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Etımesutta sitajlarını bitiren 
Bava yedek 

subaylarımız din 
orduya iltihak etti 
Bava Kurumu Bqkaaı genç bavacııarı

mıza .vazllelerbda ebemmlyettaı 
hatırlatarak dedi ki: 

Kiraları arttır
mak için baş 

' 

vurulan hileler 
Bazl emlak sahipleri uf ak 
lef ek tadilleri kira art
. tırmağa vesile yapmak 

istedikleri için 

Şikayetler . üzerine evlerde 
tetkikat yapılacak 

lriilll korunma kanununun 30 uncu 
maddcııı mucibince !evkalAde ahva· 
lln ve bu kanunun devamı mUddeUncc 
mnı aahlplerinln emlAk klralanna 
zıım yapamamaları lAzımgeldftlnden 

kanunun bu hllkllmlcrine muhalif ha· 
reket eden mal ııahlplerlndcn §Utlyet· 
ler çoğalmaktadır. Dllhusa fChlrde 
blltUn konturaUar cylQl aonunda blt· 
Uğindcn ve tegriıılcvvcı konturatlarm 
yenilenme ayı olduğundan fiyat mu· 
rakabc komisyonu vo diğer alllilı 
maknmlo.ra 'bu nevl İilltlyetlcr csklaln 
den çok fazla olmaktadır. Bunlar adil· 
yeye verilmektedir. Fal<at bu aırada 
emlAk ımhtplerlnln mUhlm blr'i<urnaz 
lığı meydana çıkmıgtır. 

lannı ve knnunun 5' Uncu maddesi 
rnuclb!nce crza g!Sreceklcrlnl anla· 
yan emlAk sahipleri, emllklerlnde 
Ufal< masraflarla hiçbir f§e yarama:!: 
l.adil~t ve tamirat yaptırmağa ve ki· 
rayı ytlkııelttlğlnden f!ktyet edlll.rae 
binayı tadil veya tamir ettlrdlğl, bu· 
nun muratlı olduğu glbJ binam oere· 
!ini ve iakAn kablliyetile rahallığmı 

arttırdığını Ueri ııurmete bqlamıal&r· 
dır. Eml&.k sahipleri bu suretle kanu· 
nun ince noktalarmdan isUtadeye 
kalkmaktadırlar. Bu gibi hareketlere 
kılrJı al&kadar makamlar mahallinde 
tetkikat yaptırmafı Te JruvvcW ve.ı· 
ka istemeli mtınaatp g6nntıılerdlr. 

Sahlp oldukları emlAke mevcut Ta· 
zlyctle bir kira zammı yapamıyacak· lagtıterede ll8'Jltea 
------- dolaa ••uaDar 

BtT milyar lngiliz lirGlı'li 
tahsisat kabul edildi 
Londra., 16 (A· A·) - Röyter 

bildiriyor: 
DUn nefredilen bir tek sayfadan 

mtlrckkep bir beyaz kitap parlA.. 
mcntoda, harpten doğan masraf • 
lan kar§Ilamak üzere bir milyar 
fngiliz liralık munzam kredi veril. 
mesinl istemektedir. 

İngiliz na.snktıt Ç'ürçD 

. ingilterenin 
harp 

gayeleri 
İngiliz Ba§vekili 

beyanatta bulundu 
Loııdra, 16 ( A.A..) - Röytcr 

bildiriyor: 
Dün Avani Kamarasında. bir 

suale -cevap veren Çörı;il, demiş.. 
tir ki: 

"- Harp gayeleri hakkında. 
~k ciddi surette nazarr dikka. 
te alınarak §imdiye kadar ya
pılan umuınl beyanat dışında, 
resmt bir beyanatın yapılacağı 
zaman henilz gelmemiştir.'' 

:Aynı mesele hakkında mütem. 
mim bir sual da.ha sorulmuş ve 

(Deva.mı 4 UncUdc) 

Romanya 
işgalinden 
Sovyetler 
haberdar 
edilmedi 
Tuna ağzı 

Sovyet 
işgalinde 

Alman ve Sovyet 
kıtaları arasında 
bidlıeıer olmq · 

Büyük 'Müsabakamız 

. "' ,,,. 
nazıvarz 

işgali devam 
ediyor 

Guetemlzlll B8'btı yanındaki 
Kuponlarımızı -toplarsanız 

Şu hediy_eleri 'kazanabilirsiniz·: 

Dün akşamki 
.Yangında bir kız 

~endini sokağa attı 
gır yaralanan bu kızla diğer hır 

ışçı kız hastaneye kaldıf ıldı 

(De\"IU:ll 4 üncüde) 

·------- Btlkreşe 80 Almin 
1 - Mükellef ve bahçeli bir ev 
2 - Beş kişiye kırkar lira 
3 - Bir kişiye 20 liralık pardesü almak hak

kını veren kart 

( 1' az.ısı 4t ii.ncllde) 

londradahi Amerika 
elçisi V aşingtona 

gideceh 
''nşin"ion, 1G (A· A·) - Hul, 

Amcrikıı Birleşik devletlerinin 
Londrn büyük elçisi Kenncdy'nln, 
sekiz ::ın gün içinde istişare lçin 

l 
Vnşlngtonn gclrcPğinl bildirmiş ve 
kcndisin:n maltımatınn göre büytlk 
elçinin bılalıaro vazücsi başına J 
dönece.Kini ilave C)lcml~tlr· 

pilotu geldi 
• 

Lorıdra, 15 ( A.A.) - Roman. 
yanın Almanlar tarafından işga. 
li "nazivarl" devam etmektedir. 
Heyetin azaları, halkın zararına 
olarak konfor içinde yaşamakta
dırlar. 

Libera.lizmin son bir kıvılcı. 
mı Romanyada Yasi mikyasta 

(Dc\·amı ' tblcöd•) 

'4 - I ki kişiye 15 şer liralık pardesü almak 
hakkını veren kart 

5 - Beş kişiye Haber'in birer senelik abonesi 
6-Beş kişiye Haber'in altışar aylık abonesi 
7- - Müsabakalarımızı kazananlardan geri 

kalanlara mulıtelil hediyeler 
TalıllAll 8 acı ..,ıım•zda 
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59 Yazan :J<adiccan- J{af.lı 

Askerlerin pek çoğu değ~tiril- rin bir daha nna ;.'Urda dönmeme. 
U.5 olınıı.sma, prensin cvvelkı boz.. 

!:Ununu görme.ıniş olmalarına rağ" 
ıııen, sesler pek hevesli \•e ı;ür 

değildi. 

AJl:ıh ı;::ı.n konısıın l 
KuwctU ve imdir, 
Blz!m §erefimJz için s:ıltnn:ı.t 

tıUrsUn! 

DUşm:ınlan horkutanık !'".allaruı.t 

eUrsUn, 
Ortodoks ~arl-
Allah çan korwunr"' 

Bu, çar scmbolll nrdmd.n diln-
yay:ı yut.nınk lstiyen korkunç 
''Pamlavizm" in bomurtusuydu· 
. ~u knl~i üç ay ku~tıldı; b!r 
ncilco elde edilmedi: civarda ku. 
nilan daha yüksek kulelerle ya. 
kardan, JAğımlar knz:llarak yer al. 
tmdan yap-.lan hücumlar hep plls. 
kürtllldQ. 

lmam Ş:unll ve Hacı Murat da
ha !ula durmayı faydll!;u; buldu
lar: blr gece kaleden çıktılar; 

Rus kartalı yıkık \-e boş mazgal. 
lıır llstilnde dalgalandı: duvarla • 
rm etra!rnda on yedi bin Rus can 
\'Crmlştf: yarnltlar sny:ısızdı· H:ıt. 
ta prens Voronsof kendisini top 
:ıtarak, zafer eentJclerl yap:uuk 
Jrn.rııılıyanlara diyordu ki: 

- Bunları hırakmız: hakkımız 

yoktur; çUnkü dağl:lnrm kaleye 
çı~l:ırı bizim Ustün gelmemizden 
de~. sulannm klrlotllnıl!I olma _ 

smdandır; yoksa zafer onlarındı· 
Bnksanwı, yaralılarnnızı tnşıyan 

hayvanların bir ucu Uhileb'c r;el
dlğl haldo öteki ucu Zedkardan 
nynlmamıştır ki tnrnıım bir gün
lilk yoldur!-· 

Her vey çar iı;in!-· Kendi hal. 
!erinde ynıııyn!l gtlnahs.rz mltıctlc. 

ri cm etmek, köyleri ve t:ehirlerl 
~ıkm1k, yUz blnl"rce zavallı Rus 
köylilsUnU vo nmcleslnl ba.bamz, 
oğulauz, kocasıı: ve kardCı.<-.slz lıı. 
rai.'1llnk-

Bunlann hep& ynlrnz çarın sal. 
tana tı ve çarın ltanlı §ercfi içl:ı 

ml)dl? 

Ş!maU KnfüllSyruun lstiklA.l s.:ı • 
vaı;ı bo.~lryab §öylo böyle yarım n· 
sırdan fnzln oluyordu; t.arlılt Rus. 
~ast lıesupslZ kurban vermI;;, he. 
sapsn: mal ve p:ır:ı harcamış, bil 
yllk uıfcrc bir tilrlll crcmcmişti. 
Lakin o~uıı kııynak!an dil so:ısuz. 
du; bunun fç!n, kurban olaıılar ve 

hnrcnnanla.r bosluk bırakmıyor -
lardı; luıttü her bozgunun sonun
da çarlık b:ıyrağı dağlara h!~ ol. 
lllnzsa bc1' on metre, beş on kilo_ 
metre sokuluyordu: bö> lece Hucr 
denlzi. Terek ve Sulak nchlrler:l 
boyundaki vcrlmll ovclar, dağla • 
rm yauu!Çlan Şamllln hUkmUnden 

çılayo:-du: fç taraflnr dııhn. fakir. 
dl ve bu fakirltk d:ığlılnrm deV'
lctlnl znyxf düşllrmckten gerl kal
mryordtı· 

1ınam Şamil ,.e Hacı Murat 

Rus Jdare"..inc geçen yerlerdeki 
hr.lkm gitt4kçe uyuştufımu, hnrrl. 
yet a.:ıkını knybclUE;1nl g5rUyor • 
lardı; ç11ılkll onl:ırdan vergi nim.. 
mıyor, as!Ier istenmiyor, gönUllll 
yazılankrn yüksek maa§lar vcr.L 
liyor; d:n!crlnc ve ya~)~ şekil. 
lcrine karıştlmıyordu· Eğer ncclc 
edilerek geri olmm:ı.zsa bu yerle-

1Ulsqeie 

si ihtimali nrt:yordu. 

Hele liacı Murat Rt:sl.ann en 
bUyUklcrln1 bile dağlardaki do. 

muzlardan farksız bulmuj'ordu; 
hislerini gizlcmc~te usta otamıya.n 
bu a~ık kalpli ltnlirnmnn odam, 
fırsat buldukça da düşmanlarına 
hakaret yağdı:ıyordu. Ruslar ona 
lnuyorlar, lil!~in öldUrnıektcnse 

kcndl taraflnrrnn çekmeyi isti 
1 

• 

yorlnrdı; zat on ıuısıi öldürebilir • 
terdi kf ..• Eas:rgadan, yıldırnxıd:ın 

fark.cızdı. Bundan bt-ş!m eser ~ 
cı Murat olma.sa lmıım Şamilin 

fazla dnyanıunryacağma imm:yor
Jardı. 

Bunda lıaklnrı vardı; ınkın bir 
noktada yanılıyorlardı; o da Ha • 
et Murnclın bir vatan kllhrnmam 
değil, gelişi gtlzel bir maceracı 
olduğunu sanmalarıydı; bunun 
dn ı:ıebcbi vaktiyle kısa blr zaman 
kendi hizmctlc:inde bulunnuo ol. 
masıydı; h:ı.1bul:i Hacı l.!urnt o 
\'tu:ife,;i de yurduna hizmet ede • 
bilme!: llmidlylc kabul ctm~u. 

Son Y.aferlcre rağmen dağlılar 

nrasmda l'llgınlık g5rillmUyor de. 
ğ!Hi; bir insan ltcndi:ıhıdcn beş 
yW: mls!i biiyilk bir de\•le boğu -
§Urken neko.<Ul.r çevik ve ce6lll' 

dav:ramrsıı dıı.\T&nsx:ı yenilmeğe 
mahkümdur. H:ı.tt.A dev hiç kımıl
dc.nma83 ve dU~nnrnm dilediği 
gibi \'UJ'IIlr.sına gö~ yumsa bile ye. 
nllınczdl; l:fir;Uk mahIUk bir gün 
vunnaktan ve hlicum etmekten o 
kıı.dar yon.ılacıık kl baygın b!r hal. 
de sırt Ustu diL5~ckt.i· 

Jmanı Şamil b:ı..zan \'edende 
dört kanamn1 bir ara.ya toplandı. 
ğı sarayında U%Un aylar acsal:: 

ve hareketsiz kalıyordu ; o zaman 

Hacı Murat kwyordu; kendi ba.. 
şma ~kınla.r yapmaktan çcldnm! • 
yordu; lA.kin onu çekemlycnlcr bu 
hareketlerin! tcn'!tıt ctmcl.."tcn ge· 
r1 knlmıyorlan:Iı. 

İmam Şamll, on sekiz y~dak! 
oğlu G:ı:I Mahomat'ı Kmeı nn1b1 
ynptı; bunun için, ileri r .. lcnlcro 
dam.Jmış, muva!akatlerin ı.lnuş. 
tı; bununln bcrn.ber hem askeri 
hem de idati meı:kllerln en bil.. 
yUklcrlnden birine çocukluktan 
hcnnz kurtulnbllmlş bir dellkn.nlı. 
nm gcUrllmcsl 1xızılıırı tarafından 
iyi lm?"§ılanmadı; bunlt.ı.nn başm • 
da Hn.cı Murnt bulunuyo:du. 

Hacı Murat bu ta}inde bir sal
tanat kokusu da sezlnmJşU, çün
kü b3§a geçmek içtn senelerce 
harplerde ve idare mnldncsinln t 
çlndc bulunmak lfWmdı; bir mlld. 
det sonra lmam Şamilin sultan 
olmast, oğlunu da veliaht yapma. 
m uzalt bir ihllınnl snytlmıyordu. 

Çok zaman fısıJWı hnyknışlara 
göre dsha UZ:lklardnn akisler getl 
rlr: son dcdikodulcırda KnfkllBID 
Rus idaresinde olnn yerlerine 
hatıl Rus kÜnwıdanlanna kada; 
ıılaştt. 

(~vamı var) 

··--------·----
!!!!at!!! ~j 
1 b:wrladığr bu misllsfz korsanlı!< ı 
i vo lmlıramanlık tefrlkn mı im : 
: sUtnnbrda ol."U:mca.ksmız ! i ....................... : ........................... . 

1, rınme değil de üstüne onun ya.n
ırnr koyn.rak bugün alm:ı.ya razı. 
)'ml· nu maddeye ihtiyacım vnriiı; 
ı>aram yol..-tu. l>Un cllrnl ko?umu 
M"llılrm· Şö:;!c blrkno ~·orc b:ı., • 
\"ardam· ı;ir !:lrprdı\ lld ) U,; Um 
kadıır borç pa.m bulnblMiın· l'aJuı.t 
ne der iniz, lıulittıi:'1ırn bu borç pa.. 
rnylıı cla,.:ı!• ı:l\·nnl!r hul:om:ı.dn:ı. 

Borç para bulmak mı 
Siyanür temin etmek mi 

güç! 

L ('ZU:ILU b:ızı r.wldelerin 
"rt:ndıj:;'l ve lınttfı lskmW.-1 

fi::ıt ''"ı ııc·ı~ lınldc bnlunnır.ııdığı 
fıylcnlr !'anır· Ennwrı uo&-ruluJ'.:'U 

llorcc~ ini b!r c1ost yana yakıl:ı 
c;ôylc anıntı~ordn· 

- Slf:!.:tllr clcnl!en ~e~i bulm:ı
ınr:ı.'\ lml~ fOk• nfr hnna C\"\'C1ld 

nostum:. ~oyıo ı1ci!irn: 
- O ııa.ı,•o bor; ~ cra a...-::şıp ba. 

