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AHMET EMİN YALMAN 

Son Dakikada Alınan Haberler 
Dördüncü Sayfada, Dahili Ha

berler ikinci Sayfamızdadır. 

Fiyatı: 5 Kuruş GAZETESİ Yıl: 1-Sayı: 61 

Romangadani 
Sonra Ne 1 

Yapacaklar? 
En kuvvetli ihtimal bu
dur: Ne yapacaklarını Al
manlar da bu saniyede 
bel~i de bilmiyorlar. Adet
lerı üzerine, her tarafı 
Yoklayıp en zayıf tarafı 

arıyacaklardır. 

'<Uarı: Ahmet Emin YALMAN 

~ ergün gazetenizde Lon
draya yapılan hücumları 

hcya Trablusgarp tarafın<laki 
;reketlcri okuduğunuz zaman 

c bette heyce.anlı bir alaka duyu· 
l'ordunuz. Mesafe itibarile u• 
~~a sahalarda cereyan eden bu 

dıaclerle kendi mukadderatı· 
~ıt arasındaki münasebeti ha· 
Jt~an çıkarmak elbette mümkün 
h c~ıJdi. Fakat buna rağmen harp 
ta erleri, uzak yerlere ait bir 
a~~rn hadiselerin ak~leri gibi 
~c"Yordu. 

Almanlar, Romanyaya inip o· 
raya 1 . . d ~· . H j b· . Yer c ınce ı~ egı§tı. arp 

1:2:ıın ic;in gözle göriinür bir me· 
kf~ye geldi. Çok tabii olarak her 

dceın dilinin ucundaki sual şu· 
Ut: 

d - Şimdi ne olacak} Gelecek 
a 1Trı hangi istikamete atılacak~ 

Sokakta yastgcldiğim her ta· 
Ilı' k Qı merakla soruyor: 
l - Sen gazetecisin, elbette bi
Cccksin. Vaziyeti nasıl görüyor

&un ~ Şimdi ne olacak} 

1 ... ~en de anlatıyorum ki, kahin· 
liın hiç para etmediği bir za
'nandayız. Yann hakkındaki bir 
tahmin daima bir he.saba, bir 
i~ntığa dayanır. Halbuki bu 
h~nra artık aklın ve mantığın 
~kırn olduğu bir ye.r halinden 

c;ı"'lllıftır. 
d" Eski Fransız Batvckili (Dala-
ıcr), Fransız hezimetinden ev

~e.1 bir söz söylemişti: cBizim 
Onİhnüzde bütün bir alem var. 
1-falbuki Almanların arkası uçu-
1\ıtndur.~ 
b' Bu söz pek doğru .•• Fakat tat· 
ikatta Daladier'nin düşündüğü 

kcticcYi vermedi. Almanlar, ar· 
d~lannda uçurum olduğunu bil
i •klt'ti için daima yeni tC§ebbiis· 
,ere atılmıya adeta mahkum bu-
1.ınuyorlar. Durunca, gerileyin
~c, bir tarafta mağlup olunca, 
C! c~al dağılabilirler. Kanaatle 
d cgıl, mihaniki bir cebir ve ıid· 

etle bir arada tutulan bir kuv• 
"'et İçin daima hareket lazımdır. 

İngiltereye istila tehdidinin 
~cri~e getirilememesi ve e~ .l'id
.t'tlı hava hücumlarının fngılızle

l"i Yıldırmaması, Almanların he· 
B~na bir gerileme tesiri yaptı. 
~nu tamir için evvela üçüzlü 

rtııhver şdclinde bir siyasi taar
~2:6 giriıtiler.-Bunun arka&1ndan 

a Romanyanın ijgali gddi. 
Burada Almanlar bir defa pet

~ol rnemba1annı sağlama bağla-
_ılar. Sonra eski Ylldırma usullc

rılc hem bize, hem de Sovyetle-

d
rc kar§l bir t~hdit vaziyeti al
ılar. 

<Acaba Almanlar oimdi ne 
YaPacak'h sualini soranların bir 
~oğu öyle sanırlar ki, Almanların 
rtidıı.dan hazırlanmı§ bir plan
lrı var. Bunu adım adım, safha 
~~a takip ediyorlar. Halbuki, 
akıkat hiç te böyle değildir. Al

ltıanlann bugüne kadar başlıca f lanı, her fırsattan en çok isti· 
&deye çalı~aktan ibarettir. 

Bu saniyede Almanlar ne ya· 
ll&caklar~nı belki de kendileri bil· 
miyorlar. Etrafı yoklıyacaklar, 
iay,f Ye.r arayacaklar, fırıat kol· 
1Yac;aklardır. 

l Roll).a.nyada tuttukları mevzi• 
er, her isHkamete doiru hareket 
lfkktaıı olabilir. GÜnün birinde 
l ranye. hakkındaki eSki hulya· 
~ını yerine getirmek iıterlene 

nun için Romanya en tabii ha
l~ct noktaındır. Qulgaristan yo· 
UyJa atağı ,ııarkmak için de Ro· 
manya yol üstü bir yerdir. 
S Böyle bir Ü\timal kar§ısında. 
1 ı.ılgaristan ne yapacak? Alman
':· Romanyaya do&t sıfat ile gel· 
~l§hlcrdir. Halbuki Rumen mille· 

1 t'aabına çok matemli bir kıya· 
~~t BÜnü kopmuştur. Bulgarlar, 
I Unu "akit ve zamanile görebi· 
1,ckler mi} ispanyanın yaptığı 
~~! İ •lkı bir mukavemet göstere
b~· eccklcr mi? Bu noktada büs· 
rn~tiin bedbin olmayı kabul et· 

1 1Yoruz. Bu}gamtanda Alman· 
kar vasıtasile semirmek hayaline 
F~ılan zavallılar yok değildir. 

at bu semimıenin başkaları 
(Devamı: Sa. 4. Sli. 8 te) 

~ 1 YUNANiSTAN Nüfus Sayımı 
Hazırlıkları Bitti 

Dünkü hücumu def için büyük bir faaliyetle İt gören silahlardan biri: 
Be§ mil yüksekliğe 28 libre ağırlığında mermi atan bir İngiliz bava dan bataryası 

8 erlin e Uç 8 n 11NGİL TERE Amerikada 1 Günde 
.. K_a 1e1e~1 e Müdafaada 16 Milyon Kişi 

Hucum Edılecek Kalmıyacak Askere Kaydedildi 
Londraya En Şiddetli . Zengin, Fakir Herkes 
Bir Hücum Yapıldı Eden, Akdenız Mın- Askerlige Şitabetti 

İki Düşman Tay 
yaresi Düşürüldü 
Londra, 1 7 (A.A.) - Alman 

tayyarderinin 16/ l 7 ilk teşrin 
gecesi yapmış oldukları akınların 
r.n tiddetlisi, yine Londraya kar
şı olmuştur. Maamafih bu akın
lar, evvelki geceki kadar şiddetli 
olmamıştır. 

Resmi tebliğde şöyle denili
yor: 

cBazı nahiyelerde evler yıkıl
l!lıfhr. Bir kaç ölü ve yaralı var• 
dır. Londra mıntakaaının diğer 
kıstmlannda geniş mikyasta ha· 
sarat vukuuna dair haıber yok· 
tur. Yalnız sanayi müesseselerine 
ait bazı binalar müteessir olmuş· 
tur. Bir kaç yangın çıkmış ise de 
hepsi de bastırılmıştır. 

«Mersey mıntırka:!lı ile merke· 
zi İngilterenin diğer bir şehrine 
de bombalar atılmıştır. Fakat, 
hasarat, chemmiyetsizdir. Yal
nız bir kaç kişi ölmüştür. Yara· 
lananlar da vardır. 

takasının Vaziyetini 
Tetkik Ediyor 

Londra, 17 (A.A.) - Reuur: E
de.n'in Mnım ziyareti, İngiliz hUktı

metinln Akdeniz mmtakasında aske
ri vaziyetin muhtemel yakın inki
şafınıt \'erdi~ ehemmiyeti ı;östermek 
tedlr. lngutere, Akdcn!zde hiçbir Zjl

man daima müdafaada kalmak niye
tin! g!ltmeınl.ştir. 
Mısırda Eden, daha zıyndc, bu da

vadaki ltalyan unsuru ile me.ışgul o· 
lacaktır. 

Eden"ln tngiltereye doğrudan doğ
ruya mı döneceğı veyahut I...ondraya 
avdet yolunda başka hUkQmet mer
kezlerine de mi uğ"rıyacağı henUz ma
lQm değildir. Fakat Edenin .şahsen 

bu harp sabneslnl ziyarete gitmesi, 
do..~tlarımız ve müttettkl<'rlmiz llze
rinde teşvik verici bir tesir icra ede
cektir. 

--Askeri Vaziyet..._ 
clngiltere, İııkoçya ve Galles ı 

memleketi mıntakalan ile sair 
noktalarda da hiicumlnr yapılmış ı 
tır. Bu hücumlardan bazıları bir ' 
takım evlerin veııair mebaninin 
hasara uğramasına sebebiyet ver
miştir. Fakat bu ha sarat, o ka
dar mühim d~ğildir ve. telefat 

Yazan: Emekli Albay 

Mecit SAKMAR 
DünkU gazetelerde Bükreşten 

verilen haberlere göre 16/1'1 gece 
:\'&rımodan itibaren ekııcrlııl ınU

hlm hatlar ül'erlnde olmak tlzl"re 
65 yolcu treni ay ı.onuna kadar 
lşlemlyccektlr. Bunun rtt.mi ı;ebe
bl iqe nakJll1'hmn tıkordıgı bir 

mecburiyettir. 

(Devnmı: ıs. 4 U. 2 de) 

SAYIM 
Müsabakamız 

Bitiyor 
Sayım için açtığımız mii&a• 

bakanın müddeti yarın ak§Clm 
hitiyor. Sayım neticeainde nü· 
fuıumuzun ne kadar çıkacağı
nı tahmin ederek cevabınm 
aaat on dokuza kadar matbaa· 
mıza ıönderiniz. Zarflann ü: 
zerine (Sayım) keliın<..ıini ya
zınız. iıtirilk için kupona lüzum 
yoktur. Hakikate en yakın ce• 
vap vereniere rnükifaUar var
dır. Cevaplar, cumartesi alqa: 
mı notere verilecek, p~z:artesı 
seçme yapılacaktır. 

:Reuter Atınanyenm pet~ol fa
leplcrlle Romanyaya ıonderllecek 
harp malzeme naJdQ·atınm da ay
nı :z:ıımana teeadUf etmesine işa
ret etnıektedlr. Buna bir üçüncü 
sebep daha IIAn edeblllrlz: Bir 
~ gUn e"·•;elkt haberlerde Ro· 
manyanın hudutlarında ~O Al
man tümeninin toplandığından 

Ruelarrn haberi olmadıtı blldlrU
mektedlr ki, bu haberle 3'0k'u tren· 
lf!'rinln işlenıemeal a"'8mda mli· 
n&behet olabilir. Ay nihayetine ka
dar işlemlyecek trenler 20 ttime
nln Romanyaya nakline de ancak 
klfe) et eder. R<ıma haber!erlne 
de kulak \erlr&ek Po orduı.unuo 

Mu!SOllni tarafmdan teftişinin l· 
tan edUm..,..ıne tuzum l'ÖrWmeel 
\"e Stefanl ajaıamm bu ordunun 
fevknlılde hareket kahıtıyctlne 

malik bulduğuna \."O istenilen ye
re naklluin kolny olduğuna tıöyll· 

Amerika Tarihinde 
Görülmemiş Hadise 

Nevyork, 17 (A.A.) - Reu
ter ajansından: 

Mecburi askerlik hizmeti hak· 
kındaki kanun mucibince dün 16 
milyon kişi kendilerini kaydettir
mişlerdir. 

Birleşik Amerikanın tarihinde 
misli name.sbuk olan bu muaz· 
zam iş, hiçbir iım:aya uğramak
sızın yapılmış ve ufak bir ekal
liyet müstesna olmak üzere her
kes kayıt muamelesini kendi is· 
teğile yaptnmıştır. Birleşik Ame· 
rikanın her yerinde Kov'boylara, 
kızıl derililere ve zencilere 
}tanıJmış olan zenginler ve fakir
ler, kayıt bürolarına gidiyorlar
dı. 

Holi"-udun sinema yıldızları da 
kayıt bürolarının merdivenlerin· 
de kapıların açılmasını bekliyor
lardı. 

Amerika Ayda 950 Tayyare 
Yapıyor 

Nevyork, 17 (A.A.) - Reu
ter ajansından: 

Eski Harbiye Nazırı muavını 
J ohlU'On, radyo ile neşredilen bir 
nuı:kunda §Öyle demiştir: 

cHarekete geçmek için hazır· 
(De,anu: ~a. C, 81.1. ı de} 

~ 
lstaabal RadJoıa 

Bekliyoruz; cümhuriyet bay
ramında açılacağını sÖylüvor· 
!ar. Nüfusu bizimkinin beşte 
biri olan Finlanda.da yedi, 
dörtte biri olan komşumuz 
Bulgaristanda üç İstasyon bu
lunduğunu gözönünde tutma
sak bile türkçe l'\eşriyat yapan 
Londra. Berlin, Val'§ova, 
Laypzig, Roma. Bari, Bdgrat 
ve Kudüt: gibi yabancı istaa· 
yonların yanında tü::-kçenin öz: 
yurdunda hiç olmazsa iki is
tasyon çalı§masını istemek hak
sız bir dilek teşkil etmez. 

Bugün her radyo istasyonu 
bir kaledir. 

Şarkın incisi ve Türkiycnin 
kültür merkCTi olan İstanbula 
bir radyo istaeyonu manevi 
müdafaamıZln en lüzumlu bir 
kale.si olacaktır. 

Bekliyoruz. 

Tazyik 
Ediliyor 

M . h El . l . Bugün Valinin Reisliğinde Son Bir Toplantı 
'M .. 

1 velrTalçılerdı Yapılarak Hazırlıklar Gözden Geçirilecek 
ustace ep er e 

Bugün valinin reısliğinde sayım ı- mıyacaktır. Esasen her pazar (;Un· 
Bulundular çin son bir toplantı yapılacaktır. ts- ıerı dUkkblar kapalı bulunduğun • 

tanbul kaza kaymakamları toplantı· dan zaten fazla bir ihtiyaç ile kar
da bulunacaklardrr. Pazar gUnU sa· 11ılanmanuya alışılmıştır.. Yalnız bu 

Almanların Yunanis- bahı be.ışten tubaren sokağa çıkılmı- pazar günU fazla olarak kasap, SC'b· 
yacağr için halkımızın bir gün eVV!!l· zecl, sucu, fırıncı, lokanta, gazino. 
den her tUrlU yiyecek, içecek mad· kahveler, pastacılar, -şckercıler, balı-!< 
delerlni tedarik etmeleri lAzımgelir. çı ve tOtUncUler de tamamm kapalı 
Sayımın pazara tesadüf etmesi hiç bulunacaklardır. Sayımın kat"! ola· 
bir zorluğa 'l."e sıkıntıya mahal bırak (Devamı: 8a. 4, ~n. -& de) 

tana Kayıtsız 
Girebilmeleri istenildi 

Metaksas Teldlfterı 
Reddetti 

Londra, 17 (A.A.) - Ti· 
mes &'azetesi yazıyor: 

General Metaksu, mihver 
"elçilerini kabul etınİf ve elçi· 
)er kendisinden müstacel ta· 
leplerde bulunmu~tur. Metak
aas, a~ğı yukan bütün talep
leri kabulden istinkaf eyle
miıtir. 

