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Nüfus Sayımı Yarın 
SiYASi' HALK 

ROMANYA 
Büyük Bir Üs 
Haline Geliyor 1 

GAZETESi 
Adreı: Fincancılar, Ruapap yolr:utu Numaı-a 81 _J ------

stanbulda Sayım~ 
7 de Başlanacak 

ı 1 Sayım bazırlıklannı gözden geçirmek üzere dün vilayette yapılan toplantıda bulunanlar 

~ ~ . :l Pazar Gününe Ait ihtiyaçlarınızı Bugünden 
/: Unanıstanın Temin Etmeyi Unutmayınız. Dükkanlar 

" 'I AZ 1 YET 1 Bu Gece 23 e Kadar Açık Bulunacaktır 
) ~ Türkiyede, yarın umumt nüfus sayımın bittiğini telefonla haber 

~!~ver devleUeri Romanyayı al· sayımı yapılacaktır. Sayıma ait verirlerken bu parolalan ~erecek 
~~la.o sonra, Balkanlardaki ha- hazırlıklar tamamlanmıştır. Dün terdir Şehirde sayım neticelen
~~tlerlnl tamamlamak için Bul- vilayette valinin reisliğinde yapt- d · "i zaman Beyazıt kulesi bayrak. 

• ı.>-.54ını elde etmlye çalışacak ve lan bir · toplantıda sayımın cıehrL 6 tl k l d k 
' ~vlk ve tehdit ne Yunanistanı "' çekecektir. Bu maksa a u e e ı 
ıt tıı boyun eğmlye mecbur etmek mizde saat 7 de başlaması karar- memura verilecek emir de paro. 

~
ı lltı'~ec:~klerdir. Fakat Yunanistan, laştırı1mıştır. Bu vaziyetin .cap lalı olacaktır. 

Ilı l'tıanyada ıeçen hAdiseleri gör- ettirdiğı bütün tedbirler de sürat · "h.. 
:P. t~Unıır. Mihvercilere el uzatman.m le alınmaktadır. Kuleye bayrak çekilince F at1 
, ~dernek olduğunu öğrenmiştir. Her hangi bir mUnasebetsizlL ten top atılacak, Beykoz ve Sa

"•~ iç!n Yunanlstarun bu tazyik ğin ör.üne geçmek için sayımın rıyerdt: de. vapurlar düdük öttü
~: 't~'hdıtlere kol~y kolay boyun 1 bittiğine dair olan işaretin par0- rerek sayımın bittiğinden halkı 
IJll '- eğı tahınin edılemeı · . kl d" 

.___ · la ile verılmesı kararlaştırılmış- haberdar edece er ır. 
..ı 1,. - tır. Alakadarlar, mıntakalarında (Sonu; Sa, 2 SU; 7) 
~, "'· Zekeriya SERTEL -------------------

~Lh"er devletlerinin Balkan.. 
" ~ıarı lardaki yeni istila taar. 

Hava Harpleri 
l<ııa karşısında dündenberi 

~ ı· ~istanın vaziyeti birdenbi- Eylu" ide 1 0,615 Q~. lliııci safa geçmiş bulunu. 

,: ~ii mihver devletleri, Yu. Kici yaralandı, 
:r; ~ l.ıı .tı hükumetine, bir devl':- ~ 
'r}J ~ tik1au ne banşmıyan, bır 6954 Kic •1 0· · ldu·· 

. tekliflerde bulunmuşlar. ~ 
~it Londra, 18 (A. A.) - Hava ve 
~~kliflerl şöyle hulasa ede- emniyet nezaretlerin~n tebliği: 

ı· l · Bugün İngiltere üzerıne pek az 
ıı; »' ~h-ver devletlerine aif miktarda münferit düşman 1.ay. 

.. tıı ~lerin Yunanistan üzeri~- yareler: tarafından akınlar yapıl
~ , Ctçınesine müsaade edil. mıştır tskoç:{anın doğ~ cenu. 

1 ~' t . . . . . bunda bir yere sabahleyın ve İ~-
1 ~ ~tu,. llgıllz r•ran!isımn reddı. gilterenin doğu • cenubunda bır 
)ı ~.. ·llın eden bır takım ted. kaç yere de öğleden sonra bom-

, a, '1ııırnas~; balar bırakılmıştır. Hampshlre 
~ ~1. \runanıstana yan re5'."1 kontlug~unda bir şehirde bir kaç 

· ~ert f h f · - d ıl · 'ile . en eye 1.nın ıon er • ev hasara uğramış ve bir kaç kı-
"' i, ._~üsaade edılmesh 1 · ölınüş ve yaralanmıştır. Baş. 1 ı x una · t lan borçla şı 

ı l il •ilin n~ ana 0 
• ı ka yerlerde hasar ve insanca za-

11 , tnesı; · t pek azdır l't .\lrnanlann Yunanistana yıa (S~nu· Sa . % SU· 5) 
~ ttll\ Çe girebilmeleri. ' • ' 
-ıı' ~':_l' devletlerinin Yunanis. 

~~l Ukumetinden istedikleri 
~~tin hepsini henüz bilmL 
~llltı Unlar içinde Yunan li. 

1 
1 ~l.ı. tıdan bazılannın üs ola

~ ır ba 11ıtnılması, Yunan adalan. 
ııl'ııt'.t~ıl~rından istifade edile. 
~~ t S{ıbi isteklerin de bulun

tıı~ıt 11 htııin edilebilir. 
iı~ t~kt.inerin arkasında gizli 

/"t~ e11dıtleri de tahmin edebi-
r~ ~~~~trıavutlukta Yunan hu

t,~ll~ ~ İtalyanlarnn 250 bin 
,~ıı.ı7ı'!lrhır kuvvetleri oldu~u söy. 

ıLlnt.~t<iM • liatta bunlar arasında " ..., ··~ 
O a~.\>tt e kuvvetler bulundu~u 

t• ııde olunuyor. Ayni zamanda 
~ %ı I<ralın devrilmesi. kabi. 

ıP 1" ~i~;ki1rnesi gibi rivavetler 
lf. 'l ~tı.ı 'Yor . . Bu suretle Yuna. vr tlal' tehdit ve tazyike calışı-
f~~ ~~! ~d Maksatları Yunanistanı 

~~ lı ~\! e~ek orada, Romanyada 

Afrika Harbi 

Mısırda Esasll 
8ir Mukavemet 
Hazırlanıyor 

Londra, 18 (A.A.) - Harbiye 
Nazın Eden'in Mısır seyahati, 
İngiliz mahfillerinde şöyle tefsir 
edilmektedir: Büyük Britanya 
hükumeti, Mısır vaziyetinin teh
likelerini ve bu mmtaka duru
mundaki inkişafın ehemmiyet"ni 
müdrik bulunmakta ve binaena. 
leyh düşman tehdidine karşı 
koymak ve mihver ·devletlerinin 
bizzat İng'ltereye vurmıya muk 
tedir olmadıkları ve yakında 
Mısıra cevireceklcri darbeye 
karşı mukavemeti hazırlamıya 
karar vermistir. 

(Sonu: Sa; 2 Sil; 6) 

~alt ~1bi. bir Nazi hükumeti 
\iııı~dek·Yunan sahillerinde Ak. 

•1 ~lıd~ 1 hareketler için üsler 
ıı:ıar~etirtnPk , Yunan adalan. 

~ 
t~.. Şarki Akden.ize hakim d b" ıt l h d 

" Çalışmaktır. lngnlz tayyarelt>rinin Şarki Afrik a a .ır a yan ava mey a~ına 
fSonu; Sa; ı Sil: 3) taarruzu sırasında yerde tahrip edılen ltalyan tan·arelerı 

" 

Almanlar Bulgaristana 
da Bir Kac; Denizaltı 

Gemisi Göndermişler 

lngiliz Sefirine Göre: 

Türkiye, Balkan 
Vaziyetini Vahim 
Telakki Etmiyor 

Londra, 18 (A. A.) ~ Balkan 
vaziyetı günün meselesi olmakta 
devam ed yor ve her tarafta. bil
hass.'i Washington'da büyük bir 
s iyasi faaliyet kaydediliyor. 

İngilterenin Türkiyedeki bü. 
yük elçis. Sir Nachbull Hugues
sen Ankarada Türk Hariciye Ve
kili ile görüşmüştür. Büyi.ık elçi
nin intib~ şudur ki, Türk.ye Bal. 
kan vaziyetini vahim telakkı et
memektedir. 

Sofyadaki İngi liz elçisi Rendell 
tstanbulc, gitm ıştir. Fakat İngilız 
mahafillerinde söylenildiğine gö. 
re elç• bir memuriyeti nahsusa 
ile değıl ancak bir kaç gün ısti· 
rahat için 1stanbula gitmiştir. 

f tc.lyan tazyikı Yunanistan ü.. 
zerinde devam ediyor .. 

İng i fü: - Amerikan işbirliği iç n 
Lord Athlone ile Roosevelt arasın 
da yeni bir görüşme daha olmuş. 
tur. D ğer taraftan Lord Lothian 
da bir müddet İngiliz hükümet 
merkezinde uzakta kaldıktan 
sonra Londraya dönmP.ktedir. 
Lord Lothian Londrada görüş
meler yapacaktır. 

BAHARA HAZffiLIK 
Londra, ıa (A.A.) - Reuter Ajan

" bildiriyor: 
Almanlar, Balkanlan İlkbahara ka

dar mUphemiyet içinde bırakm~k is
tediklerinden Romanyayı büyük bir 
iis haline getirmeğe çahşıyorlar ve 
bu hususta pek çok gayret sarfedi
yorlar. 

Tahmin edildlilne göre ıimdiye ka
dar Romanyaya gelmiş olan tayyare 
saym 150 yi bulmaktadır. Umumiyetle! 
iyi haber alan mahfillerde öğrenildi · 
fine göre, Bükre11 civanndaki Pipera 
tayyare meydanında Pazar gÜnü gele
cek olan diğer 150 tayyare için hazır
lı'klar yapılmaktadır. Bu tayyarelert 
ait mürettebat 800 kişidir 

Bucarester Tagblatt gazetesi Pazar
tesi ve Salı günleri Bükreş lizerindt 
uçuşlar yapmış olan Messerschmitt 
tayyarelerinden bahsederek, bu tayya. 
relerin Polonyada, Norveçte, Flan
dre1'de ve İngilterede sayısız muzaf· 
feriyetler kazanmış olduklarını ve ya
pılan tezahüratın icabında bu tayyare
lerin Romanyada da derhal harekete 
geçmeğe imade olduklarına bir işaret 
telikki edilebileceğini yazrn;ıktadır. 

30,000 ALMAN ASKERi 
Bükreş, 18 (A.A.) - Reuter: 
Alman ordusuna mensup askerlerin 

halen bir çok strateiik noktalarda vt 
ezcümle petrol arazisi dahilinde ve et 
rafında bulunduğu sabit olmakla be
raber, bu krtaları henüz işral ordusu 
ismi verilemez. Romanyada bulunan 
Alman kıtalarınm umumi vektlnunun 

(Sonu; Sa; 2 Sü: 1) 

BERLINE GÖRE 

Sovyet ·Alman 
Münasebetleri 
Değişmem&ş ! 

Milli Sef, Tiirl< 
Dil Kurumunda 

Cumhurr.eisimiz, Kurumun Mesaisi 
Etrafında Genis İzahat Aldılar , 

Ankara, 18 (TAN Muhabiri Bildiriyor) -
Milli Şef İnönii bugün saat 15.5 ta Türk Dil 
Kurumu l\lerkezini sereflendirdiler, kendileri 
burada Rasvekil Doktor Refik Saydam ile Maa. 
rif Vekili Hasan Ali Yiicel ve Kurum erkanı 

rında Dil Kurumuna genis ve sebatlı çalışma 
hakkında direktifler vererek dil davasını btr 
milli varhk davası, hatta bir milli miiıfafaa me. 
selesi telakki ettiklerini ;1ave buyurdular. 

* tarafını'lan karc;ılandılar. Ankara, 18 ( A.A.> - 10 Teşrinievvel Milli 
MiJli Şef. Kurum Merkezinde Uç saat kala. 

rak Türk dilinin özlestirilme, geliştirilme ve 
zenginleştirilme işleTiyle ayrı ayn alnkadar ol. 
dular ve izahat aldılar. Bu tetkiklerinin sonla. 

Çin hükömetinin Bayramı miina~ebetile, Reisi. 
cilmhurumuzla Milli Çin hükumeti Reisi B. 
Linsen arasında tebrik ve teşekkür telgrafları 
teati olunmuştur. 

'-·~----~~~----~--------------------~------~ 
İspanya, Yeni 

NiZAMi 
Kabul Ediyor 

S. Suner, Hariciyeye 

Gelişinin Manasını 

Böyle lza h Etti 
Londra, 18 <Hususi) - Hari. 

ciye Naz11·lığına tayin olunan 
Serrano Sunner, bugün Faıan.. 
iistlere hitaben söylediği bir nu
tukta, f spanyanın beyneJm;ıel ~ 
diplomatik hayatta değerli bir 
elC'man olduğunu isbata çalısa
caj!ını anlatmış, ve İsoanya Ha. 
riciyesine ı;?elmesinin İspanyanın 1/-
veni nizr.mı kabul etmek m!na .. j f ,. 

