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Mihver Balkan. 
ları Romanyaya 
benzetmeğe 
çalışacaktır 

Silcihlar maliimdar; bu 
ailcihlara luzrıı miicehh~ 
ııe tedbirli bulunmak ge
rektir; en birinci müda
faa tedbiri, milli birliği. 
mızı ve maneviyahmızı 
sağlam tutmaktır. ilk va
zif em iz, her türlü boz. 
guncu propagandaya kar 
f' çelik bir azim ve irade 
ile karşı koymaktır. 

r Y asaD: ABiDiN DA VER 
ükreş haberleri, Rumen 
hükfunetinin talebi üze
rine, 20 bin Alınan aske-

rinin ve 150 avcı tayyaresinin Ro
maııyaya geldiklerini, yüzlerce İ
talyan muallinı ve teknisiyeninin 
de Köstenceye gelerek Mamaya ha
va meydanile deniz tayyareleri 
üssünün inşasına nezaret edecekle
rini bildiriyorlar. Bir taraftan Ro
manya böylece mihverin peyki ve 
tabii halini alırken Romanyadaki 
İnl'ilizler de memleketi terkedi
yorlar; hatta İngiliz orta elçisi, 
Bükreşte bir maslahatgüzar ve 
mahdut miktarda sefaret memuru 
bırakarak avdet edecektir. Bu, İn
giliz - Rumen miinasebetlerinin 
kesilmesine doğru atılmış bir adım
dır. Bu?dan sonr~, Rumen ordu
şunu tabın ve terbıye, petrol ku
yularını muhafaza gibi sebepler ve 
bahanelerle Romanyayı işgal eden 
Almanların ve onları takip eden 
ltalvanların Romanyada ve Bal
kanlarda neler yapmağa kalkışa
caklarını bize zaman gösterecektir. 

DENİZ HARBİ 

iNGiLiZ 
iTALYAN 
FiLOLARI 
~~~~ .. ı-~~~ 

Malta civarında mu. 
harebeye tutuıtu 

• 
İtalyanlara göre: Bir İn
giliz kruvazörü, üç İtal

yan muhribi batb 

AS KERT 
VAZIYET 

Filistin seferinin 
ıakat tarafları 

ll<>manyanm Alm1ID lePli albna 
girmesi birçok tefsirlere yol açmıo 
bulunuyor. İngiliz matbuatında bu 
me?DI üzerinde ııeniş t<ıts!rlerde 

b"1unulmaldadır. Tiınes'in askeri 

ve siyasi mütehassısları A!manya
nm Süveyş ve Filistini ele geçir
mek üzere Anadolu ve Suriyeyi 
katederek Mısıra taarruz edeceği 
neticesine de fazla ihtimal ver
ınelctedirler. Bize kalırsa Alman· 
yanın kll ağzında böyle bir badi
reye atılması imkllnsızdır. İyi ha-

Roma, 13 (A.A.) - İtalyan orduları zırlımımş bir iki ~vvefil ~ 
umumi karargAJıının teblili: 11-12. ille- dan şiddefil silleler yedikten son-
teşrin gecesi devriye gezmekte olan ltal.. ra Filistin kapısma varmaya mu-
yan torpitoları Malta civarında mühim vaifak olduğunu kabul ettiğimiz 
İngiliz deniz kuvvetlerine taarruz et- en kuvvetli bir ordu bile karşıla
ıniı;lerdir. Neptune tipinden olmaşı muh- şacağı §iddetli mukavemetten !ıq-
temel bir düsman kruvazörü batırıl:rrui- ka dalına muvasalasının kesilmesi 
br. İtalyanlar her biri 600 tonilatoluk tehlikesine maruzdur. Bu ~et 
iki torpido ile 1400 tonilatoluk bir des- hiçbir orduya Jı:ara yolu ile uzan 
troyer kaybetmişlerdi;. Mürettebatın bü seferlere çıJcmiı: cesaretini ver
yük bir kısmı kurtanlmış\ır. Sabahle- mez. Diğer taraftan hava ve Afri-
yin erkenden düşman harp gemilerini a- ka harbi eski temposunu muhafaza 

•. 