İyi membadan öğrendiğimi· 
ze göre, Elen hükümetinin ln
giltereye ve Türkiyeye kartı 
hattı hareketi tamamile dürüst
tür. İngiliz elçisinin Metaksasa 
mütalaalar ileri sürdüğü bütün 
mühim meselelerde, ?yanı 
memnuniyet tedbirler alınını§• 
tır. 

Mihverin yaptığı talepler a· 
rasında ezcümle §Unlar vardır: 

ftalyanlar, lngiliz gazetele· 
ri ile İngiliz filmlerinin men'i
ni iıtemi§tir. Baıvekil, buna, 
bütün yabancı siyasi filmleri 
menetmek ıuretile cevap ver-
rniftir. . 

Mihver devletleri. marka na
zaran drahmiye yeniden fahiş 
bir kıymet vermek suretile Al
manyamn Yunanistana olan 
borçlannuı ortadan kaldınl-

1 maııru istemiılerdir. Mihver 
devletleri, Almanlann Yuna• 
niatana airebihheleri için ka
yıtsız vize verilmesini iatemif
ler ve İngiliz tebaasına veri· 
licek vizelerin sıkı bir kontro
le tabi tutulmaaı bahsinde ı&
rar etmiılerdir. 

YUNANlSTAI\'lN VAZlYETlNDE 
DEGlŞlKL!K OLMIYACAK 

Atına, 1 '1 (A.A.) - Attna ajansı 

bUdlriyor: 
Vugo lal~-ada cıka.n \'reme gazete

si Yunrı.nlstan vaziyetinde bir t~bed
dWU.n ~ıı tnhakkuk etmek t1zere 
olduğuna. dair hayali bazı haberler 
neşretmiştir. 

Bu haberleri en knt'i surette tckz.i· 
be 'e Majeste Kralın ve !\Ulll HUkfl· 
metin 11e,·k \:e idareleri altında Yu
nanistan \.'azl~etlnln her vakltklnden 
daha mu fukar olduğunu beyana Atı
na Ajan ı mezundur. 

KRALIN' lSTıFASI TEKZİP 
EDİLlYOR 

Attna, l'1 (A.A.} - Atlna Ajan ı 

bildiriyor: 
:\lajcste Kral Jorj'un, Aite-. \eli· 

aht Pııul lehine tahttan ferapt ede
C'eği hakkmda bir Amıırlkan kayna
ğından rıkarak baıı bpımyol ,·e 
ı•'ransız. gazeteleri tarafınılan neşre
dilen haber tanıanıen hayal mahsu· 
JUdür. ''e Atına Ajansı bu haberi en 
kat'i ekilde t<>kz.lbe mezun bulun
maktadır. Bu haberde tahttan fera
ıatı lı;tllzam ettiği 'Zikredll!!n fiebeıp

lerln baştan başa hayali olduğu kay
da itiz.um yoktur. 

Fener - G. Saray 
Kar ılaşacaklar 
( Vatan ) Kupası 
İki I(lübümüz 

Maçını Her 
Kabul Ettiler 

Vatan kupası hakkında dün
kü sayımızda ortaya koyduğu
muL teklif, her iki klübümüz ta
rafından müsait surette karşılan-

l 
mıştır. 

Galatasaray klübü Reisi Tev
I fik Ali, kendisile temas eden bir 

muharririmize şunları söylcmiş-
c- Biz her zaman için kıy· 

metli rakibimizle maç yapmıya 
hazırız. Gazetenizin bu çok ye· 
rinde hareke1inden dolayı teşek
kürler ederiz. 

Önümüzde müsait giinler var. 
Mesela Cümhur:iyet bayramındu 
ve yahut ta şeker bayramında 
oynarız. Maç tarihi. F cnerbah 

(De,ıımı: Sn. 4, ısü. 1 <le) 

Günden l'Uhe askeri ehemmiyet kesbeden Tuna deltaı;ından 
bir l'Ö rünüı 

ALMANLAR ı
Tuna A azını 

İSPANYA 
Kabinesinde 
Tadilat Yapıldı Ele Gecirdiler 

' 
Bulgaristana Bir 

Alman Fen 
Heyeti Geldi 

Londra. 17 (A.A.) - Balkanlarda
ki vaziyet İngiliz matbuatının en e
hemmlyeUı mevzuunu tc~kil etmek· 
tedlr. 

Dail Maıl gazetesinin Balkan mu
habiri şunları yazmaktadır. 

<Almanlar, Romanyadaki vaziyet
lerini takviye etmekle me.ışgul bulu· 
nuyorıar. Karadenlzdc bir Alman 
ll8sU kurmak üzere Köstcnccye bir 
askeri heyet gönderilmiştir.> 

Dally Telegraph gazetesi de baş· 
makalesinde diyor ki: 

(De,amı: l".'B. 4. Sü. 2 de) 

Dahiliye Nezaretini 
General Franko 
idare Edecek 

Madrit, 17 (A.A.) - Ste!nni Ajan· 
sından: 

General Franko, kabınede tAdilAt 

yaparak Serrano Suner'I, Juan Belg
beder Atienza'nın yerine Hariciye 
Nazın tayin ve çekilen Harıcıye Na· 
zırma, şimdiye kadar sarfctmlş oldu 
ğu faaliyetten dolayı teşekkür et· 
miştır. 

Dahiliye Nezaretini bizzat General 
Franko, idare edecek olup Josc Lo

rente'i müsteşar tayin etmışUr. 

Pamuk ipliğinden bir dostluk bağı 
Alman~·a - Biz kard~ deiı1 r.ıi? 
Sovyet Rusya - Evet, Ha bil ile Kahil gibi! 



! 

Türkiye, Hürriyet 
Prensiplerinin 
Avrupada Son 

Bekçisidir 
r Jurnal Dö jenev ) 

Türkiyenin Kudretli 
Rolünü Aydınlatıyor 

(Jurnal dö jenev) gazetes~ 
(Türkiye) başlığı ile mühim bir 
makale ne retmi§tir. Eaaslı par• 
çalarını aşağıya alıyoruz: 

c Türkiye, Avrupa ile Asya 
arasında bir köprüdür. Akdenizin 
oark anahtarı Türklerin elinde
dir. Türıkiyenin mühim askeri va
ziyetine ilave olarak ordusunun 
teknik kudretini, maddi ve ma
nevi kuvvetini hesaba katmak la· 
zımdır. 

İşte bunun için dünyada bir 
kasırga kopunca herkes Türkiye
nin kendi tarafında olmasını is
ter. 1914 ile 1916 arasında .Tür· 
kiye, merkezi devletlerle beraber 
dövüştü. İngiliz - Fransız donan
masına ve İngiliz ordularına ağır 
darbeler indirdi. 

1 940 ta iııler tamamile değ~
miıtir. Türkiye derhal harbe gir
merni§tir. Nitekim 1914 te har
bin batında girmemi§ti. Bununla 
beraber, Büyük Britanya ile be
raber olduğunu ve mihver dev
letlerine taraftar bulunamıyaca
iını göl'ltermiştir. 

Niçin~ Çünkü bir defa on do
kuzuncu asnn Osmanlı impara
torluğu ile yirminci asrın Türk\
yesi arasında büyük hir uçurum 
vardır. 

Tarihin bugünkü devresi bir 
takun garibelerle doludur. Bir 
vakitler İkinci Abdülhamidin is
tibdadına itaat mecburiyetinde 
kalan bir millet bugün Avrupa
da 1 789 Fransız ihtilaline ait 
hürriyet ve istiklal prensiplerinin 
en son müdafii mcvkiinde bulun
maılttaclır. Türk inkılabı denilen 
hareketin manası, bir aaltanat dik 
tatörlüiü yerine )ayik bir cümhu
riyet ııeçirmektir. 

Türklerin gözünde milli ideal· 
le Atatürkün kurduğu rejim ara
anda aıkı bir münasebet ve ahenk 
YTardır. Mihver diktatörlüğü Av· 
rupada ve Yakın Şarkta hakim 
Yaziyete geçerse, yeni Türkiyenin 
eilmhuriyet ve demokrasiye da

anan temeli tabii olarak yıkıla
~tır. Demek ki, gerek harici cm 

et ve ııerek rejim bakanından 
ara, Londranın zaferini dile

mekt~ir. 
Türk gazeteleri tarafından he· 

ecanla, bazan ıiddetle ifade e· 
'tlilen bu hisleri, maziye ait hatı· 

alar da kuvvetlendirımcktedir. 
ürkler Trablusgarp harbini u

nutmamışlar.dır. Bu harp Balkan 
harbine ve Türkiyenin adnn adım 
kılmatına yol açmı§t"'i"r ki, bu 

'lidiıi. ancak Atatürk'ün kudretli 
· ahalesi durdurmu~ur. 
ittifak münasebetlerinin değiş

esine rağmen, Türkiye için de
miyen bir §CY vardır: 1914 te 

erkczi devletlerle bera!ber ltal
y.ya karşı kendini korumak iste-

ifti. Bugün de İngiltere ile be
er yine ltalyaya karşı korun
tedbirleri almıştır. 

L Şuna §Üphc yok ki, Almanya, 
Balkan satranç tahtası üzerinde 

umen filmi ileri sürmekle 
gaye takip etmektedir: 
1 - Rumen petrollerini em· 
et altına almak. 
2 - Sovyetleri aııtırmıyacağı 
ttı çizmek. 
3 - Karadeniz; sahilinde bir· 

ek suretile Türkiyeyi yıldır· 
a çalıımak. 

Bu vaziyet karşısında Türk • 
vyet münasebetleri meselesi. 

i bir mina almaktadır. Uzak 
ideki ihtilaflara rağmen Mos

va ile Ankara ara111nda son se· 
lerıde doırtça münas~betler hü· 

sürmüştür. Milletler arası 
erde vukuf sahibi bir adam, 

enlerde şu sözü söylemiştir: 
cBir meselede Sovyetlerin ni· 
ti ne olduğunu anlamak ister• 
iz Türkiyede o meselede na· 
hareket ettiğine dikkat edi
> 

Bu iddia belki de mübaliğa
ır. Fakat her halde Sovyetler· 
Türkiye arasında çok sıkı te• 
slar bulunduğu muhakkaktır. 
iık harbin yeni yeni sahalara 
ılması ihtimalini gözönünde 
ak hususunda Türkiye yal
değildir.> 

Abone fJcretl 

8 a~ hk 3 aylak Aylık 

750 400 150 kuruf 

• memleketler: 

8 aylık 3 aylak Aylık 

1410 800Kr. yoktur 
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12 Bin Ton 
Şeker 

İstihsal Edildi 

Trakyada 1 Mifyon 
Lira Pancar 

Parası Ödendi 
Ankara, 17 (Telefonla) 

Alpullu §Oker fabrikası 1940 
kampanyasını 1 O teşrinievveldc 
muvaffakıydle ikmal etmiştir. 

Bu &eneki kampanya 56 gün sür
müs ve hu müddet zarfında fab
rika 75 bin ton kadar pancar 
işliyerek, buna mukabil 1 2 bin 
tona yakın şeker istihsal etmiş
tir. Bu sene Trakya köylerine ö· 
denen pancar bedeli 1 milyon li· 
rayı bulmaktadır. 

Diğer fabrikalar da kampan
yalarına devam etmekte olup 
teşrinisani ve kanunuevvel ayla
rında istihsal faaliyetlerini ikmal 
edeceklerdir. 

Köylüye Arazi Tevzii 
lcin Talimatname 
' Hazırlandı 

Anka
1

ra, 1 7 (Telefonla) 
Topraksız köylüye hükumet e
lindeki araziden verilmesi için 
bir talimatname hazırlanmıştır. 
Bu işle me gul olmak salahiyeti 
Maliye Vokaleti ile Tapu ve Ka
dastro umum müdürlüğüne tevdi 
edildiğinden, her iki resmi teşek
kül azalarından mürekkep olmak 
üzere, Ankarada iki, Adanada i· 
ki, Hatay, Bursa, Erzurum ve 
Orduda birer komisyon te~kil e
dilmi~ir. Son günlerde bu ko· 
miayonlara tayin edilen reisler 
Ankaraya davet edilerek kendi
lerine icap eden direktifler veril· 
mittir. 

Çalıı&caklan mın'takalara ha
reket ed~n komisyon reisleri bu 
günlerde komisyonu faaliyete ge
tirerek topraksız köylüye yetecek 
kadar toprak dağıtmıya ba§lıya
caklardır. 

Dahiliye Vekaleti 
Teşkilatında 

Terfiler 
Ankara, 17 {Telefonla) 

Dahiliye Vekaleti, v&li, mektup
çu ve kaymakamların hak ve li
~akat ketıbedenlerini Cümhuri
yet bayramında bir derece terfi 
ettirecektir. 

Eylul Ayında 17 ihtikar 
Suçlusu Mahkemelere 

Verildi 
A nkars, 17 (Telefonla) - Yalnız 

eylQJ ayı içinde lhtıkll.r suçlarından 

dolayı Clımhurlyet MUddelumumtle
rlne venlcn ve konmma kanunları
na tevfıkan haklarmda taklbata gi
rişilmiş olan şabıı'1ar şunlardır: 

İstanbulda çinko ve dökme lhtıka
rından 2; hakikat hlltıfı fatura tan
ziminden ve ev kirası arttırmak su
çundan birer kişi. 

Çanakkaledc çivi ihtikArından bir, 
Zongı.ıldakta gıda maddeleri ihti
kArından 8, Edlrncde gaz, benzin, çi
vi ihtıkli.rından 4, Buldanda iplık \'C 

Muğlada deri ıhtlkAnndan birer ta
cir hakkında takibata geçilmiştir. 

Bunlardan dördü mahallf mahke
melerce beraet 3 il mahkQmlyet ka
rarı almışlardır. Diğerlerinin muha
kemeleri devam etmektedir. 

Bayram 
Hazırlıkları 

Başladı 

Peynir Fiyatlan 
Tekrar Değişti 

Sinemaların Onbir 
Buçuğa Kadar 

Callşması isteniyor 
' 

Teklifler, Umumi 
Mecliste Görüşülecek 

Şehrimizde bayram hazırlığı 
başlamııtır. Kapalıc;arıı ile Mah
mutpapda faaliyet artmıştır. 
Her nevi eşya. bilhassa çocuklara 
mah11us cılanlar üzerinde alış ve
riş fazlal&şmııtır. Son yağmurlar, 
biraz durgunca olan ayakkabı sa· 
tışlarını da canlandırmı§tır. 

