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Bugünkü spor hareketleri 
F~nerbalıçe st~dı: Vefa - İstanbulspor, saat. 

11, Galatasaıay • Altıntuğ sıuıt 13, Fenerbah
e. • Topknpı, saat 15. Şeref stadı: Beykoz • 
SuJeYmaniye, saat 18, D~ikt.a~ • Beyoğluspor, 

lıl0STAKlL YEVMi GAZETE 

Pazar 24 lkinciteşriı 1940 

Müstet1lilerden nefret etmek 
"çın, sebebiyet 11erdikleri bütün 
fenalıkları bilmek klif idir. 

Chateaubriand 

( Şerlııt 2 ncl aahlfemiade) l aat 15. Sipahi Ocağı: Konkuripik, snat 14. _J 

........... -=--------~~~·--~~~~---~~~~~~~~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~ ...... ---c-----------------------~ 
Telefon : 2 O 5 Z O 

TeJı. Tuviriefkir Istanbul 
,__ ___________________ _) 

C·· 
.... !.'!.~!! .. !!.'!!..'.~! 

laıe itlerinde 

aür'at ve ıiddet 

lazım 

.A • 

FIIDA ö 
son (!elen isviçre gazetelerin-

de şöyle bir h:? er okuduk: 1 
..:İsviçre Federal Hukümeti, es
~-ltl odun ve kömür üzerinde ih
;::'da devam ettiğini grjrereks 
r., elce tayin edilmİf olan 5 bin 
&.~ rıakit cezasını 30 bin fran
~ ~karmıf ve ayrıca da bir sene 
._:ıı cezası verilmesini tahtı ka-

--------------············--------------

' almııtır. icabında hapis ce -
~1 ile nakdi ceza da birle~tirile
ı...;. ayni tahıs hakkında tatbik o-

Komutan dün Merzif ondan Ankaraga 
gitti, geni vazifesine bugün başlıyor 

--------
Örfi idare Komutanı Ankarada Henüz takyidat mevcut değildir 

caktır.» j Ankrırn, 23 (Telefonla) - Öd'i 
>t bviçre, Avrupada, dem~kr.asi- iclaı·e konıutnnlığınn tayin edilen 
it "e ~nun mt"snedi olan hurrıye-1 Koı-gcncı al Ali Hızn A rluokal bu 
\ete~ zıyade hürmet eden memle- akşamki (diiıı akşam) trenle l\Ier 
~lir. Orada, ferdin hürriyetine zifondnn Ankaraya geldi. Bir ç)k 
~Y!t, bir nevi ihadet haline geti- Generaller ,.c do tlaı ı larnfııı !.:ııı 
~"l!lı r B · 'b ı · · A amlmi bir sur tte karşılandı. is· 1'ı,._ f.ır. u ıh ar a lsvıçre, ~- tasyonda kendisini Ta viri Efkô.l' 
~n göbeğinde, zulmetler 1 

• namına selamladım. Çok snınlnıi 
~ e, tek baıına nur gibi parlı- ve gillcr yüzle te,ekküı· ettikten 
~ Ve etrafına medeniyet, in~an I soma banıı şunları ı;iiyledi: 
'Urları ıaçan bir ıaıılacak Görüyonıunur. ki henüz yol-
...._l? Jekettir. Hele ıağı, ı;olu, ti - dan geliycı,.unı. Şimdıki halde söy-

(Qr_f_i-id_a_r_e-ne_d_i_r_i' 
Örfi idare, bir memlekette harici veya dahili çok yakın ve va
him bir tehlike kartısında tesis olunur. Meseli, devletin harici 
emniyetini tehdit eden bir harbin patlamak üzere bulunması 

Örfi idar~ komutanı Korgene
ral Ali Rızn Artuokal'in iki güne 
kadar şehrimize gelmesi muhte • 
meldir. Korgeneral örfi ldıu·e ka
nununun kendisine verdiği sala
lılyctlcr dnhillnde lüzumlu gördü
ğü tedbirll'ri bildiren bir beyan
name neşredccektfr. 

ı;' cenubu, topyekuncu devlet- (Devamı ıayf;ı 3, sütun 8 de) 
'-ı "e onlann ortaya attıktan ay- ~ ı 

~ (paradoxal) nazariyelerle ,11111._._ _______ ~---•••••••••••-•••••••••••••••••••••••••' 

Öı-fi idaıe komutanının beynn
namesi neşredilmediği müddetçe 
normal hayat devam edecektir. 
Herke C!;ki·i gibi her znnuın ser
bestçe dolaşabilecektir. Henüz hiç 
bir tnkyidat n evcut değildir. 

veya dahilde memleketin herhangi bir kısmında devletin ve vatan 1 
daıların emniyet ve aıayiılerini tehlikeye maruz bırakacak olan 

(Devamı 11yfa 3, ıiltun 2 de) 

~i~~o': .;:;;
1

~::~:n!s:~::~~~ Orfi idarenin akisleri _r.Asker"ı vazı·ye:'lt -..... ı Kraldan son!:! y ugoslavga 
'- nberi devam eden milletin ı l ' 
ıı...._ """n hakkına ve hüniyetine Tu·· rk·ıye Buloarı·stan 
~ esasına, buııün hali ayni lft • f • 1 A 

~ ve aaıabetıe aadık kaim" llihverc:.ilerin aon sö· • • lS lıQ mı 
~ası, bu milletin hakiki me- tam istiklalini ruımeıerı harp vazı- Başvekıh de -----
~et sahasında ne bükülmez ve k ? 
~l bir seciyeye malii< oldu- oo··stermiş yetınde •• teaır haaıı Almanyaya edilece 
~_ıöıleri kamathrıcı ve ıö - a etlebillr? -· 
~ ~çıcı bir bürbandır. b 1 Ya a oı·dı·yor 

'ıL...._..,Yete olan merbutiyet ve U Un U yor ~u Ku~a~~anlannd•ı • 
~ "•selen fU birkaç satırla mekll General 
ı.:..· Ve telbiı etmek istediğimiz Bu, yalnız bir siya- İhsan SABİS 
~. memleketin selameti ve set değll, ayni za- __...._ ...... 
~ hayalı mevzubahı olduğu Rı·enııeı· görüşmeslııcfoıı sonra 
.~. bazı esu ve kaideleri ta- manda mihverin harp siynı>elinde faaliyet çoğalılı. 
~ ta d' U 1 d t 1 Bugünlerde l\lihvercill't• yeniden ~ dil etmiye, zecri ve fe ıt zer n e 89 r ya. biribiılerile }>ek çabuk AÖI Ü~Ü· 

\la._ ler almıya lüzum görmüt pacak bir hareket- yorlar. İngiltereııiıı tekllfledııe 
buıuıta en ufak bir tered· henüz cevap vernıiyen Ru!<Jamı 

.. aaf ,öıterrnemiftir. tir. TUrklye' gafll Bcrlhıdeki ınüzakereleıin<kn t'Oll• 

bin lavirre francı, lnzim pa· 8YfanmamlJ8 az- ı·a her iki taraf kısa bh-cr tebliğ 
.. ağı yu~vı 10 bin lira t I ti neşrettllrr; ve her iki tıırarı nlA-

• tlindeki malını birkaç frank me m ' r. kadar eden meseleleı·dc l:nrşılıklı 
satmak l"'bi, alelade bir 71 k. ı·· l nnlu!fınıı yapıldığını söylemekle 

1 
U .. r ıye UZUm U iktifa e.vlcdiler, Bundan onrn a cüriim bile te•kil etmİ· ı 

t.. "' l\lnı eşal Keitel Marc~ul Hadoglio 
~ ~ fiil için l>ir tacire, lsviçre - Joo., .. f db • l • ile güı·ü~tü. 1spnnya Hııı-ıcıyc 
~ "- memlekette on bin lira 1 goraugu e ır erı Nazıı ı Stıı•rnno SUl\('J• ve İtalya 
\.... ._ ceza ve bir sene de hapis l t Hariciye !\'azın Kont Ciııno da 
~ •enniye kalkıtmak, pek iyi a mzş lr. Almanynyıı gelililer; 18 ikindtcş-
~--- l'b k m u ı inde Berchte~gnden'de 1Jltler ile eL -uz ama, ga 1 a 0 ' - Londra, 23 (A.A.) - Reııtcr a.inn-
[.~ b" "k ı· 1 J.;:liriiştüleı·. Hu görüşmelerde Al-
~d uyu ve ma um meme- sının siyasi muharı-Iri Türkiyeııin ınanyn llaı id~·e Nnzırındaıı bnş· a... · e ayni cürüm irin idam ce-
~. ~eııniy• muadı'l "'addedi!ebi- verdiği son karar hakkında diyoı- ki: ka :f'ilhrerin başkumandanı sıfıt-
" "" tile erkanı hanı ı eisi olan l\lnrc-Ankıır:ıdan gelen H• Türkiycııiıı ıı. şal Kcitel ilt• hazır bulunıııtış. 
~~ lllisal gösteriyor, ki fevkala- Boğazlar mmtakasındn öl'fi idaro j. (Dev•mr uıyfa 3, ılitun 1 d•) 

~'. b anlarda fevkalade tedbir- kiyenin Balkanlardaki vaziyeti ciddi 
ı:~ ~ luıı cttlglni bildhcn haberler, Tlir-ı ._ ____________ ...; 

~ •t.ti. isviçrede bile nrnıruiyet tclôkki ettiğinin V(' gafil nvlıııınıu. Rumanya da 
'~•Yor ve bu tedbirlere karşı, mıyıı a;:ınf'tmi:ı olduğunun yeni 'bir 
'\ ~· Yet i~ıkı memlekette en u- cielilidlr. Harbin başında Alman mu u ı kt 
'kit s .. dnyı itiraz yükselmiyor. \'nffukıyctlerınin yarısı, Almanynyn UÇ er pa ına 
~de, Cümhuriyet hükumeti, kOll'ŞU devletlerin Almaııyacn bir .·ıt·ıhak ett•ı 
\ı...-..e hulund·ı<;umuz buhranlı tahrik suretinde telakki edeceği kor· 

-. -
Slovak Başvekili de 
Berline hareket etti 
Laval Parise gitti 

BeıUıı, 23 (A.A.) Stdani: 

Bulgar ajansı Bul
garistanın Y u n a -
nlstana nota ver
dlil, Türk ve Yu
n a n hudutlarında 
tahfldat y a p 1 ı l ı 
hakkındaki haber
leri tekzip ediyor • 

Bazı efradın 

terhisine karar 
verildi 

Roma, 23 (A.A.) - Slefaııl: 
Bulgar Rnş,·cklli ile Ha1ielyc Na

zın pa7.ııı·lesi ı.rünu Sofyadan hare
ket ederek Beı !ine gidecekleı dlr. 

1 Sofyn, 23 ( A.A.) -· Bulgar ajan
sı bildiriyor: 

Bulg.ır hükumetinin Yunan hükO
metinc herhangi bir nota vermek ni
yetinde olduğuna ılııir bazı ecnebi 
ğııtctclcrde çıkan haber, fl'nn bir 
:fikrin mahsulüdür Ye tamamen uy
duı nındır. 

İkinci tekzip 
Sofyıı, 23 (A.A.) - Bulgaı· ajıınsı 

I bildiriyor: 

1 

Bulgar kıtaatının Tıirkiye ve Yu
nnnistıın hudutlaı ında gOya tahşi • 
dntta buluncluğunn dııir bazı ecnebi 
ajnnc:Jm tııı-nfındaıı haberler i an e· 
dilınckt.edlr. 

Hu halıcı icı in lnınnınite uyduı ına 
oldugumı beyana nwzunuz. 

Almanların bu işi 
Macarlarla beraber 

yapacakları 
hakkında şayialar 

deveran ediyor 
Londra. 23 (A.A.) - Müıta· 

kil fllransız ajansı bildiriyor: 
• Matbuatın bu sabahki osaıı 
mevzuunu, Elenlerin zaferi teşkil 
etmektedir. Bu zafer, gazetelt'rin 

başmakalelerinde ve mütaleala -
ona, Yunanlıların bahadırlığına 
ve askeri kabiliyetlerine karşı 
hayranlıklarını bildirmek için il
ham vermekte ve bu hayranlık 
hislerint', prestijleri şiddetle ha ~ 
leldar olmuş bulunan İtalyan zi • 
mamdarlarına karşı alaylar da ka
rışmaktadır. 

Maamafih, bu hadise, İngiliz 
matbuatını, kolay ve miibalağalı 
bir nikbinliğe götürmemektedır. 
Bütün gazeteler, bu parlak zafe -
rin, zafer sarhoşiuğuna dalma -
mak, fakat her türlü ihtimalleri 
soğukkanlılıkla mütalea etmek i
çin yeni bir sebep daha teşkil ey
lediğini söylemektedir. 

(Devamı sayfa 3, sütun 7 de) 

r 
Sovyetlerin 

milli bayramı 
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~ 'lımanlı/arm 
Arncıv"tlukta ·S9t1/ 
('tt.ıclt~• 'terler • 

Yunan.f talyan harekatını ve Yunanlıların işral ettikleri 
mıntakaları iÖsterir harita 

Papagosun 
orduya 

• • • 
emrı yevmısı 
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( 

ı 
1 
1 
1 

Metaksas 
Mussoliniye 
cevap verdi 

Düşmanı Zaf~rimiz~en _müte: 
denize dökün! vellıt mes. ul~getı, 

ltalgan mılletı Mu----·---
Yunan taarruzu 
şiddetle devam 

ediyor 

soliniden soracaktır 
Atina, 23 (A.A.) -- Görice· 

nin zaptı münaııebetile, Ba§vekil 
Metaksas, Yunan milletine ve or· 
dusuna bir mesaj ııöndermi§tir . 

Atinrı, 23 (A.A.) - Dün, Başku- General Metakııas, düşmanın; 
mandan Ge.nernl Papal:?s Yunan ortada hiçbir sebep yokken, Yu .. 
kıtaatıııa hıtaıı ederek bılhassa de- . t rtl ak 
nıittıı kı: I nanıs ana ne şa ~~-v~ ne m -
Tanrı bldnıle berabeı· ol un. U • .atlarla taarruz ettıııını ve YunaA 

nutmayınız ki 40 sene hapiste ,.e •- ordularının bu taarruza ne ıelı:il
sarette g~lrmektenııe az yavamak ı de cevap verdiklerini izah ettik· 
daha iyidiı'. llel'i, daima ileri, Har- ten •onra, fedakar Yunan ordu. 
be devam ediniıı. ve dehşete aldığımı !arına, ve zaferin istihsalinde yar
dUşmanı denize dokünüz. dımlan görülen İngiliz hava ve 
Arnavutluğun cenubu şarki deniz kuvvetlerine Yunan mille -
kısmı tamamen işgal edildi tinin minnettarlık hislerini bildir-

Atina, 23 (A.A.) _ Göriçeden rl· m~ş -:'e sözlerine şöyle devam et
cnt etmekte olan ltalyanlar, Görlçe- mıştır: 
dckı hal~ an fırkalarını takviye için o:ltalyan diktatörü, Yunanlılar 
l'ob"Tndcte gönderllmiş ve Yunanlı - aleyhinde kin vel garaz dou olan 
far tarnfından znptedilmiş bu!unan son nutkunu söylediği zaman, Yu
tcınldaıı kullanmakta. olan. ~. unan nan ordusunun kendisine bu ka -
kıtaatı tarafından takıp edılmı~er • d r çabuk W• • •• 

dir. a . . .. c:vap ':crccegını ~up-
C<'pheden gelen son haberlere gö- hesız hı.ç un.~ıt . etmıyordu. 

re Arnavutluğun bütün cenubu şar- Bu dıktatorun, unutulmaz batı· 
ki b<ilge inde şimdi Yunanlılar ta • raamı muhafaza edeceği böyle bir 
manırn bitkim bulunmaktadır. Bu cevaptan sonra, uzun sözler aöy
surctlr İtalyanlaıın Selıinlk iızel'lne 1 lemiyc lüzum görmüyorum. Yal
hcrhnııgi bir La. rruz teşeblıüsu b~r-ı nız şunu ilave etmek isterim: Yu-
tanı! c lılnıişth Bu mıııtaknda 1 u- . • S · . F .•. 

k •- t A vuUuk arazi<tfııe en nunıstan, antarosa yı, rattı yı, 
nan ıwn ı l'na C 'b ld"' · k d' · · · k az sekiz kilonıet ı e derinliğinde gir- arı a ı yı ve ·en ısı ıçın an-
mlş hulunmnktadır. !arını dökmüş olan diğer ltalyan-

İtalyanlar \•ahşete ıni ları unutmadığı gibi, geçen asırda 

~ın icabı ~larak kaç gündür, kusile, ihti)ııt tedbh'lcri ~lmıı~ış. o!
~İlcıne h I • ·ı db' l . 1 mnlarından ileri gl'lıı iştır. Turkıye, 
.-..ıır af anan .acı . te ır erı ı Almnııynııın ne dü uııeccğiııi katiyen 
~ • . Bu tedbırlerı. almakt~ nAznrı ıtlbaı a almnksı~ın, i tediği 
~ ~~ın ne kadar basıret ve •· ı ve lüzum gördügu tedblderi ittihaz 
~ d l?aterdiği izaha bile muh - etnıek...c tıını istikli'ilıııi go termi~tir. 
~iıldir ve bu tedbirler, bir- ~ı.u, yalnız kiynsetli ~ir ı;!ya ~cL t_lc
~ e halka ne kadar sıkıntı gıl, ayni zamanda l\fıhverın 11zc11n
~ de, yine umum tarafından j de tesir yııpacak bit- hıırckcttiı·. Yu· 
~ t\ln emrettiği her tıbbi tav: nanlıların muvaifakırotleri, Alnuın
~ L_"-ernnuniyetle telakki e • yanın Balkanlarda all'liıccle herh~ın
~ ı;;-ta gibi, tam bir mutavaat gi bir hareketino karşı '!'ürk tcdbiı·
~ but olunmUJtur. Biz bunu terine yardım edeeektiı-. 