Ti \ oJ;tinl kn~ bchn<>,. J}tJ 7.:u':ltı.D(l!\ ı 
bnlanrunıvaeak bir r.cy hulmu:5-
ımn· DcmeJr W siyı;.r.'ir ı?cdF: . .;n ~ey 
bo:v; pl.lr:ı.c'l:ın cl:ı n~dir· 

l8 B~.INCtPlf.RtN -~ 
w 

Doğru '4 rs...,. 
Değil mi? 

Afyon fiyatını Vekiller 
heyeti tayin edecek 

Çocuk arabası ııe 
gezme modası 1 

Bir dııLUJ'l&CWDUZ bize you.dlil 
mektupta., son zamanlarda »cyoJı· 
la cadtlcslndo Olk tu,..ıetJl ~ 

· ların "'°cu.k ara!Warlle ,-.>: ... ıı...: 
dırmılarmda bot apğı OD ı--

n piyasa etmeleri moda JıalblO 
goJdlı;oindeu bahlsJe ya)---. 
larınm darlığından., bu ballU S ) 
Up gc~meyt blr kat daha gü~ 
tirdlğinden §iklyct etm~k .,.. 

Dahili af yon satışı, bugünkü şekil 
müstahsilin aleyhinde gö,.üldüğünden Okuyucumuz lıakhılıJ'. Y""-etL 

ı'&basUo got.me:nlıı bu udar 
ratle yayılması \"O rağbet g~ 
:':lesi, bazı kadmlarm ııazaıı ise 
~U kendi hcrlerlne edan~ 
'eslnı1cn ileri gcldJğt • 
ı:ıakl3dır- TıJ\•aleUnJ göste~ 
lUWU'I diklmti oeJunek it JJd 
ı ir kailm l~n tabii bir hAk, be ecU
de b!r ihtiyaç olarak lcabUI~_, ... 
lehi.lir- Bunun yerl iher......
ılamcık Beyoğlu caddcalnhl y;.~ 
(;aldınmlan o2mamaJıdır• ~ ..... 

Beyazıt -Cerrah
paşa arası açılıyor 

inhisara/tına · 
alınıyor Bursada pasif 

korunına tatbıkatı 
Vali, programın süratle 
tatbiki için emir verdi 
Vail ve belediye ro!Ai, .Beynzıttruı 

Ccrrnh~aya kada.r olnn gcnııı saha· 
ela yanın l:aımııı olaıı lı:ııır prognı. 

mmm sUratıc tatbiki lçln yeni emir 
IC?' verml~Ur. Ko31uı. ile Bcyuıt ııra 
ıımdakl üıtinılAk aahıı.eı hemen temiz 
lenccclc- vo açılması uzayan bu cadde 
ı;cnl§leUlcccktlr. Bu ı;urctıe Ordu bul 
vıın rcfiljlerllo beraber Bcyazıtta.n 

Al:Bnray polis karakoluna lmdar uzn 
yacaktır. Koska Ue Bcyuıt arasmda· 
k1 dUkl~lnlarm lltimldk muameıemıın 
çok mU~ktU olması bu 1,1!.n uzamo.sma 
BObcb olmu,tur. AdeUcrt ytizden taz 
la. olmıy:uı buradalti cml1hln tam 70 
pa:ı;ııaının latl:nlAk muıı.nıole31 &llhip 
ıerı tara:mdAn l&tJmlAk bcdcllne iU· 
nız edlldi~lnden nd.tyeyc Uıtlkal et· 
mlşUr. Bckıdlyo lr.mlnnıı bcdcllertnJ 
beledl,yc!erc verilen istim!Ak mllhlyo· 
U ınuclb!nce yüzde 20 !nzmaUe b:uı· 

kaya yatırııi'ak cmlAki yıktmnııkt&· 
dır. ICI§ bn!tınntı.<Wı bu c:.ddc nçtl· 
~ olac:ıktır. Aynı caddede cıki ve 
halen metrQk •·sı~tınnel hllma.· 
yun., He bat:lt.yan tıkıntı d:ı bilMıaro 
kaldırılacaktır. 

On::u buh'llrmm tılhnyeUne' teııadlU 
•dan boatnnd!l.kl mahsul de aıökUlmUg 
ve bu ııııha to:mnmcn temtzlcmmı~. 
Şlındf lıurııcıa yeni b1r ~rlwı taıııUııJ· 
ne b:ır;lanmıııtır • .B•J puk çok tnl:t&llf 
etnll§ olan Ulell ve Aksaray halkı· 

om bir Jhtıyncına cevap vcrccekUr. 

CERRAUPAŞA HAb"TANEst 

Dahilde de o.fyon alıın ve ntmım.ı 
tııııımı.r aıtma almak :'1n yapll&ı tel· 
klkler tknuıl edllm~ 1re bu tekil mu 
vafık görUldilğU:ı.dcn Ticaret Vek&le 
Uncc bir proje hazırıaıun~tır • 

Millettt CemJyeU uyugturucu aıad 
deler itUbtızına dahil olan bUkOmeU 
ınl.z bir atyon mU.Stahsfil memleket 
olmo.k 111taWe bet;crtyetln uyu~turuC\I 
maddelere kili'§: korunınut ve uyuı 
turucu maddelerin mrf tıbbi Tc ini& 
nt hizmetlere hasr:ınt Cenevre antaı· 
mnsUc kabil etmiştir. Bundan dolayı 
afyon ihracatı senclcrdcnberi ln?ıUıu 
altında. bulunmakta ''C n!yon ihracatı 
dc~ .. ıet cllyto yapıtmaldadır. Fakat 
memleket dahlllnde n!yon almı YC sa 
tırnı tamamen ııerbeat bulunmakta, 
lnlılsar hakkını balz bulunan toprak 
mahsulleri o!lsi yalntZ mUataluı1ldcn 
değU tüccar \"e mut.a\'Ullttarı afyon 
almaktaydı. Şimdiye kadar bu §Cklln 
muhtelit surcUcrle zararı gOrlUdU· 
ğündcn ve bilhassa. afyon mllst4hs1U 
n1n aleyhine yürUdUğtindcn dııhllde de 
afyon nlım ve satımı inhisar altına a · 
ıınmaktadır. Yeni proje Ue toprak 
mtıluullerS tal1n:ıat.naınesl do deB'fre· 
ccktlr. Yeni §ekle göre afyon eldmı 
muayyen mıntnkalard& ve mua)')"en 
mıı..-ıarııınıa yapılaeal< mahsul ancak 
toprak mahsulleri otlsi tara!mdan 
Vekiller heyetince vernccelt nyattalı 
mubayaa olunacaktıT. 

Güzel San'atler 
Akademisi 

ırrnAn AÇUACAI< M .. b h . .1 d 
ı usa a a ımtitıanın lı 

TnmnmUe modern bir llBlo gelen \·o ff k l 
bllhas.;a b!rçok masrnftır l'C emekler muVa Q 0 an 
le ın;:ı edilen Jınr1clyc pa,1yonlle !iCh talebenin isimleri 
rln denizden ve karadım glSrUlebilecclt 
en cuzeı b:.r btnalarındıın b1r1 bnl.lne 
gelen Ccrrahpa~a hutancstnln etrn· 
fUlda mantanıyı arten birkaı: o.ııuap 

evin do isUmlA.k edllenık bu aabanm 
temizlenmesi UlkarrUr ctınl.ııtlr, Bu 
isUmlll.k ı,ı blrltac bin lira ile kabU 
olacaktır. 

----<o>-----
Zeyttnyaaı 

Bu sene rekolte diğer 
senelerden fazla 

Amer'.ka, İtalya ve İça.nyadan n.r
tık zcytınyağ alu.madı4Jndan bunu 
memlekcUnıJzden tccbrik tı;ln birçok 
Amerikan !lrmaltın müracantte bu· 
hm mu§ tur, 

Bu senok1 uytınyag-ı rekoıteınlz 

fa::la olmnmı.a rnğmen ihracat içın 

teneke temin edllmc.slnc catqııım:ıkta· 
dtr. 

Geçmişte vo gelecekte bUtfuı 
ulusal ve toysal i5!crin temeli 
nlüustur. Nüfus siyasası da 8.Il

cak ntifusu tannnakla kurula. 
bilir. 

20 1Lh.--rEŞR.1N PAZAR gü. 
nU genel nlifus sayısı bize bu 
slynsanm yolunu gösterc~ktir. 

nAŞV.El\ALET 
istatistik Umum D!Udiirliiğ;ı 

Tecrübe çoh muvaflaki· 
yetli bir netice verdi 
Bur6ll. 15 ( A.A.) - Dlin Şeb. hu çoeukl.v ha.va aldmbııÔ ~ 

rimiı.de ilk defa. olarak hava hU. ı,ezdlrlllyorlarsa maksadın ..._.. 
cumlarına karşı pasif koruma ,ınıe 11ks1 hlbıl olduğa, raı;:; 
tatbikatı yapılmış ve al!rm iş&.. cağım, temh ha\ a yerine 
reti verilmesini mütcakıp ahali nm Uzcrlndo kaynaşan •1~ 

nn kn.ldmlıt'1 bin bir çc~t dl 
sUkCınctle sığınaklara \·c tahaf- robu yuttuğu muhnldmt.ıır· :ESS--
fuz yerlerine iltica eylemişlerdir. !len yaya knldırmılıımım btı ~ 

Bu tatbikatın, Bursada pazar ldhlo işgali belediye zııbıt:ısı ta • 
kuruluşu günUne tesadüf etmiş matnarneslle 'rnencdilm!~ bcllca. 
olmuı dolaynıiyle §ehime kesif maktadır· 
bir halk kütlesi bulunmasına Bunun için çocuk ambUlk Be· 
rağmen işareti takip ~den ilk da. yoğla caddesinden gc!:ıııek '5ff· 
kikalardan itibaren sokaklarda yeulcrin dl-;.cr nôil \"MrUJ.al' 

~1bl arka sok:ıldara seTkccJI1d
korunma islerinde \•azif e alan. lerl lii.zımılır· 
lardan başka kimse kalmamıştı. 'l'avcılcttnc ,-o gUzoJli~-tnc gar.-

Tatbikata iştirak cdc11 tayya.. lcrl çekmek için bu c:u!clcye bBf· 
reler §ehrln Uzcrinde dolaşmaya , oran bayanlnnn ı~c bu a.rıolatl
başfadıklan zaman bütün ekip. nı ,.,.~ld:ırmm m:vatmı teblfke. 

"""' . ~c Ier tahrip, yangın ve gaz bom. ~·c lm\'111nl' babnS1na neyo 
11 baları atıldığı farzedilen nokta- uddeslmlc yerine geUrmeJtte. 

!arda faalivctc ""ermio bulunu ,e.z.,.cçmelerl daha mii!;:ılt ,.e ~t 
J o, ~ • aı b' 

yorlardı. j r.lş yerler nT'am:ılnn blly ' O-
V 11 •zı h Uda! fcdaldirlık sayılmııınalıdrr, dl1 a mı e, ava m aa ge. l nı'l· 

net komutanlığı kurmay başkanı D ... d .... , mr? 
pasif korunma tatbikatını t.e!tiş owu em ~ 
ve takip eylemişler ve vazlfc gö. .,-.:_;-w -- -
renlert göııterdiklerl dikkat ve • Evvelce ıamarlanarak g~l~ 
intlıamdan dolayı tebrllt eyle- ıımanımıza gelen uç bUlilk vıncln ti. 
mişlerdir. 1 ti:ıl C:ılata, lklsi de Top?uneyc J:.ıntılıı 

maltt.naır. Vinçler 17 metro y1l'KBeıct; 
M •d• k"" ·· nal a.lnca.lt, 8 ton knldırabuecekt1 ~ 

ecı ıye oyu ~ 

.folundaki hadise 

liaberin buhnacası Mecidiye köyil ~"Olunda iki a
lamın diğer bir sefamı otornobi. 

1e koymak İçin kovalayıp bir iki 
tl silah attıklarnu, sonra oto- 4ı.:irl;.;-'..,..;:~-r--=-rrr-r1 
nobile binerek uzaklaştıklarını 'ı-t-+.-İr.tol~'-ı-ı-r 
yazmıştık. Bu hadiseyi güınnik ı ı.-1---1ı--ıı~-11-.~-r-T 
ınuhafözn memurlarının bir kn.. 3 
r:akçryt takip ve derdest ctmi3 
olmalnrmdan ibaret bulwıduğu 
nnla.5ılmrştrr. 

• İÇartad& 83 18§larmd& Ömer A.• 
flit&.§ :ı.dmda tuı.yıraever bir vatruıda§ 
ölUmUndcn Qç gUn ~ncc ynpm111 oldu· 
ıu vaatyetile mevcut pıırumdazı enı 
Ura ha\"& kurumuna., 50 Ura kızılaya. 
ııo Ura memleket haatnnYh:ıe, ııo lira 
da maliallcaindekl kl5prO.nUn tt.ı.mlrine 
terkeytomı, ve bu parnlnr 11.lAkalı te· 
eekkWJenı verllmt;ttr. 

• Sıhhııt vckAJeU fak1.ıı umum mil· 
dUril göçmenlerin toprak, ara.zı vo 
tohumluk 1htlyaçlannı tetkik etmek 
lb:orc Ankanı.dan lzmire &:itmfntll'. 

• Bazı lrak tlrmalan tmıtr pfya· 
suından anuon tstcmlglerdir. Tica· 
ret mUdllrlUgft bu tall'plc me:gul ol· 
maktadır. 

Takvim 
t•alduer Vasa.U Ezani Vasa.U Eaııl 

" 5 

' , 
8 
9 

So14:ı.n sııp: -
ı - Ha.ntat, tem.beı,2 - oıur ..,_-

muvntık mı, manamııa gellr • ._.uo 
deg11, 3 - BUyük dağ sfla!lel, 
blrl - fcklnln Argo dlltnde aı. 11' 
4 - Çok reııkll, 5 - Yapmak• 

01.JJ,. 
dana geUrmek, kndm ndı, 6 - pr 
kanm so:ıu, aekerln b!r ncvl, 7 - IJl4 
am Akaln1n akal. birlikle betatıd'~ 
fil<. 8 - Dağ kovuta rzııınetma ıa• 
b1r kelimenin tem, pislikten oıurı 
kat, Wdn, 

Yukardan apiQ'a: __ .-
1 - Bir ev ku~, ekmek ~ 

aıelen bir kelime, 2 - Jl'4kat. ~ 
bir kadm adı, S - Keun ve keıl dil" 
unsurlan, 4 - Emir myı;esı, ~eU ısı"' 
muzda dol:ı§Illl blr m:ıyl, ıs - ff ~ 
nasma ~len blr kellmenln ce%O ~ 
gam, kadm adı, G - Koyu ına.S. ,_ 
rzıanasne san, 7 - So:ı g(lnletlD ,_. 
btlyUk ve mllhlm gazete ııavadJJi.9 ,,, 
fmnak. 8 - lıiilstemıa., dar yor~t• 
Sorgu edatı, erkek ndı, ıo - '11 
vasıta olıuı adam, kıı!atutan. ~-nı: 
ı numaralı bulmacamrzm .....-~ 
l - Akalsada. E 2 - :saıs, f . ıııı•'· 8 - R. Ltllı, Re, 4 - !ıl.,a. J>< 

1

- A. l, Kav, D,6 - Koy, ~~ 
7 - Gabl, Acar, 8 - ~ ~ 

·------· 9 - Lıı, 1clıı, Rab, 10 -~ 

~~ıu~ 8.JS 1%.U O.H . 1%.'8 

Otlo l.2.00 6.31 11.58 G.32 
lklndl 15.0 l O.SiS 1$.0S D.11 
Akpm 1i.%S 12.00 17.27 l!.00 
Tabı 19.01 ı.sı 18.59 LSl 
tman1t •.sı ıı.o;s 4.3.::> ıı.ıo 
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üsküdar 
tramvaylarının 

rayları 
Sökülüp lstanbulda 

kullandacak 
'lılddarada 

demlr:yolu 
dlşeaeoek 

Kahireye gitmesi 
muhtemel 

Londra, ıs (A· A.) - Hür 
Fransızların aefl general Dö Gol 
ile merke~ Afrika hür Fransa 
müstemlekeleri umumi valiai gene 
ral dö Lamı.inat ar&sında vukubu. 
lan gfüilşmelere büyük bir ehem_ 
miyet atfedilmektedir. 