Beyaz ve Kaşar Peynirlerinin Ya/lı ve 
Ya/sız/arına Ayrı Fiyatlar Konuldu 

Umumi Meeliein lkinciteırin· 
de yapacağı içtimada belediye 
zabıta11 nizamnamctinin sinema· 
!ara taallUk eden k11mı merinde 
de tetkikt yapılacaktır. Bunun i· 
çin, dün belediyede bir toplantı 
xapılrnıt ve buna ıehrimizde.ki 
sinemacılar da iıtirak etmiılerdir. 

Geçen seneye nazaran yüzde 
otuz ile yetmiş arasında bir pa· 
halılık arzetmesine rağmen, bu 
seneki bayram mübayaatının ge
çen bayramkine nazaran daha 
hararetli olduğu söylenmektedir. 

Bu sene elbise yaptıranlar, 
hazır alanlardan çoktur. Bu se• 
beple kadın ve erkek terzihane· 
leri işçi azlığına rağmen, c;ok iş 
yapmakta ve bayram için yeni 
siparişleri kabul etmektedirler. 

Basma, pazen, patiska ve sai
re gibi eıyalar üzerine yapılan 
satışlar da bu aene milli fabrika
larımızın mamulatı daha fazla 
rağbet görmektedir. Bunda fi
yat ucuzluğunun da tesiri vardır. 

Fiyat Murakabe Komisyonu 
dün toplanarak peynir ve züc· 
cacye fiyatlarındaki Ur ni.bet• 
lerini te.bit etmittir. 

Peynir fiyatlarına itiraz eden 
bakkal ve toptancılar dinlenilmiı 
ve perakende fiyatlar eski vazi
yette ibka olunarak toptancıla
rın kir hadleri indirilmiıtir. 

Şimdiye kadar yapılan tetkik· 
lerde toptancıların apiı kalite
de yaisız peynirleri en İYİ pey· 
nir olarak piyasaya sürmelerinden 
peynir cinslerine ayrı ayrı fiyat
lar tesbitine medburiyet hasıl ol
muıtur. 

Bu sebeple peynir cinsleri iki· 
ye ayrıhnıı ve en iyi cinı Edirne 
ve ona mümasil tam yailı beyaz 
peynir fiyatları toptan 40 ve pe-

un Fiyatlarına Zam Kulağına Kıymet 
Yapılmıyacak 1 Bicilecek 

Un çuvallarına otuz kuruı zam ı ' . 
yapılması hakkında değirmenci- Birinci ağır ceza mahkemesı, 
lerin belediyeye müracaatta bu- dün çok meraklı bir davayı tet• 
lundukları haberi teeyyüt etme- ı k~~ etti. Suç •. Kay~er!nin. bir k~
miştir. yunde geçmıf, Alı ısmın<le bır 

Dün bu mesele hakkında ken- genç, arkadaıının bir kulağ\nı di
disile ıörüıen bir muharririmi- binden kesmiıtir. Kayaeri mah
ze Belediye İktıHt müdürü şu kemesi bu dosyayı mütehassıs 
izahatı vermittir: bir ehli vukufa tetkik ettirmek i-

c- Bize böyle bir teklif ya- c;in lıtanbula eöndermi,tir. Mah· 
pılmamııtır ve yapılmaıı için de kemenin istediii ıudur: 
sebep yoktur. Çünkü bundan bir Bir kulağı kesilen adamın çeh
müddet evvel murakabe komis- re güzelliqi kaybolur mu? Bir 
yonuna müracaat eden deiirmen kulağın deieri nedir? Bir kulak
cilerle fırıncıların arasını bulmuş ıız adam, çehre iÜzelliğinden ne 
tuk. Yapılan anlaımıya göre, fı- kadarını kaybeder) 
rıncılar boş un çuvallarını muay· Mahkeme. mütehassıs doktor
yen bir b~el mukabilinde. dcqir- 1 dan bir ehli vukuf seçerek ku· 
mencilere iade edeceklerdır. Va- ar 
ziyet kararlaştığı şekilde devam laia kıymet biçtirecektir. 
etmekte olduğundan böyle bir 0 

müracaata da lüzum yoktur.> Belediyede: 
-o~-----

rakende 50; ikinci nevi yarı yağ· 
lılara toptan 3 7,5 ve perakende 
47,5 olarak fiyat tubit edihniı· 
tir. 

Beyaz peynir fiyatlarından haı 
ka, katar peyniri fiyatları da üç 
cins üzerinden tMbit edilmittir: 

Birinci ~evi yailı katar pey· 
niri toptan 67,5, perakende 90, 
ikinci nevi toptan 60, peraken
de 80, üçüncü nevi Karı ve mü
maaili kuru katar toptan 45, pe· 
rakende 60 kuruıtan satılacaktır. 

Bundan ıonra züccaciye etya· 
sandaki kir niebetleri de teebit 
olunmuı ve hazırlanan liıte taı· 
dik olu.nmak üzere Ticaret Ve
klletine ıönderihniftir. 

Netice bir iki süne kadar ıa· 
zetelerle illn olunacaktır. 

Bir Kadın Ekspresin 
Rüzoanndan OldU 
Dün sabah Pendikte, trenin 

rüzgarına kaptlan bir kadın hen
değe düıerek ölmü,tür. Ölen ka
dın, Kartalın Dalayoba köyün
den bahçıvan Muıtafanın annesi 
Zehradır. 

85 yaıında olan Zehra, Pen
dik tren geçidinde trenin geç
mesini beklemekte iken Anka
radan gelmekte olan 13 numaralı 
ekspresin rüzgarından hendeğe 
yuvarlanmıı ve derhal ölmüştür. 
Zebranın cesedi hükumet dok
toru tarafından muayene edilmiş, 
üzerinde yara bere görülmemiş
tir. Bu yüzden dün sabahki eks
pres Haydarpaşaya bir saat geç 
gelmiştir. 

Belediye yeni tekliflerde bu· 
lunmuttur. Bazı ıinemalar mati· 
nelerinde iki film birden ıöster• 
mektedirler. Halbuki sinemaların 
çalı~ası için tayin edilen zaman 
buna imkin bırakmamaktadır. 
Sinemacılar, her ıinemanın saat 
yirmi üç buçuia kadar açık bu
lunmasına mÜMade edilmesini iı 
temiılerdir. Bir kıeım ıinemacı· 
lar da on iki yatından af&iı ço· 
cukların yazlık sinemalara ıide
biLmeleri için müsaade talebinde 
bulunmuılardır. Tetıbit edilen bu 
teklifler umumi mecliate ıorutu· 
!erek bir karara bağlanacaktır. 

Akıl Hastahanesinden 
Kaçan Bir Deli 

Yakalandı 
Dün sabah Bakırköy akıl haı· 

tahanesinden bir deli ka9ffilttır. 
Y enimahallede yakalanan ve has 
taneye iade edilen deli, Vehbi 
adında bir gençtir. Vehbi, dün 
sabah, hastanenin bahçesine çık
tığı sırada bir kolayıı:ıı bularak 
kaçmııtır. Vehbi, Y enimahallede 
tarlalar arasında dolaşmakta i· 
ken kendisinden şüphelenen köy
hiler tarafından yakalanarak po· 
lise teslim edilmiştir. 

150 Noksan Ekmek 
Yakalandı 

Altıncı şube memurları fırın
ların teftiş işile meşgul olmakta
dırlar. Yalovaya gönderilmek 
üzere Hudaverdi motörüne yük
letilen yüz elli kilo ekmek tar

KÖmÜrcÜler Fiyatları tılm•ıı ve bunların muayyen mik-

Balatta Ahşap Bir 
Ev Yandı 

1 

tordan noksan oldukları görül-
Yüksel ttiler müştür. Musadere edile~ ?u ek-

Buz 8atışı - Buz serbayli lle bele- mekleri yapan fmn aahıbı Tah· 
diye araaındakl mukavele 941 seııesl Havaların Çir kaç gündenberi takalcde Petro ve Küçükpazarda 

Dün aabah aailt 9.30 da Ba
latta Çilingir sokaiında Davit a· 
dında birinin evinden yangın 
çıkmııtır. Yangın itfaiye tarafil
dan ~vin üst katı yandığı halae 
söndürülmüştür. Bu civardaki ev 
ler ahıap olduğundan, halk bü
yük bir korıku geçirmiılerdir. 

--- o---
Sellnikle Telefon 

Muhaberesi Başladı 
Bir müddettenberi yapılmak

ta olan Çorlu • Yunan hududu 
telefon hattı bitmit ve ıörütmi·' 
ye açılmııtır. Böylelikle l•tanbu
lun ve diğer şehirlerimizin Sela· 
nikle konuşmaları temin edilmiı· 
tir. 

Poliste: 
Bir Çocuk Manıala Düttü - Te

peba'1nda Recep llyas ap,rtımanı 

kapıcısı Mehmedln bir ya~ıındaki oğ
lu Yılmaz odadıı- oynamakta iken 
mangalın Uzennde kaynamakta olan 
tencerenin UsUlne dUşmu, ve muhte
llf yerlerinden haşlanmıştır. Yılmaz 

hasta?leye kaldırılmıştır. 

otuz mayısında bitmiş olacaktır. Bu soğumasını fırsat bilen mahalle Halil hakkında takibata başlan
ııebeple buz meselesi hakkında tetkl· kömürcüleri elleme ~ömürleri on, mıştır. 

katta bulunmak Uzere bir komisyon 
1 

ıııra kömürlerini sekiz kuruşa çı· Adl" --o---d . -
teşekkUI etmiştir. Belediye muavini k 1 d K ·ı . od ıye e. 

armıı ar ır. esı mıt unun 1 
LQtfi Aksoyun rlyaııetlnde, iktisat . d .. _'\_t_n_k_b_uz._T_ıı_h_ri_f_Etml - İbrahim 
ve mezbaha mUdUrlerlle mezbaha mil 1 kılosunu a yuz paraya vermek I · . " . 

1
. -'- ed" l B 1 · Tevfik isminde bır taklpçı 175 ku-fetu,ıerlnden mUte.şekkll komisyon ıatemCKt ır er. e edıye zabıta· ı kb tah 

ık 1 ııışluk bir belediye ma uzunu • 
dün ilk topla~tısını yapmı~r. ! sı, evve i günden itibaren kö- rif ettiği için dün mUddeiumumtllğe 

Buzun eaklsı gibi mUteahh.ıd_e veril-' rnürcü dükıkanlarını gezmiye ve ,·erilmi tir. :MUddelumumlllk suçlu-
mesi veya belediye<'e idarcsı ıçin bir . ~ .. , ş 
' "t dil ktl ekıerıyetle bozuk oldugu soyle- nun tevkifini istiyerek Sultanahmet 
şekli tesbı e ece r. . ı ö 

nilen kantarları muayeneye ha§- sulh bırlncı ceza mahkemes ne i n-

TAKViM 

18 llkteşrin 1940 
CUMA 

l'..IL: 1940 - AY: 10 • GVN: %92 
RUMi : 1866 - ı inclteşrln: 5 
HlCRI: 18t'i9 - Ramazan : J8 

VA.IUT VASATI EZANI 

GÜNEŞ: 6.14 12.46 
ôGLE : 11.58 6.32 
tKtNDİ: lri.03 9.36 

AKŞAM: 17.37 12,00 

YATSI : 18.1>9 1,31 

İMSAK: 4.35 11,18 

le.ını }ardır dermlştir. 
§ • Bir Uıraı:ı MahkCUn Oldu - Şeklp 

Havaların birdenbire soiuma- isminde bir genç Fatma adında blrl-
sı üzerine kaloriferle ısıtılan a- n!n Beyazıttakl evine girmiş, dola· 
partman ve müeaseaelerde otu- bından elbiselerini çalmıştır. Sulta
ran ve çalışanlar kaloriferlerin nahmet sulh ikinci ceza h!klmi ken-

d dlsme 9 ay hapis cezası verdi ve tev-
yanm&masın an dolayı tiklyete 
başlamışlardır. Havalar bu ge• 

kil~e devam ettiii takdirde ka
loriferlerin yakılması için müra• 
caatların artacağı anlatılmakta
dır. 

Müteferrik: 
Sümer Bank Umum MüdürU - SU-

mer Bank Umum MlldürU Bilrhan 
Zihni dUn şehrimize gelmjştlr. Bura-
da birkaç gün kalarak Sümer Banka 
alt ı,1erle meşgul olacaktır. 

kif etti. 

Geçmişte ,.e gelecekte bütün 
ulusal ve sosyal işlerin temeli 
nüfuııtur. Nltfwı Slyuuı da an
cak nüfusu tanımakla kurulabi
lir. 

20 İLKTEŞR1N PAZAR JÜDÜ 
Genel NlifWf Sayımı bize bu si· 
yuamn yolunu ıösterecektır. 

BAŞVEKALET 
latatiaUk Umum M'.Udürltttu 

Asansörde Beni Yakaladılar ~-MAVD--... vent Garden uyanıyordu. Fakat JoJııı'on aklı bafka taraf· 
ta idi. Kulaklanna bir fıaıltı geliyordu. Afrlkada y~unr
ya •hlfllllt bir lruıan srfattle bunun biç yabancısı defUdJ. 
Bu aee, ıaırmıya hazırlanan yılanın nılıj'ı ldJ. Yana dofru 
çekildi, Heleni de beraber Altrüklectı. Yerde slirllnen hayva
nın l1191rtısrnı duymak mümkün ldJ. Mahzen kapkaraulıktı. 
Hiçbir taraftan en küçük bir ı!fık bUe ıızmıyordu. Joluı 
l'eplerlnl k&rı9tmyordu. Nihayet bir kutu kibrit buldu. 

John ııuauyordu. Helen de'-anı etti: 
- Rica ederim, John... Bu 9üpheU tauı bırakınız.. :Sio 

hakikati !IÖ~IUyorum. Hallıne baksanıza ... 
İplerden IM'ımış olan kolJannı gösteriyordu. Delikanlı ya· 

vaşça bu eli tuttu \'C öptü. 
- Hayır llt'lt'n, Ai:ıden :,Uphe etmiyorum. Fakat bu 

mektubu size kim ya:ımı~ olabilir? Sizi buraya getirtmek
ten maksat ne idi, acaba r 

- Buraya l{eldlğlm zaman bir adama ıılz.I !'lordum. Re· 
nl aşağıda hekledlğlnl:ıl ııöyledl ,.e buraya indirdi. A!lan· 
ııöre adım atar atmaz etrafıma bakmıya meydan bırak· 
madan beni yakaladılar, sımıııkı bağladılar. Atzımı trl(a
dılar ,.e bir şey söylemeden burada bırakıp sıtttıer. Adam
lar tekrar aııansöre binip gitti. Her taraf kapkaranlıktı. 