Hariciye Nazırı V<ın Hibl>eııtrop 
ile hat~·a Hariciye .Nezurcti slynsi 
kısıın şefi sefir Duti. J nııonroıım 
Bcrliıı ı::efiri Kurusu. Humanya dev 
Jet reisi Genemi Arıtonc«kıı, hu sa. 
bah Hunınnynnın 27 evlul l.J40 tarihli 
Cıçleı paktıım iştirnk. ettiğine d:ıir 
olnn protokolü inızn etmişlerdir. 

Bazı efrı:ıd terhis ediliyor 
Sof~n, 23 (A.A.) - Heutcr: 
Bulgaı· Harbiye Neznıı•tl tnl'afııı

clon buırün ııcşrcdilen bit· tebliğe 
giirc, 7fı giinlük bh· taliın devresi i .. 
çln gcç<'nlcrde silah ultııın alınmış 
olan a kerler terhis edileceklcrdır. 

baslaihlar?.. hürriy~ti. ve istikliiliw için mücade-
Münasebeti/e Reisi- Atina, 28 (A.A.) _ Umuıni Em- le e~.en ~~alyanm ~gruna kanları
cümlıurumuzla Kafinin nlyl"t 0('zaı-ctlnin 22 ikincitt şrin ta- nı dokmuş olan bırçok Yunanlı -

rlhll ukşuı•1 tebliği: lan da unutmamıştır. 
~ ~!• ıörüyor ve onunla ifti- " ... ••"" "· •• '"" •• .... ••• ..... """ ·" ··" 

~~~
0

b~z.tedbirler ilk ve •ci• Libya sahili ~ir 
t ~birlerdi,r. Bunun bir ikin- saat bambalandı ~L- 1! da vardır, ki o da iate 
~~~tıdir. Hükümet, bu çok 

İti vaktinde dütünmiye 
1\ \' 1~ Ye hatti bu bapta Tica· 
~letine büyük salahiyetler 
ı.: L. - olan bir kanun layihaıı 
'· ~•lanıak üzere bulunmut • 

' ~~~c:~ de birkaç defa ıöyle-
~ urnet ilk ııünden itibaren 
'it..~ mücadelede ihmal göı -
l..,. • Yalnız, Refik Saydam t 'ttif inin kendine rehber itti
~i. bir ııaye vardır, ki o da 
~ '- ıhtiyacı ile halkın ser • 
~ .-!'"lbı telif ederek milli 
~ lçinde yatatmaktır. iıte 
~ et, lııendi kendine it • 
~ ~e 

1
•Ylediii bu gaye-

~ls?l.ay lııolay aynlmak ia
\ııa~ ~~· ihtikira lıarıı koy
~ İlle '*"ılerde mümkün mer
~ e... •~lı ve yumutak davran
~ hli~h .. eylemiftir. Biz bu ıö:ı
~~•ııu:ıel ortaya atmıyoruz, 
~ii'" n in. baptaki insaflı ve 
~ llolctai nazarmı yakından 

çİn ıöylüyoruz. Fakat 
~ ı..... --• bizim memlekette he-

'"....... etmit milli bir 
1 ~Jeai. yoktur. Yok -

·-.. ticıant maatte • 
~ TASVlRIEFKAR 

ı .._.. 1, ıOtun 4 •> 

lngilizlerle Almanlar 
arasında eğlenceli 

bir hadise oldu 
Londra, 23 (A.A.) - Bahriye Ne

zaretinin tebliği: 
20 - 21 sonteşrin gecesi bir harp 

gemimiz tayyarelerin de miizahereti
le Libya sahilinde kain Maktila kam 
e.ını bir saat bonıbaı·dıman etmiştir. 
Uç büyük yangın çıkaı·ılmıştır. Düş
man, ateııimlze mukabele etmişse de 
hasar ve zayiat yoktur. 

İngiliz tebliği 
Londra, 23 (A.A. )- Hava Ne -

zaretinin bu sabahki tebliği; 
Dün geco l\fersey nehrinin ıahil

leri ve Londra mıntakası da dahil 
olmak Ozere İngilterenin bir çok böl 
geleri üzerine bombalar atılmışsa da 
düşmanın başlıca hücumları, mer • 
kez mıntakasının garp bölgelerine 
teksif edilmiştir. Bir çok yangınlar 
çıkmışsa da itfaiye teşkllitınııı fev
kalade gayreti sayesinde bunlann 
hepsi önlenmiştir. Bfr ı;ok evler, ti
cari vesair binalar hasara uğramıt
tır. İnsanca zayiat hakkındaki ra -
porlar henüı relmemlıse de bu hii. 
cümlar esnasında bir çok ölü , •• ya
ralı bulundutu blllnnıektedir. 

(Devamı •yfa 1, liltun 4 4-) 

l'ı-oto'kol, lnıgün meı i~ t t mevl.iin.• 
girecektir. 

................................................ 
Suner, se;\'ahati hakkında 1 
Frankoya izahat \•erdi 

ltladrid, 23 (A.A.) - D.N.B. a • 
jansıııın hususi muhabiri bildiıiyor: 

lngillere ile lrlanda 
arasında 

Hariciye Nezaı·etlnin bildirdiğine 
göre, Almany:ıdun avdet etmiş olan 
Hariciye Nazırı Serrano Suner, dün 
ö~leden sonra General Jt'raııko n .. u
tun bir görüşmo yapııı·ıık, Berclıtcs
gaden konuşmaları hakkmrla izahat 
vermiştir. 

Sıınerin P:ıl"istc Nnzırlnr heyeti 
rei vekili Laval tarafından da ka
bul edilmiş olduğu ilfıve edilmekte· 
d.W.·. 

Laval yine Pariste 
Parise, 2'1 ( A.A.) - Fransız Baş

vekil muavini Laval, diin nkııam 
Vichy'deıı Paı-lse gelmiştir. 

Alman • Fransız kliring 
anlaşması 

Bertin, 23 (A.A.) - Alman Eko
mrmi Nazırmın bir emirnamcsilc, 
Alınanva ile Fransa arasında lıir 
kllrlng. anlaşması t.ntblk edilmiyc 
ba~lannştır. Bütün Fransız nıU tcm
lekeleri, himaye ve maııcla idnrelcl'l
le işgal edilmiş ve edilmemiş Prnıı
ııaya şamil olan bu anlaşma ımıci • 
hince bir Alman markı 20 I<'runsız 
frangı olarak tesbit edllınlştlr. Tc • 
rllyat Almanyada Alman kliring 
ııandığına yapılacaktır. 

Slovakya Başvekili de 
Berline ıitti 

Londra, 28 (A.A.) - Alman rad
(DeYllfltı •• I, IGtun ı •> 

Üs meselesinden bir 
ihtilaf başgösterdiği 

söyleniyor 
Novyork, 23 (A.A.) - ,Ncvyork 

'rimes.~ gazetesinin verniği bir ha • 
bere göre İrlanda Uslerinin kullanıl
ması mc~elesinden dolııyı Dublin ile 
Londra arasında bir ihtilaf çıkmış
tır. 

İngiıtereye hava akmlan 

ve Amerika 

Nevyor, 23 (A.A.) - cNevyork 
Post> gazetesi şöyle yazmnktııdır: 

Efkilrıumumlyenln İngiltereye yar 
dını hnkkıııdaki ısraı·ı öyle biı· mer
tebeye vardı ki, bunu İngiltcrenin 
ynnında Jıarbe giı ınek için dui::ı udnn 
dogı'llyn bir talep gibi telilkki f'Lmek 
nıümküııclür. Bu ısrarın en az istih
daf ettiği şey, yardımın kat'i ndl
celet· verebilecek kadar müesAir ol -
nıasıdır. Bu teessürü, Alnıanlaıın 

İngiltere üzerine attığı bombalar hu
sule getlmı:iştir. Coventry'nin vahşı
yaııe bombardımanı, İngiltereyc kın" 
ıı topyekun yardıma muhalll olan
ları ela .Wp lf:lpDrmDıtf1r. 

arasında tebrik fle Düşman tay~·are!eri bugün Epirde Yunanistam etıaret altına almalı: 
teşekkür telgraflt1rı hRreküt nııntnkasındn bazı kasaba •

1
• arzusunun Yunan milletinin kini-

( Devamı sayfa S, ıutun 6 de) (Devamı Hyfa 8, ıütun 6 da) 

Anknıa, 23 (A.A.) - 7 tc;,ri- i ~~~=======~~=~~====~====~==~~~ ııl nni Sovyet Milli bayrnnıı mii· : 
ıınsehctilc l!l'isicünıhur İsmet inö-
nü ile Knlinln ara~mıdn nşıığıcla
ki tclgınflar teati oluıınıuştuı: 

Ekselııns Kalinin 
So''l eti ı Birliği Yüksek Sovyct 

meclisi reisi 
MOSKOYA 

Tcşı iıııcvvcl ihtilalinin yıldüııu
mu ınünnsebetilc, samimi tebdk
lcrimle birlikttı rlost Sovvctlcr 
Birlik! nıllleUcrlnin ı·efalr ~e sa
adeti hususundaki en iyi temen
nilerimi sanı imi hıbı iklerimle bir 
lıkte arzctmckle bilha~ a zevk 
duymııktnyıın. 

İsmet İnönü 
l:ksclıı nıı İsmet iııönil 

Tüı kive Reisicümhuru 
ANKARA 

B!iyıık teşrinievvel ihtlliillnin 
23 uı cu yıldonunıü münnııebetıle 
vaki lmmrcUi tCbriklcrinizdcıı ''e 
tcnwnnilcıinizden dolayı samimi 
tcşekkül'leı imin kabulünü rica c
dl'rlm. 

KaJinin 
Başvekil' ve Hariciye Veki
lim izle Molotov ara'!lında 
Ankarn, 23 (A.A ) Sovyet 

nıillı bayı nıııı ıniiııasebetilc 'Ra"· 
vekil Doktor Refık Snydo.111 ve 
HııriC'iye Vekili Şükrii Sarnço"lu 
ile Sovyct Hnlk Komiserleri Mec
lisi reisi ve Hariciye :Konıi eri 
Mololo\· arasında tebrik ve tc~ek
kur telg-rafları teati edilmiştir. 

Bakışlar 

Büyük bir kuvvetin tecellisi 
Peyami SAPA 

Ne bir kaza, ne bir yangın, 
ne bir y:ığma. ne bir hırsızlık 
vak'aııı, ne de en küçük tela§ 
manzarası! Bütün İstanbul ve 
bütün memleket, bundan daha 
normal zamanlarda bile görül
memiş bir sük\ın, emniyet ve 
disiplin mükemmeliyeti içinde, 
ııon günlerin fevkalade tedbir
lerine intıbalı. ediyor. 

Hükumet halkı ve halk hü
kumeti tebrik etmelidir. Bütün 
bir milli camia, yekpareliğinin 
tam ,·uzuhile, ulvi anların icap 
ettirdiği mukaddes birlik vazi
fesini kavradı. Bebeklerinde 
bireı damla rüyet nuru parlı· 
yan gozler için bu manzara, 
herhnngi bir kanlı imtihandan 
evYel, ölmez ve yenilmez bir 
millet olduğumuzu göstermiye 
kafidir. 

Son günle rin her anı, bende 
bir Türk oilu olmanın llJruru
nu taıırıyor. Bu ıamU-.t birlik 
ve diaiplin manzaruarun ifue 

ettiği milli olgunluktan daha 
yüksek bir kudret tanunıyorl.lm. 
Sahip olduğu nefse itimat ve 
nümayişsiz kuvvet hazinelerini 
belirten ,·akarı için, en büyü -
ğünden en küçüğüne kadar. 
devletin ve milletin he·r rük -
nünü, burada, alent, gıyaben 
ve muhabbetle kucaklamak ih
tiyacındayım. 

Zerre kadar ıuphenı yok ki, 
en fena ıünlerinden en iyileri
ne kadar bu, böyle devam ede
cektir; hatta, tehdit ve tehlike 
nisbetinde artan parlak bir ıu· 
ura ve engel tanımıyan bir ira
deye gittikçe daha fazla kavu
ıarak devam edecektir. Harp 
olursa Tüık zaferine kadar, ol
mazsa dünya aulhüne kadar. 
nice bin varta atlatmıı piıkin 
bir milletin tarihi vakarını bir 
an terketmiyeceğiz. Büyük bir 
kuvvetin bundan daha büyük 
tecelliai olamaz. 
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Sahile: 2 

:~=Her, haftam 
Gelin de sinirlenmeyin! 

111 

Sanat ahlakı 
Hayran hayran, cakalı iliinlarına 

bakarak, Şehir Tiyatrosunun önün
den geçiyordum. Koluma bir el ya
pıştı. Baktım, biz.im fU mabut bed· 
bin dost. Ondan size geçen yazıla
rımda da babsctml§tim. Bazı okuyu
culanmdan mektuplar aldım: .Kim
dir bu bedbin kimse? diye soruyor
lar. Takdim edeyim: Muharrirlik 
lddıruıını güden ve haJa mefkure, 
sanat, ilim gibi kokmuş emtiadan 
madut kelimelere inanan bir biçare 
ki~ıdlr. Telif piyesi yazdığını 
sanır, adaptcnin aleyhindedir. Mec • 
mualıırda başından büyük ilmt da· 
valara girişir; hikiiyeler karalar; 
tiyatro tenkitleri yazmıya yeltenir. 
Velhasıl Rusların Borç çorbası glbl 
karın!lkarıeık bir adamdır. 

Bedbin dostumu bu sefer her za
mımkinden heyecanlı gfü·düm. işaret 
vor€!n bir zabıtn memura gibi kolu
nu kaldırdı ve Şehir tiyatrosunun 
kapısını göstererek: 

- Dur, dedi, iyi bak ... Burası bir 
sanat miibedldlr. 

Hem..?n tasdik ettim: 
- Şuphesiz. . 
Bedbin dostumun heyecanı artlı. 

Bir sihirbaz çeviklığile neresinden 
(!kardığını nnlıyamadığım bir mec· 
muayı bum uma doğru tızattı: 

- tyl bak, bu da sanat mabedi • 
nin s:ınat mecmuasıdır. 
Mecmuanın serlevhasını okııdum : 

Turk tiyatrosu. Ve: 
- f ddıalı unvan, dedim, bari için· 

deki yazılar da unvanına elyak mı! 
Bedbin dostum cavoı.p vermedi. Baş 

)nrmağile şahadet parmağını tükü
:r!ıklcdl. Osmanlı altını sayar gıbi 
şıkır şıkır mecmuanın sahifelerini 
çevirdi. Bir yazıyı işaretle: . 

- Oku, dedi, ba yazı da sanat 
ıniibedinln neşrettiği sanat mecmua
gının sanat ahli1kıdır. 

- Yini ahlik kelimesini burada 
:f'rcnklcrin cmoral> kellmeslnl~ mu· 
.ta bili olaral: mı alıyorsun? 

- Evet tam üstüne bastın... o. 
kasana! 

Yazının serlevhasına göz gezdir
dim. Bedbin doııtumun cDadı> plyesi 
hakkında yazdığı bir tenkide cevap
tı. Sahifeyi çevirdim, müellifini a
radım. İm.:.n, Şehir tiyatrosu rejisö· 
rünlindli. Benı hiç aliıkadar etmiycn 
bu makaleye omuz .ıilkcrek Tepeba· 
eı trıırnvay tcvnkkuf mahalline doğ
ru yürüdüm. Fakat bedbin dostum 
kolum:ı asıldı. Türk tiyntrostı mec
.nuasını tekrar burnuma doğru so
kaıak ve şahadet parm:ıgile satırla· 
r.n altını çizerek 

- Okuyncaksın, d·dl. 
Eu yapışkan dosttan başka ti.irlfi 

kurtulmanın ımkiinı soktu. Oktıduır .. 
Şehir tiyatrosu rejisörü dostuma :ıi
tabcn toYle yazıyordu: cAkıl ermez 
hangi duşünceyle siz de gündelik bir 
gazetede tenkit ya.>ınnk heve in. 
kap.lmışsınız. Herhalde bu arzuyu 
s-!zde uyandıran son zamanda man
tH gibi türeyen yeni tiyatro mfinek
ki•leri olacak. Bir de o sahada at oy
natmak istediı•iz ... > Dostumun yü • 
ıllnc baktım. O: 

- Nasıl? diye sordu. 
-- Acemice polemik, dedim, vakur 

ve cıddi sandığımız rejlsörüm~zden 
'ıu hacı nine cevabı beklenmezdi. J\lü
nekk.tlere tarizle davaya giriş, hiç 
{o soğuk:Canlı olrn.yan, fakat frcnk
Jerin cemballb dedıkleri, yinl çn • 
buk öfkesine kapılan bir zat olduğu
nu güsteriyor. 

Bedbin dostumun yüzü gü.c.ü: 
- Devam et; dedi. 
nevam ettim. Şehlr tiyatrosu re • 

jiaôrü ıöyle yazıyordu: cTcsadüfen 
... Dadı> piyesi hal.ı.(ında yazdığınız 
tenkidi okudum ... > Brdbin d.•ı:;tum: 

- Dur, dedi, buna ne dersin? 
- Herhalde naho~ bir Ö\•ünüş. 

Ehil ve vnzifeşlnas bir rejisör ~:ıh· 
neye vazettiği piyeslerin tenkidini 
tP.11adükrr değil, bililtizam takip ede 
rek okrmalıdır. 