Londra, 13 (A· A·) - Avam 
kamarası, bugllıı.k.il toplantısına, 28 
reye kareı 138 reyle lüks eşya ve 
alınmasa ola.bilir mallar Uzerine 
resinı koyan bir karar sureti ka
bul etmiştir· 

Bu gibi malların satısından alı.. 
nacak resim. toptan sıı.Uş fiatmm 
yüzde 33.33 üne ve perakende ısa. 
tış fiatmm yilzde 24 tine tekabill 
edecektir· Bu resim, milkellefin 
normal masraflarmm takriben. 
yil.zde 14 ünü te~il eden eşya ve 
mallara şamil bulunmakta, fakat 
gıdai maddeler, kömür, petrol tü,. 
tün, içki, çocuk elbise~. ayakkabı, 
ziraat makinaları ve aletleri, gaz, 
su ve elektrik bu resmin haricin. 
de kalmaktadır. 

ihtiyat efrat silah 
altına çağrıldı 

Şanghay, 15 (A· A·) - Stefa~ 
· ni ajansı bildiriyor : 

Ban&kok'dan haber verildiğine 
göre, ihtiyat efrndmm silah altı~ 
na daveti ve havacılık kadroları _ 
nm takviyesi gibi as.kert bazı ted.. 
birler alınmaktadır· 

Hindl~int ile olan ihti.18.!m halli ' 
için silaha müracaat etmek isti _ 
yen halkın müzahereti gittikçe 
artmaktadır. 

Birçok Siyamlt aileler Hindiçint. 
yi terketınişJerdir· Şanghaydakl 
Japon mahfelleri, bu ihtll!! mese
lesinde Japonyanm Siyamla olan 
te8anUdUnU tebarüz ettirmekte -
dirler. 

Bil~. tramvay idaresinin ray, 
ba8daj ve demir maluı:ne aıkuıtuma 
bir gue bulmUJ, DahWyo V&klleUn· 
da 'OakUdar hattma. d.oml.ryolu ray• 
lan dlipD.mul ve buradan çıkarılan 

r&Jli,arm d& İstanbul tramvayl&rı iç'n 
kullaııılmaama mllJ!aade !stl!mlıttr. 

JIQaada verlldlfl taltdlrde faaliyete 
pı:Decektlr. 

Belçika Kongosu umu:ni valisi 
ile ahiren yapmrg olduğu bir gö. 
rli§meden ·avdet ~den general de> 
Larmlnat'm verdiği izahata göre, 
Sudanla Atlas denizi arasında bu
lunan ve satıh mesahaaı Avrupa. 
dan fazla bulunan bütün arazi şim
di artık hür Franmlarm elinde 
bulunmaktadır· 

Amerikadaki 
ıngihz elçisi 

o OL'VRKEN BİLE-

:Amerikan askeri heyeti 
Londra yolunda .. 

IJ.Mn, 15 (&· A·) - Amerika 
aeneı kurmaymm bazı yüksek rilt.. 
beli su.baylarmdıuı mUrekkep bir 
l:ıeyet dün Cllpper tayyarcsile Liz 
boDa muvasalat ~tmiştir· Heyet 
lDgDjz haYa mUd:.daıı sistemhtl 
tetkik etmek üzere Londraya git. 
mettedir- Heyet, hava kuvvetimi 
lnnundant general Yount ile ye. 
ııl 9:aı:la3 edilen Amerika hava 
mldafauı kumandanı goneral Cha. 
neyin idaruinded.ir· 

iY eni posta tayyareleri 
alınacak 

.Aliblnnm m:ilQmata eöro devlet 
tMLn. )'Ollamam posta tayyarel.mt.ID 

~· takviyesi Jçln tngilterec!en 
lllr teklU yapılllll§t.ır. ıtemleket.imlze 
ablm•k bteıülen bu yenl posta. t.ay
,..relerl Uzerlntle Ankarada temaalar 
;yapılmaktadır. 

" Muallimlerin kulem 
uımları verilecek 

ı.taııbul ilkokul öğretmenlerinin 

flmdlye kadar verllem.lyen lcıdem zam 
Jvm.m ve &YDI zamanda barem dola· 
J'1ll1e yeniden zam gören a:retmeıı· 
lerin zaınıarmm l>denmem lçln btltçe 
c2e tuarrut yapılmijtır. Bu ~ede 
"1 'bqm~ lığretmenlerln 13tlhkaltlan 
~eCe bqlanaca.ktır. 

Amerikan 
lloaumuı pasillldı 
maaevra yapıyor 
VO§inngton, 15 ( A-:4.) - ~ 

merika. fil~unun pasüik denı. 
zindeki mane\Talan devam et. 
mektedir. · 

Diğer Amerika gem.Uerinin 
manevralara iştirak etmek üz&. 
re bugün Hvai'den hareket ede. 
ceği bildirilmektedir. 

l"Uhak.ika 1940 Polonya, Nor· 

:veç, Hollanda, Belçika ve Fransa 
harpleri buailn bütün dünyayı bu 
.-.etli kola karşı uyandumıv 

bulu:nu}'Or· 
I>Unya bu uyanışmda tepeden 

tımafa, kadar da haldıdrr· Zira. 
l5 nci kol, 1940 harplerinin icat et

üil cehennemi bir makinedir ki 
milletlerin bafmı:ı gizlice ıömil· 
ıtır- Bir bombalım bir anda koca 
Jnilletler 'berhava ettiği, koca dev-
letler alhı~ftrdilğil görüldü· 

Dtlnya bu uyam3mda tepeden 
tınıaıa kadar haklıdır· Zira. 5 nci 
kal, yıldırmı harplerinin en kor
kunç, görUnmiyen koludur-

5 net kolsuz' yıldımn Harbi ola
ırıaz. 

Baskın edilecek bir memleketi 
en kııa zamancla, yani yıldının 
harbiyle çökertebilmek için, mut
laka, o memleketin içine uzun za
rnan :'i nci J:ol ycırle§tirilmi'} oı· 

General <lö Gol, içeriye doğru 
Çad gölilno kadar seyıı.hııtine de. 
Tam etmeğe davet edilın.i.'jtir· Ka. 
bireye kadar gitmesi de muhtemel 
dir· 

General dö Gol'ün Afrika.da 
bu.lunm&Sı Kahire-le hür Franmz 
kuvvetlerine iltihak eden kimso • 
lerin hamlelerini artt.IrmaktadJr. 
Tunustan gelen hn.berlcre göre, 
bu şehirdeki gizli hür Fransız ha. 
reketine yeniden iltihak edenlerin 
adedi gittikçe çoğalmaktadır· 

icra Vekilleri heyeti 
toplandı 

Yunanistan İngilterey.; 
üzüm aabyor 

At.lna, 11 (AA.) - İDg:Utenıye aa· 
tılaeak olaıı 50 bin ton Korent UzGmtl 

Tayyare ile ansızın ile 10 bin ton auıtanı tıztımtı hak
.kında müzakere denm. etmektedir. 

Londraya hareket etti ın,utere d&ha ta.zıa miktarda. aut· 
Nevyork 16 (A.A.) - Röytcr: tanı tlJıllmtl almak ııJyetlnde 118 de 

· !~ııterenln Vaglngton bUyl\k elçi· bu tene Girld .rnahaultl yUzde 80 azdır. 
si ;Lord Lothiam, buıtın, "Yankee Ambalaj !t;yatıanıun ytllaıekllği ~ 
Cllpper., tayyaresile Avrupaya hare· mahsulün Ulıfı ~ Yunanlıla· 
ket etml§tlr. 1 rm ,uDek fiyat istedikleri zaımolun-

Lord Lothiamm Llzbona gltmekto maktadır. 

olan "Yankee CUpper.,e binmesi bir 
l!Urpriz te§kll etml§tlr. ÇUnldJ, bQyük 
elçi, Uza.k§o.rk vaziyeti dolayuılle 

Londraya yapmaya nlyeUendlğl ziya· 
1 retten va.zgeçmıı oldufunu .son 1:Un· 

ladan amaml valisi 
d&llftlrlldl 

:Ankara, 15 ( A.A.) - lcra. Ve. lerdo bildlrmi.,u. Kahire, 15 ( A.A.) - İngiliz 
- Mı:ınr Suda.nma umumi vali o.. 
larak Sir Stewart Syınee'in ye.. 
rine Sil: Hubert Huddleston'un 
tayin edildiği resmen bildiril
mektedir. 

killeri Heyeti bugün saat 10 d& BUyUk elçiye seyahatinde, biri.al 
Başvekalette Başvekil Dr_. Refik bllyilk elçillk memurıarmdan olduğu 
Saydamın riya.setinde toplanmış sanılan iki kişi refakat etmektedir. 

d-ı . 1 1 . n Yolcular, herhangi bir beyanatta bu· 
ve ruzname ~n mese e erı ml.l- ıunma.kts. kaU surett:e içtinap etmıı· 
zakere etıniştlr. lerdir. 

BAŞVEKİL ÇL'-ı E.LÇIS!Nt 
KABULETI1 

~tslirn'a, 16 (A.A.) - ~e..; 
kil D;. Refik Saydam bugiln sa
at 11 de aaşvekalette yeni Çin 

· elçisi Cang - Peng • Çun 'u ka.bul 
etmiştir. 

çtN ELÇiSİ EBEDI ŞEFiN 
KABRİNDE 

'Ankara, 15 (A.A.) - Çinin 
yeni Ankar& elçisi Cang - Peng 
• Çun ibugün öğleden önce Ebedt 
Şef AtatUrk'ün muvakkat kabri. 
ni ziyaret ederek bir çelenk koy. 
muştur, 

• Va.§ington 15 (A.A.) - D.N.B. 
Amerika ve Kanada h!lk1lıpeUerl St. 
La.urent nehrinin kıyısında blJyQk bir 
santral inşası hakkındaki projenin 
t.etkikinı kabul etml~lerdlr. Bu ııant· 

raı iki memleketin ellA.h aanayHne e• 
lektrik cereyanı verecektir. 

• Roına 15 (A.A.) - Ste!ani, Bul· 
gar ılrnat nazırı Bagrlno!, saat 17 
do tayyare ile Romaya gelml~ ve Llt· 
torla tayyare meydanmda ezcUmle 1· 
talyan zlra11t nazın tara!mda.n kartı• 
lanlnl§tır. 

• Bcrlin, 15 (A.A.) - Propaganda. 
nazın doktor Göbels, .Alman iktiadl 

Y&§lngtondakl mU,ahltıer, Lord 
Lothlanın hareketinden Uzakıa.rktakl 
'\l'azfyetin, Blrma.nyanm yolunun ya· 
kmd& acılmaımıa ratmeı:ı, ~ı.ıtsıerce 
Jıatea o derece -naatır t•l&Jdd otama&·. 
dJfI manaamı çıkarmaktadırlar. 

IDglUz topları Yanı 
sablllerlDI d6ldtl 

Londra, 15 ( A.A.) - U~ 
menzilli lngiliz toplan, bugün 
öğleden biraz sonra Manşm öte.. 
sine birçok obüs atmışlardır. Sis 
İngiliz sahilinde bulunan seyir
cilerin, topçuların n1fa,n aldıkla
rı hedefi görmelerine mani ol. 
:muştur. 

nazm Funkl3. birlikte buJ1ln kendisi
ni ziyarete gelen İtalyan dı§ Ucaret 
1'e kambiyo nazırı Riccardl ile U%UD 

ve dostga bir mWAkat yapmzıtır, 
• o.oıptovn 15 CA.A.) - ml'ter. 

:Amerika aakert heyeti dUn bcluz 
Gflyam valla1 vo yük.sek menıurlarııe 
g&ilfmDoWr. !çtlma be§ 11aat IUnntıo 
tor. 

• Lcmdra, 15 {A.A.) - HU~nıettıı 
ldarul aıtmda tngiltere ne lspanya 
aruıııda tıcarctı mk1§&t ettirmek ınak 

Londranm. sallhiyettar maı1i. 
filleriııde söylendiğine göre Str 
Huddleston'un tayinine sebep, 
aakert tecrübesinin !ulalığı ve 
Süd&n ha\ı'&U81nl teYk&ılde f)1' 
tarumaaıd:ı;r. 

General Hucldelston 1910 d& 
bu havalide hizmet ettikten son
ra 924 den 1930 senesine kadar 
Sudanm müd&faası kumanda.nlr. 
ğmı yapmıştır. 

Çinliler bir şehir daha 
zaptettiler 

Çwıldng, 15 (.~. A·) - Çin kı· 
taatmın Yangtse Uzerindeki Hai -
Çang şehrini işgal ettikleri bildL 
rllınektedir. 

sadlle, "Ünited Klngdom Commercl· 
.ı Corporatıon SpaJn,. adında bir §lr· 
ket teıkll edllml§tir • 

• Helslnkl, 115 (A.A.) - Stctani a.· 
jaıısı muhablrinln bilclird!Jine göre 
Helsir:ıkJde sabun aatıır v..ıkaya tabi 
tutulmU§l~. Bu vealka UWlUnUn ya· 
kmda ete ~ tOfDlll edilecett haber 
verilmektedir • 

• Vqington. 111 (A.A.) - Stefani 
&jansıadall: Rumen bildirllditlne Jrö· 
re h&Hlı.amrd& Bıull,.ada bulunmakta 
oJaa Ama.b& adındaki Amerikan kru· 
VaaörO, yakmda Llberyaya bir neza
ket sly&ret1 ,ap&caktır. 

den önce, bir memleketin harp 
kabiliyeti mekaniı:ma.smın doğru.. 
dan doğruya ma.fsallarına, bel ke. 
miğine, hareket nokta ve mih • 
verlerinc hlicum ederek koca bir 
memlekete felc;:. indirir, onu har
bedemcz blr hale getirir-

Görünmiyen harp 
..--~ı-.ı~swı- ~ ,,-, ~~~ 

Sinci kol 
2 Yazan: VLADMill SABAT 

- Ka.ncrğım, ben galiba. yolcuyum, gidiyorum· 
- Pek AJi. Fa.kat saat on ikide oonmellsfn, yoba lnP'llDl.llll! 

ha! 

KRALiÇE ALUF'UN INTiKAMI 

Bir yıl evvel hakaret göımilf o
lan Danimarka kralı !var, Sakeon
larm kraliçesini, çırılçıplak aekiz 
gUn sekiz eooo kayığında. tuttuk
tan ve, zaptedilen ibir şehirden ka 
çmlan blr krz gibi kendlslle eğlen
df.lrten sonra, krali~o Ahıf{u sahile 
bmı.kıp kaçmrştt· . 

Aluf gebe kalmıştı ve ~e bir 
kız doğu.rmqtu. Ne utanılacak bir 
ıey! .. Görenek ve anan~. analık 
pfbUne p.Jebe çaldJ. Çocaja kö
pefbı!n admI koydu, Unsa dedi, ve 
onu doğurur doğurmaz, sa.raymdan 
çok 11.zakta, bir köylU ailesine bı· 
raıktl· Ursa, yoksul köylfiler arasın 
da bUyüdü. Çoban oldu· Ölilm. kor
kmıuyla, analığı ve babal!ğı onun 
kraliçe kızı. bir prenses olduğunu 
kimaeye söylememişlerdi. 

Ursa çok güzel bir kız olmuştu. 
Saçları taze başak renginde idi· 
Gözleri tatlt ve duru idi· Yanak· 
lan gül gibi, ağzı, serin ve müte· 
besslmdi· Ka.ba saba. esvabmm al
tmdan, ince, zarif, krvrak vilcudu 
bakanlan hayran ediyordu. Fakat, 
çoban, ırgat, yanaşma, balıkçı ve 
kayıkçı delikanlılan, onu kan o
larak istemeğe cesaret edemiyor
lardı· 

Çilnkü ne zaman bu ni~·etıe Ur
sanm yalunıı. çrltsalar, bal..aşlarmın 
ihti.~o:mr karşısmda gözlerini yere 
indiriyorlar ve dilleri tutuluyordu. 

Kral h·arm den"z maceraları 
devam ediyordu. Tıiccar gem.ileri
ni tutyor, sahil kasaba \'e köyle
rini yakıp talan ediyor- Blı' gUn, ta 
llh ve kader kendisini tekrar Sak· 
son sahillerine sürükledi· Gemis.i
ni karaya. çekerek, civnrda, kasa -
banın yolunu gösterecek hir.i&ini 
aradı. Bir ormanın a.ğzı::ıd.a, inek
lerini güden ve bir yr.ndnn da yün 

a.skort, sivil, ordulara ait ve or
du drşmda muhtelif kolları ve tAş

kilAtları vardır· 

Ancak 5 inci kol, bugün, bir sis. 
tam olarak yenidir· 

Bilho.sısa. yıldırım harpleri) le ga 

) et mükemmel ve iblisçe bir me • 
baretle lıntizaç halinde iŞliyen bir 
mekanizma olarak tamamiylc yeni 

eğirip iplik bUken bir çoban km
na rastladı· 

Kiza do~ ilerledi. Kız )adap 
kaçmadı. . 

