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FİATI 
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5 
KURUSTUR 

' 

Almanya, 
Balkanlara 

niçin geldi? 
~~~~~~~;;1/Roma~ya-Pınarcanın Esrarı 

da vazıyet. -
Romanyanın iıgali, 5011-
yet Rusyanın Balkanlar
daki nüfuzunu sıfıra in
dirmek ıJe e1111ela Balkan
lara, sonra Yakın Şarka 
tahakküm etmek için ha
:zırlanm11 bir ileri hareke· 
tin ilk hamlesi, birinci 
merhalesidir. 

Y aaaa: ABiDiN DA VER 

R omanya, kendi rızasile 

bir Alman i~gaH altına 

giriyor. 1916 da, galip 
bir düşman karşısında uğradığı he
zimetin feci iıkıbetiııe, bugün ken
di istei!;i, bel.ki daveti ile, harpsiz, 
uğramı.ştır. Rumen milletini bil
miyoruz aınma, Rumen diktatörü 
general Antonesku, memleketinin 
Almanlar tarafından işgalinden 
memnundur. Alınan askerleri Ro
manyaya girerken •yeni bir Ro
manya doğmakta olduğu günde• 
Alman mareşali Göringe hüımet
kar sel5mlarıru bildirmek gibi 
cemileler ve temelllıklar yapmak
tadır. Asırlarca Osmanlı saltanatını 
kendisine metbu tanımı.ş olan Ro
manya, şimdi de Almanyaya tabi 
olmak isterse, buna, kimsenin bir 
diyecei:i yoktur. Yalnız, Alman 
ordularının Romanyaya daveti, 
Almanyayı tek fişek yakmadan 
Balkanlara sokmuş, Karadeniz kı

Iliir Fransaya iltihak e<I erek İngiltere ile beraber harbede Fr t ı · n &Bsız ayyare en. 

HAVA HARBı ASKIERT 1 DENİZ HARBİ 

iSTiLA 
ÜSLERi 
Yine İngilizlerin tid
detli hava bombardı
manlarına hedef oldu 

Almanlar Londra ve 
Gal'e Hücum etti 

yılarına indirmiş ve bütün bu mm- Londra, 11 (A.A.) - Hava ne -
takanın huzur ve rahatını ka- zareti tebliğ ediyor: 10/11 teşrini-
çırmıştır. evvel gecesi İngiliz bombardıman 
Şimdilik dört tümen yani yüz tayyareleri Alrnanyada benzin de-

bin kişi olacağı süyle~en Alman polarını, münakalat vasıtalarını ve 
İşgal ordusu, Roman yaya, ne kim- sair. askeri hedefleri bombardnnan 
senin tehdit etmecliği petrol kuyu- et~lerdir. Düşman tarafından 
!arını muhafaza etmek icin, ne de ı '"".al _edilmiş olan arazide kain •is
Ronıan:va ordusunu talim ve ter- tıla lımanlan. da bombardıman e
biye etmek irin gelmiştir; Alman- dilmiştır. 
ya, Dalkan.la.rn ve Kara~eni~ kıyı-1 ALMAN HÜCUMU 
l~r_ına sn ıkı mak~a~la ınmis ola- ı Lond.ra, 11 (A.A.) - Hava ve 
bılır: Bunlardan hırı Sov:vet Rus- dahıJi emniyet nezaretlerinin teb
yanın Ballıanlardaki nüfuzunu lıii;ı: Dun gece düşmanın hava hti
sıfıra indirmek, diğeri de Bal- cumları yeniden Londra üzerine 
kanlara ve oradan Yakın Şar- tevcılJ edilmı.ştır. Bununla bera _ 
ka h5kinı olmak arzusudur. Ber- ber lngilterenin sair bölı;:elerile 

rr-VA.ZIVET-"\ 
~----:::::.....:.. 

Hadiseler henüz 
inkişaf etmedi 

Brenoer mUWcatından ıÔtıra 
beklenen sansasyonel hddise henüz 
vuku bulmamıştır. Hava harbi 
Avrupa ve Afrikada İngiltere le
hinde eskilerine nisbeten ıiddctsiz 
bir kaç hücuma inhisar ederek es
ki sak.in vaziyetini muhafaza et
mektedir. 

A!rikada ve denizlerde de mü
hitn bir hAdise cereyan etmemiş
tir. Diğer taraftan Brenner müla
katından sonra Alman ordusunun 
ilk hareketi Rumen uetrol mmta
kasıru işgali olmuştur. Bunun -
la beraber beklenen büyük hAdi
seler henüz vuku bulmamıştır. A3- ' 
kert vaziyetin inJd:a!ına intizaren / 
bugünkü ikinci derecede ehemmi
yeti haiz askerl ve siyası hare
ketlerin istikbal üzerjnde yapaca
ğı tesirleri tahmine calısın:ak. en 
büyük muharebelerin Mısır ve 
Manş mmta.k.alarında cereyan ede
ceğini öğrenebiliriz. Çünkü son ha 
diselerin içyüzü muharebeyi bu 
mmtakalarda siddetıendirmek üze-
re mihvcrcilerin son gayretlerini 
sarfettiklerini i!şa etmektedir. 

N. D. 

iNGiLiZ 
FiLOSU 

lngiliz donanması tarafın
dan dün Şerburg limanı tid
detle bombardıman edildi 

Serburg'da büyük 
yangınlar çıkarıldı 

Londra, 11 (A.A.) - Amirallik 
dairesinin tebliği: Perşembeyi cu
maya bağlıyan gece, İngiliz dı:ınan
masına mensup ağır ve hafif kuv
vetler, düşman işgali altında bu -
lunan Cherberug limanını bombar
dıman etmişlerdir. Daha evvel, bir 
tayyare keşfi esnasında burada bir 
düşman l(ernileri tecemmuu oldu
ğu bildirilmiştir. 

Booıbardı.ınan büyük mikyasta, 
gerek keı;if faaliyeti ile gerek ha
rekat esnasında bahriyeye yardım 
eden İngiliz hava kuvvetlerinin 
mükemmel işbirliği sayesinde mu
vaffakiyetle tetevvüç etmiştir. 

Salvoların hedefler üzerinda tesirli 
surette patladığı ııörülmüştür. Bu sal-

lin, bu iki başlı politikasını tahak. Galles eyaleti üzerine de bomba _ 
kuk ettirmek için, Romanyayı bir !'.':' .. atılmıı;tır. Londra ve banliyö-
üs olarak kullanacaktır. Almanya su uzerınde büyük bir sahaya yan- \.._==========='°"'// (Arkası: Sa. s, Sö. ı d•) 
bir kara devletidir: karada kuvvet- ~n ve Yüksek kudretli inlilfilc --------------------------
li bir devlettir; denizlerde bir şey 

1
. mbaları saçılmış ve bazı ev ve 

yapamayınca, karada yayılmak ve ıcarethanelerde hasarat vu:lmbul
genişlemek, hedefine karadan var- muştur. Çıkan yangınların hiçbi-
mak istiyeceği tabiidir. Büyük ı (Ark .. ı: Sa. 3, Sü. 6 da) 
Harpte de, Alman sevkülceyşi 
hö,.le hareket etmemiş miydi? Cer
menliP.in Orta Avrupada, Balkan
lora do.:l'U, bir devamı olon Avus
turya - Mauristnnı, Ege ve Kara· 
deniz kıyıları olan Bulgaristaoı, 
Süvr·-.. kanalına, Aden civarına , 
Basra körfezine, Kafkasyaya ka
dar uzanan, Karadenizin kapıları

Amerikan 
Hazırlığı -

Değirmenciler unun 
iyisini harice satıyor 

Ofisten alınan buğdaylardan ilk çıkarılan fazla 
randımanlı unlar harice satılıyor, ikinci parti az 
randımanlı unlar da fırınlara dağıtılıyormuı 

nı tutan Osmanlı İmparatorluğu- Ru:ı11elt müdafaa te•iaat[a;. 
nıı ittifakına J1larak hedefine ka- rını teftiıe bQ.flıyor. Tayya-
ra Jolile siyaseten varmag· a •a- f b .k l h Evvelki ı<ün, iBelediye tara:fın-ı Diğer taraıftan, bu ımesele hak· ' re a rı a arı er llÜn 24 k -~ .... ı. t lıştığı gibi, Rusyayı ve Romanya- dan yapılan kontrollerde bir fırın- ında taıtJUoAa yaparak muhtelif 
yı riğney•rek harben de yine kara saat çalııacak da böceklenmıs un bulunduğunu, 1 kımselerle görüşen bır muhnrriri-
yolile ayni hedefe doğru yürü- • burulan, bazı deliırmenlerın kurtlu kından d-h erı,ı<:lsl OtorrO tOdar 
müştü. Büyük Harbin son y1lında , f b un verdik.lerinın anlaşıldığını yaz· rnize de, un ve deitırmen işlerile 
Ükrııynadan geçerek Karadenizin ngiltereye İr askeri mıı;tık. Beledıye \'e Toprak Mah- ~·akından alakadar olan bir zat 
~imal kıyılarını takiben ta Kaf- d sullerı Ofısı, neşrıyatunız üzerine şunları söylemıstır: 
kasyaya kadar giden ve Baku pet- h ey et g ÖD e r İ f di mesele ile alakadar olarak tahki· .__ İstanbul ıçm un yapan de-
rollerine doğru ilerlemeğe çalışan . kata başlamışlardır. ğırmenler, Ayvansaray, İş :Sanka-
Almanya. şimdi de ayni volun yol· Vaşıngton, 11 (A.A.) - RuzveJt __ Toprak Mahsulleri Ofisi Mü- sının Kasımpasa ve Şarl< değ"ır-
cusudur. Bu yolda bugün siyaset- dün harıciye nazırı Cordell Hull duru Nuri _Ora:k, bu mesele hak-ı menlcrı ŞırJ<eUnin Hasköydeki de-
le viirüyor: yarın da icap ederse, ve nazır mua· · lund:ı verdi~ 'beyanatta piyasada il'.ırmenlerıdır. lstanbuldalµ fırın-
lıarple yürüyecektir. vini Sumner ile esin b_uğtiay olmadığ"mı, binaena- lar ıçın ~nde Beyoğlu Şirketı 

Bir askerlik ve scvkülceyş filo- urun bir görü•- leyh _bıtJı buJtday ve un da olamı- 1000 . Fatih Sırlketı 700 • Eminö-
2ofu ve kaidecisl olan Alman ge- t ' ı Yacaııını, Ofisin verdi~ buğdayla- nu Şırketı 500 , Kadıköy Şirketı 
nerali Klavzoviç •harn. siyasetin me ya~ı.ş ır. :ın bu yıl mahsulü ve tmnız oldu- 4-00 ,Üsküdar Şırketı de 350 çuval 
başka vasıtalarla devamıdır. de- Reısıcumhur, , ırunu soyleını "-Jed 1k ı IB h 1 72 u·· .... · ş, = ıye tısat un alır ar. e er cuva un ki-
mlstir ve Almanya, daima onun . bu konlerans - ,,,uduru Saffet Sezen de bu ı.şi !odur ve narh muc,bınce, değir-
barp .. rensiplerini, büyük bir sa- tan sonra, Çin :ıoyle Miza!lı eınıştır: .. menler, fırınlara , beher çuvalını 
tlalıatle takip edegelmiştir. Harp milli hü:kı'.lme- . •- evzub~ıs numuneyi bele- 758 Jrunısa verırler. 
siyasetin sökemediği yerde. yol~ tine teessüsü . diye sıı:ınat m~ürl~ıi;ü Hasköy de- Kurtlu, varu bızı.ın böce.kil dedı-
ıai.1.ilbla açmak istemek olduj(una nün ıg' uncu yıl 

1 

lbrmenınden ı:_c .ıuıı_ evvel alınış. ltimız un. sovlendığı ıııbı. buit<la-
göre, Almanyaoın, hedefine vü- dönümü müna _ Numunede bl1R'day bıu bulımması, vın eskılı~ınden venilıinnden oJ-
rürkea müteakip merhalelerde" ö- evvelce ikullanılmış eskı buMav- maz. Buil'.dav ıslanır veva rutubet-
nüne çıkacak maniaları tayyare ve ~~~~:ı.~~ ~: 1 !arın .eleklerde bıraktığı bitlerden Jı yerde durur, sonra da Jnineşe 
tanklı devi_:meğe kalkışacağını, olabilır. Yoksa, şımdı elde bulunan ~ıncarıJırsa bôcetk.Jenır u- d - . 
ıarpte yaptıınnı şarkta da yapnıa- mi.ştır. • ' · =n, eııır-
ia çalışacağuu söylemek kehanet Amerikanın 'bugdaylar çok temizdir.. <Ark .. ı: sa. 3, Sıi. 5 de) 
değildir. Yaptığı Amerilu.ıun Loıı.L•• 

Almanya, Romanyaya yerleş- l\füzakereler sdlrl Xon.ııed;J 
tikten ve bu memleketi bir ileri 
hareketi için, sağlam bir kaide ve 
üs haline getirdikten sonra, ne ta
rafa teveccüh edebilir? Üç istika
met vardır: 1 - Şark, 2 - Garp, 
3 - Cenup. Şarkta Sovyet Rusya 
duvarı vardır; garpte Yugoslavya 

t • ' 

Reisicumhur Ruzveltin dün Cor
dell Hull ve Sumner Welles ıle 
yapmıı; olduı!u görüşmelerden bah
seden Nevyork Herald Tribune di· 
yor kı: 

Havagazi fiatlerine 
zam teklif edildi 

ciddileşti 
1 
Fatih devri insanları 

Bütün lngilizlere 
yayı teı-ketmeleri 

Roman
bildirildi 

Alman işgali 
devam ediyor 
Bil.kreş, 11 (A.A.) - Reuter: 
Alman kıtaatı bugün Braşovda 

beklenmektedir. Alman ekalliyeti 
bunları karşılamak için hazır lan -
makta, Hıtler gençliği teşkilatı a
zalarına game haçlı bayraklar da
ğıtılmaktadır. Tamışvnrda ve Tu
na !.imanlarından Orşovada da bu-
gün Alman kıtaatmın gelmesi bek
lenmektedir. 

Rwnen hü·kı'.ımeti Viyana hakem 
kararının 7 nci maddesine dayana
rak per.eınbe ak:;3!lnı Macar hü -
kılmeti nezdin>e teşebbüsatta bu
lunmuştur. Rumen hükılmeti Ma
caristana terkedilen Transilvanya 
arazisinde Rumen halk.na yapılan 
mezalim hakkında hakem kararı 
talep etmektedir. Bu talep, Alman
ya tarafından Transilvanyanın iş
galine sebep olnbileceği hakkın<la 
mütalealara yol açmaktadır. 
ROl\1ANYADAKİ İNGİLİZLER 
Diğer taraftan Rrunanyadaki İn-

' gilizlere henüz sarih talimat ve
rilmemiş olmakla beraber. bunlar 
mümkün gördükleri takdi~de ha -
reket etrneğe veya hiç olmazsa 
sür'atle harekete amade bulunma
ğa davet edilm4;lerdir. 

(Arkası: Sa. 3, Sü. S de) 

istanbulun eşiğinde •• 
r 

500 yıllık köyün bugün
kü sakinlerinin reisi Ha· 
san Baba ve köyün bem-
beyaz elbiseli kadınlan. 

Baştan aşağı beyazlara 
bürünmüş kadınlar başba
şa vermış 

bir dille 
anlamadığımız 
konuşuyorlar 

YAZAN: 
NIZAMETTİN NAZiF 

Bulgaris
tan işgal 
edil ece 

CatalUDJD Pı.na.rca köyünde ayn bir r den beri ormanlıkmış... Geldikleri za .. 
dini olan ve apayn1 dünya yüzünde bat~ man burasını böyle bulmuşlar. Fakat 
ka hiçbir :renle konuşulmıyan bir cllll onlar çok çalışkandırlar. Her yıl ne ka· 
konu'}&D 24. kişlli:k bir .kabilenin bulun~ dar afaç keserlerse o kadar da fidan e
duiunn öfrendi.kten smıra otomobille kerler. Yirmi otuz yıl önce bu orman.
ora7a giderek bu %4 lılşllilı: köyde lel- da 3 - 4 yüz yıllık ağaçlar vardı. Öyle ko 
klkler yap:ı.n deicrll muharrir arl<ada· ı caman &öğdeli ağaçlar iti altı yedi kişi 
flllllZ NU.'U!Vddln N:ı.zlfln bu lı:üçiilı: oe- kol kola tutunsa güç kucaklanır. 

