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.Japonranrn Almanya. \'e ıtaJya tlo anJa~ma..c;ının a'millr.rindf'n b iri 
muka,:emetl olmuı;tur. Re imlerimiz Çun';dn~ şchrindo bir caddeyi ve 

Çonking ('in milli Jıiikiimctinin 
~chrin Japon tayyare bombardı • 

t ltıtı~clcntcnbcri Çin harbini 

a=~'hı tıl't.rniycn Japonya Çan· 
;: IAıgı1:Qka,·cmctı sebebini s&. 
~ ~ re ,.e Amerika gibi 

manlanndan ha.rap olan bir caddesini göstt'.rlyor-

~~'llıla l'Udunında buluyor· 
• ~ ÇI r -t'slUrsc kı~ bir zıı. 
'- iL. b IUcseıesını hallcdcbilc-

' "Gtlt tdl ~:._~, Yor. 

li'""'Jle ~ 011110 itin A ''rJp3da 
~1-tı guı olan lngtlizJerl ,.e 
ı,~ ~ ~Ylk cdr.rck Uz.ak 
~ llııer •l<.'lerlnı kc.ti· f'akat 
r, ~.~e Frangızlanlan sonra 
illa..~ ''ti r lı:treketc ır;f!Çfi· Jupon
ıı.:"')\ ~ Yttttn mqzta.rlptlr· Al· 

l~hı,~taıyaıun ıttıraı.-mı A· ''t ~ lca111 kmdl"l l!;bl bir 
~'Poıı :'~ .. -..~ti!'· Bo mUla. 

y ., Alman'' nıı ftal
(l>cvamı 8 UncUdc) 

Mihver • lapon 
ittifakı karıııında 

l\loskova 
henüz fikrini 

bildirmedi 
imza merasimine 
Sovyet mlmesslll 
nedea çqırılmadı 

M081:01Ja. !8 CA.A.) - Röy 
ter: 

Mihverle Japonya arasında 
(Devamı 4 lincUde) 

laa l'aıcat muu topraklarımıza ve 
'1"1nııza tecav iz edilecek olarsa 

l'aınan 
8ava~~çıvız 
~anisa mebusu Hikmet 

Bayur dün mühim 
1ıt.ı.ı bir konferans · verdi 
~~ ~aa · b-~ llıeb• rır Vekillerinden 

da b ku dU usu liikm ... t Bayur, 
ı-:· ll.~Urtıeı?~ ~h\'ali karşısın

~lıı~ eturc nıı2in siyasetini te· 
ll~~.c:aint n konrcranslarmdan 
~r • d" l'iya un saat onbe§te 

lrosunda büyUk 'bit 

" .. "Ot·· 1 
b~ er içinde 
ır '' i · \· yı " 

'ıan. ~ 
h. · kir Sıtkı Kunt 
ql .. L . 
f ~ç .. 
~\t~l "aun sürecek 

h·dk~ rizel bir y 1 aye 

atın HABER'de 

"· sac-~ . 

kalabalık önünde Yermiştir. 
Dünyanın bugankü halini tasvir 
ile söze başlayan halip bundan 
sonra Türkiycn in siya.:;etinaeki 
sulhculuğu tebarüz ettirmiş ve 
hulasa olarak demiştir ki : 
"- Sulh. niçin bizim ann 

menfaatlerimize uygundur? Bu
nu da kısaca söyliyelim : 

''Bizim yurdumuz, asırlnrcn 
bakınu;ız kalmıştır. Osmanlı 
imparatorluğu devrinde Avru 
paya nazaran çok geri kaldrk. 
BugünkU Avrupa seviyesine ge. 
lcbilmek ıçin kaybettiğimiz za
manı, Cumhuriyet devrinde te· 
lafi etmek yolunu tuttuk. Fa.kat 
bu da kafi değildir. Bugünkü 
seviyemizden daha Ustün mer. 
tcbeyc yükselmek için canın 
başla çahşmaktayu. 

Memleketimizi her bakımdan 
yükseltmek için de sulh devrine 
ihtiyacımız vardır. İşte biz bu- ı 
nun için barışçıyız ... 

(Deumı 4 üncUdc) 

İngilizlere göre 

Beri inde 
Harbe i ştirak 

için 

ispanyayı 
iknaa 

çahşıyorlar 
Mukavemet 
görürle rse 
• 
ıspanyayı 

istila 
edecekler! 

Br.rlin, 28 CA· A·) - Stefnni a· 
jansından: 

Kont Ciano, dlin Belvederc sara
yında İspanyol nazırı Scrrnno Su
neri kabul etmiştir. lki devlet ada: 
mı, bir buçuk saat görU5mUşler<lir· 
Müteakiben Kont Ciano, İtalya se· 
fiıi tarafından B· Dino Alfieri ııc-

(De,·amı 4 üncüde) 

lngiliz lere göre 

Muharebenin 
Dördüncü safhası 

DDnya 
harbi 

safhası 
başlayor 
Almanlarıa slratU 

ve mevzu harp 
prensibi ınaı etti 

yeni ittifakın amili 
i~te budur 

I.ondra, 28 (A· A ·) - D:ıkar Ö· 
nündeki hadiselerin tarzı cereyanı 
ve general Dö Gol'ün vntand:ışlar:
nın kanını dökmemek için harekat· 

(DC\':ı.ntr 4 Uncüdc) 

Yeni itti/ aka 
Amerikanın 
mukabelesi 
Sovyetlerle 
münasebatın 
is lahı olacak 

lngiltereye ve Çine 
yapılan yardmı 
arttırılacak 

Amerika 
T eşriniaanide veya 

ilkbaharda 

harbe 
·girecek 

Vaşington, 28 (A.A.) - D.N.B. 
blldlrlyor: 

Öğrenlldiğlne göre, kablne dUnkU 
lı;Uınamd:ı mUniıasıran bcynclmflt'l 
vaı.lycUe meşı;ul olmuştur. 

Kabine lçtimamdan c\'\'el rclslcum· 
hur nuz\'clt, .harbiye, bahriye, maliye 
nazırlarilc, csliha 1malA.t mUdllrlerlle 
ve ordu \'C donanma genelkurmay 
ba§kanlarile görUşmUştUr. 

lKnS.\DI 'l".EDnlRLER DE 
GôROŞOLDO 

NC\'york, 28 (A.A.) - Nevyork 
Taymls gazeteıılnlnVaşlngtondakl mu· 
hab!r!nden: 

Kabine, yalnız vaziyetin siyası akla· 
lerlnl tetkik etmekle '.lkU!a etmemiş 
bazı iktisadi tedbirleri de gözden ge· 
ç!rm!ştlr. 

Kabine, demir ve çcllk ihracatı U· 
•zerine ambargo vaz'ınm tc\'sl lmka· 
m:n da dUşUnmUfse de hiçbir karnr 
vermemiştir. 

AMJ.l;H1KA llARICtı'E NAZIRL,._L~ 

UEYASATI 
\ 'll,5lngt-On, %8 (A.A.) - Alman • 

İtalyan • Japon p:ıktmın fmz:uıı hnk· 
kında matbuat konferansına beyanat· 
ta bulunan hariciye nazırı Hut. ez:cUm 
le §Unlan söylemiştir: 

.. _ lmza1anan pakt uzun zaman· 
danbcrt me\•cudlyctl malôm olan mU· 
nasebetıerl daha vazlh bir surette 
meydana çıkarmaktan ba§kn blr ~~Y 
yapmamıştır. Bu mUnascbat hakkın· 

<De,·amı 4 üncüde) 

ilkokullar yarın 
derse başlıyor 

934 doğumlu çocuklar da namzet 
olarak mekteplere ahnacak 

(Yazısı 4 UncUde); 

iznl it 
isminin değlştirllm 
mesl tekili edildi, 
l zmit halkevi tarih kolu diyor ki: 

lzmit yerine " ismet ., adı 
kabul edilmelidir 

İmılt, 29 - İzmit halkevl mUze \'e 

tarlh eubcs!, halkevl riyasetine :mU· 

racııat ederek lzmit isminin 1zmlr ve 

lznlk lsimlcrile kanııtığını ve bunun 

önUnc geçilmesi dçln lzmlt isminin 
lsmet olarak değiştirilmesini !st<'mt · 
ve ııyrıca bu ismi almakla lrn.vuş • ı 
caklan bahtiyarlığı teb3rUz cttlr-
ml§Ur. 

D i 1 
in· k ı I a b 1 

Yeni Türkigenin büyük 
reform işlerinde başlı 

başına büyük bir mevzudur 
Milli Şef Dil Kur um unu tebrik etti 

Ankara, 28 (A.A.) _. RlyaııeUcum· 
hur umuml kA.tlpllğlndcn: 

Reisicumhur lamet tnönU sekizinci 
~il bayro.ını mUnuc~Ule aldıkları 

t•lgraflardan mUtehassls olmU§lar 
ve te~ckkUrlerlnln lblA.ğma Anadolu 
ajansını memur etınlJlerdlr. 

DlL KUBQIUllıRJ "J'l!e•br 
Ankara. 28 (A.A.J - Relatc:uinhur 

lamet lnönU, Burdur aayl&vı ve TUrk 
dil kurumu genel sekreteri İbrahim 

Necmi Dilmene, aşağıdaki telrra!ı 

göndcrml§lcrdir: 
"Dil kurumunun yeni senesi mUnıı. • 

scbcUle kurumun çalıgmaları hakkın· 
da. memlekete verilen maıomatı va· 
tanda§lar yakın bir ilgi ilo dinlediler. 
Dil lnkılA.bı yeni Türklyenln bilyük 
reform i§lerlndc başlı ba§ına bUyUk 
bir mevzudur. Türk dilinde istedlğt· 
m!z gayeleri tahakkuk eltinnck için 
gcn13 mikyasta ve çok scbaUı olarak 
çalıımaya. mecburuz. Kurumun idea· 
llst çalı§masını kolayla.§tırmak için 
herkes ona yardım edecektir. Yaadet· 
Uğinlz ycnl ve güzel e•crlerl ıtıınaua 
bekliyoruz. Hepinizi tebrik cdcrlm." 

!SlfET t~ö~,Y 
DiL KURU!\lUNUX TEŞEKKURtl 

Ank11ra. 28 (A.A.) - Türk dil 
kurumu genel sckrcterllğlnden: 

Sekizinci dil bayramı do1a}-ıslle 

yurdun her tarafınde.kl parti ve halk· 
evleri kuruluşlarından ve birçok lm· 
rum Oyeterl ve dilseverler tanıimdan 
telgraf ve yazı He yapılan candan 
kuUamalnrdan dolayı Türk dil kuru· 
mu içten gelen te:.ckkllr1crln!n herke· 

ıe blldlrllmes!nl Anadolu ajıınsmdan 
rica. eder. 

Bir bar 
kadınını 
vurdular 

Evvtlki ak3am gece hrısmdan 
SOillıl, Beyoğlu barlarmdan birinde 
çalışan Nermin adında genç bir 
lı:adm, uzun zamandır beraber ya· 
§adığı Kemal isimli biri Uırafmdan 
bıçakla vurulmuştur. 

Kndm derhal ihastane:re knldınl. 
mıııtır. Hastahaneden yaptığımız 
tahkikat, kendisinin o ktldar nğır 
yaralı olmndığmr göstermiştir. 

(Denmı 4 ü11eüdt'} 

Ren havzasında 
istihsal yüzde 
otuza düştü 
Gecelerini 

ııtınaklarda 
geçirdikleri için 

işçiler İş başına 
uyuklıyorlar 

('famı 3 üacıllde) 

.. Hedefine aoğiü CliiSDRlll o'M1ı' 'blt f~ liom1iası-· - -:-u 
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42 Yazan· :Racüccan- :J{a/J,ı 
- Mademki geldik, ancak ·za- Aym umanda uzaktan borazan 

ferle dönebWriz· Mademki bir çiz- sesleri duyuldu; Ruslar da on!nn 
me sa.tmaldık, onu bir defa dene- gönnilşlerdi· 
mek Jamndır· Hacı Murat r.rkndaşlarmn göz at. 

Yalmkılıs saldıran dağlılar Ku. tl; hepsinin de gözlerinde, savaea 
:muklan lı:ısa bir zamanda pll.akllrt girmek için ldcta hırs okunuyor
tQler; kaleyi ku3atttlar; eonra te!- du· 
ltm oldular. Bir tabur asker onlarm en az 

Kafkas harpleri Rus askerlerini beş misil bir kuvvet demekti; bunu 
yıldırmıgU; o kadat ki adetA Şa - da biran bile dii§llnmediler. Hattfi, 
m.llle arkad.ıı.şlarm.ın zaferlerini is. dilşmana toparlanmak için vıı.kit 

tfyorlar; Çarlığın dağlılara taha.k- btrakmamnltydı· 

kUın davasından, başk:ı tUrlU vaz- Dağlılar birdenbire :rn.nuı.çta gö
geçmiycceğini biliyorlardı· Hattiı. rUndUler; bir çığ hallndo vadiyo 
Yenifort ve K.ılbah kalelerindeki aktılar; önce tilfckler hep birden 
aaka-ler çekiİip giderken birçok ateş etti, sonra birçok tabanca 
enak ve silih bırakmışlar; k8y. sesleri yUkseldl, en sonra kılıçlar 
]illere de şöyle tcnbih ct.mJşlerdl: !l}TI1dı ve sık saflara da1dıln.r. 