- Senin &dm ııe güzel laZ ! 
- Senyor- Benim adnn Una· 

dır, fa.kir bir ikl>ylü krzıyuıı .. 
- Ursa.·- Senin bakıtı.rmcl& 

bir köylü km balaşı yok-· Bf( ceın 
g1ver giıbi bakryorsun.. Htf -~ir 
kraliçe eenin kadar JAtif <1~ .. 
Seni Aloğuran ana ba.htiyardıl't Fa· 
kat aent eevip aenin1e evıeaecek 
erkek daha. bahtiyardır .. 
Kızm ytbil kmardı. Kral: 
- Şura.cılrta. benim gemJm, tar· 

Benimle beraller D~ 
gel-· Sarayımda seni krnlice )'iP&" 
ymı .• Boynuna a.nber gerdan1*1ar, 
parmağına incili yilzilkler, kol1U1· 
na mercan bilezikJer tüqn- .Al
tm ve gilmlit tellerle çiçekler il 
1~ ipeklilerden esvaplar ,_p
lıraymı .. Prenstaler, et.eklerini tut· 
SUil·• 

Kız, titreyerek ve ba~ or
mana kaçmadr. Sürüsünil bırüU 
Kral onu gemiye atıp D~a
ya doğru uuklqtr. 

Analrğt ile b3he.lığı, kralitl Alu
f e giderek, Ursanm keDdlleriDe 
haber vermeden deniroen gıelen 
bir ccngaverle beraber Jra~ 
söylediler, fa.kat bu ceN'&verin 
Danimar'talı mr, Norveçli nı.1, İJı· 
la."ldalt mr, keetirip aöyliyemediler· 
Kraliçe biltiln bu memketlere ea· 
suslı:ır yolladı· Aradan aylar geç. 
ti- Ne İsveçe, ne Norıre~e. ne Bal
tık adalarına, ne de i>uslıı ve kar· 
le !zlandaya. gidenlor döndU. Yal
nız bir tanesi, Da.nimarkay& giden 
casus dönmilş ve çok garip hava
disler getirmişti: 

(Lut/en sayfayı çevirini::) 

-----
nıiyle değişir. Onun için daima 
gayet değ~ik, farklı usuller kul -
lanmak laznngelir. 

5 inci kol 1940 harplerinde 
muhtelif sahalarda meıı'uın faali
yetler göstermiş, kanlı roller oy. 
namıştır· 

5 inci kol, bu itibarla, btt dar
bede merhaınebsizce pa~ • 
cak bir memleketin vicdanı yüztl. 
ne kapatılmw.mütlıiş ve uyuştunı. 
cu bir klorfonn maskesi mesabe -

a!ndedir-

::=::;::==::==::=:==:=:=::==::=:=:=~======== bir sistemdir· ::. • Şu kadar· var ki, bugün, lll men 

Sabık Polonya EntelHc:ens Sen-Is Şeflerinden 

Son tarihin uçurumları onun 
kurb:ınlarile doludur· Tarihin üs. 
tünde dönen kanlı yclkuvanı bu 
gizli vo şes.metli eli çevirdi, 
~aş:rtmak için ... 

Bir memleketi ance 5 incl kol 
uyu§turur, sonra, o memleketin 
kafasına yıldmm harbi bir balta 

gibi iner· 
Bugün ister Avrupa, ister Ame

rika, hatta ister Afrika kıtasmda. 
bulunsun, varlığı Uetline titreyen 
bir memleket 5 inci kol felaketin. 
ne karşı cehtlcrinin en mukadde. 
elle kendini koruma.!t mecburiye • 

füıdedir· 

Zira. 5 inci kol, hakikatte, bir 

nevi mikrop harbidir· 
5 inci kol rörtımniYen bir harp. 

tir· 
Ve her görünmiyen darbe gibi 

alçakça durur· 1D8IUl dehasmm 
en bUyük mel'anet ve cfnayet kud. 
retleri bu.nıc1a Ç&l'PID'· Biit\ln 
dünya 19'0 harplerinde bu cinayet 
k:>lunmı esrarengiz faaliyetlerinin 

kanlı ve ~ neticele.rlnl BÖi'· 
cın. 5 mai kolun her memleket i. 
çin en yt1keek kudret ve enerjisi_ 
le mllcadele edilecek bir ınMt~t 
olduğu, bu~Un, hiç !!Üphe götür. 

Ancak, 5 inci kolu, nihayet, ha.. 
kikaten yalnız devlet "99 millet 
kanı emen hakiki bir hortlak, "'e
ya tamamiyle yeni ve meC}hul bir 
icadı esrarenıiz ve fevkattabia 
bh' kuvvet de zannetmemelidir· 

5 inci kol da tıpkJ fncl'talerln 
meşhur Eotellieena $erVbi. AVUB
turyablarm Rezidem Bil.roso, Sov. 
yetle.r:bı Gepeu'su ve hattA Fran.. 
aızlann s. S· yani (Service sec. 
ret) den.Ben aiall casua teşkilit ve 
-qml!erinden, prensip itlbaıi.lı-, pek 
çok istifade edilmiş bir organi • 

da teknik 

herkes tarafından bilinen klasik 
hlr casusluk usul ve sistcmlc-ri ta. 
mam.iyle ülas ebn~tir· Onun için • 
dir ki bir 5 inci kol organize et
mek ve onu bir n: em.le1•et içinde 
taarruza geç:rmek i~.ı1, lıı>men da
ima yepyeni, Fon derece zektl. ve 
şeytanatla düşUnülmli~. ve bilhas. 

sa mUth~ bir cliretlc vlicudn ge. 
tirilmiş fevkal ·de usuller li znn • 
dır. 

Esasen 5 inci kol ııistcmlr ~ 

hf'r me:ınl~ketin hususi politik, 

c:>konomik, ırki, dahili 'c harici 
artlanna öre de hemen tama _ 

-1-
POLOXYADA BİR 1DAM 

Polonyada umumi seferberUk i. 
limmdan iki glln evvel, bir paza 
gllnli, garp hududundan dokuz sa 
at içerdeld köylerden birinde sa 
b:ı.hleyin erkenden uyanan köylü 
ler gayet heyecanlı bir pyiayl 
ltaJ'§lla8tılar· 

Bu köy Polonya • Alnwıya h 
dudunun içeri köylerinden rtıse 
''C şırin bir köy olan (D.İlllitrovlç) 
\'<::r:ı. es~i ismiyle (Pavlon&) köy 
dür· (Detıcmı tıar 
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'' Tü rkiyede ah 18.k Oçitaıyan torpidosu Bava yedek subay- Bu sabahki ehs~resle ı •omanyalşgallndea 
· k 1 A b · h t · b h · nasıl batırıldı 'l ıarımız dftn orduya Romanyadan lnglllz Sovyetıer baberdar 

·D"D ·n· ·o·n.· :.:::.-.v.-·(::~~u,::g;;_. yJI: ··~- :.!;:.n _a e .. ~ ,::ve . . . a · . ı .. s:e·· ; .. r: 
. . ...... . .· ' .. ,. ··~· ··~-c.: ... ~ ... ._ .. ·, '._lf!. ,' " • ' ,/ 1 • ·' • • • ' • • • .> ' 

1 n 1 a 1 1 1 ya c 1 '' a s 1 (na .. tarafı 1 ncide) iltihak ettiler tebeası geldi edilmedi 
J ( B:ı~ inrafr 1 nclde )' 

VJ,DAD Kedim Tör'iin (Dinimiz) ismindeki bro.,\ir ü or ta. 
ya. yepyeni bir dava attı: "Tiirki~·l'de bir nhliık inkıla. 

bma ihtiyaç \ar·u dedi· .. ~ 
Valdiylc mckteplcrılc alıli'ık dersi Yardı· nu derste ogreti. 

len dü turln.r a r nsmdo. ''lluy e:ının ıı l tındadrr, can ı: ıknıaymra. 
ha~ "ıkmnz· söziinii hfıliı ttnotmndık· ŞüphesiT. ba öıdcn m:ık. " .,. .. k ] •. , 
s:ı.t in anlarm huyu hiç d<'ğic;mez olduğunu iddia t'trne · _' c;;~ . 
<lir· Yalnız çoculdtı'kta \'e gen~Hlttc t~kl.iil eden !>ec1yenın 
cle~i5Ill~İ çok zor olduğunu anlatmııldır. .lll cldepl"r nllcl.~r, mu. 
lıit çocaklnnn ve gençlerin mane' iyahnı tc;,ı.11 c<l<'n mue<:o;rsr. 
lerdir· 

Onan iı;in \ 'cclad Nedim arka.dasınıu dıı mcmlckctiınizde 
yeni bir Türk tipi yaratmnk isini mekteplerden bekliyor . 

Mekteplerln mlllctler iizcrlndeki tesiri inkir edilemez bir 
hakikat olmııkl:ı. hcrnbcr (ljjc;fa\' 1.ö n on ~lhl ir,fim:ıi;raf~( ha. 
7.J ı;arp alimleri milletlerin srrlycsi df"j:,-i5mc:r. oldn~nu, din i<'. 
rln bile bir milletten diğP-r bir millete ı:cc;cı~ten ı;eklini az rok 
de1!15Urdlğini, fakııt milletlerin l•araktt'rlcri li:ı:eri ndc lılçhir fl'
ilr ynpamndı~'fnr iddia etmlslcrdir· 

Bununla hcrn.bcr btı öyle hir halıi~tlr I,i lehte, aleyhte lıir. 
~1• ~yler İİJlr.ncblllr· J•ikrimi1r.e im ~bi meselelerde nazari 
mlinnknsnfar ~ok defa netiel'"'İt. knJır. J;n doğmı;;u nmeli f P<'ri.i. 
belere gitmektir· 

Bu itib:ırla Yedacl X<'dinı ılo luınuzilan bcl.;liycec~imi:r. de 
hrosiiründc b:ıhsettiği mektep sisfeıni dairesinde ameli bi r nü_ 
munc ı:ö termcl•tir; yani yeni Tiirk tipi ycti~tire<'r.k hir in'ian 
fabrikası lmrm:ı.lifn·· 

İagflterealn harp 
gayeleri 

lılc; bir malOrnat almmamt§tır. (U:ı5 tarafı ı nriılc) l R • hakik tc 
Fııkat bu ho.rekllt csnnsmda, Ajax n1 bir daha &!isterdi. cumhuriyet ld:ı· Bu saba~ki ekspres e, ,oman.. nin verdiği bu habcrın j n. 

knJ\'azörU, !2 Te§rinlc\'\·cldc ııaat 2.30 remiz bu hakikati Cumhuriyetin tees· yndan birçok 1ngiliz te~ası da- uygun olmadığını r.rass a ansı 
da Slcllyıının takriben 80 mil cenubu sus tarihlerinde ı:;-örmu, ve anlamı~- ha şehrimİ7.C gclmi~tir, beyana mezundur~ ,. 
§arklslnde GiD tonllıı.to hacminde Alro· tır. Bir taraftan bugünkü yenilmez Bunların çoğu, Romanyanm TUNA ÜZERİNDE \. 
ne tipinde Uç İtalyan torpldo muhri· kahraman ordusunu yaratırlten bir petrol havz.aı:ımda çah~an lngi- T.CDB!PJ .. ER 
bllc temas tesis etml§tır. AJax, derhal yandan d:ı. milli havacılığımı:ı:ı tesis liz miihendis ve teknisyenleridir. Londra, 15 ( A.. A.) - Alman 
muharebeye gtrı:mı;, ve ltalyan tor. etmek için azlZ milletimizin himmet Aralarında birkaç 9a Romen ordusunun Romanyadaki ''heye. 
pldo muhrlplerlnden ildsl hemen der. ve cöme.-tllb"lne dayanarak HM'a Ku· yahudi bulunmaktadır. Bunlar ti" miktannm yakında. a.rttırıl• 
hal batırılmı~tır. rumunu vücuda getirml~Ur. Filistinc gitmek üzere yola çıka_ ması gittikçe artan bir ilıtimal 

Bu rarpı11madan biraz sonra, Aja."t, A k danlo.rım k dar bu 
"' w r a ;ı • çaklardır. dahilindedir. Her ne a • bir nttr kruvazör vo dört torpido Tllrk milletlnln bugUn cıenıslz ve . 

muhribinden mUreklcep bir düşman kedersiz harp dı§mda ve sulh içinde radaki Sovyet mahnfili, §imdiye 
kuwetı görmU§tUr. Aja..._, dO§manla kalması değerli bUyUklerlmlzin durbin Almany&DID kadar Almanların. resmi beya. 
muharebeye tutU§lnUf, \'e dil§man stynsctıerl ve tedbirli hareketlerinin Moskova elçisi natlannı kabul ettiklerinf beyan 
torpido muhrlplcrlndcn birisini hns:ıro. neticesidir. Fnltnt gittikçe fılem§umuı eylemişler ise de bu.beyanat ha~ 
uğratmaya muva!tnk olmugtur. DUş· bir mahiyet iktisap eden hru.Ilsat için- vazlleslne dindi. ricinde kıtaatın taa.rru.zi mahi .. 
man kuvvetinin geri kalan kısmı, lm· de bizim bu bnhtlyarlıltta kalacağımı- yelle arttırılmasmm :Moskovadai 
ranlılüıı. kaçml§tır. zı klın.ıse iddia edemez. Bunun için, ~foı;ko,·a, 16 (A· A.) - o. N. B· aksülamel tevlid edeceği söylen. 

.A , • kül!! tll dll mıın kun·etı misline Alman bU,·Uk elı-isf \'On der 
JSX m ye § buı:tlnkU çalI§mnlarımızt O!\ " mektedir. 

11 t ta ld .ıı... ıın "o k kru t ol Schulenburg, Berlindc t:irkar haf· e emwı o Uc.unu san .. r · çıkıırmak bizim için bır uırure • '" Rusların !ntelligen ce mahalli 
vazörü yardıma gelmi,, takat bu ge- ınu,tur. Bu aziz millet, bu gilzel va- la kaldıktan sonra dün cğlcdcn • ' 'Al 
ce dll~manla. hfc; bir yeni temas tesis tııın hepimizden ~u çalışmayı, böyle sonra ~foskovay:ı dönmi:ştur. servisleri, Romanyadakı man 
olunma.mı!'t.ır. bir çalışmayı beluemektedlr. Eğer bu heyetinin gittikçe kabarmakta'~ 

Hasara uğramı§ bulun:ın dUşman ulçUdo çalqıacıık olursak, tcneftus et· Asker ailelerine olduğunun pekala farkına var .. 
torpido muhrlbinlI) kendisinin yardı· tlğlmlz bu temiz hava dalma a~ımaz maktadırlar. • 
mına. koşan diğer bir ltıııyan torpido bir ımıe halinde ka1ncaktır. yardim Bu heyet, bidayette Bükrel 
muhribi tarafından çekilmekte ol<lu· civarındaki ba§!Ica şimendifer: 
ğu, donanma tayyarelerinin yardımı Don akşamki Muhtaç a~ker ailelerine yar. merkezleri il~ petrol sahalarmm 
ile ertesi ı:tınU ııatakla beraber mU~n- dım temin ve tevzii için teşek.. en ziyade tecavüw maruz kala.o4 
hede edilmiştir. Ajnx'm bu civarda yangın kül eden komisyon mcsaisi:ıi bi. bilecek kıtnla.rr etrafında zaııı.. 
gözükmesi ne beraber, yardıma gel· Dün akşam Çnkmnkı;ılardıı Ekbe· tirmiştir. Raporunu bugün dai- rl ihtiyat tedbirleri alaca~ b ir 
miı olan torpido muhribi, yaralı tor· ri)'a hanında, 1~ numaralı Rafaelin mi encu'"mene verecektir. "d' Fak t 
Pluo muhribini olduıtu yerde btrnka· müfrezeden ibaret l l, a 

b ı Jcauc;;uk lmalıı.thaneslnde bir yangın Yardım edeceklerin sen·etleri S t makamatr dnha "'İmdi-
rak ve duman arkasında glzlencre c çıkını§, atölyenin bir kısmı yandılctan ovye ı !>.' 