.. yahat ve ietkikJerin.e alt 7aıısm.ı düıı - Bu orman üç yüz; bin dônum tut.il 

~-~~ .. ~~-~ 
Türkiyeye taarruz ihti
malinden bahseden Ti

me• diyor ki: 

• 
«Türk ordusunun cenıaver
lik vasıfları yükıektir ve 
kendi dağlarında bu ordu 

daha müthiı olurı> 

Lond.ra, 11 (A.A.) - Reuter bil
diriyor: 

Times gazetesi, C'Uma günkü nüs
hasında ılk yeri Orta Sark vaziye
tınm tetkikine tahsis ediyor ve bu 
vaziyeti şöyle hulasa ediyor: 

·Bcrlinde söylenildiğine göre ya
kında Bulgaristan da işgal edile • 
cektır. 
Bızım askeri ımuharririrniz bu 

hareketin Anadoludan Mısıra' doğ
ru vapılacak bir askeri taarruzun 
başlangıcı olup olmadığı mesele
sinde ŞÜ_Pheler göstermektedir. 
Askerı muhabır makalesinde şu 

tezi ıleri sürmektedir: 

(Arkası: Sa. S, Sü. t ele) 

Afrika Harbi 

lngilizler dün 
T obruk limanını 
Bombaladılar 

• 
ltalyan Dojrı Alrikaaıncla 
antrepoları talırip edildi 

(Yazısı 3 üncü sayfılda) 

neşre başlamıştllı:. Niza.meWn Nazif, .mı? 
ya.mu.na şöyle dtvam ediyor. - Fazla da tutar. Şu yol kenarından 

• 
bu ataçlığa daldın mı git gjt git, için
den çıkamazsın. 

Otomobil yola düzülürken içindeki ka 
labahk sinirime dokunmuştu. Şoförle 

beraber tam altı kişıydik. K'abakça is
tasyonunda, bize yol gustermeyi kabul 
eden e5ki muhtar da aramıza katılınca 
seyahat, cidden milz'iç bir şekil almıştı. 
Fakat sonradan bu kadar kalabalık olu
şun:ıuza hepimiz sevindik. Zira, otomo

bil bir tasa kakıldı mı, yahut bir çukura 
saplandı mı kapılan açıp dışarıya fır

layan kfile hep birden işe koyuluyor, 
ikdamın idare müdilrü Taceddin, mini 

mini ellcrile çamurluklara sarılıyor, hiç 
de heybetli olmıyan vücudiınden umul
mıyacak bir kuvvet gösteriyor. Foto&
rafçı ile HaJO.lt ve ben öbür tarafa ya
pışıyoruz. Etem İzzet: 

- Ha gayret! 

- Köyde birkaç çocuk, sekiz on ka
dın ve dört bes erkek vardJr diyorl::ır. 

(Arkası Sa. 2, Sü. ı de) 
. "" .. . '" ' 

Romanya 
bize petrol 
verecek -Romanya ticaret anlQfma

•ınd an fe11kaliıde memnan 

• 
Diye bağırıyor ve şoför, eğilip tekor- Yunanistana da Romen pet

leklerin altına bakan Muhtarın işaret et 
tiii istikamete doğru direksiyon lut.aI- rolü sevkıyatı devam edecek 

ken, elli metre ötede bir başka tultura Bü.kreş, 11 (A.A.) - Reuter a
saplanması mukadder olan araba sap- jansı bildirivor: İvi malılmat alan 
la~dığı yerden kurtuluyor. . mahfillerden öğrenildiğine göre, 

Il<ide bir, odun yill<lu araba ka!ı_ıe- Türkiyeye Rumen petrolü ihracı 
Jerile karşılaşıyoruz. Havayı saran gur- menedildiği takdirde Türkiye de 
ı:en ve meşe kokulan pencerelerden gl- 1 R<mıanyaya pamuk ihracını durdu. 
ren tozları unutturuyor. Eski muhtar· racaktıİ-

zek~ ıüleryü.zlü ve güzel konuşan bir A · · hf"ll d bildirild · • · 
ynı ma ı er en ıgıne 

ııenc. nazaran Bükreşte bulunan Türk 
- Bu arabalar nereden geliyor? 
- Pınarcadan... tiM•~t hey'eti dün Rumen hüku • 
- Hepsi mi? metine tebligatta bufunarak bun-

bu taraf 
•• ~, dan böyle Türk pamuğunun mün -- Evet... Pınarcalılar ~ 

zengin ormaolann sahipleridirler. Nah ... pasıran dı:ılar olarak ve ıpeşin te • 
işte sağlı sollu ne lı:adar ataçlık görü- di'·e edilmek şartile satın alına • 
yorsanız hepsi onlarındır. bileceğini bildirmiştir. 

- Bu ormanları lı:endilerl mi yetıı· ı _AJ;kara, _11 <.'."·A.) - Romanya 
Urmişler? hükumetınm Türltiye ve Yunarus-

- $6yleoditine bakılırsa burası öte- <Arkaa: Sa. ı, Si. t le) 

-••••mıoo•ıın•••• 
ibret verici 
iki hadise 

BUGiON 

lngiltereden evvel 
Sovyetler Birliği 

sanın ••ıkılmasında sevkükevş ba
lrnnıııdan en mübim amili teşkH 
eden adamdır. Bizim Ferit paşanın 
namusunu teınizlemeğe azmetmiş 
görünen mareşal Petain, b:iri Hit

Milletlerin maddi kudretleri, lere de ayni nişanın en büyük rüt
ber ne olursa olsun, hakiki kuv- besini \'erse. 

Yazan: Şakir Hiizım 

3 üncü sayfada 

vetleri maneviyatlarında, damar • 2 - Alman işgal kıt'aları Rumen 
tarındaki asil kandadır. Fransanın topraklarına girerken Romanya 
ve Roman:vanın sukutlarına sebep, diktatörü general Antonesku, ma· 
onların maddi değil manevi kuv- reşal Göringe bir telgraf çekerek 

cenup a ı~e Bulg-arlstan, Türkiye 
v~ Yunaoıstan. İki cepheli büyük 
b?'. harpten çekinen Almanya, şim
dılık, şarktaki duvara kafasıru 
çlaarpmak istemiyeccktir. Yugos-

•Japcınya ve Büyük Britsnya i
le müzakereler yapılmakta olduğu 
Vaşin_ırt.onca rnalümdur .. 

Tıyayre İmalatı Azami Hadde 
Çıkarıldı 

::j Y A R I NI= \•etçe zayıf olmalarıdır. Şu 00 ha- •yeni bir Romanyanın doğduğu ,a 
. cliseye bakınız: anda. bir dost ve asker selimının 

B l d 0 f / b 0 0 k b / kabuJüni.i istirham etnıi tir. Gene· e e ıge zam a e ını a u 90 Yılda 29 Harp ı - \'i•i bükUıneti, Belçika kra- ral Antonesku, kendi yerine nıare· 
lı Leopold'e Lejyondonör nişanı- şal Göring'i davet etse, daha iyi 

tt 0 "kt f b "t d "/ " om birinci rütbesini verivormuş. im d ? Hariciye nezaretinden bildirildı·- e l mı QT es l e l lYOT ' 0 az mıy ı .. , Binıit Nuri Irmağın mühim Bu kral, Fransız ve İngı"liz ordula- •,1·11 ti · h k"ki k ı· kı j!ine göre, orou için hazırlam:ruıkta " 1 e erın a 1 uvve ı, • 
olan tayyare imalatının azami su· CKO .. tıau arto d bir siya&i yaxısı rını alelacele yardıma çağırdıktan rılmaz oıaoeviyatta, çelik imanda-

mur arı ığın an hav-.azı ıirlı:eUerinln talepleri baklı clir1ll· sonra, en buhranlı zamanda Belçi- ılır 

vya3 a ka.ıu, bir harekette bu-
- • "AArlıası: Sa. S, SU. 1 de) _ ,..... ____ .._ __ ~--AJ..U:- l:lA il 

_, __ _....,~ctA.dr::ııa: .• &a~;L,_,,,....,..,.dt~,..;.,-'~~tı.lı:~~B~u!...!!ııı.ıs~ut~!al<i~·!_..!!1"~'~·;~ıa~ı~l~ki~nct~•~alııt~•~m~"~d~ed~ı~r.il~-~~--~~-=::::::::::::::::::::::::~ka~e:rd:m::u~il~·~e ~t:....ı~im~e~laıı:::v:e~Fr::a,...:....:..' __ ~~-~AB~~İD:İN~~D~A~V:E&~~~ 
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D 1 Ş =-----= 
POLİTİKA 

(Bastıınrfı 1 inci sal/fa.da) 
Bunlar kaç aile teşkil ederler? Bütün 
bu ar~z.i kaç kişinin malltlır? 

dırmıyan kahve rengi gazıerf, mc balal
ta insana emniyet teUdn eden bir in
sandı. SelAmlanmıza mukabele ederlı:en 
onun Wmdilc, bazırol ~ duru
şu, kıvnk uoı omuzuna kadar usanan 
çoban değneğin; sol kolu altına bir tii!ek 
gibi sıkıştır111 diklı:atiml çekli. Onda 
Hanri Martini tüfekli bir Tuna muha
ribi edası vardı. Kendimi tutamadım: 

Bir mevzu 
bulsam •• Havaga~i f iatleri

il" 

Karadenize \ Romanyonın hali 
- Pınattada on beş dam vardır. Bun 

ların bir kısmı ağıldır, ahırdır. Bir ta
nesini de kolcu ile çobanlara vermişler
dir. İki ailenin ikişer evi vardır. Di
ğerlerinin birer tane. Dö.rt beş aile teskil 
ederler. Demek ki mal, di!It, yahut beş 
k.i.şinindir. 

- Bu ormanlarm bir k:ı!muu olsun, 
Pınan:alılar, etraftaki köylerden utm 
al.mı~ olamazlar mı? 

- Hayır. Ellerindeki tapu beş yil% 

yıllıktır. Rivayete inanmo.k lizım celir
se bu tapu dana derisi üıeriııe yazılı 

imiş. 

- Gören var mı? 
• - Hayır ... Onu bir baba yadiglndır 
diye saklayorlarm.ış. 

Muhtar, bir başka arkadaşın sualine 
cevap verirken düşünilyordum: 

c- İstanbulun burnu dibind~ üç yfrz 
bin dönüm orman!. .. Fakat bu mühim 
bir servet!. .. Hele dört beş kişinin malı 
olması, aervetlo fertlere dağılışmdaki a
zameti de göcıe vuruyor. Bu civarda bu 
derece büyük ve zengin olmıyan bazı 
onnanlann sahipleri btanbulun parmak 
la gösterilen zenginleri arasında ııayılır

lar.> 
Bu düşüncemde daha ileriye gidemi

yorum. Zira tam bu sırada muhtar iO
löre bağırıyor: 

- Arkadaş! Sola sap. 
Ve hepimizin gözlerimiz! diklitimb 

dört yüı metre ötede bir küçlik ~ 
ulaşınca: 

- ~! - diyor - geldik ... 
Arkadaşlar otomobilden inerlerken 

muhtara soruyonmı: 
- Civar köylerin Pınarcalıl'!;<fan bir 

- Baba ... - dedim - A.dterlik ettin 
mi? 

- Bütiln köylillerimla sibi ... - dedi -
Ben Tunadan artakalmayım. Köyüıailı
deki diğer erkekler İlalkan ve büyük 

harplerden dönenlerdir. Zalf:n biz -
öz asker torunlarıyız. Dedelerimiz fitih 
zamanında buraya gelmişlenllr. 

Sesine wkkat edişorum. Hayır! bu 
gırtlakta Firavunlar diyarını hatırlataıı 
bir ihtizu yoktur. Bu ne Kıpd, ne Mısrl, 
ne de Çingene. Türk bu ... Şarklı Türlt:
lerio Ahengi var sesinde. Ne kadar gü
ler yüzlü olsa, ne kadar munis bakışlı 
olsa, ne kadar tatlı konuşmak istese gırt 
!ağında mutlak Jiddet çalkaııaıı Şarklı 

Türkün Ahengi. 
- Kim bu bayanlar? 
Kibar ve monden bir evcübi edasile 

basındaki kepiyi çıkanp cevap verdi: 
- Sizi tanıştırayım e!enWın. Kızla

nm... Şu küçült: kız da torunlarımdan 
biri. Büyük kmmın kw. 

Bu sırada başında fötr ııapka, sırtın
da kabve rengi bir kelen k06\üm on dört 
y~da bir genç, koşarak yanımıza ıeI
w. Ihtiyar onu da bize tanıştırdı: 

- Necip. Bun'!" bir büyük kçdeşl 
daha var. 

- Havır !imam tanıımu;racak 
bir halde tahrip edilmiş ... 

- Neyse, son günlerde havalar 
düzeldi ... 

- İngiltere Remanya ile miiDa
sebatı kesiyormw; ... 

- Dün vapura binip Adalara ka
dar uı:antlım, başımı, vücudümü 
tlinledim biru... 

- Dün Belgrat önünden asker 
dola 5 Alman vapuru geemİf... 

- Yahu yamı akşam bir yerde 
buluşsak da oturup konw;sak. .• 

- Eğer Romanya bize petrol 
satmırz.sıı biz de ona pamuk satmı
yacakmışız,,, 

- Bu sene doya doya kiraz yiye
medik .... 

- Bertin ve Komadaki A.meri -
kan mümessilleri Vaşingtona ça -
ğırılmış.,, 

- Tramvay seferlerinin seyrek
leşmesi bir bakıma iyi oldu, gece
leri eve erken dönülüyor ... 

- Romanyadaki İngilizler hare
ket ediyorlarmış, Macarlarla Ru
menlerin arası açılmış, Rmvelt 
Cini tebrik etmiş, Japon İmpara
toru donanmayı teftiş etmiş_ 

- Bir mevzu bulsam da iıkraını 
yazsam! ... 

Selami h:ut SEDES 

- Sen okuyor musun? 1 1 
kur. ı:vet ... Amma a!•beyim daba i;ri o ._ __ P_l_v __ A_s __ A _ __,, 

Bu sırada on yedi yqmda kadar tah- _ _ 

ne zam yapılıyor 
Kömür fiatleri yükseldiği için belediye şir
ketlerin talebini ·kabul etti. Zam miktannı 
tesbit için bugün bir komisyon toplanıyor 
H er aevi kok kömürü fiatla rmın geçen seneye nanran bir 

miktar vükselmiş olduğu malllmdur. Kömür fiatlarının yük
selmiş olduğunu ileri süren gazhane, Yedikule ve Kurbaiahdere ha
vagazı şirketleri Belediyeye müracaat etmiş, havaguı fiatlanrun 
yükseltilmesini istemişlerdir . . 

Belediye kömür fiatlarmdalri ı 
yükseJtlii:i nuarı itibara aJarak 
şirketlerin mürauatmı kabul et -
.miştir, Havagazı fiatlarına bir mik
tar zam yapılmasını kabul eden 
Belediye Reisliği, zam miktarını 
tesbit etmek üzere bir komisyon 
teşkil ettirmiştir. Belediye ma •.ne 
şubesi müdürü, muhasebe müdürü, 
unıuru hulrukiye müdürü ve iktı
sat müdüründen mürekkep komis
yon bugün Joplanacak, zam mik
tarını tesbit ve ilan edecektir. ___ ..... __ 
Mektep darlıjı 
Sınıf ve ,ube ihtiyaçlarının 

tesbitine ha,landı 

Kaşar peynir ve 
yağlara azami 
fiat konuyor 

Mürakabe Komisyo
nu pazartesi gunu 
listeyi tasdik edecek 

Fiat mürakabe komisyonu ka - 1 

şar peynirine de fiat tesbitine ika
rar vermiştir. Pazartesi günkü 
toplantıda hazırlanan fiat listesi 
tasdik edilecektir. 