~ ·j ALMAN 
Kıtaatının 
iŞGALi 

• 

' 

HAVA HARBi 

BERLiNE 
HOCUM 
EDiLDi -lngiHzler en mühim 
fabrikaları bombaladı 

• 
Alman tayyareleri de İngil
tereain muhtelif kuımlarına 

hücum etti 

-Rumenler hararetli 
hüsnükabul gösterdi 

Romanya, Alman fırkaları· 
nm masrafı için 18 milyon 

İngiliz lirası tahsis etti 

Arad, Tamişvar ve 
Caransebesdeki Ru
men kıtaatı çekildi 
Bii:k:reş, 13 (A..A.) - Reuter: 
Cumartesi sabahı, erken, hususi 

bir trenle Gl Hansaı ılı:ıumanda&n
da 160 Alman ıru.bayı Bükreşe gel
miştir. Bu wbaylar, Romanyaya 
«muallim• olarak gönderileceği sa
tıılan iki fmkanın idari kadrosunu 
teşkil etmektedir. ~te cCes
sur Mihai, kışlası, umumi lqı
raıgMı olacaktır. 

Arad, Caransebes ve Tamışvar
da Rumen int'a!an, yerlerini Al • 
man kıt'alarma vermek üzere tah
liye etmişlerdir. 
Öğrenildiğine göre, Romanya 

maliye nezareti, Alman fırkaları
llln masrafı için tm>ben 18 mil
Y'Oll İngiliz liralık tabsIBııt ayır -
ınıştır. 

RUMEN RESMi TEBLİÖİ 
Diikreş, 13 (A.A.) - Resmt teb

liğ: Bundan evvelki ~ine, ordıu -
ının teçhizi ve talimi için Alman· 
.rıınm yardl.mmı istemişti. General 

Londra, 13 (A.A.) - Hava :Nezarel! ,Antonesku, bu fikri mükemmel 
tebliği: Kuvvetli İngiliz filolan, Alman. bulmuş ve ıbeııiııns~tir. 
:ya ve Alman işgalindeki yerlerde askeri A.lımanya, lbu davete lbir lı\iısııü· 
hedener hücumlarına devam etmi~Ier- )liyet ve dostluk zihniyeti ile ce -
dir. Berlinde is•betıer vlki olan birçok vap vermi:ş ve bir askeri hey'et 
hedefler arasında bir elelctrik santralı, göndermeği kararlaştırnuştır. Bu 
bir ıaz fabrikası, mühim hlr emtia can hey' etin ilk kınını, general Hansen 
vardır. Bek!ngen'de bir alüminyom falı- ve general Speidel ilrumandaların

ı ~"'-"· Waldeck'de bir elektrik santralı, da. cumartesi .l(iinü Bü:kr~e muva· 
Essen'de Krupp fabrikası, Torgan'da bir salat etmiştir. 
yüksek fırın, Bi~eld'de bir madeni Trenin Transilvanyadan geçişin. 
malzeme fabrikası ve Amsterdam'da de, halk. Alman orduswıun şanlı 
Fokker tayyare fabrikası, Cologne ve mümessillerine hararetli bir hüsnü 
Ranovre'da petrol deııoları, Hamın ve kabul göstermiştir. 
Go!ogne'de emtia garları, Portmonde- (Ari<aııı: sa. S, Sil. 7 de) 
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KURUSTUR 
Son Telvaf Matbaosınıla Basılır ' 

SOVYET RUSYA 

BiT İngiliz taııııare meııdanında UCU$a hazırlık 

Japonlar 
Merasim 
Yaptılar 

Üçler paktı İm;ı:aaının tes'idi 
merasiminde Matsuoka nu· 

tuk söyledi 

Halk pakta sadakat 
yemini etti 

Tokyo, 13, (A.A.) - D. N. B. 
muhabiri bildiriyor: Bugün ja
ponva ileler muahedesinin akdini 
ve imparatorluk siyaseti cereyanı
m büyük tezahürlerle kutlamıştır. 