Romanyanıa 

nazlvArl ııgaıt 
devamedlyor bUtOn aUraUvle Slcllvava doğru kaç. ve bedeni kudretleri nazarı iti. den Romanya hududunun öt.«i ( Bu iarafı 1 nciclt1) " " " sonra söndllrlllmUııtür. • k d t• 

- m•st.ır. o zaman, hasara u-nm"' bu· ki n bam. ::ılrnacaktır. !\lalı u re ı tarafında. tahsit edilmi• 20 Al .. Çörçil, buna cevaben de şu SÖZ- ... 1:,.---v Ate§, amele Ml§onun bir ma ne · - ~ 
(Baş tarafı 1 nclde) 

dağıl.makta olan risalelerde gö. 
rlilmektedir. 

ıunan torpido muhribinin, l620 tonl· zerine bıraktı...., mumun, kauçuklar olmayıp da beden kudreti olan. rnan fırkasmm rnevcudiyetindezı 
]eri söylemiştir: ı a• 1 d k ·ı l . d 

l!to hacminde son sınıf bUyUk bir · üzerine dll~mcsl netlcestnde çıltmı~, ar a as er aı c erme yar ıma. habcrdardrrlar . Fakat bunun-

Bu risalelerde lejyoner reji. 
min arazi ziyaından ve ittifak
ların ve dostluklann kaybedil. 
mesinden başka bir netice ver . 
memiş olduğu beyan edilmekte. 
dir. 

''- Herhan{?İ bir kimsenin hu 1 ı f " 
~ talyan torpltlo muhrip er sını ma kauçultlar birdenbire parlamıştır. mecbur tutulacaklard.Ir. kıtaa.bn manevrasından başka 

harpte bi1.im sırf statükonun mensup Artaglierc torpido muhrlbl .AleYleri gören aynı handa bir terzi Köylerde yapılacak yardım, birşey olmadrğmı söylemekte• 
muhafazası için mücadele ettiği- olduğu aı:ılqılm~tır. yanında çalıııan SoUrl kızı Klrya kor- iaşe, iskan ve ziraate yardım §Ck d irler. ı 
miz fikrinde olduguw nu zannet;.. ın.. ve ııs ı· d k k ·d 1 · ..... ~, 

kudan ne yap:ıcab ... ı !i~ırmı~ ın c olaca , as ere gı en cr1n Digycr taraftan Sovyef cw;;u.. miyorum. ( Alkuılar) Fakat, ez. Tt;ı.stZLE İIIHAR d 1 ~ nt 
. metre yüksekllkten kcn ın a§nbı - tarlnhırı sürülecek , ve her tür . taml:ırmm cenuba. doğnı ilerle" 

cümle bu harpte biz yaşa.makta Biraz s o n r a York ltruva· mıotır. Sukut sonunda. Kiryo. muh· 1ü zirai yardım yapılacak. yahut mic:ı Tuna deltasında kfiln Chf .. 

ALMAN PİLOTLARI 
Bül•rC§, 15 (A.A..) - Röyter: 

devam için m~cadele ediyoruz. zörU hll.dise m ıı h ıı. ı ı i n e teli! yerlerinden ağır surette yaralan k d nl . ·ı 
1 

· · · ~ 
as ere gi e erın nı e erının Ja- lea'UT gcçmi~ ve Sulina.'ya var." Bunu yapmak iktidarımız dün.. derhal gemilerini terke başlamı§ttr. mıştır. · • hh'"t l k J" ~ 

l d .se ve ıskanr taa u o unaca - mıc:ı oldukları bildirilmckted_ ir. ~ yada daha umumi surette tanm. KuvveUerlmlz, geminin terki fçin ya- Bundan b:ı~l<a gene işçi cı:ı:lar an ,. , 
dığı ve bu hu..,oııstaki kendi ka- nm saat mUhlet vermi;, ve bu mtih· Sarya da korlttUU;!I. Uzerlne fenalık tır. Bu cüzütamlarrn Tuna; navza.. 

Dün Bükre.~ 60 Alman pilotu 
gelmiştir. 

naatimiz daha umumileştiği za. ıetı mUteaklp, top ııteııı !le dU§man gelerek bayılmıııtır. Her iki l~çi kız, sınm cenup müntehasm& ~ 
man zaferle kazanıldığında, ne torpido muhribini batırmı,ştır. York, Haseki hastanesine kaldırılmış, yan· Alman ilerleyişi inmesi muhtemel görülmektedir. 
yapacağımızı daha iyi nazarı ttalyan torpido ?11uhrlbinden kurtulan gm etra!mda tahkikata başlanmı~tır. meselesi müzakere ı. Kalas yakmmda Alman cüzü• 

d "kk t al ak • tte b 1 1 mUrettebatm fçı.nde bulunduklan tnb· Evvelki gün de, Kemcrburı;nzm d ... ·ı . tamları ile Sov-vct cüzüta.mhn 

ÜSERA KAMPLARI 
Bükrcş, 15 ( A.A.) - R.öyter: 

Alınan heyeti a.zalan ahalinin a. 
leyhine olarak rahatça. Roman.. 
yada yerlesmektedir. 

ı ·a e ac vazıye u una Uz mevzuu egı mı-. J 
... - il.siye sandalları ile sallara Iıtıve ol· .Mayınundere mevkllnde de, hen an· :ı:- arasında. çıkan hadiseler dola.-

cagız." (Alkrşlar). mak Uzerc denize ı;allar indlrm•• ve Jn,.ıımıvan bir scbcble yangın ~ıkmı~. A 

~ ..... " J\lo .. ko, ·a . 15 (A· A·) - Tass a... yısile Ruslar, nehir filosunu .. 
Çörçil, aynı mesele üzerinde tıcııret tuıu mevcl 117.erlndcn bir ttaı. ırıoo ulSnüm kadar arazi Ye fundalık jansı nşağıdaki tebliği ne§retmiştir. monitor ile takviye ctmi§lerdlr. 

Romanyadn. h8.la mevcut müs. 
ta.kil ıınsurlarm sür'atle ağzı tr. 
kanmaktadrr. Bunların yakmda, 
Alman heyetinin gelmesine mem 
nuruyetsizliğini gösterenler için 
Gestaponun hazırladığı üsera 
kamplarına kapatılması muhte
meldir. 

sorulan üçüncü suale de RU ccva. yan telsiz latasyonuna .Artagllero mu. )'tl.Mıktan ııonra. köylüler YO ruıkcrl Ilöyter a jansr. Almanyanın §ar. Rusların bu rnmtakada 12 mu• 
br vermiştir: rettcbntmdan kurtulanların bulunduk· kıtalarm yardımile söndilrUlmü ~ tur. ka doğnf yayılması nıeselcsino 
"- Fikrimce bu mesele hak. lan yeri teblble bildirmltıtlr. Yangının neden \'e nasıl çıktığı et· mUtedair olarak halen İngiltere, sella.h gemileri vartlrr. Kala.s'm 

k d k • h · tt l Ajax'dıı ancak bir lcaç kişi lSlmU~ rafında tahldkat:ı ba§lanmıştır. Tilrki,·e, So\•uetlcr RirUği, Yugo _ 20 mil aşağısında kain Reni'de ın n ço - umuml ma lye e 
0 

• Dün ·'c ııaııcıo&Junda D:ı.tlcmlik " " l·se a.gyır tonrı1 batar-1.•alarr yer .. m r,,an bey t k k ve yaralanmı§tır. Ajaxrlakl hasarlar, u e. ~ılavyıı Ye YunaniJrtan nrasmda l'ı:ı- .ı 
.ı ana yapar ·en, ·arşı. •· ini u tu d dl caddesı'ndo A\•adlsln dU'""e !abrlka· le.,tı"n"lm1"..+. ı·r. ' 1 " b'" ··k t hl.k ııathidlr ve ıu .-esim n s n e r. 0 '" mlizakcrt'lf'r cereyan etmekte ol • s ;ı'-aşacagınız uyu e 1 ·e, mcse- ı ~ft~ h be kab1 sının arkasmdııkl !ırm tutuıımu,, ci· l\Ial 11" tb t Fra • la mng~lup oldu<rn zaman dii.,,....a- Bu hasar ar, A.,.....ısn mu are . duğu lıakkmda. D:ı.ily Telegraph ın ı ma ua , nsrz ga 

,.,.. ,.... llyetınl hiç bir suretle azaıtacalt m:ı· varındaki odun deposu dn ate§ :ıl· .;azetesinin bir haberini ne§rct .. zetelerindcn uzun iktibaslarda • 
na karşı tutulacak hattı hareke. hiyette değildir. ölenlerin yakın ak· nuştır. miı;tir. bulunmuştur. Fransız gazet.ele• 
ti ele alınız. Bu hususta biribi- rabalıı.rı, mUmkUn olduğu kadar c;ıı· lt!ııiyc yetı,mlş. ynngm blrıız ııonra T:ı.ıı ajansı Dnily Tclcgraph ga. ri, Sovyet Rusya.nın kendi me • 

İspanyaya u mtb
vor,. den mlsalırıer 

çotaldı 

rinden çok ayrı fikirler bulaca.. buk, ö!Um yakasmdan lıaberdar edl. .sl.SndUrUlmllı;tUr. Fabrikanın 3 hin li· zctesinin uydurma:ır olan bu ha _ nafii doğrudan doğruya tehli• 
ğımızdır." ıecektir. Yorkda ise hiç bir hasar ve raya slı;ortalı olduğu nnıa~ılmı~ ve berin hakikate uygun olmadığmı keye maruz knlmndrkça ha.re .. 

telefat yoktur. tahkikata ba§lanmı§tır. beyana mezundur. kete geçmeğc mütemayil olma .. 

Ucrlin, 16 (A· A·) - D. N. B. 
bildiriyor: 

1spanyolla.nn bir davetini kabul 
eden tilmgcncnıl F.ischcr ,,.on Vei. 
kf'rsthal, Toledoya gitmiş ve bu _ 
rada, Alkıı.zar galibi general Mos
cardo refakatinde, Alkazan ziya
ret ctın!ştir. 

. Hadrid, 16 (ı\. A·) - Himmle. 
rin Madride, önUmUzdck! cumar _ 
tesi veyo. pazar günll g<'lcceği sa. 
mlmaktadır. 

Türk petrolü 
Ramanda bir 

tasfiyehane kurulacak 
Ankarıı.dan bildirildiğine göre Ra· 

man dağındaki petrol arama saham· 
na önUmtızdekl ilkbaharda bir tasfl· 
yehane kurulacaktır. önUmnzdekl ıı.y· 

hırda TUrlt pctro!UnUn isUhsallne 
b:ı§lnnmuı: mOmkUn olablleceği tııh· 
tnin edllmektedlr. 

- l{öylil kw U.rsayı Dnnimıır- - Ursa .. Al!nhm lanetleri üze· 
ka. kralı kaçırmış ve kız Danimar· rinize ynğacaktır.. Siz, bilmiyerek 
kanr:ı krnliçesl olmuş? .. Krnl lvar- bir cinayet işlediniz.. . 
dan bir oğlan gocuk doğurmuıı··· Kral lvar deh3ctli bir sır öğrc-
Altın i~lcmeli ma,·i esvapları, ha- neccğini anlam13tı, titriyordu : 
ruıda ipckden bir örtUsli va.rm1ş. . - Sen kral h ·ar, sen kızınla 
Bilckle:-i, parmakları, üstU başı, evlendin! .. Sen de Ursa .. Sen, ba
b.lezikler, ) ilzUklerle doluymuş... banın karısı oldun! 
Diınyada hiç bir kadın 1- Aluf, bundan sonra, mera.sim sa· 
Yann Ursay:ı ve hiçbir erkek de lommdaki Danimarkalı asilzade • 
Ursantn 1var:ı sevdiği kadar sev- lere döndU : 
mf"mi!} · Kral ve cengA.verlcri ma· - Scnyorlar .. Şövalyeler .. dedi, 
ccra. peşinde dolasmaktan vazgeç - titreyiniz! .. Çünkil artık memleke· 
miı lt'r~ Çift~iyo iyi bnkıyorlarmıs.. tinizin üı;tünden bulut uçmnya. 
Mr-mlekette bet.bereket olmW}-· cak .. Güneşin ışıkları sizi sarma -

Bunu i:;iUr fşlbnez kraliçe Alut yacak .. Su kaynakları kunıyacak .. 
ge!l'llci!erb1e C'mretli: Del1ı1et içinde sessiz duran şöval 

- F.n gUzel ge milerim donan. yeler. birer bın-r çekildiler, ve çe· 
nn · Da.n.imarkayıı gidiyoruz!- kilirlerken, arbk lvnn kral tanı· 

Baba Erenlerin Ramazan f ıkralarz 

Hiç biri deiil l 
TE UA Vİ bit~, me citten ı;ıknn ce.maat, he. 

yaz e n tariler, Şam lırrkıı.larlle mahnllo 
ı.ah~csindeki kcrcrctlcrc bağdaş kurnıuşlarllı· O. 
rucnnnn keyfini ~ıkannak i~in, bakır <.' l"L\'elerıle 
pl,mi~ kahvelerle, kehribar !lllplı yasemin ı;ubuk. 

ları1a clgaralannı itlyorlArclı· 
ilacı :Cekta.5 kullıırmdan den l~ Rulıullah, kaç 

7.amand ır kolladığı bu frrsah knçınnadr, ihtiyarla. 
r m kah\ C<lc ~ene ka\'aflığr ctmclcrindl'n , mahal
le clrllkanlılııriyle, irlllufaklr, f'nfarill, tJ\kkcll, ta
kunyalı, fesli, ha~u ~·ık, yahnal ak, ıı:ıntnlon!u, 
eel<etıı, dirsekleri clellnmiş pamuk hrrkah, , ·elhn. 
sıl her 5cldl n kıyafette her dem ?iyadclcşcn 
plir n r. e ~ocu'til:ı.rın, ılarnlunn glinıbiirıletc giinı. 
biirdcte: 

Bu aya sulUın ayı derler, 
Kaymakla baldan yerler, 
F.a.elden adet kılınmL'j , 
Bekçiye ba.h"iş ,,.erirler! ' 
Mani ini o!rny:ın abani !'tmldı ,.<' po{urln b~k. 

ç-1 babanın arkıısıno. 1ak1lıp mahalle nraJarmıla. clo. 