- Bunlara dokunmayın; Şam!- Rus kıtalarmm yaylım ateşleri 

Un mllrlUerl gelsinler do alsnıJar... düze..'lSizdi, bUyllk bir kısmı hcnliz 

Kumukda Ağlar Hnn Rus tara- ' silihba.§ı ediyor, saf tutuyor, va. 
l'mı tutmuştu. Şamil onun terbiye. ziyet alıyordu. Dağlılar, onların 
tdııJ vermek üzere sldcn Hurşlliva aralarında. son hızlıı dolaşan azgın 
~ için Akbardilavı gönderdi. bir boğa sürüsllnU nndmyor! g~· 
Bu mrada ı;encral Argotinskinln tikleri yerlerde ölü ve yaralıları ü:ıt 
~avla Şnmilin arasına gir _ liste yığıyordu. 
tneilc için bliyük bir ku\-vetle iler- Tııburkumnndcı.ru hep ateş ve hU
Iediği duyuldu. Hacı Murat sevgL cum emri veriyordu; lfıkin asker 
ll ve cesur arkadanını tehlikede bı- pşkm bir halde kaçıyordu. 
ra.kamazdı; birkcı.ç yilz atlıyı nrdı- l{ulitsma itöylülcri küçUk bir te-
na takarak havalandı. penin yamncma toplanmı§lar; bu 

Çeçen Hamzat Hncı Muradın he- (Atmaca • Akbaba) kavgasını bü.. 
men ardında kirpiksiz gözleriyle yük bir merak ve heyecanla seyre. 
hep uza.klarn bakıyor kırmızı sa. diyorlardı. 
knlıru sıvazlıyordu; kı

1

rmıu yUzU 0 Rus taburunun belki dörtte bi-
~dmış görilnüyordu. ri çoktan yere serilmişti; ötckilc-

Fata'r.m iri gövdesi Uddc bir sar- rln de kurtulacakları umulmuyor. 
'fılıyor, her sarsı!ı,i'.ı yanıbaşmda- du. Lakin bir iki saat önce Hacı 
kilerle ~nkııln.st!ğı anlaşılıyordu. Muradın ceidiği yoldan başka bir 

Hacı Mogoro hemen ,hemen en 
c.ınde giui:·or; keneli uydurup bes. 
: • l<.>dı' ı b r şnrkıyı tekrar ediyor. 
du: 

Rus taburu çıktı. 
Dönüş yolu kesllmi.,u. 
Zaten dağüa.n Rus taburunun a. 

raam~an geçmek, Kullt.smıınm. öte. 
sinden dolaşarak bir yol bulmak 

··ı,. kusuru vardır Dengo.voğlu.. mUmkUndU· Hacı Murat blr snğıl, 

nıın;. 

Y ;., .ıc.r.n ı;etırdiltlcri mallara, 
ı: .... !nrınj:ın isim kalmıyan m-

• ğtrtmaçlan, 
o-· k yapmrusıdır." 

Bu Akbnrc!ilnv için söyleniyordu: 
Şam·ı, 1 bııb..'lst dabağdı, keneli ku
mc:-t.tı.srnda harp edenleri soy sop 
no':tıı.smdan hiç a}~nnaz, bUtün c
sııl rti knhramnnlık ve haysiyette 
ar rdı: Akba.rdilavm babası KUldU· 
Hrcı Moı;oro, bir Kuloğlunun bir
çok asil d:ığlılnr d:ı emrine verlle_ 
rck Hurııilavm yardanma gönde_ 
rilıncsine çok kızm13tı. 

Eçol Mogoro geniş knlpağmı en. 
ses.ine ve kulak memelerine kadar 
çekmiş, snatlerdenberl tek söz söy
lemeden gidiyordu. DUşınan kar
şısmda, kılıç ve kurewı sağanağı al 
tmda gözün il bile kırpmayan bu yL 
ğft adam kendi yoldaşlarına kat'§ı 
ihtiyar blr koyun kdr uysaldı· 

:rimur Han Şuraya ot~ kilomct· 
re kadar yaklaşmışlardı; biraz ile
ride Kulltsına köyll vardı· Horoz 
boynu denilen yere geldiler; bura
da vakWe Ruslara kat'§t yapılmış 

olan keJ.lllçteıı alçak duvarlar gö. 
rtlntlyordu, Avarlar onlara Sangar 
Clederdf. 

bir sola. iı:ovuyor; önüne ~kıın dll.ş-

mn.nı yere serdikten sonra Jıiznn... 

gelen emirleri veriyordu. GöğsUnUn 
sol tarafında ve kalçasında sızılar 
duyuyor; yaralandığını anlıyor, al. 
dırmıyordu. 

Lakin kaçan ve bozulan dUgman 
taburu toparlanıyordu. Bu cesare. 
tin nereden doğduğu nnlnşılanu

yordu. Bu sıradn Hacı Mogoronun 
gtir sesi duyuldu: 

- Moskoflara imdat geldi· 

Bunla.r ltazaklardı; köyUn yama. 
cmdaıı fırhyorla.r, atlarnu dörtnaJ 
sUrdiikleti halde dizginleri yolete. 
rin il.stilne bırakıyorlar; özengi. 
lere basarak dimdik yilkseldikten 
sonra tllfeklerlni omuzlarına. dayn
yorlar, ate§ ediyorlardı. Beş on da.. 
kika içinde bir taburdan ~:ığı ol.. 
madıldan g<Sıilldil; dağlılar birer 
~ vuruluyorlardı; bu Gldi§lo 
lıfbhirinin kUrtulanuyacaGına §Uphe 
yoktu. 

Hacı Mogoro boğa gibi haykırdı: 

- Sangarlann arkaama çekilin! 
Murdar eşekler, çabuk olun, yoksa 
geberip gideceksiniz! ... 

Hacı Murat kılıcını kmma koyu. 
yor; göğailndeld barut f"~elderln
den birini tüfeğin namlusuna bo§al. 
tıyor: kul'§unu mkt§tınyor ve ka. 

Fakat Hacı MuraUa arkada.şlan z8ldara atce c{iyordu· Etrarmdan 
bu siperlere bakmadılar bile··· ulık çalarak geçen kurşunlara al. 

Öndekl llç atlıdan biri haber ge. dımuyordu; mUmkUn olduğu kadar 

tirdi: 1 az adamla boğaz boğaza gelmek is.. 
Kulltmıa yanmda bir tabur Rus tiyordu. 

aakerl konaltlanuş!... (Devamı var) 

Jngiliz Entellicens 
Servisi yayakaldı 

B tn fıkra muharriri bir hitll· 
$eden bah~cdlyor 'e bunda 

Hamburgda AlmaoJ:ınn tn"ilb 
tayyarelerlnl aidatına~• için tılr !1.&h
te tayyare meydanı , UcudA ~C'tll'f:· 

rek tahta tan·art'ler ~ arıtıkl:ırını 
haber ''ennekte ,., fnı;lll7 ta,·ra. 
rf'lerfnla bunu boınbalııdıldımnı 
blldlr~e,.. Maharriıi hr~·C'ca. 

na getiren \'e bu :fıkrasını yaıclırno 
se~ .hu kadar olsııydı mesele 
yoktu. Dahl\r;ı u: İngiliz t:ı.~ •yare
Jcri burayı bombardımanmdan s<ın· 
ra Almanlar gıinnil .. JeT J.i a.blan 
,.e patlamı~ an t>onıbabr 'la salı· 

te· 
no ··ro u ~lızc~I lılr mul.ab le 'c 

lnglllz F.nt !lircıı" en isinin mu· 
Yaftnkı3 eti. l'al<at lıu haberi hu 
fıkrr.; ı tığrendlı:ilmltl" ore fıkrn 
ınııharrltlniıı, \IHÜ Z\ "Clp Fnzıl l"ı. 
"akUl'('ı~n I'ntt-llı rn • et\hl tıı~ı. 
llılcrinkhıl de b:ııı.tmJr. 

R 

HA BE R - Aqıım Postası 

Nüfus sayım! · 
hazırhkları 

ilkmektcplerde b3.Zl 

dersler bu mevzuda 
verilecek 

20 ilkteşrin pazar gUnU mem· 
leketimizin her tarafında yapı • 
lacak nUfus sayımının hazırlık· 
ları ikmal edilmek üzeredir. 

Bu i~ okullarımızdaki talc. 
benin de dikkatini çckmeği 
faydalı bulan maarif vekilliği 
bazı kararlar almış bulunmak· 
tadır. 

Sa.ynn gününden bir hafta 
evvel ilk okullarda bütiln dm3. 
ler bu mihver etrııfındn verile· 
cek, diğer orta tedrisat mUcs. 
seselerinde de yine bu ~crçcvc 
dahilinde söz söylenecektir. 

Bilhassa coğrafya, yurt bil· 
gisi, sosyoloji, ilk okullnnn 1. 
kinci, üçUncü sınıflarında; ha 
yat bilgisi, türl:çe, hesap. dör 
düncü, be.5incl smıflıırında 
ise; yurt bilgisi, türkçc. hesap 
ve coğrafya dersleride öğret. 
menler derslerini ntlf us sayımı 
mevzuu çerçevesinde verecekler· 
dir. 

---o---
y erli mahsullerin da

hilde sürümüne 
çalışılıyor 

Mllll mahauııerlml.z nrasmda gerek 
grd:ı. ve gerekse ne!ascU itibarile 
pek chcmmfyeW yer nlmıo bulunan 
kura Uzum ve inclrlcrfmlzln menılı:ı· 
ket d:ıhlllnde ısUrtlmUnU ıırttırmak 

hususunda tce~'bbUsler yapılmaltt.adır. 
BUtUn yatılı okullardn talebeye 

haft&da bir, Jkl defa lıu yeml~lerdcn 
\'Crllmesl taknrrllr etmiştir. 

7520 liralık parmak 
Lorıdra blrahaneıılnde plyıınlstllk 

yapan hldor, kıı.rıııının karde~l Ha· 
ylm Moskovtc lle kavga ctmlış ve da· 
yak yiyerek 11ıığ elltıln ortıı p11.rmağı 
kırılmııtırı ~ 

ı>arnmğt sakat kalan İZidor sanatı· 
nl Jcnı edcmedJğinden Hayim aley· 
hine Uı:Uncn Jıallye ceza mahkeme· 
Elnde bir davn ~mıı, kendl.tnden 
76::?0 lira tazmlnat lstemlşUr. 

Muhakemeye dlln devnm olt:nmu~. 
mUddelumuınlntn mtltalc:ısmı s!Syle· 
mesi için ba§ka bir &Une bıı alulmr,· 
tır. 

--0--

Bir limon muhtekiri 
mahkumoldu 

lııtiklll caddcslnde bakkalık ya· 
pan Koço Hnmkopas limon tlyaUa· 
rında ihtıktır yapmış, scklz!nel ıuıllye 
ceza mahkemesine verilmlıtlr. 

Dlln yapılan muhakemesi sonunda 
Koçonwı 25 lira ağır para cezaaı ö· 
demesine karar verllml§llr. 

Köy estitüleri faaliyete 
• 

geçıyor 

Köy ensutUlerlnln bUUln hazır· 

Iılı:lan ikmal edilmtıtfr. Yakmda. !a· 
nllyete b&§lıyacaklardır. 

L1lleburgaz ve Arl!iyc k!ıy ensUtU· 
!erinin, talebe kadrosunu da vekllet 
gördUğU lilzuro. üzerine genl§letmeğe 
ve her iki ensUtUyo yeniden 6~ ta· 
lebe alınması kararlııgmı§tır. 

EtıstltQlere ıehrlmlzdon alınacak 

talebeleri seçmek üzere ilk tedrLlat 
mOfetuıterinden bir heyet faaliyete 
geçml.ıtır. Alınacak lnlebelcr tam 
teşkllAtlı koy okullarmı billrmlı lale· 
bclerden olacııktır. 

Müddeiumumiliğe 
davet 

1 tanbul mliddelwnumiliğlodcn: 
htaııb.ıla gelrn Cide Mklml Ali 

Bıı.a Aıakm hemen mcmıırtyctlmlze 
mUracaatı. 

Boğazda Sonbahar 
vapur tarifesi 

Boğazlılar yarın tatbikine başlanacak tarif eden 
memnun olmadılClT '· 

Şlrkctihayrl)'C ldımısl, sonbahar 
vapur tar1'elc.rınl yann uab:ı.htıın 

1Ub3rcn tatbil{ıı br.~ıya<:aktır. 
ıı~akat ne~rcdilcn tnri!elcr Uzerlnde 

olmdid:m 13otazlılann §lkAyeUerı gö· 
rUlmel<tc~lr. Bu nradıı nl:§a.ınlnn k!ıp 
filden n->gulçlndc i,SO da ltıılknn pos 
tanın 7,-i5 yapılmam billıns.u dUk· 
ktı.n oolılbl ve bu glbl mUoascselerdo 
çalır;anlan memnun ctmeml~tlr. 

Bunlar, saat 7 de dUltMn ve mUu 
tcseler kapandıl<tnn sonra 46 dnkl~ 
ilkelcde bcklemegc mecbur kala.cak· 

Demir ve madeni eıya 
tedariki için 

Bir heyet 
Avrupaya gıtli 

Avrupa memleltctlerlndcn dcm1r ve 
rnadenl ~ya tedarik etmek üzere 
ıuadenl eşya btrllgt umumi ka.tlbl Nıı.· 
cinin rcisllğlndo bir heyet dUn ak§am 
Avrupaya hareket ctml~tlr. Heyette 
<lemır tuccarlarındıuı Tomarsan ve fı· 
gı lııbrikatörtl Hamdi de bulunmakta· 
dır. Sot'ya, Belgrad ve Peşlcyo uğra· 
mlacak ve Çckynyn dn gldllerel< bu· 
nılardakt !abrikalnrla temaslar yapı· 
lacaktır. Bilhassa Çckya ve Mnca· 
rlstan Cabrlknlanndnn lhtıyacımız o· 
lıın mndcnt eşyalardan bir çotwıun 
temin cdileccğt tahmin ccmmclttedlr. 

----0--

Bağdada çikolata 
gönderiliyor 

Uıığdattan GOO ton ı;;ll{olata ~ten· 

ml~tlr. Du ilk parti beğcnlllrsc mem· 
lekcllrnlzdcn mUhlm mllttnrdıı çiko· 
to.tıı aluıacağl blldlrllml:ttr. 

IJk partinin m1lmkUı:ı ~lduılu, kad:ır 
ucuza göodtırllmt':sl vıı Jyı teaır yapıl· 
~ası . fı;l.ıl bııT.ı kıırarl:ır ":crUml~tlr. 

Bilhassa gUmrı.k \C lnhfaarlar ro· 
simleri fnbrlkatörtere l:ı.de edilerek 
ı;lkolalaların mallyı:tlrrl ucuztetııa· 

«:aklır. 

--o----
Yerli ipliklerle İpek 
kadın çorabı İmaline 

ba§landı 
Gemlik suniipck fabrikasının i,Pllk· 

Jcrl ile tamamen yerli çoraplar ima· 
llne bı:.şl:ınmıatır. 

Bazı fubrıltatar bıı yoldaki lmalAt· 
ıarmı piyasaya da çıkarmııılardır. 

Yalnız Gemlik !abrlknsrnın iplikleri 
parlak oldug-undan bwılıır mat bir ha· 
le C"elirilmek lçtn yeniden boyanmo.k· 
ta ve bu ameliye çorabın fpliklcrinl 
çllrlltmckledlr. 