Bedbin dostumun ağzı kula:.lanna 
vardı. Ben okumaMda devam ettim. 
Şehir Uyatrostı reji .. nrü şöyle yazı · 
)"Ordu: dı1adcn1 ki• muvnf!ak bir 
vodvilini bıı.lka takdim etm<'k bana 
nasip c.Ju. .. Bırı.:kın kendisıni size 
tanıtmak şerefi de bana ait olsun. 
Bay Zincirkıran benim piyesi alıp 
ver:: ıe ves:lesile tanıdığım bir zat. 
Halbuki aizia Galatasaraydanberi ar 
kadaşınız .. Hele 5yle bir arkadaşınız 
ki (Heldclbe'rg) de de sizinle berıı· 
her tahsil görmüo. Fransızcayı, Al
mancayı, Türkçeyi sizden iyi bildi • 
ilni ••• > 

Bedbin dostumun suali gözlerinde 
okunuyordu. Cevap verdim: 

- Varan bir: cDııdı> muvaffak 
olmuş bir piyes değildi. Varan iki: 
Vodvilini demekle Bny Zincirkıran 
piyesin müellifi olmuş oluyor. Hal· 

Yazan: Celaleddin EZİNE ........................................... ' 
buki mficllif frcnktir. Bay Zincirkı
ran sadece dilimıze ndnplc etmiştir. 
Varan üç: Fransızcayı, Almancayı, 
ve Türkçeyi aenden iyi bilmiş olma
sına gelince; bu, kenar mahalle ço· 
cuklannın kaydırak oyunundaki kav 
galanna benziyor. Ben daha iyi oy
nanın, ıen daha iyi oynarsın gibi. 

Tabii herkes kendi sahasının hari
cinde at oynatmıya kalkar68 böyle 
olur. Muharrire yazı gerek, artiste 
oyun gerek, rejisöre de mizansen ge
rektir. Kişi yorganına gore ayağını 
uzatmalı. 

Bedbin dostum: 
- Bak eurasında ne kadar soğuk

kanlılığını kaybetnıiş. Telif bir eseri 
bir vodvil tercümcslle kıyas ederek, 
hidd<>tinden nezaketi bile unutmuş ... 

Bedbin dostumun gösterdiği satır
ları okudum. Şehir tıyatrosu rejisö
rü şöyle yazıyordu: cİki sen<' evvel 
sizın cllir misafir geldı •. > piyesini· 
zJ temsil ettığimiz zaman, seyircilerı 
mızden aldığımız mektupların birin
de (bizi nceml berberlere tıraş et -
tirmiye hakkınız yok) cümlesi yazı
lıydı ... > 

Bedbin dostuma dönerek: 
- Fakat. dedim, (aeemi berber· 

!er •.• ) cemi oldu6runa gore cbır mi· 
safir geldi> pıyesınl oynıyan artıst· 
!er kasdedllmış olmasın!? Çünkil o 
zaman Selamı lzzetın bir tenkidıni 
okumu~tum Selimınin tıyatro hak· 
kındaki kültür!indcn, bılgisınden şüp 
he edilemez. Aynı znmanda tok . özlü 
ve objektif bir muharrirdır. Bilhassa 
mantar gibi yenı türeyen münekkit
lerdcn de değildir. Yırmi senedir bu 
işle o~raşır. Hatırımda kaldığına 
göre, Selimi izzet senin c Bır ~isa· 
fir geldi...> piyesini şoyle tenkıt e_
diyoı du: cBir misafir gcldı ... Hakı
kaUeri bir kaç canlı örnekle gözö -
nüne koyan ince blr eserdir. Müelhf 
vakaları öyle derli toplu, öyle yeTln
de, öyle gfü;el, pürüzsüz ve düzgün 
bir lisanln birer şiır gibi ıfnde etmi~ 
ki, tnsan dınlcrken hem hak veriyor, 
hem haz duyuyor. Söze dayanan, e1· 
lrden ve hayattan kuvvet alan bu e· 
ser, oynıynnların hoşuna gitmemiş 
olacnk ki, drama hafif komedi, hat. 
tiı bir vodvil çeşnısi verdiler. Neti· 
c•: cBir misafir geldi .. > layıkilc 
temsil edılmemiş olan bir eserdir.> 

Bu sırada gözüm. mnkalenın bir 
çok irenk~e isimler karalanmış bir 
sütununa ilişti. Okudukça Larousse, 
Meyer's Leıcikon, Brockhaus !Ugat 
kitaplarının sahıfclerınl çeviriyorum 
slndım. Bedbin dostum:ı: 

- Peh, -peh ! '1edlm. ne mnlümat
füruşluk 1 Fakat dikkat ediyor mu-
11un? Şehir tiycıtro u reji orü adap
te eden 1,. :ıerc:ınle, ayni mevzuu iş· 
!emiş rr.ucllifi bırıbirine karıştırıyor. 
Adapte, lsırnlcrin ve vakanın ecre • 
yan ettr•ı m:ıhnllın tahvilinden baş· 
ka bir f"Y değlldir. İbda değildır, ye
nlılk degildlr. Halbukı kendilerinden 
evvel yazılmış ayni mevzudan mu!· 
hem olmuş çok büyük üstadlar var
dır. Goethe, Faust'u yazma7.dan ev
vel Fau!.:t eseri mevcuttu. Hatta Hn· 
ı .. idln Eşberi bılc. Aksi takdirde 
Hiımıdın. ı-;şberi Horace'dan mı • -
dapte ettiğini iddia. edeccğız? 

Birdenbire sustum; bedbin dostu
mun gözlerinin içine b:ıkaran: 

- Yoksa dedim, bu badidülmizaç 
zatın böyle' ateş piıskürmesl için a -
leyhinde bir şey mi yazdın'! 

Blliikis methettim. Hakkında 
Ostnddır, diye yazdım: bfiyük sanat
karımızdır tledim. 

- Hata ettin, diıhisiniz dlyccek
tln. Bu memlckcUn sahne sanati siz· 
dPn evvel mevcut değildi. Ahmet 
Fehim, Bilrhaneu.ln, Nnşlt, l\luvah-
1.lt, Rnşit Rıza, 1. "ınlip Aı'~an, Ha
zım, Behzat Butnk, bunlnrın hiçbiri 
mevcut değildir T"irk sahnesi de -
mek, siz clemC?ksiniz; benim efendim, 
pirim, sultanım! diye yazacaktın ... 
O zamnn belki mahzuz olurdu. 

Bedbin dostum: 
- Bak, şimdi gorcceksin, ben de 

ne cevap vereceğim, dedi. 
- Hayır, cevap vcrmiycccksln, 

blliıkis şakaya boğacak.sın ... Bu cic
di blr polemik defil, fa :at mizah 
mevzuudur. 

- Şakaya mı? Fakat buna sanat 
nhliikının tahammfilü yoktur. 

Bu sefer ben kızdım: 
- Yahu, sen ne vurdum duymaz 

adamsın! Sann :ı azılıın bu cevabı o
kuduktan sonrn hilliı sanat nhliıkı 
denilen bir şt'ye nnsıl inanabilirsin? 
St.n insanı sinirden deli edersin! 

Bedbin dostumu yolun ortasında 
bırakarak yürümiye bnşladını. Şimdi 
artık ben hiddctlenmlştim. 

Siz de gelin de, hillil san:ıt ahla· 
kına inanan şu bedbin kimseye si
nirlenmeyin! 

Celiileddln EZİNE 
_ ..... tfttMil ........ l .... NlltNllllfflMWHdftllftllHClllttnlHMtllMMUntMtl .... ltlftffnttıt11f1llUlltlllU*'""'"''Hll 

Hapishane ve ıslahhanelerin 
tanzimi projesi haz1r 

:A.nkanı (Telefonla) - Hapishane\ y • G" k k 
ve ıslilhhaneler hnkkındaki kanunun enı umrü anurıu 
tatbik ıekliııl g6sterir nizamname Ankara, (Telefonla) - Muhtelif 
prolesf Devlet SOrasmca tetkik ve mcmlekeUerin eümrfik mevzularının 
ıtnfizakere olunmaktadır. Proje, ha- tetkiki suretile yurdumuza en uygun 
pıı~e ve ıalll.hhanelere yeni bir şekilde hazırlanan yeni gümrük ka
vechc ver.nekte, mabk1lm vo mevktıf- nunu lüyihuı Gümrük ve İnhisarlar 
lann mahk'1nrl:ret ve mevkufluk VeklHnln reisliğindeki komisyon ta
n1:iddetleıi içinde ltıl bir" halde kal- rafından tetkik edilmi~tlr. Layiha, 
mamalannı ~min edecek hWdlmleri önümfi%delıi cunle:rde Başvekllete 
ıı tlva etmektectir. nrilecektil'. 

iaşe işleri 1 ~~~~~- Romanya ve ======================================= dörtler ittifakı Toprak ofisi şubesi şehrimizin C!J YAZAN: 

Eski Ordu Kumandanlarından 

All 
Emekli General 

Ihsan sAels 
--------------------

A lmanya ltalya ve Ja~ 
' IUliiP r arasında geçen ey l .s· 

mi yedisinde akdedjlmi~ o ·r nail 
keri ittifaka, Viyanada ıınza: ll· 
bir protokol ile Macaristan a 
tihak etmişti. 

• • ı ı ı k "ileride yalnız bir kaç Belçikalı hudut 
f 8Ş88f 8 meşgu 0 aca muhafızı bulunuyordu. Fakat burasının 

Fiyat Murakabe Komisyonu da iaşe 
Umum Müdürlüğüne bağlanıyor 
Ticaret Vekaletine bağlı olarak lnmılması kararlaıan faşe U • 

mum Müdürlüğünün ıehrimizdeki itlerini Toprak Mahsulleri Ofi
ıinin İstanbul ıubesi görecektir. Fiyat Murakabe Komisyonu da U
mum Müdürlüğe bağlanacaktır. Ofis tetkilitı ıeniıletilecek, hu
bubat ve Ktda maddelerinin alım satımile meşgul olabilecek bir 
hale ıetirilecektir. 

lhtikarla şiddetle mücadele için 

Fiyat Murakabe Komisyonlarının 
teşkilatı ve kadroları da genişle

tilecektir. 

Fındık ihracatçılarından 

mürekkep bir heyet 
Ankaraya gidiyor 

Ticaret V ekuleti, şehrimizdeki 
fındık ihracat komitesinden An -
karaya bir heyet çağırmıştır. He
yet, bugün Ankaraya hareket e
decek ve yarın Vekaletle temas 
edecektir. Davetin. fındık ihra -
catını temin işi hakkında olduğu 
ve bu arada lngilizlerle de görü
şüleceği tahmin edilmektedir. 

Hükumet 110 ton deri 
getirtiyor 

Hükumet, lngiliz dominyonla -
rından gelmek üzere l 1 00 tonluk 

bir deri siparişi vermiştir. Yakın
da gelmesi beklenen bu malların 

üçte ikisi ağır ve diğer kısmı hafif 

derilerdir. 

l\Iacaristana pik demir 
ihraç ediliyor 

Karabük fabrikası imalatından 
olan 15 00 ton pik demirin Zon -
guldaktan Tuna yolile Macarista
na sevkine başlanmıştır. Macarlar 
bunlara mukabil memleketimize 
1 5 00 ton demir, demir tel ve çivi 
göndereceklerdir. Malar yakında 
Macar vapurları tarafından geti
rilecektir. Bu mallar arasında kar
yolalık demir çubuklar da vardır. 

İsvcçten demir geliyor 

Rumanyaya tiftik ,.e yapağı 
gidiyor 

Rumanyanın eski anlaşmı:ı. ile 
yaptığı petrol ve müştakatı taah
hüdü tamamlandığından, sevki 
geri kalını~ olan 1500 ton tiftik 
ve yapağı, limanımızdn bulunan 
bir Rumen şilebine dünden itiba
ren yüklenmiye başlanmıştır. Bu 
malların akreditifi de şehrimize 
gelmiş bulunmaktadır. Bu son 
parti ile eski anlaşmadaki bütün 
taahhütlerini iki taraf da yerine 
getirmiş olmaktadır. 

20 ton kalay geliyor 
Bağdatta bulunarak satın alı -

nan 20 ton kalayın bedeli akredi
tif olarak Bağdada gönderilmiş -
tir. Kalayların bugünlerde trenle 
gelmesi beklenmektedir. Piyasada 
kalay buhranı azalacaktır. 

Takas primlerinde 
değişiklik 

Takas primlerinde değişiklik 
yapılmıştır. Enteranjabl memle
ketlerden yapılan ithalatın prim
leri yüzde 5 l den kırk sekize ve 
ihracatın primleri de 45 den kırka 
indirilmiştir. Kliringli ve hususi 
takaslı memleketlerden gelecek 
serbest dolarlara verilecek prim
ler de ayni nisbeıte tenzil olun -
muştur. 

Otomobil lastiği 

Hariçten gelen binlerce otomo
bil lastiğinden bir tek kalmamış
tır. Bunların nerelere satıldığı 
meçhuldür. Saklandığı ileri sürül
mektedir. Mıntakn Ticaret Mü • 
dürlüğündcn ve Şoförler Cemiye
tinden vesikalar alarak ihtiyaçla· 

bir gün en büyük muharebelere sahne d ~ ıaf111111 
Bu konferans toplan ıgı lil'I· 

olacağı bekleniyordu Rumanyanın mukadderatını ~es· 
de bulunduran General A~t~ 811 
co, Romadan Berline ge1!11!':!i,.ıca 

1870 seferinde Fransızların ba-,tarafından arkasından çevrilerek ziyaretin, mezkur askerı ıt ıı•J<a• 
R d · t• k·le a a 11na Metz kalesi yüzünden hayli ele geçirilmiştir. umanyanın a ış ıra ı kte 

felaket gelmişti; bu kaleye bag• ta- dar olduğu."la şüphe edi!rnerrıe_:1ıı. 
cH:ıttın düşmesi, Fransız poli- • d B ) de ıP-nıp kalmak yüzünden Mareşal idi. Hakikaten ün er ın • tanıt' 

Bnzaine, ordu&Üe beraber Alman- tikacılarımn bu pek noksan is - ver devletleri ve MacarJS nes-
lara esir olmuştu; Mareşal Mak tihkamlar için çok büyük para mümessilleri ile General ~nt~olO" 
Mahon da bunları kurtarmak gn- sarfetmelerinin akılane olmadığı- co arasında imza!anan bı~ ~i iıl 
yesile hareket ederken, Sedan' da nı ispnt etmiştir. Çünkü burnya kol ile Rumanya da I>eşın. tir 
sıkışarak, gayrimüsa:t vaziyette sarfcdilen para ile .Fransada her olarak askeri ittifaka girıxııf ~. 
muharebeye mecbur kalmış, ya - tarafta harbi kabul edecek büyük Filvaki Macaristan ve R. urııo'ta· 

1 k k d . · k J d bir sahra ve hareket ordusu vücu- b" ..... ra anara · en ısı urtu muşsa a ya, müsavi hak sahibi ır - de 
lmparator Üçüncü Napoleon bu de getirilebilirdi. Maginot hattı - rak askeri ittifaka girmi§lerseıeriıı 
ordu ile beraber 1 eylul 18 70 de nın inşasını teşvik için yazdığım hakikati halde, büyük devi.et 1e· 

, d'" ·· ·· M l B · ateşli makalelere bugün mütees - 1. h l bıl111' esır uşmuştu. areşa azame- ve ua usus A manynnın • ç::n• 
· h h ~ b "k ı· sir bulunuyorum.~ ktır .... ın u arpta yaptıgı ecerı !'117. ı - sini kabul etmişler deme • ye-
ği, belki de ihaneti Fransızlar u - Ayni muharrir, harbin başında kü Macaristanla Rumanyan~~ 11ııı 
nutmamışlardır; buna, Metz kale- 19 39 senesi sonbahannda Arras ni bir devlet, mesela Arncru~• e· 
sine bağlanıp kalmak beyinsizliği civarındaki Jngiliz ordusu karnr- İngiltere tarafında harbe gir'j,. 
sebep olmuştur. gahına, Fransız karargahı umu - sine kar§ı Almany~ İtalya ~e 'f'r

Acaba bu defa da Maginot misinin resmi bir müşahidi veya ponyaya yapacakları asker• "tıt• 
hattı veya tahkimatı ayni felaket- irtibat zabiti tayin edilmiş: esasen dun pek ehernmiyetsız olacll 
lere ııebep olacak mıydı~ Bunu geçen Cihan Harbinde de ihtiyat Bilakis, Macaristanla ~~ 
düşünmek lazımdı. Gerçi buna zabiti olarak & dört S("ne İ~gi~iz. or- yaya büyük bir devldin, ~ 
mani olacak yegane şey, ordu dusu karargahında bt.;yıe ırtıbat her ikisine de hemhudut baıl 
kumandanlarını hak kile muktedir zabitli~i vazifeı::ini yaı•mış. • • Bu Sov el Rus yan n bir taarruıu f~ 
ve cesur olanlardan intihap etmek vazifede iken 1939 senesinde bir zedftecek olsa ı Almanya, bil ti 
ve onları daima iyi yetiştirmek - gün, Arrcıs"ın şa.k ve doğu şima- küçük memleketi ordusu .,e b'~ 
tir; iktidarsız bir ordu kumandanı imdeki Belç:h hudut boyt•nu do- kuvv~tleri ile mUdafaa edeeei' • 
her zaman ordulara ve milletlere !aştığı zaman, gördüklerini şöyle R 'l M • t ntl1• j.1• 
böyle belalar getirir, fakat ordu anlatıyor: umanya 1 e acarıs 8 feriı'ı 

d k . . . manyaya yardımı, bu de~ de 
esasen kafi değilse or u umnn- ctlerıde yalnız bırkaç Belçıkalı harbi karada geni~lettiği takdll"". 
danı ne yapsın} hudut muhafızı bulunuyoraJ; fa. Alman kuvvetlerine kendi toP. 