111 '.l ~ :•'',..ı 1' ~·','•f~,1.~ı .. , *' ·~.~ •. I 

Jn~ruasınılan i-.tifadc ederek nıahhub ce.nmı m cs • 
ehle alılı · \'c m ihm bm a rkasmda ı.-urdoğn ~illn gfr 
sofrnsınm ha~ml\ 'oturdulıı.r· 

Dirk~ kade h parlattıktan ıı;onra baba erenlf'. 
rin <·anı !;Cktı, ~öyle Jıafütrn bir nefes okumaya. 
ba5ln<l r: 

Aynayı tuttum yüztime, 
~ahım görlindü gözüme, 
Hlı Alim, Alim, hü şahım hü, 
Hü, gerçek erenler demine hü! 
~fı•şnıt :ı.<lıı uyuyan mücz?.in frla~Ja yalni m. 

dan fırlndı, lıalı:ı erenlerle mahbubunun yanma. 
gitil· n en·i5 J:ııhullah, kadehini ytı\·arlamı~, me. 
zo :ılıyorctu. Uunu gören müezzin ha31urdı: 

- ll<' ;\·fnlla.lıta böyle rezalet iı_ılenlr mi! Bu 
ne cdep .. Izllk, hu ne yiizcıüzlük, btı no <lfnodzllk 
bire katmer li r.ıt-l'nn ! .. 

llnzrct istinni bozmadı, hi~bir ~y olmamış 
gibi cernp nrıli: 

- Xe o, ne bu ı .. Ilfı;biri dci;n ... Sade yerıılı. 
lik lıoram ! ÇJı~I.EBI 

Ertesi gUnü de &ıkso11 gemileri madrklarmr söyledile r· 
Darıınarkn yolunu tuttular. Ursa gözyaşlarma boğularak ~ 
Kraı fra r Saksonya ltraliçe.-;int kralın ünUnde diz ci:lktü İvann a- MELEK ZEVK • ıNCELıK /.~ kıns!z \'C garazsız kabul etti. Par· yaklarmı öptü. Sonra, beşiğinin 

! k nıer"'...sim yapıldt· Erkek her içinde uyuyan o~lunun altından Uç 

l;n unutulmasını istiyordu: Kn- defa öptü. Sonra bUtUn mücevher· ~: Sinemasında ve sonsuz hir ımhknlı:ı. şnhese rı • ~ 
d:n ı.se intıkaIIJ hırsı içi:ıdc idi. ll'rini çıkarıp attı. ~ ~ 
l'rkek: Bır ntm iizerint' sıçrayarak dört 1DJ y lUJ K L u 

- Sa.ksonlann kraliçesi .. Her nala süımeğc bar.ladı. Issız bir sa- : WJr ~ 
:\ i unutalım ... &na ynpılmı~ olan hile ula.ştt .. Orada, ha)'"·andan ine- K~ l5t 
ır ve sebepsiz hak:ıreti ben unu· rek dcnıze doğnı yilrlidü· Köpilklü · 

l \orum··· sular diz· kapaklıırma, beline, me-
1 y Il 1L lI) lI z 

D eli· I~~dm d :ı. : me>lPrine, omuzlarına çrktı ve gü-
- Dammarkalılnrm kralı .. H e r zel bn..sı11ı örttü. 1 

''İ unutmak isterdim fnkat bt>nl Kral !vara gelince, o da bir sa· Fran.rzca söı.lil _ nnsrollerd~: 
('. ~lrrplnk ~:>) ~ak g emide alıkoy. ' b~ t?k ?:ıo:m~ g.emisinc bindi- Sert • r.OB E HT l'OU~G • MMtY A 'TOR • n t \~'K MOR<iAN 
l" ın • 0 k.z g ün r kiz gecC'nin hır tUzı:arm onlınrle frrtmalt d<>nl· A . y 1 Ftm:s DO iYA haberleri 
.. !ı bir ha ır"t!~ clm '"a dı .. ze seıl :ı. Ve bir dııha Danimarka· ı ı D?liKAT~ 1;:: · eııl ı;lıı loca Jınlm:unı~tır. Xıım.'lmh koltuwıar bu M-

C"'n? b:nı \'ttdi ve kralire Ursa- ya c. .. .rm1"df. . ı:- . . ıa!lllllUIHWUHıınıımıııı 
''" doncrck şunları ila \'C etti : ... .Ahıntt Bülend KOÇU , ·l!Mlllli!ll'ıi!IJllflbahtan nldırılrıı3lıdır. '.Iel. lOS6S mıımu1111nıı BMHlll 

makla beraber, Balkan vakayil
ni dikkatle takip etmekte oldu .. 
ğuna işaret etmektedirler. • 

Romanyadaki komünistlerin 
kuvvetini tahmin etmek mUm.. 
kün değildir. Orta halli Roma.nr
yalr, bir Rus işgali imkanmı 
korku ile derpiş etmektedir. Fa.. 
kat kendi arazisinde Ruslarl• 
Almanlar arasında. !bir çarpışma 
vukuuna. mani olamıyacağmr 
müdrik bulunmaktadır. 

Hadiselerin 
tefsiri 

(Ba' tarafı 1 nclde)' 
gün İngiliz basvcldll Çörçll buna 
a.vam kamarasmda açık~ ııöyll!di· 
Ameri'kanm da bu nıcseledo lngU. 
tereyle ayni flklrdo olduğunu ili. 
\"C etti· 

E u değlııikUğin 5ebcbin1 hep~ 
biliyoruz: J aponyanm A.ImaD!Sı 
YC İtalya. Uo ilçüzlü paktı imza et
me. i ,\mcrlkay:ı korlmta.rıık lngiL 
tereye yardnndan ,.azg~irmelc i. 
ı;:indi- Ilalbuki ·bu J1:ırcket Anıcri. 
kada t amamen aksi tesir yaptı· 
Amerikalılar laıdılar· Tehdit ıar
~ıı;mda boyun eğmiyeccklcrinl L 
lin ettııcr- Netioe bugün B~
ya. yola Çin hükibnctfne silah gon. 
dennc"n: için aı;:ıJmıs bulunuyor· 
Şimdiye kadar J aponlar ~ep 

Yüksekten J.:onu_şuyorıa:nJı: •'Eğer 
Binnanya r otu ~ılırsa barbedr 
rb:.,. dlyorla.rclı· İngilizler tehdit • 
n iinde geri ı;:ekilmedJler· ~ 
.Japonlar ne yapo.cal<f Tchdi 

0 
e n 

tahakkuk e ttirebilecekler mi· 
JIASAX KWIÇı\Yl 

General Veygand 
Tan asta 

Havas· Tunus, lG (A· A·) - ·•o 
General Veyg'.Uld t~y~are 1

' 

Cezairdcn bura:rıı ge!?J'!J~.tr· 



lanna uzattı· 
lhU:yar lrabile .reJ.11 artık terte. 

m1z olmq, havlunun içinde plaa. 

ne bir mamara}'a btirlDJdftll· 
Boğaz::na a.ban kö~ kaç$ L 

çhı muttuıll ~·· 
Çiftl!kteki 2eDcilere .müW&t o-

ff A B R it - Aksam P""''a!P 

ODEON 
Yeni ~ıkan 

Lika PIAklar 

MOzeyven Senar 
No. 270391 C:: Bad!~~ KaYld 

&ı enııalııis plağı h.. halde dinleyiniz 

larak yarım cim tauı wrJJdl· ao. Beyoğlu Halk Sineıntm 1 Rcqit Raa Tiyatro.u 
gomiye cellnoe. ba Wdiıleye • • &.&tin 13 a 3 fiMn birden: Ballde Pişkin beraber 16 B. lef· 
bebl.yet Tennek eU.ımll ile kD'k ı - Ta.rzanm intlkaı:ıu; tıırSı:e. rln tal'!amba gUnll akaamr. Beya-
sckiz saat hapec koauld•· 2 - Gangsterler kal"lıkarf?Y•, :utta,, :Marmara airıemismda 

(.l>eemm 9Gr) 3 - Kahraman 'dvarl!cr· ••Karmakan"f.<" Vodvil 3 perde 

• 

Mektepler açıldı 
Şimdiye kadar olduğu gibi, bütün metct.&> 

kitaplarınızı ''VAKiT,. J,ütüphanesinden ko
laylıkla te{larilt edebilirsiniz . -----· 

Kirahk kat ve odalar 
l\nkarn Caddesinin en muteber yerinde tevkaıtdt nazamli. 

havadar ve ardrnbk bir kat kiralıktır. Ayni binada aynca kirahk 
odalar d3 vardır. 

Vakıt Gazetesi Idarch::ınesine müracaat. 
• 

tstanbul levazım amirliğinden verilen harici askeri kıtaatı ilanları -
Ap#ıda )'&&dl lll&Y&ddm kÇ&lı zı.111& ıekslltmeltrl hlnJa:rmda yamll gUn, •at Ye mahallerdeki aakert .aatmaıuıa 

komisyon!Armda .)'&pılae&ktır. Taliple da lruı1llıl 'utblarlle leklit mektuplamu ihale .aaat.Jadcn blr A&t enet ait 
oldugLı koml.lyoııa vermeleri. ŞartnamE'lerl ut udutu 'komiQ'On~ g6rll.lilt'. {llA) (aa&S) 

C1nsi EkaUtmenln ,apı· Jıllld.arı T11tan Tenıt.n&tı 1Mle g'QDU ft eu.U 
ıacaıı yer lir& Ura 

Sadeyağı Erzincan 2?1.000 kilo ~ 1875 
Bulgur Ankara Lv. Amirlltl 170.000 ., 16.600 l912JIO 
K. lılcırdmek Aaıııara LY. Amlrlltl 80.000 ,, 18.800 llOO 
ilci~ veatre in§UI Kayıerl 21.:582.lll l7'880 
Sacleyacı gn1ac&n JIAIM ,, t&.toO 18Ta 

• • • 

11110/NG 11 
17/10/MO 1& 
H/l0/N4J llJ 
17/10/NO 16 
16/lO/MO 11 

A~tlda JUlh me-raddnt b.pah ara& üSJtmeleri hlaalarmda 7U'lı &11D, 18.&t 'Ve ına!ıaDerdekt askeri aatmalaı& 
{.c:n1ayon1arm".a yapılacnktır. TallpleriD ka.D11Dl ....ıkala.rU• telcllf mekt11p1&run Uıale anUm•den b\r saat nnl 
:.ıt o.ı.:ıııu Jtomkyoa& wrmeled. fertaamelerl ltomlıyonlarmda gertllUr. (1274) (9910) 

C!nl1 lbalentn J'aJll" Kikt.arı TUtan tııaıe gOn ve ııaau temllı&tı 
Ura 

Sadey$ 
Yulaf 

Kunı ot 

ıacaaı~r ~ • 
A.dan• 34.000 kilo auoo 4./11/940 
Ntıde 960.000 ,. 72.000 4-/11/940 
Nıtdo tıe0:000 ,, ıu.ooo 1/11/940 
Nl&'de §.000 ,, !IS.~ 31/10/910 
srvaa &DO.eoo ,, aa.ooo 7/11/NO 

••• 

10 
16 
16 
16 

ı• 

-
ıo.soo 

4219 
2t11 

Aptıa& )'UllJ moY&ddm kapalı •rfla eluıUtme1erl b1Al&rllld& )'Ulh g9D, 8&at ve mahallerdeki askeri utmal· 
ma komlqoalarmda yapılacaktır. ~pJerbı kanuni vealkalarlle teklif melı:tupıanm Jhalo naUerinden bir ıaat 
cvvd alt oldulU komllyoD& vermeled. ~ıed ~- sermar. (11T1) (9870) 

Clml K1ktan 'l'atan 'Jem)Datı thale gtınU ve aaau IJRJeDtll J&PI" 
lira Ura 1ae&I ıyer 

Mef11 odU11U !2f0 tola 22.tOO 17.0 25/10/9'0 11 Gelibolu 
Kete od'llDU lUIO ,. llliOO 8U.GO 2?1/10/NO l1 GelUıotıı 
Mete odwıU nt ., 11.JM 119.80 2a/10/NO 11 GeUbolG 

Mete odunu 1111 .. ıa.aao U2&.TI 215/10/HO 11 Ge111ıolu 
Arp& au .. ..- 11ST.a 221101HO u ıı:ıasıt 
Arpa • " •.TM ımus 21110/tfo 16 Btftrek 
Kuru fuu1l'8 ıao .. a.ooo ııııo ısııo1D1<» ı& ~lfde 
Kurut ot 1DO 11 81.00I 4'1'11 22/10/910 18 Nitde 
Saman 1330 " • aa.JIO 2'92.T& 21/10/910 l& N\gde .... ,. . 

Af&Ctd&Jd meY&dm lrq&ll arda dlıQt*eJeıa ~ J'Ulll ..._ .. , .,.. mah&Dt""1tl Ubrl •ta .._ 
ma komisyonlarmda 7&Pl1ac&klıl'. 'talSıılertn kanımt vealkalari718 takllf mekwplarmı lhalo saatıııden bir saat eneı 
:ıJt olduğu kom1.l)'on& vermeıert. 'artnameıert kom11Joalarmda ger.ııor. • • (1210) (tmı 

_ _, EtuDt.men1D 7&Pllae&tı ys llfktan Tutan Temtııatl thale gQn ve saati 
Cl:w, Ltra Un 

• 
Kuııı ot Edirne &nayl )uflumda. !000 TClll 110.0()0 82SO 
1nJaat tzmlr L•. tmlt1lll -.etT,tG 2751 
Tevhid •mert maa bqlık. Ka,..rl nn Adet .. f.t15 5581,12 

••• 

28/10/910 
28110/9'6 
215/10/9'0 

11 
11 
17 

~da ,.uilı menddm kapalı zar rıa ekllltmeleri blza1annda yazılı cUn ve saatte blsalarmda J1lll!1 ulml 
satmalma. komllyonlarmda yapııa.caJıtır. 'l'allplerln kanuni vulkatariJe teklit mektuplanm UW. ... Uer1nden lılr 
saat evvel alt oldufu koml.lyon& ftr'melel'l. 'Şartname\et1 koml.ayonla.rmda görllltır. (1200) (9518) 

ClnsJ ı:untmea'nlp Ktkt&n Tutan Teminatı ibaJ• ıaa '" mu 
7&Pı1&Call .,_ Jlra Ura 

Yuıat Kanlsa ao.ooo kDo GS.800 4410 
Odun art.. ı.eoo.ooo · .. : sıuso 2G11 

Yulaf. ı.tacia. '81,000 • I 11.920 2314 
Bulgur Kayeert JTO - 2T .000 2()2~ 
suğd&J mdtnlmUI KaYMrt 4.000 .. H.000 3900 
Yeni ~1 ) l.0.000 adet 12.000 900) 
Kftstamet çunt) Ka711ert &.000 .. Cl.000 37&) 

••• 

IT/10/ICG 
18/10/9'0 
17/10/MO 
11/10/NO 
21/10/140 

ıt 

ıuo 
u 
11 
JT 

2(/10/940 H 

ğıda JIWll mevaddm ~ ektdltmeJerl bizabrmda ft.Z'lll SilD ye saatlerde hizalanndaltl askeri Mlm 
alma ~omJ.ayoaJ&nnda yapı1acütır. T&11pleı1D k&Dunl vealkaJarfle thata BIL&Undc:ı alt olduğu kon:lsyonda bulunma 

ıan. Şartnametm koml9)'oalannd& gOrWttr. (128•) (9818) 
etnat Ekatltmemn J.llktan Tutan Temlll&b l!We ;;ıın ve s3aU 

200 ton kuru fuulye talip cıkmaaığlııdan pazarlı:t 25·10 9i0 .ı;ut 1' .. 
Ankara Jevuım Am!rllği aatmalma kom11yonUD4& yapili:.cakt.ır • .lfWıa.ınaıell 
bedell 6'.000 lira ilk teminatı 3300 liradır. ça.ıtna.mu1 220 klJnll& ko~· 
dall almır. Bu mlldcı.t lçerl&lndc:ı taliplerin Jwaunı naikalarlle kOmbı1flM mil· 
rac&atl&n. (1270) (9884) .. . . 

lleberbae toluDlıl edl1eıa fiyatı ' Ura o1u 6500 adet •OIU av nı. ,._ 
amkla AUJl AJmac.a.kbr. Pazarlığı 21 • 10 • HO pazıuUlll g1laQ ... t 11 
dedir. JıCat'l tuıinatı :l700 Ura olap prtnamesı 'Ye albllanel& IOmlqoDda 
Coz1Wl,r. Taliplerin mua17en n.ktte Ankara M. M, V: Satm Alma~ • 
)'ODllDda blllıuımalı.n. (13H) (966•) 

••• 
600 takan çltt atlı araba kcıoumu takmu ınUtuhhlt naıa •• MDbma 

l>az&rlıkla Mtın alınacaktır • .llıBJesi 23·10-940 caıpmba JbU aaat 18,U te 
1zmir Lv. l.nılrllği satma.tms komJa)'onund& yapılacakta. Tahmin. bodetl 
'°-000 Ura. ilk teminatı 3000 Uradır. Nllmune Vt prtn&metıl komlqoo4a cG· 
rwnr. htekWeriıı kanulil TnikaJarile 'belll aaatte kOll11qona gtelmelerl. 

(1278) (991') 

••• 
lJ0.000 kUo cıır •tl kıt.palı arııa elmUtme.19 konmuatur. J1ıalelll 8·11 "NO 

ptl aat 18 da C.Uboluda Ubrf atmaıma Jtoml8ycıawıcla ~pdM&lttlr. 
T&bmln bedeli S0.000 lira Uk temlD&tı I~ Unıtır. T.ıtplertJa lı:uuiDl ftlllca• 
larlle teklif mektuplanm 1lıale eaaUnderı blr aat evvel koıalqoD& .,....... 
rL (1271) (9905) 

••• 
Afatlda yuıtı mevaddm pazarlıkla oklılltmul ll·l<>-MO S(latl uat ıt 

dan 17 :re kadar K:rldareJI ıuıkeı1 n-.nalma komlayoaunda 7Çılecütlr, Ta• 
Uplerln komtayona gelmeleri. (1278) (~12) 

Ton cınat 

30 pb't.DÇ 
40 J'uuıy. 

s fehı1ye 

10 ıadeyatı 

10 pker 
7 
s 

uoo 

sa.bun 
hayvan tun ' ...... 