Ne kadar zaman böylece kaldnn, bilmiyorum. Nihayet hl· 
raz en·rJ a an11örün gıcırtnıraı duydum. Aydınlık olunca 
ıılzl gördüm. Fakat bu kılıkta sl:ıl auıl taruyablUrdtm 1' 
Tabii yine korkmıya haşladım. 

- Bu k&tıdı alite kim \erdlT 
- Odamda idim. Karım ''Uruldtı. Açtım. Baktım klmff 

'\"ok. Bu kAtıdı yere bıraknn!tlar. Merdlveulerde ayak Mili 
duydum. Baktım, klm!icyl göremedim. Okar okıurıu hemen 
geldim. 

ılobn başını ealladı: 

- Bu bir tur.aktır. Dedi. Herhalde •izi buraya ıetırlp 
arkadan da benim celmeml bekliyorlardı. 

- Fakat niçin .. Nlçl•""f 
- Bizi bir ~'Ok şeyler bUlyor, zannediyorlar. Şimdi ~•-

pılacak Ok ıteY·· Buradan kurtulmaktır. Na•ıl 'e nere
den kaçacatız. bakalım. 

Du,·arları mua;,ene ediyordu. Aeansörün zincirlerini tu
tarak 11ar1tı. Bir cıcırtı duyuldu. Aansör yava.~a lnmlye 
bafladı. Her ikisi de ııeNlz bekliyorlardı. Aaamör yere 

PORTAKAL 
YAZAN 

William J. MAKiN 

cıcv:tREN 

Reuuı AE. YALMAN 

34-
,·ar.ıı. içinde üç sandık portakal vardı. 

John içine bindi H, lfletmek lı!ıtedl fakat makine hareket 
etmedi. Yukardan ıanp se&ler duyduJar. Sonra &ADIÖrün 
Uı,t *•rafındaki kattan iki demir kapak kapandı. Bu 90kll· 
de dükkAnın diSfemetılnl tqkll eden kısım kapanmq olu
yordu. Aıııanııör mahzende kalmı9tı. John portakal aandık
larına y~h. İtinde bir !}ey kımılda!nyordu. Portakallar 
inip çıkıyordu. 

TıpkJ bir dalga gibi dalsaJanıyordu. Btı garip hareketin 
mahiyetini anlamak için elini u· .attı. Fakat korku Ue karı· 
'ık bir heyecan ile sert çekildi. Portakal1arm içinden bir 
gölge dotruldu. Bu üz.erine atılmıya hazırlanan kocaınaa 
lılr gobra yılanı htl. 

-- Helen, kaçınız. U~ta gidiniz. 
Tam o anda ı•ıklar aöndU her taraf derin bir karanlık 

içinde kaldı. John tlm~k aüratlle dtl~ündü. latlkamet ta
~ in etmek lazımdı. Tehlikenin büytlkltlğttnü ka\'radr. Yılan 
nasıl olsa nnlıırı bulacaktı. Bir tek hareketlle ikisini de 
öldtlnblJlrdl. 

Herhalde yukandakllerln de latcdltl bu idi. İki bot se
len P<'rtakal ııandlfı da onlann cesetlerini koymak için 
hazırlanmıth• 

John bUttın cUkkatJ ile etrafı dinliyordu. Ur.aktan IOkak 
sUrWtWerl duyuluyordu. Artık sabah olmut clac:aMı. Co-

- Helen çabuk yakacak bir şeyler bulalun. Hayvan ateş
ten ürker. Dedi. 

Yılanın dUdUk ılbl nılığı duyuluyordu. Joluı tekrar He
leni yan tarafa dofru çekti. Fakat ayalı takıldı yere dlif· 
tü ve elindeki kibrit kutusu kayboldu. Şimdi yere cHa çök
mllt olarak elinden yııvarlannut olan kibrit kataaona an· 
yordu. Yine latlkametl tamamlle ~ıştı. Korkunç ... 
bk daha 9lddetll olarak devam ediyordu. Nihayet karanlık· 
ta el yordamUe kibrit kutusunu huldu. Belen korlradaa luç· 
kırıklarla atlıyordu. T4;rde bışırdıyarak llerUyea yılan 

timdi tA yanlarmda lcU. 
Bir kibrit çakmak latedl. Klhrlt kırıldı. Bir tane «l.ıta 

taktı. Gö:ıtlne Re1en'ln beyaz gece elbl9eal ilfttl. Genç kı
zın da batınna ayıtl fCY setmı,tL Hemea elblMlllnf çıka
rarak. 

- Şunu yakmız, decll. 

.ıoeuı bir kibrit çaktı. Elbiseye ~trntı. K~ ta
tqtu ve etrafı aydınlattı. Alevler ııayeıdnde ydanı cörMU
dUer. Blru ötede töreklenmlt yatıyordu. AYdralıtı görtla
ce tatırdı. Tam o anda bltttın dirayet ve :ıekAamı kuUanan 
Jobn, tahta ısandıklaMan bir parça kopardı ve bunu •ilah 
aibl kullanarak yılana dotru yörtldü. 
Yılan kataamı kalclırrnıt. boynunu tlflrm!f, höcııma ..._ 

urclı. Faka~ katuma inen darbelerden ııerteı'41endtU. Joha 
var kuvvetlle V1111JYOr vuruyordu. Elblae :ramru, nerede 
tae artık bir aYuç klU haline gelecekti. Bir kaç llalllye 808• 

c Ark&lı var> 

SIVASl 
DCMAL 

İşgal Altındaki 
Yerlerin Akıbeti 

Yazan: M. H. ZAL 
Eskiden bir memleket as· 

keri bakımdan işııale 
uğradığı zaman, idari ve içtİ· 
mai hayatı muvakkat bir şekil· 
de devam eder, kati akıbetin 
ıulh muahcdesile belli olması 
beklenirdi. 

Halbuki bugün Alman aske• 
ri kuvvetleri ayni zamanda ye· 
ni bir ideolojinin misyonerleri· 
dir. Bu ideolojiyi eski din mu· 
harebelerinde olduğu ;1ibi kılıç• 
la neşretmek ic;in fırsat kaçır· 
mıyorlar. Almanya i§lal ettiiİ 
memleketlerden her birinde aY
ni usulle iş görmüyor, fakat ıı•• 
ye hepıinde müsavidir. Nazi re• 
jiminin o memlekete, maksadı 
en uygun ve tatbiki en kolaY 
vasıtalarla aşılanmasına uiraııl· 
maktadır. 

Lehi.tanda Almanların tuttu· 
iu esas, Lehlilerin hükumet 
kurmıya, idare etmiye kabiliyet• 
li olmadıkları §eklindedir. Kra· 
kavda eski Alman nazırlarındaıı 
Frank, umumi vali sıfatile hü· 
kiımet sürımektodir. Etrafındakı 
başlıca memurlar Almandır· 
Lehlilere ancak küçük memuri· 
yetler veriliyor. Halbuki Çe· 
koslovakyada, Alman himayesi 
altında bile olsa, bir Çek hü
kümeti vardır. Lehistanda ayn 
vaziyetin mevcut olmamasına 
ıu aebep te gösteriliyor: Lehli· 
ler arasından Çekoslovakyanın 
Ha~h gibi Almanlarla ıo birliği 
yapacak, nüfuzlu ada.m çıkma· 
mıştır ve çıkmıyor. 

Lüksemburg. eaki bir Alman 
toprağı diye telakki ediliyor ve 
bir Alman memuru tarafından 
doğrudan doğruya idare olunu· 
yor. 

Alzas ve Lorcn ikiye ayrılmış 
ve ayrı ayrı Alman vilayetleri· 
ne bağlanmıştır. 

Danimarka hük\ımeti devanı 
etmekle beraber rejimi değit· 
tirmek için türlü türlü entrika• 
lar çevrilmektedir. 

Norveçte Aimanların halkla 
anlaşma teşebbüsleri neticesiz 
kalmıştır. Ancak eskidenberi 
Almanların adamı olan birkaç 
kişi hükumet işlerine karıştın· 
lıyor, bunlar vasıtasile de Nor· 
vcçte milli ruhu öldürmiye ve 
eeki Cermen bağlarını canlan· 
dırmıya uğraşılıyor. 

Holandaya eski Avusturya 
Dahiliye N a z ı r ı fnguard 
komiser diye gönderilmiştir. Va 
zifesi cHolanda seciyesinin jn· 
kişafı için yeni bir temel kur· 
maktır.> Yani burada d~ misyo· 
nerlik faaliyeti büyük ölçüde 
devam ediyor, fakat el altından 
tiddetli mukavemetlerle kartı
laııyor. 

Belçikada yapılan baılıca i.f. 
Flamanları ayırıp Almanlar• 
bailamaktır. Zaten 1914 har· 
binin işgali esnasında da bu is· 
tikamette hayli çalışılmıştı. 

Bütün inal altındaki memle
ketlerin geçirdiği tecrübeler şu· 
nu gösteriyor: Almanlar, bv 
memleketlerin milli ruhunu öl· 
dürmek ve nazi dini yoluyle 
kendilerini yedeğe almak husU· 
sunda harbin sonuna kadar bek. 
lemiye bile sabır ve tahammü 
edemiyorlar. 

Her Gün Bir 
FIKRA 

Aradaki Fark 
AbdWAziz devrinin tıç büyük 

ııadra&amlarmdan biri de Keııecf 

zade Fuat P-.şa merhumdur. 
Fuat Pa,a, cür'et, cerbe7.e, teta

retl lleaulye De tanınmış btlyt1k •· 
damlarımı:ıdarı biridir. Bl~ok nllk· 
te ,.e lrtıcallerl ,.ardır. 

Bir siin AbdUIAziz, kendJsl•e .lU 
ve mUt.uclm Rlll}tü paşalar arasın· 
ela ne fark oldupnu eorar, :ı-~t .... : 
· - Bir ırmak kenarına indJtf· 
mlsde karfı yakaya seçmek için 
bir köprü kurulduğunu sısraeırı • 
ben bemen köprüye saldırının. .ı\11 
p .. köprünün 1&ğlam olup olnua
dıj'ını tetkike başlar ve seçlt arar· 

JUltttl ~ bir alay uker seç· 
mecllkten 10n~ köprüye ayak b&8· 

maı:. 

Cevabmı "·ertr. (Bu mbkayme ~ 

maruf Sadrazamm mesleklerini bl· 

hakkin ta&l1r eyler) . ~. 
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niflMD Bir Yolcunun 
Getirdiği 

Dünya Haberleri 

.fili 

1'aribin En Büyük Aşk Roınanı 
Yazan: NILLA KUK 

liaşmet Hanı111, Gıyas Beyden .ilk 
Defa Olarak Bir Sır Saklıyor 

Atina Muhteliti 
istanbula ÇaQırıldı 
1stanbul bölgesı Cumhuriyet bay· 

rammda bir spor hareketi yapmak 
düşüncosile Atina futbol muhtel!tlnl 

- 9 - İstanbul muhteliti ile karşılaşmak 
lfl;IYaa Bey, ıarayda mühim bir' lık ~ebe iken bir kervana katıl· llzere davete karar vermiş \'C Yunan 
hile!" rn~şgul iken şahın emrini mışlar, meçhule doğru yola çık- federasyonuna bir teklif yapmı,tır. 
"c ırdıler. Derhal coini çağırttı mışlardı. Haşmet, çöl ortasında 1 !stanbul bölgesinin bu teklifi ka· 

Alman İşgali Altın· 
daki Memleketler 

Halkının Aklı Başına 

Geldi Amma, Çok Geç 

&ordu: Mihrünnisayı doğurduktan sonra bul edildiği takdirde İstanbul - Atına 
ile~ Acaba bu emrin manası yollarına devam ctmi§ler, para- muhtclitıeri CUmhurlyet bayramın-

Et aa gerek) sız, desteksiz bir halde Hindis- da Fcncrbahçfl stadında karşıl~a· 
liitl rafı torba torba inciler, ;z;üm- tana kadar gelmişlerdi. caldardır. 
do} er, firuzeler, pırlantalarla Haşmet Hanımın fikrince ha· Melih Futbolden Ayrılmadı 
"c ll'IUttu. Şah bunları saymasını yattaki yegane kıymet, karı ile Balkan oyunlarından sonra 200, 
ııı caaslı bir cetvel heı:ırlaması· koca arasındaki devamlı, temiz 400 metre şampiyonu Mcllhin futbol
ııcı emretmişti. Böyle bir i§in ya- sevgi ve emniyetti: Bir hüküm- den ayrılacağı gazete ısUtunlannda 
qk'ta bırakılmııeı ve kendisine u- darla bir kadın arasında böyle yazılırken kendisinin teşkilatta blr 
hald V~zifc vdrilmcsi için her bir saadete imkan tasavvur edi- vazifeye de tayin edilecett llAve edil· 

!\ c bır sebep lazımdı. lemezdi. mlşti. 
adın dedi ki: Heniiz on yedi yaşındaki Şeyh Bu rivayetlere bugün için tahal<· 

din~ E~ri bana İyice oku da Babanın hiç şüphesiz geçici olan kuk etmiş bir haber nazarlle bakma· 
'Ycyırn. heveaine sevda demek doğru mak icap etmektedir. ÇUnkU bunlar 

töı.?ıya.a Bey okudu. Emirde şu değildi. Delikanlının, kızı bula- birkaç kişinin şahst dUşUnccslnderı 
C\'y er vardı: cBugün suruptan yım diye kendini havuza attığı- ba{lka pir şey değildir. 
daı.~~ Yola çıkacakeın. Kabile bir nı, oyuncağından mahrum kal- Fenerbahçeliler, Mellhln bu sene 

,..~a 1 1 k mı:ı bir çocuğun hiddetile tepin- !iğ mac;lannda takımdaki yerin\ ala· 
•ırı evve varmıya ça ışaca -J.f :ı. o.~adaki valimi:ı: zayıftır. diğini görmüştü. Fakat Şeyh Ba· cağını kat'iyyetıe söylemektedir. 
kou~rn11rnUzün gevşemesinden banın bu halini ancak ıımarık Galataaaray - Bcıilrtaı Maç1 

r,.ulur.:. bir çocuğun 0 saniyede istediği Gec;en hafta yapılan Galatasnıay-
li bir şeyi mutlaka elde ctmiye ça· Beşiktaş mac;mdan evvel Galatasa· 

}'ıın 'inlet Hanım, bu eözleri du- lışması diye telakki etmişti. ray idarecileri Beşiktaş merkez mu· 
lcd ta rnanalı manalı ba,ını sal· Ha~met Hanım, bütün bunla- avini Halllin Ha~yc lisesine kaydı 
e~~ ~akat kocasına bir şey söy- rı şimşek gibi hatırından geçir- dolayısile vaziyetıne itiraz etmişler· 
dı. ~ı. Haşmet, akıllı bir kadın- di. Mihrünnisa meselesini koca· dlr. 
bak afca arkaaından bahçeye ııına açanıa Gıyas belki de kızı- Halil hakikaten mektebe girdiğin· 
r\j 

