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Almanya, Ro-

• • 
manyayı, nıç1&1, 

işgal eder? 
Almanların, Balkanlara 

ve Karadeniz kıyılarına i
nerek buralarda tehditkar 
bir te•ir ve nülaz yarat
mak ve bütün i•tediklerini 
yaptırmak için Romanyayı 
İ§gal edeceklerini tahmin 
etmek yanll§ olmasa ge • 
Tektir. 

Yasan: ABiDiN DA YER 

.. 

(6 l'enne:r mülakatının ka
(g rarlarından biri, bir sür-

priz şeklinde, tatbik e
dilmek üzere bulunuyor. Bu, Ro
manyanın Alman ordusu tarafın
dan işgalidir. Bu haberi, ilk.önce 
kulağı delik bir ajans haber alınış 
ve 7 birinciteşrin tarihli şu telgraf

İNGİIİZI,EıdN ARC KOY AL TAYYARE GEMiSl 

la N evyorka bildirmiştir: 
•Berlinin salahiyetli mahfillerin

de Alman kıtaatının Ramanyaya 
doğru yolda olduğu teslim edilmek- · 
tedir. Bu telgrafa nazaran mezkfır 
kıtaat, Almanya tarafından gene
ral Antonesku'ya verilen garanti 
hükü.ınlerine uygun olarak Roman
ya ya gitmektedirler .• 
Röyte:rin diplomatik muhabiri, bi

dayette Almanyanın Romanyaya 
kıtaat gönderdiği hakkındaki ha
berleri teyit eden hiçbir mahiınat 

HAVA HARBi 1 

BERLiNE 
HÜCUM 
EDiLDi -Alman merkezinde büyük 

yangınl•r çıkarıldı 
alınmadığını Londranın saiahivetli Londra, 8 (A.A.) - Han neza-
mahfillerinden öğrendiğini bildir- r..tinin tebliği: 
mişse de, muhtelif kaynaklardan, Pazartesi/salı gecesi, İngiliz ha
bilhassa Romanyadan verilen son- va kuvvetleri, Bertin mmtaıkasın -
raki haberler Alınan kıt'alarının bu da askeri hedeflere ve Almanya- · 
memlekete gelınelerine intizar e- nın bir çok kısınılarında müna.ka
dildjğini göstermektedir. Alman le vasıtalarına, Manş limanlarma 
k.ıt'aları, şayi olduğu ııibi Rumen hücum etm~Ierdir. 
petrol kuyularını muhafaza için BERLİNE SON HÜCUM 
değil; Rumen ordusunun talim ve ALMANLARI KIZDIRDI 
terbiyesine memuren geliyorlar- B 
mış. Böylece mihver devletleri, erlin, 8 (A.A.) - D. N. B. a-
yine beklenıniyen ve umnlmıyan jansı bildiriyor: 
bir şey, bir sürpriz yapmış oluyor- Dün .. gec_e ln_giliz tayyareleri 
!ar. Brenner mülakatı etrafında B~rlin uzerıne hucumlar vapmış -
yapılan tahminler arasında •Bal - Iardı.r. Bır çok yerlere yangın _ve 
kanlara doğru bir ilerleme. ihti - ınfılak bombaları atmışlardır. Iki 
mali de ileri sürülüyor; fakat bu i- J hastaneden maada, müteaddit i-
lerlemenin Romanyayı işgalden (Arkası: Sa. 3, Sü. 6 da) 

AS KERT 
VAZIYET 

Berline yapılan hü
cumların neti c esi 

Berlinden gelen haberler, Alman 
merkezinin evve1ki gece şiddetli bir 
İngiliz hava hücumuna maruz kal
dığım bildirmektedir. Alman res
mi tebliğinin de tafsilat vererek 
teyid ettiği bu hücumun neticesi 
hakkında verilecek büküm İngiliz . 
havacılığı lehindedir. Şiddetli ta
arruzlara şiddetle mukavemetten 
sonra Manş sahilinden Alınan hü
lçUrnet merkezi dahil olmak üzere 
geniş sahayı müessir bir sekilde · 
bombardıman etmeğe başlamak 
İngiliz hava kuvvetlerinin gün geç
tikçe faikiyeti ele aımağa yaklaş
makta olduğunu göstermek:tedir. 
İngiltere muharebesi hakkında 
Çörçil'in dün Avam Kamarasında 
verdiği beyanat İngilterenin Aske-

( ri vaziyete hfilrlın olmak üzere mü 

1 

hi.m tedbirlere sahip olduğunu a
ç1kça anlatn1aktadır. 

~
- Çörçilin dediği gibi, neticesi u

zun senelere bağlı olan bu harp 
r;inde İngiltere asıl kuvvetini mey 

dana çıkaracaktır. N. D. 

zivade Yugoslavya ve Yunanista- -------------------------

MOSKOVA ELÇiMiZ DON GiTTi na karşı bir hareket olması ihti -
malinden bahsediliyordu. Çünkü, 
Romanyada yeni rejim ve yeni hü
kumet tamamile Almanyaya boyun 
eğıni§ olduğu için, bu memlekete 
asker göndermeğe lüzum yoktu. 
Almanlar, acaba, millemadiyen re
jim, hükümet ve politika değiştiren 
bu kararsız memleketin tekrar 
dönmesinden mi korktular; yoksa, 
başka sebepler ve düşiinceler mi 
var? Bunu araştırmadan evvel, Al- i 

man kıt'alarının Rumen ordusunun 
talim ve terbiyesi için gelecekleri 
yolnndaki iddia ve tevillerin, sa
dece garip olduğıınu kaydedelim. 
Bir ordunun talim ve terbiyesi i
çin kıt'alar, tümenler dej!il; vakti
Ie Osmanlı ordusuna geldiği gibi, 
bir miktar subaydan mürekkep bir 
hey'et gelir. Talim ve terbiye na
mı altında, tümenler gelirse, buna 

Türkiye - Sovyetler 
münasebetleri iyidir 

A. HaY.dar Aktay dedi ki: «İki kom§U mem
leket arasında münasebatın normal ve dostane 
olduğunu size açık kalple aöyliyebilirim • » 

Moskova elçimiz Ali Haydar Ak· t 
tay dün sabah Odesava harekı;t 
etrn4tir. Oradan Moskovaya vazı
fesi başına gidecektir. 

Elçimiz hareketinden evvel beya
natta bulunaraık demiştir ki: 

•İşgal• deniliı·. Alınanlar, Roman- c- İki aydanberi mezunen bu1undu
yayı neden işgal ediyorlar? Şimdi ğum memleketimden bugün Moskovaya 

ona bakalım: gidiyorum. İki komşu nıemleket arasın- r 
1 - Romanyanın herhangi bir daki münasebatın normal ve dostane 

hükfımet darbesi ile tekrar cephe olduğunu size açık kalble söyliyebili
de«istirmesinden korktukları için rim. Bugünkü vaziyetin kom~uluk mil
mi? nasebatının bir kat daha tevsi ve tak-

2 - En zayıf ihtimal olarak Ma- viyesinl müstel~im bulunduğuna kanaa- f · 
caristanın Romanyadan yeni arazi tim vardır. Eminim ki, bu kanaatin f. 
istemesini önlemek için nıi? Moskova yüksek mehafilinde de yeri 

3 - Sovyet Rusyanın, Romanya vardır. 
aleyhinde, yeni bir hamlesine ma-
ni olmak için mi?. tSovyetlerin yeni Ankara sefiri Vi-

4 _Balkanlara ve Karadeniz kı- nogradof Yoldaşın, vazifesine başladı
ytlarına inerek buralarda tehditkar ğıru bittabi biliyorsunuz. Bir taraftan o, 
bir tesir ve nüfuz yaratmak sure- bir taraftan da ben komouhık rabıta
tile bütün isted.iltlerini Y•ptırmak 
İ('İn mi? 

tarının takviyesini teınlne çalıprak AKT y 

·w• 

Başta, en sonuncu ihtimal olmak 
üzere bunların hepsi; 

Almanya ile bir ademi tecavüz 
paktı imzaladığındanberi Berline 
karşı mümaşatkar davranan; fakat 
fırsattan istifade ederek kendisi de 
garbe doğru hudutlarını genişle -
ten Sovyet Rusya, buna ne diye -
cek? Alınan ordusunun tek fişek 
Yakmadan Karadeniz kıyılarıııa İn· 
mcsine de razı olacak mı? Eğer, 
Almanya ile Sovyetlcr arasında giz 
li bir takını anlaşmalar ve paylaş
malar Yoksa, Moskovanın, Alınan
ların Balkanlara girmesine ve Ka
raden.ize irunesine asla müsamaha 
etmemeleri liızımgelir. Fakat, So\·· 
yetler Birliği, şimdiye kadar, Al -
manlarla karşt karsıya gelmekten
se yanyana ~ üriiıneği tt'rcih etmiş
tir. Bunda, Büyük Harpte olduğu 
gibi Alman ordusu karşıstnda, he· 

harpten uade kalmıf olan Türlı: ve ıı.w-1 ALİ BAYDAR A 
yet böJİıe!erinde mllletlerimize refah ve j ve ldammne bittabi ~dan ça.bşaca
saade ttemin edecek olan sulhun beka tız.> 

Arkası: Sa. Sü. 2 de) 

=Emsalsiz Macera --Bir 

Doğduğu gün anasını 
değiştiren bir çocuk 
18 yıl sonra gQrip bir hadise yüzün

den asıl anasına nasll kavuştu 
(Bundan tam 18 yıl evvel Ba.t:ekj hastatıa.n-es:inde vllku buJan emsalsiz ve 

hakiki bir ha.yat oyunu, buglin son pordest de oynandıkta.n son.r..ı kapanmış 

oluyor. Bu ma.cera iki kadının yeni doğurdukları çocuklannı değiştirmf'sile 

ama.k.tadır. Ba ·lan ıc:ı kadar netice.ioi de enteresan olan bu hakiki hidise-

Çorçil'in 
MUh im 
Beyanatı 

Iskenderun linıanının islah 
edilmesine başlanıyor 

«Harbin batından beri ln
gilterede hava bombardı • 
manlarında 8500 ki.ti öldü, 

13000 ki§i yaralandı.» 

Çörçil, Hitler ve Musoli
n in in Um it etmedikleri 
hAdiselerla ka11ılaşaca
g 1 n ı haber veriyor ---··----

Başvekil -Refik Saydam'ın 
Da ve ti üzerine 
---•ı---

RAUFi M ANY ASi 

Dün İskenderun• 
«Alman pilotlarının ekseri· har~lcet etti 
ai gözü kapalı bombardı- İskenderun, 8 (A.A.) - Başvekil 
mandan bll§ka §ey yapacak Dr. Refik Saydam beraberlerinde 

kabiliyette değillerdir.» Vali Sökmensüer, Komutan Şiik
Londra, 8 (A.A.) _ Çörçil, A - ı rü Kanatlı ve Parti müfettişi Ha

vam Kamarasında hava harbi lıkesir meb'usu Falırettin Tiritoğ
hakkında mülıim beyanatta bulu- j Ju olduğu halde saat 18 de şehri -
narak demiştir ki: · mize gelmişler ve Ankaraya müte-
•- Bitler kinini ve tehevvürü- veccihen vollarına devam etmiş -

nü büyük •ehirlerimizin ve bil - !erdir. 
hassa Londranın sivil halkına çe- Başvekil giderken istasyonda bir 
virelidenberi bir ay geçmi•tir. 7 kıt'a asker sel~m resmi ifa etmiş 
eylülde şehirlerimizi toprakla bir ve kalabalık halk kütlesi ve mek
seviyeve getireceğini bildirmişti ve tepliler tarafından alkışlanarak U· 

o zamandanberi zalim maksadını ğurlanmışlardır. 
başarmağa çalıştı,. Vali, Komutan vilayet hududuna 

Alman bombardıman kadar kendileriııe refakat edecek-

Anka raya Dönüyor 

tayyareleri )erdir. . 
Alınanların, kısa tesir sahalı pi- Iskenderunda bıı!unan Başvekil isKENDERm~ ESKİ P AZ AKINDAN BİR MANZARA 

