85 ton nohut alınacak:br. Pazarlıkla 

eksitlmesi 4/11/940 pıızarte<i günü saot 
13.30 da Tophanede Lv. Amirliği satın
alma komısyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli, 14.875 lira, ilk teminatı 1115 

lira 62 kuruştur. Nümunesi komisyonda 
göriHür. İsteklilerin belli saatte komis· 
yona ıetroeleri. (559 - 10233) 

* 50.000 adet bez un çuvah alınaCAktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 5/11/940 salı gü
nü ıaot 15.30 da Tophanede Lv. Amir
liği satınalma komisyonunda yapılacak

tır. Nümun~si komisyonda görülür. İs

teklilerin teminatlari.Ie bel1i saatte ko
mi.:ıyona gelmeleri. (556 • 10230) 

malan Kral Ferdinan.d tara.tından em
redımlişti. 

•Brun So!eil>: Esmerlere cazip 
bir sevimlil;k temin eder ... Ve yal
nız Tokalon pudrası serisinde hu· 
labile.:c"lniz diğer bir çok yeni ve 
cazip renkler ..• 

günden Paris'te en fazla rağbet 

bulan renklerdeki Tokalon pudra
sını tecrübe ediniz. Temin edece
ğiniz sık ve cazip tesirinden cid
den hauette kalacaksınız. 

Yüksek mühendis mektebi satın alma komisyonun!ian 
Mektebimiz bir c-motôrleri muayene makinesi> alacaktır. Muhammen be

deli 775 ve ilk teminatı 59 liradır. Eksutıne 26/10/940 saat 10 dadır. Molü
mat için mektebe müracaat. c9666> 

SATIŞ iLAN I 
lstanbul Dördüncü er. M Jmurhı"u:ıdan : 
Dimitri tarafından Vakıf Paralar jdtı.r'-.; infi 37Z5 ikraz nunzı.rasile borç 

alınan paraya mukabil birinci derece Je ipotek gö~terilmfş olup borcı n öde...'"l
memesinden dolayı satılmasına kürar verilen ,.e tamamına ehli vuku! tarafından 
(800) lira (00) kuruş kıymet takdir edilmış olan Büyübda la Koran!ıl soko
ğında eski ve yeni 35 kapı 27 paCta 99 ada, 6 parsel ~o. lı bahçeli ahşap evjn 
evsaf ve mesnhası aşağıda yazılıdır: 

Ahşap kapıdan girildikte bir m('tha!, solWlda yüklü bir oda, b:ı!-ıçe tarııCın
da 2.t.>minr tnş döşeli bir mutfak ve bir hela olup bahçeye çıkılan bir kapı var
dır. Ahşap nlerdivenle üst kata tıkıldJ'..:ta bir sofa üzer ne bı: od.D., bir ..... 1n hk 
odasın lnn ibarettir. Bahçede bir kuyu \."e meyvalı meyvasız ağa~;lar vardır. 

Bahı;c>Jlin iki tarafı kafes tel i1e çevrilidir. Bina k<imılen a~ap olup yalnız 
mutfağın bir taı-J.lı taş du\·ardır. Bina Ja elektrik teslsatı mevcuttur 

l\lesahaıı;;ı: Tamamı 112 me!rc murabbaıdır 
Yukarıda hudııt, evsal ve n}e.saha~ı yaz1lı gayrimenkulün tamamı acık art

brmnya konmuştur. 

1. - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 10/11/940 tarihinden itiba
ren 937 /441 No. Jle İstanbul 4 tl.ncil. İcra dairesinin muayyen numara ında her 
kesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazıJı olanlardan fazla malUmat almak 
.btteycnler, işbu ıurtnameye ve 937/441 dosya numarasile memuriyetimize mü
racaat etrnelldir. 

2. - Arttırmaya iştirak için yu.tan'1a yazılı kıymetin yüZde 7.5 ğıı nisbe· 
Undc pey ;:ıkçesi veya milll bir banka:ı.ın teminat mtktubu tevdi edilecektir. 
(Madde 124). 

3. - İpotek sahibi alacakWarla d.Jier alAkadarlann ve irtifak hakkı sah.ip
lerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile laiz ve ma~.:.fa dair olan 
iddialarını işbu ilın tarihinden itibaren on beş gün içinde evrakı müı.;bUete
rile birlikte memuriyetimize bildirmel.,.ri icap eder. Aksi ha1de haklan tapu 
aiciH ile sabit olmadıkça satış becleU~ıio paylaşmasından hariç kalırlar. • 

4 , - Gösterilen günde arttırmaya iş·irak edenler, arttırma p,rlnamesini o· 
kumuş ve lüzumlu malüma.tı alınış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve iti
bar olunurlar. 