japon hariciye nazırı Matsuıoıka 
demi<tir !ki: 

•Üçler paktı sade bir vesiıka de
ğildir. Bu, har'bin daha fazla ge
n.İ§lenıesine miini olan ve dünya 
üzerinde daha adil yeni lbir nizam 
kurulmasını gözeten bir pakttır.• 

Matsuoka Almanya ve İtalyanın 
galibiyetine ikani olduğunu söy !e
miştir. Halk şu yemini yapnru;tır: 

•Dahilde milli hareketi, hariçte 
üçler paktını ve yeni nizamın ku
rulmasını bütün kuvvetimi2le mü
dafaa etmeyi teahlıüt ederiz.> 

Amerika 
Yardımı 
Arttırıyor 
Ru:ı:velt Totaliter sistemden 

-nefretle bahseden bir nutuk 
söyledi 

"Birleşik Amerika ga. 
rantilere itimat etmez,, 

Dayton, (Ohio) 13, (A.A.) -
Garp nısıf küresine hitaben irat 
ettiği bir nutukta Ruzvelt, Birleşik 
Amerikanın, harıbe girmek müs • 
tesna, Büyük Britanyaya her türlü 
yardımı yapacağını bir daha te -
yit ey !emiştir. 

Rııızvel t .şöyle devam etmiştir: 
«Birleşik Amerika niçin kendisi

ne verilen emniyet teminatına iti
mat edemez. Çünkü Hollanda ve 
Belçikaya verilmiş garantilerin 
kıymetini :müşahede edebilmiş bu
lunuyoruz. 

Siyasi vaziyetleri tahlil eden ga
ıctcci arkadaşlarımız arasında, Al
manların Romauyaya gelişini c lia
ltikatte mihver devletleri haııbe ni
hayet verecek kat'i tedbirleri 
Şarkta alınal!a muztar kal:madıkça 
l3alkanlarm Tunanın cenubundan 
itibaren, sükfuı ve huzurunu ihlal 
etmekten mümkün :mertebe sakı
hacaklardır• diye hayra yoranların 
bu tahmin ve tefsirlerinin doğru 
çıkmasını temenni etmekle bera
ber, bu ihtimalin çok zayıf oldu
itunu söylemekten kendimizi ala
mıyoruz. Mihverin şimdiye kadar 
takip ettiği daima mütecaviz poli
ti~a, böyle uyutucu ve uyuşturucu, 
bınaenaleyh zararlı bir nikbinliğe 
kapılmamıza asla müsait değildir. 
Di~er taraftan birkaç gündür 

Londradan gelen sesler, Roınanya
nuı Almanlar tarafından işgali 
h.':"<kında , İngilterenin neler dü· 
§uııdü~nü izah etmektedir. İngil
tere hariciye nezaretinin fikirleri
ni neşreden Times gazetesinin as
k~ri muharriri meşhur yüzbaşı 
Lıddell Hart ile ayni gazetenin 
diplomatik muharriri, mihver dev
letlerinin Romanyayı bir üs ve ba
•amak haline getirdikten sonra, 
Balkanlardan ve Anado!U<lan ge
çerek Süveyşe gitmek istemeleri 
ihtimalini tetkik ve münakaşa et
mektedirler ki biz de, birkaç gün 
evvel, bu sütunda ayni ihtimalden 
bahsetmiştik. Times gazetesinin 
diplomatik muharriri şöyle diyor: 

ra!ilumaya giden İtalyan hava lruvvet- etmektedir. Günün en yeni askeri 
leri hımlara ı;arka doğru giderken tesa- hadisesi İtalyan tebliğinde hildi.ri
düf etm~er ve tesirli olarak bombala- len Malta deniz muharebesidir. Bu 
llllilardır. Ağır çapta bir bomba düş- çarpı;;ma Uzerinde hükümler yürüt 
man tayyare gemisinin provasına isa- mek için mütemmim malılmat bek.