(Arka•ı: Sa. s, Sü. 7 de) Refik Saydam tetkıklerı sırasında 

1

_ 

-

Ha tayın ink~afı ibakırnınd .. an . çok ğır~tır. Raufi Manyasi dün , 
---- 1 1 d lakadarların Başvekile bu hUSU&- y • B /k 

mühim o an bir mese e ·uzerın e takı' mur·· ~aatları üzerine I>Qktor enı a an 
A • k s l dumnuştur. Bu mesele İskenderun ~ mCrl a. OVye limanının ıslahı ve asri tesisat ve Refik Saydam Devlet limanları iş

teçhizatla modern bir liman ha - letmesi umum müdürü Rauii Antantı Sı·yas"ı go··ru··ş _ lin __ e _e:etirile~ek Yakın _Sarkın_ en Manyasiyi derhal İskern;leruna ça
muhun bır ıskelesı halıne getıril- sabah Toros ekspresile Iskenderu- !-------------·-! 

m e 1 er ı. baş 1 adı mesi ~idir. Bilhassa Hataydaki a- na hareket etmiLştir. - Roma mahfilleri. Türkiy_e
nin hariç bırakılarak yeni s k ş•ı • bir antant yapılacağı habe-

Sovyetler: son pakt a arya J epJ erOS --"-·ni-te_k_.zip-e-di-yo_r.___, 

Ad N ı G • tt • Roma: 8 (A.A.) (Stefani hoşuna gitmedi asına a S} } ) Bcuı Jngiliz gcueteleri mihv 
rin Türkiye hariç tııtulara 

Vaıington'da büyük bir 
Diplomatik 

faaliyet devam ediyor 
«Küçük bir hücum botu gördük. Anlamadı· 
ğımız iıaretler veriyordu. Durmadık. Birden 
bire İtalyan torpitoau ile kartıla§tık ve ... » 

Vaşington, 8 
(A.A.) Reuter : 

Sovyet Rus -
ya büyük elçisi 
Oumanski dün 
aıkşam haridye 
nazır muavıi:n.i 

Su:mner Welles 
~ bir görüşme 
yapmıştır. Bu 1 
suretle yazın \ 
yap~ olan 
diplomat& ko -
m.ışmalara lıni 
8'\Irette gene 
~.Bu 
tiy aret V aşlııg -

T ayf•far mer•klı maceranın tafsilatını •nlatıyor 

tınıda, Sovyet S. WELLES 
Rusyanın belki de üç taraflı paktı 
tasvip etmemekte olduğu hissini 
uyandırm:ıııtır. 

VAŞİNGTONDA BÜYÜK 
DİPLOMATİK FAALİYET 

Limanımızdan İskenderuna gi -
derken Ad<denizde İtalvanlar tara
fından tutularak bir müddet Le -
ros adasında alıkonulduktan sonra 
ibırakılan Sakarya şileoi dün sabah 
li:ınarumıza dönıniiştür. Vapur 
tayfaları kendisile gfüü•en bir 
ımuharririmize başlarından geçen 
macerayı şöyle anlatmışlardır: 

- 31 temmuz günü İzmlrde Çamal
' • tuzlasından tuz yükliyerek İskende
'" una hareket etmiştik. Seyahatimiz iyi 

geçiyordu. İstanköy açıklarında Çatal
lar mevkiine geldiğimiz sırada birden

bire karşımıza bir hücum botu çıktı. 
İtalyan bayrağını taşıyan bu tekneden 
garip işaretler yapılıyor, fakat biz bun

lardan bir şey anlattıadığunızdşn yolu
muza devaın eiliyorduk. Bir müddet 

sonra, birdenbire bir de torpido pey-

da oldu ve ne olduğumuzu anlamadan 
kurusıkı bir top sesi kulaklarımızda 

gümledi. Derhal durduk. Hücum botu 
yarumza yaklaştı. Botun kumandanı ile 
bir nefer vapurumuza ı;ikarak telı;iz. da
iresini işgal ettiler Gemide araştırma 

yaptılar, tuzları ve 300 ton bakın bul
dular. Bizi de muhafazalan altında Le
ros adasına göttirdüelr. Bir hafta sonra, 

Romadan serbest bırakılmamız için e
mir geldiğini söyliyerek hazırlan

mamızı bildirdiler. Aynı zamanda da 
suların mayin tarlaJarile kaplı olduğu
nu söyliyerek yanımıza birbalıkçı ge
misi verdiler. Fakat bizi zikzak yollar
dan geçirip açıkta serbest bırakan bu 
geminin dönil§te adaya dosdoğru bir 
yolla gittiğini gördük. Bu suretle yolu
muza devem ederek İskenderuna kadar 
gittik ve mutat seferimizi yaparak İs
tanbula döndük.~ Vaşington, 8 (A.A.) - Uzak 

Şarktaki vaziyet dolayısile dün 
V a.şingtonda büyük bir diploma • 
tik faaliyet hill<ii:m s:i.iıımüştür. İn
giliz. büyük elçisi Lord Lotbian 
h'."icive nazırı Hull ile görüşmüş
tür. Hariciye nazır muavinı Sum
ner Welles Vichy hükı'.ırneti bü -
yük elçisini ikabul etnuştır. 

KİNİN TEDAVİSİ TARİHE MI KARIŞMIŞTIR? 

:JV§A~EfLfR ı 

Prf. Gle Kadri Raşit 
fikirlerini anlatıyor 

Ahmet Emin ne 
demek istiyor? 

cGeneral Tevfik Sailamın reddiyesine iıtirik ede
rim. Ancak iddia sahibi bunu akademik bir mesele 
diye ortaya ıürmüıse yeri gazete sütunları deiildir» 

Ahmet Emin Yalman, Amerikalı gibi 
diliünilp türkçe yazdığından mıdır, yok-\ Doktoy bakteriyoloğ Salih Bür -
sa Mis Nelli Kuk'un makalelerini ter- kev imzasile gönderilen ve bugün 
etime ede ede türkc;esin.ın §İvesi bozul-

1 
kinin tedavisinin tarihe kaI"ıştı~ 

duğıından mıdır, nedir, bugünlerde bep 
1 
bunun yerine Atebrin ve Plaznıo

anlaş~lmaz şeyler ya~yor. . I kin tedavisi yapılması icap ettiği 
Dün de gene bır haylı yorulmuş, :v<>lnnda bir iddi .. yı ihtiva eden 

o minimini ellerile tam 237 sa\lr yazı kt b !ki .. eşre'-'°lik mc u u evve gun n ~ · 
yazmış .. · .. ? Dün, bu iddia üzerindeki kıy -Niçin? Neyi söylemek ırın · . ., . . 

1r · metli mütalealarını neşrett1gııııız, 
Eğer iki sütunu aşkın bif makalenin general Tevfik Sağlam, kininin 

sonunda okuyanın bu· şey anlamaması 1 sıtmanın baş ilacı olmakta devam 
b~ si,:'ası yazı tanl ise, ~ç ~~phe yok, j ettiğini, Atebriniıı henüz hunun 
dün.ku yazı bu tarzın eşsız bır şahese- . . t tmadıgın· 1 siiy lemektevdi. 
·d · . yerını u ~ 

rı ır. Değerli tıb üstatlarından profe -
B1r mevzu varsa. ya ele alınır, ya 1 K d · R 't And . . · sör genera a rı aşı a;yın 

alınmaz. Alınırsa açıkça ışlenır Fran· d b · lı taki fikir! · · ··• 
sı.z.ların dediği gibi ci> .ıerin üstıine nok- aek f ':ti_~ ernıı ogren-

talar1 konur. Böyle olmayınca, karanlı~ ı m . ste . ·. . 
ğı kurcalamamak, çok defa, karanlığa Üstat, bizı dudaklarından btç 
kubur sık.maktan hZlyırlıdır . .. eksilıniyen tebessiimü, ~.diisındaıı 

· · : 3, u. de) (Arkası: Sa. 3, Su. 3 de) 
r-rofcsör General Kadri 

Raşit ANDAY 

Bulgaristan, Romanya, Y 
goalavya ve Yunanistand 
miitqekkil yeni bir Balk 
antantı kıırmıya karar verdi 
/erini neıretmişlerdir. 

Roma aalahiyettar mahl 
leri ba haberin btJftan ba 
uydurma ve a.ıt.u oldağıın 
beyan etmektedirler. 

Romanyaya 
gidecek Alma 
Askeri kuvvet 

• 
Rumen ordusunu yeni 

den tensile edecelc 
Bükreş, 8 (A.A.) - •Stefanh 
Romanya hfokfımeti aşağıd 

tebliği neşretm~tir: 

Ecnı>bi gazetelerin ortaya att 
!arı birtakım esassız şayialar 
nasebetile Romanya ordus 
pek tabii olarak mihver devleti 
orduları ile arkadaşça ve h 
bır mesai birliği yapmak arzus 
da bclundu.ğunu tasrih etrnekt 
dır. 

Bu hususta bilhassa Alman 
dan bircok şeyler ümit edilme 
dır. Teknik teçhizatın mük.e 
livetini temin için Rumen ord 
Alman sanayiinin fili yardım 
istifade edecektir. 

Bu mesele ile alakadar olan 
ğer bütün şayialar asıl ve es 
sızdır. 

(Arkası: Sa. 3, Sü. J d 

BU~ON 

istila emeli nede 
tahakkuk edemiyo 

Yazan: Emekli GI. M. N. 
YulSJ 3 üncü sayfada 

=IYARIN1 

İngiliz kıyılarına aske 
çıkarmanın güçlükler· 

Abidin Daver'in mühim b" 
askeri makalesi. 

--- ---ı 



~AYFA 

Büyük Tarihi Tefrika: 53 

ALI RESOL 
Yazan: 

İm.:ımİ ·Hüseyin, geceyi, 

ZİYA ŞAKIR 

kabrista-

nın uhrevi sükunu içinde geçirdi 

GÜN UN 
TENKiTLERi 

Affedersiniz 
tanımadım! 

Dostum Reşat Feyzi, •Son 
Telgraf• nrkadaşunızdaki sütunun-

1 

lltDAK 

Avrupa fabrikaları pamuklu 1 

vermek için pamuk istiyor 
da köküne kıran salmak l&zımge - p· d k - J k "ht" kafi 6 
len bir zihniyeti tebarüz ettirdi. ıyasa a anca uç ay 1 1 ıyaca 

Yeni kömür 
navlun tarifesi 

• 9 - BİRİNCİTEŞRiN 1940 

DIŞ~~ 
POLİTİKA 
,. * ,,, ,,, " 

İNGİLİZ 
MUKAVEMETİ 

YAZAN: Profesör 
HiUeyin Şükrü BABAN 

Bu zihniyet iş başındaki memu- •1 1. I k "f t k ld "' ·· 1 • Komisyon bugün An· 
- Hazreti imam, bu gidişle bir fet mevkiine Yezit ııibi bir sahsın run adamına göre davranması mı yon ıra 1 mani a Ura a lgJ SOY enıyor a ngiltere biitün tarihte, hep 

felakete uğrayacaktır. Bu yüıden ı?e.lınesi, (Lmaını Hüseyin) i en acı zihniyetidir: Tanınmış ~nin işi - karada toplantı! arı - O koalisyon harpleri yapmış 
k k bo akt d .. .. " · ı ·ki _..._et A kdeniz ve Şi~aı denizinde harp vaziyetinden sonra müna.ka-de, memle et ana yanac ır. uşunce ve uını,sız 1 ere """"' ni derhal yapmak, laalettayin bir _., ve yavaş yavaş galelıeyi 

Duna mey,:an vermemek için, bir mis .. artık i>k.ıbetinin ne feci bir vatandaşın işini sermek. !atın durması üzerine, Av rupaya, diğer maddelerle beraber, na başlıyor temin etmiştir. (
1914 

_ lS) harbin-
mucidet Mc-Oineden uzaklaşmalıdır. sekil alacaVIla. herkesten ziyade Bu zihniyetin müteaddit teza _ Hindistan ve Amerikadan pamuk ımüvaredatı da durmw;tur. Bu de ayni usulü tak.ip etmiş; Av-