Her nevi yağlara da azami sa -
tış fiatı tayin edileceği yazılmıştı_ 
Mürakabe kamisvomı bu husustaki 

ilave postası 

Bütün iskeleleri· 
miı:de biriken 

mallar getiri.iyor 
Deniz Yolları ldaren 

Vatan filebini Karadeniz 
hathna bir ilave posta61 
olarak kaldırmııtır. Şilep 
Trab::ıonda birilunif olan 
koyunları ve Samsundaki 
ihracat etyalarını alacak
tır. Bundan .onra isken
derun hathna olduğu gibi 
her on bet günde bir Ka
radeniz hattına da bir ila-

' ve ıilep seferi yapılacak
tır. 

lakenderan hattında 
çok fazla mal biriktiğin
den Demir ıilebi de mev
cut ıeferlere ilaveten bir 
defaya mah8Us olarak ve 
bütün malları almak üze
re lskenderuna göndaril
miıtir. 

· YAZAN: Profesör 
Hüseyin Şükrü BABAN 

1E:5> omanyanın bugünkü VI• 

~ ziyeti 1938 tarihinden
beri Avrupada inki.,"1fı

na şahit olduğumuz durumun ta-
il bir neticesidir, Çekoslovakya 

huduttan dahilinde (Südet) Al
manlarının ayrılması ve anavata
n~ __ iltilıalr. haklan münakaşa edil
digı zaman Büyük Britanya bu 
mes~leyi incelemek üze~e Prag'a 
lıir Ingiliz tahkik hey'eti gönderdi. 
Hey'et tamamen Alman lehine rey 
izhar etti ve Almanlarla meskun 
arari Rayba devredildi. Pek az 
sonra Çek devlet reisi (Haşa) an
sızın Berline çağırılarak memleke-

1 

ti teslim etmesi teklifi karşısında 
kaldı. Müessis ve hiiınileri İngilte
re ve Fransaya danışmağa dahi 

/zaman kalmadan bn devlet bir ge-
cede tarihe karıştL llitlere göre 
Çek memleketi Almanların kaJb
gilıına çevrilmiş bir hançerdi. 

Fransızlar •yedikçe insaıım. iş
tihası açılır• derler. Almanya on 

;ikA:yeti var mıdır? 
- Hayır, 

- Kavgacı mıdırlar? 

- BiL'llds ... Pek uysaldırlar. Vergile-
rini zamanında verirler. Askerlik vuf .. 
lelerini muntazam yaparlar~ 

mln edilebilen bir genç te)ı: katlı evlerin 
b!rinln kapısında beliriyor; bu da gfiler 
yllzlüdür. Elımdelti ıazetep görünce ro
nıyor: 

- Bunu bana verir misiniz ? 
Ve alınca yüksek sesle ve lşlelc bir 

okuyucu oldulunu anlatan bir sür'atle 
Başvekilin Ankara.ya dön(lşünü bildiren 

laveç kumaş, demir 
kağıt satmak istiyor 
İsveçten alakadarlara müraca -

atlar yapıtm..ıcta ve bilhassa ka -
dın, erkek yünlü kumaşlar, demir, 
kağıt, karton, makine aksamı gön
derilmek istenmektedir. Bu teklif
ler tetkik edilmektedir. Ayni za
manda da memleketimi2ıden pa
muk ·eltirdeği, kuru üzüm, incir iı>
teıımektedir. Bu maddeleJ!en nü
ınuneler gönderilmiştir. İsveçte 
bir ticaret ataşeliği de ihdas edil
miş, Ticaret Vekfiletinclen Selim 
Sırbit Stokbolma hareket etııniş -
tir. Y ıri<mda İsveçle ticarf temasi.a
rımrzın genişliy«eği tahmin edil-

Maarif müdür!~ mekteplerin incelemelerini llerletmiş, eski fi.at 
s:011! ve şube ihtıyacını tesbıt et ~ üzerinden satın alınıp biriktirilen 
mege başlamıştır. Mekteplerdeki ı yağın miktarı tesbit edilmeğe baş
yeni sene talebe mevcutları :ınea - lann:tıştır 
rif müdürlüğüne bildirilmiş, maa- _. ___ ,._ __ _ 
rif müdürünün reisliği altında top-
lanan bir kamisyıon dünden iti.ba- B E L E D l Y E 

[ ADLiYE ve POLiS 

lzmit Belediye Reisi 

1 
senedir devam eden garbin aciz 
ve sessizliğini gördükçe bu yolda 
ilerlememesi için biç bir ciddi se
bep yoktu. Tamirat, tazminatın or
tadan kalkması, Kür havzası işga
linin refi, Renin sol sahilinin tek
rar askeri hale kalbi hep böyle anı 
hareketlerle olmamış mıydı? Dan
çiğ ve Koridor davasında Londra 

1 
ve Pa:risJn taassubu • bundan ev -
-ve! tahaddüs eden çok daha ciddi 
davalardaki uysallıktan ve bil
hassa Münib hezimetinden sonra -

- Ötedenberi hep bö7 le azlık mıdır
lar? 

- Ha.yır... Balkan harbinden evvel 
burada iki yüı kişi varmış. Yjrmi bea 
gene o harpte, elli genç de büyült: harp
te •eh!t verwler. Faka\ buııları asıl a
zat\an felaket, on bea yıl lince uğradık
ları bir salgın oldu. 

telgrafı okuyor. Bir arlcadaş; 
- Kim bu Başvekil? 
Deyince hemen cevap veriyor: 
- Büyüklerimizden biri. .. Refik Say 

dam. Gelinb size resmin! cöstereylm. 
Dört bel adım ötedeki evin kapısın-

Şimdi, kafilemiz muhtarın arkasm- dan geciyoruz.. Duvara yan:yaoa yap.ııı

dan, cşuracıktadır> dediği halde bir tür- tınımış bea resim var: 

ren bu hususta çalışınağa başlamış
tır. 

Küçük Haberler 

Reçeller temiz değil, 
pideler eksik 

Ramazan münasebetile hazırla -
nan reçellerin imalinde temizliğe * Şehrimizde bulunan İzm1r it _ riaye~ ~edi~ Ramazan ~ide_ -

halat ve ihracat birlikleri umumi 1 ı~.rı~ eksik vezinde yapıldığı go
k.8tibi Atıf İnan İıımire dönmüş -~ kayım~~ ~.hu-
tür. - susa dikkat etımelerı ıstemnıştir. 

Usulsuz sarfiyattan 
muhakeme ediliyor 
izrnitte Bel.Wye tarafından yapılan 

bazı inşaat ve bu arada nbtun inşaa
tında usulsüz sarfiyat yapmak iddia
sile bakkında lüzumu muhakeme ka-lü göremediğimiz, bir türlü varamadığı- ı Atatürk, İn&ıü, Çakmak, Refik Say

ınız Pmarea damlarına doğru ileril070r. I dam ?O Cümhuriyet anaırı temsil eden 
Gözfuı uzıınabildiği ufuklara kol salıruş al bııyrağa aanlı bir kadm ~ * :lktısat Vekili Hüsnü Çakır dün M O T E F E R R J K ran veı:ilen İzmit Belediye Reisi Ke-

Bakırl<:öy çimento fabrikasını gez- mal Özlenin muhakemesine diln ikinci ormanlann i!Ah! süldlnunda aramıt be- İhtiyara 9Q?U70rU1D: 

!!ren bir iki ıslık, bir d~na bllğilrtQsil - Ölruerinizl nereye ııömersini.z? miş ve tetkiklerde bulunmuştur. • • , • ağır cezada başlanmıştır. İzmit Bele-
* Yunanistanla arııımuıda yapıl - Irak ıle ticaretımu: 1 diye Reisi Kemal özıe mahkemeye a-

mektedir, · . . 
bir çıngırak sesi veya bir havlama, gllz- - işte şu lcarpiti afaçlarm arasına. .. 
!erime bu Rüstik dekor içinde bir ope- - Orada 9'>k mezar .-ar mı? 

Amerikaya mal aablıyor 

Ameri.kaya serbest dövizle mal 
gönderilmektedir. Dün bu şekilde 
mühim miktarda haşhaş satıhruş -
tır. 

mış olan veteriner mukavelesi bu. Alakadarlara .gelen malfunata vukatile beraber gelmiş, ve sor&USunda 
ayın 18 inden itibaren mer'iyyete göre Irak iktısat nazırı Baj!dat ti- iddia .Wlcn suç etrafında uzun boylu 
girecektir. caret ataşemiz Baha Erkarı kabul izahat vermiş hiçbir suretle wçlu bu* Çarşambada Merzifonlu Kara e~, ken?is~den Ttirkiyeden Ira- lunmadığını, ~arfedllen paralann usu
Mustafa Paşa. tiiııbesinin etrafının ka gonderilebılecek mallar hakkın- !üne uygun ve mahalline masruf oldu
t•mimine ait plan hazırlan:ınıı;, be- da malô.ınat almıştır. Bu arada iki ,.,,_ it: d" . . İzmit Bel-"- Rels-

ranm llvertüriinden ılınan tatlı bir me- - Yil%lerc:e. .. 
rak ve tecessü5 aşılayor. - En eskisi lıaıııf larihe ~T 
Şmldayan bir dere kenanna vannca, - Her halde b<I yil% J1}. öteye. 

iki dar tahtadan ibaret bir köprü görll- - Üstlerinde tarih var mı'? 
70ruz. Daiları biribirine girm.is ağaçlar - Taşları var. Fakat yazı yok. 
arasından; bu köprünün öbür ucuna ba- - Buraya lllı: gelen ceddinizin adını 

İngilizler bir milyon Sterling 

kuru meyva aipariti verdiler 1"°''-e reislig"ine ver"-'°tir. lek t daki t" • - .~.u, en ısının ~,c 
==ı ~ ~ti ~ ar~ınl . :carıindıınunda- liği vazilesini ~re mntit olmak gaye-

kınca, yaş çubuklarla örillmüş bir çilin hatırlıyor musunU%? 
ardından, eski lıtanbul evlerinin kafes- - Ahmet di;ren var, Ywuf wyen var, 
!eri, inik pencerelerin! hatırlatan b.,ıir- Fakat iy! bilmiyoruz. Yalnız bilwğimlz 
tülü, uzun saçlı iki üç icadın gördük. le.Y şu: Biı bura;ra Hasankaleden gelıni-

İngilizler bir milyon İngiliz li -
ralık kuru meyve sipariş vermiş -
!erdir. Malların hazırlanmasına 
b~lanmıştır. 

* Oumh · t '------~-'-' · s.,.,e erın genış emesı uzer e e _ 
urıye "''"'~"'""""' vı - .... ""Jmü.ştür sile canla başla ifaya çalıştığını soyle-

layet balosu bu sene vilayet ibina - ~ruşu · miştlr. Neticede muhakeme bazı husus-
ı;ında yapılacaktır. Romanyadan Musevi akını 1ann tahkiki için başka. &iin<ı bırakıl-

Yanlış adımlan affe1mi3ecek bir dıu'- ı;!z. Uzun Hasan zamanında Fatih biıl * Sur kapılan haricindeki sahala- Raınanyadan Ak<lenize doğJ'u mıştır. 

!ıkla olan köprüyü, dereye •cumburlop> buraya ıetirmiı;. 
yuvarlanmamak için dikkatle geçerken, (Yannbileoelı:) 

Finlandiya ile ticaretimiz 

Finlandiya konsolooi'llğu ithalat 
ve ihracat birlikleri umıınıt katip
liğine müracaat ederek ihracat ta
cirlerimizin adreslerini istemiştir. 
F'.inlandiyadaki müesseseler meııı~ 
Jeketmizle ticari temaslarını geniş
letmek istemektedirler. 

~ birer bahçe haline konulııuısı büyük bir Musevi akını. bal:;a:mış-
kararlaşıruştır. Bu suretle İstanbu- tır. Dün binlerce Romanyalı Mu- Deri fabrikumda yangın 

dnde elden arkadaşın: 
- Entariler beyaz, başörtüler de be

yaz ..• 
Dıye mınldandığmı işittim. 

Soruyoryzl 
Biralar neden bozuk 

ve tauız 

Fakat köprüyü geçince, bizi güler 
yüzle karşılayan kadınlardan ziyade 
meydanlıfı dolduran ak boi!alann bollu 
ğu ve güzelliği nazarı dikkatimi celbet- ı· · İnhisarlar idaresi kadeh ve şişe 
ti. Bunların l}epsi gürbüz, hepsi gene, ile bira satan dü.kkin1ara haftada 1 

dinç "" "11ıhatta hayvanlardı. Değneği- f,ı iki defa, salı ve cuma ıünlerı \ev-
ne dayanmlŞ, masum gözlerini bize dal- ziat yapıyor. Böylece, Bomontinin. 
dırmı~ olan genç çobana sordum: · buz deposundan t-ıkan fıçı üç.ı bi- ı 

- Sen bu köyden misin? ralar, mesel~ bir cuma günü dük-
- lia_yır ... _ dedi _ Ben burada ço- ,., kanlara dağıtıldılr.taıı sonra satılıp 

banltk ediyorum. bitinceye . kadar 4 gün bekliyar. I 
Dikkat ettim. o, bize tarif edildiği ,. Halbuki I.nh..isarlar idaresinin bi-

&ibi giyinmiş değildi. Pınarca köyünün ra müleh~ıusı ve Bomontini.n 40 
düı: beyaz gömlek ve potur ile kırmw seneHk ustabaşısı biranın soğuk 
pamuklu hırkadan ibaret olduğu söyle- hava deposundan cıklıktan 24 saat 
nen üniformasını giyinmiş ilk ve biricik 

1 
sonra l:f>zulara.k lezzet ve kıyme-

yerlisile ancak onun: : tini kaybedeceğini söylemişti. Bu 
- Hasan Baba! l l yüzden bardakla bira lçmeğe rağ-
Diye bağırmasından sonra karşılaş- IJ betin d~ azaldığı .s~ylenmek:tedır. 

tık. Acaba Inhisariar Idaresl eski Bo-
Hasan Baba ... Bu. &'Özlerinin kenan 1 r ınonti Şirketi gibi niçin her gün 1 

zeki bir tebessümle kırpl$an, giineşte ı bira tevı.iatı yapmıyor diye 
7anm.ış yüzünün gergin derisi, yetmiş- SORUYORUZ! 
lllr. olduğuna lıısanı kolay kolay inan-

Altun bir günde 55 
kunq yükseldi 

Altın bir gün içinde 55 ik.uru.ş 
birden vüd<selımiş ve dün piyasada 
2225 kuruş üzerinden muamele 
görmüştür. 

Muğlada zeytin bir 

misli fazla 

Muğlada bu sene zeytin vaziye
ti ~ iyi ve geçen seneye ııisbetle 
bir misli fazladır. Bu yıl 3 milyon 
kilo yağ istilisal edileceği umul
maktadır. 

iTiZAR 
Bugün, mündericatımızın çokluğun

dan Ali Resul tetrikanuzı dercedeme
dılc. Özür dileriz. 

hın bütün me1ıhalleri tam ve tan- sevi liman:ıııruzdan Filistine l(eQIIIİş-
zb:n edilmiş olacaktır. • !erdir. 

NÜFUS SAYIMI HAZIRLIJ(LARI 

Yurdmı her tarafında oldulu ııib! tehrimizde de 20 IDcteşriıı pazar günU 
,...pı1acak nüfua sayımı lıa2ırlıkla.rı bitmiş ııibiwr. Yukarıdaki resim. X.Sımpa
pda yapılan hazırlık.lardan bir intibaı tesbit etmektedir. 