1~· Şeyh Baba ile kızı Mih- nı bir hükümdarın karısı görmek den talebelik srfatını alması dolayı· 
~ln~~anın öpüttüğünü gören ve emeline kapılacaktı. Saray için· sile vaziyeti gayri nizamt olacağın· 
Ç\ın:~nnisa diye ıkızı çaiıran Ü• de büyüyen bir erkeğin böyle bir dan, tıtanbul bölgesi bu itiraz Uze-
~ u tahıs, Hatmet Hanımdı. fırsata kıymet vermesi pek I'inde eıııuılı tahklltat yaptırmaktadır. 
dı:c~cınüızamanın da. Salimenin tabii idi. Cezıt Heyeti Azalan 
tı .?ndisile beraber bu manzara İçli bir kızın bir saray içinde KlUplere tebliğ edilen ceza tallmat-
ra Ş0rdüklerini farkctmişti. Son• neler çekebileceğini Gıyas gibi namesine göre beş kişiden terekküp 
ıı:n kc.Yh Babaııın Anber racası- olgun, kızını çok seven bir baba edecek bölge ceza heyetine klUpler· 
old .~' ile evlenmesi kararlaşmış bile kavrıyamazdı. Erkekler bu den girecek iki Azayı sec;mek üzere 
rı hugu.nu, delikanlının bu kara- inceliklere bir kadın gibi akıl k!Up murahhaaları çarfamba günU 
to Jnli% haber almadığını da bili erdiremezlerdi. Gıyas, ~i haber bölge dlrektörtlnUn ba~kanlığı altın· 
Bab u._ Salime araya girip Şeyh alınca belki de Salimcye haber da toplanmıflardır. 
•ırı· a ıle Mihrünniaanın evlenme· verilmesini iı;tiyecekti. Salimenin Bu toplantıda heyete A.za olarak 

1111
1 temin etae bile Anber raca• nüfuzu büyüktü. Meryemüzzama- klUplerden merkez lfıUşare heyetin· 

nı 1~ kızı ile olan izdivaç ta nın entriknsının önüne mutlaka den BUrhan Felekle bisiklet ajanı 
Cckt .aka bunun arkasından gele- geçecekti. Akber Şaha ko§arak, Fuat Ramazanoğlu seçilmişlerdir. 
ao

11 
tıİzdJ:lem de Şeyh Bab~nın kararı geri bıraktıracaktı. Şeyh 8 

h ıvacı bununla da kamı· Bıı:banın gözünü açaca~. onun Fencrbahçe Spor Klübü Bq· 
ltıttaktı. Türklerin Hindistanda babasının ayaklarına kapanması- kanhğından: 
le ~ıırnaları için Hint racaları i· nı temin edecekti. Fakat ne ice Fenerbahçe umumı heyeti 19 Bi
t:d~ı.~~vaç bağları kurmak lazım ne olacaktı} Zavallı Mihrünnisa, rinciteşrin 940 cumarteai gUnU saat 
~u ıgı hakkında Akber ıahta Akber şahın iki gözdesi arasın· 15 de fevkaHı.de içtımaını yapacağın-

\rvctli bir kanaat vardı. daki rekabet ve entrikalar ara· dan heyete dahil Azanın mezkfir gUn 
~ı Dernek ki, Şeyh Babanın a~- sında t-.zilip gidecekti. Her ikisi ve saatte klilp merkezinde bulunma-
tiirı ııe kadar hararetli olsa Mih- de inatçı, kudretli kadınlardı. ları ehemmiyetle rlca olunur. 

la rı~anın üstüne her gün ba§• Haımet, kendi kendine karar illmiiliiili•"••• 
le lıırılc evlenmiyc mecbur cdi- verdi: Salimeye veda etmeden D J 
11tcltti. Zaten Mthrünnisanın ya· yola çı'kacaktı. İlerde karşılagıı.- § ' t' J •ı ~,, 
~Pek .. küçüktü. Şeyh Ba:~a, kı• cak olursa: cGuruptan evvel yo-
ti buyümesini bcklemıyecek- la çıkmak için emir aldık. Gö-
t~t ~adın, debdebe, kıskançlık, rüflTlcmizc imkan vermediler> B11glDIEI Program 
ta rıka dolu bir muhitte zavallı demek kolaydı. 8 Program, 8,03 Hafit müzik (PI.), 
J..ı "rucuk ezilecek, gidecekti. İıtte kızının hakiki saaddi hak· S.15 Ajans haberleri, 8,SO HaCıt' mil· 
he'frnct Hanım, dünyayı bilen, kındaki bu düı.ünceler sc-bebilc 1 zik devamı (Pi.), 9 Ev kadını - Ye
ka~ leyi olduğu gibi gören bir Haomct Hanım ılk defa olarak mek listesi. 
~ın ındı, Debdebe adı altında kı· kocasından bir eır. sa~l.adı. Kı-1 12,30 Progı-am, 12,33 Muhtelit' f&l'• 
d/ ~c gibi acı bir akıbet bekle· zının bir harem do.ıresının c~~sı~ kılar, 12,50 Ajanı }laberleri, 13,05 

~ını Pe~ iyi takdir ediyordu. bir çiçeği olma.aına razı d~gıldı. muhtelif şarkılar, 13.20 Karışık prog 
l'tı ~~.rnetin. Mihrünniıa için e• Kızının kendine mahıue evı, ko· ram. 
'l.tc crı başka idi. Bir hükümdar caaı, kendine ait bir alemi olma· 18 Program, 18,03 Milılk, 18,30 Fa
ltı "ccai olmasına gönlü razı ola- lı idi. Kızın gonca halindeki bü· sıl heyeti, 19 Muhtelif şar~ılar, 19 30 
dil.Yordu. Dünyanın en iyi kadını tün güzel istidatları ancak böyle Ajans haberleri, 19,f5 Radyo ince 
rıi'Yc tanıdığı ve sevdiği Salime- bir alemde inkişaf edebilirdi. saz heyeti, 20,15 Radyo gazetesi, 
ili.in sarayda neler çektiğini her Gıyas Bey cevapsız kalan su· 20,45 Temsil, 21,30 Konuşma, 21.45 
tib~ BÖrüyordu. Meryemüzzaman alini tekrar etti: Radyo salon orkestruı, 22,SO Ajans 
d~ 1 bu debdebe içinde ıaadet - Acaba bu emrin ne mana · haberleri, 22,45 Radyo salon orkeS· 
~,r•n kadınlar eksik değildi. sı olsa gerek} trası Pr. devamı, 23 cazbant (Pi.), 

~•kiden yabancı memleket-
lerden haber almak için 

mutlaka .oradan bir gemi, bir 
yolcu, bır tatar gelmesini bek
lemek lazımım§. Şimdi radyo, 
telgraf. tayyare, filan var, tren
le bir kısım gazeteler de gelmi• 
yor değil... Fakat neye yarar) 
Rac\yolar, telgraJlar, gazeteler 
tam hakikati değil, ancak alaka· 
lı tarafların duyurmak istedikle
rini dünyaya yayıyorlar. Doi
ruyu ha~er almak için, yine en 
iyi vasıta, dıgardan gelen aklı ba-
~ında yolculardır. -

Tesadüf, beni böyle bir yolcu 
ile karşılaştırdı. İsviçredcn geli
yordu. Anlayıılı. kulağı delik bir 
adamdı. Durur muyum) Dünya
nın halinden doğru haber almak 
ve size bildirmek için bu iyi fır· 
eatı kaçırmadım. 

dı;~allerimc lsviçreden ba§la- Bereket mükemmel sobam var. Kömürü yok amma biç ol-

- Nasıl orada sıkıntı var mı} mana sözümü ısıbyor. (1sviçre karikatürü) 

- Yiyecek için §İmdilik pek ümitler İngilt~renin zaferine bağ-1 «Bizim sizi ne kadar sevdiği-
yok. Bazı şeyler vesikaya t!bi, lanmıttır. Fransız bahriyelilerinin mizi bilirsiniz. Fakat sizinle har
fakat bulunuyor. En büyük sıkın- bilr gözü açılmış, görü§lcri de- be giremeyiz. Açız. Harbe girer• 
tı kömür içindir. Otellerde sıcak ifom;t!İr. Pctain hükumetine o· ıek İngilizler ablokayı şiddetlen- · 
su haftada bir bulunuyor. Bu lan husurr:et gün geçtikçe umu- dirirle~ dışardan gelen azıcık er· 
kış. kalorifer yakacak kömür bu- milc§İyor, bizim Babıali hükumeti zak ta kesilir. Biz harbe girmc
lunmıyacaktır. ~ksi bir tesadüf ne karşı halkın duyduğu hisler den siz topraklarnnızdan gcc;mi
o~arak bu sene lsviçrede ıu kıt- gibi bir şey ... Fransa tıpk~ Babıali ye kalkışınıanız, İepanya milleti
lıgı da vardır. Bunun için ıu kuv· •hükumeti gibi harp mesullcri için ni dost aıfatile kaybedersiniz. ls
''.etle~inc day.~n~? ~~cktri~ İs• bir Bekirağa bölüğü kurmuştur. panyollar çok hassas adamlardır. 
tihsalı ~ok dufkundur, Boylece, Buraya kapatılan insanlar hakkın Kendilerinin iştirnk etmedikleri 
muharrık kuvvet buhranı iki ta- daki hisler bile değiımiye baola- harp dolayısile ecnebi askerinin 
raflı bir şekil almıştır. Benzini mıştır. Almanların tuttuklan ezi· topraklarında dola~masına taham 
sorarsanız tükenmiştir. Otomobil ci ve üzücü usullerin ve açlığın mü) edemezler.> 
yer~ne bisiklet ve at arabaları or· da hislerin değiımeainde büyük Garibi şu ki, İspanya bugÜn
talıgı tutmuştur. rolü var. Hele Almanların elin- kü haline rağmen kendini Müs-

- lsviçreye dışardan haber deki harp esirlerinin hali kor· lüman aiyascti bakımından Ak-
aksediyor mu) . kunç bulunuyormuş. Bunlar zaaf- denizde İtalyanın rakibi sayıyor. 

- Orada her taraftan gelmış tan ve kansızlıktan öyle bir hale Harpten sonra Fransız Fasına 
mültecilere rastgeli~iyor. Nasıl gelmişler ki, yerlerinden kımılda· varis olacağını kuvvetle umuyor, 
yolunu bı;luyorlar, bılmem ... Bu· namıyorlarmıo. Vakitlerinin dört· Fazla olarak ta İspanya, sulh i· 
nu çok. gızli tutuyorlar._.Be~ me· te üçü yere uzanmıg bir halde çin tavassut rolü ~namak cme
raklı .hır ad,:ı-m v~ .amator hır sa- geçiyormuf. Aralarında hastalık- lindedir. 
zetecı ol~ugu~ ~çın her taraftan lar da çıkını§. Esirlerin göz göre - Ba§ka neler duydunuz? 
gelen multeC1lerı aradım, bul- ölüme acvkcdildikleri fikri, Fran- - Belçikadan kaçıp gelmiş 
dum, konuştum. sızlar arasında umumi imiş. U- bir Leh mültecisi ile görüştüm. i 

Evvela Fransadan bahsede- mumİyetle Eranşada sefalet kor· Garip oeyler anlattı: 
yim. Burada halk ilk hamlede kuı ç bir şekildedir. Vichy Fransa Bir ak§Bm Brükseloe bir bar
f ngiliz düşmanlığına kapılmış ve ıının arazisine kaçanlar iş bula· da, bir Alman tayyarecısi ile ka
Petain hükumetinin tuttuğu yolu mıyorlar. fogal altındaki arazi i· deh arkadaşlığı etmiş. Tayyareci 
hoş görmüştür. Almanların dost Je ihtilat memnudur. Orada ira· galiba içini dökecek bir adam a-
davranacağına inananlar bile bu·~ d l l b l rıyormu". Demi' ki: 
1 B.. ı h' ı · ba ı ı veya prası o an ar unu c c " .,, unmu,,tur. oy e ıs crın ş ı· • . d ~ -1 v cS L dr · a ı'dı' •ı'mde 

'k'" b b' v dır Bı'rı"nc'ı•ı'• geçırepuyorlarFranaa a tan~ıgım on on ay g ,, , 
ca ı ı se e ı ar · " · b" il K d") · d ı · · · k' t l'k b' mağlubiyet mesuliyetinin lngiliz· ır a. e var. en ı erın en . svıc;- yırmı se ız ayyare ı ır grup· 

1 
"'kl fi · d' Ew l giliz 1 rede ıken mektup aldım. Bır ev- tan benden ba§ka kurtulan ol-

ere yu e ~ me~ıy ı. ger 1_': • de otuz mülteci toplanmıılar. madı. Üç günde bir sıramız ge
ler vadettıklerı yardımı gostcr· H · k'd v•k't ve hali iyi liyor. Yarın ııramdır. Nasıl gide-

1 d
. l . b k .. 1.. epsı es ı en .. ı ee er ı ıer şcyın aş a tur u o• . . l yim? Siz benim yerimde olsanız 

1 v . 1 d lk' cı's'ı• adamlarmı§, Parıste ırat arı var• oı"der mı'y_jı'nı'z" .. 
acagına ınanan ar var ı. ın • . b' . . bulu • a r., 

sol taraf unsurlarına karşı parti mı§. Hıç ırılln~ ı~. ne para i. Belçikada şiddetli bir lngiliz 
ve sınıf duygulıuının kabarması rormuş, e erıne ne. geçeknek.~k- taraftarlıfıı peyda olmu§. Herkes 

f d
.. .. 'k b' w h" yorlannı• Kulara gıdere o • .. "d' . .1. l b b vl ve ırsat u~uş ı en ır sag u· ... umı ını ngı ız ga e esine ag a-

kumetinin temizlik yapmasının ot filan topluyorlarmış. mış. ! 
istenmesiydi. Hele Fransız bahri· - İspanyadan bir ha:ber var Bütün Avrupada şimdiden u-
yelileri araııında doğrudan doğ· mı) mumi bir sıkıntı var. Hastalık 
ruya İngilizlere düşman duygu· - Orada da ~ayat durmuş. çoktur. Bu kışın, i§gal altındaki 
lar vardı. Sefalet çokmuş. Mıhvcr lııpanya· memleketler için ne kadar büyük 

rıia at tıpkı Salime gibi Mihrün- Kadın cevap verdi: 23,30 KapanJ4. 
dı an0ın da hassas bir ruhu var· - Manası şu ki, Kabilde ks- ---=='.:""'.'-:".'.".:---------
"c.t]' aha şim<iiden aeciyeei kuv· rıtıklıklar çıkmıı, bunları bastır- KO~'"FERA'!'\S - Tepebaşında Ü· 

ı .. k'I d · ı· b )'k l nion Françalse salonunda cumartel!li 

Hadiselerin inki~afı karşısında ya hem Ccbelitarık'ı peıkeş çek· bir felaket olacağını karşıdan kar 
Fransızların aklı ba~ına gelmiş- miı. hem de Portekizi ... Fakat, §IYa göz önüne getirmek imkan
tir. Şimdi döğünüp duruyorlar, dahili harpten sonra lspa~yanın sızdır. Aç ve haata adamlann hiç 
fakat geç kaldılar. İngilizler, çü- parmağ}nı klmıldatacıı.! halı yok- bir şeydep pervaları kalmıyacak
rük Fransız askeri kuvvetine bü· muş. Bunu Almanya ve İtalya· tır.> 

ı•L 'ıb'. rnusta ı üşünce ı, en ı mak ıerofinc de siz layık görü -"'"' ı b' k d S d 19 B. Teşrin tarihinde, saat 15 de Pro· 

Kediler Tilki mi 
Oluyor? 