Diye, karar verdiler. Ve doğruca kendisi hülrum vermisti. hürleri vardır: Dairelerden birine vaziyet, İtalya, Romanya, Macaristan rekoslovakya gibi memleket- Yeni kömi..:.,. navlunu rupa, Amerika ve Afrikanııı her 
(İmamı Hüseyin) e ı?iderek, bu * işiniz düşer· imza ettirilecek bir leroe pamuk sıkıntısı tevlit etmiş, buralardaki mensucat fabrikaları tarifelerini teııbit etmek çeşit renk ve ırkta devlet ve mil-
karaı;ı bildirdiler, Yine bazı rivavetlcr.e nazaran, evrakınız v~rdır. İmzaya sala!ıiyet- pamuklu kumaş imalinde müşkülatla karsılaşınağa başlamışlardır. üzere Ankarada toplana- letile birleşerek dört yıl sonun-
İımamı Hüseyin, evvela bu ka - bu. kabrıstan zıvarctının vukulml-ı li amirin yanına girersiniz. O kar- Bu hal, memleketimizdeki pamuklu -- cak komisyona iıtirıik e- da Almanyanm hakkından gel-

rara itiraz ebmek istedi: duuu J?eceye kadarw Ima·mı Huse- şısında oturan bir ark.adasına ha - , piyasasını da müteessir etmek istidadı- J kt İ k • ı • n1iştir. Geçen harpte Alnı an ya da 
- Kendime, nasıl olur da, vin. kendisine .kat'i olarak. bir h~· vaların ittiratsızlıhndan, müzmin : nı göstermektedir. Geçen temmuzda ısa ve 1 1 decek olan lstanbul mü- Avusturya, Bulgaristan ve TUrki -

(Ernevilerden !korktu, kaçtı.• de - reket hattı takip. ~bmeımıı;tı. H::::~ ı bir bas ağrısına yakalandığını. a~- 1 mevcut 20 milyon liralık manifatura • • .., • messilleri de dün Anka- yeyi müttefik olarak yanına almış-
dirliricm. Medıneyı t~rkettıgı t~d~e,ekilde latır durur, si? a.yak.ta beklersınız. ~eşyasından bugıin ancak, 6_ milyon li- pamuk ıpJıgJ raya hareket etmiılerdir. tL Fakat bu müttefikler İngiliz 

Diye, itiraz etmek istedi. Fakat ye çekılecegını .de. e;_,":',~ . clr R Jl.'.eden sonra arrur doner ve çatık 
1 
ralılc kadar stok kaldığı soylenmektc- Komisyon yarın toplana- yardımcıları olan Frunsa, Ru.~ya, 

kendisini sevenlerin mantıki de - tayın eylememıı,tı. a ıa 1 
e- bır suratla S-Orar: · dir. Bunun da, nihayet iki üç ay içeri- • • •} } caktır. Amerika, Italya ayarında dcVildi-

Iilleri karsısında, tekrar (Mekke) su!)_ taraftarları. onun (Melfkel ye - "'c var? ı •indc sarrcdileccği tahmin edilmektedir ışı ı e m eşg U lcr. Ekseriya Avusturya müttefiki 
çekilınesını muvafık buluyorlardı. •• . . . · z ld kt J b 

ye J?idiP. bir müddet orada kalma· ( b ld d h' Kağıdı uzatırsınız Alır ve gene Pamuklu mensucat ıthalı ıçın temas- • ongu a an atan u- Almanya kıtaatı ile takviye olun-
Yl kabul etti. v.e. Mııkaddes e eıl e. ona" ıç arkada<ı ile sohbet~ dalar Rahatı lara geçilen bir kısım İtalya, Romanya, la ve diğer limanlcıra ya- ma«a muhtaç oluyordu. Rus silin-

bır swkastın yapı aımvacaınna < • · ç k ı k ı b ik ı 1 l"k, f b "k 1 b" ld d' · · 1 d k K O ~ece. kalkıp (Ravzai mutah· .. · 1 rd huzuru yoktur ki bir saniye nefes Macarıstan ve c os ova ya a r a a- p ı a rı a ara ır e en pılacak kömür nakliyatı- ırı ış e i çc ve arpatları aşa -
" huk:medıvor a ı. .. ' ·. · k · t'd ı dd ı ak uk 1 • · k l d 'k"I" Al hare) ye ~itti. Resulüllah clendi- F- ,_ t ı bu d" .. " l · aldırmazlar, mutcmadiyen gelip rı, anca • •P 1 

• ma e 0 ar parn tevzı edılecek nın yenı· tcırı'felerı· o"nu"- ra ova ara o u uncc ınan ve 
..... a on arın ıışıın .. e erı, · • ild··· t kd· d ki en uca\ T" k k 1 · A t mizin mübarek merkadinin par- · H" · · 1 al giderler ... lllallahı bu ashabı me- ver ıgı a .r 0 pamu u m s . . ur as er erı vus urya - ı lacar 

maklıklarına yapıstı: Imaını use~nın secaat e m e - salihten! satabileceklcrıni bildirmişlerdır. Tica- 1 . Şehr.liIIllzde bulunan. ik~ .sat Ve - müze/eki ay tabika bQ§la- imparatorluğu rahnelerini tıkamak 
. . mal olan asilane h.ı.ssıyatına çok ret Vck~Ieti, bu mevzu uzerınde tetki- kili Husnu Çakırın reıslıgınde bu- nacaktır. Vapurcular ta- mecburi,·ctiııde 'alı"'.'orlardı. - Ya Resul.;•llah .. Ben ki, senın - ı du D ı d Ve a'mı'r e\~akınıza go"z atar a I 0 "' • ~ agu- l?C ıyoı:. .. . usın~n arın. an • ' - kat yapmaktadır. gün m. ıntaka iktısat m. üdürlüğün .. -

l<ızın (Fatrma) nın oı?lu (Hfue- k~arak (K'·"e) h iltı dınızı göı:ince çehresi de«işir, gu··- k S rifenin arttırılmasını ıs- . Tarih ne olursa olsun bu harpte 
~ . "". ..nın.. arımıne - ~ nı·g-er taraftan Romanyaya, son anlaş-

1 
de bır top!an.t.ı yapuac.a. tır. u -

1 
·ı 1 

yin) im Senin ürnımetinden. sa- b 1 l" " kalka d h 1 · temektedirler. lngı tere ya nız Fransayı müttefik .... ca elr?evı, ır tur u ııururuna ye- umser, ayaga r, er a ım - madan sonra on bin tondan fazla pa· mer _Bank mumcssıllerının bulu - 1 b l k · b 
1 

d 
na şikayete geldim. diremıyord zayı atar ve mırıldanır: d u ara ışe aş a ı. Buna muka -

. _. u., . Af( d d muk gönderilmiştir. Yıllık istihsal mik-
1 
nacagı bu toolantıda bun an son- bil Almanya da yalnızdı. Lehistan 

Diye ~ 'hünı?iir ağlamıya Arzettıınnu. z rı.va. vetlere. nazaran - e ersiniz, tanıma ıın!. tarı 50,000 ton olan pamuğun 25000 to- ra sanayi birli.<>i taraf:ndan pamuk 
b !adı. b te bah J. ") ü .. · t' li t "' 

1 
ve Fransanın aradan çıkmaları'lo aş - u ı?ece zıyaretının. er sı sa '.. - ş. 0 lll1 er v zu ve 0 ıs ıca a- nu memleket ihtiyacını karşılamakta- ipliğinin fabrikalara bil' elden tev- J 

İm H .. . .. "lı -~ (iM h t H f) .İm Hu rumadıkları ;atanda•lara göster - ADLiYE POLI s İtalya Alnıan)<llya filen iltihak el-a.mı useyın, uem aJ? yon .. u.. ':' .a~e anc ~ arnı .. - ' dır. Evvelce de muhtelif memleketlere zii işi J?örüsü!ecek ve bu hususta Y& · B d f · 
hem de şikayetine şöylece devam seyın. '. zıya .. re .. te ge. ldı. B.u zatı Hu - mektedir... on bın' tondan fazla pamuk ihraç edil- kararlar verilecektir. tı. u e a (Alman - Italyan) birli-

kü k b d t 1 S _ ği kar~ısında Biiyük Hritanya mün-edivQl'du: sev. ın. ın .. .. cu·.. _ıra. e r.ı ve mımıı Seliimi zzet SEDE dı"''ne göre, yeniden pamuk vermenin Sanayi bir lig· i her müracaatçinin 
Ali ı di 6

' / B d (eritti. Koalisyon karşısında infi -
- Ev benim mübarek ceddim!. nın Ueun<:U Ol! u 

1
• " .. mümkün olup olmadığı da ayrıca tet- ihtiyacını tesbit edecek ve gerek a anacı çıra rat İngilteredc idi, yani eski du -

Sen hayatında bizi ümmetine e - Muhammed Hanefı, ~mı. H~= kik edilmektedir. Bu işe, Vek~lctçe her hususi ve gerck.se Devlet fabrika- • rumlar tamamen berakis olmuştu. 
manet ettin. (Allah) a ve sana,.seyını, ~lg_un vekmlb°:"tddrıp.bır sı 1 jhalde bir çare bulunacagı· muhakkak- ları ancak bu mıktarda tevzıat ya- v • '· 1• t ~·1t "t ·ı A 

il b ı p 1 y A S A gının maı lf. e ı nhı ereye mu emay• merika nasıl muhabbet ~teriliyorsa, bi- \n:'.a e go~nce, a ın e ır ecs- tır. pacaklardır. Bu suretle pamuk ıp- mahfilleri, eski müttefikleri Fran-
ze de O"ylece muhabbet nösteril - 9ur hıssettı... .. . . lik.lerinin bazı kimselerin elinde 1 b 1 

~ Çok '~'l b tte 1 sız .. ar i e durumu hiç lehte gör _ 
mesini. d~f'alarca ~etin:~ vası-ı -:- · .rı;"ş"u ır vazıye 0 

- J 7 kala.rak i.htikiıra yol açılmaması muyorla~dı. Fakat can damarına 
vet eyledin. Halbukı, ası umme· dugunu biJ1.Y~~· Bu ~al karşı - Almanlar serbest Mektep er gün temın edılmış olacaktır. Salondan kol saatini çaldı basılan Ingiltere arslanı Fransız -
tin, senin emirlerini dinlEl!nediler. sında ne duşunuyorsun · --- --•r----- bir aya malı~-:i'ım oldu ları şa ırlan hatta biraz da kızdı-

B' a<i · (H ı· eh. ı Dedı. dövizle mal İstİ}·or ·ı 1•1 k V / L :r y E T şaban adında"'' beş yaşında bir ço- b' k 
h

.t ırttilerıınş· dasaden ıbe, z. ır e hşet· (İmamı Hüseyın' ) evveli·, tatı e.-ıı ece A ran ır mu avemet göstermeğe 
u cuk, dün ustası badanacı Ahn1ctle, Çar- b 1 d Lo d k' • 1 e er. 1Il1 ı · nıın ra 8 - Ravzai Mutahhare etrafında J'.J.manlar, piyasamıza müracaat ed.,_ as a ı. n ranın se ız agustos -

h lb 1 d ·1 Y ·ı ' N f h 1 ki ş.ıkapıda Maide adında bir kadının evi- ı b · d d bo b ve . 11'.'urı:mu s~ ey e ı er. ezı '
1 
kanlı bir hiidiseye sebep olmamak rek, dövizle pamuk, zeytinyağı, tütün Ü us sayımı azır l arı an erı evam e en m ardıma-

J?ıbı hır lime bıat etmektense e ne badana yapmağa gitmiş, bir aralık nına hem mukavemet ettile .. 
. . ' • için, bir an evvel buradan çıkıp ve diğer maddelerden almak istemişler- Cumhurı"yet Bayramı msra- Savım günü vazife alan !ram - 1 dk' . . . r, ma-

vımı btırkımı terlkederek (Mekke) gitmek istiyorum. Fakat, nereye dir. Geçenlerde de fındık almak içın vay, tünel, elektrik idaresi memur- 8 on 1 mas .uzerınde .bulunn 40 !ıra nevivatlarını hiç kırmadılar, fazla 
ye çekilmeyı tercih edıyor~. Ba; gitmenin muvafık olacağını bir Fındık İhracat Birliğine müracaat et-j Sİffiİ prCQr2ffil haz ırlan dl !arından o ![Ün vazife basında bu- 1 kıymetinde bır kol.aatı çalmıştır. Şa- ı olarak düşmanlarına ayni siliihla 
na sen ya.r~LOlC~ ol, ya Resulul~ah .. türlü kestiremiyorum. mişlerdi. . . lunmalıa mecbur olan memurlara ban saatın kıymetınden bihaber oldu- ta Berlinlere kadar taarruz ettiler 
Dıve, şi:ka.v. etın.e. hitam verdı. Diye cevap verdi. Ve sonra, bü - AL!ikadarlar bu hususta tetkikler yap-] . Bu sene. C~ur;yet bayramı ı- vesikalar verilecektir. ğundan götürmüş. 1'aceddin adında bi- Londra mukavemetinin kudretini 