1'••11•••••••••••••••-•••ı=;m••I\ derilmesinden başka bir şey clii- Operatör şişkin, mor bir apandi-ı hatta buan bayılarak belı:lerler-

1 
ikdamın Edebi Te(ırikası : 35 \ şünmüyor. sit buldu. Hakları da vardır, çünkü ameli-

Ben yüzlerce ameliyat görmüş - Yüzüme baktı: yathanelere bıçak altında baygın 
tüın, Üstadın maharetini bilirdim. _ Tam zamanı imiş! dedi. yatan etlerinden, kalblerinden, 

KISKANIYO UM ' 
'4te gene, kuvvetli başının yaraya Büktü, kesti, altı, yarayı kapa - kanlarından bir parçadır_ 
eğilmiş, kestiğini, hi(tii(ini, dikti- dı. Ameliyattan çıkıp da bulunduk-

• ğini görüyorum. Benim göğsüm kabardı. ları odaya girdiğimiz zaman göz: _ 

1 1 

Bütün harelretleri o kadar sade Bedia aşağıda bekliyor. , terini ı:özleriınize dikerler, knru _ 
Yazan : S E L j. M 1 iz z ET idi ki, lmk senenin verdiği sala - indim. Her ba5'lmak, benı rahat yan dudakları titrer: 

\:-.=ıııi,ı:ı;;•••••••••••••••'11!im••••il,m•rl hiye\le d."marlan, asabı, bir cana ne{es alman bir diyardan uzaklaş- - Ne var doktor? 
• ~al o_labı_lccek bir teli ayırıyor, tırıyor, Mukaddes dört duvar ara- Sevdiğim yüzde de, kimsenin 
D~arda Bedia iki elimi tuttu: dı. Artık ona kin besleınhordum. nı~termı ışle\iyordu. sından uzaklaşhkra nefesim dara· bakmasına tahammül edemediğim 
_ Güle güle canım! dedi. Önümde yüzünde an~' tezi mas- insan baktıi'.,"l zaman her şey 1 Iı;vor. bakın asına doyamadığım yüzde d~ 
Kapının c5iğini atacağım sırada kesi ile cıplak yatı)ordu. Yakın ve kol~y sanı)·ordu; lı~lbuki, onun Yavas.vnaş d_oktorluktan çıkı - bu ıztı.rabı görecek miydim? 

arkamdan seslendi: alışık oldu::."lllll havaya girmi• ışını, . onu~ . ~- nptıgmı yaparım yorum; aşık, delıce seven, kıskanç Bedia seviyor muydu? 
- • diyebılecek ıki uç operatör daha erkek oluyonım K t km • 

- Muhakkak ameliyat liızım ol- tim: Beyaz duvarlar, yüksek ta - kt • . · ' .. • . apmın o agını tuttum. E-
duihı.na, hemen lazım olduğuna e- yo u,, d Bedıayı nasıl gorecegım, nasıl ğer Bediayı bitkin perişan bir haJ-

~ •anlar. beyaz gömlekler, hemşire- Onun... arka aşınım hayatını yüziine bakacağım? .. ' 
min misin?. ler, hademeler, doktorlar, ilaç ve sağlam ele teslim etmiştim.. Ameliyat sıra mda hastatlan da- dı; gorecek olsam, bu hatırayı, bu 

- Kuzum Bedia, yaptığınu key- eter kokusu... Operatör apandisiti aram ağa ha beter. hasta olan, ağlıyan, :zhrap elim hatırayı uuntamıyaeaklım.. 
fim için yapm.ıyorunı Y8- Bu nıukaddes yerde, bu modern başladı. Ben her zaman, teşJıisinıin icinde kıvranan, gözleri yerlerin _ Acaba bundan sonra onu gene 

Dün, Yedikulede Kazlıçeşmede 1~ 

numaralı Albparmak deri fabrilc:asının 

bahçesinde bir kulübede rügan yağı 
kaynatılırken kazan parlamış, kulübe 

tamamen yandık.tan sonra itfaiye tara
fından fabrikaya sirayetine tneJdan ve
rilmeden söndürülmüştür. Fabrika bi-

naaınm 50.000, makinelerin SS,000, e~
yanın da 65,000 liraya asikilnZYOmi 
Nasyonale İtalyana şirketine sigortalı 
olduğu anlaşılmış, tahkikata başlanmış
tır. 

Sanatlar mektebi müdürü
nü yaralıyan genç 

Sultaoahmed saıı•auar mektebi rnü
dürü Yusuf Ziyayi, öldürmek kasdile 
bıçaklamaktan suçlu Keınal adındaki 

gencin muhakemesi dün ikinci dır ce
zada bitir~ yaşmm küçülı:Jliğii do
layl.sile bir ay seltiz gün hapse mab
kQm <ıdilmiş\ir. 

T opkapı dııında bir 
ev yandı 

Dün alcJam oaat 15 da Topkapı dııe
rısında 'l'ak;Jecl mahallesinde Cami ııo

kağında Slrope'nin sahip. Takuhl'nln 
kiracı oldufu H numaralı !iç katlı evin 
üst katından yanım çtkıruş, ev tama
men yandıktan soııra itfaiye tarafın

dan söndürillmüştür. 

Bir çocuk dayaktan öldü 

Edimede oturan Yuda adında birinin 
il yaşındaki oilu Nesim. F.dırne<ı. biri
si tarafından döt\llmüı ve lıastaıan
ınıştır. 

Yuda oğlunu bir otomobile bindire
rek İstanbul• tedaviye getirmiıse de 
çocuk Sirkeciye gelir gelme:ı. ölmüıtür. 
Müddeiumumilik: vak'anuı tahkikatına 
el koymu:;tur. 

* 
* Dün de Procllomoo admda bir c!i

lenci, dilenirken aykalanmış, üzerinde 
14 lira 39 kuruş buluıımuştur. 

Berlinin bavretini mucip oldu. 
Fakat onu tuttuğu yoldaq_şaş.ı.rt _ 

madı. Lehistana taarruz edildi ve 
iki baltada ortadan kaJdınldı. 

Fransa ve İngiltere Lehistana 
temi.nııt vermişti. O teminat icabı 
yerine getirildi ve Almanyaya 
garp devletleri nihayet harp ilan 
etti. Lehistan mezlmahne çarpışır
ken büyük devletlerin yardımı ol
madığını gören küçük devletler, 
faraza Belçika, Holanda, Norve(, 
Romanya kendiliklerinden ileri a
tılmak cesaretini. duyamadılar. 
Daha kavi, daha vasıtalı kudretle
rio sakit olduğu bir yerde mah
viyetli davranmağı tercih ettiler. 
Fakat Leh iikıbeti onların da te
ker teker kap..sını çaldı, 

Romanya hi.r hayli müddet fır
tınanın dtşında gibi göründü. 
Kendisine verihni.ş bir fugiliz te
minatı da vardı. Fakat hu defa 
Almanya değil Sovyet Rusya Be
sarabyayı, Bukovinayı elinden a
lınca Kral Karo! İngili:t sefüile 
mülakata bile ihtiyaç hissetmeden 
doğruca Alman sefirile görü e -
rek Sovyet İstilasına mukavemet 
göstermemeğe karar verdi. Ve 
Viyana hakem!iğile Transilvanya
yı Macarlara ve doğrudan doğ
mya görüşmelerle Dobrucayı 
Bulgarlara bıraktıktan sonra ara
zisinin bakiyyesinin tanıamiyeti -
ni mihvercilere temin ettirdi, Esa
sen bir devlet böyle sa~an soI
d";n teminat aldıkça ne kadar te
mmatsız bir halde bulunduğu bi
zatihi anlaşılır. Osmanlı İm para -
lorlu~ tam inhidam ve taksime 
«tamamiyeti mülkiyesi• Düveli 
Muazzama tarafından 1856 Paris 
kongresinde tahtı kHalet ve zıma
na alındıktan sonra uğradı. R~ 
manya da bu tarihi seyirde bir is
tisna teşkil etmez, İngiliz, Alman, 
İtalyan teminatı, tamamiyeti der
ken memleket bir takım Alman 
kıt'alarının. yerleşmesine Şah.it ol
mw;tu1'. 

Biiyük Britaııya siyasi münase _ 
betleri kesip kesmemek noktaSTnı 
düşünmektedir. Filhakika İngiliz 
tebaası hapis ve illraç edilmekte _ 
dir. Rumen kabinesi lt.enüz mem-
lek~~n asker~ işgal altına alındığı
nı ıtira.f etmıyor. Faka.t teviller 
vaziyeti değiştiremeL B.omaıtya i).. 

tedenberi Almanluıa gö:derini a
lan .bütün menhalarmı Cermenlere 
teslım etmek ıneeburiyetinde kal
mıştır. Milletler kendi kendileri -
ne yardnn etmelidir ki Allah ela 
sonra unlara yardım etsin, 

HiiNJ1in Şiilırii BABAN 

Odun ıtokan için meınur 
gönderildi 

fğneada ve civarındaki "'1un 
stoku ve odunun maliyet fiatını 
tesbit etmek üzere Belediye bu 
n_ııntakava bir ınürakıp göooe:.nıiş.. 
tır. 

RAMAZAN :10 
12/10/11-lll CUMARTESİ * çerçeve içinde kadim iyilik ve kö- kontrol edileceği sırada heyecan 1 den uğramış. yiizlcri morarmış ve- sevebilecek miydim? 

- • .. .. . . fülük mücadelesi ·a ılan erde duyarım._ Şaka dej(il, bir el yok - ya sararrmş anneleri, babaları, ço- Kalbim şiddetle, hızlı luzlı, ko • 
Ogle ustu ~elıyat yapıl~ beşerin bütün ki , > P Y !laması ile bir eanı kuYtarmış ol • cukları, kocaları, kadınları biliriz .. patalmus. dnracakınış, bairımı 
Bırkaç dakika bast.~oın. kı~ ~l - dur İnsan nı, garazı, gayzı mak, &0pra da hastalığı doi{ru teş- Onlar tarifi imkansız bir sabırsız- parçalayıp dışarı fırlıyıcakmış gi-

d~ııu~uttum. Go~leruıwı. o - uyo:· .. .. yalnız ve _Y3 '"':3 his ebniş olmak... Ne zevkli şey- tıkla neticeyi beklerler. Ellerini u- bi atıyor, 
n e ap çekeıı lıır adam vıı:r· l hastalığa dUŞIQ'Qr ve hasta1ığuı jp- dir bu! j!uşturarak, mendillerini yırtarak, (Arkası var) 

!r. D. 8. D, 

İkindi 15 09 İFTAR 17 34 
Öğle 12 ()\ Alcşaın 17 34 

İMSAK 4 30 Yat.. 1i 81 

* Bir kaç gün evvel Anadoludan ge
lecek Özipek palas oteline inen Münev
ver adında bir kadın, düıı yanlışlıkla • 
bir su bardab ilAç içmiş, zehirlcnmiş-ı 
tir. Münevver Gureba b.qlanesine kaJ-
dJnlınıılır. >-~~~~~~~~~-

. --. -

-
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]kfla~..ôlij! H::-:~nn:~n: B a ~ısı e rl 
Üzüm üzüme baka f, Sgörüşmeleri; üçüzlü it_ lngıltereden 

Almanya, 
Balkanlara 

niçin geldi? Çemberlayn 
nutuk söyledi 

• 
Sabık Başvekil. İngiltereni11 
ınağlup edilemez bir halde 

olduğunu aöyledi 

l" . 
ispanya ve 
Çin Elçileri 

Dün Reisicümhurumu· 
za itimatnamelerini 

takdim ettiler 

Londrada ki 
Japon bankaları 

---·---
Hülı:Umet diğer müesıeae
lerle beraber bunların da 

kapanmasını emretti 

ti.fak her!<cste yeni bir 

1 
s 1 baka! SÜl"Priz~ karşılaşııcağı zeh~mı CVVe ovyet er 

hasıl edıyor. Ve bır çokları lngil-
Bakkallar fırıl fırıl donerek ıı- terenin Akdenlıı ve Afrikada tas -

lıp satacak beyaz peynir ararken, fiyesinin bahis mevzuu olduğu kıı
tam 1870 ton salamura peynir, buz runtusile konuşuyor. 
depolarında mışıl mışıl uyuyorlll- Bize öyle geliyor ki mihver dev-
mış! !etlerinin yaziyetleri böyle bir 

-1500 - 2000 tayyare 
ile İngiltere ada s1 

mağlup edilemez 

(Başmakaleden devıım J 
lunmak için ise, Romanyaya gel
ıneğe !üz~ yoktur. Çünkü, Yu
goslavya, şımalden Almanya ile 
hemhuduttur. Geriye cenup istika
meti kalıyor. Bu istikamet, Bo
ğazların ve Ege denizinin yoludur; 
sevkülceyşl ehemmiyeti pek bü
yüktür. Bu itibarla Romanyadan Londra, 11 (A.A.) - Röyter: Bu alı:

ıam Çemberlayn, radyoda bir nutuk 
söyleyerek, harp kabinesinden isti:tasm 
danberi kendisinQ mektup &öodermiıı o
lanlara teşekkür etmiştir. 

Ankara 11 (A.A.) - Yeni İs
panya el~isi Marki de Prat de 
Nantouillet bu gün saat 16 da Çan
kaya köşküne giderek itimat.name
sini mutad merasimle Reisicüm
hur İsmet İnönüye tevdi etmiştir. 
Kabul esnasında Hariciye umwnt 
kB.tibi Numan Menemencioğlu ha
zır bulwımuştur. 

Tokyo, 11 (A.A.) - D. N. B. ajansı
nın muhabiri bildiriyor: Japcn matbu
atının haber verdiğine göre, hükUmet, 
Lond.ı·ada şubeleri olan büty.n Japon 
bankalarına ve diğer Japon müessese
lerine bu şubelenn kapatılması için e
tnir vermiştir. 

Değirmenciler, kendilerine veri- teşebbüse müsaade edemiyecek 
len iyi ve temiz unları başkalırrına kadar karışıyor. Onların bund.an 
satıp onun yerine, fırınlara küflü böyle girişecekleri h..- hareket, in
ve kurtlu unlar veriyorlarmış!. gilterenin taarruza geçeceği. güne 

Bir çok fırıncılar Ramazan pi- kııvvetli olarak çıkmak yolunda 
delerin.i eksik ve hamur çıkarıyor- bir takım ihtiyat tedbirlerinden i
larmış! baret kalmağa mahkfımdur. Ve 1 

sonra, ikinci merhale, Bulgaristan 
olacaktır; Bulgarilitanın da, · Ro
manya gibi yaparak Alman tümen-
lerine kucağını açması çok muhte
meldir. Üçüncü · merhalenin ise Çnıberlayn demiştir lci: 

Bcitanya imparatorluğunun, mücade
lede yalnız bırakılmış olmasına rağmen, 
mağlU.p edilmemiş ve mağlO.p edilemez 
bir va~yette, bunların daiına yolunu 
kapamakta olmasından dolayı. mü1tehi
rim. 

Çin Elçisinin İtimatnamesi 

\/ilki Ruzveltin a
feyhinde bulundu 

Bu gihi · şeyler, bu gibi dalavere- bu sözlerimiz, İngilterenin Afrika tan çok nzaktır. Orada bahis mev
Ji, hileli seyler, artık o kadar har- ve Akdenizde tasfiyesi suretinde znu olan için için kaynıyan Trab • 
cı alem, o kadar gündelik işlerden değil, İngilteren.i.n taarruza geçe • luslnların milli kalkınmaluı önün
oldu ki, Tanrının günü bunları ceği gün onun yanında yer alma· de bunlara İtalyanın kuvvetli ol _ 
pzetclerde okudukça, insanın. bu sı muhtemel danın tasfiyesi sure- duğu kanaatini vermekten ibaret _ 
zamanda babasına ve babanın da tinde mıiııalandırılmak Jazrmdır. tir. Ve Graçyaninin Afri.kaya tayi-
oğluna emniyet edem.iyeceği geli- Bizi böyle diişünmeğe sevkeden ni oralarda zor, zulüm tatbik.ini. i-

Yunanistanla Türkiye olabileceği
ni, bir Balkan haritası bize göste
riyor. Kayzer Vilhelro.in •Drank 
nah Osten - şarka doğru> politika
llJ, yalnız bu sa.kıt hükümdarın 
sahsi siyaseti değil, bütün Cermen
liğin ebedi siyasetidir. Almanya 
bu yoldan, Iraka ve Mısıra gitmek 
gayesini, 1918 de mağlup 01'.ıncaya 
kadar, uzun yıllar ısrarla talrip et
ıni,ti. Bitlerin de, avni Bağd~t yo
!unun yolcusu olmağı düşündüğü 
lngiJtere ile tedafüi bir ittifak ak
dettiifüni:z gündenberi, TürkiyP.ye 
karşı takip ettiği siyasetten istid
lal ediJehi.fu. 