General ~ANCO 

S1""" ..... ı...ı;~;,,; ·ı~ .... ofnı: ... +:r. Askerı 
SlTNF'R '1N VF.Nf V A~fJi"f.St 
BERLIN'I MEMNUN ETTi 

Vaziyet 

Berlin. 18 lA.A.) - fspanva 
Dahil;ve Nazın Serrano SunPr'in 
Haricıyeye ııetirilmesi Rerlin 
mathuııtında biivi.ik bir alaka u. 
vı:ınchrrnıstır. Berliner Börsen 
7.ei tunı? s.u satırları yazıyor: 

"Almanva. 'Roma ve Berlin· 
rielı:i son ikametleri esnasında 
Alman ve İtalyan , milletlerinin 
en derin muhahhetler;ni kazan. 
"'11~ olan Suner'in bundan böyle 
İspanvamn d1s sivasetini idare 
Ptmesini büvük bir memnuni
vetle karş11am1stır. Bu va7ifenin 
lce"ld ' sirıe müh;m bir anda tev~i 
edUmh. olması. bu tavine hususi 
hir mıı nivPt ııtfotHr·m<>k+p~;t"., . 
~~:! _::~ı Dla.;·z!:~F 
1\UHVERIN UAZIRLIGI 

Berlin. 18 <A.A.) - Yan res
.,,j bir memhadan bilrliriHvor: 

INGILIZ HARP 

GEMiLERiNDE 

'(ENi TEÇHiZAT 

halvan Ka'l'l"lhiyo Nazın Ricrardi muştu. 
;le Alman fktısat Nazın Fıınk Geçen hafta tnıiliz donanmasını 

Diln ıöylece temaı ettiğimb 
yeııi bir h§.diıe üzerinde b~ün 
biraz durmak istiyoruz. İngiliz 
donanmuı timdiye kadar Mane 
Denizinde aktif bir vazife alma
mıştı. Norveç ve Dunkerque'teki 
tecrübeler, deniz kuvvetlerinin 
hava kuvvetleri karşısında büyülr 
tehlikeye manız bulunduğunu 
göstermişti. Bu tecrübelerden 
ıonra İnıriliz donanmur harp sa
halarından uzaklaşmq. kafile ha· 
tindeki takibatı korumak, açık 
denizlerde yolların emniyetini te
min etmek yazifesiyle meHul ol-

arasındıt birkac gündür Berlin- ilk defa harp sahasmda faal bir 
ne cerevan eden mfrzakert>ler. halde gördük. Bunun ıebebi şu-

1 dur: 
Avrupada haz1rl:ınmak1a o an tnriltere, harp ıemllerinln n .. 
veni niz~moa rol ovnıvacak bir. (Sonu; Sa; 2 Sü; 2 ı 
"Ok m•:-seı .. ıere taallfık etmekte- \.._ J 
nir Bu mii7.akerelP,.de tosas tu. ~--------------

Birmanya Yolu 
ile Sevl<ıyata 
Dün Başlandı 

Amerika Çine ilk 
Yardım Olarak 30 

Tayyare Gönderdi 
Londra, 18( A.A.) - Birman. 

ya yolu hakkındaki fnıılliz • Ja
pon anlaşması dün gece yansı 
nihayete ermiş olduğundan. bu 
yol. Ç'ne harp malzem~i ve di
ğer maddelerin geçmesine yeni
den açılmıştır. 

Honkong yolu ile nakliyat ya. 
pılması, daha 1938 kanunusani
sinde HonkonJ? Umumi Valisinin 
karan ile menedilm"ş ve Blrman 
va vole kapandığı zaman. İngiliz 
hükumeti, Honkonıı yolunun da 
kapalı kalacaltı hakkında Japon
yayı. teminat vermişti. Birman
va yolu hakkındaki anlaşmaya 
bağl: bulunmakta olan bu tem\. 
nat ta. Birmanya yolu anlaşma
sının n ;hayete ermesi üzerine 
meriyettcn düşmüş bulunmakta. 
dır. 

AMF.RİKANlN YAROTl\fJ 
Nevyork, 18 (A.A.) - D. N. B.: 
Manille'den haber •erildiğine göre, 

30 Amerikan tayyaresile yüklü olan 
ve ismi söylenilmiyen bir Amerikan 
remisi limanı gelmiştir. Bu tayyare
ler Birmanya yoluylıı Çine ııönderile· 
celrtir. Gemiye aylardanberi Manille'
de depo edilmiş olan diğer yirmi tay
yare daha yU'klenecektir. Bu tayya
relerin Çine gönderileceği tahmin e· 
dilmektedir. 

Türkiye • Bulgaristan 
Anlaşması 

Ankua, 18 (TAN) - Türkiye ile 
Bulgaristan arasmdaki ticaret anlae
masmm derpiş eylediği takas müdde
tinin altı aydan bir seneye ibllğt hak· 
kında yapılan anlı11ma tasdik için 
Meclist verilmiştir. 

tulan prensip, İskandinavva --------------------------
mPm leketlP,.:"'d .. n İta lvanın Ce
nubuna v~ Vistiil nehrinin Gar· 
bın11 k~rl ar Avruna kıtasmda 'k
tısnc'li sahada siddetli bir reka
bet olmamasını f Pmine matuftur. 

Korunma Kanununun 
Cezai Hükümleri 

Değiştiriliyor 

GÖRÜŞLER: _ ........................ ......_ 

M~rlıamelKapısını 
Açamaz mıyız? 

YAZAN: SABiHA ZEKERIY A SERTEL 
Ankara. 18 (TAN) - Ticaret Ve

kcleti, Mmi Korunma Kanununun tA
dili hakkındaki projeyi tetkik etmek-

Berlin, 8 (A. A.) - "D. N . B.,, ted'r. Tadilat b;lhassa, kanunun cezai 
Alman Hariciye nezaretının soz- hükümleri üzerinde yapılmaktadır. Bu 
clısü, yabancı basın mi.ım~s~ilteri a~ada sürgün ve hapis ce~aları daha 
ile yaptığı görüşmede, Almo.n • zıyade para. cez~sma çevnlmekte, fı
S , ·· betleri hakkında 1 kat para mıktarları c;ok razlalattrrıl-

cvye. munase . . maktadır. Tetkikler öniimüzdeki ay 

Cümhuriyetfn 17 inci yılını kutlamak hazırlıkları yapılırken, 
demir parmakhkların arkasından bir ses yükseliyor: 

•Kanun karşısında mücrimiz, günahkarız •. Fakat vicdan kar. 
şısında içimizde günahsız olanlar da vardır. l\fademki insanız. 
büyük küçük hcrhanı-i bir pnah ile mehlf bir mahlükuz, demek. 
tir. Hayatta en büyük mürşit, cebir, kahır ve şiddet değil, fakat 
•af• tır.•. 

Alman basınındakı akıslerle ala- 1 bitirilerek proje Meclise verilecektir. 
kadar olarak sorulan bir suale, , 
verdiğ._~evapta, ık~ mem~eket dos . Roosevelt 5 Siyasi 
tane munasebetlerınde hıç bı.r de. 
ğişiklik vukua gelmediğini söyle- N t k s·· 1• ek 
m ıştır lki memleket arasındaki U U oy ıyec 
münasebat, devamlı ve müstakar. 
dır ve bu hususta bütün far azi. 
yeler b~yhudedir. 

Bir ye.hancı kaynaktan, Alman 
hariciyesıne, Moskovada '.{3.."{ında 
bir dört devlet konferansı tcıpla
nacağ. hakkında bir basın haberi 
ile alakedar d iğer bir sual daha 
tevcih edilmiştir. Bunun şıyıısi 
tahminler semasında uçan mutat 
şayialardan birini teşkil ettiği bil 
dirilmiştir Bu tarzda diplomatik 
hareketler hakkında Berlinde hiç 
bir maJUmat yoktur. 

Londra, 18 (Hususi) - Mister Ro
osevelt, Amerika el'kln umumiyesine 
vaziyete ait vakaları anlatmak. ve ba 
suretle yapılan tahrifleri bertaraf et
mek için beş natuk söyliyeceflni be
van f'tmi.,tir 

3t.1.00f1 KiSi GELF.CEK AY 
ORDUYA GiRiYOR 

Waııhington. 18 (A .A.) - Harbiye 
Nazın Stimson, silah altına c;alnlan
lardan 30 bin kieilik ilk kaflenin A· 
merikan ordusuna 18 tkincitesrlnde 
gireceğini, bu tarihle 3 Mart arasm
da 600 bin kisinin daha sillb altına 
davet edileceğini sl:Sylemişfü. 

Cümhuriyetin nunı hürmetine, Cümhurreisinden, Adliye 
Vekaletinden. Meclisten af istiyen mücrimlerin günahına bak1yo. 
rum da, insanlarla mesk6.n kıtalarda toprak, ham madde, inhisar, 
imtiyaz namına işlenen kankırmızı gilnah, yedi başlı bir ejder 
gibi gözlerimin önünde büyüyor. 

Einstein tabiatt"ki nisbtyetl, on d•uzuncu asır felsefesf ce.. 
miyetteki nisbiyeti ishata çalıştı. Demir parmaklık arka!llındaki
lerin günahlyle. insanlığı bir mezbahaya \'evlrenlerin gi.inahını 
bir kantara koyduj'umuz zaman Einstein•in de, felsefenin de öl. 
çilsü kôfi t?elmivecektir. 

Af dileyenlerin cilrmfinü ölçmlye ne hacet? •.. Onlar. havatta 
en büyük mlirşit. kahır, cebir ve şiddet değil, •af• olduğunu söv. 
itiyorlar. Dünyayı kasıp kavul'an bu kanh gı1nah ka1'!1114'tnda. 
Cümhuriyetlel'ini, varhklannı muhafaza için Cilmhurrf'i!lltnln et
rafında toplanan, yekpare bir millet manzarası arzeden Türk 
Cilmhurfyetf içinde, bu müşterek davayı müdafaa için aramızda 
ver fı.tiyorlar-

Erzincan zelzelesinde fmralı mahktlmlannın gösterdi~ nh. 
lak yüksekliiinl ıöz 3ntıne ıetirerek. af yoluyla merhamet kapı. 
sını çalanlara, bu kapıyı açamaz mı}'1:r? 
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GESTAPO!' i GONON MESelEs~' Romanyadan R01\1ANYADAN GELENLER: Tramvaylar 
için Malzeme 
Sıkıntısı Var! 

••...• ı "F;i;;-5;; ... - ............ ..: Dün de Bir 
Yazan: Plallip Walton • Kerr J'azan: Naci Sadullalı j Kafile Geldi 

(} ~KÜ KISMIN et)LA.SASI 
'l'utlaia lıa7Cettlt' Dil cae•sJ•ll nlıaaı, 

..... , .. ·- .............. .-nı-
&rlhaya .. arn\llı lste7en bir ~ilt ca• 
memlelıeıln dütmınlarına Y'\rdnıuı 

ı.JI olan bir lı:adını bıılmalırlk Mllao 
ur. 

O emallılanberl aalıerl luırelı:lt ırrı
caıvıhılıtan ıatlfadı eclllmiı n Na,.. 

dnrlnde bıı h bir sıu.. Mlınl a). 

w uhrllt•n mnhhn bir kola cılmaı· 
V•ncdılı C mhur\ycıl lwr 'ICl"I' mut• 
,.uılmuı. ıllabJ nuıılmaıa c~mml· 

Hrllm-ai .. kHnde IMı iti ..aall d· 
Almaft)'& ela bu ..... slrc ~nlı tel" 
rıvaıııtrr. Aacak Kar\ Stleber ad· 

r adarna delıa~ı aaırealndc iMi IGI a.a• 
t r. S.lıaon7ah alan Kari nubaUI 

llat ıı.ıcrlerlıun ııımıt'ını lıannm 1. 
ılı ıaQcsıucııln pauonlan:Mlan biri· 

••••"' aeT•'" :ırapuf1 P1çlan ııe...Sıfi 
.-c:aaraa •tfed•nlr oau ıe•'11 ettlr

b .. isl '°''al 111 liderleri arnma ctr
A mın hıllr.tlmcılne ıılln ıos7ali ,. 

•• ıehhlrcll bir ,.._ıı ılm•ıtır. 

eJde t!den Stieber, ~kfüitım tekcm
mill ettlrmlye bakıyor, askerl maha
C!iln ve zabıtanın bQtQn vesaitinden 
lııtUade ediyor, klm!ttoye kareı da mc
sul tutulmndıın işlerini yurüUlyordu. .. 

M illl vahdetlmlz Uzerlne her za• Alman ordulıırmm Romanynya gir .. 
mandan fazla tltredllilmlz bir :nesi ~Undeıı bu memlekeU tc:rkeı. 

ımıda, falso sesler çıkııran, fakat lı· d<-nlerden mQrekkep 204 kişilik bir 
mini zikrederek, bedava rekllmcıaı kame de dün sabah lstanbula gcl
oldujjumu:r: bir mecmuadan bahset- miştlr. 
meı< istiyorum! Siz, onların "edebf Bunlardan 50 k!el, vaktile no
mecmua, maskesi altında yaptıkları mar.yaya iltica et.mi& Polonyalılnrla 

Stiebcr'in sıynsl faallyeUcı'I ve s:ı- ne;riyattan haberdar değllalnlzdir: Musevllerdlr. Mütebakill. Romanya-
rn~ a mahsus raporları, onun hatıra- ÇunkO bu mecmuanın piyaaaya aln· da petrol ha\":zasında çnlışan muhC'n
tında mühlm bir mevki ışgal eder. 'alce sUrülüşUnden aade alzln değil, dıs, teknisyen ve ticaretle meşcul İn
Bu hnhrntn göre, Prusya kralı Frcd- ihtimal neşriyatın 'kontrolUne resmen glllzlerdir. Anılarında Kordiplomatiğe 
rick Wilhelm, saray erklrunın ı;özle- memur bulunanların bile haberleri mer.rup ze,•11t ta bulunmnktadw. 
rıne ve ha!'f"ketlerlne ehemm yet ve- yoK. ~n gelen fnglll71cr, lstanbuld k 
rirdl. o da, krala bunların bCıt\in ha- Çunkü haberleri olsaydı, Halk Par. tn,ı;ılte'"c Kon olosluğu erkfını t:ıra
reketlerlne d lr nıpoTlar !Snderir \'e tl•ln.n malüm umdelerinden Uç tane· !ınrlan karşılanarak, muhtelit otellcn 
bu sayede kralın hım yes1'ıdcn lst _ 5 ri tamamen in kir ettiOI, kapaOın • ycrlcştlrilm~lerdJr. Bu orad11 bir kJoı. 
f d" ederek, m<' 111 inin 1 tıkl:ıl d ı-1 c!akl uç "ok .. tan anlaGılan bu mec· rnı d Modadaki otellere inmişlerdir 
n:ırnde devamını lenlln edcrdı mu• tasıaoı, sOrUye kurt getirici aea-ı trtgllWer, buradan FıUsUne ve ora· 

N r bU ü , " ıer çıkarmak fal110aunu, bu derece dan da fngıltereye gideceklerdir. 
• e ıce, t n 1 cu yayı kııplıyan cüret ..,~ hUrrlyetle yapamazdı. • 

gt.z: l bir ~bıtn ~kll~tının kurulmn- Çünkü haberleri olsaydı, yabancıl Düı sabahki Avrupa lrenl\e de 
ııydı. T~kıtrıt o kod ı &<'n ti kı, f atl~re tıpatıp uygun davaların Rcmnnyadan 1st.ımhuln kalabalık bır 

tstnnbul tramvay, Elektrik ve '1'9" 
.,eı İdaresi, malzeme sıkıntısı . ..ıt 
-nekte<l ir . Son zıunanlardn ElcktI .. 
tdaı-esl, blr lsviçı e firmaaile anlııfl'. 
~ak rr.!lhim miktarda elektrik 111 
·.cınesf ıcUrtmiye bntlamıttır . 
malzeme ile çllrümcğe yilz tutmuf 

ı lcktrik tesisatı yerulcnmış ve a)~ 
35 bin voltluk yenı bır elektrik 
N>kcs. vücude gctırllere4, mevcut 
beltt> kuvveUendlrllmiştir 

TRAMVAY MALZEMF.Sİ 
Tramvay fçın malzeme bukuuıll' 

mo"ttadır Sırket, tesisatını Nafia 'I 
<cfıl,.tlne dc\•rcderkcn, pek az ma1' 
me stoku bırakmıtıtır. Bunlar da 
7.U l oldukça kullı.mılmış ve bitmlş 
ldarc, Gul klSprüsu için ge tı.rıllr.t'ıta.J 
1800 metre rayı da dcğl§ 
mUorem bir ıhtiyaç halini ala 
lerc hnrcamıya mecbur olmuştur. 