Yazan: B. FELEK 
p ek sevdiğim, sözüne, dü-

ıüncesine ve tahminle
rine aon derece itimat ettiğim 
muhterem bir Türk hekimi be· 
ni ikaz etti: 

- Sokakta dol~n kedileri 
toplıyan açıkgözler peyda ol
mu§. Yakalayıp çuvala koyu· 
yorlar, sonra da pöstekisini aa· 
tıyorlarmıl!. -

Geçenlerde bir kürkçü dük· 
kanına giden bir hanıma dük· 
kanın işçi kızı: 

- Biz astragandan başka 
kürk iıılemiyoruz, diye kafa tut· 
mug. Dükkanın ismini reklam 
olmasın diye yazmıyorum. Han
gi astragan matmazel? 

Piyasadaki kürk buhranı böy. 
le giderse açıkgözlerin topladığı 
bu kediler sıra ile tilki, pötigrı · 
ve §enl!ila olacak) 

Sıhhiye te§kHatının toplattı· 
ğı söylenen bu kedilerin ser· 
seri olduklan iddia ediliyor. 

Bana bu mallı.matı vererı 
-muhterem doktor merak cdiı: 
sormuş: 

- Serseri kediyi mesken 
sahibi kediden nasıl ayırt cdi· 
yorsunuz) 

Sıhhiye memuru göğsünü ge
rerek cevap vermiş: 

- Tasma ısı olmamasından 1 
JJahi ahbap ı 
Hiç kedinin tasması olur 

mu? 
Tasmaya köpek tahammül e

der, belki bazı infianlar da ta
hammül eder. Fakat kedi ta· 
hammül etmez. Ne yapar ya· 
par boynundan atar. 

Bu serazat hayvanın serseri
si yoktur. Çünkü kedi, köpek 
gibi sokakta yatmaz. Mutlaka, 
bır evde, bir dam altında kalır. 
Meskeni olana da kanun aer· 
seri demez. 

Hem kediler çekilince sıçan· 
lara meydan bo§ kalır derler. 
Kedileri toplatanlar bu söziı 
bi1miyorlar mı yahu? 

Kedi için, nankördür. derler. 
Fakat, vebayı taşıyan ve ya

yan farelere karşı olan müca
delesile insanlara ettiği hizmeti 
düşününce kedinin nankör ol
duğuna hükmetmek haksızlık. 
insafsız.lık ve adaletsizlik olur 
değil mi) 

Bırakalım şu hayvanları 1 
Boynunda tasması yoktur, 

diye serseri saymıya, serseri sa· 
yıp çuvala koymıya ve çuvaldan 
çıkarıp kürkçü dükkanına sok· 
mıya ne hakkımız: var? 

,... ' Her Türkün göğsü- · 

llr ır ız ı. arayı~ uvar· mü•sünüz. Akber Şah, eana bü· ırıı h h b 1 k B " tesör Gabrlel tarafından dstanbul 
ı apis ane i ece ti. ir yük emniyet göstermiı. Hemen ,..Oc Mimari Eserl~ri > hakkında bir kon· 
~.:nın onda birine sahip ol- hazırhk yap. Güneş batmadan ferans verilecektir. 

yük ölçüde yardıma kalkıpalardı 1 ya anlatmak için ispanyanın en İşte yolcudan duyduklarım ... 
kendılerinin de arada kaynayıp l tiddetli Alman taraf!arı 9la~ J?v~- Söyledikleri Avruparım umumi 
gideceklerini ve geriye hiç ümit 

1 

hiliye Nazırını seçn:ıı§ler. Bıldıgı- halini aydınlattığı için olduğu gi-
kalınıyacağını herkes kavrıyor. niz gibi, o da B~rlın. ve Romayı bi yazdım. i 

Fransız istiklali hakkındaki bütün dolaşmış ve demış kı: M. H. ZAL 

nü kabartacak, 
büyük küçük her
kesi heyecana geti
recek sahnelerle do
lu olan Türk ordu
sunun nelere kadir 
olduğunu gösteren .. 

Türkçe sözlü ve Jarkılı 

Ilı d• onun arka<laglık ihtiyacı- ben de çocukları hazırlarım. 
tıpk 0YUrmıyacaktı. Mihrünnisa, Mihrünnisa ve kardeşleri Ak
lly 1 babası Gıyaı Bey gibi an- her ~hın hazırlattığı saray ara
ka '§lı, temiz bir adamın biricik basına bindikleri zaman nereye 
ııi;ıaı olmalı ve devamlı bir cm· gideceklerini bilmiyorlardı. Haş· 
İitrı:t Ve sevgi içinde bütün bir met, ara.banın perdelerini sımsı
li, Ur geçirebilmeli idi. Gıyasla kı indirdi. 
talf?nct evlendikleri gündenberi Şeyh Baba ile Kutbüddin Ağ· 
dı. ~C biribirlcri için yaşamışlar· ra yolu üzerinde at ko§turdukları 
li, 'Yas menkue olunca sırf zaman bu arabayı gördüler, fa
li, flne.t üzülür diye üzülmüıtü. kat hiç ehemmiyet vermediler. 
•ar Ornct Hanım, ona azim ve ce- Çünkü Şeyh Baba, peri kızı aan· 
\te ht velfmcsey<li, hicret etmek dığı kızı, mutlaka Salimenin fili
tcıi ~Yata yeniden baıılamak cü- nin mahfelinde bulacağını aklına 
ll:İy l\ı göstereımiyecekti. Bu sev- koy.muştu. 
~encrek kadın dokuz ay· (Arkaaı var) 

~ ~eyl8 ile Mecnun'un 
tııı tlirlerl. Şair VECD1 BL~GÖL bUtUn yeni şarkıları ve musikisi 

Üstad SADETTiN KAYNAK 
tarafmdan yapılm~ MEC~ UN'un söylediği yeni şarkılar 

IVIDnir Nureddin 
L E Y L A 'nm şarkıları da 

MOZEYYEN SENAR 
t.ıırtlfından okunmuştur. 

ŞCDİB TİYATROSU TEMSİLLERİ 
~~ Tiyatrosunda 

KOME.Dl KlSMl 
BU AKŞAM 

l' Saat 20,SO da 
ALI UŞAGI 

repcbaşı Tiyatrosunda 
DRAM KISMI 

BU AKŞAM 
saat 20,SO da 
O:tELLO 

BULMACA 

Yazan: JJt/HRI BELLi 

Seylan da Bizim Merici Hatırladım 
_ 34 - renkleri sarı olup buradaki Hintllle- - Bu insanlar lsl!mlığın şartını 

1 
rln esmer olmasıdır. bilmiyorlar, dedi. Abdeııt alll'lan ııu ' 

Singapurdıµı sonra Sey on adası- 'ki ı i 1 temiz, akar su olmalı. yoksa namaz l-+-4--1--
na uııh-adık, ııolumu:ıda sumatra, sa- Seylon'un holkı ı c nst r. B rt 

e.• 
1 

yerliler, Seylonlular diğeri de bundan kabul olunmaz. 
ğnnızda Siyam yarımadası, Ma aka 

k
" f · yüzlerce sene evvel Hindistandan bu· Burada iki gün kaldıktan sonra 

boğazını geçtik. Bengal vl'. ezıntn 
cenubundan garbe doğru yol alarak raya hicret etml~ olan Tamallar... yine yola çıktık. Bombaydan üçüncü 
altı günde adanın en mühim Umanı Bunların ara:ıında görünllş, ldet ba- mevkle birçok yeni yolcu blıtmi~U. 

kmunds.n hiçbir fark sezemedim. Yal· Bunlar Adlsababaya giden HlnUller· ''ı:Mı--J-L
Kolombo'ya vardık. 

Seylon'a yakl~tığır.uz zaman cSa- nız lisanları baŞ~·. Bizi ş~ırtan çey, dl. Soldan Safa ve '.Yakandan A~ğıya: 
bah erken kalkıp güneşin doğuşunu bu iki grupun bırbırlerlne karşı d\lf· Hepimiz bu yeni ge\M!1;rdcn blru l - Boğaz harbinin kahraman şeh-
seyredln !> diyorlardı. manlığt oldu. flklyetçi idik. Kamaralar ~ok sıcıık rt 2 - Bir seyyare - Acemi olmıyan 

Bu adada gUne.şin doğması ve bat- H;olombadan sonra, durağımız Bom olduğundan geceleri güvertede, açık 3 _ SUtten mamul bir yiyecek 4 -

ÇANAK KALE 
GEÇiLMEZ 

Büyiik milli filmi 

20 ILKTEŞRIN 
Pazar Günü 

(Sayımdan aonra) MATI
.NELERDEN İTİBAREN 

TAKSiM 
Sinemasında 

gösterilmiye baılanacaktır. 
Bu filmin §a1"1nlannı hazırlı· 

yan ve beateliycn: 

Sadettin Kaynak 
Büyük bir musiki heyetinin 
iıtirakile kıymetli okuyucu· 
lar tarafından söylenen milli 
prk1lar bilhassa film için 

hazırlanmııtır. 

ması çok güzel olurmuş. Bunun met-' bay idi. Buradan vapur kömllr yUkU· havada yatıyorduk. Adi.Sababaya gi- DUnya • Gö:ı: rengi • Bay değil 5 _ 
hini daha Ameı ikada ıken lı;itmiş i-ı nll alacaktı. :Muazza.rn şehrin son sis· den Hintliler daha ilk günden gUvcr- Oturduğumuz yer • Bir uzvumuz 6 _ 
dlm. Cidden ikisi de oldukça l-oş. Am- tem limanında bir iskeleye yana~tık. I tedekl boş yerlerin hepşini zaptettl- Kaa.ınlann cllşi • İskambilde bir kA· 
ma nerede bizim Meriç üzerinde gü- Bombay sokaklarında, geceleri ya- ler. Adene kadar yerlerinden tep ·~n- ğıt tsml 7 - Sakat - Dertli 8 - Yüz 
neşin batışı?.. Nerde o söğUtlerin, I rı çıplak insanlan kaldırımlara serili medller. Bu dağdakinin gelip .. ğda· kuruş • Sevgililer öyle dolaşır 9 _ 
kara ağaçların ardından kocaman, yatarken görtırsUnUz. Rastladıkları- kini kovu~na hepimizin caıu ~ılold:. zevce • Keder 10 - Bizden gayri 0 • 

kıp kırmızı bir gilne~ln nehrin sarı nııın birçoğu dilenciyi andırır, sefa· Adamlar Habeşlstanda tUccar'ılc e· lan insanlar 11 - Damarlarımızda 
sularını alevıendirmcsl? let herhalde pek fazla... derlermiş. dolaşan - Bir nota • Karda yUrUyUn-1 ==============-
Dünyanın çay merkezi sayılan bu Tatar ahbabım ve karısı ile bera- - ltalyanlar ıle aranız ncl .·•dır? ce bıraktığımız. l'edlglin Ne rlyatınılan: 

adada bir gUn kalJık. Kolomboda ka- ber Bombayda bir de cami gezdik. Diye sordum. E\'l'ELKt BULMACANIN HALLİ 
raya indim. Size Şanghayı uzun uza· Avluda siyaha çalan YC4il renkte ıu - Tüccarlara iyi muam..ıe yapı- ı - Romanya - Arı 2 - Odesa -
dıva anlattıktan sonra burasını da 1 ile dolu bir ha\"UZdan HinUl müslU- yorlar, decıL Fakat Habcşlila ·ı ı haıl Çalım 3 

- Medine 4 - Asil • Rlkat 
manlıır abdest nlıp camlln içine dalı· ı 5 - Men - Ses • Ulu 6 - Erenler 

ta.evir etmek lüzumsuzdur. Blr mUs· yorlardı. Dindar bır adam oıan Af· k!füidUr. (0 srrada İtalya henUz har· , 7 _ Aç _ İsli 8 Ark • Tul 9 

temleke diğerine benzer. dal Veli bu pisliğin karşısında ctöv· be girmemişti) ı A1 - Kurtuluş 10 - Rical - Lille 11-

Aradakl fark Şanıh&ydakllerin be> çekerek: 1 (Arkua var). ln • Tul1l • Şen. 

Dinimiz 
YAZAN: VEDAT NEDİM TOB 

1çtimat yaralan sert bir neşte:le 
d~n ve mfuıbet devalar gösteren bir 

eserdir. Fiyatı otuz kuruŞtur. 



' 
MAKİNEYE 
VERİRKEN 

JAPONYA 
Sovyetlerle 
Anlaşacak 

Romangadan 
Sonra Ne 

Yapacaklar? 

Nüfus Sayımı 
Hazırlıkları Bitti 

Stef~ni Ajansının 
Tavzihi 

Anadolu Ajansı Hadiseyi 
Kapannuı T elikki Ediyor 

Roma, 17 (A.A.) - Stcfani Ajan· 

Londra. 1 7 (A.A.) - Japon- ma,ı blrın .. tdıı> 
ya Hariciye Nazırı Matsuoka'nın tarafından yenilmek üzere bir 
düşünceleri arasında Rus - Ja- kuzunun scmirtilmesinden ba.,ka 
pon münasebetlerinin iyileşmesi bir şey olamıyacağını doğrudan 
de bulunduğuna dair haberler, doğruya büyük hir Bulgar dev
İngiliz mııhfillerindc kimseyi hay !et adamı hir buçuk sene cvvd 
rete diişlirınemektcdır. Zira Ja· söylemi~tir. sı bıldirıyor: ki 
ponya, üçlü paktı imza etme· e Bizim vaziyetimiz üç sag·lam R. Musııohnınin geçen hafla tcltış et- I 
Pasifik deniı:hıde Amerika i '! eıaga dayanıyor ki, bunun mü-tlği Po ordusunun muhtemel hedefle- h 
zıddıyr"ti arttırmış olduğu ci et- naka•aya muhtaç tarafı yoktur. 