Parça parça 13.500 liralık artır tt!. . . .,,. 

80 
20 
10 

mercJme)( 
nohut 
tuz 

• 

Garnizondaki birlikler emlmm ekmtklik wılarmı temlıl J~ (1200000) 
kilo bufd&7 ltırdınlması kapalı S&rfla ekslllme)"t Jtoaulm~tur. Muhaaunen 
bedeli 8'960 n muvakkat temlnatı 6373 liradır. Şartnameat heqUD KO. da 
cörWebllir. lııaleJl 16 birinciter.ın D.o çarpnıba günU aaat ıo da Ula K. 

blDaamdakl Ko.da yapılacaktır. lateldilerln bclll ıUn n eutta btr aat 
enet sarftarau Sanmmda lcotDlaJon re\alltifte vwmtlerl. (U68) (9121) 

Kiralık · depolar 
Ankara caddesinde Orhanbey Han zemin katmda ft maktnt 

yerleri istiyenlerfn Vakıt Matbaası idare memurlu,luna mQracaat 
etmeleri. 

Sehir Tiyatr-~·· 
Du a]qam 20,CO da ii 

Tepebaşr Drnm ktsm:ncl!l 
Otl"llO 

Komedi kısmmdll ak!'",:ım 20,30 da 
Yalı u~~ -

Göz Hekimi 

yapıl&catı yer 
Emaye ms.tra Ankara Jıl.K.N. 
:revhtt eeıncri iskeleti Ankara K.K. V. 

D0.000 acJet 
a.ooo adet 

120 Kr. beben 
'80 Kr. beheri 
li.87UO 1.r. 

L1r& 
~ 
3tM 
23:)2 

t900 

21/10/&fO 
lD/10/940 
24/10/lHO 
22/10/9W 
17/10/IMO 

.14 
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Dr. Murat R. Aydan 
Be)-otta • Parmakkapı. imam 
ıokalı No: 2. Tel~ 41&13 
Muayene vt her türlü slt 
ameliyatt Fdıar• iç11ı parana.. 

Yol lnpn 
U.ı:ı 

Demir karyola 

Balıkeıllr 

BahkNlr 
Ankara LV. 
&mlrUl1 

Yata!t, fr.UDU1c yutık Ankara LV. 
&mlrlllt 

~YRAGUVll NASIL: 
KURT.ARDIM 

Y Milli Roman 
~zan: rskerıder F. Sertellı 

~eli • 28. 
birı rarsun? Burada oturan >arısından sonrc. • kaıatl1 vurulur 

': t~ ~? mu )-ahu? Burası ne acaip memıe· 
~~ ~~~~r ı>enc:ercden gör keti 
" -~'1tl }.~anı Nuri ı-.~: _ tstanbut ~ler bura}·a. a ku· 
\~I ""lsb~ U'C')'W• 

~iır utnn ~!lfmlemicı.· zum! Bir milyon insanın içinde i· 
11' 

1 Uiıı t :w .... ~ urarak Saranın yisi de bulwıur. kötüsü de. 
~ Ylhidü: Mü<:terilerden bi~u uyanını' 

L_ lia,lt Yillı)or mu? olacakİar ki, ü.;t katlarda da ayak 
~ kap~Yanıktır. sesleri ,.e hsıltı:ar i§itilh'Ot'du. 
l~tır lörundu: Biraz sonra. sert bir ses y{lksel· 

ı..: \'ara Olnıa. Mehmet e· ti:: 
"it L_ I} 1 ~n•1ı 

"'itıa <>l~c:a· ~utdUler. Herh::ıl· - Eliza ... bir şeketti kam·e 
\r'nlA ıc. .. ler 1 m:maraya .• 
.. --. · htnı de ıece· Mehmet başını sallayarak IÜ' 

400 ton 
30 adit 

88 "' 
81 ··' 

lümsedi: 

16.5 Kr. klJOW 

- Neredeyse sa!>ah olacak. B:.: 
saatte içitir~mi be? 

Eliza kahve ocağına girdi. 
Sara sigarasını yaktı: 
- Yedi numaradaki mü,terimiz 

sinirli bir adamdır. Tabanc:t tt"I· 
ni duyunca uykusu kaçmıştı. 

- Hakkı var. Benim de uyku.'TI 
kaçtı. öyleyse matmazele söyle de 
bana da az şekerli bir kah\·ecik 
pişirsin, madam! 

Sara. sigaranın birini söndü· 
rüp ötekini y::ıkıyordu. Mehmet 
kahve içiyordu. Pansiyon sahibi 
çok heyecanlıydı: 

- Çok fena oldu Nuri beyin 
wnıluşu .. diye söylenb•ordu. 

Mehmet önüne bakarak oordu: 
- Bir tehlike mi ,·ar, madamı 
- Oyle ya. Hastanede, poliiler 

Nuri beyin hüvlyetinr 10racaklar. 
tim olduğunu anlayacaklar .. Ocla· 
mıı ıetip arayacaklar. 

2111oıtı.ıo 

- O halde odasında 1üphell bir 
şey \<ırs:ı he~n gidip kaldırma· 
ltsin ! Sonra bize de belki sarar 
gelir .. 

Sara hayretle Mehm~in yllzU· 
rıc baktı: 

- Ne o? Sen de kendinden tüp· 
he mi ediyorsun? Nuri beyi vur· 
dularsa, bundan sana ne? Yoksa 
senin odanda da ıüpheli ~ş)·a mı 
var? 

- Hayır. Ben ne kendimden 
~üphe ediyorum. Ne de odamda 
~ilpheli bir şey var. !stiyen gelip 
arayabilir: Fakat, buradaki mtlşle· 
ı ilerin hepsi Türktür. Po is ara~· 
tırma )•apmağa ıelirse. belki bu 
yüzden rahatım11 bozulur. 

- Endi~n bundan ib3rel!e, 
merak etme. Mehir.et efendi 1 Be 
nim her rerde elim \'ardır. Bura· 
ya kimse bir şey yapamaz. Fakat, 
çok merak ediyorum: Acaba, Nuri 
be}•i kiııı vurdu? Onu-bir yakala· 
~am, alimallah deri!lini ~·Urd\lıil· 

Ahmet Alckoyunlu 
ıaıcatm, 1 aıtmhMıe Pa••• No • 
Pazardıuı nıaatda ber~ '""' ı~ 

ll'D a('flra ı elt!ton 401 :ı> 

Rli8-

rüm. 
Hcrhakie bir clü~anı olsa 

gerek. 
Sara )'an gBzle ~Ieh.'lledo baka· 

rak: 
- Ben onun düşmaıunz çok iyı 

tanıyorum ama, ne • yap3yım ki, 
elimde hiçbir em:ıre yok. U11te ik 

bu düfoln2n, aptal rolü oynayar~' 
bcpirni:d kandırmağa çalıpyor. 

M('hmet, Saranın bakıcıından 
ku§kulandı: 

_ Ne demek istirorsun. ma· 
dam? Kimde'?\ tüphcleniyorı:an. a· 
çık~ söyle de. e'birl ~iie katilı bu 

Jalım .• 
Sara bır s gara daha y~ktı: 
- Kur~unun uz:!ktan. } ani bir 

~ncercden a.tı.dığmı sö~lüyorl=ır. 

Bence, Nuri beyin katili, §U d:ıki 

kada karsımda duruyor ama .. d~· 
dim ya, elimde bir §eY >·ok. 

Mehmet birdenbire şaşaladı: 
- Ne diyorsun· maclnm? Katil 

ben rnJyim? Fakat, insaf et biraz .. 

lfAllB'e atoaı 
oıanaz 

Ben bu sesi du)·duğwn zaman ya· 
tıyordum. Deli gibi ;yerimden fırla 
dıın. Nuri be)·e &elince o:ıun he 
r.ü: yuıünü bile görmü' deiilim. 

- Yüzünü görmeğc lü.."'UID yok. 
sen, §imdiye leadar birçok kill\Se• 
!erin, s:ı..'1Uln a'tm<ian naslı ıu }"i.ı 
rüttüldcrini gördüm. Bana m::ı":ı.1 

F>öyleme! 

Mehmet hiddetinden ne 6Öyli· 
rcceğini bilmi)·ordu. Ev ıahihlne o 
kadar kızmı~tı ki.. Eğer Sara bir
dc:ıbire ·bir ~rd~ t~anıdan alma· 
mıs olcaydı, Mehmet Yahudi ka· 
ı ı mı to!mtlarıp otelden kaç::ıcak· 
lı. 

Be:cl • ..!t versin l.i, kumu kadın, 
~ lchmedin hal ı;e tavrından. ne lca· 
dar hiddetlendiğini an!amış ve ~s· 
ınu~tu. 

Koridorlarda b:ıstıyan ayak tı· 
kırtll:ırı yavas yava, diniyor, gü· 
ı ultit kesiliyordu. 

• 
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FUTBOLCU PORTRELERi No: 16 
----------..... ---------------------------------------------~ ... ----~------------..-------------------------..---

·· rkiyed yer$ n • 
uavın 

fu ocii n • 
1 t 

e (V .. ~ uz_) 
eziyetleri .. • oyan tarzı ve b a iye ıerı teer baldo ımJıhmtıu) 

TUrltlyede yetl.,en yüzlerce fut- ı ta knvgasıyla L, göerceğine kana· 1 Kusurları: 
bolcUnUn en meşhur ı.·e en kıy- at getiren bu delikanlı boksör fut-
metlilerindendir· Blr futbol merak- bolcüden herkes yılmrştı· &;an ~blyete ~pılrp hll'Çm· 
lıst olsun da (Yavuz İsmet) i ta· Bu içi içine sığmıyan, gayritabii l!:ştıgı, aoğukkanlılıgmı kayb_ettl
nımasm buna imkfı.n yoktur. Hem çocukluk ve tecrübesizlik devresi. gı, şahsi oyuna kapıldığı vııkıdir· 
atletik meziyetlerine (vücuduna, nl tsmct pek çabuk silkip nttı. İsmet Tilrklyede yetişen mua
kuvvetlnc, sertliğine, nefesine) Derhal ko.vradı ki futbol lta.bada- v!nleıi.m.lzin en teknik ve en cner
gilvcnerek, hem de futbolUn bll- yılık oyunu değil, incelik, nezn. • jik ohntdır· Senelerce (Yaşa Ya: 
tün lnccllklerlnc, tekniğine vakıf ket, disiplin ve teknik ıstıycın gtıç vuz) (Va.r ol Yavuz! .. ) (Bırok.ma 
olnrak - ı.•e her Udsinl de birleş.. bir spordur· İşte bu dilşilnceyle Yavuz! .. ) sodaları statlarımızı çm 
tirerek • oyun oynıyan blzdo pek ç.ahşmağıı başladı· Ku\·vetll ve' çe- çm öttUrmil§tUr. tsmet ha.lkm l· 
ender yetişen, çetin, snğlam, e- vik \i.icudun:ı ııtletik meziyetleri- çinden gelen bu alkış, teşvik ve 
nerjik, bilgili harikulade bir fut- ne bir do ts'mette tam manasile takdiri arasında, ta."ll manasllc ya
bol yıldwdır· rufooı tekniği ve disiplini HA.ve o- vuz bir futbolcu kudret ve llya

ttk kllibil Galo.tasa.rnydır· Sonra 
Fenerbahçeye girmiş, sarı - Uici· 
verde candan ba§lanıruş. KlUbUne 
oonelerce unutulmaz hizmctierde 
bulunmuştur. FutbolU btrakmcaya 
kada.r da Fenerbahçeden ı:ı.yrılma
mrştır. 

Mllll, muhtelit talamlarnnır.da. 
Fenetbahı;ade, tam bir liyakatle, 
merkez muavin vo yan muavin o
larak futbol oynamıştır. MUtead· 
dit futbol seyaha.tlcrlnc, ollmpl -
yatlara iştirak ctınlştir· Ecnebtıer 
tarafından dahi her yerde takdir 
edilip ıılkışla.nmıştır· On beş defa 
beynelmileldir· Futbolden maada, 
boks, qtlet.lzm.. hokey, denizcilik 
ve tenfs sporlarmds. da. meharet 
vo muvaffakıyetler göetermiştir. 

!mnet, mUtevur, mert, iyiliği 
seven bir a.rk:ı.daş olnrak tanm -
~tır· Saf denecek derecede _ ve 
hor eöylenene inanacak rnddede • 
temiz kalplidir· Fesat değlldlr· 

Ar".tadaşlarma karşı Qok samfmt .. 
dir. Seyahatlerde kendinden kil -
çllk olan arkada§larmı bulunmas 
ve eşsiz bir ağa.bey eefkatlyle ~ 
Ytnr ve korur. (İmnet son sene
lerde tamnmiyle değif;ır1.1i§tir. Bi
linmez hangi .sebeplerle birdenbi
re spordan, sporcudan, klUptcn, 
fut.bolden, maçlardan hatta a.rka
daşlnrmdan bile nefret eden bfr 
in.san halini almıı;hr· KlübUne bir 
defa uğradığı, bir tok mnçı gör 
meğe geldiği vaki değildir. Bazı
ları İsmetin bu hallerini gururuna 
hamlcdiyorla.rsa da, bilflkis İsme
ti mllteva.zı: ve çok mert' olnra.k 
ynkındmı tanıyanlar bir nn için 
bile buna. kat'iyyen ihtimal ı.·cre
me.zler. 

lsmet ~n zamanlarda, nedense 
sporla aW:asmr kesmeği ıırzu et· 
mlştlr. Miicadele kudretJnl b:ırak
J?U§hr· Spor ~lerlmlzdc, klil1'Unfln 
idari §cld.llerlnde eskiden amansu; 
bir münclcldtken. artık ''Neme ııı.
zım. Ben m1 ıslah edeceğim ne 
halleri varsa görsllnler!,, der 'gibi 
IAka.yt • bir • hal almıştır. Bu yüz. 
den, !Sınetı nchima kuvvetli ve 
d{lrilst varlığından çekinen spor 
İfi}erlmlzdc tufeyll yaşzyan birta. • 
kan kimseler de, ba§larmdan böy
le çetin, lre.rakter eahlbl bir ınıi
nekklclln git:mcsile, rahnt nefes 
al:ml§hr, memnun ve mUstcrlh ol
muşlardır.) 

Tip], oyun tnrzı, husu ıretJcri, 
mcrlyetıerl YO noksruılan: 

U%tlllıı yakm bir boy. Adaleli, 
senelerce sporln yoğrulmuı, demir 
gibi bir vUcut. Kumral saçlnr ,.e 
açık ela ~özler. GUzel blr yUz, ın· 
ce bir hususiyeti olan manalr bir 
ağız ı'e dudaklar. Sert bir yUrU-• 
yUv, keskin b:ıl:ışJar. Tok, kalın 
,.e erkekçe b1r konU§UŞ··· 

Dalkn,-ukluk nedir bilmez. Ken
disini hiçbir zaman kimsenin ya
nında kUçUk dilşUıınez. Doğru söy· 
!emekten teklıunez. Spor ve aile 
terbiyesi mllkemmeı. Zıı.ma.nma gö 
re b:ızan çok asabi \•e suratlı ba
tan çok neşeU ve güler yilzlU bir 
futbolcu. İşte İsmetin tipi ve mi
zacı .. 

lsmet futbolü oynadığı Uk dev
relerde • ki o zaman ayni mman· 
da boksllrdU - a.sıı.bI, sert ve hnşln 
ta!>i:ıtlıydı· Sahada ndetA Ali kı. 
ron b:ış kesen gibi kendine ruh· 
Bll' bir cakayla dolaşırdı. ''Gözil. 
niltı Ustünde ka..şm \'ar ... ,, diyene 
yumruğu yapıştıracakmış gibi bir ı 
h:ıller taltmırdJ. Vücuduna, kuv
vetine, yumruğuna gfıvenen ot.ra
fı korkutup, oyunda zorbalı~'l, ha.t.- 1 

lup yerini bulunca sehada. luı.ki • katiyle, uğrnşmtş, kan ter içinde 
katen yavuz, mııJılı., spor terbiye- didinmiş, çalışmış, bırakmamış, 
si mükemmel, nstad bir futbolcu- geçlrmeml§, memleket ııponı için 
mUz oldu· bUtün varlığını koymuştur. Bun • 

Mczlyctlori: dan dolayı da dalına halkm. kal-
Çevfktlr. Kuvvetlidir· Sağlam- binde var olmuştur. Ya..,amışttr va 

dır· Bir mnç değil, arka arkaya fki y~zyııcnktır. 
mııç yapacak derece nefesi mü· Bedri Gilnoy 

kcmmeldir· Mukavemeti, enerjisi, 
yılınamazlığı, koşusu fevkalAdedir· 
tk1 nyağma da hfıkimdir· Kn.fa. w
ruşlarmda, blzde gelen merkez 
maa.vinlerlıı en kuvvetli.sidir· Vü-

Klüp murahhaslanm 
davet 

cut ve eyak çalımları, §Utlerl, p315 
te\'ziatr, dcmarke olan oyuncuyu Beden Ttırblyeısl lııtanbul Böl~cıel 
ıı ııvanı hayret bir nüfuzu nazarla oo,kanlı:mıJ:ın: 

ı ·lup tam yerinde beslemesi, dc
l'~t, zıı.mnnmda. kaleye w:un 
dr!plhıglerle ve eşapelerle tehlike· 
ll akmlan ve kaleye tını şiltleri· 
Top tutuşları, sllrüşlerl, en tehli· 
keli hllcumlım sert ve cesur bir 
atilgnnlikla kesmesi, mükemmel -
dir· Açıklnra uzun ve yerinde pas
lan meşhurdur. 