Şu halde sade tahkimat ile i2 kat burnsının bir gün en büyük raklarındzn geçmel~rine rn~. 
bitmez: düşman, bu tahkimat ha· muharebelere sahne olacağı bek- de vermek ve malzeme teda~ 
ricinde bır yerde taarruz edecek leniyordu. Hatl,mn zafını gördü- kinde kolaylık göstermek ıek.1": 
olursa, tahkimatın betonlu ve ğüm ~ıtma~ dehşet içinde kaldım. de olacaktır. Ayni zamanda ~· 
zırhlı tabyaları, kazamatlan a - Gerçı Magınot hattının Montm~- si muzaberette bulunacakl• • 
yaklanıp düşmana karşı giderek dy cı~~rın_d~ s<;na erdiğini .birçok Almanyanın, Avrupa kıtası k-;. 
onu taarruzdan menedemezler; defa ı~ıtmıştım. Fak~t B~lç~ka _hu- sındaki yeni hareketine B~ 
bu zaman yapılacak şey, tahki - dudu boyunc_:ı_ Ma~ınot. ı:ıtıhlam- )arda Yugoslavyanın saha 0 ııJ· 
matı müdafaa edecek kadar zayıf ları kadar deKılse bile yıne oldul.- ihtimali günden güne kuvvet~ 
kuvvet bırakarak, seyyar ordu - ça kuvve~!i isti.hkinılar yapıldığı- ,maktadır. İngiliz matbuatı b oıll 
nun mütebaki büyük kısmile düş- nı tahayyul edıy~rdum. !muhakkak saymaktadır. tt~!~e 
manı karşılamaktır. Bu halde yal· cBu hudutta Fransayı mağlubı- •Yunanistanı istila teşebb~ ,1.r • 
nız tahkimat ile iş bitmez; seyyar yet ve istiladan koruyac4k h:lt:~. lmuvaffak olamayı~ biJakıs jtİ
orduya da son derece ihtimam la- rın berbat bir halde oıduklarını n•vutluğun harp sahası olrn•51 if• 
zımgelir. Bundan başka böyle ge- görd;iğüm zaman hayatımın en barile Almanyanın bu harbe 
ni bir sahayı müdafaa için .)'apı· rııüthış ve en ;~crn!i ~iiıraıntılarını tiraki zaruri görülmektedir. , • 
lacak tahkimat manzumesi veya 'ı ve inkisarını kC'r dııode duydum. Al b rkııt•lı 1 ~ 
h tt h h · b. d h 11 .. . d b . • d 1 manya, cenu a sa . ~ a ı er angı ır yer en, er - attın otesın e erı•ı'l e ara a - • y 1 d l : .. tıYr~-
h - b b ı · · . . . ' çın ugos avya an yo ..,. , 
angı ır se epe delınırse arkaya rında bır ıkı kılomct.:- fosıla olan fık 1 madıi1 cıl' 

Birçok lsveç müesseseleri ala

kadarlara müracaat ederek döviz 
d w 1 t d k d.. k 1 k"" .. k . k 1 ve muva cevap a a • ogru ııav e e ece uı:;man o - uçu çımen•c.• azamal ara ve d" d h b · çalı ... 

b . · 1 f" 1 • ır e ar en geçmıye r _,,... 
rını tes ıt etmış o an şo or er a • lorına taarruz ve onlan tard veya bunlarııf etrafmda tclörgülerine B l h B Ik 11 yr· 

t 1 d 1• t'k 1 kt • · · · . . lır. u surete arp a a : -"" ve takas mukabili olarn kmemlc· cen e er en as 1 n amamn a ımha ıçın yıne seyyar ordL .. un tcsaduf cd·v~ıdum H~r kazn· d k ' ürı~ 
d J K d"I · k d • ·ı ı· 1 ı· d "' . • w ına asının garp ısmına ın ft' ır ar en ı erme yn ın a > enı kuvvet ı o ması azım ır. .nnlf-t İ..ıe~ 118 altı lngiliz askeri bu- k 1 ı.t B 1 • l ih•et'..ı,. ketimize demir, demir eşya ve 

çivi göndermiye haızr oldukları· 

nı bil<lirmişlerdir. Teklifler tetkik 

edılmekte ve muhabereler yı:ıpıl

maktadır. Yakında isveçten mü

him mikfarda mal getirilebileceği 

anlaşılmaktadır. 

partıler geleccğı söylenmelktedir. . 1 · B nl . . . a acau; ır. u garıs an, rn .,... 
H b k d . k d k 1 inşası tasavvur edilen Magiı ot unuyo•cıu. u arın her bırının yasetine mütemayil bulun,.,.~ 

n u ı şım ıye n nr pe nz ma · · · · b. · k d• .,... 
hattı Rhın nehri boyunda ve bu arazıyı tarassut :çın ır pens op- beraber bu vaziyet ka,..ısın 

satılmıştır. ' ı d "" b" -· ı ·• - b. h ff . ' . .,. ] "lf'" 
w nehırle Belçika hududu arasında- u ~r ~n~.' ~· agır ve ır 8 1 Yunanıstana, ne de Yugot 11 _Jlı 

Gelecek ayın ortasına dogru k" Al F z hududunda makınelı tufcgı vaıdı. Bu kaza - k "'d h led bulı.ınlP""'". 
ı man - rnnsı , 1 d h b. . • . ya arşı mu a a e 

Cavadan, Basra yol ile memleketi- Fransızların müdafaasına yarıya· dmnf~ ar an I er •rının bırer tank bu anada bekleneme~. 
· "'h ' . k y d.. c·h e ı topu o ması kararlaştırılmış- fı,t" 

mıze mu ım mıktarda otomobil ca tı. a uşman, geçen ı an t F k t h .. b 1 1 Bu takdirde Balkanlarda ... 11 
lastiğı gelelcektir Harbinde olduğu gibi, Belçikadan ı.. _a Ya J enuz u top ar ge me· h. "ht.l"tl ' tirı1dll,.. 

. d 1 1 kt ? y· . rnıştı. a nız yerleri hazırlar mıştı ın ı ı a ar yapmasına yo-
····••••••••••••••••••••••••••••••••••••·····························•·••••••••••••••••••••••••• o nşırsa dne od3:~a 'ı t' ıne 1ş, Bu kazamatİarın arasına dibı" du··z· meydan verilmemiş olacaktır. t.ır. 

t ·h seyyar or uya uşece: ı. 1 h • lduğıı ·':r 
n isarlarda ı l'lklar k rf 1 I hendekler kazılmıştı. Bunlar guya g?s avya ar~ sahnesı o tJrnoP"' 

y IR ara 1 mas İşte bunun için seyyar orduyu Alman tankları düşürülmek İçin dırde: Macarastan, g~ç~n d&Jtll" 
Yaprak sigara ihmal, asla caiz değildi. Halbuki tuzak vazifesini göreceklerdi. Bu Ha~b!n sonunda mıllı hu ~ 

İnhisarlar İdaresi hari~ten pek az --- Maginot tahkimatı, F ransada bir hattın biraz gt:risinde İngiliz as • harıcrr.de kalan Macarlann • 'it.!" 
sıgara gcldıgini görerek piyasaya Huaaai me•kenlere nevi Maginot zihniyeti vücude ge- kerleri, avcı siperleri ve mahfuz dıkları ıimalde ve cenupta~ 
yaprak sigara çıkarmıya karar verilen müh!et ay tiriyordu. mahaller yapmıya çalışıyorlardı. led: Alma!1ya ~~. tt~l?'anın :..."'' 
vermiştir. İlk defa biıy\ik şehirlerde b Me~hur Fransız edibi ve tarih- Fakat Flandres'in m"şhur çamu- mı ıle te?1ın ettıgı gıbı, vuı;-; 
bu şekilde sntışn bnşlıınacaktır. 'Bu aşında biliyor çisi Andre Maurois 1939 senesi runda böyle bır mevsım.le bu gibi yanın elme geçen yerlerdek~ .ı.ıt 
Suretle signrıı kiı6rıdından tasarruf I• ki k 1 · · · h k. d M b" M d w ınt11P""ı.. ,.ı :nın maı-. e enmesı ıçın ge- irinci anun ayın a aginot hat- siperler ve mahfuz mahaller kaz- ın acarın ya'8 ıgı m I o• 
temın edilecektir. Yaprak sigaralar k h 1 1 lct H t., 
dört kuruşa satılacaktır. re ususi ve gerek umumi yerler tını gezdikten sonra şun13rı yazı- mıya imkan yokt•ı: çi:nkü zavallı a mı~a ~a ı1aca ır. ırY•~ 

hemen hemen bütün haızrlıklarını yor: c:Bu hattan neş"eli olarak fngiliz askerleri. elli c.l•"Jlış santim ~e~dılerıne vaat edilen ... _ • .., • 
bitirmi~ler ve maskeleme işini ta- döndüm. Üzerimde derin bir in- yeri kazar kazmaz su tabakasına btıhsale çalııacaklardır. 'j;de' Adliyede: 

Demir saklıyan tacir 
Dün zabıtaya, Jamgoçynn adında 

bir demir tncirinin Kumkapıclakl e
vinde 2500 liralık demir sakladığı 
ihbnr edilmiş ve evde yapılan aranın 
sonunun demirler bulunarak Jamgoç· 
yan yakalanmış, miıddelumumlliğc 
teslim olunmu tur. 

Ancak Jamgoçyan müddeiumumi • 
likte bunların demir dcğll, çelik ol· 
duğunu ve çeliğin de beyannameye 
tabi tutulmadığını soylemiş, müddei
umumilik bu cihetlerin tahkik ve 
tcsbiti için, Jamgoçyanı cvrakile be
raber Emniyet müdurliiğüne iade 
etmiştir. 

+ Nesip adında birisi, 12 yaşla
rında İhsan adında bir çocuğu, km· 
dlsine iş bulacağını vandcderek kan
dırmış ve bir müddet yanında nhko· 
yarak çocar.a tasallüt ctmlı;tir. 

İkinci Ağırcczn mahkemesine ve -
rllt'n Nesip, dün 2 sene 1 ay mfül -
detle hapis cezasına mahküm edil -
miştir. 

+ Fenerde bir ynğ fabrıkaııında 
çalışan Snllh oğlu Esat adımla bir 
amele dün islim suyundan ynnmış, 
kaldırıldığı evinde de biraz sonra öl· 
müştür. 

Amelenin cesedi adliye doktoru 
Enver Karan tarnfından muaycne 
edilmiş, gömülmesiııe izin verilmiş· 
tir. 
+ 12 yaşlarında Ramazan oğlu 

Halit adında bir çocuk, ewclki gece 
ışık karartma hnllndcn istifade ile, 
Galntada, Perşembe pnuı.rındn Ali 
adında birisinin cebinden ciızdanını 
çalmış, kaçarken ynkalnıınııştı r. 

Hnilt adliyeye verilmiş, küçiik ol
duğundan farıkı milmeyyiz olup ol
madığı bakkındıı adliye doktorunu 
muayeneye sevkedilmiştir. 

Poliste: 

Sakin geçen bir gün 
Dün şehrimizde hiçbir zabıta va -

kaSl kaydedılmemişUr. 

~amlamışlardır. Bu hususta bü- tıba bırakan, yalnız içine zehirli te!!ndüf ediyorlardı. Herseğe de bir takım vaat '/"• 
tu~ ~~!~akamlarla Seferberlik 1 gazın nüfuz etmesine imkan bı • ba!ısedilmekteciir. Veihasıl, .. Jı• 
Mudur.~nun yaptıkları kontroller [rakmıyan dağ gibi istihkamlar ve (Devamı var) goslavya devletini, içinden ""',ef' 
çok musbet netice vermiştir. ı bunlarda:ı yükfelen toplar değil· ................................................ tından °yıkmak İçin her ç• e-r 

Maskeleme huııusunda yanlış - di; çünkü bunlar nld:ıtıcı emnıyet Ücretli memurların maaşa başvuracaklardır. Fakat dafıdt~ 
lıkları görülenlere derhal ihtarat· hıssi verebilirdi. Beni en ziyade l . · · vel, Yugoslavyayı elde e j~;ıı 
ta ~ulu.n~lmuş ve ynnlışlıklar dü- !sevindiren müstahkem hattın mu· geçme erı ıçın yeni nizamı kabul ettirrıe~et6 
zehılmıştır. hafızı olan ası·erlerin tavır ve ha- Anknrn, (Hususi) - Ücretli me- teşebbüse girişilmesi de kU bjtli? 

Hususi meskenler için verilen rekcti idi. Buradaki efradın hepsi muriar 1 mna~lı memuriyetle•c geç. ~ir ihtimaldir. Balkan harL~dİ' 
"hl t b d b w L ·ı d B l mclerıni temin maksad.le Mallye Ve- k" • 'h y ı •""ll ,,... mu e ay aşın a :tecegİne gö- oren i i i. un ar, sulh zama- 1 ıncı saı asını ugos a .. ,, ot• 

re, 1 birincikfınundan itibaren hiç nında her pazar istihkamları zi - kfılcti mfisteşarının reisliğindeki ko- ~leri teşkil edeceği anlıı.ıılı1 ... : 
misyon çalışmalarına dcvnm etmek. r./.> 

bir evden dışarıya ışık sızmıya • yarct ederek hususiyetlcrıne alış· tcdlr. Komisyon hlllen Veka!etlerın 1\luharrem Feyzi ~ 
caktır. Herkes renkli kağıt veya mıya imkan bulmuşlardı. Burada ucretll kadrolarını tetkik eylemekle · -~le* 
koyu renk kumaş nlnrak ışıklarını tesadüf eaiğım genç zabıtler ara· nı<'şguhfür. Jfa.ı.'idy~ Vekfıletinin ~ 
!?.~~.~~~~~~:~~~: ............................ sında sivil hayattn mühendis ve -·- leri hakkındaki kaotı'1 fi' 

Mütefer'l'ik : 

İngiliz sigara fabrikaları 
Türk tütiinü kullanacaklar 

Londra, 23 (A.A.) - Slr,ara fab. 
rikalan bu sene Türk tütünleri kul
lanacaklardır. Bu ~enekı Türk tütün 
rekoltesini satın almnk için yapıl -
makta olan müzakereler çok ilerle • 
miş bulunmaktadır. Tirynkiler Turk 
tutünleri e Virjini tutunlC'riııln har
manının nefn etini tak<llr edebilecek 
lerdır. İngıliz s.lgnra imalfı.th:ıneleri 
Vlrjini tütünlcrile yapacakları har. 
manlnrdn fazla nisbette Turk tutü
nu kullanacaklardır. 

Harbin başlangı~ında Virjini tü -
tünlerl .~toku unc:ık iki buçuk sene
likti. Onünıüzdckl n)larda bunlara 
yuzde 8 nisbctte Türk tütünü ılfıve 
edilecek ve peydeıııcy bu nisbet aı·~ 
tırılacaktır. 

+ Koordinasyon HcyC'tlnin kara
rı mucibince dört gün sonrıı otomo
biller tahdit edılcccktir. nu tnhdide 
göre hususi otomoblllı>rle motosiklet
ler seferden mencdildikleri gibi tııksi 
otomobill<'rinin tek numaralan bir 
gün, çift numaraları da bir gün ol
mnk üzere münavebe ile çalışacak. 
!ardır. Şehrimizde 719 hususi. 912 
taksi otomobl:ı ve 240 da motosiklet 
bulunmaktadır. 

avukat bulunanlar vardı. Bunlar Mektupçular ara-:;r..da ·ft 
tam sckız sene, vazifeleri haricin- Ank!lra, (Hususi) - Haricı~ .,_J' 
deki saatlerde istihkamlard.ı bu _ nakille!" kfiletinin tcşkllit ve vazifeleflprO' 

kınd .. ki kanuna ek bir kan~un 
lunarak topçu mesafelerini mesa· Ankara, (Husasi) - Afyon mek- si hazırlanmıştır. ~ 
ha ve tayin hususunda meleke tupçusu Salt Adil Karaman Edirne n 
peyda etmişlerdi. Bu m:un, yoru· mı>kturıçulıığunn, l\Iaraş mektupı;:usu ,,..~:-::'"'v"'a"'c"·'i"z"'9"'!"e"'r"İ"n"·"'ş'"'e'"ı'·'h"'~I·••• Aziz Ücok Erzincann, Kırş~hir mck -
cu çalışmalar topçulara mükcm - tupçusu Sııit Sııyın Aydın, F.rzln • 
mel atış kudreti temin etmişti. can mektupçusu Muzaffer Muhittin 'ıııııınm• .,1111111_,.,,111,..1111111111•"'"'
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c Bu zabitlerin silahlarını iyice Dalkılıç Kırşehir, Edirne mektupçu- M 1·1 d efret 
su S:ıdettin ı:'önmez Isparta, Ordu üstev ı er en n • -et 

öğrenmiş olmalarını ve efratla mcktupçuııu Mehmet Rıfat Toru'! etmek için, ıebeblJ ,., 
müoasehetlerinin itimat esasına Afyon, Aydın mekttıpçusu Cevdet verdiklc.ri bütün !e~. 
dayanmasını bütün ordu için ör· Anday Giresun, Elazığ mektupçusu hkları bilmek kafıd~O 
nek olmıya layık gormiiştüm. Bu- Rnuf Özdemir Ordu, Giresun mekttıp CHA TEAUBRfJ\r• ...ıı 
nun için Maginottan döndükten çusu Aziz Aytekin Elazığ, Gümüş- ıısı& 
sonra yazdığım hararetli mı>kale- hnne mektupçusu Memduh Necati Chntcl'.ubrland'ın 19 uıııu·çill .' 
lere ve efrat hakkında dermey .. n Tosun Maraş, Kayseri mektupçustı iloylcıfiğl bıı söz, btıgiin ı ~ ıııt 

tt
·w· dh .. 't . b .. d /·il Neşet Katırcıoğlu Erzurum, Er- do~.·1:-lur. Tamam, hırsın ıcı ırt'.!' 

e. ıgım me_ .. u sı ayış~ ugu~ . e zort'm mektupçu~u Yaver Daydns z-man içfo ,mrlnk ır.Juffe~ J-
pışman degıJım. V_akıa hnrp IÇIO· ı :\:ay~cri mektupçulııf;rı.:ına naklen ta- Jertn sahibi ı;:!ıı;..n diktatorlC 1'!ıjf 
de Almanlar Magınot hattını da ·in edilmişleı·dir. kıbct ne kadar iclz ,.e zıı""ıJl ,_ir 
zaptettiler. Lakin bu sukutto, is - " ----- hale getirdiğini tarih göStet 
tihkfımların muhafızı olan zabi! t:r... · ,_ş~· 

k 1 · h" b" k b Almanyadan tlbbi ec'Za nazı veclzelcr •ard•r kı~ 1 de' 
ve as er erın ıç ır usurıı ve c- ııın dtgiş:uınle hükunıle~ıl1 ~aıO 
ceriksizliği amil olmamıştır; çiin- gelİj'or cişdımez. Chı.teaubrian~ ıı~eetıe' 
kü bu müstahkem hat, Almnnlnr Anknra, (Telefonla) _ Almnn'ar- de bu dat'lşmcz, klyn.etli ed~, r ' in evvelce yapılmış olan anlaşmnl a lel\-J~dir ve oyle tahmin ~~· 

1 

İtizar göre verecekleri eşyan n bir ıtısmır. n rut. ki müstevlilerin uitl i 1' 
bugün yola çıkt.ığı haber alııı.ınıştır. lan kfüi akıbete, t.~lh ~~: 

l\lündcricatımızın fazlahğınd:ın ı\)manyacJan bbbi ecza da g.J..lnekte- saller iliTC cde;wkt.ir. G; )ıidl 
Ateş romanımızı btıgün drrccdc- dlr. Bayer şlıket~ de lOO.lıOO llralık zün önünde cereyan edece -,, 
medik. Okuyuculanmı2dan ö2lır "CUrmck ı"pin müsaade •·•-i•· ıelcrl fazla tqrihe de ıazuıJl 
dıleriz. ceza .. ~ -- v 

.._ ___________ tir. 