Ankara, 11 (A.A.) - Çin Cüın
huriyetinin yeni Ankara e1ç;:isi 
Şang-Peng-Tun itimadnamesini 
bugün saat 17 de Çankaya kö~

künde mut.ad merasimle Reisicum-

yor. sebepler şunlardır: cap ettirecek bir vaziyetin nıeYcu-

Polonyada tethiş 
hareketi başladı 

Roozvelt ve arkadaşlari 
milli itlerle meşgul olmamıf 

Bugün Ramazan pidelerinin bir ı _ İngiliz adalarına ihraç ga- diyetini ifadeye killi gelebilmeli -
çoğu eksik ve hamurmuş! İster yesi bnlunduğu söylenen hava hü- dir. 
":'i~iniz ~arın da bayram şekerle - camlarına tahsis edilen tayyarele- İtalya, en yakın deniz üslerin -
rının COl!U tatlı yerine tuzlu çık- rin 1500 _ 2000 kadar olduğu görü- den bin kilometre uzaklarda ha -
mıya başlasın! · lüyor. Bu kadar ciddi bir işde bü- rekcte girişmek ve çetin askerler 

hur İsmet İnönüye takdim etmiş- Nevyork, 11 (AA.) - D. N. B. 

V arşovada 5000 den fazla 
Lehli tevkif edildi 

Londra, 11 (A.A.) - Polon
~· Telgraf ajansı, Polonyada Al -
man tethiş hareket.inin yeniden 
bıişladığını bi.ld.ironektedir. EylCıl 
içinde V arşovada 5.000 den fazla 
ldımse teV'kif edilmiştir. Polonya. 
da çıkan Alman kazeteleri her gün 
ınalııkUımiyet ve idanılann bir sene 
evve:ıkinden fazla oldu~u ifşa 
e1ımektedir. Polonyadaki Alman 
umuımi valisi, Frank, geçen pazar 
Varşovada yapılan bir resmi ge · 
çitte, Versailles muahedesinin kur
duğu Polonyanın artık h.iQbir za· 
man müstakil bir millet olmıyaca
ğmı beyan etmiştir. 

tir. Kabul esnasında Har:-iciye u- ajansına nazaran Vilki yeni bir 
mumi katibi Nuınan Menemenci- seçim. nutkunda, c ımill1 kalkınma• 
oğlu hazır oulunmuıtu.r. sistemi tekrar iktidar mevkiini tut-

~-- tuğu takdirde yeni ve daha güzel 

B k"l s t bir Amerika i~asına imkan olrnı-
8 şve ı ovye : yacağmı bildiıımi.ş ve şöyle de -

elçisini kabul etti ·ı· tni.ii~~velt ve arkadaşları milli ;,,,,_ 

Sonra, yarın, öbür gün bozll. ve tün Alman havacıhğını kullanmak olan Avustralya ve Yeni Zelanda
salcp m_ev~-~i b_aşl_anyınca, kor- lazımdı. Kullanılmamakta olduğu- lılan yenmeği dfuıünmek g'.'11etini 
karım kı •uzum uzume baka baka na göre hem ihraç teşebbüsü - bu- herhalde yapmıyacaktrr. ltalyan 
karan.r• dedikleri gibi, ~zalar, da- güne kadar ısrarla söylediğimiz gi- ordusunun ilerlemesi bahis mev -
rı yerme tınsır ve arpa ıle, salep - bi - olmıyacağına hem Almanların zuu olan mıntaka, yiiz binlerce in
l~r de salep yerine kepek, çiriş gi- ikinci bir hareket için kuvvetleri - sanı bir kaç gün içinde yutacak 
hı şeylerle yapılmıya başlansın! ni başka bir tarafa kaydırmakta ve kadar berbat bir vasıftadrr. Ve o 

Osman Cemal Kavqtlı hazırlanmakta olduklarına hük - ınıntakada yolu kesilmiş olarak 

Romanyamn Alınanya taraful
dan işgalinin Sovyet Rusyayı, İn
giltere ve Amerikaya temayülden 
men için alınmış tehditkar bir ih
tiyati tedbir olması da muhtemel 
bÜlunınakla beraber, Ahnanyanın 
bir taşla iki kuş vurmak ve evvela 
Balkanlarda, soııra Yakın Şarkta 
h.8.kim olmak istemesi ihtinıali as
la hatırdan çıkanlınamak icap e
der. 

!erle meşKUI olacak yerde beynel -
Ankara: 11 (A.A.) - Baş- milel işlere karnµnışlardır. Avrupa 

vekil Dr. Refik Saydam bu- 1 harbinin scnunda karşılanması i-
.. · j cap edecek olan kalkınma mesele • 

gun saat 11 de yem Sovyet !erinin halli kendilerine tevdi edi
büyük elçisi Vinigradovu Bil§- lemez .• 
vekalette kabul ebni§tir. 

AFRİKA HARBi 

lngilizler dün 

Romanyada va. 
ziyet ciddileşti 

(BaştaTaf\ 1 inci sayfadaJ 

T b k I • Diplomatik mahfillerde İngiliz -
Franko Marqal Bono 0 ru !manini Rumen münasebetlerinin kesilme-

ile konuttu si ·ka~ınılanası imkfu:ısız bir şey o -
Madrit, 11 (A.A.) -D. N. B. a- bombaladılar !arak telakki edilmektedir. 

jansı bildiriyor: Resmen bildiril - Gerek İngiliz büroları ve gerek-
d.iğine ~re, dün öğleden sonra ge- Kahire, 11 (A.A.) _ Ka:hire- se sefarethane her ihtimale karşı 
neral Frank.o, maresal De Bonoyu de nesredilen re.>-mi tebliğde, In _ hazrrlanıvorlar. General Antones -
hususi sur""" kabul ederek kendi- giliz tayyarelerinin To'bruk !ima- ku Sir Reginald Hoare'a AJman 
elle uzun müddet göriişınüştür . nını muvaffak.iyetle bombardıman , kıtaatın:n meılliekete yalnız. ta-

Antalyada bir muhtekir ettikleri bildirilmektedir. Llman<la liın ve terıbıye ıçın geleceklerı hak-
mahkum oldu demirli bulunan gemilere tam isa- kında teıninat vermiştir. Bununla 

1 . . . . 1 betler kaydedilmist.ir. beraber brr çok Rumen şehirl~ın-

k.t:r'ındta ya,dll1 (A.A./ - Çıvı ihtı- İtalyan doitu Afrikasında Gura de daha sınıdıden su.baylar gorul-
ıu an o ayı asliye ceza matı- ' ekt d" B ı · k' · · 

L- . '--·' . ve Maydegada antrepolar muvaf - m e ır. un ar ıs an ve ıaşe ış-
ıı=uesınce mev"'uıen muha.keımEsı faki Ü bcnnbardmı edilın" t" !erile mesuul olmaktadırlar. 
rapıJmakta olan Birlik müessesesi Bü;r:te· eln. iliz" t ani · ·· ı.şl ''.· Y•olı bir liberal siyaset adamı 

·· ekiısında s b · il<" ··d un g ayyare erı us erı- ...., 
tur ,. n a rı . ı sene mu - d'" .. lerd" Reuterin muhabirine şöyle deıın.iş-
detle teb ıt ve 500 lira para ceza- ne onmuş ır. . . . 
rına mahkılm 0ı.......·-tur Kanadada üç bin hücum trr N. il ~"'" 1 . =""' · • az er ,~ge erın tarlaları 

h b• tankı yapılıyor istil.i ettikleri gibi üzerim.ize geli-Deaiz ar J Ottava. 11 (A.A.) - Mühimmat yorlar .• 

(Bastaariı 1 inci sa1/fa.da) ntn":~1-Howe dün yaptığı beyanatta Londra, 11 (A.A.) _ Reuter a-
"':"'"" ve :Kanada kuvvetleri için jansı bildiriyor: 

volar neticesinde çok büyük y&ngln!aı .Yenı modelde 3000 hücum tankının ı Romanvadaki AJman iut'aları 
Çlkmıştır. Gemilerimiz. gerek hedefe K~adada imal ediJmekte bulun _ hakkında, bugün Londrada sala -
)'llklaşırken gerek hedefi bombardıman dugu . 

Sıhhiye Müdür-
1 eri arasında 
nakil ve tayinler 
Ankara, 11 (.likdam muhabirin

den) - Denizli sıhhiye müdürü 
Dr. Rifat Van Sllhhiye müdürlüğü -
ne, Ordu sıhhiye müdürü Atıt 
Çankırı srhlıiye müdürlüğüne, Iladr.
k.8.ri sıhh ivp müdürü H .. bip Bur -
dur sı:bh.iye müdürlüğüne, Niğde 
sıhhiye müdürü Naci Fo:z.incan 
sıhhiye müdürlüit(ine, Mudurnu 
hiikfunet tabiıbi Naci Bm.oıöı stlı:hi
ye müdürlüğüne, Ankara hiikfımet 
tabibi Kazım Hakkari sıhhive mü
dürlüğüne, Gümüsane sıhhiye mü. 
Muhlis Ordu S:hhiye miidürlüğüne 
Burdur Sıhhiye :müdürü Nazmi 
Muğla s:hhiye müdürlüğüne, El.i -
zığ sıhhiye müdürü Necmeddin Di
yarbakır sıhhiye müdürlüğiine, 
Erzincan sıhhiye müdürü Reşit E
Jazığ sıhhiye müdürlü17üne, Sıh -
hiye Vekfileti müsteşar muavini 
Süleyman 3.hhiye teftiş bev'eti re
isliğine. tefti!; hey'eti re.isi Os
man İsmet sıhhiye müsteşar mu
avinfü!ine tayin edilmişlerdir. 

Bulgaristan 
işgal edilecek ed•rken düşmanın hiçbir mukavemeti d""· nu SOylemiştir. Tahmin edil- 1 hiyettar bir menbadan aşağıdaki 

b d lıkıgın· e· !(Ör~, _hu tanklar orta ağı.r- beyanatta bulunulınuştur: 
ile karşılaşmamışlardır. Bom ar ıman taki Ing:ıliz ve Amerikan tank- Alman kıt'alarının Romanyaya (Baotarafı 1 inci sayfada) 
mevzilerinden dönerken, esas kuvvetle- larının e ük" «S · k- ~ J J ~ · •-·. 

1 
n m emme! evsafını ha- gelıneleri hakkında halen bir be- urıveye auar yo u zor au.ı:..tan 

rim.iz, düşman kara bataryalarının ate- rz o acaklardır. yanatta bulunmak imkan dairesi- scnra da Filistine hüoum etmek 
&i altında gelmlşlerdir. Fakat hiçbir ha- İtalyan ticaret heyeti ne giran.i.ştİr. Bu ibeyanatın şimdiye maksadile Türkiyeye ıkarşı ta -
sar olmamı;ı ve hiç kimse yaraJ.anm•- Berlı'nd kadar yapılamamış olması, Ru • arruzda ıbulun:mak kışın ameli bir 
nuş ve ölmemiştir. Cherbourg da düa- e .. h k t d aildır· Bulga h d d 

Bertin 11 (AA) D anen hükumetinin :miitenakrz be- are e e~ · r u u un-
manın hafif kuvvetleri bulunduğu bi- yor. Bi; müdd~tfu A'-. N. B. bildiri- yanatından ve Romanyadaki İngi- daki Türk müdafaaları çok kuv -
llnmesine rağmen, düşman, fahri malıi- . ~"anyada bulun- liz l · · · t ı fl , t tulm vetlidir. İstanbulu setreden Çatal-
yette hiç bir mul<avemet göstermemiıı· makta . olan Ita!ya Dış ticaret Nazın ,_: çısınk ınf. e gtrad arımı_; bu .. buuş h l . b nd d 
tir. Riccardi bu sabah Berline _ . owuası ey ıye u1 en mıın· aJS - ca at arı ıse u an a daha çok 

Ö 1 eni 

korusak 

Bir gazete halk arasın
da anket yapml§ ve sor

mUf: 
- Kaç milyon olmalı

yız, nasıl olabiliriz? •• 
Her he. kendine göre 

bir cevap vermİ.§. Nane
molla: 

- Filhakika benden 
soran olmadı amma, söy
liyebilirim .. 
diyerek mırıldandı: 

- Çoğalmak için öleni 
korumak halidir. 

Aman 

dikkat 

Bir arkat!tlflll «Eanal 
Banktnı» mevzuunu me
zarından tekrar güneşe çı
kartması münasebeti ile 
Nanemolla: 

- Aman dikkat, tekin 
mevzu değildir. Etem /;;. 
zet Benicenin yürekler a
cısı mücadelesini hatır
larnnız ..• 

Diyordu. 
- Y o ••• O vakit yağma 

iJarclı amma, fimJi yok!. 
ceoabun oerclim. Bilmem 
siz ne der.iniz?. 

A.~ 

'k f . gelmiştir. lunmuştur lruvvetlidir. T:ürkiyenin Asya kı _ 
Amerı a, ngıltereye ayda Romany~ya Alman zırhlı fırka- yıları ise kayalık ve barınılmaz 

500 tayyare veriyor tarının ı:önderilmesi hakıkında, dağlarla mesturdur. Türk ordusu-
Vaşingl.on, 11 (A.A.) _ &ner·-

1 
hatta general Antoneskunun i.'kti- nun cengaverlik vasıfları yükı;ek

ka tayyare fabrikaları halen aydı 'darı eline almasından evvel, Al • tir ve kendi dağlarında bu ordu 
1000 tayYa,re imal et.m:kte ve bu~ ın~ h~kı'ı.meti ile. bir anla~a ak- daha müthiş olur. Bunun içindir 
nun 500 ü Ingıltereye gonderili:nek- tedilmi.ş bulunduııunu talmıin ey- ki asıl ileri hareketin hedefe er;,,. 
tedir. !emek mümkündür. mek için Iskenderiyeden 400 kilo

KISA A.J.ANS 
HA SERLERi 

* Madrid 11 - D. N. B. ajansı hu
susi muhabirinin haber aldığına göre, 
dün öğleden sonra hüviyeti malilm ol
mıyan bir tayyare Cebelüttank üaerin
den u~muştur. Ha'\l'a dMi bataryalarının 
ateş açması üzerine tayyare bomba at
maksu.ı.n Fas istikametinde uzaklaşm•§

tır. 

İngilterede 

* Londra 11 - İngiliz Amirallik da
iresi silahlı balıkçı &eınisi Kington ApP
hire'in bir düşman denizaltısı tarafın

dan batırılmış olduğunu teessiille be-
yan eder. 

Londra, 11 - Felemenk Maliye Na
zın Cbarles Velter dün ajqam Londra
da bulunan hükıimeti namına yaptığı 

beyanatta bütün dünyadaki Bolandalı
lann ihtiyar! olarak kazanç vergisi tedi
yesine dvet ed.il.eceklerini bildirmistir. 

laveçte 

* Stokhol.m: 11 - 1941 _ 42 bO!çe 
senesi için, ordu dairesi ilk tahsisat ola
rak, l 7 4 milyon kuron °istemiştir. Yeni 
Stoklıolm hava dlfi batarya alayı için 
de ayrıca kredi talep edilecektir. 

japonyada 

* Tokyo, 11 - Japon lmparatorhı
ğunun kuruluşunun 2.soo ilncü yıJdönü
mü münasebetil&. Jap(m icparatoro. bu 
gün, Yoklıanıa açıklannda lopJanmııı o
l.an J apan donanmasını ~ edecek.tir. 

İngilterenin Bükreş elçisi Sir metre uzakta bı_ılunan kuvvetler 
Reginakl Hoare, ısrarla yaptığı ta- dw-u:rd<en 1600 kilometre yürüye -
lepler netkesi olaraık, 9 teşriniev· · cek kuvvetler tarafından yapılaca
velde Roımanya hariciye nazırını ğına inanmak biraz güçtür. 