Tromvov ve Elc.1<trık idaresi hiçbir kimse onun faal :> ctı hıırlcin- :~1;,~ıjjını yap~n bu mecmua taala· J İı•gıli ka!iles- ",.·..,ı,ıfr. 
de kalmıyordu. Teşkillt o derec~ ğı, neırlyat meydanını bu derece bcı Dobruca Tiirkı~lnden miın'ıkkep 
mOkemmel ve o derece ıkıcı ıdl kı, bulamazdı fil d b ı1esl 
'>Ok geçmeden St.leber'ın aleyhınde Bunun l~lndlr ki, artık bu mecmu· ~~ kit ilik ~ ka ~ el ~'taza 

-2- Romanyayı terkederek dtln şehrimize plen lngillzlerden blr 
PllP karplaya nlar aruındL .• 

11wıı MUdUr Muavlnl, dUıı ıaze•.aral"ıaı.ı 

lere izahat vererek, İdarenin en 
~ik bandaj sıkıntw çektftini, tdllJimı.1.1 

isyan baş iÖSterdl 'e SUebcr bu i - ard3n bahsetmek latlyoruml Biz. bu 5 .. nu stanb a ge 1 o ac r. 
Yan kUfısında mevkıinl muhafaır.a e- rıecmua taslağının aayfalarıf\da, mek Müteferrik : 
dc.'l\lyerek, istıfaya mecbur oldu Fn· tep aıralarındıkl kitaplarını bırakıp 
kat Stieber, kuracağı makineyi kur- k11lem11 sarılan delikanlılar glSrUyoruz 
muş, işletmiş ve mııklne onsuz da ki. "Savaf.. , "Vatan" , "TUrklük,. 
~llyecek hale gelmlaU. kellmelerıni, sapır tapır aakız çiğne· 

laayramdan 
Berberler Cemiyeti Evvel Maaı 

1 Fabrikaların 
lstihsalitı 

ve, anbuı ve malzeme bulunu 
latanbulun tramvayla nakliyat 
nevcu: ;rGllarla temlne lmk.ln 
dıtuı 8lSylemfftir. Şirket 
ıünde 17:l bin yolcu nakleclWr 
buıGn bu m ..ar 270 bine 
b~a mukabil evvelce 185 aniba 
'.ıŞtrken, bu m!ktar malzeme __._._., LEKE"'LERDE: yen birer mahalle kızı ll[ibllilil)lle 

KOMŞU MEM .,. 

1 

geveleyip durmaktadırlar. Biz bu 
mecmua •aalağının sayfalarında, mok 

Hakkında Takibat Yerilmiyecek 
'l;.ıcaret Mildürlüğil, berberler ce- AnUra. 18 (TAN) _Gelecek ayın 

mlvett hakkında tahkikata ba61amış- birinin ba.Yram rQnflne tesadüf etme
tır Bu tahkikatın sebebi şudur: Ber- il dolaJ18ile devlet memurlannın ay
berler cemiyeti. mektep açmak itin lıklaruu daha evvel alacaklan bak
her berberden 25 lrunll almaktadır. lwıda J'Bptlao neşriyab tahkik ttl 
Şımdi,ye kadar da 800 lira toplandığı Salfıhı,.ettar makam ıı~Ie dem~k;;.: 
halde, mektep açılarnrunı~tır. Ticaret \ dir: 
'MilclürlUgil, cemiyet reisini davet e
derek bunun sebeplerini soracaktır. 

StiebeT, lBM te 12,000 st.erliı e vn- ten matrudu macerapereatler g!SrCi· 
ran tnhsısat ile komşu memleketler- yoruz ki, kendi milletinin aamiml 
de casusluk teııldllıtını kurmıy me- ıul'1 aıkındıın bahseden Türkiye Ha· 
ınur edildi. O zaman ış başınd bu- ;ıclye Veklllni, yaru aOyara karıı, 
ıuıuın Biamark, Prusyayı birinci sı- 'slyHeten hakikati glzllyen,. bir dip· 
DJf bir Avrupa devleti sevfyesme lcırnat hUvlyetlle tanıtmıya çabala· 
JÜJı.;ııeltmek lsUyordu. Bu C.'lleli ta- IT\aldadır: Çünkü bu mecmuaya ao• 
bakkuk ettirmek için bir, Ud muha- r.runız, Türk mllletl, zaafından do· 
rebeye de alrifmek IAzımdı. Ona gö- '•yı sulh perlal kılıl)ına glrmlı bir 
re, PruSYa bir Alman m mleketl idi kurttur· Ve biz, meydanı boı, ken· 
ve bütUn Almanları toplaması, bUtUn dlmizl kavi bulduğumuz gün, dosta, Piyasada : 

fUbeJ.eri tarafından aarfolU• Alıtıanlara blkim olması gerekti ve düımana aırtlan glbi aaldıraca. ız: 

''Bu mesele blr kanun mev-ıuudur 
Büvük Millet Meclisi taW devrealn~ 
de olduluna aöre, bugiln l~in böyle 
bir wq yaptlamu.. Avans vermek su
retile dahi b6yle blr ,.ardımda bu
lunmak meselesi benllz babiı mevzuu 
delUdlr." 

meçhul 
1 
aısmark imparatorlutu kurarak bu Zira bizce "medeniyet. harp demek- Gümrükfekf MaDar 

meçhul ga,.eyi ıahakkuk ettirdi. tir .• , (1). 

Stleber, Blmnark'ın aradılı adam- Biz. bu mecmua taslııOının aayfa· .... 
ZABITA TEŞKiLATI: 

dı ve bu adamdan Auımt derecede ta- larında öyle ipsiz kuklalar g6r0yo· 
tifad.:? etU. Blarnark ııszOnü evveUl ruz ki, tqkllltı esasiye kanununun 
Avustur,.a,.a dikti ve SUeber'ı oraya ı vatandaıa verdiği hukuku çl(lnemek,. 
gönderdi. Vaztfe, Prusyıı taratından 

1 

hallı Anadolu TDrkOnDn kanında bl-
Uan olıuuıcak barbin lı7.aml muv:ıf- le, yabancı tohumların lekesini ara· 

tarafından kurutan teşkl- fakıyeU kazanmasını temin etmek ve mak, ve bu suretle, kendilerinden 
ukerl kıııml, b&r aQrl1 gllçlUk- bu ışi harbin bllf}amasından önce başkalarına: "lrkı bozuk!,. damga11 
brşı1qıyordu ise de, onun kral· başormakb. Blsmark'ın bu al"2llsu ye- vurmak gayretindedirler. 

aıördDlil bimaye. bu ıUç- rine geUrllmlı ve çok büyük bir mu- Bunun .çlndlr ki, artık bu mecmua. 
bertaraf ekne&ine kA!i •eli- va1fak.ıyet kaz.anılm~tı. dan bahsetmek istiyorum! Ve anlat· 
Prusyadaki aakert .sınıf, ken- (DEVAMI VAR) mak !itiyorum ki, bizi. hudutları ha· 

ini ve kaidelerini tanımı- rlclnde kanlı maceralar uıyormuı 
banCınm iflerine müdahale gibi göstermek ve yabancılara Türk 

en lluıyor ve Stieber'l adl hudutları içinde., Partı prenıl~lerine, 
bir teılkkl ederek, ona;::.~ teıkllltı esasiye kanununa, devlet al-
Juyınet venniyord~"----ak BUGUNKU PROGKAM yasetlne muhalif bir hareketin mD· 

bCWlD &ekAsuıı k.......... • 8.00 --- me•lll hUvlvetlle glSrUnmek latlyen ı.... esal u~•·-· 111,01 Orlıestnı ı lN muhalefete ra..,.en. m l.OJ lılllaik (PL) bu mecmua, bUtDn lddlalarlle udeee 
devam etıl. SUeOer-'i a.u Haberlu U.•o lulıdar yarım dilzOne hayalperutlft malıdır: 

ve tsıem17enler )'alna a.11 111aa (PL) 19•00 X.....- Ve bu mahft plyaaaya eUrUlmnl, gaf· 
clet11dl. Zabı\a da ondan nef- a.H Tnıell Uateal ll,U Haı. 11..,alan !etimizden d~en bir mOaamahenıR 

u. ÇOnkil onun, tejkllAtıni- • u,ıo Haberler de~ll, olsa olsa kuvvetimizden doljın 
edemiyor •• onun işi il.Si Proıırım ıt,45 Su bl ı ak d" 1 t idi bir be • ı1,as larblu' (Pi-) r • ıy ın n ne ıcea r, 

lbaslanDa •it ':1r .S: ıa,so Haberi• 20,u Racbo a· .. ıtni Cllnkü, bu mecmuayı çıkaran ya· 
onıın müa~ v ~ 14,0S larlular (PL) 20,45 Şarkılar rım dOzOne bozguncu müstesna, on 

Henüz Belli Değl1 
c;Umrllkteki mallann tesbit edll

ınesı mfı§kül blr safhaya girmiştir. 
Konşmentolardo. gilmrilk antreposun
da, diye g&terllcn malların, ;rapılaD 
tahkikat neticesinde gt\m:ilktcn çıka
nld!ğı anlaşılmıştır. Ticaret MUdür
ıoga, bu ayın ,.ırmı Oçilne kadar tA
clrlt-rln beyanname vermesini Uln 
etmiştir. Bu beyannamelerden de bir 
netice hasıl olmazsa. bir heyet marl
fetlle ~mrük antrepolarındaki mal
lar sayılacak, o zaman gümrOklerde 
ne mlkta,. ve ne cin.~ mal oldutu an
la:,1lacaktır. 

Dahiliye Vekili Geliyor 
Ankara, 18 (TAN) - Dahiliye Ve

ltiU Faik Öztrak bu akşamkJ 18,21 
~enine bağlanan hususi bir vagonla 
lstanbula hareket etmiştir_ 

RAMAZAN: 17 

Poliste: 

Bir Kondöktör Tren 
Altında Parçalandı 

Kilçllkcekmeceye bir kUomet.re me. 
safcdeki tat: ocaklarından taı yükle
mek üzere, hareket eden 92 numaralı 
katar, Çekmece civarına ıeldıtı es
nada blr vagonun kapısına dnyonmıı 
olarak etrafı seyrede ede giden kon
döktör Kerimoğlu ömer, muvazene
sini kaybederek düşmilş ve parça
lan."nıştır Ömerln düşüşünden khnae 
haberdar olamamış, tren Küçükçek
mereye «eldlp zaman "1n farkına 
varılmıııtır. 

Fatsa ve Zarada Zelzele 
Zara, 18 (A.A.) - Biri dün gece 

saat 19.22 de fiddeUi ve diğerleri bu 
s:ıbah birt> beş kala ve biri beş ıeçe 

Arttırıllyor 
lzmirder şebrbnize gelerek Anka

:aya giden SUmerbank Umum MO
dilrO Burhan Zihni Sanüs, barıka;ra 
ait muhtelit işler etrafında fU mala
ma ıı ver,lll iştir: 

.. _ BUUln Sümerbank fabrlkala
rındıa istihsalin arttırılmaaına çahfı
lLcııktır llk olarak Nazilli fabrika• 
aının 15 milyon metre olan buma 1-
maıttı 2C. milyon metreye çıkanla
<:akur. 

Sün.erbank fabrlkalannın maınO
Lfıt ve ını:.snuatını toptan ve hiçbir 
mutavusııa lüzum kalmadan utmaıı 
llzere merkezi lstanbulda olmak ve 
mü.'ıin. tehirlerde şubeleri bulunmak 
Ü'!'eJ"e bir &atıl bllrosu tetkll edil· 
me.ıttedir Bu 1a7ede devlet fabrika· 
laı-ı mamQllb plyuaya asprl ~tı. 
verllın.lş olacaktır 

ÖnUmllzdek.1 ComııuıVet Ba7n
mında Trabzon. Erzurum. Diyarbakır 
ve Samsunda yentden dört Yeril 
Malla- Pnzan açılacaktır. Bu şubeler 
toptan satış için de sipariş kabul e
deceklerdir. lpllk't tevziatı s:ıtış bilro
aı.ı taraCındaıı yapılacaktır. Ka:YHrl 
fabrlkosı da 20 numara iplik imal.Atı
nı &rttıracnktır. 

KarabGk fabrikası ela ta bacmlol 
genışletmektedir. Yakında hadd hane 
kısmı da fanllyete geçecektir. Fabri
ka, ~Ut tel de imal etmektedir Ta
lep olurıdıl,lu takdirde. çelik tel 

0

ihra
o da mümkGndOr." 

Denizde: 

Fırtına Durmadı 

tbUyaçlar )'ilzQnden bugün 16tl 
l.runifUr. 

VEFAT 
Meıtı- Dolı._ Pqsi Papnıa ııa.. ... 

bık lataablll Jatıdanııa lıumand8m _ _..,_ 

mlra!Q HQ'dar beTlıl :rnceal a..,u M 
ıu.a bb ..... ''lnd• .. u.,..ıa oW91tJ 
tablltan lnlnııluu7araı. praunlıa clllıl 
il ae•ı.rlal banta rammuıt11r. 
11-1 T•tria • ı•o c-.neaı ahi ... c. 
.. lıraeenlludekl Alnıaa haatlllıaa .. 
bWlnlerall Betlktaı • Han.ula ı.-e...ı 
rlltl De Oakııdera ııakb olunacak " Y 
alda ...... , lıılraarak ltaracaaJııaıeaeld 

llalırlaluıaa defaedilecelltir. 

SADAKA! FiTi& 

21 
40 
ın 

20 
14 

100 

htaabul llDftWll. Dl)'anet fikri ,t 
~Mtl urafındaıı wrllen bir fetT.,e 
lıtlnaden fitre ile aekltııı )'1lrt mil ... 
faaaınr temin için Hava turumu.ııa <#' 
rilmHlnl halta bfldlr-kıedlr. 