H (R M if V k 1 t b g risine 60 kuruşa salrnlş, yakalanmıştır. tt k .. i 'it t 'h d Jmamı . useyın~ avzaı mu- tün düşüncelerini, küçük biraderi- 'maktadırlar. Tacirlerimizle Alman mil- çın aar e a e ınce ır P.:O . - Dün vilayet sıhhat müdürü Ali İkinci sulh ceza mahkcme>ine verilen ar ırma uzerc ngı ere arı in e 
tahhare) yı bu şekilde. zıyaret ~t- ne izah etti. (Arkası var) 1 essescleri arasında muhabere cereyan ı r~ hazır13:11mış :ve :0aarif ',"udu~- ı Rıza ve beledi ve. ~ıhhat m~dtirü çocuk, bir ay hapse mahkCım 'edilmiş, ilk defa olarak iiç zata mutlak ve 

le tar k b 1 1 b Ank dak s e ~ocuktan saati 60 kuruşa alan Taced- 1 ·ı · t' mes. ı .. ve merkadi ser .. ıfın. şeb .. eke. 1 etmektedir. Ayrıca bu hususta müsaade 
1 
lüklerıne ponderılrnışlır. Buna .go- Osman Saıdin ıştıraki ıle vilayet _ diktatörlük mahiyetinde salahiyet-

fl!"~e sarı ~ U soz er~ soy C • verilip verilıniyeceğöi hak.kında al5.ka- ~e.. u ~e:ıe ~r~ . 1 rner.a ım te bir ~~-lantı yapılın:.s ... nüfu~ sa- din ise c:ocuk kendisine cannemindir» er verı nuş ır. 
mesı, (Resuliillah)ın sevJ?ılı toru- darlara da müracaat edilmiştir. ıştırak ıçın 2046 iZCi gıdecektır. 1 vımı gunu alınacak sıhhı tedbırler Amiral (Evans) yeni sığınaklar 
nunun ne derecede buna!dıl!ını "'"" YI ...., • ..,., ;g a 0 .. k" "hr t r a me ep er e ayra <ID tesbit edilmiştir. inşa ve kontrolüne memur edilmiş-S-ırıu '\A~,.. n 11 D o t kt ı d b md 

1 

diye sattığı için, beraet etmiştir. 

gôstermiye .kMi idi. un u 1 aca bir hafta evvel baslıyarak her gun ---o---__ Kilo kilo esrar, paket tir. Kışın yaklaşması bu meseleyi 
Dün 60 bin liralık ihracat olmuş, bu- k f l ·ı k 'lk k ak · 1 on erans ar verı ece . ı me - B E L E D J y E p et eroın. ön safa almıştır. Uzun kıs geceleri iki senedir ~üraca-Fakat bu ziyaret ve bu sika vet, 

acaba İmamı IHüsev.inin muztarip. 
ruhu üzerinde ne tesir husul~ ge
tir.misti?. Tabiidir ki, bunu kestir
mek mümkün dei!ildir... Ancak, 
baz:ı riva:yetlere nazaran İ ma:mı 
ll.i.seyin, R;ı.vzai mtahhareden 
sonra. büyük biraderi (İmamı Ha
'ian) ın ikabrini de ziyaret etti. 
Hatta geceyi, o kabristanın derin 
ve uhrevi sükılnu içinde geçirdi. bu 
eı•nada uyku ı?alebe ederek bir ta
~ . dayanıp ikendinden geçti. Bu 1 

u· '1ru esnasında J?Ördüğü bir rüya 
ilt'. hayatının kanlı bir akıbetle 
oonmiye mah.kUıııı olduğunu öğ -
rendi. 
Bazı raviler, bu rüyayı şöy -

le hikavet ederler ... Resulü Ekrem 
efen<i>rııiz, (İmamı Hüseyin) e 
ııörüniivordu. Ve onu kucaklayıp 
bağrına bastrktan sonra; 

- Ya Hüseyin! .. Bana.ümme
timden s•kavet ediyorsun ... Hak -
kın var. Fakat ne care iki, sana 
mukadder olan iztırap henüz hi· 
tama ermeınistir ... Şikayet ettiğin 
zümre, seni çöllere ctüsürecekler .. 
Seni ve senin ehli beytini susuz -
lui!a mall'kı'.im edecekler.. Ondan 
oonra da feci bir şekilde sehit ey
livecekler. 

Divor. 
İmamı Hüsevinin bövle bir rü

ya ııörüp ı?Öıvnemesi. üzerinde du
rulacak bir mesele deitildir. Ancak 
kat'ivetle hükmedilebilir ki, Hi!a-

atlerine cevap ala-
mıyan bir vatandaş 

Edirnede Ka.Jelçi Doian mahal· 
lesi 21 No. da oturan ok.uyucula
rınuzdlln Şemsedd.lıı Turan bize 
yolla.d1tı bir mektupta. şöyle dl1or: 

tTam yirmi be$ ay evvel bir hu
sus hakkında Maliye Vek5.letine 
istida ile müracaat ettim. Cevap 

1 

gelmeyince müracaatlarım birer 
ay fasıla ile ve taahhütlü mek
tuplar içindeki istidalarla devam 
etti. Cevap yok. Başvekiı.lete ve 
Millet ~feclisi Riyasetine müraca-
at ettim. Millet Meclisi İstida En
cümeninin 4911/5256 No. ve 9/12/ 
938 tarihli sadire kaydile ~tidala
rımın g~ne Maliye Vekaletine ha-
vale edilmiş olduğunu öğrendim. 

Başvurmadığım makam ve vasıta 
kalmadl. Gene ınüsbel., menfi bir 
cevap yok! Size sorobilir miyim ki, 
her vatandaşın istidastna yazılı o
larak cevap verilmek mecburiyeti
ni vazeden Teşki1iı.tı Esas.iye ka
nununun 82 nci maddesi hükmü 
nerede kaldı?, 

Bu * biz de a.kıl erdiren.edik. 

1 

Herhalde bunun bir ıqebebf olmak 

lizımclır. Okuyucu.muzun son sua- ı 
llni biz de alikada.rlan. tevcih edi
yor ve bo sebebin ne oldufunu. 

1 ~- 5~RUYORU~ 

nun ekserisi İsviçreye yapıl.m.ı3tU', Yu- t ] rd b' h ft d ] · ep e e ır a . a ers erm mev - Dıin de şehrin muhtelit yerleruıde oturulabilecek melce'ler hazırla _ 
nanistana da palamuC gönderilmişııir. zunu Cumhuriyet idaresi teşkil e- eroın ve esrar satan 8 sabıkalı y~ka-

1 
mak lazımdır. Londrada ancak bü-

lsvıçreye gbnder!l~n ~:ıl~ar 23 bin lira- decektir. Kimsesiz çocukları kurtar- lanmış, ilzerlerınde 45 paket eroin ile yük STavri menkul ve apartımanJa .. 
Iık darı otuz ıki bın lıralık susam 5 C h · t b on d ki d'I" · h · .. . . • • 1 um urıye avramı ayın ~-o ma yur u na e ı ıyor V kilo esrar bulunmuştur. Tarık, Ah-ı rın ma zcnlerı vardır. Muhim bir 
bın lıra.lık ıpek ~ıntısu:hr. inci günü öğleden sonra başlıya - ı Yeşilkövdc çocukları kurtarma 1 met, CelAleddin, Hikmet. Kadri, Rau!, kısmı hususi villalardır. 

1 

Şımale gıdecek heyet , eaktır._ Fakat araya şeker bayramı 1 yurou haline konacak binanın is- Hüseyin ve Ali adında olan ı•roıncıler Meb'us Willink melce'siz Lon _ 
Şımal memleketlerile ticari temasla- jlırdıhınden mektepler 4 t~rınısa - tıml.8.k kıymetine dair olan mal Beşinci Aslıye Ceza mahkcmesıne ve- draJılara barınacak yeraltı sığınak-

rınuzı gcnışletmek içın tetkıklerde bu- ' nive kadar tatil edileceklerdir. jsahıbınin itirazı beledivece haklı rılmişlerdır. ları tedarikine memurdur. Hiç ol-
lunmak üzere İzmirden şehrimize gelen bulunmustur. 120 mevcutlu Da - Biber, domates muhtekiri mazsa yarım milyon adamı istiap 
heyet, dün tacirlerle temaslara başla- 1( l' ÇÜ\( hoberlctr 1 rüliıcezedeki çocukları kurtarma Büyükdercde manavlık yapan Koço, edebilecek hazırlıklar yanılmakta-
mıştır. yurdu <relecek ay Yeşilköye taşın- biber ve domates üzerinde ihtikar yap- dır. 

Altın fiati * Ticaret Vekôleti müfettişlerinden mııı olacaktır. mak suçundan Asliye Altıncı ceza mah- Kışın bombardımanlarla hasara 

1 
~ltın gene yük~~~mC~ı! başlamıştır. Atıf, şehrimize gelmiş v~ ithaIAt ve ih- kemesin<ie dün 25 lira para cezasına uğrayacak her türlü nakil vasıta-

Dun 2180 kuruş uzerınden muamele racat birliklerinde teftişler yapmağa M A A R J F mahk~m olmuştur, farını şimendifer, yol ve saire der-
yapıl.-nı~tır. 1 başlamıştır. j * Istinyede oturan Halime adında I hal tamir ederek iyi bir halde 

An~ara borsası llır satanıar ııat murakabe k~m~onu. üniversite talebesine iki "eşit beş parça dinamit. birkaç metre içi ba- kurtarma işlerini de iizerine aıa -

1 

·* Bu defa .da ~-rakende bey:ız pey-' Üniversite talebesirıe paso bir kadının evinde mutfakta saklanmış bulundurmal?ı üzerine aldığı gibi 

na müracaatla 50 kuruş :ızamı. Yatın az , paso verilecektir. Hariçte işi olmı- rıth fitil ile 12 adet kampul bulunmuş, caktır. Ayrıca gece ve gündüzün 
- f'. 1Q 940 - olduğu.ndan şikAyet etmışlerdır. j:vanlara verilecek P""O, nakil v"~.- Halime yakalanarak Be.;;inci A.r.;liye ce- herhangi bir 8nında evlerinden 

a.::1 ~· ta mahkemesine verilmiştir. kacmağa mahkiin1 olacakları der _ 
KapADIŞ fiatlan * lstinye ile Bebek arasındaki yolun 1 talarında muteber olacak işi * Yenikapıda gazinocu Şükrü, gazi- hal iaşe irin altmış kadar merkez 

inşaat müddeti bir sene daha temdit e- olanlar . valnız hüviyet va~akası noslına sarhoş olarak gelen bir müşte- ihdas olunacaktır. 
Açlış ve Kapan14 dilmiş, müteahhit bu müddetin iki se- makamındaki pasoları alabilecek - riyi döğmüş ve dün tl'çüncO Sulh ceza H 

neye çıkarılmasını istemişli. Beledjye tır' . ava taarruzlarına mukabelede 
5.24 mahkemesinde bir ay hapis ve döğdü- i gil' t bl' - 1 · . b h 1 Sterlin 

100 Dolar 
100 Liret 

132.80 132.20 mütaahhitle müzakereye girişmiş, inşaat n ız e ıg erının a sctlikleri 
ğil müş teriye de 10 lirn tazminat öde- L hl 

100 İsvi~re Frc. 
100 Dr<ı:hmi 

100 Leva 
100 
100 
100 

Peteta 
Pengö 
Ley 

100 Dinar 

29.6875 
0.9975 
1.6225 

13.90 
26.5325 

0.625 
3.175 

100 Yen 31.1375 
100 İsveç Kronu 31.005 

EsbAm ve Ta.hvilil 
Sivas - Enurum 3 

tekrar başlamıştır. M O T E F E R R J K meğe mahkum olmuştur. e i pilotların kayda değer biz • * Üniversitede İnJa.lcip derslerine a.. * Ortaköyde metresi Haceri öldür- metleri görülmektedir. 
yın 13 ünden itibaren başlanacak, ilk Perakende manifatura dükten sonra kaçarken kendisi de ya- Bombardunanlarla halkı tedhiş, 
ders Hikmet Bayu.r \araf'ından verile- ralanan katil Faiğin yaralan iyileşmek mineviyatı tahrip ve belki de 
cektir fiatleri de hazırlanıyor 

· üzere olduğundan dıin sorgu hilkiml sulbü talebe mecbur etmek husu _ * Balattaki Halle hamamına yapılan Manifatura eşyasının perakende hastaneye giderek ifadesini almıştır. sundald rolleri ve buna bina edilen 
elektrik tesisatı beğenilmemiştir. Bele- fiatlerinin tesbitine başlanmıştır. Klira.itl hakkında tevkif karan veriimiş- Alman ümitleri tahakkuk etme • 
diye tesisatı yeniden yapacaktır. Mürakabe komisyonu bu işi kısa * Yolcu salonu karşısındaki baraka- bir zamanda bitirerek fiatleri ilan miştir. Almauların hava faikiye!i 
ıar yıkılacak, burası otomobil park ola- edecektir. İsmail Müştak'ın muhakkaktır, fakat bu üstünlük 

l caktır. İmar işleri müdürlüğü parkın Perakende fiatler bütün dükkan- İngiliz inadı karşısında umdu.klan 
zo.ıs projesini tetkik ebnektedir. !ara liste halinde as1lacı>ktır. hatırasını yad İçin neticeyi verdirememiştir. Maama-

============================-================ Bugün gazeteci arlcadaşlanmızdan e- fih İngiltere gibi bir devleti sırf 

ikdamın Edebi Tefrikası : 32 1 

KISKANIYORUM! 