ı:?l'>rmeye muvaffak olmuş ve bari- Muhabir şunu da ilave ediyor: 
ciye naztrından bir çok ·Alınan •Eğer Tiirldve azim.kar davra -
n_>ual}imlı nin pek ya1nnda gelme- nırsa, uzun mesafelerden yapıla -
5ı beklendiği haberini alııruştır. cak bava taarruzları haricinde hiç 

Sir Reıııina1d Hoare, ayni gün. bir şeyden endişesi olıı:ıaımak ıa -
başvekili de görmüş ve general zımdır .. 
An,tonesJru, Romanyada Akııan I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!! 
kıt aları bulunmadığını kat'i su -
rette 'bevan etmiş, fakat üç bin Al
manın beklenmekte olduğ.unu ili
ve evlemiştir. General Antonesku 
bunl:ınn, mütehassıs, muallim ve 
teknisyen oMuklarını ·· l · t· 

ak 
ooy emış rr. 

F' at bunların Alınan askeri ol _ 
dui<ıınu, pek Yaık:ın bir istikbalde 
~eleceklerıni ve miktarlarının bü
yük olacağını tahıının etmek için 
bir çok bürhan mevcuttur_ 

Hoaere, vaziyet hakkındaki ken
di düşüneesine göre, İngiltere ile 
R.omanY a ar asınd aiti münasebetle
rin nazik bir noktaYa gelrnış ol
duıtunu, general Antoneskuya sa
rih surette bildiıııni.ştir. 

İngiliz hükfuneti., Hoarein ener
jik müdahalesi neticesıncıe, rnev _ 
kul şahcsların artık fena muame
le tehlikesıne maruz bulunmadık _ 
larını kuvvetle tabmin ettrrece<k 
esbaba maliktir. 

Nevyork. 11 IA.A.) - D. N. B. 
Londradan öğrı;nildiJhne göre, 

İngiliz hükfuneti. lngilteredeki bü
tün Rumen alacaklarını bloke et -
mistir. 

Bü·kres. 11 (A.A.) - Reııter: 
İnı?i}terenın Bükreş ekili!ii, bu

gün bütün İn.ı;ıilizlere derhal Ro-

bize Romanya 
Petrol verecek 

(B~tamfı 1 inci m11fadal 
tana petrol ihracatını menettiği -
ne dair bu sabah gelen haberler ü
zerine Ankara sahafil.i nezdinde 
yaptıı?muz talıok..ikatın neticesine 
nazaran Romanya hükı'.'ıımeti Tür -
kıye ile son a:ktedilrniş olan ticaret 
anlaşmasından fevkalade mem -
nun olduöunu ve bunun tam bir 
surette tatbiki için her ti,irlü ted -
bırleri itt>haz eylemiş bulunduğu
nu tasrih ederek yukarda mevzuu 
ba:hsolan haberin tamamen asılsız 
oki,, M-tınu bfldi:mıiştir. 
Yunanıstana karşı petrol ibra -

catının memrruiyeti bahsine gelin
ce. hu da sıvas1 deitıl. ticari bir 
stıitefelıhüm neticesidir. Esasen bu 
suıtefehl>üm de tamamen bertaraf 
edilıni;1. ir. 

manyayı terketrneleri hakkında 
talimat veıımiştir. 
... Bir Rumen hey' eti Alınanyaya 
~iderek orada 18 teşrinievvelde Nc
tısadi müzakerelere girisecektir. 

metmek mantıki olur. kalacak bir orduyu ölümden kur -
2 - Afrikanın istilası, İngiltere- tarmak im.kansızdır. 

n.i.n Akdenizden çıkarılması iddia- Bununla beraber, bir li.n İtalyan
sı baştan başa esassızdır. Ve bizi !arın Süveyşc geldiklerini düşüne
böyle düşüııİneğe zorhyan sebep- lim. Bu, İngiltereyi mağlup etme
ler şunlardır: ğe kMI ~elebilir mi? Bu halde 

a) Ekmeğe ve iç ihtil&flarmı gi- muhtemelen, Mısırda yeni bir hü
derıneğe ve kendi kendini tanzime kfunet - g"1; de olsa - hariı ilıiıı et
mec:bnr olan İspanya harbe girmi- miş olacak, İngiliz kıt'alan Mısır
yecelrtir. Cebelüttank'ı almak lılardan yardım görerek bu defa 
teşebbüsü gı"bi pahah bir harekete daha çok tehlikeli bir variyet ala
girişmeden Akdenizin bu boğazını ' caklardır. Donanmanın mazotunu 
kapamak daima mümkündür. Fa _ Süveyş vermez. 
kat bu boğazı kapamakla Akdeniz.. İngilterenin C..belüttarıbız ve 
deki İngiltere yen.ilmiş olmaz. Ve Süveyşsiz harbe devanı edebilece· 
yenilmiş bir İngilterenin karşısın- ğine akıl erdirmek lllzınıdır. Bn
da ispanyanın hali baTl!te ve harp nun gibi Trablustan Süveyşe, Fi -
sonunda pek f!'na olur. lbtililci bir l listine Ye Suriyeye harpsiz dahi 
ruh taSJvan lspanyolları, Franko, olsa İtalyan ordnlarının nakledil -
aç ve &ıkıntıda bırakarak yeni bir mesi ihtimalini düşünmenin man -
ihtilale sevketmek hatasını yapmı- tıks.ızlığını da kabul lllzınıdır. 
yacaktır. * 

b) İspanyarı:m Şimal Afrika • İtalya harbin başından beri, hi~ 
sında Fransız müstemlekelerini iş- klıı:ısenin yardımına muhtaç ol
gale kallwmıası varit değildir. Böy- maksızın iki mühim işi başarabi • 
le bir hareket Vişi hükfunet.ini öl- lir.ti: Sicilya - Tunus arası ile BA
düreeek ve Şimal Afrikasını mu- bülmendebi tıkamak. Akdeniz har
kavemete ve De Gaulle'e iltihaka binde İtalyanlara büyük faydalar 
zorlıvacaktır. Ve İspanyolların temin edecek olan bu hareketleri 
böyle bir mukavemeti kırmağa ti- başaramamış olan bir İtalyanın 
katleri yoktur. Süveyşi ve Mısın istilasmdan bah-

c) İtalyanın Süveyşe doğru olan ı setmek safdmiktir. 
hareketi, kanaatimce, ciddi olmak- Şakir Hazım Ergökmen 

Değirmenciler Hava Harbi 
(Başta.artı 1 inci sa11fada) (Bastaarfı 1 inci sayfada) 

menlerin böcekli un veıım.iş olma- rısı ciddi mahiyet arzetmemi.ştir. 
!arına ihtimal vermem. Çünkü O· Bunların hepsi sür'atle söndürül -
!isin verdiği devlet buğıdavı piya- müştür. Bir miktar ölü ve yaralı 
sadaki bui!daydan daİJna ucuzdur. kaydedilmiş ise de zayiatın hedef 
Deitirnıenler ıbaşka ıbuğday almaz- gözetilmeksizin yapılmış olan hü
Jar; o buğdavı islerler. Ofisin buğ- cuanların vüs'atile mütenasip ol
dayları da daima iyi buğıdaylar ol· madıi7ı şimdiye kadar alınan ma
dıuihı. i<'in, böcekli un verilcliğ~ ! lılmattan anlaşılmakta<lır. Gallıes 
tahrnın etmem. Yalnız daha mu-· eyaletının cenup mıntakasında bu
lı.im ~ır ıs var: lunan bir şehirde bir kaç ev yılul-

. Degırmenler, fırıncılara ne ve- mı.s ve bir kaç ölü ve yaralı k.ay-
rırse, fırınlar onu kabul ederler. dedilıniştir · 
Meseıa, yum~ buğday unu · · 
diye verdiğini, yumuşak diye ka- Ingilterenin doii'u ş:imalinde üç 

Tttrkiyenin, asla, bir Romanya 
olmıyacağını unutmamak lôzınıgel
d.iğinl kaydettikten sonra, hSdise
lerin inkişabm tam bir uyanıklık 
ve tam bir birlik içinde beklemelr 
icap ettiğini ilive edelim. 

---<>----

Amerikan 
Hazırlığı 

(Baştaarfı 1 inci sa"l/fada) 
rette tesrii için icap eden emirler 
\rerilm.i.ştir. 

Hlll'hiye nezareti 17 tayyare fab
rikasım kendilerine sipariş edilen 
21.000 tayyarenin imalini tesri için 
günde 24 saat çalışınağa davet et
miştir. 

D. N. B. ajansı muhabirinin bil
dirdiğine ~re, Ruzvelt bugün Ohio 
ve Pensi!vanvada iki gün devam 
edece<k olan bir tefti!; seyahatine 
(;likaeaktrr. Reisicumhur buralar -
dalti müdafaa tesisatını ziyaret e
dec!!ktir. 

Harbiye Nazırı Stimson, Havai gar
nizonunun, Kaliforniya milislerinden 
müteşekkil ve hava müdafaa topçu kuv .. 
vetlerine mensup bin kişilik bir müfre
ıe ile takviye edileceğini bildirmiştir. 

Nazır, Birleşik Amerika hava kuvvet. 
!eri Şef muavini General Yount ile A· 
merika bava müdafaa kuvvetlerine 
mensup General Chanuj ve yüz.başa 
Saviele'in hava müdafaa tertibatını tet.. 
kik etmek üzere İngiltereye göndril
diklerini ilave etmiştir. 

Stimson, İngiltereden avdet etmiş O• 
lan General Stroog'ım riyaset! altında
ki Amerikan heyetin.in vermiş olduğu 
rapor üzerine Birleşik Amerikanın yer
alh tayyare meydanları inşa ettinnek 
tasavvurunda bulunduğunu beyan et
miştir. 

Amerikan bahriyesine mensup 23 ih
tiyat tabura 7 teşrinisaniye doğru Atlas 
ve Pasifik sahilleri üZerinde kendileri-· 
ne tayin dilen noktalarda bulunmaları 

bul ederler. Halbuki, değirımenler, şehir hücuma maruz kalmıştır. Sa
aldıkları buğdaylardan iki nevi ir bölgelerde muhtelif yerlere boan: 
un çıkarırlar. Birisi 75 randımanlı balar düşmüşse de hasarat hafi:f 
ekstra, biri de 85 - 90 randımanlı ve insanca pek az zayiat kaydedil-

ilrinci nevi undur. Değinnenler, 75 ınış;:=:·=t=ir=·========================•i=c=in==em==ir==verilm==·==~=t=ir=.============:::ı 
randımanlı ekstra unları ya Trak
yaya, yahut &a francala için piya
saya ve iyi un olarak esnafa satı- 1&••• 
yorlar. Fırınlara unun cuvalını 1 Zevkle seyredilecek 2 büyük ve güzel filin. 

ASRI Sinemada Bugün -· 758 kuruşa vermeğe meoburdırrlar. 
Ha11>ıı.ki, ekstra urnın çuvalına ıo ALLAHIN BAHÇELERİ 1 AYNAROZ KADISI 
liraya kadar müşteri bulabilirler. A,k ve İhtiras Dramı Türkçe sözlü ve şarkılı 
Bu suretle, QUvalda 244 ,,..,,_,_ faz- ı M.ARLENE DİETRİCH •• • ~~· v · IZA. 
l 

,_ t. ~~ uq DALJ.m. - ASFI R -
a "'"'."'nabilirler. ,.,te bunun için - J CHABLES BOYER HALİDE 

dir ki, hazan, fırınlara, mescla~ ıı_ ....................................................... . 
cuval yerine 420 ı.ıuval ını veriyor- ı · 
!ar. Sorulduğu Z8!1Jlan <başka un 
yokhır. diyorlar. Böylelikle arttrr
dı.kları ekstra unları fazla fiatlar
la <başka yerlere satıyorlar. Böyle
ce Devletin u= vererek feda -
karlık yapmasından deliirmenciler 
daha ziyade istifade temin ediyor
lar. Belediyenin, kurtlu un iı;inden 
evvel bu işle ımeşıı;ul olma:sL değir
menleri, fırınlara verdikler\ unun 
randJtmanı ve miktarı noktasından 
sıı:kı ve daimi bir lrontrole ta'bi M
ması lfızımdır. Nitekim, geçenler- 1 

de fırınlarda ekmek bulunmadığı 1 
zamanda da, değirmenler fırınlara 1 

müteınadiyen ek:sik un vennişler, ı 
bu yüzden eldeki stok] ar bi1ımiş ve 
frrınlar az ekmek çıkarmağa mec
bur kalmı.<;lardı. -

MİCHELE MOR GAN'm ııarlakhğı, 
PİERRE RİCHARD WİLM'in Sevimliliği, 

CHARLES VANEL'in kibarlığı, 
En müessir ve hissi Bir AŞK DKAMJNIN büyüklüğü_ 

ŞiMAL KANUNU 
Büyük Fransrı filminin fevkal iideliğinde başlıca 8m.i!lerdir. Üç 
erkeğin aşkı uğru.na hayatım feda eden bir kadın... Ağlatırcası-

na hissi ve müessir sah nelerle dolu bir şaheser ... 

Bugün SÜMER sinemasında 
İlaveten: Son Yakın 

Bugün saat 1 ve 2.30 
Şark ve harp hadiseleri. 
da tenzilatlı matineler. __ , ____________ ! 
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Türk Kimyagerler ve Mühendis Kimyagerler Cemiyeti Ana N izamnamesi 
FAS IL - 1 

Teşekkülü - Mevzuu - Gayesi 
/ ' MADDE 1 - İ~bu nizamnamedeki ~t ve evsafı haiz olan Türk milhen

djs kimyager ve kimyagerleri cTürk Ktmyager ve Mühendis Kimyagerler> ce
miyeti adile 26/6/938 tarih ve 3512 numaralı .kanuna müsteniden bir cemiyet 
lı.unnu~iardır. 

MADDE 2 - Cemiyetin merkezi İstanbuldadır. 
:P.1ADDE 3 - Cemiyetin gayesi, azasının meslek! bilcümle hukuk ve nıen ... 

ıaatlerini korumaktır. 

.AlADDE 4 - Cemiyetin siyasetle altı.kası yoktur. . ._ 
:h.IADDE 5 - Cemiyetin azası: .., 
A - Tabii aza; Türk ve ecnebi üniversite ve darülfünunlarından ve yilk-

aek teknik okullarından mühendis kimyagerlik veya kimyagerlik diploması al .. 
m19 veya kimyadan fen doktorası yapmı~ olanlardır. 

B - Ak.ti! aza; tabit aza arasından cemiyete usulü dairesinde müracaat 
ederek kaydedilen azadır. Aktif aza kongrelere iştirak, idare heyetlerini inti
hap ve cemiyet neşriyatlle diğer btitün hukukundan istifade eder. 

C - Fahı·l aza; cemiyete maddl ve manevt yardıma dokunanlardan ibaret
tir. Fahrl aza ecmiyetin neşriyaüle dokümanlarından istifade eder. 

FASIL ll - Kayıt ve kabul . İstifa - İhraç 
MADDE 6 - Aktif aı:a kaydedilebilmek için madde 5 te gösterilen ı;eraiU 

haiz olmak ve bu hususta iktiza eden vesaiki ibraz etmek Mzundır. Kayıt 1çin 
müracaatın vuku bulduğu mıntaka grupunca veya cemiyet merkez.ince dahlll 
nizamnamedeki esaslar dahilinde muamele ifa olunur. 

MADDE 7 - Cemiyetten istila edecek aza bu arzusunu kayıtlı bulunduğu 
merkez veya rnıntaka grup reisliğine yazılı olarak bildirir. Müstafi aza, istlta 
ettiği tarihe kadar cemiyete taahhüdünü ödemeye mecbur olup cemiyetten 
h.i(bir veçhile aidatın iadesi talebinde bulunamaz. 

MADDE 8 - Taahhüdatını ifa etmiyen aza, idare heyeti kararile azalık .. 
tan çıkanlır. Bu gibi azanın kayıt için yeniden müracaatı üzerine, geçen devre
deki taahhüdatını ita etmesi şarttır. 

MADDE 9 - Cemiyet nizamnamesi hükümlerine mugayir hareket eden
lerle mesleki haysiyet ve şerefi ihl&l eyled:tk'leri sabit olanlar haysiyet diva
nına verilir. Ve bu divan kararma göre cemiycile olan alikalarının devaıl1 

veya ademi devarru tayin edilmiş olur. 