Yurttaş:----
Hayan• m•nff.. olaalar, - til" 

de" 6ac• ._ııdltıi Fani 1111Y"tft .,. IJ"" 
lanru çalı iFI blln lnanaa~r. 

olmasını çek u, 14,29 1t'7aaed ,._ aeklz milyon TUrk! "MUU Mlaak hu-
til d., zabıta:. on: be- lıur _...... 21,15 Xoıı..-a dutları içinde lnkifllf., preneiblnl da· 18. 10 - 940 CUMA olmak üzere Oç sarsıntı olmuştur. Karadeniz ve Marmarada fırtına 

B ıun manffalıı7eı ..., ıı.rı- ~ 
Wrleri ba ltUsboa batwır. Penler H11 
mUaalıııa .etil- ı.. hallllıat ... 
ittin ı,ı. dalı& dofnı n ~nılldh. ~ 
lıG Ulusu ıetiıll eden Fenlerin ltiltıııı' 
lurlı:tıııcla ıllylece etrafmıu:a bir lıere .... 
ın•lıla IHMttl bir kanaat elde -~ 
7lı Bbillı lı:llılclcri tanımalı. -ıan tıl' 
rtt bU'et •171D&lı n nsıflart11t :ırıınııaırll 
ııaı.n olvr. iste tta iti. OcGndl il.ta .W 
rall 20 • tlktctrin • 140 Paaar .cGal ,r 

Ol', onun. el 
1
•
1 

D'\.13'eUl nez- ıs ... At nnılan 21,JO Orkestra hill ve harlcf polltlkaaına temel yap• 
•1nıı::e1tlerl kir ve m evves haıı.t iddl edl 22,IO Rabu1er mı, olan CUmhurlyet Devletinin de• llılSAK 

oıı. 

Udadi 

a. o. &. D. 

4 il 17 24 
JllellUl oldu!unU a - U,11 J'ıl• 191'\dwı 23.SO Caabant (Pl) ğiımez yol11 UatUndedlrl 
l'akat hllkümdann himayesin- • 

il Jt 
u • " 14 

eden ve m!lhim neticeler ıa.ot l'rosraa 21,21 x: ....... 

Askeri Vaziyet 
<Başı 1 incide) 

zerine tanarelere karıı en aon 
ılatem ve ıayet mileaair dafi top
lar 7erlettirmi1tir. Bu toplarla 
mücehhez bir ıemi, tayyarelerin 
nldafmuma. bele ni110 alabile
cek Ahan cimıesine 'kati surette 
mani olabilmektedir. Bu ıuretle 
tecbiz eclilmit harp aıemilerınin 
bava kuvvetlerinden korkusu kal
ın&llllftır. 

AYDi zamanda Lıciliz dooan
muı, seri ve lnavvetli motorbot
larla zenıinlewtirilmiıtir. Bu mo
törbotlar bii7ük harp ıemilerinio 
etrafına denizaltı ıcmiai ıokma
mütachr. Bu sebeple tnriliz do
nanmau, Alman hiicwn kabiliye
tine karaı emin bir vuiyete erit
miıtir. 

tnciliz doaamnaıııırn batl> •
bumda faal rol alı,ı. lnciltereye 
karıı yapılan harbin mahiyetini 
deiiıtirebilir, battA lnıiliz adala
naı iltill pllnııun ıan dlltme
ahıde büyuls lnıi1 olabilir. 

yanın, Romanyaya knr• oynanan o
yunu Yuoanlstana karşı oynamak ls
tlyerek, Eplr ve Yunanistan Şimall 
Garb~lnln kAmllen Arnavut olduğu
nu iddia ettiğini anlatıyor. Muhabir 
daha tonra §Unlan söylüyor: 

"Tilrkler hiçbir dilme aldmetl gös
termemektedirler. Fakat~ ihtimal
ler için SovyeUerln vazfyeUnden e
min olmak latemektedlrler. Türkler, 
Suriye vaziyetini b{lyQk blr alAka ne 
tak1p etmektedirler. ÇUnkO Türk, İn
lilfs ve Arap menfaaüert' burada bir
leşmektedir. 

"Türk mllleü muazzam bir kuv
vettir. Türkleri &ecrit etmek için Al
manlar ellerinden ~elen! J'apacaklar
sa da Boğazlar tehdit edildi~ takdir
de, arz Dzerlnde hiçbir kuvvet Tür
Jdyenln mukavemet etmt' ine mAnl 
olamıyacaktır . ., • Sof,., 11 (A.A.) - Kral Bonı, 
dtiD aktam Alman Maarif Nuarı Dok
tor Ruat'u kabul ederek kendisiyle a
zan mllddet ıörllımiiıUlr. Bulpr Baı 
•ekili FUof da Doktor Ruıt'a refakat 
eden hariciye memurlarmdan Tnr
donld'Yi kabul etmfttir. 

A&NA VUTLUGUN TALEBi 
TJnna, 18 (A.A,) - stefani: A.r

D&V\I\ Fattat parlisi merkez komtte
afnln bir toplantısı emuında N•Zll' 
Beoria bir nutuk aöyltyereıt. blltil.n 
kuvveUerile İta)Jran İmparatorluju
nun ,.anında :rer alımı olau Arnavut
lutun. bu harpte metru "birçok a-
111Tblr melallbatnun bıhakkuk edecelf 
Jta'laatinde oldutunu be)'8n etmiftlr. 

(1) "Bozkurt,, sayı 8. 

Yunanistanın 

Vaziyeti 
(8-a 1 iMide) 

Evvelki gün Anadolu ajan
sının verdigi bu haberler 

henüz teeyyut etmemiftir. Maa. 
mafih, bilhassa İtalyanın Yuna
nistanı tazyik etmekte bulundu
ğuna şüphe yoktur. Anlaşılan ıu
dur kı, mihver devleileri Roman. 
yayı aldıktan sonra Balkanlarda.. 
ki hareketlerini tamamlamak için 
Bulgaristaru elde etmeye çalı§a.. 
cak ve tehdıt ile Yunanistanı da 
boyun eğmeye mecbur etmek is
teyeceklerdir. 

Fakat Yunanistan, Romanyada 
geçen hadiseleri görmüştür. Mih
vercilere el uzatmanın ne demek 
olduğunu öğrenmiştir. Ufak bir 
müsamahanın memleketin uıtik.. 
Wini nasıl tehlikeye koyduğunu 
başka memleketlerin acı tecrübe
leri netıcesinde anlamıştır. Onun 
için Yunanistanın bu tazyik ve 
tehditlere kolay kolay boyun eğe. 
ceği tahm.n edilemez. Nitekim, 
gelen haberler de bunu göster. 
mektedir. 
Diğer taraftan Yunanistanm 

hudut ve istiklalinin İngiltere ta.. 
rafından garanti edild ğinı unut
mamak lazımdır. Filvaki, İngil
tere Romanyan1n istiklfilini koru. 
mak için veni ği garantiyi yerı.. 
ne getirememiştir. Fakat bundan 
meslll olan :tiıgiltereden ziyade 
Romanyanın coğrafi vaziyeti ve 
hadiselerin seyridir. 

Halbuki, Yunanistanın vaziyeti 
bambaşkadır. İngiltere, Akdeniz 
hakimiyetini ve bu denizdekı em
niyet mıntakalannı tehlikeye ko. 
yan her tecavüzü önlemek mec
buriyetindedir. Yalnız bu zaru
retler de olsa, Akdeniz devletle
rindeıı b'iı'ı oftn Yunanistanın yar 
dımına koşmak menfaatleri iktL 
zasındandır. Binaenaleyh, Yuna
nistan hariçten gelecek bir teca
vüze karşı yalnız değıldir. 

llH 

KISA HABERLER 

Vatiaatoa, il CA. 4.) - u. a. A. 11 ... 
sueual 4-rlkaa efUn --""'- ...,.._ 
caaı edentı anı. '" .._._ -1>lar
Vaeinatoa'clalıi Amullcaa " ,abana d14'ı. 
matlara 111 HaU -•tturı •Karlııi lr.la !la· 
•aaecalı?. 

Aldılı cıe.a111aıda erd• nba)'lannıa ylııdc 
60 ı, 8111ta:ırtana ....._ il ı, AmufJı:u cllplo-

-~ TGacle H 1 " "baact dlplomatl•· 
na :rtb<I• ıo ı ı..aa.r.ıwı calill .. ı.cell ••· 
aaatlııf !ahar •ta.illerdir. Baalan bt, "91'811 
Teı aıekteıc batlna at.aılılene de, müıver .... 
letlerlala lr.uaııacalrrıa lnaııanlana adedi ,a. 
d4 biri llCÇllMIDfttlr. 

~!ANYADA: 
Mıdriıl, ıa (A. A.l - lfanrlar tıeıoetl. 

O.neraJ J'raac:oaaa f'lnaetl.... Wr uı,,ıann 
r•"1ftlıtw. H.nı. 8fttlmle ı. .. nıoı ııanahl·• 
ııın mıalıtelU -•kalarıam ,.oldelı tetlclllt• 
landırrlmaaıne llarv ..._11,lr. 
FRANSADA: 

Madrlt. il (A. A.) _ ,._....,,. akaaau, 
ubrle 41ohı 'bit' to1ı: aak113re a..W Cebeff. 
tankua h....ıı.t •taılttb. h ,_n.ta baql 
limanlara dbtlebe olııhıtaı ~ar. 

INGILTEBED& 

Lendn, 11 (A. A.) - Amtralltll ~ 
•ı•lld.alr.l kllctll ....... ...Uerlll .w... .... 
...... ı..rült1 ,........ "8tt*1amır b&Wlr
IDittlT: 

ltesol..., Llsınc, V8"111 Dffp1as .,. lam· 
mar 1toae bahllcı &eıat1erL 

ı..o..ıra. 11 (4. A.) - ...... il ..... ını. 
bndlrdliiae sil.re. ıın Blrbıd•t- &ertııltıd• 
ltlbanıı amiral llr Haarır Hanood aalrelblı 
llcmberlillne ve deıııia ıı.n.ı., ...ıs '9aa•lnll· 
tine ta:ırl" edllm.lıttr. A7Jll ıarllıt• hlher• 
amiral Jolıae To.e, da uaTataa ...__. 
baılnıma .. aabtnıe ntlrOecelıtlr. 

Bundan maada, Yunanistana rinin hoşuna ıttmez; çünk(i on
vakı olacak bir tecavüz, Balkan- lar, Balkan meselelerini kan dök. 
larda daha geniş mikyasta bir tL meksizın tıasflye etmek kararın.. 
kım aksıiliunellere de sebebiyet dadırlar. 
verebilir. Hatta Balkanların ka. Bu sebeple biz, Ywwıistaam 
nşmasını intaç edebilir. Böyle kolay hazmedilir bir lokma olma
bir kanşma ise mihver devletle- dığına bnlia. 

H:ısar yoktur. devam etmektedir. Maamatib dün 
Fatsa. 18 (A.A.) - DOn akşam ak~ma kııdnr denizlerde hlçblr kaza 

burada saat 19.28 da kıaa süren uld-ı kaydedilrnlş değildir. Yalnız bazı va· 
deW bir :aehele olmuıtur. Hasar purtar bir gün rötarla gelebllmJşler· 
)'Oktur. dir. 

.. catı11- 84fV ~l..E'I 

ısta'""' O•- Mft<Hh11ltl 

Hava Harpleri 
(Başı 1 incide) 

EVVELKi GECEKi HUCUM 
Londra, 18 (A.A.) - Hava Nezare

ti teblii ediyor: 
17/11 llluqrın ıeccai dlltman tara

rmdan Buyük Britanya üzerine yapı
lan taarruzlar, gene bilhasea Londra
ya teYcih eclilmiıtir. M•rked İncilte
reııtn bazı ıehirlcri ile Meraey mınta· 
kaıına da bombalar atılmqtır. Mem
leketin nir aksamma bilhaaaa Cenup 
mmtakala.rıoa brıı da münferid hu
cumlar yapılmııtır. Londranm ve •a
rotlanom muhtelif aksamına bir çok 
evlere bombalar isabet etmittir. Maa
mafib evler ve sanayi mUcneıelerioe 
ait binalara ika edilen ba1&rlar, eheaı 
miyetli delildir. Bu bombardıman ne 
ticeainde telef olanlar hakkında ılm
diye kadar alman malOmat, ölü ve ya
ralı pek o kadar fazla olmadıimı ıöa
terme'kteclir. Merkezi tncilteraıin bir 
tebrillde bir takım evler hasara aira
llllf ise de aanayi müeueaelerine ait 
bioalarda vukua ıelmiı olan basarat 
f'hemmi7etsizdir. 

DfinJdi hücumlar emasmda 4 d11t
man tanaresi tahrip edilmittir. 4 ta' 
yaremlz zaJ'i olmuıtur. 

OLENLE&IN SAYISI 
Londra, 18 (A.A.) - Dahili Bami

>-et Naant:lnclen bilclirilmtıtlr: 
ByltJ Q1 sarfında !nsiltere lb:erlıae 

:raPtlan bulırml.r aeticeainde 6954 si
vil ölmtlt •e 10615 al.U de atır eu
rette nralammıtır. Bu yelrilıı ,u •u
retle datdma'ktadır: Ölenler: 1920 er
kek. 2210 kadın " 694 çocuk. Diter 
2130 ölflnfln 1157 al erkek, 973 il ka· 
dandır. Yanlananlar: 4178 erkek '629 
kadın ve 675 eocuk. Diler 2133 pra
lıom 1231 i erkek " 902 ıi kadmdır .. 

ALMANLARA GORE 
Berlla, 11 (A.A.) - "Teblil,. TB7-

J'&relerimb LoaclraJ'a " İqilterenir 
Cenubu 8arldainde bahman aıkerl he
deflere lallcam etmitlvdir. Mü,kW 
bava tut1arma n.lmen Londramn 
Saranda. Victoria doldan civarmda 
Deptfort pnoda •e Londrada Tba
ma'in ŞlmaUııe i .. bet. edea bumda 
mllhim talat tahrip eclilmlıtlr 

Gece, Londradald endilıtri tH1aa· 
tma ve doklara aYDi zamanda Liver· 
pool •• Binnincbam'a ka!'1r yenid•n 
ban bllcmnlan yapdmııtD'. 

DENtz BABBt 
Lonclra, 18 CA.A.) - Amlralllk 

daJ.resile Hav• Nezarettntn müşterek 
~Jıti: "'DOn sabah sahil müdafaa 
'18rViaimiz.e mensup bir tanare, Al
eıao destr07erlerinden mürekkep bir 
'1llşmı.n tllotillhı &"6rmO.tür. DISrt 
ıemiden mürekkep olan düşman tilo
tlllAaı en.t açıklannda Batı:ra dol-

Afrika Harbi 
fBaşı 1 incide) 

Eden, Kahlre')'e gitmekle. ,.erinde 
elde edecefi sarih malillnata dayana
rak buı meseleleri halletmek iaıkl
nıru bulacak ve aJ'Dl zamanda lnciliz 
bükOmett de nziyeti bütün etrafıle lt
den'in vaııtasile öğrcnmit olacaktır 
Bu aıalOmat, ileride verilecet kararlar 
bakımından çok kıymetlidir. 