.. 
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1112~ Pa2"t:bta 1 
lluıvercilerin aoa gö
rtı...ıeri baııp ••zi- Gece kuşlan - içkili sığınak- Muhtekirin 

late itlerinde 
alr'at we ıiddet 

llzım 
J'etiacle ne teair hlaıl M J k etlebillr 1 dört cevabı - ese e yo .. <•.,.M.ı.,. 4ncswa) 

Saldfe : 3 . 2!ZS!!A 

SON HABERLE . ~ . ' 

Papagosun 
(orduya 

• • • 
emrıyevmısı 

Yugoslavya 
istila mı 

edilecek ? 
(1 1ıtoi •hifedn cıcva•J Yazan: Server BEDi d:~~~ ;~k k;::knı:0.:ı: : 

it· B~lgar Kralı da, tayyare ile, 17 .................. . ............... .............. nn elindedir, ondmı dolayıdır, ki 
-~cıteşrinde Berchtesgaden'e git- h ı d d k 1 da d 

(1 inci Hhifede11. devam) 
lan bombardıman etıniılerdir. Öltı 
"e yaralı miktan azdır. 

Fraısaııı Sıriye 
fevkalade kamiseri 

deüistirildi (1 inci aa1ıif edcn devam) 

Alman kuvvetlerinin harekete 
geçmesi ihtimali b ahsinde bu intı
ba mevcuttur ki, bidayette ıinir 
harbi muvaffak olamazsa, A lma n 
yanın, mihverin yen i arkadaşı 
Macaristanın da yardımile Yu
goslavyaya karşı bir askeri h ü -
cumda bulunması mümkünd ür. 

.. 
'f, Fü?ırer ile ve belki diğer AI- Gec~ kuşları ırsız arın an a, çap ın ann n a hikUmetin, ihtikara kal'fl iltizam 
arı İta! İ 1 • rı Işıkların ııöndü- sarhoşlarından da le t•:.;;.; mutedil hareket takdir e • t6 • yan ve ııpanyo rıea ı e balkın çıktılar. c:::= .... _ı. 

8o lilştüktcn sonra 18 lkıııciteşrindc rülmesi kararı ve- Neredeyse mavi == dileceğlrıe, bilakis bu, gözü a-z--
fyaya nvdct e•-ı"şUr. ıildilri zamandan- -= 1 t f d d h l m""stı·mal o-
ıı u """ .. kağıtlıın ipekli ar ara ın an er a ı ı 

.,. !ittin bu görüemcier esnasında beri, istanbulda, 1 tur B _ ::...• ı · d ıu k v kumaş fiyatına, e- unmut • a ........ lllNI ın ere· 
tıııt iyedeki Alman ıefiri Alınanyada geceleri, hırsızlar lelctrlk pillerini cesiai ölçmek ~ iiç 'bef giindür 
t~ lnıınu~. Btından sonra 20 ikinci- ~uslu duruyorlar, 
~rinde Vlyanada Alman ve İtalyaıı capkınlar yarn - radyom madeni fl- yalmz cep elektrik fenerleri üze-

İtalyanlar, tahliye 'ttfkleri her 
kasabada zulüm ve yağma yapmak
tadırlar. Seyades köyü yakılmıştır. 
Kurtarılan kasabaların manzarası 
korkunçtur. Çünkü İtalyanlar, bura
larda işlUlmemiş vahşet ve barbar
lık izleri bırakmaktadırlar. 

Fransızlara lngiliz 
ve diğer yabancı 

radyoları dinlemek 
~~riciye Nıwrlan1e Macar Başve. mazhk ediyorlar. yatına, ilh .. sata - rinde yapalao fırsatahia bakmak 
""U H b 1 ı liıraızhk vakaları caklar. '-:~ayet eder. Bizzat kendimiz ba Jır Ve ariciye Nazırı u uştu ar. ıuı 
~caristtın üçler paktına girdi. çoğalmadı. Tabii, Kendisinden mal fırsatalığın birkaç gündür p hid i 

h ".iitiin bunları okuduktan sonrn, bu netice knrşı- istenen mukteki - olarak içimizde m ürtekiple!e Ye 

~Pıınlzin, no oluyoruz? demiye hak- ' sında hırsızlanmı- rin ilk cevabı şu- muhtekirlere karıı büyük b ir ia-
d ın1ız vardır. Harple alakadar bıitihı · ffi. zı değil, polisleri- dul' : b . • -----• 
e~ etler arasında cereyan eden bu P P ~ mlzl te_brik edec~- ı - Yok! yan iSSi ..... _____.ır. 
~'8ıeler1n harp hareketlerine ve ..._.: --- ğlz. ÇunkO emnı- J :Biraz 1srar ederseniz ikinci cevap Hüklımetin çok yerinde -ve yo-
'ı11etle.rine ait olacağı şüphesizdir. yet memurlarımı • ondur : lunda tedbirlerini b üyük bir mu-

d Bu aralık bazı Bulgar gazeteleri zın uyanıkhğl olmasaydı bu gü:ı:el ta va atla kabul eden bu m em leke-t' bir kaç balon u\urdulaı-; Bulgn- netice elde edilmezdi. -:- Yok _ama... .. tin öz evladı, üç beı muhtekirin 
.. ~tandan geçen nehirlerin ng~ ızları Ç k 1 ı· 1 1 . Fıyatı bıraz yilkaeltlrsenlz üçuncü sefil m enfaatl...;..,.e bu kad ar alet ..._ ft 

1 
ap ın ara gc ınce, on ar, gece en . .... . ... 

ha.ı u garlstan içınde o.malıymış; bu İstanbul caddelerinde kendflerini n- cevap. o lmamak iktiza ederd i. 
ı~1 artı~ fnıla tahammül edeıııcı:- danın çam ormanlan~da zannediyor- - Buluruz ama... Bugün bir elektrik fenerind e 
~ı. ~- Bızlm de buna cevabımız Tur- lar Aftosunu koluna takan soıta< .. a 1 ·y• · • • b k d iht'kA 1 arın 
d ~eden ge\en nehlrlerm membalnrı f j y 

1 
• h f ' f d , "' j stedıgı fıyntı vcrırsenız dördün- u a ar ı a r yapan ann , Y 

a Türk". d bili d 1 lıd • v- ırıyor. \.aran ıgııı 8 1 uyguı.ırı cü ve sun ccvrıp: iaşe işlerinde fırsat b ulurla rsa ne-
"elce d 1~~ a . n c 0 ma ır' e tahrılc eden himvycsl altında çiftler, · d 
>'ad e bo~·Jeydı. ~hın nchrı Alman- kol kol ve kolkola «antlerce dolaşı - - Var. Buyuı un! ler yapacaklarını tahmin gi.ıç e-
'l'nu:n gec;;ıyor; agzı Holandadadır: yorlar. Hava da gü:ı:el . Gok yüzünde • it ğıldir. Halbuki böyle zamanlarda 
'h nehri Almanyndan geçıyor, dusmnn tayyaı-elcrı değll aşıklara iaşe i}leri, yakanda d a söylediği-
\' ı Rumnnyadadır. Vardar nehı ı I gülum$ı)"en yıldızlar vaı. ' Mesele yok! miz veçhile, en haya t i meseleJer-
ııı~l!oslavyadan geçiyor; n{:,-zı Yuna- - . d en b iridir ve ilk korunma ted. 
hıllll.andadır. İspanyadakı bir çok ne- Hatta bu fışıklardan bırl, cadde- Eskiden Türk- k l • 
A:~erln ağızları da Porteklzdedfr de. kohındnkr ı.tevgtll~lnc, mavi mas· çede kullanılan n- birleri a r asından ge en, yıne en 
~~ba daha faz!a saymıyn hacet keh buyuk bır lambayı gostercrek: rapça bir tabir müstacel İf)erckndir. H udut cep-
ıleh lnı? Herkes uraz15ındcn geçen _ Abl .• demiş, bak ne güzel meh· vardı : c'Beyncn hesi, hiçbir v akit, h içbir yerde 
&onıre snhıp olmıyn kalknrsa bunun tap var! nevm vclyakaza · kend i kendine m üstakil bir cephe 

U neye varır? 1 Bu t:ibir cuyku ve b ir memleketi sıyanete kifil 
ş· -tl ~ Ue uvanıklık arn - • C ta ıtndi şu gorüşenlere ve gorüşme l sınd;> m:jnaııma müstakil b ir kuvvet değildır. ep-

La~nına bakarak hnrp vıuıycU İçkili s ığınak gelir. Nfiboş bir benin asıl kuvvetini, cepbe geri -
d ında ne konuşulmuş ola.cağını Dün gece hlı:lnı lır.lclir: İnıııan ne sinin tedbiri~ lıuTveti, m etane· 
u11llnilrllek iUnlar akln gelebilir: t"ı ve .;..·ll'ı-...:- L::.L:-:.-ti· t-·ı.:ı 

f maballenın bekçı - ııyuyabillr, ne u - - ..-- ........... ,,.. ~ 
.... - talyanın Yuıııınlstanıı. l\lısı· bıı h taarruzları: bu husustu kendısine sıne s:u lıoş \ anaLılıı·. llir :.ıyağı hendeğin bir eder. 
ı..._ td

1 
ırnlar yapılmak icap ediyorsa, yaklaşır: ~- _ tııı·nfında. otckl ny:ığı da öteki ta- Franııızlann, en büyük güven-

"lln a - Affedersin -f - • nfındavınış ta ne "'eriye, ne ileriye d=ı...ı.-..! L-- _. bed k . Maoı" 
2 

rrn ışeklı ve zamanı; • .- J ,., __.. au'VV-, cep e ı .. -
C der blzını evı ·ı - • L•ıcleLili~·ormuş gibi bir sıkıntı duyaı·. h 1 "d" Onla rnJ k .._ - ebellitt.ank üzerıne ha.reket · · · , not at arı ı ı. rın, me e e -

Seııte boğazının seddıne teşebbiıs; radım. aradım, b~ • Slmd ı biz. de hidiııelerin scvlri1e tin bitiin selametini bir batta bağ-a lamadım. Hangı • - .:: r e p •. 
"ı· - nulgarıstıının taleplerı ve yana düşüyor a _ E:_ • • =- #E: 0•eynclh~rp "e:'sulh anı yaşıyoruz. lıyarak, cephe gerısmde kaygu • 

ı,.tl" ca lMı? ==:_ ~ Iraz n~hoş hır h~~· Fakat bu. ne suz vakit geçirmeluinin ne büyük 

1
4 - T6rkı•erıin vazry· eti. - ~ ı kadar surersc shrsun, ı;onunda ya L-~::. 1~ d .. ilk ··k 
• · '-- ı Bekçi sorar: 1 harbe g-1 ğiz lhe dö eeeği% u.ua o-.. - ...,.,.... yu -

dıı ~:raaın Yunanislana taarruz 1 - - Hangi ao kakla otınuyon? İş ikisin:~: h;,..~ o~~aktı. ~uın~ k nitinde bütün bir memleketin 
lııi İtalyanların hic;;bfr yardım iste- Neşemiz de oradan nellyor. Kapıya b irka ç haftada müthif tarrakalar-
L. !etekler· d . ""' - k •et - Sokağın adını unuttum. " """1'11 ı. ve ııım 1 uu..un un - e.şkiya dayanırsa sulhün uykusu i • la çökmesi İspat eyledi. 
~~ İtalyanın Yunanistuna yüklen- - Ne istiyon öyleyse? rinde horlıy:ıcak değiliz. Şimdilik Z aten bu misal olmasa da. her 
'ııı; '11e kll!'ar "en1miş olduğu zann<>-
~ tır. Bu c.<ınada Yugoslavyayı tah- - Şııralarda, bir içklll ıı ığınak .vastığın altından taba~ayı almış, harp cephesinin asıl meanedini, 
1l etnıeııııenin, f talyanlnrın menfaa- varsa bana gosterlvcr de oraya gı • yataktan kalkmış. beklı~oruz. Ço- geri cephesinin uzun goruşu ve 
ı.....ıktııasından bulunduıru, belki, tes- deyım 1 cuklan.mız, kadınlanmız. lh~yarlan- ktinde tedbir a l ı teıkil eyledi-
~ ol 6 mız bl·e uyanık, hazır, kendınden e- ~~ . • • lf . 
lıııce ıuıauştur. Mısıra taarruza ge- • • nıin. Harp ımğımızrla, sulh solumu·l- gmı, t a rih ka fi derecede 11pat e -
lı•bıı' bu huııusta İtalyanların ne ya- h · da, ikisile de saknla•arak. bekliyo- d en m isallerle dolud ur. 
ı.... ecekle · ·h 11 suıettc Al Mu tekırin do""rt cevabı · " -"' rı ımrı ır · - ruz. Çünkü ıkisi de eski doslumuz. C ümhmiyet hüki:aneti, bu ba-
lııQıı:ta lle İtalya ara.'\ında gör~ul - Fakat muhtekırleı· 1stanbulurıı kik 1--· _ __ !L üdr" ik lcl ~ş olsa gerektir. Bu iş i\iıı ciılüı sı;;nVF:R UEDİ al.ICl' t tam~ m o u • 
ı...._ ~lınan yardımı baht:. mevzuu o- ğlmu. itte bu d efa İate ifle ri için 
~ • • • de d erh al yeni ve mühim tedb ir-

~lllıtarlst.ıının talepleri maltımdur. o f Al idare de ? ler almıya karar ve rmesile göster-
~ da, İtalyan bareketıerlnin ne- r ne ) r • miştir. B u tedbirlerin bir a n evvel 
ıııı ını beklemek tavıııyesınfn ya - alınman ve mubtekirlere kal"fı iı-
~ış olması muhtcmeldil". Tiırki - (1 inci sahifeden devam) znmi şiddet ib;azında asla tered-
~ ·taalluk eden hw.ıusl:ır, Alman b ir İsyanın çıkmış veya çıkmak üzere bulunmut olması gibi bal- düt olunmaması lazımdır. Yuka-
~ıııın Ankaray:ı avd Unden SOlll'a 1 ndalri İsviçre mmli üzerinde dur-
~-- ollleakt Cclxlütt..arık üzerıne erde örfi idare ilan olunur. B u tedbir, tamamen önley ici bir 
;f'ktte gel;~~c tunun artık kl\·amı tedbirdir. mamızdan. bu misali biraz e t raf-
ltıe~l~ gibi gorünü~ or. fngiliz ve A- lıca anlatmamızdan maksat da 
~ lltılılunn Tann nıcscl · hak _ Ö rfi Klarenio ilanı ile b e ra b er, devlet in ve vafandaılann em- budu r. 
\ılı~- Japtıklan rhtnrlar bu ışın ar ni7el ve isayitini korumak vazifesi ask eri makamlara geçer. laşe hmasımda istanbulun bu-
tır. ~emesi lazı~cWiğini arua- örfi idare Komutanı, lüzum cördüğü takdirde fertl; rin büni- gün Al<mhsı yok denecek kadar 

l ye tlerine icap eden tahditleri koyar. Mesela gece mua yyen bir aulır. Yalnız buı ııcla maddele-
~ ll&ilizlt!rln Cehelültarık'a yapıla- rinde mahsüs bir f iya t yük.elifi 
l-ı bir taarruza karşı hazırl:ı~ık- ... tten sonra dlŞand• dolaplamamaa, m atbua ta sansür ko nma- vardır. Mesela geçenlerd e de b ah-
~ an\nşdıyor. Cebelüttıırılı.la Is • sı, mektupların kontro lü g ibi tedbirlere beııvurulabilir. settiğimiz veçhile, hep imizin en 
~~ı ayıran berzahta hlr kanal Örfi idarenin diğer neticesi d e bazı suçların a skeri mahkeme- sevdig~ i~iz gıdalardan biri olan 
~·;:,__.~nadan plecek taarrmlan 