Dunun 8nUne geçmek için iplikle· 
r1n fabrikada boyanmasmm temini 
k&nLrJaşmı:şlır. 

Bundan aonra fabrika yamn mat 
iplik imal edecekUr. Bu auroUı yorll 
malı çoraplarm eagıamlığı da temin 
edllmiı olacaktır. 

Karadeniz hattı kış 
tarifesi 

Diğer taraftan Dcnizyolları idaresi· 
nln Kanıdenlz hattı kııı vapur tarlt~ı 
yarından itibaren t.ıı.tbtka baglnna· 
caktrr. 

Tnrlfede esnslı bir değlşlkllk l·ok· 
tur. Vapur seferleri azıı.ttılmamrşttr. 
Yaluız bazı Karadeniz lakclelcrlne her 
posta uğramıyacaktır. Her sene lC§· 
rlnlevvcl b:ı§tnda llğvcdllcn :Mudan· 
ya • latıınbul yaz tarifesi bu y1l tC§· 
rlnle\ \°Cl sonuna kadar tatbik edile· 
cektir. 

Per~emhe günü 
Ramazan 

ht.nnbul nıüttiilii~ııııdcn: 
önUmUzdcld pcrııcmbc gUnU Rama· 

zanın birinci gilnOne tesadüf etmek
tedir. 

l:ırmı ıtlylemel•tedlrlcr. 

HattA a:ınt i,30 da kalkan postanm 
dahn c:kene almmıamı bekledlldcrinl 
de Ulvc etmektedirler. 

Diğer taraftan Rumeli ve Anadolu 
s.:ıhlllerlnln yulcankl iskelelerinden 
sab3hlan k!SprUye ol:ı..n dlrelt po3ta· 
lıı.nn da kaldırılnuı.m. ı~ gUç sahipleri· 
nı gece knrnnlığında eı;lerinden çıka 
rak her ls~telcyo uğnynn \'apurbrla 
s:ıntler<:c deniz Uzerindı:ı kalmağa 

mecbur edecetlndcn memnunlyetalzl!k 
uyıındırmı;Jtrr. 

ıaarıf Müdürü 
Ankaradan geldı 
Orta tedrisat kadrola

rındaki açıklar 
dolduruldu 

Ankaraya gitmiş olan 1struıbuı 

rıuıarll ml\dUrU Tevfik Kut bn ısnbab 
t:chrimlze dl:lnmUştUr. Tevfik Kut An 
lmrada.kl temeslo.n etnmııda. fuııtm 
c.ö)'lcm!~tlr: 

''- Orta tcdrls:ıt mektepleri ycnı 
Eene tevzl cetveUcrt Ul:trindo vckAlct· 
ço tetkikat yııpılmı~ ve ııçık derslere 
lfnlvenıtte mezunu ve dlllyetnamelJ 
öğ'rctmenler tayin edllmlşUr.,. 

Alyoo belediye 
reisine isten .. 
el çektirildi 

Ankaro, ~ - Alyon beledJye relai 1 
ı IUscy!n Tlryakioğluna 1:örUlcn Ill· 
2um ll1.erlne Dahiliye vck&lcUncc 1§· 
ten el çekUrilmtı.ıtır. Aynca bazı bu· 
6us1nrda 'tal'ilttknt ')la'filıbıaktaı?ır. 

Havacılarımız 

Malatyada 
• lialatyn, 28 - Türk ha\"a kurumu 

tıı.yyııre ve rıarnşutçülert dlln buraya 
~lmlf ,;e meydanda \'ili Fahri özen. 
l:omutan, mcbuıılarımız belediye par
U ve lınlkevl başkanlnrile askert ve 
ınUlltl crktın tcşekkUller mUmeıısne· 

li ve 20 binden fazla halk ile civar 
ltöylerdc.ı gelen köylUler taratmdan 
bUyül< tczahUratla karşılo.nm~lnrdır. 
•.rnyynrccUerle beraber tümen komu· 
taı:ıı gencrnl Fıkrl ve hava 1rnrumu 
mU!cttlşl Emin Ali Yaşında gclml§ler 
dlr. 

Pıı.r.ışUl gösterileri yapılmı§ ve bt· 
riblrfnt müteakip Uç pnra.şUtçU 1200 
metreden muvatfaklyctle aUn~lar
drr. Coşkun alkışlar arnsuıda yere 
inen bu gonçlc:-ln içinde bulunan Edl· 
be Sayın Bilhassa halkın devamlı 

alkı§larmı toplamq,ıtır. 

'l'f,yyarecilcr şere:ine belediye ta· 
n.fından öğle zlya!eU verllml§ ve be· 
lcdlye J'Clsi Dr. Cıı!er özele! §ehlr 
namına mi!la!irleri selA.mlamıştır. 

Genç tayyareci ve pıır&§ü~Ulcrl-
mlz §Creflnc dUn parti tarafından da 
bir ziyafet \'erllmlşUr. 

Dahiliye Vekili 
Trakyada lktısat 
Vekili Samımıda 

tetklklor yapıyorlar 
FAllme, 28 (Hususi) - Dahiliye 

Veltlll Faik ö::trok, bugUn Uzunköp· 
rUdcn buraya geldi. Ba~ta Trakya 
umum nıOtctUşl general Ktwm Dl· 
rik olduğu halde pnrU mUmcsslll, \'B· 

11 ve belediye rels1 ve bUyUk bir halk 
tabakası tarafından karşılandı. 

Sayın vekil fChrimlzde t.ctklklerae 
bulwımu~ ve alil:adarlaı-dan l2::ıhnt 
altm§trr. 

29 E Y L 0 L - 1940 __., 
ı 

C> -
iktisat vekili ıcııı 

,-e 
B:ıfrn, 28 (A.A.) - iktısııt ,,, 

Hu.mu Çaklr dün buraya ınu tıtlt' 
~e . 

etınl§ ve kaymakam, c.H.P· re ıoo# 
diyo roı.t ve diğer tcşekJtUllO~ 
sup bir halk \"C tüccartarl& t ~ 

-·· ,-e bulunnralt tetkikler yap~ 
tekrar Samsuna dönm~l ' 

---o-.... ---- d .. ca • 
Beşiktasta Köyıçı t, 

~ ·ı e~ desi tamir edı ec # 
1ıt1I o 

Ynpılnn ftkAyctler uzertı:.c~ Jı 
Be§lktnııta Cumartesi pazar!ııır 41~ 
ruldu~ Köyiçl çarf1SII11 ~ duıcJIJll' 
ğe vo yerleri parke oıarnk 
ğe karar verm~Ur. 

---<O- -
o bil 

Bir çocuğun otorrı JJt 
altında bacağı kır ~r 

}>dt1llC 
DUn saat 14 to §Oför ~ toıtloııJl 

idarcsfndoki '>256 numnr:ıl' 0 ~ar' .. s gı.11>"" 
Vefada kah,•ccı ı:okıığtndn 6 >..fi 
da oturan Mehmet S:ılihin bllcJtll~ 
dakl oğluna çarpmtş, sat ı:tır· >"' 
lunlmasnıa sebebiyet verın ıte ) 
tcllt yerlerlnde.:ı de ağır ~,,ı.ııc 
ralan:ın çocuk Cerrahpa§ll 
sınc ltnldtnlmıııtır. 

~~ 

Arap saç_! 
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~iifliçiH~ 
~••adısın 

Londraya 
evvelki 
gt;.ceki 
hucum 

1000 tayyare 
tarafından 

yapıldı 
Baraj ateşi filoları 

Londraya yaklaştırmadı " attıkları 
U~liU 

hı gaz t Londra, .28 (A· A·) - Hava ve 
tt ~ha,~ e elerıle ufak dahili emniyet nezaretlerinin tebli· 

tı lceıneı;ı ''ardı: 2 ncl Tl- ği: 
ı, .. ~rı.etı,;d eski &ark dcmlr· aki dil bil d.-:"' etn"'·ııen taznıiııat 1 ti· Dün gece znrfmd liman . 

ıı.°'4•l) "~ nı cumları, yeniden bilhassa Londra· 
.,.. ~liı- 1 görınekı crnurun açbğı ya kar§ı icra cdilmi§tir· Londranm 
t~·Uk lıa\'aa· 0 ıucsulmU •M muhtelif mmtakalarına, banliyö ü
h~ ~l<eQ ..... ifil Yazunm başr 

ıı;~t 'c~eınurlann istekle. zerine ve civarlara bombalar atıl-
r.;;_l&td'<Jtı. d .. ~~:ık ız olduğun- mıştır. Meskenler, ticari ve sınat 
t;ıı "-"'~ ... guırn. Bunu malı· müesseseler ve sair binalarda ha-
~ ·~ı gfist sarat olmuştur. Yangın bombalan· 

' l'tln ~rece!d1r· lsa- nın çıkardıkları yangınların hepsi. 
r .. il~ l"tn~ old Türk h&ki· nin önü alın.mı .. ve hi,.,,ogu- sürat· 

:---11 u&ru da m uhak- ... · " 
tığı t.aclcce b le söndürülmilştUr. lnsanca bazı 

t ~liy bir tıokt u ha\'adlsln zayiat kaydedilmektedir· 
it. trıı ... 0~. a Uzerinde dur. 
,"i\ "• Mersey'in sahillerinde bazı ev-

i.\~ bahtla ler hasara uğram!§lır· 
dt.tlı Ycı-ek rtnda lııtfyerek Lancashire'in cenubunda sair 

'tııı." hil'at nıcsıekten ynlnrz 
Ztıı l~rda .ls!.lkba,i bekl~r- mevkilere dÜ§Cn bombalar az ha • 

l~'t"'hııı!ldı} Ul<u altında , Ü· sarat husule getirmiştir· Orta tn
t~t tıieıı:ı...,,~'l, iradenin emri· gilterenin bazı şehirlcı inde ika· 
· • t "" gı bl metgfilılar ve sair binalarda bazı 
~l'rt dini r gün gelir· hasarat Yukubulmuşsa da insanca. 
ı.... ller. ı.· eııınek mecburi· 

ı;;;;qeıı.'tf 
1 
akat eğer bu din· zayiat azdır. 

\@h. bir ~ t11ıı diJndcn, tır • Londra ve cenup sahlll anısm. 
""' bir lı·· l l'r arttıramamış. da, cenubu garbtnin bazı böngcle-

1 "~ k rinde \"e snir mahnllerde de bom· 
~t 1 ~el'fdo ~ oyduf,'11 lhU- balar atılmıştır. Bu bölgelerin bir 

~1lll )tllıllec uılan ömür ),ı. çoğunda bombalar ha.sarat yapma.-
1~ 'l!.ııı lıa~a~k ltadnr n:r.sa. mıştır. Bazı yerlerde ikn.metg!hlar-

bıı~ t\~ 1 
bir cehennem da hnsarat kaydedilnıi§Ur. BütUn 

>11111 san h 1 bu mıntakalarda insanca zayiat 
~ ·~ k l'.'r insan ı:alı· 
r. ~-~lla ~lldisı için değil, u:~ akaam ilzeri lskoçyanuı u· 
ll... ... , ırk l!etniyet irin ı;alış· " 4 
""Ilı t l!rı w "' ' zerine bombalar atılmIŞSn da ha. ' 

1 t ı ır. ı.· ~ıneginln ~1- sarat ve insanca zayiat olmamış -
IL~tt~~ll ettn aı\Bt talı~adığı tır. 
"t\ "'Uş ı)( ..... 1l et ona bir ~Y· 
~~ 1ıı,,ıııl'1llu ··•l'.'ı.tir. Dlln imha edilen düşman tayya-
'·l~ "11 rıarının tek üdil reler:inin adedi 133 U bul.muştur. 

~tılı 1 ti :ı. ' Kaybolduğu bildirilmiş olan pilot -
Ilı ltııı 1; n Yıınlım an • larm birisi daha a1•dct ctmi§tir· 
~tı~ )( \11 ı aıtunt:ınn nıuh • lngillz hava kuvvetlerinin düş-

t >arııı S ahııııerlnc tc • man istilil. limanlarına karşı bU· 
~ ~~~ ~lr~u 'aadln ,m ~ yük mikyasta hücumlar yap1Ill'3 ol. 

·'<il lekft duğu resmen bildirilmektedir· Dl -
t ~ !;ituı. ·• ınuı, lınyııt ğer kuvvetler Alrnanynnm garbm-

~11zıht ;c deı:;,oi~Hrilor. da, mUnakale yollarını bombardı -
tdtıı e •l<ı l'tısrnda. h3J~far man etmi.,lerdir. Yapılan haııarat 

,.)' ı. t\k. Şı3or cl'mi,·ct " 
ı. ~ tı "'Slnc ' " • hakkında tafsilat beklenilmektedir· 
"l lıtıı lor, hl nazaran daha 
~ ~i ın~I.a kl!n enin cc • 
b~ ~~ nıımnsı içer • 

Ot. ~ 'c' )n~ıuna.sı ccmi-
~t'ııl l"lnenıesı ln;l\İUlSIZ 

~~,n lıısan 
Ldt-~ olaıı 1 cınebinl :ıznlta
:"-t 16,1clir :ıJınıinlcr doğru 
~ ıı~ ~u~~kine Cl'mil eti 

, r;u, orı;--.ı 1~~tlnnio;, fer
at tııu~ :ı ·unu beli i a· 

~t<llitct~~knk ki dlnın. 
bıı a fazı:' ıırttıraralı o. 