Mister Eden, Mısıra ıelıpeclen n
vel MaltaJ"B •iramıt ve müdafaa ter
tibatnu teftiı etmittir. 

MISIR PARLAMEN°ToSU 
Kahire, 18 (A A.) - Sözüne itimat 

edilir bir myui membadan 61rmildl
tine ıöre. Mıaır Parllmentoau, 14 T .. 
rlniunlde 7enl bir içtima denesi için 
toplantl)'B çainlaca'ktır. 

ITALYAN TEBLföl 
Roma, 18 (A.A.) - 133 numaralı 

teblil: Şimal Afrikıısmda hava t9'ek
lriillerimia, El - Daba •e Marsa Mat
nahda1d hava me:rdanlanıu bombar
dmwı etmi' ve El - Dike7la hava 
meydaniyle RJ-Daba-Matnıb 10lu ü
aerinde düıman teaiaat, kotlanoa ta
anıız etmiılerdir. Dolu Afrikaıında, 
ta)')'Uelerimh Aden limanım ve ıa:r
Pre saha.mı bombardıman ederek se
nit :raqmlar çıkarmıılardır. 

HUDUTTA VAZİYET 
Kahire, ıa (A.A.) - Shncli" bdlır 

Sollum ile Sidi Barnııl araanıdald Mı
ID' sahili bo~ tecemmfllerinden 
ileri atılmak için lllç bir taebbla a· 
llmeti ıöıtermemiı olan Mar..-ı 
Grulao ordusu kendine liperler 'ku. 
mı'tır. Bu siperler kıtı Din eden lllt 
t_iddetli :ratmmlar dola71Si7le tlmdl
lik rahatça J'erletmire el•eritll detil
M de timdire lı:adar .,.. u olu b· 
J'Ulann J'Btmurlar neticesinde • Ue 
dolmq olnıaaı ba rabatmhiı teW" 
e)'lemektedir. 

1 

Bu b61cede berhaql bir taamann 
mec:barf olarak cepheden J'aPllmaaı 
lhanclır. Zira ilci ordumın da c.abla
~ Batı t~mınmı ka7ahk tepeleri u 
hıma,-e eclflmi, bahmmütadır. • 

t 8a'1 ı tnctde 1 

la.,aa neticeleri kua~dan dl 
lrilıı olan ıilratle vilbete villyetle 
de Ankara lıtat11uk Umıım Mil 
tüne bilclicilecek ve ilk ııetice o 
tam eaat tam 21 de radyo Ue 
ilb olunacaktır. 

Yarm balkın merinde bahan 
zaman cm akmtıamdan 
için radyoda nnciD ve devamlı 
procram tertip editmiıtir Yarm 
yo eaat aekizde nqriyata batlı 
ve bili fasıla ... ı oa 7ediye ~ _...., 
tam dokuz eaat ııewrlyat yapacaJI!'.. 
Saat on yedide 3 saatlik bir faııl• 
soma eaat 7imılde de mutat 
procramı baf}Q'aca'ktır. Yannki 
proıramı prmkl nüabam•lda 
nqred.lccektlr. 

ViLAYETiN TEBLJQI 
lıtanbw Valiliiindm: 20 llkt 

1940 Pazar pnü umaml nilfıaa 
J'Bpılacaktır. Sayın balkın qaiıcla 
zılı huınslara dl'kkat etmelerini 
miyetle rle9 ederim. ,i 

1 - 19 llktetrin 940 Camart.-i '( 
ntl aut 13 e kadar bütttD dtitk&nla' l 
cık bulunacatından Pazar cüna
Dıtlnçlarm Cumarteııi cilnü 
ohuıma11 llzımdır. ..,J 

2 - 20 İlkteırin 940 Puar ~ 
aut 5 ten sonra solcata çıkdmall r 
nlmr Herkee bu ıaattcn aonra .~ 
metrllunda aayım ınemurana lrı~ 
ederelr memurlarm ıoracaklan ~ 
lere dolru ve çablak cevap •erdi"'"" 
ıcap eder. _... 

S - Doktor Pbe ve ille rbf IJll"' 
yaclar 1&71m pnü kapılarınızın ijll~ 
den ıeçcek ubıta memurlarına bl 
verilditi takdirde temin olunacal~ 
bu sebeple dahi 90kata c;dtdmall r 
saktır. _ _fi 

4 - Sapnm bittitl top ·~ 
illa edilecetiadea top atdmcl19 'ti 
dar sokaia çılauılardan 25 lir•P_:~ 
dat para caaaı almrnuı ~-~ 
c:elderin hapsedilmesi kanun i~ 
ıındaa olmakla kanunan ba hi!JPf. 
nibı tatbikine me,.dan nrflm~ 

41 ru ilerlemekte tdJ. G6nne prtlan çocukların aokaia çıkmalarmdall , 
ıayıtıı Civarda bulunan bafif İnafltıı: lllerhaia •J'lli auretl• meı'ul tut11 
kU\"VetlerJ düşmanı bularak. barbe c.aldannm hatırda tutulmaaı 1.,. 
mf<:bu. bırakmak l~ın, bütün ıllrat- dır 
lerl'• llerledller. Ölleden IOllra C6r- ! ___________ _., 
m• sarılan dUzelmI, ve nar 111 d•o hücumda bulunmuılaraıı da hıçblf 
blrar eonra kruvazörlerımlzden biri. ıabet ıtaydedenltmıı vt 'lahı 11111 
du.ınanı Landıendln J'ÜZ mil kadar 1 taa servıııne mensup bnmb rdıtftl' 
Bın Cenubunda uzalı mesafeden Ja- tay;,arPlerimb dUşmanıı taand flf1' 
lkalaınııtır Bunun Ozerine destro,...- mittir 
ler sOrat!.f çekilmlılerdlr. Gemileri- BuıQnıru Almar tebJltinde eri 
roh: d(lşman tllotillblnı takibe ko- methallnde blı dentt narbındeıı 
J'Ulmupaı da hava lfttikçe karardı• ııedilmeku Ve bir pmbniııe ~ 
ltııda.- dCltınan Bnıırt'e kaçmı:ra mu- sa~ ..uttf bUdlrUlnekte ille de. 
vaftak olmuttur. Bu takip ...,asmda ar.t &tOnde olmuf ve hiçbir ı 
d(lşman tanareleri eemilerlmize iki mhe iaabet vlkJ ol.rnamıştır •• 



~~ .... ~~. ( ŞEHiR uşAG•N•N NOTLAR• J ~.:-:;~).c._..~oz-==U_Mr ___ c_AD_PA_H_LA_n 

: ... U~f' ~ın ~ Unkapanı Köprüsü1 ~~,ı\::!!'=:=~;z: ==*-

Taf<vimde 
bir ~apralt 

r azan: Sevim SERTEL 

... Verilen Cezalar • Sığınak Yaptırmıyan 

g~:~~~~~~] Üstünde Can bazlık ~::d~~:~n·R~:;::·~.k~~!ü~~~;: 
Bu Değirmen 

Durmasın. 

Hürriyet ilan edilir edn 
günde yiiz elli gazete 

Up çıkar ve bir o kadar cemi 
teessüs ederken Doktor G 

İltereyı lstıla Harp halinde bulunan Ingi. nunlarını. istinaden kendisine tar 
liz hükümeti, memleketin lalanndan ikı tanesini sürdürme

sclametinı temin için bir çok ted- sini emreden ziraat vekaletinin 
birlere baş vurmuş ve halkı~ da bu emrini yerine getirmediğı i
onunla elbirliği ederek verilen çin mahkeme kendisini 200 lira 
kararların tatbikini istemiştir. para cezasına mahküm etmiş
Aksilık edenler cezalandırılmak- tır.,, 

llnkkı Topka:-•da bir "Yoksul 
yardım, ccmıyeti kurdu. Bu 
mıyet kimseden para isteın 
Sokaklarda para toplamda. il 

Rıza TJağruJ 

1 ıınn hnherlcrc göre, geçen 
t 1tı Eyml Altnnuynrun ln
g tl l' asker ihrncı açın ~cç. 

lldu. Bir gün evvel, J ngil
~tindc, en buyük hava mu 

1erındcn hırı yapılmış ve 
1ıJ-ınrebc miihim bir netice 
· AJnınnlarn. 185 tayyarc

'lit" ı t u nıiıştü. Bu biiyıık hava 
tb inde, Almanlarn ngır 
~~indirmeye mu\nffak o. 
~ lizlcrm kendileri de, şüp 
ı.t ki, ağır zayiata uğrnmış. 
:"(at ezilnıemişlerdi. 

1 gü.n AJmaııJar, istila te. 
lıt- bllfıil başlayarak ns
. vapurlnra l üklemişlcr, 

tok geçmeden vnpurtaran 
ttJ emredılmlştir. Çünkü, 
~bava kuvvetleri, istila Us. 
~ kullanılan limanlara 
ııtnıiı:ler, ve bu tarruz yii 
istila teşeblısd de nkame. 

1~ıştır. 1erenın hnvn kuvvetleri 
~ arttığına göre tstilt& tc. 
~ lltıun tekerrürü çok şi.ıp-

~ephesinde : 
"banlar, Romanyayı ışgal 
td.ıyorlnr, Romanyawn as. 

1 ~ noktalarında yerlcşıyor. 
~~are getirti)or, dcııız \ 'C 

il lcri vucuda getirmek içın 
. •ar. Romauyunın iş~uli 

~ !rı zaman, ışgııl kuv\•ellc-
'I •. " fırkayn kadnr vardığı id
. ~du. llugunkü habemırc 
~tal kuvvet.eri ( 5,000) den 
~{:Hcıır. 

lltıl a hükumetinin erkônı 
~lınıu, ltomaıı)a ordusunu 

llasılc modern bir ordu 
~tıf etircceğini ve Romanya. 
t lıtlinc burmct cdcccgmı 
'tlar. 
~ıcrdcn maksat, Roman. 
... ~~ umunıiycsıni )'auştır. 
. '&ti de bir hakikati unlat-
~ )a Almanlnrın budaluhf;L 

lll Jtoman~ ahların saflığı. 

11 
Ctnıek lazım gelir. Al
~ budala olnıadıklan mu

~ t ve onun için Romanya 
't~~ Yctişt.rmcye ve :.ilahla. 
td tuınuycl verııuyeccklcr, 

~u yetiştirerek kendi baş. 
-.ı \\la satın almayacaklnr-
t~ltıanyalılar da saf değildir 
~~t izzeti nef ıslerini koru
d hi"ıliı hürriyet \'e ıstik. 
en balı ediyorlar. Halbu. 

11 tıların girdiği yerde bahis 
~41°lnıaması icap eden şey. 
'ıı ardır. 

0 vakya, Polonya, Dani
t'ıı ?>:or, eç, Hollanda, Betçi. 
' 

11 
sa, ve nihayet Romanya .. 

1
1 ikıbete uğramışlardır. 

de hürriyet ve •stiklil. 
1~tıeyen asken cibrutun 

olacağı günü bekliyor. 

1 
1~ Almanlar Romanyada 
> 11tlar ve rahat rahat yer· 

b~ •i ~akıyorlar. Ve bir taraL 
1 §ı başarmaya çalışırken 
'~rtaf1an da Balkanlarda di-

ab hulmnya bakıyor ve 
~o lllnıak için her tarafı 
l'!~ıu. Bulurlarsa, bili u. 

...... ıar \'ar demektir. 

- 37 -
~ns esvııplan De ollu ve 
~ da duruyorlardı. 

'lıı n büyQk bir ıetıuıt ve mer 
)dunı 

bı Cra~a'ya yaklaşmıştı; Od 
u~llltıerın birbirlerini ilk do

et"j zamankı konvıınsıyonel 
~~ ~ n sDhtelığınden uzak, o 
~de ilade ile bakışıyorlnr• 

'· ı ağıı, dcrın ve sorul,itu-

~~ıre Tyoka sordu: 
lllt balıkLır huauna gider 

>': 

>lr, dedl 
~ela: • 

t tn de hayır, dedi; sonra u
~stuıar 

~~ıı:ıe sordu: 
,. itler b~una gider mi? 

l'ır, dedi. 
~<ta . 

1 ;rıı 
~ Ilı de, dedi. 

l Oldutar 
it . 

~ ~ "'naruvsky ile ben, çocuk
sade b ğlarılc ncmcıı cağ

ı,. lerek sempatıyı böyle ça
ltıucıık Ben bu yosına gö-

~ ~... . 
ıı-, •1.J ve s!lkQtJ adamı az, ta-

\r. 
iti iOnn. gcllp beni ziyaret 
tı lısa.ıde etmenu yazdı, Am
~ cevap vermeden önce. 
A~lr telgrafı beni Otradn'ya 
.. ~ .ın hasta idi; beni gör· 
~cıu. 

Zoraki Cambazlık : 

Dun Gazı koprusünü geçe
,.~ ulUA uu uuu .. .ı..u ~t:

vıraım . .nu Aoprunun bu gun ge. 
up te boyıe o.r şc:.ıt1l aıucagı, l!>. 

m~e vru .. ncaya kadar yenueşc
ccgı kllllın aıu.ma gcUrdı? 

Eskıdcn Azapkapısuıı Un.kapa
nına baglayan bu dubaların u.s
tunden geçmek tehlıkel1 bir cıım. 
bazlık, bir muvazenccilikti. Kop-
runün kalın d .rek döşemelerinin, 
gelen geçen arabaların sarsıntı
sından çiviler. oynar, her tarafı 
sapıı sapır titrer, birisi ytiruse 
her yerinden gıcırtılar. sesler ~ı
karırdı Bu, numara yaparken 
çalan orkestra gibı idi; muvazene 
cnnıbazlığını da köprüden geçen 
ler yaparlardı. 

Uçları kalkık direklerin bir u. 
cunda iken diğer tarafına ağır 
cüsseli bir adam basarsa o zaman 
her ikisi de. çocukların: 

- Tahtaravalli. ya valH! Diye 
oynadıkları oyunun ufak bir 
"kolpo., sunu yaparlar, sağ sc
lfımet öbür direğe atlayan sanki 
mahir bir sanatkfır gibi etraftan 
b r alkış tufanı beklerdi. Hele 
papuçların uçlarını aralıklara ı. 
liştirmemeğe son derece dik.kat 
Jiizımdı. 

Hiç unutmam. Bir gün mek
tepten dönerken köprünün tam 
ortasında bir kalabalık gördüm: 

r--Yazan :--·-ı 

{ ULUNAY j 
................... ....... 

ğını beklerken o hemen 'iıldız. 
dan iner. boşaltılan limandan bin 
helecanlb alelacele Topkapı sara
yına geçer. Herkes: 

- Geldi mi? Gcçtı ml? Gitti 
mi? Dondü mü? 