(BRŞl birlncidıı) 

rak saat kaçta nıhayet bulacağı ma· 
JQm olmadığından pazar gi.inli ak
lfdmına kadar her Uirlti zaruri ıhlı· 

yaçların Cunıaı tesind<'n tedarik cdıl· 
miş olması llızımdır. 

rı hakkında Turk ;azetclerı tarafın· k :r 
le, bunu telafi çarelerini arama Kimıeye karıı tecavüz emeli bes· dan yapılan neşriyat milnasebetıle d S h. d 

1 
f:"OZden geçlrmışlir. 

Türk Ajansı ~on ıkı ada kelimeleri- mecburiyel_inde ir.. on_ a ı_s_c· le. m_eyiz.. Toprağımıza v. e iıtikl_a_ - K d 
1 ' 1 d 1 1 ld - ara a yapı acak ı;ayımda mahal-ntn Stafani AJansı dıplomatik mu· er o ayısı e gırmıı; o ugu muş· hmıze kartı herhangi hır tecavuz 

1 

lstanbul sayını kontrol büro tı da, 
sayını gllnll hem hıılkın hem de bu 
işle ıığraş;wak memurların herhangi 
hir zorlukla kıırşılıışmamaları içın 

tesbit <'dılcn t?saı;Jarı son defa olarak 

"' J . e ve sokakların inzibatını temınlc 
harrtrlnln 11 tesrtnıe .. ·veldc n"ııredı- kül vaziyetle aponya, sıyasctınc karfmnda .onuna kadar dövü- Uk 1 

• '""' L d h 1 R k b" m e lef bulunan asker, poli:ı ve jan-len ,·azısındıı. sarahaten uazılı oldu· ay.Kırı a i 0 sa, usyaya arşı türüz. Hiçbir menfaat vaadi ı· d 
o1 "' d k 1 k k b d 1 ti 1 I • armalarla mahalle hf!kçih'rl o gun 

""•ntl ıddıa C'')cmeklcdır. fe il ar 1 yapara. U t:V e C zİm tam istiklale ve taahhüt erı• 
'>" o1 "'" b 1 · · · ·ı · · . şu suretle vazife göreceklerdir. Şımdl mevzuubahıs, not aynen şoy münase. et crını ~yı e tırmıye ça· ı mize .sa.da_ kate,. d_ayanan ana sı· 

1 1 k t kt t d ....... Halkın bulundukları yerler-le demekte idi· ı ma. ıs ıyccc. ır. ya.e ımızı e.~.ıremez. 
M t k • c· d R i y 1 y · t den dışarı ı;ıkmalarma meydan ver-Po ordusunun vazlfcsı hudutların 11 suo anın ın e usyd • ugos avya veya unanıs an 

· b' · f t k t n1ıva el b" • 1 d ·· ·· k memek ve çıkanları derhal yakalı· mtldafaası de"'tldır. Bu ordu mılthiş çın ır nu uz mm 8 ·ası anı "' a ıı:nn yo umuz an yurumc · 
" k d hı" ı· rdır · "d ı Lf 'k" yarak en yakın karakola teslim el· bir harp kudretim \'C ıs(ısnai derece- a ar varması ı ıına 1 v~ . · ıstı adını gösteriyouar. r er ı ı 

:11'1 harP.ket ııilratıni haiz bır manevra Fakat Rusyanın bununla ıktıfa ı memleket tehlikeyi pek iyi gör- mek. 
'lrduı;udur. İtal~a bu orduyu. Ama- edeceğini ve R~s miitalebatını~ müştiir. Eski acı tecrübeler. bün· ~ - Doktor veya <'~ye ihtiyacı o
ı ııtlıığ'a, Ege denızine. şimal Afrika· Japon fcd&karlı~_ını .. ar~tmıyacagı yenin mukavemetini arttırmı~. lanlara yardım etmek ve kcndılerini 
11ına ve Hııbeşistana gitmiş olan ana· nı zannetmek_ muokul~ur. Japon- Be~inci Kolların türlü türlü . fa_a· <'n yakın karakola veya eczahaneye 
atan garnızon ordularından müsta· I yanın komünıet prensıple.rc c;?~ liyetlerini bugüne kadar tesmm; kadar götUrilp getırm<'k. 

ınl olarak. herhangi bir istikamete 1 muhalif olan ananevi ~ıyasetını bırakmı§tır. 3 - Sayım ve sıhhat memurları 
\e hatta u:r..ık yerlere her an sevke· deiittirmesi, üçlü paktı 1m~a ':1• Sovyetlerin tutacağı yolun. Al- gibi sa.ym1 işınin icabı olarak dışarda 
'.lebilır meklc girmi . old_uiu v vu:ıye.~ın manlar tarafından Vl"rilecek ka- ı bulunan ve kollarında bırer bant ta-

< Ege denizi kclımeslnln h<'r han· ne derece tehlıkelı oldugunu gos· rara pek çok tesiri olacaktır. Bu ı;ıyacak olan memurlardan başka lş-
J:'I hir kımse tarafından con Ud ada> terir. kararın Almanları müsterih ede- lcnnln başına gıtmck için evlerinden 
şekhnde tercüme edılmiş olması mum -o bilecek bir karar olmaııı ihtimali rıkmalarına mu aade edilenleri ve 
kündur. Fakat herhalde Stefani A· Almanlar Tuna çok azdır. gazetedlerle mf.lvczzileri filkı bir kon 
ıanııının dıplomatik muharrirı Po or- Ahmet Emin y ALMAN trole tabi tutarak bunlardan cllerin· 
duııunun oraya gidebileceğini müs· de vesikaları olmıyanları yakalamak. 

teba t. g08terdı~i halde TUrk gazete· A g .. z 1n1 E 1 e Geç,. rd ,. 
lerı on iki adanın bu ordunun hedef-
lt'rı ara11ında olduğu iddia etmişlerdi. (Başı birincide) 
lşte Ste!anl Ajansı dlplomatık mu- <Naziler, Romanyadaki Alınan se· 
harrlrinin 15 teşrinievvel tarihli no· ferf heyetine <Askeri heyet» adını 
tu ile tekzip ettiği şey budur. Eğer vermekte devam etmekte \'e asker 
Türk gazeteleri Stefaninin notunu 
aıııl metninden istinsah etselerdi bu 
•ekzıbe IUzum kalmıyacaktı. 

Anadolu Ajanımın notu: 
Dürikü notumuzda, Stefani· 

rıin D. N. B. ajansı tarafından 
verilen ilk telgrafının metninde, 
cOniki ada> nın Po ordusunun 
muhtemel hedefleri arasında ıa· 
rih ıurette gösterildiiini açık o· 
larak bildirmi,tik. 

Stefani ajansı, kendi metnin· 
de cOniki adu deiil> Ege de
nizi kelimesinin mevcut olduğunu 
iddia etmektedir. Neırİyatımızın 
esasını Alman ajansı tarafından 
verilen metin terki! ettiği için biz 
bu noktaya itiraz etmiş değiliz. 

Keza ıurasını da kaydedelim 
ki, o gün Stefani ajansının tel
siz n~iyatı, hava parazitleri do
layııilc alına.mamıı ve bu vazi· 
yet bizi D. N. B. ajansı tarafın
dan verilen meıni neşre mecbur 
eylemiftİr. 

Esasen gerek Stefani. gerek
se D. N. B. ajanslarının neıriya
tı Hell makinelerile ve fransızca 
olarak yayıldıiı için O. N. B. a
jansının cEge denizi> ni cOniki> 
ada ıeklinde almıya sevkedecek 
bir tercüme hatası asla mevzuu 
bahis olamazdı. 

Anadolu ajansı, bu cihetleri 
kaydederek. hadiseyi kapanmıo 
telakki eylediğini beyan eder. 

Amerikada 1 Günde 
16 Milyon Kişi 

Askere Kaydedildi 
(Batı 1 incide) 

lıkıız değiliz. T eslihatı arttırmak 
meıeleııine gijince, Almanyanın 
70 senede yapamıyacağından 

fazlaıını biz iki sene içinde ya· 
pabiliriz. Şayet - farzımuhal ola
rak .Oylüyorum - İngiltere ve 
donanması düşman ellere düıe
ce.k olursa çok tehlikeli bir sıfatla 
karşı karııya kalmıı olacağız. 

Amerikanın tayyareleri, dün 
ya.nın en mükemmel tayyareleri
dır. Halihazırda ayda teçhizatı. 
mt.ikemmcl olmak üzere 9SO as
keri tayyare yapılmaktadır. 

tkincikanun ayında bu miktar, 
ayda 12SO ye çıkacaktır. 

-o 

Fener ;.Galatasaray 
Karşılaşıyor 

mevcudunu da her gf.ln artırmakta
dır. Tuna ağzı ve Karadeniz sahilin· 
deki hava üsleri gtbl mühim nokta
lan Almanlar ellerine geçirmişler \"e· 
ya geçirmek üzere bulunuyorlar. Bir 
kaç güne kadar Romanya lamamile 
Almanyanın hükmf.l altına girmiş o
lacaktır. Romanyanın, bitişik kom
şuları arasında, Ege denizinde Yuna
nlstana ait Dcdeağaç limanını ele ge
çirmek için Nazi iş birliğine ümit 
bağlryan Bulgaristan, bir Alman fen 
heyetinin kendi toprağına girmesine 
müsaade eden yegane memlekettir. 
Bu fen heyeti daha mUhim kuvvetle
rin öncUsünden başka bir şey de
ğildir. 

«Yugmıla\ya Başveklli, &Öyledl~I 

hlr nutukta, •on me·nUere kadar 
muka\emetten baheettl. Yusoıda,· 

milletinin maı.tsı. Ba \flkUin \erdlğl 

11öı.ü tutac·afının prantlsldlr. 
cYunanlııtan, hundan Ud ay enel, 

bir Arna,ut ı:akl 1 yUı.ünden İtalya 
ka\ «a aradrtı 'akit aldığı aı.lmll , ... 
z.tyetl muharaı.ada de\ am ediyor. 

•Türkiye, fırtına hudutlarına dot· 
ru yaklqtıtı derecede \aı.iyetlnl 

kun·etlendlrmektedlr. 
cBu üç memleket biliyor ki. nıika

delede kaybedeblle<·eklerl ~yln muta
, _tta kaybedec·eklerlnden daha faz
la olmasına imkan yoktur. 

cDotruılan doiruya allkadar olan 
rnemleketlr.r lı;-lnde esrarlı bir ,·a~l

yet muhafaza eden ~eı;lne memleket 
Rusyadır.» 

Rusyanm ge~en seneki siyasetine, 
Almanya lle muharebeye tutuşma

mak kaygısı hAklm olmuştur. Fakat 
Almanya boğazlara inecek olursa 
Rusyanın menfaaUerl ve emniyeti 
tehlikeye düşer. lşte bu, Rusyayı va
ziyetini tAdile sevk edecektir. HAdise
lerin Rusyayı pek yakında kat'ı bir 
vaziyet almıya mecbur eylemesi 
muhtemeldir. 