Yenl ceza talimatname.ti muclblıı· 

ce bölı;e ceza heyetine klUpleroc ıoç!· 
lecek iki azayı intihap etmek üzere 
bfilgemlr.e bağlı klUplerln tam tıalAhi· 
yetil birer murahhaalarmı 18·10·9'0 
tarlhlııe mllsadl! çarııamba gUnU akp 
mı ııaat 18 de bölge merkezine gön· 
dermeleri ehemmiyetle rica olunur. 

elih ahçeli _. 
Artık futbol oynamıyacak 

ıı lııcl Balkan oyun!!sTe!" en muvaffak aUctt Metnı, art.ık tutbol oyna· 
mıımn.ğa kıırar vorml§tlr. 

A tıeti.zmdc bize çok bllyük UmlU.?r 'll'a.a.deden Mçllh bu kararmı a~una 
kadar tatbik ederse, gelecclc ıscnelerdo bir atlet!Zm )"lldızı kazannııJ olaeağIZ. 

POKER Traı Bıçakları 
Dünyanın en iyi tra§ 

bır;aklarıdır 

l'rn, bıçn1:1nn ı:cldl· Der yerde 
boln::ıur, mnrknsma ıllkl<at cdir.iz· 

Deposu: Jak Dekalo \'e Şllr· tı;tıınbu1 Tabtakale No- 51 

49 
Genç adam ringin yanma ge· 

lir gelmez bir adımda ringi.o 
Ustünc sıçrayor. Bir kedi çevik. 
liğiyle iplerden atlayıp ringin 
ortasma dikiliyor. 
Ney~ uğradıklarını anlayama 

yan seyircıler, boksörler, hakem 
susmuşlar kendisin'.! bakıyorlar. 

Salon bir .• nda, sanki içinde 
kimse yokmuş gibi derin bir ses· 
sizliğe gömülilyor. 

O zaman uzun boylu genç a. 
dam. ha.keme doğru yürüyerek 
bu sessizlik içinde bu· loş sato· 
nun duyaca.ğı bir sesle: 

- Ben Türk boksörü Kema. 
lim, diyor. Rakibimle çarpışma· 
ğa geldim! 

Hayır.. Hayır.. Tarif etmek. 
ten muhakkak i.ciz kalacağız.. 

Hedi.son Square Garden sato· 
nu daha yapıldığmdanberi bu 
derece yerinden oynamamış, bu 
derece alkışı asla görmemiştir. 

Şaşkınlık devresi geçen halk 
deli gibi ayağa fırlamış alkışla. 
yor, ringe yaklaşmak istiyor. 

Ringin etraf mda.ki polis kor 
donu bu dalgayı durdurmağa 
acizdir. 

Mukavemet etse ezilecek ... 
Ring bir anda doluyor. 
Şimdi Kemali halkın elleri ü· 

i.erinde görüyoruz. 
Kalabalık arasında iki kişi 

ellerindeki mendillerile gözlerini 
kıı.nılarken: 

- Allaha.şkma müsaade edin, 
geçelim .• Biz Kemalin meneceri. 
yiz. diyorlar .• 

Polisler güçlükle ringi boşalt· 
tıktan sonra belki yarım saat 
salonu yerine getiremiyorlar. 

Polislerin kordonu içindeki 
Kemal soyunma odasına gidi· 
yor. 

Ringin dibinde boks maçmı 
bütün dünyaya yayan sipiker. 
ler şimdi, belki spor sipikerliği 
hayatmda. en heyecanlı haberi 
heyecanla \'eriyor: 

- Allo .. Allo! .. Burası Nev
york •• Square Garden .• Türkiye. 
den ayrıldıktan sonra Okyanus· 
ta kaçınlan Türk boksöril Ke. 
mal şimdi salonıı yıldırım gibi 
girdi. Hen.Uz mUsaba.ka n;ı.üddc 
tini kaybetmediği Jcln dünya 
şampiyonluğu için Alman bok. 
sörüle karşılaşacak. 

Müsabaka başlayınca taf sila 
tı vereceğim. Yalnız şimdi bir 
kaç da.kika mikrofondan uzak. 
laşmak mecburiyetindeyim: Ke· 
malle konuşup size konuştukla. 
nmı nakletmek için ... 

Salondakiler muhakkak ld 
spor hayatında görülmemiş bir 
sah~enin .şahidi oldular.. Hepsi 
scvınç ıçlnde... Bu sevince 
dünya şampiyonluğunun bcda: 
v~dan ~lmana gcçemiycceğini 
gormenın de tesiri var .• AmerL 
ka~ı boksöıiin mağlQbiyetinden 
sonra bütün ümitlerini Fransız 
boksörüne bağlamış olanlar su· 
kutuhayale düşmüştüler. 

Fakat şimdi Türk boksörü 
hepsine yeniden bir Umit ve her 
halde heyecanlı bir müsabaka 
vadediyordu. 

_On .dakika sonra Kemal bok. 
sorlerın çıktığı kapida görülün-
~· ~on, kulakları sağır eden 
bır ugultu içindedir ..• 

Herl~e~ yerinden fırlamı~. he
yecan ıçınde Kemali alkışlayor. 

Se~rci!.e~ arasındaki dar yol. 
~a muşkülatla ilerleyen Kema
lı? uzun boyu, vilcudunun göğ. 
sünden .. yuk~ki kısmmı hey. 
betle gosterıyor, kendisine ba. 
kan takdirkar nazarlarda derin 
bir gıbta da var. 

Ne gi1.?.eI bir erkek vücudu! .. 
Geniş adaleli omuzlar .. 

.. M_eşgul olduğu sporun çehre , 
u~rinde yapabileceği tesirlere 
ragmen muntazam bir yüz.. 

Çatrk, geniş kara k~larm al. 
tmda, uzun kirpikli iri clfı. göz
ler ... 

~~mal, kendisine yapilan te. 
~ur~tı s:ınki hiç duymayormuş 
gıbf rınge ilerlemeye uğraşıyor. 

Arkasmda iki kişi var. Adnan 
ve Esad .. 

..Onları !"c\'Yorka geldikleri 
g~.?enberı ilk defa bu kılıkla 
goruyoruz. 

. Be~az kısa kollu gömlekler 
gıymışler.. Ayaklarında beyaz 
pantalon .. Esadm elinde bir ıas 
tik torba.. • 

Arka!armdan gelen bir adam 
elinde bir sünger, havlu .. Ye su 
dolu bir kova getiriyor. 

Ringin yanma ı:eldikleri za. 

e z fe 
Spor. macera, aşk ronıarı' 

Yazan sACll fUGRUL OGEl çıı. . en gonl;' 
rnan Kemal bir ceylan gıbi rin. racağını kest~r~1~ uıcıtij'Of· 
lfe süzülüyor. gongunun kaıdesını d orUltil. 11· 

Arkasından da mencccrleri çı- Umumi kaynnşma. g 8pil\el' 
kıyorla.r. ğultu biraz sükOn bulsn, 

Salon artık mahı.;~rdcn bir nü. salona hitap edecek ... 
m'..Ul.Cdir. Fakat nerede?.. · dU)"' 

Yanyana buJuı ,.,n iki ki_şı bile Kimse, kimsenin sesini 
bağıra bağıra konuşsalar, biri. cak vaziyette değil.. hS}rf<J. 

birlerinin seslerini duymaktan Zavallı spiker bOşunıı. 
acizler.. np duruyor.. buJıırııo~· 

Aradan bir dakika geçmeden İşin ~ıkar tara.fltll h!lkcııt' 
Alman boksörü gözüküyor. cakla.rmı antıya.n orta sına dll-

Fakat halk, ringteki J{emalle iki boksörün ringin orta 
o derece meşgul ki boksörU gör. vet ediyor.· 
müyorlar bile... Belki halk susnr diye ... ırııcsı~· 

Ringin üzeri nihayet boşaltı]. Boksörlerin ortnY3 ~ r0ıo; 
dı... le belki elli tan~.~ ınr·· 

Şimdi üzerinde iki boksör, kö- rafçısı, ringe üşuş~~or sıhııt'e· 
şelerindc meneccrleri ve bir de lki boksör hal<eının na rnt:ır" 
orta hakemi var.. rıni dinlerken, Manyezı-uır ~·ııır 

Ringin kenarP"da . ...,,,,, · u.:J son §ıldayor, fotoğraflar v.ız ırıt ,eri 
darbesini kimin zaferi için vu. iBliyor. (DB'La 
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Dlkkat! ıoııP' 
HABER Oa.zeteslnln ba' tarafında bulnt'3ğtmz lmponıarı 01111ıtı 

maya ba~laymız. Banlar sl7ln Haberin ®lınt okuyucusu oldııA' ır.ıııııı· 
lsb:ıt eılooektlr. TertJp ettiğimiz mllsabakahm doğru 1ıaUetn11' ııJçtıır 
sanız dahJ kuponlan tam olarak ibraz cdemedl'"1nlz t.nkdirde ıııırf· 
FY talebine bakkmız yoktur. Kaponlnr sırn numarıılı oıınıısı ıııcedırdt 
dlr. Gei:mlş nlWınlano ldarcbanooeu mC\·cudo bulonduğU tıtl' 
t.emlnl ancak gazete flyalmm ttc mi ille kabildir. 

' 

A AB NASIL OLA A :ıcl 
&il ti• 

.Evt Uzanacak okuyucuyu eco,;ecck mtı.;aoakaıara tıa§lu!Jluzd ~' 
yapılacak ve ba.ıırlanacak ::ıtrkaç uoktuda okuyucuıarın ~r 
ihtiyacı var. 

Müsabakaya f: :ış lam azdan önce ' 
J'1!11'"' 

HABER, yaptJruıaya karar verdlgı <ıvt.n. uıtuyucuıarı.nın " 
muh&ııaalaaı olmasını tatıyor. Bu ltıbnrla. ı~Jll· 
EVVELA: Oalml okuyucularımızın ev11ı DıuJil ·.-e nerede yapııııııı.ıı' .,o!•'· 

gcld1ği nakkmda tlldrlerlnl ve verilecek uıaıoına t» ı;-ö• • ,,vıl"1 • 
dan kııbata.slak krokiler isteyecek ve tcrt.tbat ı:aıı.ı:ır.~ zttO'J:d' 
lerUıo yakın krokller esaa.ı aımarak nya Clktrıeı1 &

0 
"'pli " ,., .. ~ 

bulundurularak pltuı.ıar ne,,rllıo ~lıınnca.k ve ~ ço ıır"'JW' 
yan plAnı.n, ınşasına gcı:llmck tızert faaliyete ,~ G._ıış 
Evin nerede ~a e~ece1itnt'.e de ~ tno oıcuyucuıa~ 
terek flk.lrlcrl dikkate alınacaktır Jlt~· 

SA.NtYtN: BUtUn bunlar devıım edPrkc:ı, ıo Blrtneı te"rt.b J 940 • ıO dile' .. \'i ,.e 
te,,rln 19U ar1UUI1da okuyucuıarımı:ı: nruından. e ll'ııer 
hediyelerimizi kazanacak okuyucularımızı seçınck UJICrtJ ,ıııı&l"· 
blrlblrlnden cazip Uı;; mtısab3ka tertl;ı ed:ıccktir. :au ~~ 
Jarda.n blrlnc.1.Slno iştirak eden okuyucularımız ııAI ,. rf ıçt:ıd 
kap:ılı ve kendileri taralmdan mUhUrlenmlş bırcr ıa 011~ 
ld:ırehancmlzc tcsll.ııi edecekler ve mukablllnde birer ~ il' 
aıııcaklardır. Bir okuyucı.ı llk mUsabnkaya h3Dgt nutJ1 şrŞ fi' 

lşttrak etmişse ikincisine nı Uı;UncUsüno de a)'Ill ııuIJlrl ~ 
iştirak edecektir ve srra numarıı.ıılylo isimleri ve ı:ıdreslC 
bir oe!ter tutulac:ıktır. ' d,cv· 
Her mUsabalmnm nlhayeUnde, okuyucuıa.rm blZC te\"dl ;lııı61'' 
Jerı kapalı ve mllhUrlO zarnar Altıncı Noter G:ıllP rt>~f' 
t l 

- -
esı m edllccektır. Bu sureUe ber okuyucunun aynı 11UJD,-C 
taşıyan Uç zartı bulunacaktır. Am~lt Uç musııb3"1' \'e ı:ııiı:ı" 
erJiğl 8Ullda - kJ, bu zaman içinde ev do yapıJXXII~ bCr ııı0• 
olacak - Altıncı Noterin kootroın altındn açıJtıGA1'' rıı:ut'
aabıkın Uç mUsııbakayı da dotru halledip etınedUtJcrl il tıtl O~ 
1 

~~~ ~ 
acnktır. Evin kur•aııma dııhll olııbllmck için nıil53 ~ı ti~-· 
rnllsab:ıkamızı doğru bnlletmı, bulunmalıın ~rttır. Ş!J) ıı 1'0• 

nU tuı.llrden biç kimse tılnnamı,sa - ki musatıakDla~cd rıJtl' 
lay olacağı lçliı bu lmltAMızdlt' _ kur'a ıı;ısını bll 

anısında çekilecektir. ıı:ı..ıCJll 
Şayet halleden ynJnız bir klBJ ise ev doğrudan dogrtı>'ll· cdııdltl 
ııarUarla ona bırakılacak, birden fıızlııysıı, dUD ı.z3b 
ıekllde hareket olunacaktır. 

P ONLA iNi T PLAIW fi 
ET z ....... ı1'ıet1 

• scur... t' 
MUsabıklaruı her mUsa.baka blU~lndo zar11arın1 d:ı tıirıU' 
ıırada Ul!.ıı edllecek to.rihlcr arasmdald ıcuponıarflll I< 0ııııdl· 
göndermeleri mecburiyetinde bulunduklarını dil:U11erc ınııll .ı. taf:ll 
den ona göre h~reket etmelerliıl, gazcteıcrlnl ı:ııUII 
mnlarmı t.ckrar batırlatmayı faydalı buJuyoruZ-

aJSJ: 
dl a er oku ·ucu arı aa JJlr s 

EV NEREDE YAPILr~ALI VE NASIL 
YAPILMALIDIR ? 

EV HAKK1NDA MALUMAT: 
eı - lki oda: Yatak ve oturma. 
2 - Hol: Aynı zamanda yemek odası. 
3 - Küçük bir antre. 
4 - Banyo • Abdesthane.bir arada. 
5 - Mutfak. 
6 - Bodrum katta sığınak halinde kiler.1 7 - Kömürlük ve odunluk. 
8 - Bahçe ... 

LÜT mN C V PLAR•,a.• "'nr' 
kadar: "' 

du husustaki cevapıaruıızı '2~ Blrlncıtc,,rln 1D40 tnrlhlne 01usı-tııl 
Ankara caddeslnı.lc \'akıt yurduncb Haber pzctcsl bllytilı 
memarıuı;"U. 

Adreslııo göndermenizi \'ey:ı. gettrment=I rica cder!Z. 
Cevap için hlı;; bt: tormnllteye ve kupona lhtlYM yoı:tur. 