Deyır.ccye kadar tekrar Yıldı. 
za kapağı atar sanki kafesin ar
ksından dilini çıkarark: 

- Aldattım, buldattım! Ocrdı. 

Çınaraltı: 

bülvefs'nın türbesi vardır. Sey
yahları mahalle bekçisi viraneye 
götijm.ekten utandığı içın cnram 
şeklındekı çeşrnenın hazinesini 
impnratorun mezarı dıye goste. 
r:ir, onlar da içinden gürül gün.il 
su sesı gelen çeşmenin bol bol re
simlerin nhrlardı. 

Evliy~ı türbelerinın içinde ben
ce en çok dikkati celbeden Sulu
kule<leki <Atadede) ile şimdiki 
bclcdıyenin boş böğrüne soku. 
lan <Tezveren dedel dır. Çingene 
mahallesmdc olduğu iç n Atn
dcdeyt> yapılan adaklar gobek at. 
maktr.n ibaretti. Miıskül mev~ıde 
olanlar. • 

- Atam dede! Atam dede! Fi
lan işim olursa sana üç gobek a. 
tam dede' Derler ve işin ehem.mı. 
yetı nisbetinde göbeğin de nde-

unkapanı caddesi Atlamaya dini arttınrlardı. Konak arabala
. kadar düz g der, .>ndan rile Atadedeye gelip kıvıra kı

sonra meyilleşir. Vaktilc bura. vıra göbek nezrin eda eden ne 
dan un çuvalları yüklü tatar a. hanJin efendiler bilirim' 
rabaları moloz taşıyan aceme. <Tezveren dede ı ye gelince 
şckleri. odun beygırlerı dlikkim- lsmındcn de belli o1duğu nzere 
lnrın camlarını kırarak, etrafa zi. bu türbeye yağ mum pdak edi
foslar saçarak zil ve çıngırak gi.ı- lirse dedf' sultan hemen ıs ten ·ıen 
rültülerl içmde vefa yokuşun~ sal 1 şeyi tezelden verirmiş! 
dınrlardı: O zamanın. bel~ıvesi Türbedara bir gün sordum: 
burasını unar etmek ıstemış, yo- - Sahiden veriyor mu? Ho-
kuşun yukarısından toprak çeke. cam 
rek aşağı kısmı doldurmuştu. Bu _ Kim? 
sureUr yokuşun altındaki evler - Başında beklediğin zat... 
b~:incı kata ka~~r çukura gömüL _Başkalarına verıp vermediğini 
du~er. Bu ~enı ımar tarzına ev. bilmem Fakat nur içinde yat. 
l~~ şeklini _uyduruncaya kadar sın, bana adamakıllı veriyor! 
butun halle gunlercc pençereler- ,,.,===,,,....,---

tadır 
İngiliz gazeteleri her gün muh

telU sebeplerden dolayı cezala
nari kimselerden bahsetmektedir. 
lngilız halkının ne gibi dikkat. 
sizlik ve ihmallerden dolayı ce
zaya uğradıklarını görmek için 
bir ka( vnkaya göz atmak ente
resan olacak. Gazetelerden aynen 
naklc.>d iyorum: 

Sığınak Yaptırmıyan 

Mal Sahihi 

Yalan Rivayet Çıkaran 

Amele 

Can Dad cahil bir ameledir. 
Nasılsa bir yerde kulağına 

şoyJe bir hikaye çalınmıştır: Fran 
sız topraklnnndaki askerlerini 
tahliye için İngiliz hükumetinin 
Boulogne limanına gönderdiği ge. 

ı miler, sahildeki halkın üzerine 
ateş açmıştır ... Böyle ~ir rivayet 
tabü ki İngilterenin aleyhinedir 
ve düşmanları tarafından ortaya 

Büyük bir apartunan ~ahibi 1 atılmıştır 
olan M. Cons, bundan Fakat, bu kadar ince düşüne-

sc.klz ay evvel binasına yaptıraca miyen Can. kırk yılda bir kendi
ğı SJğınağın planını hükümete gös sinin bir şeyler bildiğini göster
termiş ve tasd k ettirmiştir. Ara. mek için bu havadisi önüne gele. 
dan bu kndar zaman geçtiği hal- ne anlatmıştır O aklınca. c;adece 
de bitmi~ olması icap eden sığı- duyduğu bir şeyi an'latmaktndır. 
nağııı yapılmasına bile başlanma- Fakat fngflterenin yeni müdafaa 
mıştır. Hükfunet M. Cons'u, kanunlarına nazaran ortalığı aslı 
apartımanında oturan 450 kişinin olmayan ve aleyhte rivayetler 
hayatını tehlikeye koymak suçun yaydı~ için suçludur. 
dan dolayı 250 lira para cezasına Bu yüzden mahkeme kendisJ-
mahkum etmiştir.,. ni memleket dahilinde halkı te. 

laşa vererek yalan rivayetler 
Tarlasını SÜrdünniyen Lord yaymak suçu ile üç ay hapse 

mahkum etmiştir. 

B iıyük arazi sahibi olan Lord 
Farlngdon, müdafaa ka. 

samc.reler \•ermedi. Bilet ~ 
dı. Buna rağmen fakirlere m 
kün olan her yardımı temla 

Son on altı ay zarfında 
fukaıa çocuk tedavi etti, bun 
437 liralık yiyecek, 266 1i 
ilaç, 35 takım elbise, diğer faklırwll 
lere de 2370 kilo sade yağ, şek 
sabun. pirinç, makarna, patat 
fasulya . soğan verdi. 

Kı1l bnstınnca fukaraya 133'1 
kilo kömür ve müessisinin öl 
mfinfuı yıldönümünde 225 
su. nileyc 307 liralık erzak, 
ban bayramında yine fukaraya 1 
gö\'de ko:run da~ttı. 

Yardımların lıstesini ya 
olsaın sütunlar yetişmez. 

A \"rupnda ( Arme dö Salfi) 
diklcrı bir yardım cemiyeti 
dır. Fakat teşkilatı gayet ge:n:0

1p11;.11 

Bu cemiyeti bütün dünya tanır. 
Milyonerler, mirasçısı olma 
zcnganJer çeklerle, vasiyetDllDl.e.il!I 
lerle a\ruç a\•uç para \•eril'Jer 
servetler bırakırlar, gazet 
~ıkar , hcryerde satılır. Velh 
Irat kaynaklan çok varlıldıdar, 

Bir de Topkapı gibi İstanbul 
en hücro bir köşesinde k -ı...ı• 

şu mütc\•azi cemiyeti düşün' 
Bunun temelini kuran elde 

mübarek hlr tılsım varmış! 
Bu değirmeni döndüren~~

\'C merhamet çağlayanı ne k 
kuvvetli imi~! 

insan ruhlu koca Fikret lla. 
~atta olsaydı, otuz iki senedir Haliçin Piyer Lotiyi vecde ge.. 

tiren manzaras:nı seyretmek için 
Unkapanı köprlisunü yaya geç
mek isteyen bir Frenk yamru. 
yumru tahtaların üzerine uzan
mış; başında bir sürü halk; her 
kafadan bir ses çıkıyor. Nihayet 
iş anlaşıldı: 

den elmerdiveni ile ınmeye mec. 
bur olmuştu. 

Vefa yokuşu ve meydanı bü
yük konaklarlle kibar bir m:ıhal
le sayılırdı. Di.ın buralardan ge
çerken Kürtlere ait tek tük ku. 
lübemsı evler gördüm. Bakımsız 
bir ağızda çürük dişlere benzeyen 
bu ısli yüzlü evlerin araları ne 
vakit dolacak? 

, L :OKMAtt ;. HElllıttN . OGOTLEltİ 
' . . . Şubeye Davet 

rül gürül dönen bu değlrm 
devam etmesi için kim bilir 
candan bir samimiyetle bıqln~~ 

Bıçare adam beş on adm yürü. 
m üş, elindeki baston bir :ll'ahğa 
girerek kırılmış; biraz daha git· 
miş, ayağı takılmış, başından me.. 
lon şapka uçmuş, alayım derken 
üstüne düşmüş ezmiş; kalkarken 
pantalonu çiv"ye takılmış, yırtıl
mış: sıkıntıdan yaka düğmesi kop 
muş, yüzünün iki tarafına kolalı 
iki beyaz kulak uzanmış: s·gına. 
cak bir yer aramak için doğrulur
ken tahtalann aralığına giren po. 
tinler nin uçlan sökülmüş. pa
puçlar timsah ağzı gibi açılmış ... 
Velhasıl daha köprüyü tamamla. 
madan bu daimi at cambazı kum· 
panyasrnın palyaço eksikliğini de 
o tamamlamış! 

Ahaliden biri: 
- Tutmasak kendin' denfze a. 

tacak Delirdi galiba! Diyordu. 
- Bırakın adamcağızı! Dedim. 

Belkı yüzerek geçmeyi daha e
min bulmuştur! 

Saklambaç Oyunu : 

Mevdana varmadan evvel, çeş. 
menin karŞlsmdaki çınann yerin
de yeller esiyor. 

Unkapanının selatin meyhane· 
lerlnde kafayı tu tan zomlann ge. 
çit resmi orada yap:ldığı iç·n çı.. 
nar altı o semtin eğlenceli bir ye. 
rlydi. Şahidi oldui!'nm şöyle bir 
vakayı da hatırladrm: 

O zamanlar İstanbulun nakil 
vasıtalarından biri de sürücü bey 
girleriydi. İki kuruş verince tJn. 
kapanından Aksaraya kadar tıkır 
tıkır giderdiniz. Bir akşam etra. 
fa omurca kokusu saça saça yo. 
kuştan biri çıkıyordu. Tam çma
nn önünde bir sürücü beygiriyle 
karşılaştı: 

- Aksaraya! Çeyrek.-
- Buyurun beyhn. 
Sürücü bir eliyle bey~rln diz· 

ginini diğer eliyle de eğerin dön. 
memesi için za~a kayışını tut. 
tu. Sarho~ ayağını özen.giye so-

Her sene ramazanın on be. karak birden fırlar fırlamaz hı
şınde !kinci Abdülhamid zmı alamadı, hayvanın öbür tara. 

Yıldızdan Topkapı sarayına ka. fmdan indl 
dar büyük (!) bir gezinti yaptığı - G~ldik mi? 
için köprünün hatıllan çivilenir, - Getd:k beyim. 
ötesine berisine biraz aşı boyası - Al çeyreği öyleyı:ıe ... 
vurulur, köprü, aşıkını bekleyen o-be•· N .• 
düzgünlü. rastıklı kart karılara o • ezın, 
benzerdi T Ded 

(Kudumu şahane) şerefine Un- ezveren e: 
kapanı caddesine de kumlar ser
pilir, yollara asker d kilirdi. Bü
tün 1Stanbul bu hazırlıkları göre. 
rek padişahın oralardan geçcce-

Vefada son Bizans imparato
ru Kostantlnln viranede.ki 

me.zanndan başka bir de Seyb E.. 

CiRCE 
Yazan : 

ANNIE VIVANTI 

XXJV 
Hnre11:etlmiz nefes ne.fese, seyaha· 

unuı KasaveW oldu. Hazin ve sessiz 
ba'ba evimize akşam geç vakit vardık. 

tlabart!. yOksck ve haıımcW, beyaz 
saÇıarı rüzgArda, benı kapıda bekli
yordu. Bir şey söylemeden beni ıcv
caıtlacL. Tyoka'ya da bayır dua etU. 
Sornuya hemen hemen cesaret ede
miyordum. 

- Annem? •• 
- Daba lyice •• Daha iyice, Gele-

ceğııllzi ôğrendikten sonra çok daha 
iyileGti 

l")'okP. dedesinin eUru korku ve a
cele ile öpmOıtü bile Şimdi. onun 
lçlo beı ~yder: aziz olao bQy\llt an• 
nesınh edasını; dotru geniş merdJ
ve'lieı boyunca. koşuyordu, 
~ağnwı· gülüşlerı Ue ayak patır• 

dılerı !lrınen bütün evi sardı, Annem 
de, ııabde•ten kendini lyil~mlş bul
dutunu söylüyordu. 

F.rıes. günü. daluı ıOn doğar doğ• 
maz, Tyoka, bahçeye lneylm, diye 
bent uyandırmıya geldi. 

Otrada'nm büyük bahçesi - be
nim çocukluğumun bahçesi - 7U 
kıyateti içindt: panldıyordu; Tyoka 
dn, yüksek hay~la her eeJ'8 

ttal)'aneadan cevtren : 
A0 V EVDI &I NANOGLU 

hayra.., &ıQm sıra koşuyordu. 
- Su.vt bak! Şu ltUçilk köprOye 

balı ı Kuçükkerı sen de ~rada oyna
dın mı? Sen de küçük oldun mu? 
- Vw baw. IÜPheli ve ~~ ba· 
lu_ycrdı. - Gerçek sen de kilçilcük, 
kilçtlciLl oldUL mu? 

Ueyecanlı ve gilllimslyerelc 
- Evet. dedlm. 
Küçük: 
- Oh! di7e bir çıltık kopardı, bu· 

~da bir salıncak varı B1r salJncakl 
Urhal 

- Swı sus, yavnım. .80)1lk anne
ciğin! rahatsız etmel Bak alnlrlerhı· 
den bas4.a,. 

- Buyük annem tşitmlyor ki .. U
yuyor. Hem blz gelellberi artık has
ta detlı Hasta olsa idi, dedem Kl
yef'l ııtmezdi. 

fyoka salıncaktan indi; tapllacak 
bir ağırlıkla UAve etU: 

- Slnh hastası olmak, olmıyan 
bir şey. ıstemek demektir. delil mi? 
SonTa is•.ediğinizi verdiler mt iyi o
lu:sunuz 6yle de~ ml? Peki, bQy{lk 
annem bizi lstlyordu. Geldik, t~ lyl 
oldu. 

Az durduktan sonr:ı )'ine bıışladı: 
- Ben de sinirlcrlmdcn hastayım. 

verem Miaeaen Girer mı 1 
Verem hastalığı mikroplannın en 

zivtı.dc nclea yolundan girdiği pek gü. 
zer izah edilmi,se de, bazdarmm riva
yetine göre de verem daha ziyade mi. 
de yolundan girer. Bu rivayet sahip
lerinin r kirlerine göre. verem hasta. 
lığının nefes yolundan girdiği o• 
labiline de, hemen daima mikroplar 
mideden ince barsaklara ceçerelr ora. 
dan kana karıfırlar. daha sonra da 
ba~a unıvlardan birinde yahut b1r 
kaçında yerleşirler. Hep onların de
diltlcrine göre. akcifcr vcrcminın baş. 
ka uzuvlardaki veremlerden daha çok 
görülmesi verem m·kroplarının nefc:; 
yolundan girmesinden dolayı değ"l 
akciğerlerin sathının pek geniş ve pek 
nazik olması neticesi olarak kanda 
bulunan verem mikroplanna daha ça
buk mafhlp olmasından dolaVtdır ... 