>ar l'tıi.11;.h llprutrnı . 
~~ c.ltrıı ll1..al:ır l'Cmh·ctin 

l!ttıf.lıı.rah_:ısını gı·nİ ıet
\1;,"~ı:alı ı;1 tJ:io terıneı,tc<lir· 
~ ~entbii olarak hıı· 

lıııllıiıc.ıe lqı <;J<') or 7.nt~ıı ... 
1 ~ ltıı ı l"Ul:ın her mUcs· 'a t>aıııa ~li l'ı ita~ 1 rı dnlrc. .. lııde 

tı- tun b ı 'l'or ... 
llı.ı• ~~)( \ u i<>dbirlerl J.."ll\'" 
ı... le enı " ıı . 
\'illi '''it ı :10 ar lıııluna. 

lı lılltrnakttınıai bir iı~or. 
d tat lil~ortllıilırfı,un değil 
~ tı~t~k :ıl:ırınm c'l il-
~ tı l.ttı :ınıa talıc::ırnıyac:ı.k 

11 ~~ l•rtın ta lıl'r n~ dn 'o 
t \ 111'lılaırı 'rrcn sl"orta 
t CI (J :tı illi? 
' \ lh._a b ita •tanc.ı una h<'n7.IY<'n 

l ' 1htırı1 ~ın l orı::ıı~luk 
IU •ti l'lıl:atrr olıı.l lac;tırır. is
tı.ı_ ·,~ b~ı ' 'I': ill'rl ve do<"· ·oı:ı'l .... <lhl' • .. 

f:alt,.1rı •rn in nlar 
& nr. 
lt]zAıi'J.' , 

f.R l~SEN 

RR!\T, YE KRAlJÇE 
1\IUH \Rt:B•:umı 
SE\'Rt.:Trtum 

1..ondra, 28 (A· A·) - Bombardı
mana maruz kalmış olan mmtaka· 
larda bir teftiş yapmakta olnn 
kral ve kraliçe, I.ondrnnm Uz:erin. 
de şiddetli bir hava muharebesine 
§ahit olmuşlardır. Sombalann aç • 
mış olduğu geniş blr çukurun ke
narına giden kral ve kraliçe, ha
va mUdafna bataryalarmm semıı -
lnrda pathyan obilsler:inl seyir \'e 
bir Alman bombardıman tcşekkU· 
lünii şiddetle takip etmekte olan 
İngiliz avcılarının hnrcklitını mü • 
şahedc etmişlerdir· 

lNGİLİZ GAZET!;LimtSE 
GÜRt; 

Londra, 28 (A.A. - Londra ga
zeteleri dün • iman filolarının ln. 
giltercye karşı taarruzlarda uğra
dıkları hezimetin ehemmiyetini te. 
barüz ettiriyorlar. 

Taarruza iştirak eden Alman 
tayyarelerinin adedi 1000 olarak 
tahmin edilmektedir. 

Daily Expre s'e göre, bu adet 
gündüz bombardımanları için şi
mali Fran a üslerinde bulunduru
labilen tayyaıc adedinin azamisi 
olmalıdır. Zira her havalanan tay. 
yareye mukabil yerde muhte:if se
bepler dolayısiyle üç veya dört 
tayyarenin kalması zaruridir. 

7 EylOldenberi üçüncü defadır 
ki tahrip edilen diişman tayyare. 
terinin adedi yüzü geçmektedir. 
Dün bu adet 133 idi. Keza mer.
kCır tarihtenberi en az 721 Alman 
tayyaresi tahrip edilmiştir. Ayni 
devre zarfında lngiliz kuvvetleri 
172tayyare1 aybetmişlerse de bun 
lann 84 ünün pilotu sağ \'e salim
dir. 

Daily Telgraf da şu satırları ya. 
zıyor: 

"Dünkü gündüz muharebesinin 
bariz \'ac:fı İngiliz hava dafi batı:ır
yalarınm muvaffakiyeti idi. Bu 
b:ıtaryalar dü~man filolarını dağı. 
tıyor \'e bunları geri dönmeye 
mecbur etmekle lngiliz avcı tayya
relerinin muvaff akiyetli harek~tta 

H ~ B E R - ~qam Postan 

Ren havzasında 
istihsal yüzde 
otuza düştü 
OeceıerlDI 

sıtınaklarda 
geçirdikleri için 

İşçiler iş başına 
uyuklıyorlar 

I .. ondra, 28 ( A. A.) - İngiliz 
.matbuatı, sah ve çarşamba gün· 

. leri Bcrlin'e yapılan -i1ava hü. 
cumlarile harbe girmesi için İs
panyaya yapılan tazyikten ala: 
ka ile bahsetmektedirler. 

Alman idare evleri sh·illcrden 
ve ev sahiplerinden bombaların 
sebebiyet verdiği, yangınlarda 
yardım edilmesini istemişler. 

dir. Hitlcr, Berlin çocuklarının 
sığmabilmesi için saray mah
zenlerinin kapılarını açtırmış· 

.tır. Mağaza ve mektepler iki sa~ 
at teahhurla açılmakta.dl!. Bin
lerce kişi tehlikeli mahalleleri 
tahliye etmektedirler. Bürolar. 
da, fabrikalarda memurlar uyu. 
makta ve yemek zamanları da 
istirahat etmektedirler. Zaferin 
muhakkak olduğu tesiri kendi
sine verilmek istenilen İspanya 
dahiliye nazrrı Suner, gecesini 
bir sığmakta g~irıniştir. 

Daily Telegraf başmakale. 
sinde Bcrlin bombardımanını 
bahis mevzuu ederek diyor ki: 

"Alman hükfunet merkeı.inin 
maruz kaldığı hasarın ehemmi. 
yeti, nazi sansürünün bu hücum
lar hakkında cihan efkarı umu· 
miyesine malfunat vermek isti. 
yen Amerikan muharebelerine 
mani olmasilc aşikardır. 

Mukabelebilmisil lehine iz· 
har edilen İngiliz efkarı umumi. 
yesinc cevap olarak, gazete 
"'Nazi dehşetine nihayet verme· 
nin yolu o deh~tin tatbikine 
ihizmct eden fabrikaları tahrip· 
tir,, diyor. Bu tahrip hareketini 
devamlı surette İngiliz hava 
kuvvetleri o kadar iyi neticeler 
almışlardır ki sun'f petrol sana. 
yiinin yüzde doksanı şimdiden 

ağır hasara uğramıştrr. Rhin 
ba vzasmda istihsal yüzde 30 
düşmüştür ... 

• Bombay 28 !A.A.) - 79 y&§ın· 
da bulunan Hind §lllrl Slr Rnblnd· 
ranath Tagore, böbreklerinden ağlr 

hastadır. 

* Havana, 28 (A.A.) - Te:ekkillU 
1938 de tasdik edilen KCıba nazı par 
tisi, liderlerinin zıınnl muvafakatfle 
lflğvedllmlştlr. 

• Sofya, 8 CA.A.) - D.N.B. bildiri 
yor: Alman ziraat ve iaşe nıızın Dar· 
renin dnveU llzcrlne Bulgar ziraat 
nazrn Bagrlano!f, Almanyada 7 'eı· 

rlnlcvvl.'lden 12 te§rin!evvcle kııtlar 

sürecek olan bir seyahat yapacaktır. 
Bulgar nazırı mUtcaklben lt.ılyayn 

gidecektir. 
* Sinıla 2S (A.A.) - Gandl Hin· 

dlslnn umumi vallclle llç buı;uk saat 
sUren blı- mUlAknt yapmf§tır. Gandl 
pazartesi veya salıya kadar burada 
kalacakaa da umumi vali ile tekrar 
görüşüp görtl:Jmlyeccğl mal{lm değil· 
dir,. 

* Bclgra.d, 28 (A.A.) - Stcfıı.nl a· 
jansmdan: JougoslaveMka. Kurier, 
Karadeniz ile Baltık denizinin hey· 
nclmflel bir Otostrnd ege.niş otomo· 
bil yolu) ile yckdl~crlne rllptedilece· 
~l haber vermektedir. Karadeniz· 
den Turnu Severlne kadar olan kısım 
bir Rumen şirket! tarafından, Turnıı· 
severlndcn Trlyesteye kndar olan kı· 
sım da bir Yu~o:ılav gltketı tarafın 
dan ln§a edilecektir. 

bulunmalarına imkan veriyordu. 
lşte bu ezici muka\'cmet üzerine 

dir ki Alman tavyareleri dün g~ce 
mutad gece baskmlanna dönmüş
lerdir. Dün geceki hava toplan ba. 
raj ateşi I..ondrada şimdiye kadar 
durulan en şiddetli baraj olmuş· 
tur. Londra ch·annda yerleştiril. 
mi~ olan bataryalar c:cmaya hakikt 
bir obüs ya[rrnuru göndenniş \'e 
yolu Alman filolanna kapamışlar. 
dır. sadece miinfcrid bir kaç tay
yare o da çok yüksekten uçarak 
nefsi Londra üzerine gclebilmi~ler. 
diı· ... 

Mısır çölünde 
muharebe 

nasıl oluyor? 
itaıyan sol cenabı 
inglllz donanması. 
nın ate,ıne maraz ... 

Londra, 28 ( A..A.) - Röyter 
ajansının Mısırda İngiliz ordu
ları nezdindeki hu.su.si muhabiri 
yazıyor: 

İtalyanlar çöldeki bu harpte 
Almanlar gibi hareket etmiyor. 
lar. Bilakis İngiliz ve İtalyan 
kuvvetleri asil bir ruhla hareket 
etmektedirler. 

Tayyaresi bir ltalyan tayya· 
resi tarafından düşürülen bir 
İngiliz pilotu paraşütle atlamL5-
tır. Pilot paraşütle yere inerken 
İtalyan tayyaresinin kendi et. 
rafında döndüğünü görünce a· 
teşe tutulacağını zannetmişti. 
Halbuki ltayan pilotu lngiliz 
pilotuna yaklaşınca dostca bir 
selam vermiştir. Bunun üzerine 
sağ salim yere in.en İngiliz pilo
tu şu sözleri söylemiştir: "Sizin 
gibi bir adam tarafından dilşü. 
rülmüş olduğuma gam yemiyo· 
rum.,. 

Muharrir yazısına §U suretle 
devam ediyor: 

"Çölün ne olduğunu bilmiyen
lcr lngilizlerin ve ltalyanlann 
nasıl tahrip edici şartlar içinde 
yaşadıklarını tasavvur edemez. 
ler. Çöl iki tarafın da merha· 
metsiz bir düşmanıdır. Ve taar
ruz vazifesini üzerine alan ta. 
rnf bittabi daha ziyade ıztırap 
çekendir. Düşman kendisine 
mechul bir kum çölünde ileri 
kollarımıı.ın izacı altında önünil 
ve etrafını yoklaya yoklaya iler. 
!emektedir. Grazyani ordusu 
şimdi harekatına fasıla vermiş 
olmakla beraber İngilizler ken. 
disine istirahat imklnı Yerme. 
mckle, zira İtalyan 801 ocnahı ln· 
giliz donanmasının at~inc geniş 
bir surette maruz bulunmakta. 
dır. 

Gözü ile gören bir müşahidin 
söylediğine göre, çarşamba ak
şamı Sidi BaıTanınm denimen 
bombardımanından iki saat 
sonra alevler yıldızlı semayı a1a. 
la aydınlatmakta idi. Nefsi 
Sidi Barranı sa.dece harabe ha. 
!inde tuğla evlerden bir yığın 
olduğuna göre. donanma böyle 
bir ate~ çıkabilmek için mü
him bir hedefe isabet ettirmiş 
olmalıdır.,, 

Kahirede 
tevkif edilen 

italganlar 
Roma, 28 (A· A·) - Stefani a

jansı bildiriyor: 
Kahirede 7000 ltalyanm tevki. 

fi hakkında ve Mısırda yapılan di· 
ğer tcvkülere dair tef~iratta bulu
nan ''Tc\'Cre" gazetesi bu tedbirle
rin Mısır tarafından bUhassa Mn 
kabine buhranilc izhar edilen dost
luk ve gayrimuhariplik hissiyatlle 
tcznt teşkil ettiğini ve 1talyanm bu 
tedbirleri İngiliz tazyikine atlet • 
m<'Jdc olduğunu ve fakat Mısır 
hilkflmet makamlannm İngiltere • 
nin harp me,n!aatlerine hiunet el· 
melde pek fena hareket etmekte 
olduklarını bildirmektedir· 

BOMANYADA 
Yahudilerin gayrimen
kulleri istimlak edilecek 

Rükrcş, 28 (A· A·) - D. N. B· 
blldiriyor: 

Başvekllet tarafından neşredl • 
len bir tebliğe nazaran kabine, ya. 
ht:dilere nit köy gayrimenkulleri -
nln lııtiml:\kine karar vemıiıstfr. 

'Maliye vekaletinin neşrettiği bir 
tebliğrlc ise birçok eski devir §ah· 
siyetlcrinln. ezcUmle bazı nurrla
rm vergilerini tediye husmunda 
gcclkUklcrl veya hiç vermedikleri 
bildirilmektedir. Tediyesi geciken 
vergilerin tahsili için lbnngelen 
tedbirler &IIIlllll§Ur· 

J .. 

MUlll1 
ince barsakların zekası 

Ye-mek ,.e içmek - in!IAn ha..ııı. 
ta olmadıkça - ke)ifli bir 

l&tlr· Alkol kullanmayı öğrencmf'. 
mı, olan inv.nlarm en bUyUk key. 
fi yeme~r. Zaten alkol ,.e daha 
be§ka ttlrlti türlü keyif ,·ertct <'Y· 
lert öğrenml~ ln"anlar da bolluk n 
ucuzlu.ırta g~ek lhtiya.tlarmdau 
haylke fazla yerler· 

l•'aka.t yenilen ,eylerin hept;l in_ 
sana gıda olmaz. Bir kenı yenllen 
eyler ara.ııımd& hiç humNlilemL 

yen maddeler \"ardır: Mesel&. ye. 
mı,ıerde n sebzelerdeki sellilloz 
maddesini - .kimyaca ~ker cln
"'nden olmakla beraber - insanın 
cihazı haımedeme:r;... Sonradan 
yenilen Ş«'ylerin kaybolmuı için 
onlann hazmedildikten sonra inco 
barsnklardan içeri glttbilmelerl li.. 
um dır· 

\':ı.ktııe bu ince lıano.klar, ıüz. 
g<'ç kağıdı gibi bir scy nıııhrdı· 
lla:mıedllen yemekler o ıü:r.g~ten 
içeri J:<'Ç<'r, inKna gıda olur, deni. 
lirdi· 

\'akıa yediğimiz ye.rn.klerden 
hamıedilebllen maddeler oradan i
çeri geç<'rlt>r ama., in~ ba""aklar 
süzg~ kiğıdı gibi alal!ıız bir JCY 
değil, kimyanın P<'k ince ı,ıerinl 
hilen z.eki bir zattrr: Onüne gelen 
her maddeyi lteri geçlnnez. Her 
maddeyi inceler, ,·ücudun i:flne ya. 
rryacak bir '"yqı bırakır, dcğilso 
onu 'ücudun işine yanyacak hal o 
gf'tlrir: En dlkkatu kimya libora. 
hınrlannda olduğu gibi ... 