MADDE 10 - Cemiyet azasından ölenlerin ailelerine, muhtaç olduk.lan 

takdirde mOmkiln olan yardımlarda bulunulur. Bu gibi vaziyetlerde 
tarafından cemiyetten hiçbir bak iddia edilemez. 

FASIL 111 - Organizasyon ve İdare 
'• 

varisler 

lıl.ADDE 11 - Türk mühendis kimyagerler cemiyeti bir merkez orıani
ıı:asyoou ile bu merkeı.e bağlı muhtelif mntaka gruplarından müteşekkildir. 

Um.ani idare heyeti: ;. 
MADDE 12 - Cemiyet, umumt kongrede ekseriyetle intihap edilen umu

mi idare heyeti tarafından idare olunur. 
MADDE 13 - 'l!mwnt idare heyeti, cemiyetin manevi şahsiyetinin tam 

mümessili, gayelerinin tahakkuku için yapılan çalışmaların ve her nevi jcraat 
ve taaliyetinin birinci derecede nazımıdır. Umum! fdare heyeti reisi, cemi
yetin umumi reisi ve umumi kiı.tibi de cemiyetin umum! kAtibidir. 

MADDE 14 - Umumi idare heyeti bir reis, bir umumi k5tip, bir muha
sip, bir veznedar ve iki aza olmak üzere beş kişiden mürekkeptir. Umumi 
idare heyeti azaları haricinde umuml kongrede en fazla rey alan iki zat ye
dek aza olarak seçilir. 

MADDE 15 - Reis ve umumt k~tip, seçilen idare heyeti azasından kon
a-rece intihap olunur. İki aza arasında müsavat vukua ge1diği takdirde cemjye
tin kıdemli o1an azası tercih olunur. 

MADDE 16 - İdare heyeti azasının vazifeleri şunlardan ibarettir: 

A - Reis; bilcümle ida.d ve hukuki vaziyetlerde cemiyetin birinci dere
cede milmessilidir. İdare heyeUerine riyaset eder. 

B - Umuml klı.tip: Cemiyetin jdare ~lerile muhaberatını temin eder. Mu
baberat umumJ katip imzasile yapılır. Cemiyeti bir taahhüde bağlayan i~lerde 
reisle birlikte imzasını kullanır. İdare heyeti zabıtlarını tanzim eder. Konfe
rans ve tebliglerin, yapılacak içtimalann tertibile alakadar olur, 

C - Veznedar - muhasip: Cemiyetin bilcümle varidat ve sarliyatının he
aabile meşgul olur. Varidab makbuz mukabilinde kabul eder. Bu husustaki 
defterleri tanzim eder. Banka muamelAtında 25 liraya kadar olan sarfiyata 
ylnız 'Ve 25 lirayı tecavüz eden sa.r!iyatta reis veya umum! k5.tiple beraber im

zasını kullanır. 

D - Beş kişilik idare heyetinde iki azadan bir1 umum.l kfı.tibe, diğeri de 
veznedara yardım eder. 

MADDE 17 - İdare heyeUeri en az on be~ günde bir toplanır. M02erelsiz 
üst üste ÜÇ içtimaa elmiyen idare heyeti azası heyet kararile müstafi addo
lunur. Her ne şekilde olursa olsun idare heyetinden aynlan bir azanın yerine 
en fazla rey alan yedek aza geter. 

MADDE 18 - UmumJ idare heyetleri ve nuntaka grupu idare heyetleri 
esas nizamname ile kendilerine tahmil edilen vazifeler.in itasından baa:ka hiç 
bir mes'uliyet deruhde etmezler. Bu arada: 

a - Merkez veya mıntaka grupları:un vaddabrun idaresi, 
b - Hesabatın kontrolu, 
c - Senelik ve fevkalade kongrelerin içtimalara daveti, idare heyetleri 

vazifelerindendir. 
J\.1ADDE 19 - Umum! idare heyeti, me!"leğin umumJ menfaatleri namına 

resmi makamlar nezdinde yapılması icap eden t,,ezebbüsleri ifa ile mükellef ol
duğu gibi cemiyetin menfaatleri namı,a her türlil temasları temin eder. 

~tADDE 20 - Cemiyet namına ya:>ılması lhım gelen resmt veya busust 
te!-;lcbbüslerde umumi idate heyeti, mıntaka grupu ic!are heyetlerinden birini 
bu teşebbüsleri yapmağa memur edebilir. Veyahut mıntaka grupu idare he
yetlerinden biri. bu saliibiyeti umwn.1 idare heyetinden isteyebilir. Umumt ida 
re heyeti muvafık görürse yalnız muayyen tes,ebbüs ve mevzular için bu sa-
1.Ahiyeti mıntaka grupu idare heyetine verebilir. 

MADDE 21 - Fevkalade hallerde umumi idare heyeti yedek azaların işti
rakile ve mütte!ikan1 yalnız muayyen tesebbüs ve mevzular için mıntaka gru
pu idare heyetlerinden birine cemiyeti temsil saUı.hiyetini verebilir. Bu takdir
de kendisine saltuıiyet verilmiş olan mıntaka grupu idare heyeti reisi cemiye
tin umumi reisi Qerine> kaydile cemiyetin manevi şahsiyeti namına kendi
sine umumJ idare heyeti tarafından verilmiş ve bütün idare heyetinjn imzasını 
hnvi tahriri talimat daircsind;: imza atabilir. 

Mmta.ka croplan: 
.h'IADDE 22 - Cemiyetin muhtelif mıntakalarda grup1an varclır. İdare he

yetleri teşkil edecek kadar azası bulunan mıntakalarda umum! idare heye
tine bildirmek sartile gruplar tesis olunur. 

MADDE 23 - Cemiyetin muhtelif mıntakalardaki grupları ana nizamna
mede tasrih edilen gayeleri kendi mmtakaları dahilinde tahakkuk ettirmeğe 
çalışırlar. Bu hususta vrecekleri karaJları umum.1 kongreye arzolunmak üze
re umumi jdare heyetine bildirirler. Cemiyt:tin merkzi.nin •bulunduğu ~hirde 

Talomin bedeli İlk temin~ Hlklan Cinsi 
Lira Kr. Lira Kr. Adet 

1312 50 98 44 175,000 4X8 perçin tivi ve pJI 
1736 130 20 868,000 Maden! büyük düime. 
4000 300 160,000 Kesme kanca. 
3937 50 259 31 175,000 Köprülü sürgü. 
3062 50 229 --- 19 175,000 Köprüsüz si!.'"gü. 

14,048 50 

Yukarıda yazılı beş kalem malzemenin pa2arlıkla eksiltmesi 15/10/940 
Sah günü saat 14 te Tophanede Lv. i1mirliği satınalrna komisyonunda yapıla_ 
caktır. Nümuneleri kom.i:iyonda görülür. İsteklilerin kanun! vesikalarile bel
li saatte komisyona gelmeleri. .(485) (911.19) 

Adet 

270,000 Büyük delikli tahta düğme. 
570,000 Küçük > > > 
240,000 Tahta çelik. 
Yukarıda y02ılı Uç kalemin pazarlık:la eksiltmesi 15/10/940 Salı günü saa1 

15 te Tophanede Lv. lımlrliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Talrrnin 
bedeli 4320 lira, ilk teminatı 324. liradır. Nümuneleri komisyonda .görülür. 
İsteklilerin kanuni vesi.kalarile belli saatte komisyona eelıneleri. 486 - 9620 

Tahmin bedeli 
Lira Kr. Cifi 

294 35 600 
979 
183 

* 
Daltill !otin ) 

) 

Er kundurası ) 
Harici > 

601 Terlik. ) 

Kuleli Askeri 
lisesinde 

19 35 129 Er kundurası. Eyüpte 1 No. dikimevinde. 
4.9 80 332 Er kundurası. Tdphanede 2 No. dikirnevinde 
Yukarıda yazılı eski kundura ve terlikler 16/10/940 çarşamba günü ıaat 

15 te Tophanede Lv. fımirliği satınalmıı komisyonunda pazarlıkla satılacaktır. 
İsteklilerin kundura ve terlikleri yukanda gösterilen mahallerde gördüklerine 
dair vesika ve mal bedellerile komisyona gelmeleri. 487 - 9621 

* illik tarı Tahmin bedeli İlk teminatı Cinsi 

Ade_l~~~~~~-Llra:....~~~=L=lra:.=-....:::;Kr::..:.·~~~~~~--~~~ 
1,972,000 2465 184 87 Küçük madeni düğme 

13,195,000 26,390 1979 25 Büyük madeni düğme 
Yukarıda yazılı iki kalem düğmenin pazar1ık1a eksiltmesi 18/ 10/940 cuma 

günü saat 16 da Tophanede İst. Lv. amirliği satınalma komisyonunda yapıla
caktır. Nümuneleri komisyonda görillilr. İsteklilerin kanuni vesikalarile belli 
saatte komisyona gelmeleri. 505 - 9734 

ıruntaka grupu teşkil edilmez. Umumi idare heyeti ayni zamanda o mıntaka 

1 

6000 ki1o balyc ipi ve 1000 kilo kın
nın idare heyeti vazifesini de görür. nap alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 

MADDE 24 - Her mıntaka grupunun işlemesi bir idare heyeti tarafından 16/10/940 Çarşamba günü asat 14: de 
temin olunur. Bu idare heyeUeri her sene mıntaka aktif azası tarafından ak-

1 
Tophanede Lv. Amir1iği Satınalma ko

dedHecek kongrelerde intihap edilir. Bu intihaplarda idare heyetleri azalarJ 
1 
misyonunda yapılacaktır. Tahınin be

harjcinde en !azla rey alan iki zat yedek aza oıarak seçilir. f deli 7650 lira ilk teminab 573 lira 75 

Yedek Subay okulunda çamaşır

hane kazanı ile istim makinesi ve 
sıcak su deposu tamir ettirilecek
tir. 1'02arlıklo eksiltmesi 14/10/940 
pazartesi günü saat 14 de Topha
nede Lv. An1irliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Keşif be
deli 710 lira 60 kuruş ilk teminatı 

53 lira 29 kuruştur. Keşi! ııe iarl
namesi komi~onda görülür. 

MADDE 25 - Mıntaka grupu idare heyetleri azası umwn1 idare heyeti kuruştur. Nümuneleri komisyonda gö
için konulmuş olan hükümler dairesinde faaliyette bulunurlar ve ayni şekilde· rülür. İsteklilerin kanuni vesikalarilc 
va.zile tak.sim ederler. Ve mıntakaları dahilinde ayni sal5.hiyeti haizdirler. J belli saatte komisyona gelmeleri. 

- Arkası Y•rınki Nüshamızda - ...._ <482 - 9581> (472) (9389) 

Tuvaletinizi va parken 
pudra altına dalına 

KREM 
PERTE 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tu 
ve akmasına mani olur. Y 
ve yağsız olan tüp ve vazo 

vardır. 

Dr. İhsan Sami 

OKSOROK şu ruh 
Öksürük ve nefes darlığı, b( 

maca ve kızanuk öksürük! 
için pek tesirli ilaçtır. Her 
kullanabilir. 

ZAYİ - 1764 sicil No. lu ' 
cılık ehliyetnamemi zayi 
Yenisini alacağımdan bük.mü 
tur. 

Mehmet Ka 

işçi Aranıyor 
Saat 20 den itibaren 

oosta olarak çalışına.'< 
Tornacı, tesviyeci ve bir 
delci alınacaktır. Talip ol 
ların Zeytinburnu Demir 
ya Fabrikasına müracaatı 

İmtiyaz Sahi!ıi v e Neşriyat 
nktörü: E. İZZET. Basıldı~ 

SON TELGRAF Basıme111 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

122, 306 adet matra perçin çivisi ve 1 + 
lacaktır. Tahmin bedeli 17,500 
teminatı 1312 lira 50 kuruştur. 
nesi komisyonda görülür. İst 
kanuni vesikalarile belli Beykoz Tümen Satınalma Komisyonund•n 

' 1 - 500 ton ekmeklik un 25/10/940 cuma günü saat 11 de Beykoz Halle 
Partisi binasında Tümen sab.n alma komisyonunda kapalı zarfla satın alı

tıacaktır. 

2 - İlk teminatı 6000 liradır. • 
3 - Evsaf ve şeraiti her gün rneıkür komisyonda görülebilir 

4 - İsteklilerin belli saatintlen bir saat evveline kadar kanunt şek.ildeki 
teklif mektuplarını komisyona vermiş olmaları şarttır. (9421) 

Tophanede Salıpazarında Deniz Yollama 
Bürosunda Satınalma Komisyonundan : 

Kıtaatın ihtiyacı için aşağıda yazılı erzak pazarlıkla satın alınacaktır. İstek
lılerin 18/10/940 cuma günu SalıJ)a23nnda Deni2 yollama bUıasındaki salın
alma komisyonuna saat 10 da müracaatları ıı.an olwıur. '754> 

Enaltın cinsi K ilosu 

l - Makama 
2 - Kuru fasulye 
3 - Nohut 
4 - Mercimek: cye§il> 
5 - Şehriye 

6 - Mercimek 
? - Pirinç cçorba h k> 
8 - Pirinç <pi!Av !ık> 
9 - Yemek turu 

10 - Sadeyağı 

11 - Zeytınyat 

12 - Toz ~eker 
13 - K uru Uzüm 
H - İnnik 
15 - Patates 
16 - Sabun 
17 - Çay 
18 - Kırmızı biber 

32000 
50000 
48000 
16000 

4000 
7000 

20000 
32000 
32000 
10000 

6000 
14000 
16000 
2000 

40000 
l 3000 

13t 
500 

Beykoz Tümen Satınalma Komisyonundan: 
1 - 200 ton arpa ile muhtelif mahallere teslim edilmek üzere 200, 100, 

50, 50, 50 şer ton kuru ot ve 200, 200, 100, 100, 100 20r ton saman 17/10/940 
persembe günü saat 10 da. Beykozda Halk Partisi binasında Tümen Satınalma ı 
Komisyonunda ayrı ayrı PQzarlıkla sa tın lınacaktır. 

2 - İlk teminatları arpa için 1350 lira ve otların beher 100 tonu için 525 

lira ve samanlann beher 100 tonu için 450 liradır. 
3 - Ot ve samanlar döküm halinde de verilebili r. (9711) 

BÜYÜK TARiHİ ROMAN No: 29 

Tstanbul Belediyesinden : 
Umumi nüfus sayımının yapılacağı 20 teşrinievvel 940 pazar gönüne takad

düm eden cumartesi günü halkın ihtiyacını temin etmek üzere bütün dük
kanların saat 23 e kadar açık bulund.ırulmasına Daiml Encümence 5/10/940 
tarihinde karar verılıniıtir. İlan olunur. (9774) 

132,306 adet matra perçin pulu alına-, Bir adet termosifon kazan alınacak

caktır. Pauırlıkla eksiltm°'i 16 /10/940 lır. Pazarlıkla eksiltmesi ı./10/940 pa
Ca.f'$amba günü saat 14

1
30 da Tophane-! zarlesi günü ~at 15,30 da Tophane.le yona gelmeleri. 

* de İst. Lv. Amirliği Satınalma kom.is~ j Lv. Amir.~ği sa~~:ılnıa Ko. da yapıl~-

' 

yonunda yapılacaktır. Tahmin bedelı cakbr. Numuncsı r•lphane fırınında go- Beş milyon büyük maden! dü~ 
4728 lira 55 kunış ilk teminatı 354 lira rülebilir. İsteklilerin teminatıarile beLli nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 

1P••a••m:mmzı••••••111•••m:mımmmı:aııı:;:ıı•m•m:!llEll!!I 64 kuruştur. Nümuneleri komisyonda 

1 

saatte Ko. na gelmeleri. (494) (9673) 940 cumn günü saat 16 da Top 

l hl 1 U Mudu I
• d ,görülür. (484-9583) * Lv.Amirliğ.i satınalma komi~y 

n sar ar mum r UQUn a. ! 25 ton çember .ı!acaklır. Puarlıkla ek:~t:~t;~,ul~/a;~~·;:::ıest;~~lı:~ iı~pı~:;~~; ;;:n;;;.d~eı~! 