~. - Gayrimenkul 22/11/940 tarihinde cuma günü "2nt 14 ten 16 ya k2dor 
İstanbul 4. üncil tc.ra memurluğunda üç defa bağ1nldıktan sonra en ı:ok arl,
tırana jbale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 ini 
bulmaz \'··ya satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğ'!r alacaklılar bulunup 
ta bedel bunların bu gayrimenkul ile temin ed;Jmfş al:ıcakJ::ınnın m~uun· 
dan fazlaya çıkmaz.sa, en çok arttıranı'l ta:ıhhüdü baki kalmak üzere arttırma 
on gün doha temdit edilerek 2/12/940 tarihinde pazartesi gilnü saat 14 ten 16 
,.a kadar İstanbul 4. üncü İcra memurluğu oda~ınd:ı, arttırma bedeli satış hı
t.eycnin alacağına. riic;hanı ol<'ln di~er alacaklıların bu gayrimenkul ile temin 
t"dilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile, en c;ok arttırnna ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz. Ve satış talebi düşer. 

6. - Gayrimenkul kcndislne ihale olunan kimse, derhal veya vC'rilen müh. 
let içinde parayı vermezse ihale kara ""1 fesholunar~k kendisinden evvel en 
yüks~k teklifte bulunan kimc;e arz:etm.1$ olduğu bedelle almal:ı razı olursa ona, 
ra.zJ olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılıp 
en çok arttırana ihale edilir. İki iha 1c arasındaki fark ve geçen günler icin 
yüzde 5 ten heMP olunacak !aiz ve dJ ·!er zararl~r ayrıca hükme hacet kal
maksızuı mcmurlyetlmizce alıcJdan ta·1siJ olunur. c:r.ıad<te 133). 

7. - Ahcı arttırma bedeli haricind~ olarak yalnız tapu feraf harcını, yir
mi nelik vakıf taviz bedelini ve iha!e karar pullo.rını verıneğe mecburdur 
Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dcll:lliyc resn:.indcn mütevellı1 
bcltd.ye rÜ!lllmu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp arthrTıa be
deljnden tenzil olunur. 

İ~bu gayrimf"nkul yukanda gösteri'.en tarihte İstanbul 4. Uncü İcra memur. 
luğu odasında işbu UAn ve gösterilen artt.ınna şartnamesi dairesinde sat1Ja
cağı ilAn olunur. (10288) 

Lisan meselesi mü~küUt anettl. Çiln. 
kü1 vezirıazam lbrahlm Pasa. almanca
dan l:ltıncqe tercüme kabul etmiyordu. 

Sefirlerin doirudan dotru;ra 14tll>ce ke>
ııuşmalarını istiyordu. 

lstanbul P. T. T. MUdürlUgUnden 
İdaremiz lht!yucı için 1000 adet - demir makaralara mahsus ip • alımı at;ılı: 

eksiltmeye konulm111tur. 

ı:Jaıiltme 13/ 11/ 9«0 çarpmba •at ıs t. B. postahan• blnııtıı ko~mnde 
Volde Haııınuı ikinci katında ldareıniz umumi depa muhasipliği odasında 
toplanacak mfidilrlilk alım satını komisyonunda yapılacaktır. 

Macar Kralı Zapolya, padışahın elınl 
öptü. Kanuni Zapolyaya altın takımlı likler yapıldı. 

K.:ınunt bır OçüncQ &eler hazırlama

Vez.irllzanı, Babılli lercllmanını.ıı lA· 
lince bilJDe7ıp ita!J'anca bildiğin! ileri 
•Urdü. 

Nihayet, oefirler Hırvot llsanı 11zere 
Beherinin muh•mmon bedeli 250 lruruf, hepsinin 2500 lira, muvakkat temi

nat 187 ııra 60 kuruştur. 

Türk1erin Viyana önlerinden ric'ati ! - ... Maksadın Vjyan;..ıyı tetib olma
kışın gelmesi mecburiyeti idi. Kanuni\ yıp şu ve bu Arızaları de!eyJemekti ... 
Suleyman, yararlık gösteren kumandan- Türk ordusunun rıc'ati esnasınd.\ Ka
Jarına ihsanlar verdi. Erk~ ve ask.ere nuni, müth~ Ti..lrk akınc.:ılj,lrını dün1dar 

Uç at lle on müzeyyen kaıtan hediye i ba•I d Btito k tedaril<Atta bu- mulıavereyi kabule nw oldular ... 
\'erdi. Ateşbur pi( Lüi CritJ'ye de ıJd 1 a d ~ a '· n ış Sefirler, Kral Ferdinand tarafından 
bın altın jhsao eyledl. ı 1w:1 u. sulh akdıne memur edildıkJerini beyan 

Istanbulda. hazırlıklar devam ederken 
Ortalık ~ışlamıf"(ı. Yollar bataklık, Avtusturya Kralı Ferdinand. mütareke ettiler. 

çamurdu. Nehırler, riereler ta~mıştı. Qr_ .. l"h kdect·•--k üze lk se Bu, sulh Fcı-dtnandın güya Jrsen hak-

Taliplerin fenni Ye idart sartnamelerini .rörmek ve muv:ıkk:ıt tcminatıa
nnı yatırmak üzer~ <;alışma günlerinde B. postahane binası birınci katta mil· 

dürlük ldar! kalc-m binalar ve levaııın kısmına eksiltme gt1n ve saatinde de 
940 senesı için Ticaret odası vcsiknı:ı ve muvakkat teminat makbuzile komis .. 
yona mUrac-aatıan. ( i.\JZr.7) alıyeler tevdi etti. bıraku. 