M~ela eker· Bilirsiniz ki kim. 
ya baknnından birçok türlü eeker
lcr urdır· Bir şdıerli tekerler, bir. 
tok şekerli ~erler. Kanımızın i
çinde dola,_n, 'ücadun lhtlyM'mt 
temin eden ~ku bir ~kerli glükoz 
tekeridir· 1nr.e hanakl&ra onun 
t;'lbl bir ıckerll eker gelln;e hiç 
hfıkletmcı. h~en içeriye uı.ı,·c. 
Jir. Fakat birkaç, birçok ~kerli <'. 
kerlc~n, meseli biı.im en çok ye. 
dlğimlı Hl pancardan çıkanlan !lak. 
karoz ckerindt'n ~elinıe onu bek. 
Jetlr. ilkin onu bir ~kerli t'kf'r 
haline getirir, ondan ı1onra l"&\'&f 

ya\8, içeriye bırakır ... Bundan e.. 
J;r.r hutalarmın hlıı<ıelerine bir ne. 
tire: KUı,:ük bir 'lalkım üzüm şeke. , ,,. 

Hadiselerin 
tefsiri 

(Bq tarafr 1 ncide) 
yaya yaJdaştmıığı ~bl .Japonya 
tehdidi ile Amerikanm 1na;iltereyo 
yardımını kesmek ümidi de Alman
ya 'e 1talyanm bu de\·letc doğnı 
gltmeMlnl mu<'lp olmuıtur· 

S - Almanya., İtalya n .Japon
ya araıımda t>tedf-nlteii bir anıa,
ma e<ia.,en me\'Cuttu. Bu anla~ma 
Almanlann SoYyetler Birliği ile 
akdettikleri ademltccu-üz paktın. 
dan ıııonra zaafa uğrannstı. Halba. 
ki ııon zamanlarda Almanya Ue ı. 
talyanın Tuna konferall5mda. M08· 
koYa hükunıetine yer nnnmıeıd 
\·e SoYyetll'r tarafından bundan 
dolayı hir nota lif' itiraz nıkua gel
mC!ll .Japonya ile Alma"ya ,·c İtal· 
ya ara!lmda yeni bir anla.~ ~e· 
mini hazırlamı tır· Son atııkeri itti. 
fak Mo bu zemin Ü7~rine bina o. 
lunmu,tur· \'azlyet buuda.n ibaret 
olunca Almanya - ttal~-a - .Japon· 
ya lttlfalun:ı 'ka..,ı iptida 1nglltere 
llo Amerib, !iOnra İngiltett., Ame· 
rfka, So\"yet Ru!lya ara.'lında yeni 
anlaşmalar nıkua gelmesi bt-\'1cnc
blllr· 

HASAN KUMÇAl'I 

Genel Acenteliği: 

D. Galimidi ve Ort. rı 
Bahçekapı Kutlu han 

No. 114 lıtanbul 

T Cl§ra için acenta .. 
aranıyor. 

ri gliikoı olduiu iı,:in, derhal \'e da.. 
ha çok dokunur da, koca bir t.abak 
~ure - tabii pekmezlo byuatıJ. 
ını, değilse - o kadar ~ok n ı:a
buk doktınmaz ... 

t:t yemekJerinln b.a.z.mmda.n M>n. 
n, ince barsaklaruı gördüğü iş da
ha nazik ,.e gösterdiği zelı:J. daha 
incedir· Yediğimiz ct~rd<'n çıkan 
albllmlnll maddeler olduktan a;lbl 
kana g~erlene vücut i!;:ln idcta 
zehir olurlar· \ 'ürudum1l.ZUJl ekli 
albüminli olur, fakat her cln~n 
istediği albüminli maddeler ~ka, 
~ka teldllerdir· 

lnce barsaklar, bizim 'üc11dunıu. 
:ıa vabancı olan albilmln lddlle.riol 
i~ ,·ücuduna lil%umlu olan §ekle 
. olanak IJlnl görürler· Bunun da 
ne kadar lnco bir i~ olduğdnu el. 
bette takdir odersiDlz· Bununla be. 
rabf'r ba.rsaklar ne kadar zeki olsa
lar hizlm aklonnm ekslkliiini ta.. 
mamlayamadıkian olur· Meseli, in-
anoğlu sığıreU yemeyince, koyun. 

dan 'e keçiden hatta t.av.&tan ,.e 
hindiden, kcndl~ine lü:ıuınlu albü. 
mla §ek111erlnln cin ini bulamaz .. 

Onun lçln "ığıreti yemlyenlcrin \'Ü• 
<'adunıla. a7. !:-Ok bir eksiklik katır. 
Hele yalnız neba~ttan gelec:ıek aJ. 
bümlnlo beslent'.ıılcrtn Yücndu hiç 
bir nldt tam ahenkli ola.m&z. 

\'ağların. hazmedildikten sonra, 
lçeriye ~me.,ı ljlode de ince bar .. 
ak bitaraf kalmaz· Onları da ,.ü. 

cudu11 ist.edlği §ekle çenrcrek I~. 
riye brrakrr ... Madenleri do \Ücuda 
muvafık ,ddlcle bulamayınca. tahW 
eder, yeniden krklp ederek ondan 
sonra bırakrr· 

1çtliimlz &uyu bile, ince hart.ak 
olcluiu gibi i~riye bırakmaz. Onun 
da tazyik dere<ıeslnl kontrol eder· 
Bu dere<:e hUcrclcrdeld suyun taz
yik dereccstndn eksik de olsa 
fazla da olsa hücreler urar görür· 
Opun l~ln ince barsaklar - terkos 
tıuyunun taz~;ktni diizelterniycn. 
forilen daha akıllı olduğundan -
f~Uğtmh: suyun da tu.yiklnl Jüıu
ma dcrec.eye getirdikten sonra i~f'
rlye bırakl~· 
Şu Juı!dr., ince barsaklara ince :ı.e. 

Jıl uhlbl bir 1.at dedJğlml el"bttte 
mübalitğall bulma7.SIDr7.• 
. . ' 

Hindiçininin 
nıüdaf aasına 
Almanya izin 

• 
vermemış 

Xe\-york, 28 (A· A·) -Ncvyork 
Taymis gazetesinin Vişi muhabiri
nin haber \'erdiğine göre, Vi§i hil -
küıncti Martinikte bulunan Bcarn 
Fransız tayyare gemisindeki 130 
tayyarenin Hindiçiniye göndcril.ıne 
si hakkında Amcrikanm yaptığı 
teklifi ııarih bir surette rcddelmi§
tir· Bu teklif Japonların Hindiçini 
hakkında serdettikleri ilk talepler 
yapıldığı zaman vukubulmuştu. Vi· 
ei hUkumoU teklifi \'isbadcn ko • 
nı.iııyonundan sormuş, Almanlar da 
reddctmJ~lerdir. 

BIOerıe Japon 
Baıveklll arasında 

l ebrik telgrafları 
B<'rlin, 28 (A· A ·) - D· N . B· 

bildlrlyor: 
Japon baş•ıe.lcili pren5 Konoye 

dün HiUcre aşağıdaki telgrafı gön
dermiştir: 

''Ciha.nda yeni bir nizam kurmak 
gibi ciddi ve va.kur mUştcrek bir 
gayeyi tahakkuk ettirmek için 
Japonya, Almanya ve ltalyantn en 
ııağlıım ve faal ittihadı yapt.ıklan 
bu tarihi gtlnde samimi scli.mları
mı ve büyük Alman milletinin ka.· 
zandığı zaferi nihai gayeye vara.. 
rak büyüyeceği günün kabil oldu· 
ğu kadar çabuk idrak etmesi için 
lıararcUi temcnnilerimin ifadesini 
Ekselanslarına iblağ ederim. 

Führer aşağıki cevabı vermiştir: 
'·Almanya, Japonya ,.e ltalya a,. 

rasındaki nktedilen üç taraflı mu
ahede münasebetile samimi aeIAm.· 
lannızı bildiren telgrafmızdan do. 
layı size hararetle teşekkür ede .. 
rim· 

Bu üç taraflı paktın, harbin ge
nişlemesini istihdaf eden bütün 
planlan güçleştireceğine ve haklı 
talepler:imizin tahakkukunu millet· 
lerimize temin edeceğlne kaniim· 

Japonyanm mes'ut bir istikbale 
kavU§muı için sa.mim[ temennile
rimi takdim ederim·,1 



4 B X BE R - Akpm P~tt!t 

Dünkü konzrede valimiz in bu husuıta alakadar
lara sahanın en ku.a bir zamanda Galalasaraya 

teslimini emir buyurdukları müjdelendi 

Dün saat (5) de Beyoflun4a· ı yardnnm yapılmaımu emir bu. 
ki Galatasaray lokalinde. iklü· yurdular. Bölge d!rektörUnUn 
büJı f!Clelik !kongresi ya.pılmı5 ellerinde bu i§ fçin pek az para 
tır. İki haftadır ek!eriyet bu ;,,ulunma.smdan bahsetmesi fü:eıi 
ltmmadJğında.ıı topianam&yaı e muhterem valimiz lAzlm olan 
h.,.u ıuıuımiye, dün oldukça paranın derhal vili.yetçc temini 
k&l&htliktı. BUnun Mbeplerin- ile Galataısarayın Mecidiye kö
den !biri ve belld lbalbca.sı, son yündeki stadmm istimlaki hu. 
zamanlarda. 4stalbı1 ~~i .. ell!unda lazım gelenlere emir 
nln, b&ksız olarak verdiği bir vererek spora sporcudara. kar 
ceu ile Boduriyima.çtan men.et- §tbUyUk a18.ka ve sevgilerini de 
miye .bllanuı ve bu aene ata. bu tn.ıntle lbir kere daha it.ıhar 
dl yıkJWı Gal&t:Maraym lltat ettiler. Bundan ~C>Jta, bugUne 
huı1&b meeeleeitiden QJjer kadar hallcdilemiye:ı saha hası. 
tdüpleı'le anlaşamadığından 1ilc Jatı meselesinin de halledildiği· 
maç1a.nndan çek!~ rivayet.. ni wnumi heyete bildiririm. 
leıinhı ortada. dol&flJlU? idi. Bu müjdeden çok .sevi:..en Ga .. 

Kongre, Sedat Ziyanın riya.. la.ta.saraylılar swrcu valiıni2le 

setinde ~tldı. Rumamcde olan olan sevgilt'rinin, yüksek aliki: 
mali vaziyet, çor faaliyet hak-- larile bir kat daha kuvvetlen
lmlda alikadarla.r heyeti umu. dlğini, sevgi, saygılarının ken. 
~izahat verdiler. Kamı dilerlne ibllğma idare he;:etinl 
!lamgnmn ~ mWı1m mMelesl o- memur ettiler. 
Wı mtibelc: IJıldiseslne tem• e. 
dince btitUn ha. buntm tı.ııerlnde 
büyük bH- tıusaafyet e~
ler. ldare heyetinden MuaUh 
"·e Süleyman .Ali bu hu.wrta. 
kooçeye :izahat verdiler. Bıı a. 
rada. her ikisi de henUz gmel 
direktörlük dahili t&lima.tname. 
sinin • ki ıbtltün kHlpler bu ta.· 
Uma.tnameye n;mmnamelerini 
uydurmak mecburiyet.indeler • 
ıentlz klUbe bildi rilmedifinl 
öylediler. Bir çok münakaşalar 

Jan aoııra. Sermet ve .Muslihhlı 
teklifi üzerine, ni7.alllll&me k};l. 
· tebliğ edildiği zaman idare 
heyetinin en eski Galatuara.ylı. 
lardan on bef ~iti fçtlmaa d:8." 
vet ederek talimat.na.meyi tetkik 
ve intibak meaeıe.mde, bunılarm 
da reyi alındıktan sonra. bir lra· 
rar venııe.i bususımd& idare 
heyettne sallhiyet verdiler. 

Bwrd&n sonra. Mkre lıeyeti iıı.. 
tlhabma. geçildi. Neticede riya.· 
sete Tevfik Ali, teknik iıalığa 

MuSlih, kllibi umumilife Ad· 
nan, veznedarlığa Fuat ve mu. 
ha.sipliğe de Naci tp&kcl seçil· 
diler. Büyüklere tazim ve bağ
lılık telgrafları çekilmesine ka. 
rar verilerek kongreye nih&Y.ot 
verildi. 

Bıı sırad& yeni retı söz alarak: 
Galataearaylr1a.ra eu nıüjdeyt 
verdi: · 

Bir bar kadınını 
vurdular 

(Dq tarafı 1 11ci~)' 
Bununla ber:ıber hldisc blr ha)"" 

li meraklıdır· Öfrenlldiğlne göre, 
N«1nln, KemAll, on Uç ııene ev. 
Yel t&nımııt ve kendlJlle metre& o
larak 7qamııtır. Bu ara.da bir do 
gocuklan olnıuıtur. Çocuk !'}imdi 
.ıtı yqmd&dır· 

Fakat bir müddet evvel geçine~ 
m.aıeğe blflamt§lar ve mUteadd14 
bvpla.rd&n sonr& ayrılnuelardJr. 
.Ane Mmlode olu. çocuklarm& bir 
mllddet Kemal balaluıt, ıt01u·& Ke
malin annesi çocuğu ~cUrlp Ner
mine vermiştir· Bunun üzerine 
gUzel bir kadın olan Nermin de 
çooufuna bUmalc igbı Beyoflunda. 
Florya barmda 'alıvmağa batla.
JDI§tır. Fakat Kemal bir tUrlü Ner 
mini unutama.mı§trr. 

Evvelki akşam .Nenninin barc1& 
bir mUıteri ile i~i i~tiğini haber 
alank beklemiş, ve sabaha. kn11r 
çıkıp evine giderken \'Urmu§tur. 

Kenl!lsi za'brta tara.tından yaka. 
lanmt§br. 

\'lkHk mektebe 
devam eden 
memurlar 

Yllk.lck mllct~ptere denııı eden ille 
mezwıu memurlara oımdlyı kadar a .. 
nede 1115 ıQn VUUeye yuıın g1ln gel 
mıelertAt mllaaado olunuyordu. Eu 
~u:tyaun memurlar arasmd& mllff.· 

ıspanyayı harbe 
sokmıva 

çalışıyorlar 
(S:ı'} tnrufı l ncide) 

refne verllt'll .ıcabul rC<'mlndc ha
zır bulunmak uzcre ltal) an sefa· 
rethancsırıo gituıi tir· 

J)tin nk .. am Alman heıiciye nn. 
zm, Kont Ciano crclinc bir uya· 
fct vcrml~Ur· 

Moskova henüz 
fikrını bıtdırmadi 

(R:ıs 1arP.fı 1 nclıJc) 
yapılan üç tarnnı p:.kt hakkın. 
da burada hcn'i7. hi; lü mütalaa 
neşrediJmemiştir. 