•••••ıe111n•s:sıı::ı::ıımmmm••••••••••111mmmmır:i eksiltmesi 15/10/940 salı günü saat 16 at 15 te Tophanede Lv. amirliği satma!- §artnamesi komisyonda görülür. 

Çamaıtı ve Koçhisar tuzlaiarından «lOO> kilodan fazla alınacak tuz ıçin da Tophanede Lv. 5mir1iği satınalma ma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin ler belli saatte komisyona gelmeJ 
tu7.un milşteri vasıtalarının yanaşabile ·eği yere kadar taşınması için ihtiyar Ko. da y~pılacaktır. Nümunesi Ko. da bedeli 12,750 lira, ilk teminatı 956 lira 506 
olunacak masrafların içinde bul'.mduğ.unuz ınall sene zarfında da geçen sene görülür. isteklilerin teminatlarile belli 25 kur~ştur. NümWlesi komisyonda gö- * 
olduğu gibi Çamaltı tuzlasında kiloda «IS> santim ve Koçhisar tuzlasında da J saatte Ko. na gelmeleri. (489) (9668) 1 rülür. Istekl.ilerin belli saatte komisyo-
ki1oGa cl2> santim olarak tesbit edilmiş olduğu 3078 sayılı tuz kanwıunun 1 * J na gelmelerı. 507 - 8736 
4 üncü maddesi mucibince i1Arı o1unur. (9528) I Pangaltıda Yedek subay okul11ndı:ı . ~ 

9500 adet kıl yem torbası m 
hit nam ve hesabına alınacaktır. 
tıkla eksiltmesi 18/10/940 cuma 

+ 1 mevcut 3914 adet boş sadeyağı, peynir, Mıktan 
ı - Yeniden tanzim olunan keşi! b!d'eli mucibince idaremizin Paşababçe salça tenekesi satılacaktır. Pa~a~~tk.la 

1
154,500 kilo ispnnak. 

saat 15,30 da Tophanede Lv. ;\ı 

&atınalma komisyonunda yapıl 

Tahmin bedeli 10,450 lira, ilk t 
873 lira 75 kuruştur. Nümunesi 
yanda görülür; istekliler kanunJ 
larile bc11i saatte komisyona gel 

müskirat fabrikasında yaptıracağı csıg nak> inşaatı işi, kapalı zart. usulile ek- j arttırması 16/10/940 ca~am~a g~~ sa- 126,500 > l!ihana. 
.sHtmeye konmuştur. at 15,30 da Tophanede Lv. amirlığı ~- 166,500 > prasa. 

~ - Keşif bedeli 12.000 lira, muvakkat temina\J 900 liradır. 1 tına~ma. komisyonu~da yapılaca.~tı~. l~- 25,300 > havuç 
'I - Eksiltme 31/10/940 perşembe günü saat 15 te Kabatasta levazım ve teklilerın tenekelerı okulda gordükle- 32,800 > kereviz. 

mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. I rin~ dair alacak.ları vesaik ve mal be- 1 58,700 > Karncbahar. 
4 - Şartname levazım şubesi veZJl~sinden· 60 kuruşa alınabilir. delı olan 587 lıra 10 kuruşluk vez.ne 45,800 demet maydanoz. * 503 

5 _ Münakasaya girecekler mühü.r ü teklif mektuplarını kanuni vesaikle 
1 malı::buzilc komisyona gelmeleri. Yukanda yazılı yedi kalem sebze alı- 80,000 adet çember tokası a 

yilzde 7
1
5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektupların ı ve şart-ı (496) (9675) nacaktır. Pazarlıkla eksHtmesi 17/10/ tır. Pazarlıkla eksiltmesi 22/10/ 

namesinin tıF> fıkrasında yaz.ılı vesika arını ihtiva edecek kapalı zarflarını + 940.perşembe günil saat 14 te Topbane- JgUnü saat 14 te Tophanede Lv. 
eksiltme günü ihale saatinden bir saat evveline kadar mezkil.r komisyon baş- Kilo de Jst. Lv. !ı.mirl iği satınalma komisyo- sa.tınalma komisyonunda yapılıl 
kanlığı.na makbuz mukabilinde vermeleri lfızımdır. (9757) 4491 12 No. nunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin Tahmin bedeli 640 lira, ilk temi 

4.96 5 14 > bedeli 28,722 lira 75 kuruştur. Rumeli el liradır. Nümunesi komisyonda ~ 

Beykoz Tuman Satınalma Komisyonundan: 
1 - Kapalı zarfla yapılan eksiltm:?"sine istekli çıkmadığından muhtelil 

mahallere teslim edilmek üzere 66, 66, 66 ve 40 ton kuru fasulye 18/10/940 
cuma günü Beykoz Halk Partisi binasında Tümen Satınalma kon)isyonunda 
pazarlıkla ~atın alınacaktır. 

2 - İlk teminaUarı smısile 1050, 1050, 1050 ve 600 liradır (972) 

Beykoz Tümen Satına lma Komisyonundan: 
1 - Kapalı zarfla yapılan eksiltme ine istekJi çıkmadıe-ından muhtelif ma

hallere teslim edilmek üzere 735001 735)0, 73500 ve 42000 kilo patates 18/10/ 
940 cuma günü s:ıat 11 de Beykoz Halk. Partisi binasında Tümen Satınalma 
Komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

4987,5 kilo çinko alınacaktır. Pazarlık- betinin ilk. teminatı 1458 lira 67 kuruş, İsteklilerin belli saatte komisyo 
la eksiltmesi 14/10/940 pazartesi günü 1 Anadolu cihetinin ilk teminatı 695 lira meleri. (509) 
saat 15 te Tophanede Lv. &ml.rliği sa-ı 5~ ~ur~ştur. Şa~tnamesi komisy~nda g.ö- + 
tın.alma Ko. da yapılacaktır. Jstek1ile- rillur. Isteklilerın kanon! vesikalarıle 15,000 kilo kaşar peyniri alın 
rin belli saatte Ko. na gelmeleri. 1 belli .saatte k omisyona gelmeleri. ~zarlıkla eksiltmesi 17 /10/940 

(432) (9671) (497) (9676) be günü saat 15,30 da Topban 
+ ~mirliği satınalma komisyonund * 85,100 kilo yufka aJı nacaktır. Pazar .. 

lıkla eksiltmesi 21/10/940 pazartesi gü
nü saat 14,30 da Tophanede Lv. ~miri.i
ği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi komisyonda görülür. İstekli-
ler tcminaUarile belli saatte komisyona 

80 HA 84 adet "<loJap alınacaktır. Pa- lacaktır. Tahmin bedeli 11,250 l 
zarlıkla eksiltmesi 18/10/940 cuma gü- teminatı 843 lira 75 kuruştur . ._. 
nil saat 14 te Tophanede Lv. Amirliği mesi komisyonda görülür. 510 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. .. 
Tahınin bedeli 1600 lira, ilk teminatı 120 6000 adet xnahrutt tadır direği 

2 - ilk teminatıarı sırasile 700, 700, 700 ve 375 liradır. (9712) gelmeleri. 504 - 9733 

liradır. Nümunesi komisyonda görülür. caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 18 
İsteklilerin belli saatte Ko .na gelme- cuma günü saat 14,30 da Tophan 
leri. (493) (9672) Amirliği satınalma komisyonund 

+ lacaklır. Tahmin bedeli 10,500 

drattan ve ücretle tutulmus askerler· tınd.."l muharebeye girişip vakitsiz bir mühim olan kasaba mttkezi bu idi. 
den ve terbiyesi noksan gönüHillerden ıamanda telef olmnsı, orduyu manevi Bodine yakın ve bitişik ve Kral sa. 

11 ~l!l[!L!W 1 
mürkkepti. l\lacar ordusunu te:;;kil eden bir mağlübiyete sevk.?tmeğe kfı.fi gel- rayını muhtevi olan Ofen şatosu aynca ; tJ j' ~ l I) ~ [~ · ~ "~~-il askerler, _bir çok ı:"i~letıere ,.ınensup ol- mişti. bir kale şeklinde Jdi. Bunun için 0 va 

• - _____ • llC:.__ _ - - - JILAJU dukları cıhelle hıssıyau vatanperveri Halbuki bir kumandan, taarruzun an- k.i.Uer Peşte demezlerdi 

il 
:\ 1111 

mevcut değildi cak son devrinde, o da fe:kal~de b ir J M_acarlar, Buda ... Bazan da Olen der· 

70 ton yeşil mercimek alınacaktır. Pa- 1 teminatı 787 lira 50 kuruştur. 
2arl1kla eksiltmesi 21/10/940 pazartesi nesi komisyonda görülür. İ 

günü saat 15,30 da Tophanede İst. L v. I belli saatte komisyona &elmeleri.ı 
amirliği satınalma komisyonunda yapı- (491) 

Vebolid Limited Şirketinde i • Tj ~ ... ,,, ~ , A ;f:, ::.. l lf A) ;) 1 ~ l • Jf HattA Mac~r 
0

0Tdusunun bir .kısmı m.u· hal vukuunda, efradı teşçı ve tqvik, Ienlı. Asıl Peşte kısmının iatihkArnlar a 
-·- - rr -•--- __ ; - - - - -- - - .. -- har ebeye gir~mezden evvel fırar etrnıı- lÇin muharebeye iştirak edebilir. bile ebe~etsiz idi. Adeta Fubura 

y M s . K l lerdi. Sonra, piyadenin lu•mı azamı ok Binaenaleyh, :Macarların sevkülceyf denilen hariç bir mahalle, varut mab-
azan: • amı araye ve bir kısmı tilfekJe müsellih idi. Bu, ve tAbiye noktai nazarından icra eyle- mında idi. 

Macarlar, sevkulceyş ve tabiyede h•f•y• düştüşler piyadenin, ince es1iha ııe müsellflh Türk dikleri hatiyata mukabil Türklerin fev- Muhaç muzafieriyetinin tesiri 0 dere
piyadesi karşısında mukavemet edemi- kal.ftde bir faikiyete malik bulunmaları ce mühim idi ki, payitaht, yani Bodin 

noksanlarından istifade etmi~lerdir. ttv Beylerin ı;evirme harekatından ha-~ )eeeği t.abit idi. seferin şanlı ve parlak bir meydan mu- halkı, kaleleri muhafaza ve müdafaa et-
Türklerin Muhaç meydan muharebe- b rd 1 1 d Muharebede tuhaflıklar olmuştu. Ma~ barebesile neticelenmesine sebep olmuş- mek cihetini asla düşünmediler. 

e ar 0 ~~mış ar ır. . car piyadesi, Türk piyadesinin ince es- tu. O derecede ki Türk ordusu, Muha,. 
sinde icra eyledikleri harek~tın en mil- J.!acar ilen hattının Rumeh askerle- l"haSJna ve to k ~' b' :r Yaklaşmakta olan KanunJ Süleyma-
~•--', bu""-"k mikya$ta icra olunan •e- . ta d •ı .. . 1 ı pçusuna arşı ıuÇ ır mu- ovasını baştan ba~a yarıp geçmiştir. Ve, na, bir heyeü mahsusa vasıtasile, anah-
.u.ınuıu J... :.. rıne arruzu esnasın a Jl acar suvarıs.. ffakiyet istih.,al ed . h _ 
vinne hareketleridir. nin taarruza birdenbire iştiraki muha- bva , daha bid r e;eyı~.c~. mu .. ~~e ikinci bir hamle He Badin kapılarından tarları teı::lim etmeğe karar verdiler. Bu, 

Bali ve Hüsrev Beyler gibi serhad b · ·d d"l · k b" h 1 1 enın aye ın e gogus goguse içeri girmiştir. Bu suretle senelerden-
1 
hareketleri padişah tarafından takdire 

b 
. M h re eyı ı are e 1 emıyece ır a e ge-1 muharebe icrasına teşrbbüs etmişti. beri Türk ordusuna mukavemet eden , ma2har olmu•tu. 

beyleri, senelerden erı acar udu- tirmişti. ııt 

dunda akıncılık vazi!si yaptıklarından Macarların kat'! surette perişan ol- Halbuki, ?ı.Iacar piyadesi, Türk ordu- Ma<:"arlar ~'fuhaç meydan muhaıebesi 1 Kanuni Silleyman, Bodine düşmansı-
d 1 id . iiile gogu···s gög·use harbe girince, Türk neticesi istilA. -..1ilmic:tJr ı ·1 d "'I ~eşhur süvari kuman an an J, ma1arına ttebep1 bütün kuvvetlerile bir ... "U " • atı e e6~ , sahibi meşru ve, peder sı· 

Bali ve Hüsrev Beylerin çevirme ha- nokta üzerine taarruz ederek yanlarını ordusunun ince esliha atcşile külli te- Bodin (Budapeıte) na.mile maruf olan tatile şehre dahil oldu. Kimseye tecavilı 
reketlıeri o derece kat'l tesir icra eyle- ve eerileıini düşünmem.islerdir. lefo.t '·ermeğe mecbur olmuştu. bu, büy k şehir !ı.1acarist.anın payitahtı 1 ettirmedi. Kimsenin habbesine dokU-
ıni~r ki, Muhaç muharebesinin parlak Fakat, doğrusunu yazmak Ih.un ge- Hususile Tlirk piyadesinin tülek ate- lcti. O vakitler Bodin üç kasabadan mil- 1 nulmadı. 
bir surette neticelenmesine yeelne 5e- lirse, Macarların mağlôbiyet sebeplerin- iine ve .. to~u_su~o .karşı taarr~z eden rekkepti. Padişahın bu hali ve, Türklerin bu 
bep olmuştur. den bıri de Türk ordusuna nazaran a- Macar suvarısı, hıcbır muvaf!akiyet ka- Asıl şimdi mühim olan sol kenar kıs ... intizamı Bodin ahalisini memnun etti. 
Düşman ordusunda i!'!e akla ıelmedik detce az olduklarıdır. Sonra da asker- mnamadan mahvolmuştu. mı, o vakit üçüncü derecede bir kasaba Çünkü, Bodin halkı A1man Çek g~ 

UWar irtilctip edilmi$tir. Macar, Leh.ı tikçe Türk ordw;~ naz.aran dun ol- Sonra, Macarlar bütün bu noksanlık~ 

1 

idi. nilllü askerlerinin daha bir ~ evve .. 
Alman, İtalyan, 1'ransıılardan milrek- <iuklandır. ianna ratnıen başkumandanlık vazife- Tunanın sağında bulunan Bodin, Ma- J line kadar yaptıkları yaiıııagerlikteo 
\.ep olan dillraa.ıı orduau Bali ve Hüa- Evvel~ llaaır ordusu dume çatma irini üstüne alan Tomuri'nin ilk ate~ hal carlarca Buda diye ;yAdolunurdu. Ası! bıkmışlardı. (ARKASI v AR) 

Vaziyeti hazıra dolayısile Şirk etimizin tas!iyesine karar v 
ve t asfiye memuru olarak (Galata, Tünel han No. 14-15 de Ba 
met Dürrü Aygün). ta:y iıı edilmiş olduğundan Şirket d ayin 
bir sene zarfında l:nlmuracaa alaca klarını ispat etmeleri lüzwn 
olunur. 

inhisarlar Umum MüdUrlügUnden 
İnhisarlardalti memur imtihanına &irme.k için numaralı kart alanla 

150 nıı.marayo. kadar 14/10/940 pazartesi günü ve 150dcn Ytıkan;nnın da 
940 salı günü saat 13 te Sirkecide Mimar Vedat caddesinde İnhisarlar 
binasında hazır bulunmaları. 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel lşletmele 
Umum MüdUrlUgUnden 

İdaremiz m~teriler dairesi fen şubesi için San'atlar mektebi elek 
besi nıezunlanndan veya elektrik J~1erinde uzun zanınn çalışarak ihti 
:z.anmış tecrübeli işçilerden 8 - 10 mon lör alınacak ve yapılacak müsab 
ticesinde muvattak olanlara iyi yevmiye verilecek.tir. Taliplerİ.Jl,. mekte 
!omaları, hüviyet cüzdanları ve hizmet vesikalarile birlikte 14/10/940 
de saat 10 da Metro - Hanında M~teriler Dairesi Reisli&ine müracaat 
leri lilıumu bildirilir, 