Bu rivayet doğru olsaydı, verem 
bastalıfından korunmak yolu da hav. 
lice defişirdi . O h:tlde veremli has
talarla yakından ihtillt etmekten zl. 
yade yenilecek ve içilecek $CYlere 
dikkat etr.uk llzım gellrd; 

Bir knç yıl oluyor. Almanyada Lü
bek ıehr'nde vereme ka'""' aşılanmalr 
istenilen küçücük çocı•k'ara, yanlış 
hkla diri mikroplar yutturulması iı 
zerine bunlardan bir çoITTınun verem 
den gitmiş olması o rivayetin dotnı 
lutunu ispat edecek mahiyette gö. 
rillmilştü. Hem de vereme kartı aş 
yerine yutturulan d "ri mikroola• 
içerken burunlan elle sıkılarak kapa
tılmrı çocuklarda. verem mikropları 
nm ilk defa akciğerlere ve onların Ü· 
zerindeki :ı:ara girmi' olmalan o ri. 
vayetin dofrulufuna artık hiç 1Uphr 
bırakmıyacak zannedilmişti. 

fes yoluyla verilince hayvan vereme 
tutulur. Demek iri Liibek hidiseıi de. 
nilen büyülı: kaza o rivayetin doğrulu
ğundan ziyade. daha önce l!boratuvar. 
larda yapılan tccriibe neticeler!nin 
insan üzerinde de dotru olduğunu 
gösterir: 

Verem mikroplan pek çok miktar
da olarak mideJ"e cirerlene o yoldan 
da bastalıtı verirler. Halbuki nefes 
yolundan girince pek u miktarda ol. 
duldarı halde tesir ederler. 

Bereket versin ki insanın -o htıdl
seye benzer bir kaza olmazsa- yedi. 
ği ve içtiği şeylerin içinde o kadar 
~ok m krop bulunmaz_ Bundan yal
nız süt meselesi değişir. O da aynca 
bir yazıda izah edilmiye değer. 

Şimdilik çıkanlacak neticc ~udur 
V crcm haıtahtı. en ziyade nefes yol. 
tarından girer, onun için en zlyad .. 
dik'kat edilecek ıey veremli hastalarla 
yakmdan -bir metreden daha kısa 
mesafeden- ihtilat etmekten sakın· 
maktır- Bununla beraber veremin 
mide yolundan da rireb"lecefini u.. 
nutmamak lazımdır: Verem m"krop
!!rı rok miktıır4a olursa_ 

Ynnn matinelerden itibaren 

(Sayımdan sonra) 

Fakat, o büyük kazada cocuklar 
milyarlarca diri verem mikropları lcf
rilmi,tl. Hayvanlar üzerinde vapıll' 
·ccrübclerde de veremi mide ycılun 
dan vermek için pek çolı: mikrop ver - ı 
mek llzımdır. Halbuki ayni cinsten 
hayvana on, nihayet .,.rm; mikrop nr-

rürk Mllletinln ve Tilrk Ordu· 
unun Kahramanlık destanı olaı 

Çl~AKKl~l 
G[~itMEZ 

Bir kırmw balık kavanozu içi.o has
tayım. .Oi.r de, bir av lt6peğj lç1n 
bacrtayım, 

YUzG. pençelerinin Ostilnde, gQ
neşıe ıu.arunış bir kocaman Polnter'i 
elll• lşarı:t ederek: 

- Sunun glbi bir av kl!peğl için .. 
- Aınma o Bear, yavrumı O ihti-

yar Be.vcıkl dedim; köpeği ok~ak 
lçl'l eğUCÜm, 

- Bcarı Bravo Beart Cici Bear! 
beni tanımıyor musun arUk? 

Bear bana kan içınde baygın iki 
göz kaldırdı; amma kımıldamadı. 

- Ne kndnr da mahzun! Belkı ha!'
tadır, dedim ve burnu serin midir, 
anlamak için )'Uzilne dokundum. 

Tyoka: 
- Belki o da sinlrlldir, dedi, Mu

hakka. o da ha!ta: çilnl.il bir kemik 
istl)'ordur. 

l'ürkçe ıs6z1Q - Şarkılı -
'Munuam Milli ve Askeri film 
Ezeldenberi Kııhramanlığı cihanı 
saran Tilrk Ordusunun yenilmez 
kuV\'Ct ve kudretinin Tilrk As
kerinin hiçbir kuvvet ve sllAh 
karşısınd& eğilmediğini bu film· 
d~ göreceksiniz, Şarkıları :va· 
pnn ve haı.ırlıyan SA DETTiN 

KAYNAK. Büyük Müzik ve Ko· 
RO HEV'ETININ lştlrnkile. Ta

nııuru,, okuyucular tarafından 

bu film~ malmıa mil11 ve vatnnl 

Yerli Emlııl!nQ Aıkcrllt 6ubeaiııduı ı-
1111 lU SU do~umla ,,Okack ehliyctnalT!eU 
ıı:ısa hirmctlller sevk edilecelı:lerinclcn toplan· 
ın.ıı ctıııO olan IJ - 1.Tcıln • !140 perıcmbe 
aOntl uıt 9 da nOfwı cU2duu n ukcrt vo
ılkaıarUe birlikte pbede bulunmaları. 

cuktı: 
- Verin zavallılara! 

Takvlmel 

2 - Aıkerllilııl tam hizmetli olarak >'•P· 
nııı olan ve baka7a bbnıı 127, us. ug 
dolumla erattan blllhare Use •• daha FC.k• 
aek melıtep mezunu olanlar d.o ~ol C(!nde 
anlı edllece!ılerdir. 

Yurttaş : ----
ab memlekette nQfuıun anaaa de

mek. hallıa. &ilven, ıtıkb ,... çat...a 
imkb ·~en bit ldareııbl ~ • 
mclıtlı. 

Gelmeyenler baklwıda ukerlik bıımıaııun 
19. ıuddeal tatbllı ednecelrtir. 

Kalababk TOrtboe bumdır Ttnlpe • 
b• c-ln&rfy•till ...... ... .. refWlr. • XadıJt&J1 AakerUlı tııbcaindenı ı - iL Teı· Bet yddanberi .,. ndu uttıjblua.• 
ııUmllzdekl u)'ttlllı l!freııece,tY. S.,.. 
memurlarına en dotnı maJClııatı ~ 

bu ltibarla dlmhuri,.etc baflılıfıamw. • 
nun (ulletlerlne lnaııc:ımuı c&et~ 

rln • 940 da Yedelı SabQ> okuluna ffk• edl· 
lecck olan. J'(lkselı: ehllJ'etııaındilcnn. mua· 
melderlnl yaptırmalı llrue 25.10.940 cuma 
•• en ıre\ Si • IO • 940 perıembe ınrıı ıv· 
be:ve mUncaaılan, dal halde haklanııdı ita· 
•ani uklbat :vapılacalı teblifat yerine ıet· 
mdr Orcre llln olunur. 

BAŞVEKALRT 

letıtlstllr Umum lılOdllrlqll 

')nllmllzdeki Çarşamba akşamı İatanbulun en büyük •••11111 
İki sini eması iPEK ve SARAY da birden 

oan 
Sark edeblyıtınm Romco ve Jllliyet'i. Sark Filmeillf{nin pheeeri 

L EY LA ile M E C N U N 
Ttirkçe Sözlil. yeni Silrler: VECDİ B•NGÖL 

Yeni Şarkılar - ve bütün Türk musiltist 

lJ atad S A D E T T I N K. A Y NA K 
Mecnunun harikulide güzel ,arkdarı 

MÜ NİR NUREDDİN 
Leyla'nın nefis şarkıları 

M ÜZ EYYEN SENAR 
DlKKAT: Bu mlistesna müsamere için fiatlara zam edilmeml,tir. 

Numaralı koltuklu eimdiden İPEK ve SARAY ~selerinde satılmaktadır. 

~--~ ...................... m, ............. ~. , 
~cbıyaı tanhinin altın myfaaıru ... Hakkın en parlak ı;aferini_ Sau'atıı 
en yüksek muvaffakryetini görünüz Kalem"nden kudret. .. Hürri)'et sev 

ı;sinden ates Hııkka olan aşkmd,n t"esaret alan Büyük Adam: 

EMİi~ ZOLA 
Bugün L A. L E Sinemasmda 

p A 
ESSİZ 

U L 
VTl..OlZ 

l\I U N i 'nin 
Kudretile tekrar yaııyor. DİKKAT: Londradan tayyare ile gelen 
'"T'iir'kr,. l>ııf:ll""''t Tnmalda harbin son vekayii. Bur.:ilrı cut 1 v .. 1 ~o d• 

"' bt;.,,.lcr Tel • 4~r;ııı:. 

,~l-A __ K_S_l_M __ S_i __ E_M--A--S•I 
Bugün son olarak 

Şimal Denizinde Casuslar 
T U R K"ıÇ E S Ö Z L U 

1940 harbine aid en son casusluk filmi 

'<ONRAD VEiDT - VALERI HOBSON Ve ı;en. çınlayan bir kahkaha ko
pardı. 

O zamar. koca kl!pek btr anda d1ill
dfi ve onun üzerine aWdı. Dişlerlnı 
gıcırdatarak, homurdanarak esvapla
rını ısırıyor. omuzlarını, göğsünü 
kanlı salyalara buluyordu. 

&. Şarkılar. 

;ı~::::::::::.:-'~~~.:=~:~~.,;·-;., saatı :ve 2.30 dıı tenrl1ftt1ı H:ııtk ml'tln .. ı ... 

Tyoka ~ığrışarak diıştil. Ben lru
durmu~ köpeğirı ilzerlne atıldım: boy 
nundan kulaklarından yakalayıp ge
ri .:ekmiyc çabalıyordum . Fakat kö
pek. muzlim bir gilrleyış ve kısa ku
duruk bııvlaınalan Ue azıyor. bir kı· 
nk bebek gib. çakılların üzerine ta
katsiz devrilmiş küçük Tyoka'nın es
vnplann. uınp paralıyordu. 

(DEV AMl VAR) 

1 
2 

G Ü N 

E K 
Sine masında 

B U 

p 2 TÜRKÇE SÖZLÜ FiLM i birden gösteıüiyor. 

• z o R LA TA y y A E c i (Büyük taklitli komedi 

• LEK E L i K AD 1 N :~ç~:~ı1ıua~:m 
Seanslar: Saat 12 de LEKELİ Kadm: 2 de ZORLA t1171reci, 4 dr LEKELi Kadın, e d ZORLA t11v" 

·--------· rcd, 7.45 de LEK'F.1.1 Kadın. <>.45 de ZORLA. Tanarecf --------



L 1 M ON 
, 

• rayyar· 
0tomot
Kamv· 
-.ıotr 

•ıltım 

tabl'flr 
nıakinar 
tsvlç~ 

mıımulft• 

~ R O Rut.ınıu.u...• ••• • ....... 11. uı 

Deoosu Galnt.ıı Karakö~ Palaf 
tıdn karıuında 84 No IBRAHIM 
TAŞCIOGLU ve ORTAKLAR• 
o w ın~c. T•lnr•• TA•u<nı ·------' 

TAN 

Bl R HAKiKAT! 

··uı.aın.a11 11c: C11Daıu saat Qemcıı.. ou "'euıne uc: ~ui!.l< ::.AA l'l 
ıiemcktir Cünkil: 

Pırlantalı ve elmaslı ıaıtlerın bütün lıakild evu..fı me$huru llem 
,,ıan SİNGER ıaatlerinde toplanmıştır Bunun için: 

Saat alacağınu zaman tereddütsüz SlNGER saati almalunnu ve 
saatin üzerindeki SİNGER 'markasına. müessesemizin adresine dikkat 
etmeniz 1.izımdır. 

Modayı takip eden her a~rl kadm içın laymetlı taşlarile ve n~fı~ 
1!flcmesile hakikaten nazarı dikkati celbeden böyle bir harikulade 
"SİNGER., saatine sahip olmak ldeta bir saadettir 

Çiçekleri 
F U J E R, 
Ş 1 P R, 

BEŞ BAHAR, 
ASEMIN, 
ORİGAN, 

FRÜİVER, 

P. T. T. Umum 
Müdürlüğünden: 

l - fdare ihtiyacı için 40.000 met
re- ~ahT!I kablosu açık eksiltmeye çı
lt:ınlmıştır 

S I , GER No. 82 • A 180 Elmas ve 11 Pırlanta~t S?O 
lira • Emsalleri gibi 15 sene garantılldır 

...._ \•dr~: ~JN(;FR ~AA1' Maea781a" fdanhul. F.minnnii Nn " 
~ w, 

Ağrı C. Müddeiumumiliğinden : 
1 - Eksiltmeye konan ıı: Ağrı Viliyeti merkezınde 78pılaea.k ecza evı 

f A R.P E J, 

2 - Muhammen bedel (400) mu. 
vnkka teminat (300\ Ura olup, ek
ı:lltmesi 21/10/940 pazartesı günü sa
at fl6) Ankara evkaf Apt da P.T.T. 
Umur müdürlük !5atın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

binası keşif bedeli: 42793 lira 42 kuruştur. 
2 - Bu ite ait tartnamc ve evrak tunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavelename projesi, 
C - Bayındırlık t,ıeri Genel ıartnamesi. 
D - Yapı ioleri umumi, fenni ıartnamcai, • 

f KREPDÖŞiN, 
i LOSYON v 

,.,_J LAV TALA t 

3 - İstekliler muvakkat teminat 
makbı.~ veya banka mektublle kanu
ni vesikalarını hlmilen mezkQr gün 
ve ııastte o komisyona müracaat ede
ceklerdir 

4 - Sartnameler, Ankara evkat 
aparumanında P T.T levazım tstan
bulda Yenı Valide hanında p T.T ıe. 
vazım ayniyat şubesi müdQrlüklerln
den bedelsiz olarak verlleceklr. 

E _ Tafsilatı kt,liyc hullu;a keşfi ve aiJıilei fiyat cetve1f oTOJeler ıs. 
tiyenlcr bu evsafı Ağrı C müddciumum.iliğinde görebilirler. 

3 - Eksiltme 31.10.940 Pcrıembe giinü sa.at 1,4 de Ağn C Muddeıumu-
militi odasında yapılacaktır. . 