---aeitle te'9kif edecddermil- ler veya bizde olduiu gibi örfi idare mahkemesi tarafından mu- kuru fasulya fiyatlarında bir mis· 
~ittank'a taarmvn ve bunun hakeme edilmeaidir. Bu kabil sa çlar için ale lade zamanlarda ve- Jine yakın bir tettffu göze çarp -
&:._- ıı.e.elainin atır zayiata mal nleD cezalar bazaıı iiç misline kadar çoğaltılabilir. melrtadır. Yeni çıkacak kanun, 
~ nıelhuzdur. Fakat tasavvur n:.:..·· b icap eden ,edil ahkimı mabtevi 
.'"'il~ b he -an • tedbirlerden mak-~ memleketi tehdit eden tehli- ı Jett; arcket icfn mutlaka Ce • -. o duğu takdirde bu yüluelit le rin 
'-& tıl:"nt z.ptı l!iznn değildir. Kak- bnia clev111111 müddetince llarici veya dabiJi fenaLlc 11111arlan- olclaia yerde dmacaiı ve laaUun 
~ ~ botumın İngiliz donan - 1UD faaliyette buhmabilmelerine mini olmaktır. İafe hususunda vikaye edileceği 
t.l'ıL -Wi oWuiuna göre Cebelüt- H.INn la d muhakkaktır. Memlefletimizde 
llıt ıı:tan ııayrl mahallere ve boğazın 90n zaman r • sösterdiği inlci§allar kar§ısında nor-
liııd tararında halen İspanyolların e- mal ~h .ta;t~an ~de. cereyan eden hayatın aynen i.clamesi, b ilhassa gıda maddeleri boldur, 
,._~ltşte bulunan --ıere ağır toplar d-letim- t hlilr ti 1 b"~d· bu hususta diğer birçok m emle -
"· :r•a • ,.. • ·• ıçın e e o a rnr ı. A vrupada, on L~ aydır v•- tl · beti tal"" l tı.., lrnııeıı:, mayn dökmek, denlı.al- ~ ı-- ke ere Dil e ıan ütfuna maz-
, .. ~ tayyar• isleri vüeude getirmek nan yanaının kıvılcımları sınırlarıma civannda UÇUfUrken, dai- hanz. Bu ta li lütfunu ise, se rvet 
'-;"e cilli tedbirlerle de boğazın ma çok ihtiyatlı hareket elnıit olan Cümburiyet h.iikiımet" ha ve saadetini, 'biitiin lair miDetin 
"-n1tılrnası milmkündür. Eğer Al- a>n karan ile milli menfaa tlerimizi korumak için de zaman~nda ızbrabanda anyan aefil ibtilıir ru-
tıa ? bil makattan başka Fran - _..ıb· •- alma bild·~· • b . '- huna elbet feda edemeyiz. 
• lt asını iııtilii.yı düşünüyorlarsa tcu ll'1er smı ıguu ır ~ere daha İspat etmİ!tir. 
•oU:an General Weyganıiu mfihim H ükumetin_ icraatını anlamalı:ta biiyiik bir kabiliye t göste ren T ASV1Rt EFKAR 
\hltı:,!üşecek ve onn, İngili~lel'le Türk mille lti, onun vazifesini koaylaftırmalr irin lrend·ıs"ıne du"" _ ......................... ................ ...... . 
'-it ~ ederek muka.ı:-cmet göster- T " 

:_!:"ketmiş olııcaklardır. ten h izmeti ifada k usur etmiyecektir. Türk rniUet ve h ükumeti- Libya sahili bir 
....... Ordu Kmnandanlarmdaa nin arzettiii bu b irlik, hayati menfaatlerimizi Ve istiklalimizi saat bombalandı 

Emelı:li Cenenıl t ehdit emelinde olanları füphe yok iri, çok dü~ündürecektir. 

Sıne:~~~::o · ····~~:;;:~!~····· · ··ö;fi··~·:E~~~~·~t~~ı 
. OLAR• Şehir Tiyatro.u iltihak etti 

Dram kısmı : (1 inci 8(ıhif eden dct'am) İ 
A yoh tahımı yosunun bilciirdiğıne göre, Slovak~·n ı 

Başvekili Doktor Tuka bugün Alman 
orıuında hilkıimetinin d:ı,·eti üzerine Ber!ine 1 

Komedi kısmı: hareket etmiştir. l 
it p Mançuko da üçlü pakta 
~Şll' azar i"eceıi DADI giriyor 
lieal• RIZA TIY A TR OSU 0 -rta erne, 23 (A.A.) - cTng> ı:aze-

' <GiiTeb ıfnnuuuada: lesinin yazdı~na göre, şarki Avru-
' BEN! ÖPÜNÜZ pada üçlii pakta iltihak hususunda 
&.~. ALAR: /stanbul görülen harekete muvazi ~Jarak u -
~ B z:ıkşarkta da buna benzer bir hare-
-tzeı,;~ llyijk afk kete teşebbüs edilecektir. 
C~.: Leyla ile Mecnun Bu gazete' Mançukomın ilçlil pak-
~~ttaı: Köylülerin şarkısı ta iltihakı için Tokyo ve diğer yer -
::""li. ı.:: Balo gecesi lerde müzakerelere baelanmış oldu. 
:tlcı·: ~le Mecnun tunu haber vermektedir. 

t. .,_..: llaıwır!:-1 aldatına Antonescu, Ribbentropla 
4t ı.)o11., eilteti: görüştii 
ı "'l: llit Berlin, 23 (A.A.) - Ruman.va 
~•lr: S ka.vuk devrildi Başvekili General Ant.onescu, bugıin 
&:..._le'fc,. even kadın öğleden sonra Alman Hnrlcive Na -
t,,.....,:. Balalayka. zırı Von Ribbentropla yeni 

0

bir ı:ö-
~~ leıa Talebe Yurdw rü~me daha yapm'ıştır. 
~. ö; Yıldız Sultan Alman Hariciye Nazırının 
&.,.~ · ~~~ &lk nutku 

L. ,.___ ·.: -.nar altındL 
,~ a-..._ Berlln, 23 (A.A.) - D.N.:B. bildi-
Q...,:-;~ı fedaileri - B aydu- rlyor: 
,;.~ ~ Ru..aıJ7anm tlçUI pakta iltihakı 

: l&aake1i 12 ler münaıelıetile Alman Hariciye Nasın 

(1 inçi sahifeden aev4 m) 
liyecek bir şey yok. İIC'ridc, f s • 
tanbulda bol bol görüşürüz inşal
lah ... 

Korgeneral jandarma umum 
kumandanlığı vazifesine de yarın 
(bugün) başlıyacaktır. Ayni za. 
manda burada icap eden In6kam
larla temas edecek, kadrosunu 
tamamlıyncnk ve İsUınbula hare
ket edecektir. 

Von Ribbcntrop şu beyanatta bu -
lunmuştur: 

l\Iacaristanın 11tihakı sırasında, 
bundan bir kaç gün evvel de kısaca 
anlattığım üçlü paktın manası ve 
hedefi dünyaca maIUmdur. Bundan 
daha fazla bahselmiye lüzum yoktur. 
Fakat müttefik hükOmetlerin sevinç 
ve memnuniyetlerini beyan edece· 
fim. HuSlls1le ki cenubu şnrkt Av -
rupasının iki devleti pakta iltihak 
etmekle bunlar da harbin ileride her 
Uirlü genişlemesine knrıııı koymak ve 
solbiin yakın bir atide tekrar tesi
sine cıılışmak azimlerini izhar etmiş
lerdir. 

Bugünün, iyi ve haklı davamızın 
bt't saferlnde bir merhale teşkil et
üjine kantis, 

(1 inci sahi/ eden devam) 
Şimali şarkide bulunan bir şehir 

üzerine yapılan bir akın csn::ısında 
da insanca hafif zayiat olmu tur. 

Londra ve l\lersey mıntnknlarile 
cenubi fngilterede bazı evler vcsair 
binalar hasara uğrnnıışsn da insan
cn znyint azdır. 
İngiliz • Alınan şakalaşması 

Londra, 23 (A.A.) - Bugun Lon
drada çok eğlenceli bir hadi c haber 
veril mekted!r: 

Almanlar .1"ı·ansadak1 tayyare mey 
dnnlaı-ından İngiliz bombardıman 
tny.}·arelerinin nnznrı dıkkatiııi baş
ka taraflara çekmek f~n muknvvn -
dnn yapılmış tayyaN?lcrtn dizilmiş 
bulunduğu sözde bir tayyare mey -
danı vücude getirmi~er ve İngiliz 
tayyarelerinin gelerek bu meydana 
bombalar attığını sevinçle seyretmiş
lerdir. Fakat İngilizlerin yeni bir 
istihzası karşısında bulunduklarmı 
görünce fena halde canlan sıkılmış
tır. İngiliz tayyarelerinin bu meyda
na attıkları bombaların tahta boııı
balar olduğunu anlamışlardır. 

İngilizlerin hücumu 
Lonclı'a, 23 (A.A.) - Hava Neza

retinin tebliği: 
Dün gece Bordeaux civarında Me· 

rlgnac tayyare meydanına müessir 
bir taarruz yapılmıştır. Atlantikte 
ticaret gemilerimize karşı düşman, 
taarruzlarını bu meydandan kalka -
rak yapmaktadır. Hangarlara, bara
kalara, kıı:ıla gruplarına ve yerde 
duran tayyarelere ciddi basarlar ya
pılmıfbr. 

yasak edildi 
Vasillko - Pogoni kasabasında ka

dınlar ve kızla~ tecavüze uğramış ve 
öldürülmüş, bir çok kadınlar ve ço -
cuklar da rehine olarak götürülmilş
Ulr. Bunların akıbeti meçhuldür. Cenevre, 23 (A.A.) - Vichy'den 

İtalyan ordusu temizleniyor D.N.B. ye bfldirildiğine göre, Fnın-
sanın Suriye fcvknliide komiseri 

Londra, 28 (A.A.) - İtimada şa· 
yan bitaraf kaynaklardan haber ve- Puaux'nun yerine eski Patis polis 
rildii;.-ine göre, :Mussolinl, İtalyanın müdiırii Chiappe'ın tnyin edileceği 
ecref'ini kurttırmak için Yunanlılara Fransız siyasi mahfillerinde söylen
karşı kullanılan kuvvetleri derleyip mektedir. 
toplamak için hummalı gayreUer • 
sapet.mektedir. Hiçbir formalite ya- r·Ccn~vrt', ;;ı (A._~:> - ?·N.B. nı_n 
pılmaksızın l\Iussolininin enırlle tak- 'ıchy den ogrendıgıne gore, İngilız 
rilıcn 60 _ 60 kadar yüksek rütbeli rnd~osunun ve F_rnnsız aleyhtarı cc
suh:ıy azledilmiş ve yeni ba~kunınn- 1 ncbı radyo neşrıyatmın soknkl~rda 
dan General Soddu Arnavutluktaki ve umumi mahallerde dinlenmcsı ya 
ordunun bütün k:ıblliyetsiz unsurlar- s~ğı b~giln Resmi Gazetede ç~k~n 
dan tathir edilmesi için emir almış- hır cmırname ile denizaşırı butun 
tır. Fransız topraklarına teşmil edilmiş

İtalyan hezimetinin 
sebepleri 

Londra, 23 (A.A.) - Dally Te
le~raph gazetesi, AmavuUukta İtal
yan ht'zimetini şu beş sebebe aUet -
mektedir: 

ı - İtalyan planını sezer sezmez 
Yunan ba~kumandanlığının kendi 
pli'ınını tadil etmekte ve düşmanın 
her hareketinden istifade eylemekte 
göstermiş olduğu maharet. 

2 - Yunan seferberliğinin lt.al
yanların tahmini hilafına olıırnk cok 
süralle ikmal edilmesi. 

8 - Harekatın bidayetinde ordu· 
nun la~Inl temin için sivı1 halkın 
işbirliği yapması. 

4- Sert bir zafeT ümit eden 1 tal
ya n asker ve kumandanlarının Yu
nnnlıJann illı: taarruzuna mukave • 
met etmekte gösterdikleri kabilıyet

tir. 

Me t a k sa s 
Mussoliniye 
ce vap verdi 

(1 inci sc.hifednı dctı4m) 

ni tahrik• elmiş om asından dolayı, 
hayrete düşen Mussolini, faşist İ
talyanın açmış olduğu harbin ga
yesi, Yunanistanın imhası oldu -
ğunu ııöylemiştir. Be n, kendi!!İne 
mahvolmamıya ve h ür ve m üsta
kil millet halinde yaşamıya az -
melmiş olduğumuzu ve böyle ya
ŞJyacağımızı ve müttefiklerimiz 
lngilizlerle bir likte galip geleceği
mizi beyan ederim. Ve b u zaferin 

neticesi İtalya için ne olacaktır} 

İn ·ı•- h k u 1 · halyan milleti, bu baptaki hük -5 - gı u. ava ·uvve er nın ge 
niş mikyasta Yunan kuvvetlerllc iş- münü diktatörü ile olan hesapla-

sizlik. 

birliği yapmış oımaları. rının tasfiyesi günü versin.> 

Atinadaki coşkun tezahürler Metak.sas, mücadelenin çetin 
olacağına tebarüz ettirdikten son-Atina, 23 (A.A.) - Cepheden ge

len son haberlere g0rc İvan dağı te
pclerınde lıtitün muka ve metler ber -
ta ı-af edilmiştir. 

rıı, hürriyet ideali için yapılan mü 
cnddenin kudsiyelini anlatmış ve 

sözlerini şöyle ikmal etmiştir: 

cUlvi bir davanın şampiyonu ol 

masını Yunanistana müyesser e

den Cenabı Hakka şükreyleriz.> 

Alman ve f talyan zimamdarla
rının tahminlerine göre, Yugoı -
lavyaya hücum, Bulgaristanm Y u 
nanistana hücumu takdirinde 
Türk müdahalesi tehlikesine da -
ha n:z had bir mahiyet verecek -
tir. 

H itler - Boris, Bitler • Teleki 
görüşmelerinde alınan 

kararlar 
Bu durbenin gccikmiyeceği tah

min olunnbilir. Sanıldığına göre, 
Bulgaıların ve Macarların tadilci 
istekleri, son Hitler - Boris v e 
Hitler - Teldci gör~melcrinin e
saslı mevzulanndı:ın birini teşkil 
eylemiş ve Bulgarların Makedon
ya üzerindeki talepleri ve Macar
ların. Hırvatistanın ihyası ve Ma
caristana, ltalya ile müşterek hu
dut verilmesi hakkındaki e.meleri 
bülün teferruatilc tetkik olunmuş
tur. Belki de Hitler, Bulgaristana 
ve Macaristana, italyaya Dalmaç.
ya verildikten sonra kalan tereke
den hisse vermeyi taahhüt bile e t
miştir. Vakıa Bulgaristnnın esas 
talebi, Yunanistanın aırtından E
ge deniz.ine mahreç eld e e tmek 
gibi gözükmektedir. Fakat D aily 
Telegraph 'a göre. önd eki ilk kur
ban Yugoslavya olacağından • 
Bulgar matbuatının, son günlerde 
Y u nanistana kartı tiddetli nqri -
yatı, b ir p§ırtma hareketi teşkil 
edebilir. Bu suretle Macariatanm 
mihvere iltihakının derin .ebcbi
nin, Almanyanın, Yugoslavya Ü • 

zerine atılmak niyeti o lmam pek 
mümkündür. 

Alman - Yugoslav dostluğa 
Belgrad, 23 (A.A.) - Avala a • 

jansı blldlrlyor: 
Yugoslav - Alman dostluk cemi • 

yetinin ikinci yıldonümü diln kut -
lanmıştır. 'Merasimde Yugoslavya 
Ilaşvckili, Hnriciyc, Nafia ve Terbf.. 
ye Nazırlaıile, &ırny Nazırı ve C:i
ğer askeri ve mülki' rical hazır bu
lunmuştur. Almanyanın Bclgrad el
çisıle cl\ilik crkfını da merasime iş
tirak etmişlerdir. 

A tlna<la halk, ellerinde ingillz ve 
Yuıııın bayrakları olduğu halde lc
whiırntla sokaklarda dolaı;mııktıı ve 
İngilizleri omuzlnrınd::ı taşımakta -
dır. Yunan genc;;lik teşekkül üzaları 
tarafından ldnrc ~dilm~kt.c o\an bu
yük bir halk kütl!.'«i , mar~ ar c;;ala -
ı·ak ve cDc>nize, 12 adayıı> d ı ve hay
ktrarnk umumi karargah hinuının ı 
onüne gelmiştir. Başkumandan Ge -
ııeral Pap::ıgos. orduyu met.heden bir' 
nutuk sıiylcmiştir. 

Sanat aleminın ... Yıldız: ktıdretının... A~k ıztırabmın 

Dun gece Atlnn halin kapalı µan
curlan arkasında şenliklerine de
vam ooerken hususi bir müsaade ıJe 
Parthcnon harabesi yanm saat miid 
dctlc ıırojektiirlerlc tenvir edilnuştır. 

Şehrimizdeki Yunanlı dost
larımızın sevinçleri 

Arnavutluktaki Göri~ şehrinin 
Yunan ordusu tarnfından zaptı mü
nıısebetile şehrimizdeki Yunanlılar 
kendi nnıJ:ınnda ııevin('lerfnl i:ı:hnr 
etınışler ve bu muvaffaklyetl dün 
gece Beyoğlundakı Yunan Birliğin
de ziyafetler ve el'lencelerle kutla
mışlardır. Yunan bahk("ı gemileri de 
baştan başa bayraklarla donatılmış
tır. 