Yab,ıncı miiş!ı.!li.Icr. paktın, 

Amerikanın bnr'·E' ~;nnesini te
min makı:ıdmı js~:Jı..?af ettiğini 
tahmın ctmcktedir:~r. 

DlI<I\ATE D.EX'm:f! Ilcrlhı, ;!8 C.\ . • \.) - Rc.ıımi teb-
liğ: :NO!-.."TALAn 

Hitlcr, ltalyn hariciye nazın I;ülc. ZS (A. A.) - Dasl~r 
Kont Clnno'yu kabul etmiştir. MU- Nachricten g!!.U!tcsinin Derlin. 
llkatta Atman harlciyc nazırı von muha.birine göre. Almv.nyn ltaı· 
Ribentrop da hazır bulunmuştur. ya ,.e Japonya arasmtl ki pak. 
ı;m JNC~fLtz G.\1-E'J'r;atNIN tın imzası e3r.:ısında Hus mü-

~rül'ALI~.\ 1 mcssillerilıin h::ızır bulunmama· 
Londrn, 28 (ı\· A·> - Daily Te· sı .Berlinde bilha..saa dikkati çek. 

1egrapb, lspanyanın \'azlyetini tah. 
ll1 etmektedir: miftir. 

Alman hükflmcti ile lspanyol fa.- Muhabir Alman matbuatının. 
lanjist partisinin ~cfi arasında co- paktın Sovyetler Birliği alcyhi
reyan ede.'l ..Jerlln mUZ3kcrclcri - !l'le müteveccih olrnuiığmı jzah 
nin muh:ıkkak olan tarafı, Alınan· jcin pek ziyade gayret earfct • 
Jann lspanyollan harbe girmcğe mekte oldu~unu ilave ediyor. 
te§vik et.n1ek istemesidir. Alman - KAHADf;NiZ BlR HENDEK 
ya, Nazi plfı.nlnrınınlsAfrlkada hmu- MI, BİR YOL MU? 
vaffak olması için panyanm ar· Lon<lra, es ( A. A.) _ Berlin 
bo girmesini esaslı telAkkf etmek-
tedir. Şayet bu olmazsa Almanya. paktı hakkında. mütalaa yürü • 
pl&nlannı tahakkuk ettirmek için ten Times garetesinin diploma.· 
lça.nyayı fstJHl etmek mccburlye· tik muharriri diyor ki; 
tinde .kalacaktır· Fakat Hitler, RL "Pakt ıl>cklenmiyor değildi. 
~ntrop n Kont Ciano bu ifratla.· Birkaç 1.amandır o Japonya mih. 
ra dilemeden önce mUsııit teklifler vere doğru meylediyordu. Hin. 
yaparak, belki de Ccbelilttanımı iiicini'deki ilslcre ve tayyare 
~gali ve Fasa. doğru bir genişle-
me vaitlerile Suncıi ikna. teşcbbU. meydanlarına tevcih edilen son 
aünde bulunuyorlar· Gestapo men· Japon da:ı·besine Almanya.nm 
au13lni büyUk 1sp3.11yol eehirlerindo tam malfunnt ve muvaf akatile 
toplanmışlardır. lspanya mlhvor tevessül edildiği de aşikirdr.,, 
devletlerinin bir tccavllıllne muka.. Avrupa ve Asya kıtalarmda· 
vemet etmrğc kamr verdiği tar ki toprakların :mihver devletle· 
~e ~u t6fkilat lsp~ya. için bü. rile Japonya arasındaki tak.si. 
yllk bır .uı.ıı: scbcbıdır· Mihver f minin sarahatle tayin edildiğine 
devı:t1en .•. mihverin Fas~ yapaca. jşa_ret eden muharrir makalesi-
ğr bır mudahaleye 1ngilız kuvvet· .. . 
Ierl mukavemet edecek olursa bu ne §Oyle devam etmektedır: 
euretle ltalyanlann Mısırda yap _ "Avrupanın şnrk . hudutları 
tıklan hareketlerin kolaylaşacağı· Polonyada Almanya ile Sovyet. 
nı tahmin etmlç olmaları muht;e.. ler arasında tespit edilen siyast 
meldir· tbudutln ve belki de eimali Bu· 

ilkokullar yarın 
derse başhyor 

lkametg4h ooğfıtırmek surctile 
bir okuldan cligcr bir okula nakletmek 
1.sUye.ıı ortaokul ve lise talebclerlııden 
vazlycUer,l poliııı:e tesblt edilenlerin 
dflekterf is'at olunmaktadır. 
· Dl,ğcr taraftan okul kayıt f~lerlnc 

son veı1Jml§tlr. 'tedrisata yannda.n 
itibaren ba~lanacaktrr. Bu yıl lllw 

ikovina ve Besarabyanm So'ryet· 
lere ilhakile Romanyada tecs. 
süs eden hududa takabül edc-bi
lir. Faka.t ll<at'ndenizin bir hen· 
dek mi yok5a bir yol mu adde. 
dilmesi Hizrm geldiği ve Uzak 
Şarkın garp hudutlannm nerede 
tlurduğu sarih değildir.,, 

Tüccarlarımıza Polonya
dan alacakları ödenecek 

kullara yalnız 033 do#Umlu talebeler Ankara, %9 - Uarp baflamadu 
kabul edllml§tlr. 934 doğumlu talebe• evvel Polonyaya mal SC\'keden ve •on· 
ler1n :&"ôJteri§li ve tahsilo devam ede· rn paralarını alamıyan tnccıı.rlamru· 
bilecek bUnycdc oldukları takdird t zm bu atacaktan hususunda Polonya 
mühim bir Juımı namzet olarak 8lı· setareU ile mutabık kalmmı~tır. Po· 
nacaktır, Okullarda yer oldufu tal:· lonya .sefareti tUccarlanmıza yakın· 
dirde bu talebeler asil talebe ııneyıı· ı da bi.ı parayı tevzi etmeğc b:ı§lıı.yacak 
nıt:A ithal cdilcceklerdlr. Bunlar& rut lir. Bilhıwıa lUtun tUccarlarunızm 
muameleye de salı ı;llnllndcn lUb:ırcn Polonyadan yUz binlerce lira alacafr 
başlanacaktır. kalmıştı. _ ~, _______________ _ 
istiklil Kahramanı 

- Arkadaşlar, bu sabali bö1· 
ge iba.şkanımız, sporcu valimiz 
Doktor LQt!i Kırdarı ziyaret 
ettlın. Kendilerine, ata.tyomun 
ytkılmasiyle itlübümUzUn asa.ha· 
ıızlık yü.ztindm müekiil vaziyet. 
te kaldığını arzettim. Bel bü: 
yük bir ali.ka. ile dinliyeın muh· 
terem valimiz, bölge direktörü 
Ferlduna G.:Iatuaray klilbUnün 
i§ini &Ordular. \Te li.zım e-elm 

vatauıık do:UrduğU görlllmUf, bun• k d · } k 
daı:ı sonra yalnız ~11tuıek tahall mtıes• Vatamnı mÜf tere Ü§man arına arşı 
ıueıerıııııı aon ıımrtıarmda olanlara müdafaa e'den kahraman 
a)'bı ftkllde btr eeııe daha m113&aae 

;:ı~: ~.:~~~~~h1:tm~:,ı:~ 1 Türkçe sözlü büyük aşk ve harp filmi 
te'Jcllf edllmeat karartaımııtrr. •ı••••••••••••ı•••••••••••mll 

'TAK S 1 M Sinemasında 
Mısırlı San'atkir FATMA ROŞDi' nin 

, Httkeel 81.._ ~aelltl alllkad:u eden ıt•heetrl 

SAADET YUVASI 
Çok &lkıı ve takdir kazanmaktadır. Gerek mın·ıuu 1"e r,erek oynanıı 

IUbarlyı. Hakikat.en nıUke.ınmel olan bu 1'llmde FATMA Rt)ŞDt'nfn 

Kalpler. •Ut.beden yakıcı ıarıutarUe Şark Sazı da ıcylrcllen heyecan· 
ludınlıllktadtr. 

!Nve olara1ı: 31J91r0aa TaJ"J'U9 Uo celen Son Horp harekltını 
rısnertr Slnemıı Ga:.etesl. 

Seaalları U, 13 (t#,1&d!Mlı) • l,4.6 • 4.13 • 6,1~, 9,ll'i 

. : ' '"" . .,'\ ~ ._.: lt - : . .. , . , 

Avrupadan avdet 
lfy :Mod, sonbahar ve kıo §npka 

modellerinden zengin bir koleksi· 
yonu Avrupadan bizzat ı;etlrmeğe 

muvaffak olmuıtur. 
Bu eşsiz ve zarif modellcrt mut· 

laka gürUnllz, Adres:lstlklıU caddel 
si, Knrlm:ın knrpsmdıı nanlt:ı n 
partınıanı numara i: t('lefon 419~ 

ı. ............... ..... 

Beyoğlu Halk Sinemaaı 
:Bugün 12 de: ı - Kan Kardc,ler: 

Lorcl Hardl, 2 - G6rUnmiycn dUı· 

mantar, 3 - Hudud~a. b1r maccnı • 

p • BAŞTANBAŞA BtR HEYECAN KAS1RGASI ve MEVSiMiN 
8 u 1 c N iLK TüRKÇE SOZLU ŞAHESER iPEK 1 

-.wr.m:ım•=--· 

sinemmnda Şerlok Holmes 
(KRALIN H1-\ZiNESi) 

~>ne• : RENKLi MANZ.UU - 1 Yeni FO!'tS DO:SYA p:r.etut 

• • ·- ' . • > ------1! L'.'lt: :a::::".!'.Wll 

Barışcıyız 
(Bal) fuarı ı nrid~) 

Hjl{met Eayur bundnıı eonra 
hepimizin elimizden geldiği ka· 
dar hükumete yardım etmemizi 
söylemi~, kuvvt'imar..eviyelcri. 
mizin her zaman için yüksek 
bulunması la7.ım geldiğini işaret 
ederek sözlerine şöyle devam 
etmi5tir: 

"- Tecıiibe bize gösteriyor 
ki büiün ideoiojilcrin müşterek 
bir vasfı vardır. 

Hcrhnn.ji bir ülkeye el uzata· 
bilirlerse o Ulkcdekl yü!t~e·c ida
reyi ellerine alırlar \'C o mcmle. 
.keti kendilerine tabi bir hale 
getirirler. 

Bu gibi ideolojilerin bir mcm· 
leketc ginnesi o m mleket-in ya
lmncılar eline düşmesi demek. 
tir. Türk milletinin çok kuvvet· 
li olan akli ~elimi, yurdscv::rliği 
ona bu gibi Ş::!yleri yutturmak 
jmkanını ortadan kaldınr.ı§tır. 

Dü.'lyanın bu mralıırda geçir· 
diği devirde uyanık bulunmak 
lazımdır. 

"Bizim ideol.bjimiz en iyi 
jdeolojidir. Miili olmiyan, başka 
ideolojiler bir memleketi başka. 
memleketin eline bir şikar gibi 
atmaktan bışkp. lbir şeye yara • 
maz. 

Bizim kendimize mahsus ide
olojimiz varclır. Ba6kalannıı ın· 
tiyacımız yoktur." 

[Bundan sonra sözü tekrar 
barıg<;r siyasetimize getiren !ha
tip sözlerini şöyle bitirmiştir: 

"Biraz ön.ce barı~ı olduğu· 
muzu söyledim. Fakat biz ıpcr 
balde •barışçı değiliz. Hatay an
la§ması ile tahakkuk eden milli 
misak sınırlarımızın, tam isti-k· 
lil ve haklarımızın, korunması 
6Qrtiyle llan~ıyız. Yoksa millt 
topraklarımı7.A ve haklarımıza 
tecavüz edilecek olursa yaman 
savaşçıyız. 

"Niçin böyleyiz? Çünkü dö
vüşmeden topr:ık vermek Türk· 
ilik §anına yakı.!'maz. Biz hayat 
Ye istikbal kin, giriı:tiğimiz mü· 
ıcadcle!er ·it;inde yetiı;nılş, lbUtün 
ulusun istikbali için bin bir mu· 
vaffakıyet kazanmış olan Milli 
Şefimize tamamiylc güvenebili· 
:rlz. 

"Hepimiz, ve bütün dünya aa. 
bilir ve bilmelidir, ki 'biz yeni· 
den girmiş olduğumuz yükSclig 
yolunda durmadan yürüycoeğiz:. 
Boyuna yükseleceğiz. Batı§ 
içinde yUkseleceğiz, savaşa gir· 
meye mecbur edilirsek de yük. 
seleceğiz. O unutulmaz eşsiz 
atalanmız kadar yük8eleccğiz. 

Büyük Atamızın dediği gibi: 
"- Ne nmtlıı Türküm. '<liyc· 

ne!'' 
Ne önümüzdeki açılmı§ olanbü

yilk atiye bakarak hep birden 
ve içten diyelim: Ya~uıın Türk 
milleti.. Yaşa~m Tilr!t ordusu .• 
Yaşasın Cumhuriyet.. Yaşasın 
Milli Şefim iz ... " 

An1erikanın 
mukabelesi 

(Ba~ tarafı 1 nclde) 
da Birleşik Amerika. hUkQmetl bir 
çok de!alar nazarı dikatl celbetml§ 
bulunuyordu. B6yle blr paktın hazır
lanmakta old~u bir mUdett:enberl 
malQm bulunmaktaydı. Blrle§ik Ame
rika hUkumetf devlet ılyuetlniıı fı• 

Ukamctini ta)in ettiği zaman keyfi· 
yeU tamamen nazarı IUbara alnuıı bu 
lunuyordu.,, 

Hul, beyanatına tık taUcnp §ekli 
vennck istemcdlğlnl ı6}1iycrok bqka 
blr ııey na.ve etmekten ımtlna. et.mlf• 
tir. öatecıcn CV\'Cl lılglllz ı:Cllrllo 

g1'rUıtUflinU t uc!lk ederek, bu g6rU,• 
menin sırf AUantlktekl )'cnl Amerl· 
ltan 1Jslcri meselesi etratmda cereyan 
etmlı.ı oldutunu da Ubc e}'lem~tlr. 