<İşte bundıın dolayt Rusyanın du· 
rumu Türkiye tarafmdan btiyUk bir 
dikkatle takip edilmektedir.> 

~~~--o~~~-

Ber 1 ine Uçan Kalelerle 
Hücum Edildi 

(Batı birincide) 
miktarı da cüzidir •• 

cBu hücumlar esnasında düş· 
manın iki tayyaresi tahrip edil
miıttir.> 

cAlman hava kuvvetlerinin 
lniilİz en<lüatriaini imha ettikten 
sonra arttlc hücumlarını resmi 
dairelere tevcih ettiii hakkında
ki İtalyan radyaıunun vermekte 
olduğu haberler, Londrada bü
yük iat•hzıı ile karıılanma.ktadır. 

Askeri Vaziyet 
:naı:ı hlıindde) 

~erek naklcdllt'blle<'ek lPrler hak
kında misaller zlkretmektrdir; 
Roman)adaki harekıit ile bir ala
kaı;ı olması ihtimal dahilindedir. 

Bir taraftıuı ıla Rmı ordusunda 
lnı.lbatın ku\ \f'tlendirilınef;i me\ • 
ZUU Üzerinde çalt,ılınası manidar 
rörünür. 
'MAN~ CEPHEı,lNDE: 15 BI· 

rinrlt~rln giindlız ;)&plan Alman 
hUeurnlı1rında 18 Alman ta.'yare· 
sine mukabil 17 lnglllz &\' tayya
retılnln kaybolduğu anlaı,ılmışhr. 

Zayiat aralllnda teesıılliı eden mil· 
savat devam etmektedir. 

16/ 17 cece!\l yapılan ır;C<'e hü· 
eumu evvelki rece :1apılan htku
mun şiddetini muhafaza edeme
ml~. nhıbeten hafif r~ml~tir. 

Gündüz hüeumunda dört dala"& 
halinde Cenubu ı:arki)e ıteı:en Al
man tayyareleri her defuıllda ln
glliı &\cıladle karljoılaşarllk a • 
cak dordOncü hücumda birkaç 
tayyare Londraya kadar ulaşabU· 
mlı,tlr. LIH:rpolda tnı'lliz. tayyare 
rnPydanı ile ,ımall 'J&rldde dlfer 
ldr tayyare meydanına yapılan 

hlicumların kıymeti bu meyllan
lann il}ıtal edUmlı,ı bir meydan o
lup olmadığı blUnmedik~-e takdir 
edilemez. 

ana-llb; ha\'& hücumları ha\·anın 
çok fena olmıunna rajmen şimal 
denizindeki btlylik Alman liman
larına ve bu meyanda bir de sun'i 
henz.ln fabrlka.ına tf!vcih olun-
mwttur. Mam~ ıııahlllerlne yapılan 
mutat hü~umların aı.aldıtr an
cak Breet'ln bombalandığı sörül
mektedlr. 

Her ıtf.ln yalnıı. tnsUtereye hıi· 
~um eden tan arelerln günde ben· 
zln ı;arfilatı tahmini bir he!'apla 
1000 tona yaklaf tıir kabul edilir· 
Mı ,.e memleket lçJnde pilot okul
larının , .e deniz birllklerlntn ,.e 
atr ku\·vetlerln benı.ln sarfiyatı 

~ba katılırsa. bir de Ü!ôtellk he· 
men her geee lnırlllılerln benzin 
depolarını Hı ~·ahut sun'f benzin 
fabrikalarını bombaladıkları dü
,ünülül'fH!, bu harııte benı.lnin oy
nadrtı rolün ehernrnl~eti \e Ro
manya petrolleırlnln Almanya için 
arzetttil kıymetin dertt~I daha 
iyi takdir olunabilir. 

AFRlKA CEPHE l: Mırnrda 

hf'..r iki tarafın ha,·a kun etleri 
mutat faaliyetlerini ıre,-,etmeden 

deı-aın etmektedir. Bu meyanda 
Tohruk'un tnsillzler tarafından 
bombalanması f'R ehf'mmi~·etlldir. 

Habefltııtan 'e Sudanda küçük 
karakol müsademr.lerl olmu", hal· 
yanların Tedarek lnJ'lllz tay,\.·are 
mf'ydanma hürumları Hı tncııız

lf'rln de Ha~lstanda mulıt~llf 

tne\kllere hücumları kaydedil· 
m"tir. 

Yapılacak bu l"ler 1nzihaUa alllka
dar her memura ayrı ayn anlatılacak 
tır. H;ılkımızın hükumet tarafından 
alınan bu tcdbırleri göz6nUnd6 tuta
rak sayım işinde memurlara yardım
da bulunacaklanna şüphe yoktur. 

Bu esaslara göre. denızde çalışa· 
ca k memurlar vazıfcleri sıraııında en 
ufak hır mUşkUlA.ta tesadüf ettikleri 
zaman derhal kontrol memurlanna 
müracaat edecekler, kontrol mcmur
lan da lllzunı gordtiklerı takdirde 
vaziyeti rlyas;ele blldireccklerdir. 

Her sayım memuru saat ııekizdc 

Sıra 
Sualler 

~o. 

1 VllA.yet ve kaza adı 

• N11.hiye ıtdı 

1 Koy (Mııhtarlıkl adt 

• Adı ve Soyadı 

1 Erkek mi, kadın mı? 

Kaç yaı,ındadtr? 

2 Bır yaşından kll,;lk ise kaç 
aylıktır? 

3 Bekar mı. evli mi, dul mu, 
boşanmış 'illi? 

4 Yeni harflerle okumak bl· 
Jiyor mu? 

5 
Yeni harflerle yazmak bili-
yor mu? 

Nerede doğmuştur? (Ecnebi 
memleketlerde doğanlar i-• çin memleket, Tf.lrklyede 
doğanlar için kaza ve \11!-
yet ismi yazılacaktır) 

7 
Görllnlir vUcut sakatlığı 

var mıdır ve nedir? 

Ana dili nedir? (Ana dilin· 

• den mak11at aile ve ev için-
de konufUlan dildir) 

• Ana dilinden ~ka. hangi dl-
il konuşmasını bilir? 

10 Hangi dindendir? 

il Hangi devlet tebaasıdır? -
Muayyen bir mesleği, vazı. 

12 fesi veya san'a.tı var mrdrr. 
varsa ncdır? Yoksa ne ile 
geçınir? 

-
Çalıştığı mnessescnln ma· 
hlyeti nedir ? (Mahiyetten 

13 maksat müessesenin yaptığı 
iştir) 

Mesleği bir sanayi, ziraat 
veya ticaret mMleği ise: 
Patron {mal sa.hibı) mi, iş-

14 
çi mi, u11ta (kalfa) mı, mU· 
dür mü, mUhendiıı mi, me-
mur mudur? <Bunlardan 
hangisi ıse onun adı cevap 
olarak yazJl&eaktır.) 

vazi!cye başhyabilmek üzer• cmrıne 
V<'nlccek olan vesaitle hartket ede· 
cektir. 

Deniz sayını memurları kf'ndileri· 
ne ait olan vazifelerin tahrirmi bıtır
dikten sonra derhal keyfıyetten rıya
seti haberdar ede.cekler, hamı! bu· 
Jıınduklan vesıkalarla hirllkte liman 
rel!!liği binasının bıılunchığu rıhtıma 

geleceklerdır. 

Kanalı ada ve Burgaz adaları civa
rındaki gemilerle, karada kızakta \'<' 
ha\'UZda bulunan Haliçteki gemıleorın 
sayım işlı>ri kara ııayım memurları 
tara!mdan yapılacaktır. 

Karakoy köpriliıf.lnden kavaklara 
Sar:ı.yhurnundan adalara ve Yeşilköy 
sahillerine kadar olan açıklardakı ge· 
mılcrle Haliçte şamandıraya bağlı 

bulunan gemiler Kuruçeşme rıhtımı 
müstesna olmak Uzcre milstakil bir 
sayım mmtakası arldcdilccl'1kler ve 
ayrı sayım memurları tarafından 

muameleye t.Ahı tutulacaklardır. 

BUytikdere onUnde demirlemiş ve· 
ya demırliyecek olan gemıler orada· 
ki kontrol merkezinde bulundunıla
cak olan husust memurlar tarafın

dan yazılacaklardır. 
Bu esaslara göre bütün sayım lşı

nin pazar günü saat on bire kadar 
bltirılmesine çalifl}acaktır. Kontrol 
memurları buna göre tertıbat alarak 
sayımm bittiğinden riyuetı telefon
la haberdar edeceklerdır. Mmtaka 
liman riyaseti emrine verilen bütün 
deniz va11rtalarırun cumartesı aklfll· 
mı saat yirmiye kadar riyaset bina· 
sınııı bulunduğu rıhtım önüne gel
meleri alAkadarlara blldirılnıiştir. 
Sayım me.nıurlarmın her nlifus !çın 

dolduracaklan cetvelin bir numune
sini veriyoruz. Okuyucularımız bu 
nümuneye gore daha evvelden soru· 
lan suallcrlıı cevaplarını hazırlıyarak 
gelecek memura verecek olurlarsa 
hem memurların lşıni kolaylaştırmıı 

hem de sayınım <'rken bitmesine de 
yardım etmiş olurlar. 

Bu sütuna 

Ce\·aplar 
hiı; bir Şf"Y 
;\"&zılmıya-

rak 

tÇ'l1MAA DA vı:T 
(Başı hlı'thc-fde) 

elilerle yapacağımız bir temas· 
ta da teııbit edilebilir.> 

F enerbahçe klübü İkinci baı
~anı Hasan Kamil Sporel de Ga
llatasaraylı idarecinin sözlerini 
tekrarlıyarak: 

cDün 11abahki gazeteler, Bir
ı~tik Amerikada ~apılmakta o
lan «Uçan kalelen hakkında taf
silat vermektedir. Bu tayyareler 
saye.inde gece gündüz Berlin ve 
Almanyanın daha uzak hedeAeri 
üzerine akınlar yapılabilecektir. 
Dört ila altı bin kilo bomba ta
şıyabilecek olan bu c:Uçan kale> 
lerin faaliyet sahası dö~t bin mi
le v

0

armaktadır. Çıkabildikleri 
yiikseklilc on bin metreye ya
kındır. Oksijen tertibatı olmıyan 
avcı tayyareleri bile bu irtifalara 
çıkamamaktadır. 

18 Blrindteı:rln 9i0 tarlhJ Bir

manya yolunun açılacatı Çam 

klns üzerine hazırlanan nıalume

nln nakline ttaı,lana<'atr aiin ola
caktır. 

RAŞtT RIZA TlY ArBO!U 

HAJ,tDE PİŞKİN BERABER 
18 B. teşrin Cuma gUnU akşamı 

OSKÜDAB HALE StNEMASIND> 

cAl<'ACAN> 

Vodvil (4) perde 

Türk OftalmoloJi cemiyeti 23/10/ 
9.0 çarşamba günü saat 18 buçukta 
Beyoğlundaki lokalinde umumi heyet 

halinde toplanacaktır. İst&nbuklaki 
Azanın te(:1fleri rica olunur. 

c- bizım ıçin ietcr Cümhuri
et bayramında, ister şeker bay-
amında olsun, oynamakta hiç 

l:tar mahzur yoktur. Ou beş sene 
vvel ağa:beylerinin oynıyarak 
ylaıa.madıkları bir kupa için 
i klüp çocuklarının yapacakları 
karıılaıma. hakikaten alakalı 

lacaktır. Gaı.etenizi bu hareke
en dolayı tebrik ederiz.» 

Bu vaziyet dahilinde Vatan 
a•ı maçı. Cumhuriyet bay· 
ında, veyahut ta şeker bay· 
ının bırınci zunü oynanacak 
&tir. 

.-lngiliz işçilerinin mütemadi 
ve cesurane faaliyetlerini teovik. 
eden ikı ıey vardır: Birincisi Al
man 'arın İngiliz fabrikalarına 
karşı yaptıkları hücumların akim 
kalması, ıkincisi de İngiliz müda
faa ve taarruz kuvvetlerine inzİ· 
mam edecek olan Amerika.daki 
ailah hazırlıklarıdır.~ 

MAZON Meyva Tuzu 
MÜFERRI H ve MI DEV 1 Dl R 

inkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulantı ve Bo~ukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Y anmalarında Emniyet!e 
Kullanılabilir. Mide ve Barsakları Temizler, Ahşbrmaz ve 
Yormaz. il A 1 O Pi ismine ve B O B O 1 Markasına Dikkat. 

Nafıa Vekfiletinden: 
31/X/940 perşembe gtinü saat 15 de Ankarada Nafıa VekAJetl bi.,,., 

içinde malzeme müdürlllğf.l odasında toplanan malzeme eksiltme kodlif' 
yonunda 4000 lira muhammen bedelli 21i adet Remtngton Raııd veya ytr 
11 Erek tipi veya bunların muadili dört gözlU demir dolabın kapalı JIJll 
USUlllc eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi v~ teferrila.tı malzPme mudUrlUğtlnden para"' 
olarak alınabilir. Muvakkat teminat 300 lıradır. 

İsteklllerın teklif mektuplarını mu\'akkat teminat ve şartnamestnd' 
yazılı vesaik ile birlikte ayni gUn ııaat 14 l!" kadar komisyona maJdıcd 
mukabılinde vermeleri lAzımdır. 16700) t9S26ı 

ODEON 
YENi ÇIKAN 
Llllı Plülar 

MÜZEYYEN SENAR 

No. 270391 Turnalar 

Gül derler 
Beate 

Sadettin Kayad 

Bu emaalaiz Pliiı her halde dinleyiniz. 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünde' 
Tedrisata 4/11/9t0 pazartesı günü başlanacaktır. Alakadar ~ 

ye bıldirilır. (9867) 

lstan hul Orn1an Çevirge Müdürlüğündell 
ı - üsklldar kazası dahılinde vaki Kozpmar devlet ormanında aıef 

kental Dteşe odunu ıle 5355 kental karışık odun ve 1470 kental çalJ fil 
200 kental mP.şe kömürü ıoo kental karışık komUrün kesilip o~ 
çıkanlması açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Arttırma 21/10/9{0 tanhine mtlsadif pazartesi günU aut ıa lfl 
vı!Ayet kona~ında orman nıUdüriyetinde mf.ltqek.Jdl orman alma _,,,. 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Meşe odununun beher kentalımn muhammen bedeli c'7> ICO" 
ruş karışık odunun beher kentalı c6> kuruş ve çalınm beher kental' 
c6> kuruş m* kömUrUnUn beher kentalı <33> kuruş ve k&nflk Jdlllll
rün beher kentalı c29> kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat <5''b liradır . 
5 - İsteklilerin kanuni vesilcaları ibraz etmeleri IAzımdır. 
6 - Şartname ve mukavele projelerini görmek iaUyenler ı..-ı 

orman müdilrlillfine müracaat edebilirler. (9424) 

İstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğündd 
İltanbul gilmrllklerlne. gelmlf olup ta bu güne kadar her ne Mbfll' 

le olursa olsun çekilmemiş bulunan ve depo, antrepo ve anbarlarda bell" 
llyen her cins ve nevi maim csahlbl, komisyoncusu ve mUmesellb ,.a 
<alakadarları tarafından A> cins ve nev'inin B• mikdannın C> rrıarlO' 
ve numarasının. Bı. kıymetinin Eı. vUrud tarihinin P'> menşelnln O> 911-
tut vasrtuının mensup olduğu acenta ismile birlikle> H banka Ue IJlul 
olduğu takdirde banka isminin lstanbulda bulunduğu depo, antrepo f9 
anbar isminin en geç 23/10/9•0 çarşamba günü akşamına kadar 4 ur 
cU vakıf hanının 4 üncü katında İstanbul mmtaka ticaret mUdürlül'IJl' 
birer beyanname vererek bildirllme&l lüzumu 2/14209 sayılı ~ 
nini talimatnamesine tevfikan llAn olunur. (9999) 

~nadolulu bir Türk le Entsnaayona! bir töhret ~· 

işte, B A C: 1 8 1 il I B Meydanda 
L O il UM LA B 1 Bizde Oldutu Kadar 

Avrupa ve AD*'ikada raibet ıöriiYor. 

Ali MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Merkezi: Bahçebpı, Şubeleri : BeyoiJu, 
Sİparifleri ticarethanenin merkezi olan 

iaza kahal eder. 

Karaköy, Kachlrö1• 
Bahçekapıclaki ..... 

Gaziantep C. Müddeiumumiliğinden: 
1 - Gaziantepte yaptırılacak ceıa ve tevkif evi in1JB,atı kapalı -' 

usulile eksiltmeye kon.mU4tur. 
2 - Eksiltme 12/11/940 Balı günü eaat 15 de Gaziantepte adll1e 111• 

nası içinde c. müddeiumumllill odasında infaat ekıılltme komJ910'1" 
tarafından yapılacaktır. 

a - Bu mşaatm keşif bedeli doksan altı bln dokuz yüz yirmı bil' ıu-
sek&ell altı kuruştur. 96921 lira 88 kUru9tur. 

4 - Muvakkat teminat altı bin doksan aıu Ura on kunıft.ur. """ 
Ura 10 kuruftur. 

5 - Bu ife aıt evrak: Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi. ıı-· 
ymdrrlık ~!eri genel şartnamesi, husust ve fennJ IJB,rtname ve yapı lfl"' 
fenni tartname&I, mesaha cetveli ve bina projesi ve seridopiridir. 

lsteldUer bu evrakı Gaziantep O. Maddelamamlllftnde ~ __.. 
feri içinde her ıttn ~trler. 

6 - Mtiaallu&P girmek lst.eyenlerln referantı -nı diğer veelJmleidll 
bir latidaya ~ müııaka .. tadbiaılen fiil az sektz sOn en9I 91-
l&;yet makamına vermek auretue bu it için ehliyet ,.eelkuı &lmaluf _. 
bu vt.'181.kayı teklif mektllba içine lroymalan liznndır. 

7 - MüaalD\&aJ'& iştirak edecıeldertu 2490 naruaralı arttırma. ..... 
me 'e llu:Je kanana mlk'fblnoe lbraaına mecbur oldnklan evrak ,ıe ...
iki bu kAnun ve prinamelerln ahkimma ıbre hazırlayıp teklif _,.,. 
irine koyanalr hu a.rOan IZ/11/940 l&lı glUlü aıaat 14 de kadar n .......... 
makbus makablllnde ınilnakaııa komisyonu rellllne vennlf olmalM'I lt
zrmdır. 

Posta De gö~ mektuplarm 12/11/940 aab ıünü ııaat U e 119'" 
dar komllıyona gelmiş olmuı ve d'!ınm mühür mumu Ue iyice ........ 
mlf oJmuı lizımdır. Poatadald geclkmeJer kabul edflmez. (9847) 

Sahibi ve Neşrıyat Mi•düril: Ahmet Eıııla YALM.Ui 
Basıldıtı Yer: VATAN MATBAASI 