'l nehre benziyor ... İki kıyım, sağlı 
i'i I sollu bir çöl ... Şurasında burasm -
l j d:ı kaya veya kayık demi, mezar 

1 
ve tabut vor! .. 

1 Akarken gürültü ediyor, köpürü
yor, cosli:un bir seli andırıyor .•• 
Halbuki yalan, çünkü sonu yok .• 

1 

Ne yapsa, ne kadar gürlese, köpür-
Y azan : s E L A M 1 i z z E T se, <;_ağlasa, çağlayanlansa, erişece-, ______________________ ,, ği yer çorak ... 

İşte hugün gülçn ağızlar yarın yok olacaklar .. Hah, hah, hah .. 
kımıldamıyacak, bugün bo)a ve• Perde arası Bedia ile kocası işa
pudralar altında taze görünen 1 ret edip cağırdılar. Localarına git
vü.zlcr varın sararacak, şu inip tim. l\Icrakla sordular. 
kal kan göğiisler hareketsiz kala - - Neve giildüniiz?. Gülünecek 

İstikbal bir çölde kayboluyor, 
vok oluyor ... Sona varmakta son -
suzluk var ... Sonumuz sonsuz .. 
Boşlukta hedefe varmak: İşte ö
Jüm! .. 

cak... bir şc~· yoktu? .. 
Lccanıın biraz altında bir kadın Kendimi güç tuttum: 

bir t-a.:ın .. Onun haleti n~zi'deki bir şey 1?cldi de .. 
oluruvor. Uzun, biiyük burunlu ı - Hiç dedim, hiç, aklıma 

Geceleri çok kere uyku tutmaz: 
Uyku !.'elsin diye bckİenir. Saat -
ler durmaz çalar: Dinlenir ve sayı

tuhaf Jır: Bir, iki, üç .. Saat üç olmuş ha!. 

hal:ni nözlcrin1in önüne getiriyo - Fazla konuşmadık, perde al'ası Çok kere çırpınarak uyanıyo -
rum ve saatleri değil, seneleri sa-rıuıı. Bir deri bir kcnıi~ -~~Jdığı, ı bereket versin uzun sürmedi. 

damarlarındaki kan çekildıgı za- Fakat yavaş ya'aş ölüm duygu- '"vorum. 
man kbniblir bu burun daha ne su beni de sanyor .. Kendi ölümü- Kaç vaşındayım? Otuz dokuz, 
kadar büyüyecektir!.. mü de düşiinmeğe başlıyorum. 1 kırk, kırk bir.. İhtiyarlamışım! .• 

H 0 n•ine geçit resmi yaptınyo - Malilm, ben de herkes gibi öte- ' Acaba? .. Yoksa henüz genç mi-
rum: Bu verem, bu ülserli, şunda ceğiıni biliyorum, fakat üstünde yim? .. Düşünüyorum: Kırk bir 
J..alb var, şu hengili; beriki kan - durmuyorum.. Bugün yalnız onu yaşındaki bir adama &şık olunabi-
serli_ dü..Unüyorum ve tahlile çal.ışıyo _ linir mi?. Sevilebilir miyim?. 

Bunların hepsi, hepsi ölecek.. ruın. Gözlerimi yumuyorum, uyumak 
Bir tanesi bile kalmıyacak, hepsi Hayatım cıorak bir yere akan bir istiyorum. Kabil mi? 

Ve öliim gözlerimin önüne geli- nür da acır .. Belki de acımaz: Vah dip İsmail Müştak Mayakonun ölümü- hava bombardL01anları ve mütema-
yor. vah! der oturur. nün ikinci yıldönilmüdilr. Merhumun dl dövmelerle, büvük merkezlerini 

Ya ölürsem?. Hizmetçim dostla- Ben toprak altında çürüyorum, refikası Bayan Sadiye Müştak, zevcinin tahrip eylemekle sulhe sevketınek 
rıma telefon eder. Meslektaşlarım Bedia beni unutuyor!. Aklına bile hatırasını y~d ve tazite vesile olmak d 
sabah kahvaltısı ederlerken gaze - getirmiyor artı:k.. Veya hazan da üzere, her yıl onun bir eserini bastır- zor ur. Lehistanda Alman lehinde 
tede haberi okurlar: aklına geliyorum da... malta karar vermiştir. İlle olarak da hava üstünlüğü harikulade idi. Bu-

- Vah vah ... Doktor ölmüş .. Ba- Aklına geldiğim zaman bir ah _ İsmaJI Müştakın •Yıldızda neler gör- na rağmen biitün memleketi ordu 
na bir şeker daha kov!. pabın davetindedir. Sofrada otu - düm?• başlığı altında, bir seri balinde ile istila lazungeldi. Norveçte va -

Cena e erasım. ı'm de go"zlerı'mı'n y d k' k - 1. d bazdıgı Yıldız hatıralarını neşretmiştir. z m ruyor. anın a 1 er ege nem ı u- ' r:ivet ayni idi. Askeri istili. zarure-
önüne gcliv. or, cenazemi görüyo • d kJ · ..... ·· b Bu kitabı okuyucularımıza tavsiye eder-

a arını gerıp gu umsuyor ve a- ken zevcın· ın· ıs· mın· ,. y•d ve h•tı~··~· tinden kurtulunamadL "'-ansa ve rum. Kalabalık. Caddelerde tram- zan da yüzüne bir durgunluk ge _ • d ·~~ '" 

vaylar durmu• .. Otomobiller u- ı· taziz hususunda en iyi yolu tutmuş olan Belçi~a misalleri de meydandadır, _,. ıyor ... 
zun bir kafile ... Eş dost konuşuyor- Erkek farkına varıyor: Bayan Sadiye Milştağı, güzide bir edl- piyade kıt'aları, bir memleketi is-
lar, J!'Ülü .vorlar. bin güzel yazılanm neşrettirmektcki t'" tın d'k h bo b d _ Bu gece pek n-'enı"z yok. d 1 ua e e ı çe ava m ar ıman-- Erken kaldırdılar, daha na- -• himmetinden o a;rı takdir ve tebrik e-

- E\•et, biraz neş'esizim... derız· . larile, tedhişlerle, tahriplerle kat'! a:naza vakit var! .. 
_ Cok bekliyeceğiz. Ve içini çekiyir .. Uzatılan tabak- neticeyi elde etmek kabil olanuyor. 
- Berek versin hava güzel.. tan meyva seçerken düşünceli.. lllİLLETİMİZİN ileri atılmala- Usul, vasıta, silah ne kadar deği -
Diyenler bile var. Kimisi de so- Elektriği yaluyorum, yorgam rile dolu olan, yaşama kudret ve şirse değişsin, nihayet dava piya-

ruyor: fırlatıp atıyorum, kalkıyorum, ay- hakkını dünyaya tanıtan bir de- deye davanıyor. Bu mukavemet 
Ned "lm ·· ? virde yaşıyoruz. İnkişaflanmızm - en o uş · · naya koşuyorum. kırılmadıkça nihai zafer alınamaz. 
H d ? ölçülmesi için içinde bulunduğu-

- asta mıy ı. · Ne kadar zayıflamışun!. Gözle - Nitekim yalnız abluka ve açlıkla muz, Uzerinde ehemmiyetle du-
Ya Bedia?. Acaba Bedia sararır • rim çakmak çakmak! .• Gözlerimin racağunız işlerden birisi de mu- - bu silahlar bihakkın ve ciddı-n 

mı? Ağlar mı? O gece sinemaya, altı mor' . hakkak ki: tatbik edilerek müessir dahi olsa-
tiyatrova veya bir davete gitmek - ·· • . . tı. · 
ten vaz"ecer mi?. Fakat buruı ragmen dincım. Hat- 20 KTEŞRIN PAZARA YA- · !ar - •'İne basını yere sermek ka • 

~ PILAOAX OLAN GENEL NliFUS bil d "· d Şiinheliyim.. Hiç zannetmem. tii gencim! .. Hiç de ihtiyu görün - SAYllllIDm. egıl ir. Mukavemet o büyük 
Çünkü herkese karsı bana liıknyt_. müyorum. Yaşımı bilmiyenler 0 _ ıı..ve1cilet neticevi hazırlamak üzere ancak 
Fakat kendi kendine kalınca?.. tnz altı, nihayet otuz yedi derler.. &ıı.listııı: Umum Mlidürlllfil imkan verir. 

Kimbilir, belki yalnızken düşü- (Arkası var) Hüseyin Şükrü BABAN 

~----....,,.•• 4ını<ıs~.,....,..-~~-- -"''"lt""S~mnrr"""~"':"":-~,, .. -;;:;kıe;;;ül5e!ıı ov~ 
"""" l tıiJ<te ol ~aınız Ya~u · · Yeni ı:ı..w-hm 1oinden sua t- funel'8Jlm el- an • .rd. Pelı: :ı:lı;a<la hlddetlı mdan .. "1e . ede ı. 
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Kanadada tay-

yare inşaatı arttı 

Hava Nazırı umumi 
imalatın daha çok 
artacağını söyledi 

Oltava, 8 (A.A.) - Kanada Hav~ 
Nazır muavini, Kanada tayyare imali
tının harpten evvelkinden dört misli faz 
talaşmış olduğunu ve bir sene sonra 
fimdikinin daha üç misline c;lkacağuu 

beyan etm~lir. Nazlr m-uavini, Kana
danın şimdi, insan başına isabet eden 
9det noklai nazarından Birleşik Ame
rikanın ay1ık imalol.tt kadar tay;rare 
:yapmakta olduğunu bildirmiştir. 

,r======~ 

Bulgaristan 
Milli Müdafaa 
Tedbiri Alıyor 

Sofya, 8 (A.A.) - Bulırar Na-

. zırlz.r M,leıcltsi yalnnda S<>mlbr1~ny~ I l\.lecllsine verilmek u~ece ı 1 mu 

dala.aya mütedair bir k:ıııun 1i.yl
hası hazırlamıştır. Li.ylha. başlıca. 

tımlan ihtiva etmekleclir: 1 
L - Bö1iin memlekette &izli 

ve J'&ba.nCI leşekköllertD Iitvı ve 
menedilmeleıt, 

2. - Yahudi ırlundsn Bulgz.r ı..
bUsınlll hııJnıltla.rının tahdidi, 

m,.~~a~~ Erk8n~harp GözilE! 
1=:.. • -: - - Askerlık Meselelerı 

)'alı uşagı 
Hür Fransızların 
Hava kuvvetleri 

Kahkaha, kahkaha, kahkaha ... 
Perde açılır açılmaz başlcyan bu 
kahkahalar, oyunun sonuna kadar 
durmadan devam ediyor. Nasıl et-
mesin, bir kere Hazım, Muammer, 

Hindistan ve Mısırda V....ti Rıza, Sait, Şaziye oyunun 
hür Fransa tayyareleri- başmdan sonuna kadar karşı kar

şıya! Nükte mi dediniz, kinaye mi, 
nin sayısı arbyor cinas mı, tuhaflık mı? Gırla! 