Nevyork, %8 (A.A.) - ll6yter: 
Va,,lngtondan alınan ve mlhvtrln 

Japonya ile aktlettığl pakt hakkrlıd& 
eııdieo izhar eden ilk telgra!md& 
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Yazan:Cels J.oadı• 
- Gel, dedi, haddln 'ftl'I& m 

qafıya da ~rlltellm ! ve )'1llllnlk 
lanm llikarat .bok• vulyetlnl ~ 
dı· 

SaJomon adaJarmda beyulardan 
hiç bJri bir RDd ile cKMl11Deye t. 
neulll etmed Zenc\nlıı W7Je bir 
t.ekllfte bulUDU'1l JıabreUerlıı -
bily(litlydQ. Blr aend için, ~ 
lardan birinin ymuutlan allinda 
lHmeık harfkullde bir 1enft1. 

"Belen Jama'' lng!lln ba7Jeoe 
meydan okurken Mylrciler arum. 
da takd1r mınlblan yf.lbeJdi. .... 
kat ''Belen Jama" etlmleebd Jumb 
blllrmemlfti ki, "Şeldon.. yerden 
on.,. kadem yi)bekUlı:te balunu 
parmaklıktan aıçnyarak. bllttln ~ 
ğırlığiyle, sencftdn Oltllne cuııan. 
dr· 

Dövilpne clah" bqlamadan bit. 
mifti. '"Belen Jama'' bir mancmtll. 
tqlyle ezllmie libl, hurdahq blr 
halde yerde yatıyordu· 

Fakat "Şeldon" ba Jel bitirip de 
ayala kalkarken, ''Karen • Jama" 
yani "Dilala'' derhal lqi!!rJn gırt. 
lağrııa yapışmı§tz. 

Zenciler bu kanh kaYp.)'t yakın
dan 1tyredebilmet hJnlyle itişip 
blapıaya başladılar; çeaiber git. 
tlkoe c!aralıJordu. 

''1u", "leldon" un bDyte ansı. 
IDl atl1 m11n1a önce llayret etml§. 
ti; fakat yamyamlarm hücumunu 
ve yaklaşan tehlikeli görür gör. 
mez, derhal, rovelverine el attı. 
nifaıı aldı 1'8 tet.ıtl çekti· 

Bir anda. omuzundan vurulan 
"Karen • Jama" §ikirmı bırakıver
mifti· 

Bolumdaki penge rnteylp de 
serbeet kalır kalmaz ''Şeldon", 

"Dllslz'' in de auratma bir yumruk 
indirdi- O da kardeıinin yanma yu. 
varJancfı. Vaka bu suretle kapan. 

iDii "Oluyordu· Beo dakika sonra ild 
kardeı hutabaııeye nakJedl1ml1, 

zenciler de, kendilerin! bir ı;en'ber 
gibi kuptan WJta.bqılarm ortum. 
da çiftliğin yolunu tutmuılardı. 

''ŞeJdon" IO!aya döndilğll ıaman, 

renı: kw batı ellerinin araamda al· 
tarken buldq.· "Jaı'' pe~ l>Jt 
lı&lde . kendllbd 1Eoltuk ~ 
rmdan birine bıraluvermltU· 

''Şeldon" genç kızı bu halde gö. 
rünce 5qınp kaldı· Deminki lı:av. 
gadan ziyade bu manzara kendisi. 
ni altt!at ediyordu· Ağlayaıı bir ta. 
dm daima erkeği mUotW bir mev
kie aotar. Bilbae1a bu kadın "Jan 
Laldand" J:ihl biriai oluna-" J'tlha.. 
ki.ka genç kızı sinirleri bozuk bJr 
kadın gibi tellkkl edip aflamumı 
tabii ıörmeye Jm1Wı yoktu. 

Hay .Allah! Neden aflayonlu a. 
caba'! Şeldon fena halde te~a 

düştü: 

- Her şeyden evvel size teıek. '--eı •llrtıatı merak 
bt • ~-· kıı,ot Jaınanm ne kilre borçluyum, llia Laklaııd··· dl-
~~ Belenja- ye bqladı, hiç ıüphe yok, hayatı. 

~ ~~ biı- · mı kurta:rdDU&, bunu itirafa mec. 
-~ lllra •eale: 1 burum. 

., Ya litnıem. ''Jan" birdenbire ellerini yUıUn. 
~ "tt bir lleılle mukabele den çekti: Göz. yaolarfylo •lanmlt 
-....., et· çehreslııde hıddct okunuyordu. 

~ ~Jııu batına al! Deli sfbi balmfı: 
• ~ Ya riSnde- - Hayvan! Aloak ! Ömrtımde 

• lı • l:vt kulak yapmadıfmı bir ıeyi bana yaptır. 
t11t ~.~llttaıı bir ta. dm· Hiç yoktan bir adama ateı e~ 

"-.ua&ba dalerine meye mecbur oldum· .. 
(!>namı "Cif') 

,...~~ AGIMI NASIL: 
kURTARDIM 

y 41 illi Roman 
~~an: lskender F. Serteııı 
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~ Yı!M. . .:: ~ raflmJun. Anadohmun birbc )T 

-.."- ·-"una saldr rinde toplanan milli lamederi r 
~ clt ~Pnağa gitti. limdeıı pline daiıtmala çallpaı-
~' ""·- Eler &ende 11111. Ve aa- aıbini bana ws-._"'s:".:.._""~llevciai 112....... ..... ·-#'-~ ·~ ·--. bana vanmmn. mai jandarmala· 

'-.. ~ ~"""lllaıı Ye orıunıa ra bir cuus diye' yüalatacalun. 
~' ~ bir löf ila &erersin! Gözlerini lçafÜ, balnane bir 

~ftt deiı~ bıçak bakıJla Aneri IOldG. 
lııladab · Kendine li1- - Salih hocanın bOJ(lk cıllu 

~~ ilın._;- çıkar, otada· Ahmedi nasıl yüalıttllmn, w 
~'ııar lJ) ::"614Qt ""-'n! tadatda·...,.nu Bursa zindanlarına nasd atbidılr 

80YiUnculut mı pekAIA bilirsin, Ay~! Şu ina· 

H A B E R - :Alqaın Postan 

~uvenı KoleJ N_~ ... Erkek n.u -.,. 
• 

iLK • ORTA • LiSE 

T aluimJe Sıraeruiler 86 • Yeni açıldı 
• ...,.. l'ıll&t ..... Tenldd Dlnlltlrl ... All aa.-ı g.._ 

a..IJetltrtı r ABANCI Dtı.Ll:R OCRIJ'l'llılJNE salt IDllıJUta 
t11emm111t nrmek. ıamnanm aa mncuua tetkfl edtrak taıebulnlD ça· 
.... ft IDklf8llo aut ,n lmllıatı De ,a.kmd&D aı&Jradal' Olmaktır 

ll*t.ttıba dlalae Dblr ll&JorlftrU tentıttaaane " ~ ftrdJr 
Ser ıtıa aat cı De 11> aramda talebe bJıt •• kabul oJwnır. T81: 4JJ5ı 

Depolarımızda her nev'i 

Oyun KAğltları 
Mevcuttur. 

TOPTAN ve PERAKENDE 
Sabi J'llpdır. Flatlanmlsda ille bir fark yoktur. 

Umumi Sabı Yeri 
lstaa ... : KmlaJ Bu No.: IO ............................ 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul EmniJıt Sandığı MUdUrlUjUnden 

Macldenln HOH hesap numaraalle aandıfmmdan aldığı~ llray.. 
karfı blrincl derecede ipotek edip vadealndc borcunu vermedJiiııden bakkm· 
da yapılan takip tmerlDe 1202 numaralı kaııuıwn '8 mcı maddalaln matuıu 
•o mcı maddealM ı• Atılmam icap eden Beflktaıta T9f\'lkl79 mahallesi• 
iijj dıeyoğlu oınüal.i, civan) CaM halen Rumeli cadde.inde eak1 2e ıtü. 
yeni ~2 en yeni 30 No. lı klJlr aparbmaiun üçte 1kl hlaaul blr buÇUk a7 
müddetle açık arttırmaya konmUJtur. Satı§ tapu alcll kaydına göre yapıl· 

maktadır. Arttırmaya girmek JıUyen (10f2) lira pey a.kçeal verecektir, 
Millt bankalanmızdan blrlnln teminat mektubu da kabul olunur. Blrlkmit 
bQtlm vergilerle belediye rulmleri ve vakıf Jcareıi ve taviz bedeli ve tell&ll· 

7e rUaumu 1:ıor,1uya altUr. Arttırma prtnamesı 4·10·f0 tarihlnden itibaren 
teUdk etmek laUyenlere sandık hukuk itleri aervtainde açık bulundurulacak· 
tır. Tapu aicll kaydı veulr lllzumlu izahat ta prtnamede ve takip doaya· 
amda vardır. Arttırmaya rırmıı olanlar, bulllan tetkik ederek aatılıfa çıka· 
n1aD ~ 1taJrJrmd& IMr l9Jl llNDmlt ad ve ltoı&r olumar. Blrind 
arttırma 18·11·9fı0 tarihine mllaadlt pazarleııi gllııü Cafaloflunda kilin aaıı· 
drtnaada aat 10 dan 12 ye kadar ,apılacaktır. Muvakkat ihale yapılabll· 
mul tçtn teklif edllecek bedelin tercihen almmuı icap eden gayrimenkul 
mükellefiyeUerile undık aıacatuıı tamamen geçml§ olmaaı ıarttır. Akal 
takdirde llOD arttıtanuı taahhüdü baki kalmak prtlle 3·12-HO tarihlae mll· 
udU Alı Sbtl aym mahalde ve aynı ... ıte eon arttarmuı ,apılacaktır. Bu 
arttırmada p)Tlmenkul eıı GOk arttırum Ulttlnde bırakılaoalltır. Haklan. 
tapu ıdcDJerile l&blt olmıyan al&Jcadarlar ve lrtltak hakki aahlplertDfn bu 
haklarım ve huaude fala ve muartfe da'-! lddlalarmı llAn tarihinden ltlba· 
ren 20 Sb itinde evrakı mUabltelerlle beraber dairemize bildirmeleri llzım· 
dır. Bu sureUe haklannı blldlrmemıı olanlarla haklan tapu alclllerile sabit 
oıau,anıar aatıf bedeUnm pa~an hariç kalırlar. Daha fazla maJQ· 
mat almak isUfen}erln 9'8·1733 dOl)'a No. aile sandığımız hukuk ~leri servi· 
alDt mllracaat. •tmolerl tllzumu llln olunur. .., 

DlKKAT 

.......,_ .....,_ .udddu a1maa p,rt-lada ipotek .-....ıc s.u· 
yenlere muhammlnlerimlzln koymu§ olduğu kıymetln ytlzde fO mı tecavüz 
etmemek Uzere ihale bedelinin yansına kadar borç vermek sureWe kolaylık 
göstermektedir. (9248) 

.., . ......., . ... ... 
Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum .. idaresi ilanları ' 

Kuhammen bedeU (3H0) Ura olan 850 Kg. mUhteltf cins ve ebatta aal· 
ınutra, 1000 Kg. öl1llmemıı kordam,ant ve 50 Kg. kul'fUDlu amyant levha 
(8.10.HO> alı gt1Dtl uat (10.SO) on tıuçukt& Haydarpqada gar binam da· 
hlllndekl konılayon tarafmdan açık eksiltme uaullle 1atm alınacaktır • 

Bu ııe ıtrmek laUyenl•rtn (235) lira (50) kul"llfluk muvakkat teminat 
ve kanunun taylıı etutt nalkle blrllllte ekalltme gUnU aaatlne· kadar lro
mtayona müracaattan llzımdır. 

Bu ite alt prtnamcler komlayond&D paramz olarak dafıtılmaktadlr. 
{9~1) 

1 

POKER Traf BıçaldaTı 
Dünyanın en iyi traı 

bıçaklarulır 

ı - MUtredat lllteııi mucibince (Seltz Werke) fabrikan mamul&tmdaQ 
olmak Uzere 8 kalem lllZ ve pllka ballndc amyant pazvlıkla satm almacak• 
tır. 

2 - Pazarlık 1-10-940 puartul gUnll uat ıt da Kabatqta 1eyunn" 
mübayaat pbealndekl alım komlsyonunda yaptlacaktır. 

a - Liete aBzU geçen pbede gOrUleblllr. 
' - !ateklUer'ID puartık lgbı taytn ohmall stlD ft aatte JQSCle T ,1 ıt

venme parulyle birlikte me~r komlayona m\lracaaUan.. -(9014) 

imtihanla memur ahnacaktır 
lnlaiMırlar Umum MüdiirlüPnden: 

A - Teıkll&tmuzm tqradaJd mUniıal memuriyeUerl lçlıı htanbuld& 
1'110/HO Pazarteal gUnU bir mUAbalca imtıııam yapılacaktır. 

B - İmtihana girmek laUyenlerln aıatıda yazılı vaaıf ve prtlu'ı hala 
ol.malan llzımdır. 

ı - En az orta tahslllni bltirml§ olmak 
2 - A.akerllğinl yapJ!Uf olmak veya mUeccel bulunmak, bilhassa her lld 

h&lde de aon yoldamalarmı nlltul dlmanmda ka)'detlirilmlt olmak 
- ,. _ 2l 7'1mdall'. 6.falt ve IO')'afllldaD yukan oJmımaJr. 

4 - Her iklimde vazife görebilecek derecede aıhhaW olmak 
1 - .AkrabHmdan olmayan iki satı nterana olarak ~k 
6 - Türk olmak ve ecnebi kadınlarla evll bulunmamak 
7 - Mektebe <levanı eder talebeden olmamak. 
C - Talip olanlar bir dilekçe ve evrakı mtıablte ve nç fototrana bir

likte Galatada rıhtım caddesinde Yeli Alemdar hanmda Umum mlldllrlotU· 
mUz memurin pbeaine 10/10/MO tarihlne kadar mllracaat etmelidirler • 

İmtihan me'9'Z\Ju fUDlardır: 
1 - Hesap 1'e hendeae 
2 - Yazı 

3 - Umumi maıamat "'Hayat bllıPal, Cotrafya,, 
4 - lJ111D "konupna Ye yazma,, ihllyarldlr. 
Ecnebi ll!lana vakıf bulunanlar hangi Uaanı blldlklerlnl dlJekçelerble 

yumalıdırlar. 