'"''''''''"''"'".'"'''"""""'"'"'"''"'""'""''"''"' ... 

~o 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

9.03 Müzik 118.50 Jo'asıl 
9.1G ll~b~rler 19.30 H~be.·rler 
0.30 :'lluzık 19.45 Turküler 
9.45 Yemek listesi 20.15 l'ıluzık 

+ 20.30 Konuşma 
20.45 .!\Iu iki (saz) 
21.16 konuşma 
21.30 Milzik 

12.33 Şarkılar 
12.50 Haberler 
18.05 Halk h:ıvası 
13.25 Orkestra 21.45 Opera 

22."0 Haberler 

* 1
22.50 Dans müziği 

18.03 Müzik (cnz) 23.25 Son. 

Bugün L A L E Sinemasına 
kurduğu en muh~em zafer takı 

BETTE DAVİES - HENnY 1''0NDA - GEORGES BRENT'in 
yarattığı cFransızca> 

Olmeyen Aşk 
şaheseridir. Dünyanın dort bucnğında alkış ve takdir tophyan bu 

aanat birikasını siz de görünüz. 

,\yrıca: En son dünya habeıleri, Türkc;;e l'r.ı:ımunt Jurn~[ 
Se:ınslar: 11 - 1.30 - 3.30 - 5.30 ve 8 de 

..ıııııııı--••• Mısır ıdnemacıhk ileıninln en bilyük 2 ~ ıldn ----
~ .............................. 991! ............................. aml!I! 

1 
Abdiilvehab'ın Aşlnn G<iz yaşlan filminin 1 
yegine rakibi unutulmaz bnş muganniyeııi 

ABDÜLGANİ ESSEYID NECAT ALİ 
':... ................................ İııİııııı ............................. .... 

Gözler kamaştıran dekorlar nrasında fcvblade sarettc 
canlandırdıktan 

r vıldız Sultan J 
Türkçe sözlü, Arapça prkılı şaheserinde 

TAl<.SiM • 
sinemasına 

Koşuşan binlerce seyircileri gıışy ve teshir etmektedir. 
Seanslar: 11 - 1.30 - 3.30 - 5.30 ,.e 8 de 

iPEK - LALE - MELEK - SARAY· SUMER • T AKSlf-A 
SAKARY A - ALKAZ AR - ASRİ - ŞIK • YILDIZ - ŞARK 

Sinemaları Direktörllıkluinden: 

SA YINHALKIMIZA EHEMMİYETLİ İLAN 
Bugünden itibaren s inem a gösterme saatlerimizi a,ağıdakl 

• ekllde dei)lftlnliğlmlz arzolunur. 

Hergün saa t : 11 - 1,30 - 3,30 - S,30 ve 8 de 

. .... . ... ... ~ - .. 
i .., 

İPEK 
Harikulade ve ENFES bir ŞAHESER 

SEVEN KADIN 
Sinemasında 

Filmi 7ara tanla r: HEDY LAMARR • ROBERT TA YLOR 
Bugiin •eanslar : •aat 11 - 1.30 - 3.~ • 5.30 -ve 8 de 



. ----- - ... . -·-

Futbol, kıymetini 
kaybediyor 

Futbolde geriliyor muyuz? Bu bir had;se oluyor. Hususi hayatı
auali bugüne kndra soranlar çok na ~elince, o da ayrı ve uzun bir 
oldu. Cevap verenler de az de - mesele. 
iildi. Eskiler, futbolün günden Fertlerden başka, tnkımlarımız
güne kıymetini kaybettiğini, yeni- da birlik ve ahenk yok. Bilhassa 
ler ise bilakis eskisinden daha büyük takımlarımızda görülen bu 
yüksek olduğunu iddia etmişlerdi. eksiklik te kiıçük takımlarımızdan 
Senelerdenberi bu iddialar, mü- sirayet etmiştir. 

[ YE N 1 N EŞ R 1 Y A 1] 
ATATÜRK 

.Kıymetli şairlerimizden l\l. Cenani 
Kandiye tarıdındnn ynzılan cAta
türk> nnmındaki milli inkılôbımız -
dan bahis eser intişar etmiştir. Tav
siye ederiz. 

İslaın - Türk Ansiklopedisi 
Her tarafta biiyiik rnğhet kaza -

nan bu muazzam eserin üçüncü sa
yısı intişar etmlştiı. Bu sayıda yn
zılan bulunan muhnı-rirler: Profe
sör İsmail Hakkı İzmirli, Ömer Rı
za, Temyiz )lahkt'mc;;i 1·cislel'i Funt 
Hulü~i, Ali Himmet, Fahreddin, 
Müderris Ömrr Nasuhi, Doktor Fah
reddin Kerim, Tahir Olgun, İbrahim 
Hakkı. 

ı,çi e ıyanlar 
nakaşalar devam etti, gazete sü- Futbolümüzün ilerlemesi için 
tunlarına geçti. Herşeye rağmen, muhakkak surette harici temaslar 
biz yine ayni mevzu'! avdet edip yapmak zarurctindeyiz. Yüksek 

• oruyoruz: takımlarla oynadığımız müddetçe 
0 1 v ..... D KTOR Dalllllyeci, Eliizıj!, 

- Futbolu··muz·· 1-uvvetı'nden futbolde ileri ndım ar ntacagımız İ "' Varı, ran hudut hattı baş m!ldilr -
düşüyor mu? aşikardır. Yalnız oynamak değil, tüğü için. ücret iızami 210 lira. 

Maalesef, futbolümüzüng gün- s:yretmenin dahi futbole büyük 15/ 12/ 940 a kadar Nafia Vekaleti 
den güne, adım adım ilerlediğini faydası vardır. Avrupada, birinci Demiryollnn İnşaat müdürlüğüne 
değil, gerilediğini görüyoruz. Bu- sınıf takımlnn, antrenörlerınin mürncaat. 
nu anlamak için futbolcu olmıya memleketleri dışında yapılan mil- ..... . l!Af{}NİST - . lotörlii nakil 
lüzum yoktur. Lig maçlarını sey- li veya ternl'i!i maçlara sadece se- \'ıı~.tala~ı içiıı makinist. Tnllpleı· is-

k 1 · · f t"I ··• ·· 1 · v lnız l:.ı•ı teıilldcn aylık miktarını cEtibunk 
rediniz. Futbolümüzün o it esi - yırcı sı 8 ; .e go.urm~. eı 1 • " • !lc:nir, Uh·riki> adresine yazsınlar. 
nin düştüğünü, meşin topa bir bu- aebeptendır. Ru muna•ebetle v·:·-ı ..... TOllNACl- Vemir fnbrikalaıı 
çuk oaat bir mahalie çocuğunu yuncular yalnız oynamakla rlegıl., içın. Ankara Orman Çiftliği Demir 
dövercesine rastgele ıgık ~dilen gorerek te oyunlarını kuvvetlen- fabrikasına müracaat. 
tekmeleri, onun da sırnaşık bir dırmektedirler. 

Milli PİYANGO 
halde önüne gel~ne sataştığını, bu Calatasarayın vaktile getir - ı 
ıuretle oyuncuları çileden çıkar- miş olduğu 1ncaristanın mühim I 
dığını ve nihayet futbolümüzün antrenörlerinde n Sz.abo, Calatnsa 
ıırıttığını apaçık görürsünüz. ray birinci futbol takımını, maç-

Bugün Fenerbahçenin saat gi- lan olmadığı zamanlar diğer mü- 4. ÜnCÜ Tertip 
bi işliyen eski forvetı, Galatasara- him oyunlı.m seyretmek ve 0 2 • k ı• 

İLAN 
Maliye Veklleti ve 

Merkez Bankasmdan: 
Türkiye Cumhuriyet 

28/5 ve 15/12/1934 tarih ve 2463 - 2614 numaralı kanunlar 
mucibince ihracına satahiyet verilen ve geliri tamamen Sıvas -
Erzurum demlryolunun inşasmn tahsis olunan <Jo 7 ı;:elirli Sıvas

Eızuı·uın istikrazının 20 senede itfası mc~rut 5,5 milyon liralık 
yedinci tertibinin kayıt muamelesi 5/ 12/1940 akşamı nihayet 
bulmak üzere 20/11/940 sabahından itibaren başlanu~tır. 

TahvJllcr hiimillno muh&rrcı· olup beheri 20 ve 500 lira iti

bari kıymette bil'llk ve 25 Jik olarak iki kupüre a~·rılınışlır. 

Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan da

ire ve mlle~:csclerce, villiyct hususi idarl'leıi ve Belc?iyelercc 1 
yapılocnk muzaycde Ye münakasa ve mukavelelerde tcmınat ola-
rak ve hazinece satılınıe ve satılacak olan milli emlii.k bedelle

rinin tediyesinde başnbne kabul olıınacaklan ~bi gerek tahvil 
ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin tamamen itfasına kadnı· 

her türlü vergi ve resimden nıunf bulunncaklardn· . 

Tahvillerin lhrnç fiyatı ı;:, 95 olarıık tesblt edilmiştir. Yiini 
20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil bedeli de 
475 liradır. 

Kayıt munmclesf, Türkiye Ciiıııhııriyctı )fcrkez, Türkiye 
Cfirnhurlyctl Zlrant, Tiirkiyc iş, Emliik ve Eytam, Holk, Turk 
Ticaret, BcleıU~·dct· Raııkalurilc Sümer, Etibaııklar tarafından 

icra edilıııckteılir. Diğı>r bnnkulaı· vıısıta sllc de tahvil alımı te
min olunabilir. 

Scrmnye ve tasıınuflnrrnı en emin ve cıı çok geliı· getiren 
sahnlarda iııletınl'k istiyenlcı·e keyfiyet ilfın ve 15 gilnlük sus
kripsiyon müddeti zarfında bankalara müracaatlarının kendi 
menfaatleri iktııasındnn bulundu!;"ll işnı·et olunur. ( 10999) 

ÖKSORENLERE KATRAN HAKKI EKREM 
-- - - ----

--
ADALAR HATTI SEFERLERiNDE YAPILAN J ADILAl 

lllesııi ıı1tntlcrindeki değişiklik dolnyısile 25/ 11/910 tarihinde? 
itibaren Adalar hattının (lll) •'o. lı saat 7.40 seferi Biiyükı.,dndnll 
saat 7.10 da, Heybeliden 7.23 de kaldırılacak ve Köprüye 8.20 dtı 
\•a1ııcnktır. 

Köprüden saat 16.30 cin Hnyrlarpaşn ve tekmil Adalnra kıılk11

1
1' 

d ki\ -(l~O) No. lı sefer Kilpı·fıdcn ıı; dııkika geçe nlınurak 16,45 ° 
dırıl::ıcaktır. 

Haydnrpaşndan Kiıpniyc cıaat 8.10 cln knlkıın sefer 24/11/
940 

tarlhlnclcn itibaı·crı 7.55 de kalkncnktır. (11157) -

Merkez Hal Müdüı·lüğünden: ret 
Hiılde 110 No. lu karpuz sergisinin mustcdri Suphi, terki tl;ı:d• 

ettiğinden mumıılleyhten mntlüLu olım müstıılıslllerın bir ııY ı:ar 
ınürncantlnrı ilfın olunur. 

Merkez Hal Müdürlüğünden: ~ 
Hiılde 118 No. lu karpuz sergl!linin mGstcclri Aziz Usludı~ran t~~r

ticaret ettiğinden muınaileylıten matlubu olun nıilstalısillerin bır •'/ 
fında milı·ncantlıırı ilan olunur. 

Merkez Hal Müdürlü{!ünden: ret 
terki ttcıı 

"ıırfırıdıı 
ııy "' 

Hiılde 126 No. hı kal'Jıuı. sergisinin mti~teciri Akif, 
ettiğinden muınaileyhten matl(ıbıı ol:ırı ıııüııtahsillerin l>ir 
miırııı:aatlnn iliin olunur. 

Merkez Hal Müdürlüğünden: ·r -:e 

Biılde 123, 124 No. lu karpuz sergllerirıiıı mü .. teciricri Bek ı-ıl 
Şükrü ve Musu terki ticaı-et ettiklerinden l\lumailcyhlcrclc ınatliıbU 0 

müstahsillerfn bir ay zarfın•fa müracantlıırı. 

Merkez Hal l\'iüdür üğfnden: ~ 
ıer 

Halde 128 No. lı karpuz sergisinin nıiısteclri l\1ethullah Salnrı r· 

i b·ıı· 11)· ~ ticıırct ettiğinden muınailcyhte mntlObn olıın müsttthsilier n 
fındıı nıiiracaatları ilan olunur. yın aşılmaz miidnfaası, Be iktaşın maçlar hakkınclıt izahat vermek • IDCİ çe İ iŞ: 

birkaç dakikada takımını mağlu- ıçin tribü'lde etrnfınn toplardı. 7 Birincikanun OiŞ CIKARILDIKTAN SONRA ,DIŞ APSELERiNDE,AKIL DiŞI ILTIHAPLARINDA 
biyetten galibiyete geçiren ileri Bunda bil'ıassa taktik öğrenmenin Aın~- n~ı~ s• •vu SAHTA hattı snhndn yok. Vak tile futbol• büyi.ık faydası vardır. Bunlar ilk BU yük İkramiye ~ 9iiil' ... 
zevklerini tatmin edebilmeleri i- na.uırdn gözüıniiı:e çarp:n eksik- ( ) L• d HUN iLiK OLARAK GARGAR ASI, BU iLTiHAPLARIN ifASINI TEMiH EDE 
çin bir buçuk saatlik oyunu az bu- liklcrimizdir. Bu itibarla söziin 40.000 ıra ır • 1 

----------------- __ 

lan kimselerin, bugün haftayımın kısası olarak şunu söyliyebiliriz • 

,. 
aonundn snhndan uzaklaştıklarına ki, futbolümüzü dir}ltme~ istiy.or-ı PlaAn ıudur •• ilanen Teblig 
sık sık tesadüf ediyoruz. sak, sporun umumı kaıdelerıle, 

- Pekalu fu~bolumuz niçin dü- futbolün riayc:t edilmesini amir 1 l l:rami111 lkramiy" lkı·amiye lstanbul Dördüncü icra Memurlu-

Herke•, bilha•aa çocuklar tarafındall 
alınmnsı gayet kolay ve mUes•ir 

bir milatahzardır fÜyoril ~~lu~vduğ~ birtakım t~k~i~ kava- adedi Miktarı Tutaı't 
Bu derin ve sahife yutacak o- ıdı çıgncyıp geçmem~mız ıcap e- !Ara Lfra ğundan : 

lan suali soranlara yerimiz.in aı der. Uzun boylu mün:ıkaşalara ---------, O BARSAK SOLUCANLARINA olm:ısından maalesef cevabımız ıapmadan c;vvel futbolün basit 1 40.000 40.000 Ka<lıköyünde sınnna~n mahallesi, Söğütlüçeşnıe çıkmazı 11 No. lı 
kısa olacaktır. Futbolümüzün ge- §artlarına uyalıı'?.. , : 1~:ggg :~:ggg evde oturmakta iken hôlen ndresi bulunıımıyan Hüsnü oğlu mllhl'ndis 

rilemcsinde birçok ve muhtelif Suleyman Telul 10 2.000 20.000 Vasfi'ye : 
sebepler mevcuttur. 90 1.000 90.000 1 - Vakıf Paralar İdaı·esinden borç alınan (790J lh·ayn mukabll 

karşı gayet tesirlidir. Barsak Solucanlarının büyüklerde ''e kUçiil<k· 
il . 

f utbolcülcrımiıin antrenman - lzmltle taflanan 160 500 75.000 birinci derecede ipotek gösterdiğiniz Kadıköyilnde OQııurnıığa mıılıalle-
larını bizim gibi yakından seyre- evler 30t> 100 30.000 sinde Söğütlüçeşmc çıkmnzı sokoğınıln eski 11 yeni 11, 18, 10, 12 No. 1ı 

lerde sebep ulııc::ığı tehlikeler güzönüne alınarak Solucan hıısta 
laı·ında bunu kullıınmaları faydalıdır. 

denler, ciddi ve zayıf taraflarını S.~~~ ~~ :g:~~ iki arsaya 18/9/940 tarihinde yeminli üç ehli\·ukuf tarafından (1035) 
kuvvetlendırmek için çalışmadık· lzmit (Hususi) - Şehrimizde 60.000 S 180.000 Jira kıymet takdir edilmiııtir. eczanede bulımur. 

pek garip ve tuhaf bir hadise ol-
larını görmüşlerdir. mu~tur. Tabakhane mahallesinde Teı<clli 2 - Bu hususta dairemizin 934/5338 No. h dosyusınd:ı mevcut ve 

Futbolciilcrimiz için antrenmanı kunduracı Faik ile sebzeci Eminin mükafatı 47 80 3.7GO vaziyet ve takdiri kıymet znptını okumanız ve bir itira1.11ıız varsa bu 
-----------------~~-~~--~~---~~~ 

Fiyat Murakabe Komisyonund•11 ~ıı 
tamamen Lir eğlence, bir oyun- oğluna ai~ iki evin esr~rengiz bir ilanın neşri tıırihiııdl'n itibnıeıı yirmi gün zurJımln blldirnıeniz Jilzıımu 
dur. Hemen e!:serisi antrenman şekilde 1 şlandığı görülmiiş, bü _ G.4 .!0S _!_U.?BO icrıı hiıkiın1iğinin 20/11/940 tnrlhll kıırnnna tı:rliknn 103 muhtırası teb- 1 · 'I · 1 kt ·ı fenerler !15 ınım::ıralı ilii.n: - Ampu slız ve pı sız : t' • ıı t cep M 

16 
ıcif 

müddetini çift kale oynamakla tün araştırmalara rağmen evleri Bıı çckili~tc tam bilet <3) liı·ııılır. !iği makııınına kaim olınıık üzere tıırafınızn ilanen tcbliğ oluııur. 
· k h f"k' d. 1 Yarım bllct bir buçuk liradır. 

toptan ırntışınıla azami olarak ';C 16, pcrnkcntlccılcre de ayrıca e ıdt 
hatldi kabul edilmiştir. Bunn na7.araıı bu nevi c.ıp :fenerleri kııC ;tf' 
geçer c geçsin müstchllke fızanıi olmak toptancının mnliyctlnc ru 

geçırme tc em 1 ır ır er. kimin taşladığı meydana çıkarıla- (11182) 
lngiller•nin en meşhur antre- mamı ve cin, peri masalları alıp 

nörlerinden Mister Buts az bir yürümı.iştür. Hadıııeyc muttali o
müddet Galatasaray birinci fut- hın zabıta, vak"mın kahramanını 
bol takımını antrene ettiği sıralar- me.} danu çıkarnıı tır. Bu, sucu To 
da m.ıale .. ef birkaç antrenman pal Hakkının sekiı ya~larında 
yalnır. şüt atmasını öğretmiş ve oğlu lsmail isminde bir haylazdır. 
Galat.ısamy takımında ancak bir- Çocuk, halkı korkutmak için, 
kaç futbolcünı.iıı topa vurmasını bu muzipliği sinema seyrederken 
bildiği:ıı öylcmişti. Yine ayni an- görerek tatbik etmek istemiştir. 