Kanun!, Veziriazam İbrahim Paşaya . Türk ordusunun ric'ötini gören Viya
bir murassa kıh~, dört müzeyyen h.irat, 

1 

na muha!ızları cesaret ıılarak kaleden 
dört torba altın hediye etti. ! tıkblar ... Türkleri \'"\.Irmak i tediler ... 

Askere verilen akçenin miktarı yüz 
kır)< bio altını buldu. 

\'iyana önlerinden çckilinirlten Vezi .. 
n.."ızam İbrahim Paşa, düşmanla harp e
ılr1erinJ müb.idele etmek fçln muhabe
reye giri$ti. 

Vezir İbrahlm Pa~, d•işman ba~ku· 
mandanına yazdıiJ bir mektupta hulasa. 
tan şoyle c!iJ>ordY: 

- --

Faka!, Tütiı: akıncılarl Viyana muha ... 
fızbrını berbat eylediler .•. 

Bali B~y, Iitl1rev Dcy, sipahiier.i, dil~ .. 
manın taarn..ızlanca meydan vermemek 
ten başka etrafı cöle ~\·ırdıler. TUrk or .. 

dusuna tecavüze 'e 1.aarnı1.<ıı rcsaret ,._ 
dcnJeri k~milen kıhctan gcı ·di~er. Bu 
akıncılar, p;dif01hW.rıııdan aldıklan em
ri tanı;ı.nilf .)t.:.f.ı.Ue (;ctırdiıer .•. Hattiı. 

. veya n1usa a a a t.uırc re ı - . . . 
dunun avdetı fevkal<\de mUthJş mania- fır ıOnderdı. Bu, setırlerdcn birinin is- kı bulunan MacarJBt.anın kendisıne ter-
lara uğradı. Asker bıtap kaldı. Botaklık mt N:knla Yorışıç, diğeri Lamberg idi. ı kolunması şartile akdolunabilecekti. 
tçinde bır cok hayvan ve, eşya z:ıyı ol- Sefırler elit cavus ile şehir haricinde Avusturya sefirleri baliidan nt.ıyorlar
du. Hatta, Veziriazam İbrahım Paşanın istıkbal olWldular. ldı. Daha ileri gittiler ... Ve, eğer tarafı 
ağırlıkları da bu mryanda kayboldu. Sefırler, Çemberlitaş. karşısındaki el- devletten ?\1acari·;~anın tıer~i .. kabuJ. olu-ID•ıı:ımmmı:mma1m:::ı:ıımllllıl:::ımı::ıı:ıımm:m:::ıı::ıı:;ıııcıs:;:z;!3111:fB:::ıı 
Bu hal ile Belgrada gclıncbıldJ. çiler hanına mısnfir edıldıler. nursa ,hcdıye şeklinde Vezırıazam Ibra_ 

üdUrlüQünden Devlet Demir yolları U. 
Nihayet, bin mUşkülattan ve meşak- Bu. elçiler, Kral Ferdinand tarafından 1 hım Paşaya her sene kUlliyetJi para ve-

katli ytirU,.Uşten sonra k~nunuev\'eJ Viyana ric'atlni takip eden bah.rda yola reccklerıni vi.dettiler .. Ve bundan sonra 
sonlarında İstanbula gelinebıldi. ı ç1karılnuşlardı. Avusturya hükılnıeti devleti aliyenin 

Cörillüy~r ~i. anca..i: üç ayda İs~bn .. ı . Sefir1cr, V~..ziriO.zn~la .. ?k mülcikatta ı bir bende!i oiara.k tıpkı .Mncaristan eibi 
la \•arıJabılmışti. Hem de bu dönüştü . lısan m~elesınde mı.:-'kuJat c;ıklı. hoş geı;~nme-'e çalışacaklarını ~yledi~ 
Ağırlıklann bU' kı~mı Bel~rad ve saire Sefirler ancak ı:ıln1anca biUyorlardı. :Jer. 
~ıbi kı,l•klara b>rakılıp geliıuyordu., V~, ba;J<a l.lsllıl bılı;e!er dahi kOml§ına- J (Arkası var) 

İstanbul - Edime hattı Uzf'rin<le ki!omC'tre '2.7 - -45 a .. a!lndDkı taş ocakla
nndan 12000 melre mikı\bı balast kapa.h zarf usulilc Balon alınuc<lktır. Bu 
tşın muhatnmne bedcH 24000 lira ve muvakkat tenıinatı 1800 liradır. 

]..1ünakua 5/11/940 sah güni.ı. saat l 1 de Sirket;•de 9 _ ~ı~tme bina ında 
A. E. kombyonu tarafından yapıJacaktır. 

io::teJdllerin ayu.i gün saat ona .ka1:U" kaı1unI vesaik, teklif ve teminatla
rını ihtiva edecek: olan k3l>~h zarflarını koınh;yona .ermeleri lhımdır. ŞarL 
nameler _paraSlz olarak komİ..:iyond...u ve.·ilincktedir. c9947t 