Londra, a (A.A.) - Hür Fransızlar 'Üstelik, ikisi Rize, biri Kayse -
·şefi General de Gaulle'ün umuml ka- ri taklidi olmak üzere üç de kwv
rargahı dün şu tebliği neşretmiştir: vctli taklit var. Rize ve havalisi 

Büyük mü.şki.i15.ta rağmen Şimali Af- taklitlerini baba - o~ul olarak Ha
rikadan bir çok Fransız pilotları ser- zııııla Muanuner, Kayseri taklidi -
best Fransız kuvvetlerine iltihak için ni de Sait yapıyor. Vasfi, yalnız 
CebelüttarLk:a v!isıl olmuşlardır. Habe- konuşması değil; yürümes~ otur -
şsitan ve Mısırda Fransız istikllli uğ- ması, nefes alması, aksırması, ök· 
runa hayatlarını !eda etmekte o~anl~-ı sürnıesi ~ile ~lünç bir Cicep 
rın adedi her gün artmaktadır. Ingil- bey ... Şazıye, elı bayraklı, ayyaş, 
terede antrenmanlarını ikmal etmiş bi çaçaron, hovarda bir nıaahllc ka -

Buloaya ( Boulogııe ) hMriın • 
bir tepedeki barabda kurduğıt 
pliılllll! tatbik mevkime koymalı: 
istiyen büyük serdar, bugünkü 
teknik vasıWardan mahru111d1L 
Aradaki farkı tebarüs ettirebili
riz: 

a) Topçu si.Wıınm menzili 
4500 den 150,000 e fırlamış!tr. 

b) Muharip zırhla~~~: ll}~· 
lerce topun ve makinelıtüfegın 
yarattığı bir ateş sik.le~ ':"e~~~. -
zini 15 : 5() kilometre gıbı buyuk 
bir sür'atle muharebenin mihrak· 

noktalarına, cephenin derinlikle -
rine götürmek kabildir. Geçen a
sırda sür'ati, ancak hayvan adı -
mı tavin ediyordu. 

istila emeli 
niçin tahakkuk 
edemiyor? 

• 
Muharebe silahları ve vası
taları tekemmül etti. Fak.at 
deniz hi.kimiyeti mütearrı-

zm aleyhindedir 

Çörçilin mü
him be yanal, . 

ke bombardıman tayyarclerini 15 , 
ağustostaki ağır zayiattan sonra 
hava muharebelerinden ihtimamla 
geri aldıkları ve belki de istila 
plinı veya başka muharebe sahne
leri için ıbtıyat tuttuklarını •'jyli
yen Basvekil sözlerini büyük te -
sir sahalı ağır Alman bombardı -
man tayyareleriıte intikal eıtir -
ıniştir: 

Hasara Uğrayan Binalar 
Hasara ukrayan evler hakkın -

da BaıfYekil şöyle cl..ıniştir: 
«-- Bu evleri bize evvelkinden 

dalta ziyade şeref vere<:ek bir şe
kilde tekrar inşa ede<:eğiz. 

1 3. - Milliyet ve hükfunet sley- ıniktar avcı pilotumuz Londra ve Bü- i" ! ...... 'a .. ~ .fcnin sokak ortasında B i r m a n y a y o u hine ya.pılaca.k prop .... andAlar hak yük Britany"anın ınüdaİnalarına faal bir 1 köftecilik eden kızı Seher, meyha-

c) Topçu silahı gözle görölemi
yen mevziinden ateş rolünü tek
nik ve optik vasıtalar yardımile, 
emniyet ve isabetle ifa etmekte-

[J
YAZANı 

Emelıli General 

M.. N. 

dir. yor. Devam eden huırlıklar, hali 

Londra, Liverpul, Mançes.ter, 
Birmingam şehirleri belki de da
ha ziyade müteessir olmuşlardır. 
Fakat harabelerinden, daha sağ 
lam ve daha güzel bir şek.ilde cı
kacaklardır. (Alkışlar). 

Hava hücumlarının 
verdirdiii zayiat kUldRı t.ıedblrler iüthası. surette iştirak ctmı..:ktedlrler. Bundan neci Temel Reis olan Hazımın oğ-

1 f 'I • maada, mühim avcı ve bombardımancı lu Zeyne]e tel\1uamıncr• vurgun ... iti ô 1 yen 1 emıyor D .. . . teşekkülleı-imiz denizaşırı gönderilmiş- Öte taraftan da Kayserili bir nal -

d) Çap, büyümüş, tahrip tesiri bu parlak emeller arkasından ko
çok artmıştır. En metin zırhlar şulduğunu gösteriyor. 
da birkaç mermiye mul<avemet Evet, fakat, düşünce, sanıyorum, 

Cöroll, ,ere< ve varlfe ia:ıbt bube 
airdlkleri saman üstüstc her rece 3008 

• U ll yay 3 y e ll J tir. bur ol
1
an Baloğlu •Sait. fena hal-

- de Sc ıere tutkun... Altm~altılar, edemiyecck bir vaziyettedir. Na- bir taraflıdır. ölü ve 12000 yaralı verect"klerini tah
min etııı..ıertnı, hakikatle harbin başın
da.n &"C9en cumarlcstye kadar 8500 ölü 
ft 13000 7ara.lı' kaydedildiğini; 7 e:rlül
den itibaren llk hatta u.rfında ölen ve 
aiır ya-ralanan GOOO ikf':ll ikinci h:.\fta 

5000 e, ü~ncü hafta 4000 e ve son hal
ta 3500 e dU.ıüfiinü blldlrnılı}l:lr. 

1 ı • El · · j OD N' •} k altı k?l iskambiller, tavlalar ve ngi iZ Ç1Sl ap - ızam Veli CCe inhisarlar Vekilinin hep bır koltuk meyhanesinin rakı, 
Yay. kararı bildirdi Tetkikleri şarap, konyak şişeleri arasında ı:e-

polyon devri tahrip mermisinin Manşm şimal kıyılarına ve da-
bir tasla~ını kaydedebilirdi. ha ötelere mermilerini ulaştıran 

e) Sabit veya sahih maynler, torolar. önemli bir iş göremezler; 
• çcn hu cambul cumbul ask ve zen-

Tokyo, 8 (A.A.) -:-.D. N. B.: .•. Duff Cooper yeni Akhisar 8 (İkdam) - İnhisarlar d<wlluk maceralarmın karşısında, 
Hariciye nezaretının neşreitıgı Vekili Raif Karadeniz dün şehri- gelin de gülmeden kırılmayın! Fa-

korkunç bir imha tesirini haizdir- bu bahse bir makale tahsis etmiş -
Ier. İsliyen cehennem makinele - tim. 
rini gidcrmedikçe düşman kıyı - Binlerce topla mnharebenin mih
lar,.,a vaklasınak imkanları yok- rak noktasında ateş toplayabilmek 
tur ... o;•c;ıa ki; ge~en asırda, sil3 içiıı bu vasıta ve silihlarm Britan
hın tcpele;vcme>dir,i gemiye kar - ya t<>~raklarına ı::eçirilmesi gerek
şı yatağn1:la sa'raşmak da müın • 1. 

bir tebliğde İngiliz büyük elçisinin bir nutuk söyledi mize gelmiştır. Raif Karadeniz hü- kat. Mahmut Yesarinin ııayet us-
bugün ahriciye nazırı l\fa~sııoka .ı- kü.met beledh·e ,.c İnhisarlar İda- talıkl~ _ _ve • 'alı Uşoğı, diye adap-

CörçU b1ı aill' bombardıman ta.yyare
leri pilotları hak.kında da: 

le görüşerek İngiliz. hukumetının ---• resini ve Tuti;ı oüler Bankasını te ctlıgı ve bazı yerleri bizde biraz 
17 birinciteşriod.e va<lesı bıtecek «Dünyaya yeni bir ni- ziyaret etmiş, öğleden sonra da vadırganan bu lliyes ne kadar gii-

•- Öyle cörülüyor ki bu Alman pl
lotla.rınm ekserisi cözü kapalı bomba.r
dnnan etmekten başlı bir lfOY yapmafa 
kablliyetll de(lldirler.• 

Birmanya yolunun kapatıI:m".:"ına zam verebilecek mem- Halkevindc toplanan tütün müs- lünç olursa olsun, b'ir komedi de-
mu··~-..:ı-~- lndiliz - iaoon .. ıtılaf1nı k • d · O.il, üzeri yeldızlanrnıs, zehir, zen1-

""'4U " - eb- le et Brıtanya ır» tahsillerile nörüomüştür. Inhisarlar b 

it ır. 
künılü. Hedef, nihayet, müre e- İngiliz topçusu, ihraç kuvvetle-

battı! 

yenilemek fikrinde olına<lıgını t "' ' erek bir dramdır!. 
\iğ e~ bildirilmektedir. Londra, 8 (A.A.) - İstihbarat Vekili AU konuşmada zürraın di - Osman Cemal KAYGILI 

· b rine kar_şı mestur mevziinden isti
f) Artık, denizaltı da muharı e fade imkanına maliktir, taarruz 

işlek bir vol verdi. Bir denizaltı kuvvetleri bundan mahrumdurlar. 
botu. denizleri liiğlmla geçilemez 

Gayretler Alman kudretini 
hırpalıyor 

Kızılayın Simav yangını 
felaketzedelerine yardımı 

Ankara, 8 (A.A.) - 30 eylul ak-
,,a:mı. vulrubulan Simav yangınında 
evleri yananlara ilk yar<lun olmak 
üzere Kızılay umum! merkezi ta
rafından gönderilen 1500 liraya i
liveten en fazla zarar görenlere 
tevzi edilmek üzere yeniden tel -
graf havalesi olarak 1500 lira gön
derilmiştir. 

Romanyada ltalyanca 
tedrisat 

Bükre<. 8 (A.A) <Stefani. Mil
li terbiye nezareti, İtalyan dilinin 
bütün Rumen ticaret ıınekteplerm
de tahsilinin mechuri olmasına ka
rar vermiştir. 

Niçin hazır 

de i_i_l~ • 
Bir gazete ıneralda soruyor-

du: _ 
_Talebe niçin ara<hgı mek

tep kitabını bulamıyor?. 
Ben de, Nanemolladan sor

dum ve .. şu cevabı aldım: 
- Adettir, kusura kalın -

maz ... 
Ortada yıllardır süren, ger· 

çek, bir adet var. Fakat, sene 
sonunda talebe sapır sapır dö
külünce de beyhude yere göz
lerimiz faltaşı gibi açılıyor ve 
kabahat yükletecek sırt arı 
yoruz. Ne o sırtı arasak, ne 
de çocuğu kitapsız bıraksak! 

Şaıacak 

ne var 

Bir kadın bir erkeği bıçak -
Janwı! Nanemolla ile ko:ıuşu
)'orduk da, üstat; 

- Bunda şaşılacak ne var?. 
Diyerek, ilave etti: 
- Her vakit kadının fendi 

erkeiti yenecek değil a.. Bir 
defa da gücü yenmiş ol -
sun! 
Me•elenin --------
içyüzü 

ıva - Nu) fıkrasında güldü
rücü fıkraların azaldığından 
,ikiıyet ediyor ve: •Bir çok es
ki san'atlerin inkıraz ettiğini 
bilivoruz ... Fakat zeka umma
nının yakamuzları olan hiki. ... 
· --lcrin niçin ardı arkası kesil
di? Zihinlerlınizi oyalayan 
büyük davalar, büyük mesele
ler. nelerdir? .. • diyor. 

Nanemolla da bunu okwnu~ 
olacak kı; 

- Benim hu sütunda gül -
düriiciilü~~ değil, düşündürü .. 
rücülük yapınak istediğim 
muhakkak olmakla beraber 
8'1na Viı - Nu'nun şikayetine 
]ı5kint olnıı içyüzü bir sır ha .. 
}inde ifc:a cdevinı ... 