İk1amlycler hem miktarca, hem 
adetçe fnzlala~tırılmış, aynca ort:ı 
büyüklükteki ikramiyeler çoğnltıl -
mıştır. 

Devnmh blletler hnı·lcinde <levnm
sız biletler de satışa çıkıırılmıştır. 
Bunlar da nyni fiyatlara satılmak
tadır. 

tren ör nyni takım oyuncularına İzmit (Hususi) _ Şehrimizde Devamlı biletin foyclnsı, bir bilet
futbol ayakkabısının yağlanması- Bell'diye, süt çocuğu muayene ve teki numaı·anın bJr pliın<ln fıç defo 
nı göstermişti. Bu eksiklikler yal- müşavere evi açılmıgtır. te~·rübo edilme~m_k_fın vermesidir. 

nlz Cal .. tasııray oyuncularında Bu saızvlık yu,·asının açılma ı " s • Devamlı blletlcrin her nyı·ııı 2 nci 
mevcuttur demek istemiyoruz. halkı pek memnun etmiştir. günü akşanlına kadar, mcselfı bu se-
Mister But dığer takımları da ça- izmit (Hususi) - izmitte fer Ririnclkii.nunun 2 nci günü ak
lı~tırrnı olsaydı, ayni ve belki de Yerli Mallar Pazarının açılmasına şamınn kndar degiştirllmesi lüzım -
ba..ıka b ı;İt kusurlar da bulabilir- çok ihtiyaç hissedilmektedir. Sü-1 dır. Bu tarihten ımnra biletler baş-
di. merbank mnmuliıtının hemen ek- 1 ka.,ına catılabilir. O takdirde eski 

b 1 l\1 1 · · ·ı· t' · h d ti d · ~ bllctlnlzin şansını artık bir defa da-Doha g n rip ir mi a : em e- serısı vı uye ımız u u arın a ı- d . lz 
1 1 d·ıd·-· h ld . . h Ik ha eneyemezsın . lcctimizin en kıymetli oyuncu a- ma e ı ıgı a e, Jzmıt a ·ı, ----

Türkler 
ALMANCA 

İçin En Kolay 
ÖGRENME USULÜ 

Yazan: Tahsin Abdi Gökfingöl 

Almıınca öğrenmek lstisen heı·kcs bu eseı·dc:n iizami btifado ede-

% 30 kürla sntılncaktır. ı.etıd' 
Cep fenerlerine nı:ılısus ampullerin Avruııa mr.h olnnlar pcı:ı t ~ 

. ı ·1 uz:ıı1' aznmi .olarak on, başka mcmlı!ketlerdcn gelmış o un ampuı er \"ile: 

kuı uşa ımtılııcnktır. Cep fenerlerinde kullanılan pillere gclince.: .,6 J; • 

pillerin düzinesi toptan nzami 230, pcrakende {17.ami beher taııcsı ~ Jcıl 
ruşa, atnl\(lard pil!erhı düzinesi 167, pernkendc tnııcsi azami ı 7 1" 

ru~::ı Baby dcnllen ve çift kullnnılnn küçük ııilleı·in düzinesi ıoptn~. 11d 
• ' • J'SI" 

perakende beher çifti 27,5 kuruşn, yerli lnce yuva1 lnk pıller pe ) 

h<>lıer tanesi fızaıııi 1 O kuruşa satılncakt ır. ( 111
42 

bilir. 3 cilt llzerinc hazıılamm bn eserin ayrıca bireı· kılavuz kısmı ba-

1 
fi 

sılmıştır. Bu kılavuzlaı· ders kitaplnrında verilcıı temrinlerin faahlannı İstanbul Belediyesi İlanlan 
gösteriıler. 111••••••••••••·~~-~~-~~~~~~~:~·ti Talebe kısmı: 8 dit 144 kul'llg. • 'hıııtı 1 ı 

Baharlvc - Kemcrlıuı·gaz - Pirlnççikö~ yolunda kırma taş ı ~O 
K1lavuz kısmı: 8 cilt 144 kuruş. • . . il ·ık t nıtnııtı dl 

Neşreden : lstaubul, İNKILAP KİTABEVİ açık cksiltml'ye konulmuştur. K<>şıf bedclı 26681" ı·~I~de .. ıı~-·~ kaıc11ıfl ı 
liradır. Keşif ve şartname Zabıt V<' 1\hıame ut - u ur ugu ~ 

d D . • Encunt .ı 
görülebilir. İhale 9/12/ 940 pazartesi günll snat 14 c aınu h Jc 1~rı· 
"apılacnktıı· Taliplerin ilk teminat makbuz Ve}a mektupları, i 11 tı -

rından birinin henüz hayatınd;. a- bundan mtistefit olamamaktadır. 
yağına yalnız iki defa masaj yap- 30 bin nüfuslu olan bu büyük 
tırdığı:ıı da bir seyahatte hayret- şehirde halk, giyecek ihtiyacını 

Haydarpaaa Lisesi Müdürlüğünden : 
Blletlcrinizl değiştirmekte veya '.lr 

İkinci taksit ı Biı incikinun 1940 da başlar. Leyli talebenin zama-

"' • . . ~ U nltıCll 
hinden g giin evvel Vilayet Nnfıa Miidiirlüb.'lmc muracna c ~· 
fenni ehliyet ve 940 yılma alt Tical'rt Odası vcsikalnrilc ibıılc yeni bilet ıılmaktn acele ediniz. 

Tnlih sizi bekllyoı. 

le ö~ 0 m iş tik. temin etmekte zorluk çekmekte- iiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiHiiMİİİİİİİİİİ;;amiiiiiiİİİİ 
Bütün bunlar daha henüz bu j dir. Eğer Sümerbank, Yer~i l\~al

'pora çalışmn tarzını bilmediği- ~a~ .Paz~rı açacak olu~sa Jzmıtte 
mize veyahut futbolü bir spor de- ıyı ış gorecek ve aynı zamanda 
ğil anc k bir oyun telakki ettiği- halk da memnun olacaktır. 
mize <.•elfılet eder. On be.,, yaşında 
futbole baıılıyan ve hatta bu yaşta 
maç yapanlar nihayet on sekiz on 
dokuz yaşlarında birinci takımda 
yer alıyorlar. Senclerdenberi me
ıin topun pe~indt! kosmuş, sahada 

rj ve tekmelere maruz kalmış 
lcüçük futbolcünün, en fazla yirmi 
beş yaşında en iyi randıman vere
bileceği bir sırtida, senelerce ma
saj yüzü görmemi körpe adalesi 
nihayet yorulu} or ve iş göremez 
hır hale geliyor. Bu hadise kar~ı
ıında sadece oy11ncunun formdan 
düştüğüne hükmedenler oluyor, 
Bugün yeni parlayan bir oyuncu 
bir eene ıonra ayni formda gör
m ek, hayretleri mucip olabilecek 

*=:w: 

l stanbul Oü nıh urivct /il üddci1011u-
1ııili[/ iı den : 

B. T OV EN 

NOKTALAMA 
YAZIDA KULLANILAN IŞAREnER 

Maarif VekCılctl tarafından bütün 
mekteplere ta\·siyll cdllmiııtir. 

ÜÇÜNCO TABI 
Herkese lazım 10 kuruş 

ISTANBUL-İKBAL KiTABEVi 

1klncl Ağırccza mnhkPmesi zabıt 
katiplerinden olup giisterdıği adreste 
bulunamıynn Sailihattin Yaratır'ın 
tnı ihi ilandan itibıırcn Oç gün zar
fında Adliye Encümeı ine mfiracaat 

;~~~~~~t~~~;.~d~.~~; .. ~.~~~~~~ .. :~~~~~~ l""!"ıs·ı·.-L-v-. ·Al!lmm•i·r·l-iğ_i_S_a_t_m ... 
Taaviri Efk&r 

Nüıhan (5) Kuruıtar. 

1 A L Ş •t• ı Ti11'klye tW6t 
.. oae eraı ı lç!a .!i!!.... 

Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık 760 > 1450 > 
Uç aylık ............ 400 > 800 > 
liir aylık ............ 150 > yoktur. 

ı: 

Alma komis onu ilanları 
İki yilz ton kaclat samıın nlınnl'nk

tır. Pnznrlıkln eksiltmesi 25/11/lf40 
pazartc~ı g,!inü saat 13.40 da Topha
nede Lv. Amirliği Satmalnıa Ko • 
misyonunda yapılacaktır. 1\Yuhnın
men bedeli 9000 liıa, ilk teıninntı 
675 liradır. Şnrtnam.csi I\omisyonıla 
görülür. (662- lllli7J 

SUSUN 
YERiN KULA~I VAR 

Nakleden: CiM Mlll Tefrika No.: 86 
- Bundan sonra kendimiz için çah$ırsnk kiın· 

so bize bil şey sllyliyeDlez, asıılnrca bnşkala1·ına 
hizmet ettik, bir iki s ne de kendimize hizmet ede
lim ... (Yumruklar havaya kalktı . ) Evet, kararlan
mızı verelim .• Evvela pasif mücadele ve sonrn res
men ve alenen rejime harp.. . Dü~mammızı fabrikn
larda değil, buradn boğacağız... Onu burada zayıf 
düşüreceğiz, insanlığın zafer saati çnlmı~tır. (Yine 
ynm1·uklar havaya kalkıp indi.) 

O dakikada ben dEI. kendimi komünist olmuş 
hissediyordum. O kadar heyecanla konuguyordum 
ki... Heyecanımın havasına iııtemiyerek kendim de 
sftJ'ftkl,.nlyordum. 

Kürsüden indiğim zaman ctrııfımı sardılar. 
tnkdirler, tohsinlcr bnşımn yngdı... Tcşckkfirler et
tiler.. . O günden itibaren daha sıkı bir işbirliği 
yapmıya karnr verdik. Kapıdan dııınn çıktık. fıiı-:t·y 

bu iııln alfıkadarlarıııı teshit etmlati. Odamıza gel
diğimiz zaman General, hfılfı burul hurul uy11vordu. 
Herifi uynndırmak lazımdı. Biı·az okşadım, dürtük
ledim. Gözlerini açtı. 

- Fnzla kaçırdık galiba kızım bu akşam, dedi. 
- Niçin Generalim? .. 
- Ben ubk g1deylnı ... 
Mahmuı·Jukla ayala kalkt.ı... Bana: 

- Lıittn kapıdan dıtan bakua, dedı. 

nında taksitlerini yatırınnlnrı lliin olunur. (11136) muayyen saatte Dnimi Encümende hulunınnlıı.rı. (11172) ,,. 

~ -~ ~--~~~-::::~ 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: lkinciteşrin Paı.ar 

1. - Şartname ve nümuııcsi mucibince 150 ton kırık pirinç kupalı 
zarf usulill' eksiltmeye koıınıııştur. 

13)9 H. 
Şevval 24 

--
US6 
Ruınl 

il. - Mulıaınıııen bedeli 27.000 liı·u, ıııuvnkkat tcııılııntı :!025 lfra<lır 
III. - Eksiltme 9/ Xll / 940 pnzurtcsi gunii saat lli de l\abataşta 

L~vazım ve '.l1übayaut ~ubesinde ve ııyni gün ve snntte Anknrndn Baş· 
müdüı·iyet blnnsındn müteşekkil Alım Komisyontıntla yapılacaktır. 

24 

Guıı: 3:ıc 

·ı.c ltetr ln 
ıı 

Katım·17 

Eıanl Va.utl 
iV. - Şartname ve niimuııe sözü geçen Lı:vazım Şubc .. ı vcznesin· 

den ve f zınir, Ankara Bn~miidürlüklcrindcn ısı; kuruş muknbilinde nlı
nnblliı·. 

Vakitler 

GUnet \Yarınkil 

Öj'le 

:;, D i. o. - --
O'l lS 6 S9 
~7 12 

V. - l\lünnkıı sn~a işUrıık edecek taliııler 60 tondan n§nğı olmamak 
üzere teklifte buJunabilh !er. Bu takdirde teklif e<lecekleri miktar üze
rinden teminat yatırmalıdırlıır. 

lklndl 
Aktam 
Yal$ı 

o~ 

lJ 
Ol 

16 00 
4S 14 30 
00 l6 H 
3' 18 71 

YI. - l\lüımkasaya girecekler mfilıürlü teklif nıcktuplnr;nı kıınuııi 
vesalklc % 7,5 güvenme parası makbuzu veya baııka tcıııinat mektubunu 

ihtiva edecek kapalı zar:flnrını eksiltme giiııii ihale saatinden bir sant 
evveline kadıır İstaııbulılıı KalıııLnşt.a Levazım ve .Mübayaııt Şubesine ve 
Ankal'ada Bnşmüdüdyct lıiııasıntln nıüteşekkil Alım KoıniQyonlnrı baş• 

imsak ıYuınkU 12 51 .>S ı s 

Sahibi: Z. T. EBÜZZ/Y A 

Neşı-lyat .MUdürii: C. BARAN 

Basıldığı yer: Mııtbaai EBÜZZIY A kunlıkların:ı makbuz muknhilindc verıııe]cri hizımdır. (1102G) 

]erden fllilıı kiın~e rnr mı? Görmesinler. 
Ileıı baktım. 

- Yok Generalim. 
Bizi birer kere öptü. 
- il Demaiıı, (ynıııı yine görOşiıriiz) dedi ve 

gitti. . 
l\fcry uzun 

lık huhasınclan 
Juliettc, 

bedeceğiz. 

uzun düşünceye dnlmı lı Bir nra
uyamı· gibi oldu. 
dedi, anladım ki biz bu harbi kay-

- Çok fccı değil mi T 
- Bu. ordudan bn11Jm her şey .. . 
- Aralın bu fş, dt>hnşılnrını rl<' vermekle bite-

cek mi? Rl'nrı• hiitiiıı o lrnğus tnkll"'t'İ :;nkıılnınalı 
-· Oıı u tcsbitc- iınkitrı yok. 
- Vnziyeti Korı:r<'ııeralc nnlatıılıın ... 
Ve bu fikir üz...l·in<lc ittifak ettik . .. 
Ertesi snhnb doğnı Koı geneı·nle gittik. 

ben bir nkşam evvel oları had ~ yi anlattım. 

Trıhii 

Korgeıı<'ı ali tcliiş edecek ııaııdım. Fakat o ... 

- Evct, c1ı:di, hoş haberl<>r değil... Fnkat bu 
atlar lar lXiylcllkle \•ııkit ı:ı;ı'çiri~orlar. 

J\t ı \ smi ı lenmi ti: 

- Gencı·ıılim, dl•ıli, bu sözleı i bizi de teselll 
etnıck için mi sarfcdiyorsunuz. .. Ben sizin kadar 
nikbin değilim . Buıılar oyun oynuyorlıır ve o kona
ntteyim ki, hu askerler ha1 bctml'zler ve Fransanın 
çökmesine sebep olurlıır. 

Bu sefer Korgeneral aynğn kalktı: 
- Madamlnr, eledi, siz vnzifrnizi yapın. Üst 

tarııfını devlet vo ait mnknnılar düşünürleı·. İki 
arkadnı;ıınız clahn lıu işde çnlışı~•orlar. Fakat onlar 
sizin gibi mütalenlur serdctmi~·orlar .. . 

- Onlnr size bu kndar feci bir haber getirdi
ler nıi? 

- Hayır . .. Tnhii... Fnknt... Biz onları kanti
ne tayin ettik. nu sııl'Ctlo ııskcrlerimi?.le dııha sık 

teııınslardn huluıınenklnr .. . 

:r.ln 
- Biz vazifeml2i yaptık. Tabii 
hükilmleriıılııı terkcdiyonız. 
- · Artık sel'bcstsiniz. 

üst tarafını si-

İkinılz. de odnônıı süklüm püklüm ayrıldık ... 
Mcr)•'ııin canı adaııınkıllı sıkılmıştı: 

- Kumandanlar da böylo olunca. art.ık var 6st 
tftrafını kıyas et, dedi. 

(Dıvo.nH 1141") 

r·ooRSJ\ 
C.on-fr• 
Nevyorlc 
c.,11en. 
Atlna 
Sof ya 
Maılrll 
Hııdapef< 
BUkreı 
Belıırad 
Yokohı, 
Stok hol. 

1 Sterll11 
100 Dolar 
100 lav. Fr. 
100 Drahm! 
100 Leva 
ıoo Peçeta 
100 Peıtıl 
100 Ley 
100 Dlnar 
100 Yea 
100 lne9 lıır. 
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