4 - Eksiltmeye cirebilmek içm ıatcklilcrin 32~0 tına 51 kuru~luk mu_ 
,,akkat teminat vermesi ve bundan başka aşafıdaki vesikaları haıı olma11 

Karamürsel Sulh Hukuk Mahkemesinden: şarttır. . . 
A - Bir daha 40 bin liralık bu ribi işleri yaptığına daı~ vesıkal~:mı bır 

ıstidaya baflayarak ihale tarihinden en az sekiz gün evvel Vıllycte muracaat · 
la alacakları ehliyet vesikası, 

Karamilrselin Bilyükdere mevkiinde kain tapunun 46 cili:J 11 No. lu ve 
(5241) (8130) 

Nisan 940 tarihli Karamürsel ile Kavak arasındaki dr.niz sahasını ş3mil , .. 
"600,, lira kıymet takdir edilmiş "Dalyan,. Hakkmm mutanrrıfları T. C. Ta . OOKTOR ~ B - Yeni sene Ticaret Odası vesikası. 
baasmdan ve Karamürselin Ereğli köyilrıden Hüseyin ev atları Celllettin ı ı ç 1 p R u T 1 
Sezer ve Mustafa Ekit ve Mehmet Sezerln evlatları Abidin Sezer ve Ali Se-
zer ve Saliha ve Zehra ve Hacer ve Mehmet karısı Habibe Sezer ve Tevfik Cıld lve ve ZOhrevfve MOtehaa 

6 - Teklif mektuplan yukarda 3 üncü maddede yazılı saatten bir ııa;, 
.rvetine kadar C. Müddeiumumilifi dairesine getirilerek eksiltme komilY" 
, reislığine makbuz mukabiflnde verilecektir. 

mahdumu Hüsey'n Akman ve Hasan kızls.rı Emine Glılşen ve Fatma Oğu7 ~evoıilu Yerli Mallar Pazan kıı · 
ve Hasan oğlu Said kıırısı Ümmügülsüm ve evllitları Halil İbrı>him ve Salih ısınd a Po~ta ııokatı 1<ösesind Q 
Erduman ve Em' ne Güren aralarında iştirak halinde tasarruf edilen mü'k •. ..,""' T .. , . 4~·v 1 

Posta ile ıönderilecek mektupların nihayet uçüncü maddede yazdı aaaı 
!tadar ıelmiıt olması lazımdır. Ponada olacak gecikmeler kabul edilmez 

'9701., 

olup taksimi mümkün olmadığından satılarak şuyuunun izalesine karar ve 1 
r lmi~ olduğundan: -------

Uçuncu icra memurlu4:>ndan: Fiyat l\Iürakabe Komisyonundan : Tapu kaydmda yazılı olduğu üzere Karamürsel ile Kavak iskeles'I ara
' •r&y• Çl'Vtılmcıine karar verile:n .nanitatura .smda kain Dalyan Hakkt açık arttırmaya c;ıkarılmıştır. 
e\l'uıııır. birincı açılı arturma&ı 31.10.940 

Arttırma ilan tarihinden tibaren başlamış olup 7 lkinciteşrin Perşembe tarihine teaadüf eden paıarteal .ıll •aat 
günü aaat 14 de Karamürselde mahkeme başkatib" odasmda yapılacaktır ts.30 da htanbalda Sandal bedesteninde ,. 

( 7ayi~ olunan bu saat~e gayri menkul muhammen kıymetinin yüzde yet- lııymetlerirJn % a ini bulmadıtı rurctt• 
miş beşh:ıı bul.ı:"adrgı takdırdc en son arttıranın taahhüdü baki k~lma'k ııartile ZS.10.940 tarihine tuadOf eden cuma aanu 

, arttırma on gun daha uzatılacak ve onuncu günü Pazara tesadüf ettiğinden aynl mahal n ıaattc açılı anuraıa ıurctile 
ı lkin:iteşrinin 18 inci Pazartesi günü ııaat 14 de en çok arttırana ihale edile- aatılacatı Ub olunur. 

27 Numaralı İlan - 21.10.940 tarihinden itibaren Trakya malı ve Traky . 
nev'indcn birine kalite ).ığlı beyaz peynirlerin azamı •op an satış fiyatı, 40 
azami per kcndc fiyatı 50 kuruştur. İkinci nevi beyaz peynir toptan azami 37.' 
perakende 47.5 kuruştur. Biril"'ci nevi yağlı kaşar pcvniri toptan 67,5, peraken
de 90, ikind nevi kaşar peynir: toptan 60 perakcnd~ 80, ücüneü nevi Kara vı 
mümasili kuru kaşar peyniri toptan 45, perakende 60 kuruştur. 

cektır. -------~-------
' İpotek aah~bi al~caklılarla diğer allkadarlarm gayri menkul Uzerindek: 
haklarını hususılc faız ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteler' 
~5 g{in. içinde aatq memurluğuna. bildirmeleri aksi halde hakları tapu si:~i 

' ılc sabıt olmıyanlar satış ~edcllnın paylaşmasından haric; kalacaklardır. 
Satış masrafı ve gayrı menkulün vcrii borçları hinedarlara ait ı 

satış bedelinden ödenecektir. Tellaliyc alana aittir. 0 up 
E Arttırmaya iştirak için yüzde yedi buçuk teminat akçesi ven milli banka 
ı mektubunun ibraz edilmesi lclzrındır. ' 

Gayrimenkul üzerine ihale edilen 'kimse derhal veya verilen mehil içi d 
!I Ntrş bedeli vermezse kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunana b n d c 

kabul etımzse yedi gün müddetle ve yalnız ilin yapılmak suretiyle şatı~u lf~ 
zoJunu~. ye arada. hAsıt olan fark il'k ihale edilenden yüzde beş faizle ve maa

i rafla bırlıkte tahsıl olunur. 

Fazl:u h~sustaki eaı:tname muhteviyatmm berkesin cörmesl için açıktır. 
> .,D tafsıllt almak ıstiycnlerln 940/195 esas sayılı dosyamı;ı;a müracaatlan 

ı ... n olunur. "10067,, 

Dr. İHSAN SAMİ 
Gonokok Aşı s' 

Belsoğuklutu ve ihtillUannı 
karşı pek teslrll ve taze asıdır 
Dlvanyolu, Sultenmahmud tür· --..,=-• besi No. 113. 

KERESTE BiÇMEK iÇiN 

Otomatik Bir Şeride . , 
hltiyac; vardır. Mevcudu olanlar a

şağ:daki ndreae müracaat edebilirler. 
Vemlt v•pur lıkelc.I Limoncular ıo· 
kallı No, 7o Nuri tıık, Telefon: 23181 

PRE SIZ YON SAATİ 

Başlıca vilayetlerde acente aranıyor. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan : 
1675 lira 68 kurut keşifli Universi~~ .~alim taburu binasm_rn çatı tamirinin 

Gemlik Belediyesinden: 
k k 'itme ile ihalesi 5.11.940 Salı gunu saat 15 de Rcktörluktc yapılacaktır 

taçı keli 
11

• 126 liralık muvakkat teminat makbuzu ve en az 1000 liralık bu gibi 
ste erın · ·· 1 t b 1 V'li · d l · . t ~ dair iahledcn sekız gun evvc stan u ı yctın en ı. ınmış ehlı 

'C 
a; 

n 
ff 

KEN i 

T. IS BANKASI 
KÜÇÜK 1940 

CARİ HESAPLAR 

iKRAMİYE PLANJ 

---------------, f' .... , · ·· T k . • :rnl ıuş ın . vımı 
~~ 17 Cumartesi 

iftar 17 ,2!:.Jms_!1k ~ 
eMLAKlŞ. alıcı ve s~tı~ılaru 

en büyük rchberıdır. 
Gnlauısııra::v Lisesi karşım No 

1 ı:ı 4 Telefon 49010 

Elektrik Tesisatı 
1LAN1 

ış yap ıgma •ıc. ti ı..e ·ı 1 1 K ·r 'k e 940 yılı Ticaret Odası k ... ı anm ıı.ımı o ma an. eşı , ııartna. 
yet vesı ası v .. l '" k ·· ·· ı b'l' 
mc, mukavele projesi her gün rektor u te ıorn e ı ır. 

HiRiKTiR 
1940 İKRAMİYELERi -
1 adet 2000 llralık = 2000.- ıır. 

• • 1000 • = sooo-
6 • 500 • = sooo-

12 • 250 • c: sooo.-
40 • 100 • c 4000.-
75 • 50 • c: 1750.-

210 • • = 5250.-

Ketldeler: t tubat. 1 may•• 
t aOustoa t lklncltearln tarlt.terlnr 

1 - Gemlik belediyesinin Gemlik
te Sunglpek fabrikasından alacağı e• 
le.lctrik c~reyanına muktaz.I olan tesi
sat m.Jzemes· kapalı tnrf usulü Ue 
ehiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 4/11/1940 pazartesi 
günü saat 15 te Gemlik belediye dai
resinde belediye encümeninde yapı
la<"akbr, 

3 - Bu tesisaun kablo tel kısmı 
ııaıiç muhammen bedeli 7472 Ura o· 
lup muvakkat teminatı 560 lira 40 
kı:ruştan ibarettir. 

4 - Bu tııc ait proje, keşlfname 
ve diğer evrakı fennlyeyi tstanbulda 
Karakö> eski Gümrük sokağında Çe
ı;eyan banında 18 No. da Yüksek Mü
hendis Şehsuvar MenemencioğlundaD 
hu zamıan görebilirler, 

5 - Talipler muvakkat terı:lnat 
mektup veya makbuzlarını 2490 sayı
lı .lcanun hilkilmlerine göre haz.arlı· 
yacaklar. knpalı zarflannı yukarıda 
lltiııcl maddede ynzılı saatten bir sa
at evveline kadar makbuz mukbllin
de teslirr. etmeleri llzımdır Postada 
olan gecikmeler kabul edil~ez, 

EyOp Tapu ılcll muhafızlıOından: 
Ey!ipte eski Topçular ;y~ni Ramı Ye
nimaha!lesi KOı;ükköy sokağında eski 
22 numnrc.\ı gayri menkul tapu kay
'h?ıı nazaran hissel şaylalı olup tah
mınen 40 sene evvel hissedarları a- 1 
rası~da harken ve ndıyen bill!r<ız 
taksım ~!ldlği ıddiaslle h•ssednrdıın 1 
Abdülkerım peynirci ve Abdülmecit 
Akı;avdar ve T.nhsin Kıırlak tasar
rufları altında bulı,ınan yerlerin nam 
!arına müstakıllen tesclllni istedikleri 
clheUe mMkür cayri menkullerin su
reti tasarrufu hakkında 6 İkinclteş
rin çarşamba ıuna mah:ılten incele
me yapılacağndnn bu yerlerde lli~ği 
olanların mezkür günde mıhalllnd~ 
hazır bulunacak memura veya Eyüp 
tapu sicil munnfızlığına milracaaUa
rı ılfın olunur. 

~•IPI' "f N•.rt7at MlldU'11 ıı.m .. U4:MA"' 
•t"t .. , "N•tnnt l L..I TAN Maıbaıu 

1 - Mevcut numunesi muclbmee 100 adet bot .. rıı puarhkla .. tm a
lınacaktır. 

II - P:ızarlık 21/X/940 Pazarteıl c{lnU aaat U5,!0 da Kıbataıta ten. 
zan ve milbayaat oubesindelci alım komisyonunda yapdae&ktır. 

111 - Nılmnne sözü cecen oubede görülebilir. 
IV - lstckiılerin pazarlık için tayin olanan .Un •e saatte teklif edecek

leri fiyat iberindcn % 7,5 güvenme pıralarile birlikte mczkQ.r tomiıyona mtı
racaatlan. (9794) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
BANK ASI ZiRAAT 

Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

~iraf ve ticari hPr nevi banka muamelel1ı1'1 

tt.l 

Para Biriktirenlere 28.800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
%1raat 8Hıkaaınd• ıcumbarah ve ltıbırsız taurrut tıeuplarınd• en az 50 

llra11 bulunanlara aenede 4 deb çeklleeek kura ile •taOıdal<I pllnı göre 

ikramiye daOıttlaeaktır 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lir. 

4 • 500 
.. 2 .000 • 

4 • 2110 • 1.000 • 
ıo .. 100 • 4.000 • 

100 • 50 • 11 .000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 1.200 • 

Dl K KAT: Beaaptanndald paralar bir sene tçtnde SO liradan •satı dOşmt. 
Yenlere ikramiye çıktığı takdirde -., 20 fazl~le verilecektir. Kuralar 

senede -t defa. 1 E;ylQ.). l Birtnd klnun. 1 Mart " 1 Hazıran 
tarihlerinde çekileeektlr. 

8aş, Diş, Nezle, Grip, Romatiı 
Nevralji, Kınklık ve Bütün Ağnlannızı Derhal Kesel 

tcabmda ründe 3 kaşe alınabilir T AKL1TLERİNDEN SAKINI_rf!!. 
!TF.R Vl':RDE PULLll l<UTULART fS~ARLA tSTF.Vt111v 

c. • \. • 7 4...-, ~ ' . • .. • • ii~· I\ . ·: .. , ... .. !!'.' -1_.· . .. .. ~ . ~ 

Büyük Türk Şekercisi 

H A C 1 B E K I R Mamulatı 
Her kesenin har~ıdır amma, bunları yapmak 

herkesin harcı değildir. 

ALİ 
HA 

MU H i D D i.N 
C 1 E ~ 1 

Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, 
Karaköy, Kadıköy 

Siparişleri Ticarethanenin Merkezi olan 
Bahçekapıdaki mağaza kabul. eder. 

,~ .. , - ' .. . -

~SMANLI BA s 
TURK 

TESİS 

ANONiM ŞiRKETi 

TARİHİ 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriycti ile mUnakit mubvetenameııl 1lf' 

Numaralı 10/6/1931 tar·hli kanunlı tasdik edilmistlr. 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

thityat akçesi : 

10.000.000 İngiliz Lirası 

1.250.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerinde 
PARIS, MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISffi. KIBRIS, YUNANIST ~N. IRAN IRAK, F~ 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri 
'YUGOSLAVYA. ROMANYA, YUNANiSTAN . SURiYE. LUBf'fı' 

Filyallcri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardlr 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Re~ahı cari ve mevduat he~apları kiişadı. 
ricari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat 1§ 

'°on tosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 

Senedat tahsilatı ve saire 

En yüksek emnıyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

1'~vasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veyi 
kuınbarasız) tasarruf hesaplan açılır. 
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Karacabey Harası 
Müdürlüğünden: 
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1 - Hıır•nın çok ıqymetll damız

lıklarındıır olup reforme edilmele 
rinden satışları kararlaştırılan muh
telıt ırklarda tıayvanaı pazarlıkla 
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fıar11 merkezinde satıla~aktır 
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1 astlıyar: pazartesı '!aat on beştir. I 
3 - Arzı. edenler satılık hnyvan · , 
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Bu akşam -ıaat 20 30 da 
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Bu akşam saaı 20 30 da 
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