Diyerek, devam etti: 
- Onun böyle konuşması 

biitün dünya meselelerini ken
disinden ve kendi m.>Sclcle -
rinden küçük addetmesinden 
ileri ııeliv?r. Fakat, ne vapa • 
Jım ki, dünya davaları da Vi-

nazırı Duff Cooper dün akşam lekleri;..i kücuk noktalarına kadar 
radyoda şunları söylemislir: dinlemişler ve tesbıt etmişlerdir. 

cDünyaya yeni bir nizam vere
bilecek memleket hakikatte bü - 1 

yük Britanyadır. Dominyonlarda 
tahakkuk ettirilınic; nizam bü -
tün memleket ve ;rkların emel
lerin hürriyetlerine dayanmckta -
dır. 

Duff Cooper, Hindistanın Do
ııninyıınlar teşekkülü içinde ya
kında müsavi taraf olarak yer a
lacağına da işaret etımiştir, 

----ı>---

Bulg•r kralının 
yıtdönünıü 

Büyük İmparatorluğa 

Duyulan Hayranlık 

Ne,7 ork, 8 (A.A.) - Nevyork He
rald Tribune gazete>si iki diktatörü 
Brcnncr'e götüren mü~hiş s~ililı tren 
ile, üzerine bombalar yağan paytabtın 
sokaklarında motosikletli polis refaka
tinde otomobilile dolaşan İngiliz kralı
nın sadeliği arasındaki tezadı tebarüz 
ettirmektedir. 

Romanya 
(BastaaTfı 1 inci sa11foda) 

Ankara 8 (A.A.) - Bulgar lıa
lının tahb cüliısunwı yılJönümü 
münasebetile Rei!f.cuımhuru:ınuzla 
Bulgar kralı aarsında tebrik ve 
teşekkür telgrafları teati edilmiş
tir. 

Londra, 8 (A.A.) - Almanla
rın Romanyaya nüfı.ızu İngiliz si
yasi mahfıllerinde bir sürpriz u
yandırmamıştır. Brenner kararla-

1 r ııın bir neticesi gibi _gözüken bu 
Polonyalılar 109 Alman !nüfuz, muhtelif tefsirlere müsait 

tayyaresi diişürdü olmakla beraber, herhald':' Almaı,-
Londra 8 (A.A.) _Polonya baş- lar.n petrol bulmak bahsınde kar

kumanda~ı., eylulde 109 Alman şılaştıkları müstacel ihtiyacı teba
tayyaresi düşüren filonun kuman- ruz ettınınektedır. Fa.kat: 
danı Polonya tayyare binbaşısına 1 - Rumen petrol istihsalatı son 
Polonyanın en yüksek askeri nişa- zamanlarda _günde 16500 den 13500 
nını vermiştir. tona dü,,ınüştür. 

Bir İngiliz vapuru topillendi 
2 - İhracat o kadar zorluğa ma

ruzdur ki bir çok mevad Alman
vava dogru yola çıkarılamamakta
dır. 

j . M.adr.it, 8. (A.A.) - 699 t.:ınluk 
bır Ingilız tıearet vapuru Tenerif 
Burnu ilerisinde ve İspanya suları 
dışında torpillenıni.ştir. 

3 - Rumen kuyuların ;n Kıbrıs 
İn;<iliz üssüne mesafesi, Viyananın 
Londrava olan mesafesinden daha 

Roınada Petrol Fıl.:danı mı? uzun değildir. 
Berne, 8 (A.A.) _ Röyter: Bura- Diplomatik bakımdan en entere-

san wesele, bugünkü hedefi 
ya gelen yolcuların ~nlattıklarına netrol olabiien, fakat petrolün mu
göre, petrol fıkdanı Romacian s.k halı.kak vc_gane hedefi teskil etti-

:~uJ:.ü~;:.d~i ~j~~=iv:~ö~~~: Pi sövlenemiyen Balkanlara doğ -
!er Sovyetlerden beklenilen pet- Rru bu veni Alman ilerleyişinden 

• ..•. · •ı -· usvanın haberdar edilip edilıne-rollerin geJmeaıgını zanne, ıgınden d .. ·;r 
Brenner'de yaptıkları mülakatta 1 ıgı ır. 
Hitler'le Mussolini'nin konw;tukla 1 
rı mühim meselelerden birini de K' • t d • • 
bu meselenin teskii.ctliiii bir çok ının e avısı 

Ki.SAA...DANS 
HA SERLERi 

İngilterede 

* Londra: 8 - Tredünyon'ların se
nelik kongresi 650 aza iştirakile bugün 
nçılmıştır. * Londra: 8 - TaYyare satın alın
mak üzere Tayyare imalat Nezaretine 
gönderilen iane miktarı, dört mily.:ın

dan fazlası müstemlekelere ait olarak 1 

6.906.826 sterline baliğ olmuştur. 

~~many!-~a * Roma: 8 (Stefani) - İtaylan Mü
badeleler ve Dövizler Nazırı, vAki da
vet üzerine Berline giderke Alman İktı
ljat Nazırı Funk ile muhtelit meseleleri 
tetkik edecektir. 

Sovyetlerdı: 

* Moskova: 8 - Milli Müdafaa ko
miseri Mareşal Timoçenko, Leningra\ 
nskert mıntakasında Kızılordu manev
ralarını teftiş etmiştir. * Moskova: 8 - Leningratta üç gün
dür cereyan eden pasif korunma tecrü
beleri nihayetlenmistir 

İspanyada 
Madrit: 8 (Stcrani) - Madrit - işgal 

v.ltında Fransa ve Madril _ İsviçre te-
tcfon servisi dl.in açılmıştır. * Madrit: 8 (Röyter) -:- Gestapo şe
fi Hiınmlcr ile denizaŞlrı Italyan kıtaa
tı mür~ttişi Mareş:ıl Borno, birkaç gtın 
sonra İspany~ya gideceklerdir. 

Fransada 

* Roma: 8 (D.N.B.) - Papalık ııez
dindeki FransJZ büyi.ikelçisinin ist.iLa:ı.ı 

haber verilmektedir. Yerine 3.yandan 
L. Berrard'ın tayin edileceği söylenmek 
tedir. * Londra: 8 (Röyter) - Fransız hü
kürnctinin Siyamın yeni taleplerini red· 
dettiği haber verilmektedir. 

Macaristanda 

* Budapeıte: 8 (Macar ajaMı) -

k Capın büyümesi, tahrip tesirinin bir duruma getirmek, ya m me- . h•k· · · · il 
f 1 k d · ı· e 5 kııla artması, denız a ımıyctını e e -sa e ere a ar ve gız ıc o - . d d 1 k• bT 

rak dev cü•seli hedefi delip par- rın e .~ulun! uran ar~":) b~rlir ı an-
ı ak ·kt·d d d Bıınun 1 çosu sutun arma geçırı e ı . ça ant ı ı ann a ır. , . . . . 

bir asır önce kullanılan merme~ 1 Maynlerden en ıyı ıstifade de de
g:ill; ile, savrulan yağlı paçavra niz. ha~i~yetini ele ~lanlaı; için 
ile ne nisbeti olabilir ki!. mumkundur. Mavna ıle, layterle, 

g) l\lahdut mürettebatla kul _ hatta yüks.ek sın:'atli. vasıtalarla 
!anılan 50 : 80 mil sür'atli botla _ 1 asker naklı de emın hır yol bulnıı
rın da devlere karşı meydan oku- ya mütevakkıftır. 
yacaih bir gündeyiz. Deniz mev - Denizaltı botlarının ne raddeye 

kipleri rüzgarın liltfuna, tabiatin kadar iş görmeye kadiP oldukları 
müsaadesine boyun eğmiyorlar. artık anlaşılmıştır. Her icat, icra 
En ufak bir harp sefinesi, ateşler 'ı sahasına gecirildiği günlerde teh
fıskıran bir ölüm makinesidir ditkar olabilir. Deniz vasıtaları, 
kndrctini bir dakikada savurdu: 1 dü manm da ayni vasıtava 1"8h.ip 
"u çeliği~ tonile ölçmek lazım bulunmadığına göre tehditlerini i
gelivor. ı ka edebilirler. Kaldı ki, faik bir 

h) Havalardan vağdınlan ateş- deniz kuvveti karşısında yapılan 
lcr karsısında. şimdi, ne muhare- , teşebbüsler, akamete-ınahkılındur
henin bir cephesi, ne de yunlun )ar. 

tehlikesiz bir yeri kalmamış gibi- I Napolyona karşı en emin mani, 
dir. Yakın denizlerde hatta ha - Man•tı. Hele kışın, azametli bir 
kim bir donanmanın icra sahası- 1 donanmanın, cür'etli hava filolan
nı çercevelemek zarureti baş nın ınürakabesi altındaki bu ge -
ııösterivor. Yakm bir mazide bar- çit, İnl'iltereye götüren yollar üze
bin yükünü, hemen daima muha- rinde tabii bir seddir. 
rip cekerdi. hinterland tamamen Uçan ordular, indikleri yerlerde 
masundu. okşanmadıkça, bu çok güç, pahalı 

i) Bir nehir de hakiki bir en - 1 ve zayiatı mucip hareketlere gi -
..... JtJi. bnP.iin, 1\.fans kıyıları k:ır - 'ric;ıemezler. 
şılıklı atesler teatisine imkan ve- Silah tckemnıülatı her iki taraf
rivor Vf' Avrupa \':tkasına boyun ta da müvazi yürüdüğünü kabule 
ciYdir<'n or~u bir atlavı"la bu mii- mecburuz. Bir tarafta müdafaa 
niayı enf'mevi düsünüyor! ve def'ü tart plin.larına tevfikan 
k) Uçan orduların pişgiilıına tertibat alınmıstır, miitearrız ise 

denizlerde çıkamıyor. On yıllık bir dolambaçlı bir yoldan ateş siper -
ömrü de olrnıynn parasüt birlik.le- · lerine saldırmak gayesini güdü -
rinin ce;ıhel<.'r gerilerine, hinter - yor. 
landa indirilmesi dii•ünülüyor. Man engeli, mukaddes mefkure-

!) Dakikada 1200 mermi atan leri için savaşan ordular arasında 
malr:incli siJ3hlara sahin ufuk kıt'- bir miivazcnesizlik doğuruyor. Bu 
:.ların ''81lı<lığı yerden •öt.ülüp a- nisbetsizlik, deniz hiıkimiyeti in
tılanıı'"nca.~ı zannediliyor. gilizlerin tarafında bulundukça, 

m) :'<lilıovet zaferden zafere ko- devam edecektir. Asri terakkiyata 
san bir orduya, yiikselen manevi.. rn~men, vaziyetin, denize hB.kim 
yatı sayesinde, denizas•rı fetihleri olnııyan mütearruı aleyhinde oldu
de müyesser olacağı kabul edili -1 ğu meydandadır. 

İŞı'RETLER 
(BastaaTfı 1 inci savfada) Kral Naib; ile re!ıkası bırkaç iUD için Ahmet Emin ne (BastMrfı 1 inci sa!ffad.a) 

hiç ayrılmıyan ezeli ve ebedi ne - ı Tr· "·· '".'""" gitmişlerdır kametgfilı binalarma, antrepolara 
zaketile karşıladı. Romanyada d k • t · ? ı- · tı d · abet 

kimseler tarafından temin edilmek
tedir. 

1 Berline hücum 

Almanya, Ro-
• • 

manyayı nıçın. 

işgal eder? 

Doktor Salih Ilürkevin mektu _ ___ ___ eme IS lfOr . ve deıniryo u tesısa na a ıs -
b . _ l ler v3:ki oknuştur. Çıkan vangınla-".~u ve iistat Tevf.i.k Sağlamın * Bükre•: 8 - Sabık Başvekil Tı- Tilrk gazetecisı, bulundugu safta :ra- rm yayılıınasına mılni olunabil.nıiş-
mutaleasını okuduk. Ustat dedi ki: tare.::ko di.ın serbest bırakılmıştır. bancı menfaatlere satılmış unsurların tir. Müteaddit ölü ve yaralı var _ 

- .Sekeriın .. Bu, akademik bir me- * BUkreş: 8 - Bükreşteki Ford fab- , bulunmasına nasıl tahammül edemezse dır. Hava müdafaa bataryaları bir 
seledır. Yevnıt ve siyasi gazete sütun- rikasının sabık başmühendisi Berlinin 
1 b Tilrlt milleti do yalnız kendi se!Aınetinl düşman tayyaresi düşürmüştür. arı, . u münakaşanın yeri değildir. Ma- Romanya elçiliğine tayin edilmiştir. n·- t ft D 

f h ideal edmmiı olanların uğrağı olmasını •"Cr ara an . N. B. ajanın, 
ama .