NOT; 
1 - !mllban neUcealnde aynı derecede muvaf!ak olanlar araamdaD ya. 

bancı nana vakıf bulUD&Dlar tercih edilir. 
2 -1mUhanda kazananların muvatfakiyet ve tahall vazlyeUerlDe a&-e 

haremdeki dereceleri Uzerlndea Ucreucrı tubU edilerek ta71DJert ıapdlr. 
3 - Tayin edll<lili mahal ve vazlfeyl teblll' taribbadD tUbara ca bit 

gllıı zartmda kabul ile vazifeli bqma gitmlyenleriD tayla llaklan iptal edilir. 
(1111) 

-iA'iı~~ HAYRiYE LiSESi E:~~-- Qocuk BMllDl 

Ahmet Akkoyunlu ~ ....... Hortaw aıddfıalnde Telefon: 1tSM ANA • ILll • ORTA • LlSE 
Talebe lca)'dma dnaa ~. Yaballeı dillere Dk mndlardan ltlbarftl lılltlamr. Son ~· fen tu· 

besi de ftnlır. Talebe mektellln im_. otobl8 nı otomoblWe nlertae aalı ledlllr. ~nlere 1 fıetrlnlenelde 
baflanacaktır. Talehenln o ~ mttkteıtk\ blJlunmalan. 

dı bırak da boynuma sanı. Y ole 
sa, &eni de Ahmedin inlediği ıin· 
danlara attınnm. Peri~ olur 
sun! 

AYI'. Ahmedin zindana neden 
ve nasıl atJldıimı anlayınca. Os· 
mandan büsbütün nefm etti: 

- Alçak! demek ki, bu cinayeti 
de sen i§ledin?! o zavallı delikan· 
hmn da başını sen yaktın, öyle 
mi? 

Atmaca Osman alay edici bir ta· 
vırla güldü: 

- Ne sandın )'a? icap ederse 
babasının da bapnı yakacaiJm. 
CQnldl, seni körilkliyenlerden biri 
de odur. 

- Budıla: Ben Mehmetdlim 
deD mektup aldnn. o. Ahmedl 
Buna hapilbaneainden kaçınmı.. 

o.an biıdenblre ppladı: 
- Ne diJ'Ol'IUL Abmedi hapir 

haneden --. 1111 dedin? Fa· 
bt bea onu çabuk )'lblatsnm. 

Ana güldü: 

- Geç kaldm! Çok geç kaldın! 
Onların ikisi de elele w:rerS si• 
ıahlannı allilqlar ve dala çıkmıı· 
ıar .. San efeye iltihak etmiıler. 

- O halde bir daha onlann bu· 
raya dönmelerine imUn kalmadı. 
Şimdi. seninle birlepnemiıe hiçbir 
mani yoktur. Cünko. dilpnan as· 
keri Uludalı samıqtır. Oradaki 
çeteleri birkaç içinde yakalayıp, 
hepsini birer birer ipe çekecekler. 

AYft, baltasını lallıyarak. tar 

ıasma dolru )'ilrümek istedi. 
Ve Atmacaya cevap yermedi. 
Fakat, soysuzlulwıu bir daha 

meydana vurmala hazırlanan At· 
maca. birdenbire AY§eDin Qzıerine 
atılarak: 

- Bunu sana sonuncu defa ao· 
ruyorum, dedi, bir kelime ile c:e· 
vap ver: Bana varacak mısın, var 
nuyacak mısın? 

Ayee, bu lehditten korkmuı ci' 
bi davranarak, huin bir l(ilü,le 
Osmanın yüzüne baktı: 

• 

- Şimdi, istediğin cevabı vere· 
celim.. ve memnun olacaksml 
Ayşenin korktuiunu gören Ar 

maca, bıçaimı asalı indirmi~ti.Bu 
sırada Ay§eDin hayret edilecek bir 
süret ve ~viklikle yerinden fırlr 

yarak, elinde tuttuiu odun balta· 
smı Atmacanın üzerine sawrma· 
Si &örülecek bir sahneydi .. 

Ane, gür sesiyle: 
- Hayır .. diye baiıJdı. 
Bu temis yOrekli. w çok na· 

muslu köylü km, kendini mflda· 
faa etmtk için bundan bqka ne 
yapabilirdi? Hasmına bir kelimt 
ile cevap +ermittf. 

Atmaca, birdenbire kanlar için· 
de yere terilivermi§ti. 

Ayteniıı blltası elinden çalılar 
arasına düttü. Atmacanın sesi~
mıyoniu .. 
oımnı mayc10..1 
Yoksa korkudan ve can aasın· 

dan baydmq mıydı? 
Ay~ bunu kestimniyordu 

TaUlm, TaHmham Palu Na. • 
PUardaD maada berıtlD .. , 11 

tea --.. Te1t!an «012' 

Osmanın bıçaiı da yere cHŞ· 
m\lltü. 

Ane suçunu saklamala lüzum 
&örmedi. Tarlaya dolrU ko§tu. 

AYJ'Dİıl gözleri dömn(il. mı&i 
balmumu eibi aararmqtı. 

Tarlada çalqan kadınlar Aneyi 
bu ba1de a&Qnce: 

- Ne oldun ayol, dediler, kar 
§IDA bir yılan mı çıktı? 

Ayte: 
- Evet, dedi, bir kara yılan 

çıktı. Elimdeki balta ile hapın en 
dim. 

Kadınlar çapalannı ellerinden 
bıraktılar ve Anenin etrafını sar
dılar: 

- bic:e 6ldilrdiln mil bari? 
- Kanlar içinde ,ere dil§til. 

Ben de kaçtım. 
- Eyvah! Adamakıllı öklQrme· 

dinse. tekrar yolunma çıkıp biıi 
de korkutacak. KePi bir halta da· 
ha vursaydın!.. 

(~ Nf') 



Fenerli gözile 

Galatasaray bizden iyi vaziyet 
Fakat inşaallah maçı biz kaz 

Tclcfonln nrlmda.5lnr " Haber" I~ benden bir '.\ 
zu fili: i?9 J~yl ül pazar J,.'iinkiı Galat.nsar.ıy • Fcı 
' arar kaznn:ı.cak ';' ı~cnerb:ı.hteli gözüyle talım 

n~I 
ıiz." 

·yen: 
urdum. &u. 

ce, '·.Fcnerbah
ikrin nedir?" de. 

re, hlr futbolcu "'Ö· 

Do ":.'l'u u bir şey n1al amamıştuµ. Nltekl 
"Anlamadım, anhyamadım, efendim·" 
gUn de hiHiı ruılanuıda.n bu yuzıyı yn 
çch:ı.Jıçc ml, ~oksa Galatasar:ıy mı 
sclcrdl· Talanılan, kendi anla · 
zUyJ& nıukal ese 'e tahlil f"<l • 1..Ukin ••rencrbahı;cli 
gotlil le" den maJtS:ıt nedi 

Ko) u blr rencrba 
~onlum klübUmUn 

c tabüdi r ki i~tcn \'C c:ından 
er . Fakat bir de isin maddi ,.c 

• Bu kndar senelik tecrlibcme btf. "'I U' g rünUr bir 
nıulen. talmnl ne!dtit ı;öziiyle tartıya. \urdıığum zıı. 

alata :ırnym a(:;'lr basbğmı görüyonım· 
ı da o:rununu gördüdP: \'aJoa Fencrbalıçc 
ıstı·· Galatasarny clıı - kun·ctsi.ı: bir ha. 

unlan naıan itibara alaralc mıfımyeso yaptım -
nh!:.eyl !:Ok cans.ız , .e rohsuz, Jılman•'1'1: buldum. 

·r , .c :.Urpriılerlcr olmndığı takdirde (:ı:ira Galııtac;nray 

maçları cl;;seriyctle mantık fıılan lllnlemcz) tahminim 
de: lUn~ı Galatiısnray kaı.anııca1'hr· 

maıı, bugli • 
G~ Jı. 
n Ik 

cnnl \'C duam da. §U: İn,a) lah ak i olur· 
DEDRIGUR·oy 

lmlİıııllı .... -. ............................ ~ ........... .. 

e .ki varlıv k •• or guz uz r 
Umumi ' i. ~akışta, terazinin Galatasara 

"efes· a" ır basmak a ise de bu takı ların k 

• 
ı pazar çal-şıya hiç uymaz!,, E~r .. · 

c.4 .. 

, ......... ,.-,ı.· 1 

Evet- Ne olacak?.. Fenerliler 
l.endi taraftarlannm (Bedri GUr. 
soy eski Fenerbahçe ve milli ta
l.rm sol açığıdır) Galatasaraylılar 
dn çok koyu bir GCkilde kendi ren
~inin taraftan olan (Galatasaray· 
lı) nm yazılarını okudular· 

Ve netice şu: 
Fenerbnhçcliler Bedri Gilrsoyun 

ya.zısiyle birn:ı: snrsıldılar· Ve içle
rinden kendi kendilerine soruyor
lar: 

- Acaba bu söyledikleri doğru 
mu? Öyleyse.

Ve bedblnler ... 
Gala.tasara.ylılarsa rahat rahat, 

adeta fUtursuzca galıöfyeti kendi 
tarafına. gören (Galatasaraylı) nm 
yamıiyle içleri ferahlamış vazi • 
yette ... 

ruz ise, tol tamfm sinirlerine 
hitap eden bu yazılan bir kenara. 
bn-a.karak, g5rUşUmUzc göre ta-
kım.lan tahlile uğnı.şalım. • 
Fcnorbalıçe için geçen hafta, bir 

sukutu hayal haftuz olmu§tur. 
San • laclvcrtlilcr yeneceklerini 

umdukları Beşiktaş karşısında. 
mağlüp olmuşlar. üstelik Anknra
da da Tilrkiye birinciliğini Dcmir
spora l:a.ptırmışlardı· 

Blr klfip için ayni giln içindo 
blr !J8.lllpiyonluk kaçırmak ve bir 
Bcşlkta.!} nuığlübiycti az gcy değil. 
dir. 

Bu ağır darbelerin oyunculnnn 
maneviyatı üzerinde oynryacağı 
mühim ro!U bir kenara brraknlmı, 
fakat bu mağlfıbiycUerin i§C yan
yan tnraflan da Yok değildir: 

Bu vaziyet, Fenerbahçeyi Gala
tasaray karşısmdn azami teyak· 
ku:ı:a. sevkctmiştir. Bunun neticesi 
herhalde bu kere çok daha tem
kinli hareket edeceklerdir- Ve bi· 
rincl devre likin lldncl maçında dn 
mağlup olmamak için IAzmıgclen 
her şeyi yapacaklardır! .• 

Kendileri için dil§ilnillecek bir 
nokta vardır; 

.....,_..,......,.__,,_.,.~-~~~---.,,.._,..-._-.~---·------~· ~·--·~q~· ...... ----.~-

Merkez muhacim! ... 
Evet, Fenerin bugün en büyük 

derdi bu noktadndır· 
Daima ortadan hücuma alışmış 

bir for hattı, dalıcı ve seri bir 
merkez 111uhncimlo oynarken, Be. 
şiktaş maçında birdenbire, tama- ı 

miyle değişik bir sisteme mnnız 
kalınca duralamış ve bu vaziyet
ten Beeiktaş haf hattı istifade c· 
derele rahatlnmrş ve ilersini hazır
lıyabilınişti. 

Bu maçta Melih yine oynıyamr 
yacağıruı göre, Fener için ny:ni 
dert bakJdir. 

Çilnkil bir hafta içinde ne Yaşa. 
nn oyun tarzı dcğfitlrilebillr, ne 
de oraya Melihbı yerini ıdoldurnbl
Iccek bir oyuncu çıkar:ılabllir. Şu 
halde Fener hUcuı:ı haltının br.1-
kemlğinde netice üzerinde bile 
müessir olabilecek bir (aksaklık) 
mevcuttur. 

Bu aksaklık mUmkil"l mer' '"'""' 
irtillebilir; ancak haf hattı !:O:t 

·. 

Yazan: 
yorucu bir oyunu muvaffakıyetle 
oyun sonun:ı kadar yUrUtebilir ''e 
ileriye ynrdım edebilirse ... 

Bıı olabilir m1? 
Olur ..• 
Eğer Fener haf haltı. yalnız 

haf hatlık vazifesini görmek için 
oynarsa .. . Yoksa, geçen hafüıki gi· 
bi bir hafm geriye yardrma k<''3U
şu ve adeta üç bek gibi oynruna.Ia· 
n 11af hattmm dn vazifesinl mllı;. 
külle§tirir, ilerdeki aksaklığı da 
örtemez. 

Fener mUdafna haltının (eh! .. ) 
d enecek k&dnr bile olduğunu iddh 
edemeyiz. Çünkll vasat bir müd:ı.
faa hattı, Fenerinki gibi bir haf 
hattı arkasında kalesine emniyet 
, ·erebilir- Halbuki F ener kalesinde 
C'Mnlyet, kaleciye dayanmaktadır. 

Bu vaziyette bir tnknn, daha zi· 
~·ndc geri.sini kollrynrnk ?.aman :ı:n· 

Sac it Tuğrul Öget , 
nıruı atak yapabilecek bir takan- tir. uııj,t!\ 
dır. Ve işte neticeleri de bu zaman Fenere dUşen en ~ııntl'tifti ~ 
zaman yapılan akınlarda kazana· bu cenahı mnrkc cdc.ııfflltcı>'c 
caklarllır· Eu markajın muv ıı.Jttlf' ~ 

Fenerin devamlı bir şekilde hü . pctinde tehlike azııl~~ oııl'c1ııP. 
cum !jr>klini devam ettJremlveceği Umumi bir bn~~ctte ol c1e, ~ 
kuvvetle muhtemeldir. Ancak do - ym daha iyi vazı:> eJirSe ,çl' 
Yamlı bir müdafaa oyunu dn tclıll- kabul etmemiz ıaznng b\l sJl ~ 
lteyi uzaklaştıramıyncak, bllukis zun seneler yapılan gli5te ~, 
yakla.ştmı.caktır. neticeleri her zııın~f)1ı ~~ 

Gnlatas=ıraya gelince: ki evdeki p:ı.:ı:ar ç . ~~ 
Müdafaa rnUscllesi, knlee;ıer a· Fener • Galatssarıı:> ı c< 

rıınmda Fener lehine faikiyetc sadece bu hik~dir;udl1' fO~ 
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