1 

• şunu söyleyeyim kiı General Yunanistanda istedig· i efkirıumıırn.ive mabedlerindtl Berlin ba1kın.ın bu BOn ~ece b6 -Tevtık Sağlamın bu reddiyesi, çok doğ- ~ 1 ı.. •• 
ru ve yerindedir, tamamen iştirak ede- * Atina: 8 (Atina ajansı) - Millt bir takım hainlerin ve hain namzetle- cumuna~ sı olan feveranının bil-

(Başmakaleden devam) . gençlik teşekkülü pazar günü bütün Yu 1 rinin tünemesine veya dolaşmasnıa hassa şiddetli olıduğunu ıkaydet -
men hcnıen ya]nı.z kalıp e;ti)nıek rımB. · 1 1 k nani.stan halkının istirakile cHelen or- imkAn verilmesini istemez. Bunun 1l mekted.ir. l ır cum eye, inın, stımanın yegıine 
endişesi de, S~vyet R.usya lıudut ~ .tı devasıdır. dusu gunü• nü kııtlamışlır. iç;nd;r ki, Ahmet ~. dün- ALMAN TAARRUZU 
rını garhc dogru genışlctınek enıc Ye ·ııı"ı gazete su··tu 1 b .. Yugoslavyada kü yazısında hayal meyal hıssedilen te-
l . k d ·· · J t \ n arının u muna- .. . 
ı a ar, mucssır ro oynant~ ır. yeri olmad .. . . diyeli propaganda asla c:mucerred hır Londra 8 (AA) Pazartesı·/ 

F t d k ık ıkt I.t ) kaşanın ıgını soylcmı.ştım. • .. . 
1 

• • -

Nlkbbı malıQ<etle te:rler ııöJlmıdı:len 
daima çekinirim. Bidiselerle lenut et
mty... 7&tqlutcı beyanatı tasviı> ede
mem. Bununla beraber Almanların ln
&iltereye kartı sarfeWkleri p.yretler, 
kudreUerbıin çok mühim bir k~nu 
yutmaktadır. Bu kudretin vüs'aJinl bil~ 
dliimizl ııö7l<mek nl7et.iudo cleiillm. Fa 
kat bu hususta itlma.chDMzm her za.
mand&n daha bü1ük old-tuııu hi.s,se.. 
d.IJ'onıs.ıo deml4tlr. 

İngiltereye ablan bomba 
miktarı 

Geltıııciisel taarrazlann !esirini ttt
kll< eden Cörıı!I, ezcümle demiştir ki: 

Alma.nlann sö:rleclilllerlne S"Öre bar· 
bin baııuıdan !3 e:rlüle kadar İnclllere 
üzerine 2!,000 ton lııflliik maddesi, !& 
eylfil perfelllbe ıii.ot Londra ü:ıerine 

%51 ton bomba atalmıııttır. %6 eJ"liil Ke
cesl ısı ton bomba ile LondnMla 180 
k(fl ilmiiştür. Yam bir insanın dörtle 
üçünil öldiirmelt ~in bir lon bo-a a.
tılm$r. 

On Senede Neler Olur? 
•İstatistikçiler hesap yaptıkla

n zaman bugünkü tempo ile Lon
dradaki binaların yarısını yıka -
bilmek için on sene lizım oldu -
ğunu görecek ve güleceklerdir. Bu 
on sene geçmeden Hitlerin ve nazi 
rejim.inin başına •ok şeyler gele
cek ve Musolini de Fransızları ar
kadan hançerlerken artık hiçbir 
teblilceye maruz olmadığını zan
nettiiH zaman rüyasında bile gör -
mediği hadiseleri karşılamak mec
buriyetinde kalacaktır. (Alioşlar) 

Ne n:ı,addi hasarlar, ne de kat
liamlar İngiliz İmparatorluğu mil
letini resmen ilan ettiği uimkil -
rane maksadından çevirıniyecek
tir. (Alkışlar). 

istila ne oldu? 
İstill meselesinden bahseden Çörçil 

ezcümle demiştir ki: Temmuzdanberi 
bize hemen hemen her hafta vadedilen 
istilA ne oldu? Tehlikenin gçtitini far
zederek hatlya düşmlyelim. 
ş;mdi mevcudu 1.700.000 kişcye çılc1111 

anavatan muhafız.lan sili.hlannı elle
rinde bulundurmalı ve süngülerini bi· 
leınelidirler. 

Hafi bir celsede ulcerlik teşlı:ilStımı
:r:ın yaptığı terakkiyab yakında Eden i

zah edecektir. 
Şimdi:re kadar istiliya tşeebbüs edil

memesinin baslıca sebebi sadece muha
,_ tayyarlerintiıi.n ltazandıklan mü

tevali parlalt zaferlerdir. 

Sağlık 
Bahisleri 

ra~sa or a an a t 'ln v_e t' a - 'Anlat3yun: Bu işin iki cephE>si vardır: * B"'• ıd: 8 (Avala) - Kral Naibi- ı :11 ~\·zu uzerındc kalem oynatm~ ol- salı gecesi Londra hava harbinin 
va . ı1e Japonya Almanyava ıl ıha .... k Bu mektubu size yazan zat ya bir mc-m_ nin rcfıka:c'ı Prcn~cs Olga, Besarabya- ı mak> suretinde tefsir edilemez. Bu id- başındanberi en uzun alerti ge .. İptida kanın atız, bunm, mide, ak-
ettrkten sonra, artmış olması la- 1 . t 1, kk. d 1 t . ·et d Alın 1 1 

• • t· ~• g·b· azanın h '··'-~ ld •· 
1 b d. ~ı k leket mese esı e a ı e erek, yahut ta, dnn Almanyaya ıu.:ı e l.!'1. an ann dia üzerinde durulmAsını; a15kadar ma-ı çırmış ır. "'q;,er 1 ı ang..o.uıuen ge ı1;.ıw 

zımge en u en ışe, " os ovayı, · b. ·dd. 1 k k ak kaınr · t t T hlik · t• · ilk iki. tm· tay·ını· etmelidır· Akcı·•erlerdcn gelen 

Kan tükürmek 

d h "f b. . t 1 k.b. . ilmi ve fennı ır ı ıa o ara bu işi Bel~ı&tldaKi on t- nı zıyare e - kamların muh:ırriri iddiasını tevsika e e ı.şare ınm saa - . 6 
a a pası ır sıyasc a ı ıne mı t E- 1 k . . . ı ta. ! " .dd tl • , d Lo dr tak iki. ah. kanlar w·ku··rük· le . . k ltı b d kt. ? B .. I I ortaya atmış ır. ger meme etın nef'i 1 mış ve rr.uhacır er ıJ. ır,.an şı e e veya tekzibe zorlamalarını istedtek vaz- e n a mın ' asının n ı - ıyıce arışmış ve r-

' mec ur e ece ır. oy e o ursa, t l b S lk • . d h t vuku ~elm;•tı·r mızıdır Eg·er kan cı·•eroe uzun mu·ddet S ti B" r .... Al . . B 1 nokta~ından or :ı.ya a ıyorsa, unu, ıh- • ışıa,., ıı~.ır. • geçemiyeceğimiz bir baktır. 1 y~n e asara a 6 ~ • • 6 

ovye er . ır ıı::ı, man) anın ~ - 1 hat Vekôletino veya Sıtma Mücadele Irakta 1 . ı Resmi tebli,iide Londraya, Lo~- kalmışsa siyah olabilir. 
~anlru:a gırme~ıne ve Karadenıze 1 tc•k'latı başındaki al5kadar zevota bil- Bu alA.kadar makamların bır kısmı ı dra banlikösüne ve İngilterenın Tedavsl: İstirahat ve silkünet lazım 
ınmesıne, kat ıyyen memnun ve .' ·. . . . ll . . . bizce şunlardır: · ali arbl mıntakasındaki şe- olduğundan hastayı arltası üstü başı bir razı olmamakla beraber ses ıkar- dırebılırdı. * Belgrad. 8 - e<.nen bıldırıldl- ~ g . _ 

ya k( ' ç r Bu noktadan, bu zatı kabahatli bu- ğinc göre irak hükün1etile bir Japon 1 - Basın Birliği Haysiyet Divanı, hırlere bır QOk bombalar atıldı.gı, az yukarıda olarak yatırmalı. Buzlu 
m~o:~ct 

1

~ b · d. l lurum. Siz de nihLyet, aldığınız mE"k-j firması bu senenin pamu krekoltco::inio 2 _ Dahiliye Vekileti ve Emrı.iyet fakat şimdiye kadar alınan haber- metrubat ve süt icirmeli. Buz emdir-
., usyanın u ışe ne ıye.. l.k da at < lerın· '- aratın ölü ve yaralı mikta meli. Göm•• üzerine kuru bo711uz ve ceğini kendisine ve h3.disclerin .in- tubu neı:ir ve a a. a r zcv ın ~aıarı taınamının ve geçen ı-ene rekoltesinden Umumiye Umum Müdürlüğü. uas " ' lanı '-'--ti b.. b~ 

kişafına bırakarak bugiinku·· vazı· - 'dikkatini cclbetmış oln1akla vazıfeniz. ı ı kalan stok bakiye;in. in mübay. aası .hak- 3 - Maibuat Umum Müdürlüğü.. r~ın :M~;cum .. terdnı.""""gı-. b.~d.il u-_ hardal tatbik etmeli. Kesilmezse, kolla-

! 
yük o ını ~ lr ır n ve bacakları nihayetlerinden bağla-yetten. bir mana çıkarmak istersek ı· yapmıı bulunuyorsım.uz: . . .. kında bir anıasma unza etmış1orc!ir. NUanıeıtin Nazil . 

Alınanvanuı, general Antoneskuya Yok, mektup sahıbıı ılını bır muddea İaveçte tnekt==~edir==·============m;;a~lı;,,. ============= 
Tcrdjği garanti hükümlerini yerine ile ortaya çıkıyorsa_'. ~u~: ;ak~s ola-\ TASHİH: ş a k t" H 

1 
d 

getirınek bahanesi!e Romanyayı cak yer. her~alde gun e 1 ıyas _gaz~-ı * Stcıkholm: 8 - İsveı::: donanması 1 r e 1 ayrı ye en 1 
işgal edişini, Çekoslovakyada yap- le değildir. Iddiasını ya aka_de:nık. bır için ;n5a edilmiş iki büyük mayin tara- Dün <Ratib> başlılı:lı fıkranuzm ilk 1 
tıklarınm biraz baska bir şekilde mahtelde, ihtıs...-ıs erbabı önunae ısbat' ma ı.;emısı denize indirilmiştir. sa:=!,=a~:~~ Muhammedin 
tekrarı addedebiliriz. Hadisenin bi- etmeli, yahut, tıbbi .meemu:lardan bi- japonyada Ramazan gece seferlerine mahsus tarife 10/10/940 
rı.ncı· merhalesi budur- o··ıekı" mer- rinde münakaşaya gırışmelı ır. - destanını yapmak ... > p be ı ik l kt T • 

' k l' 1. 8 (DNB) Al B ya lşt Do"-·-· ~·dur· erıem aı<aamından itibaren tatb" o unaca ır. &rl· halelerini zamanla göreceğiz. Bu işi biraz tamik etme : .. zım ge. ır- * Tokyo: . . . - manyanm u n ı ır. ı;ı. U4u. v- • :r-

1f1'ya cint karnında bir nokta 
gibi bakı) orlar ve çocuğu 
lıövle vi~·•nk vivank ıztırap -
lanıwya sevkediyorlar!. 

~oo:;:...:'"'---~-ı se, akademik bir mesele halınde, miıle- fevkalad,, murahhası Stahmer bu sabah <Mehmedin önünde Mehınedin dCila· feler vapur ve iskelelere talik olunmuştur. 
- ........ _,,_...,. .... _ _,_~-~~---'-•""""""""'LlCaJ>-•W..:..L..!..Batlin et A.A) nını ... » 

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