bet etmiş ve birinci sınıf bir düşman !emele lizımsa da bu gibi mahalll 
kruvazörü de iskele tarafından ajır ha- çarpışmalar askeri vaziyeti tadil 

s~ra ~ğramış~. İki düşman tayyaresi l edecek ehemmiyetten uzaktır. 
duşmuş, bır ltalyan tayyaresi dönme- N. D. 
miftlr. \ / 

(Arkası: Sa. 3, Sii. 2 de) 

Karadenizde Bir Facia 

eins bendleri ve müteaddit dil§man tay
yare meydanları bombardıman edilmiş

tir. Sair borbardıman tayyare tilolan da 
Manş limanlarına ve Grlbıez burnunda 
uzun menzilli toplamı mevzilerine hü
cum etmişlerdir. 

Sahil muhafaza tayyarelerimiz cu
martesi günü Norveç acıklarmda bir ge_ 
mi kafilesine, pazar gecesi Fransada Lo
dent'd~ elektrik santralına muvaffaki
yeUe hücum etmişlerdir. Bir düşman ia
şe gemisi hasara uğramıştır. Bütün tay-

HAVA KURUMUNUN KONGRESİ 

Milli Şef ve Büyükler 
Iltif atta Bulundular 

•Birleşik Amerika, garp nısıf kü
resinin müdafaasını kendi müda • 
faasmın en emin garantisi telakki 
eder. Bu nısıf kürenin himayesini 
temin içindir ki Atlantikte İngiliz 
deniz ve hava üslerini kiraladık. 

·Büyük Britanyaya gelince, ka
rarrmız verilmiştir. Tecavüze mu· 
kavemet eden ve tehlikeyi sahille
rimizden uzak tutan İn)6ltereye 
yarduna devam edeceğiz.> 

Pek Yakında 

t.Mihver devletlerinin hattı hareketi 
tk i. türlü izah oluna.bilir: 

1 - Cenubu şarkiye doğru ilerileyiş 
kararlaştınlmıştır ve bu ileriley~ hazır
lık-safhasındadır. 

2 - Balkan memleketlerine, bllbassa 
Türkiye ve Yuoanistana karşı bir teıı... 

dit ve korkutma hareketi yapılmakta
dır. 

Çarpışmasız avantajlar. elde etmek i
çin, bir tehdit ve korkutma hareketinin 

,,bahis mevzuu olabileceği lehine qağı
daki sebepler mevcuttur: Balkan taar
ruzunun nihai hedeti Süvey~ olduğuna 
göre, ııu cihet kaydedilebilir ki bu he
def uzaktır ve bu hedefe varmak içio, 
daha evvel Avrupa TürkiyOsi, Boğaz.. 

!ar, Anadolu ve nihayet Filistindeki İn. 
giliz kuvvetleri gibi muazzam minla· 
!arla karşılaımak !Azımdır.> 

Muharrir, bundan sonra zamanın 
mihver devletlerini sıkıştırdığını, 
kışın yaklaştığını, münakalat güç
lüklerini, Türkiye ve Yunanistanın 
sakin ve azimkfır olduklarını, esa
ıen denizlerle çevrilmiş bulunan 
bu iki devletin coğrafi vaziyetle
rinin Romanyanınkinden bambaş
ka ve İngiliz hakimiyeti altında bu-ı 
lunan denizlerin ise nıihvercile
ıiıı müttefiki değil, düşmanı oldu
tunu söylüyor, •Sovyetler Birliği-

Bir Yelkenli Battı 
33 Kişi Boğuldu 

Gireıuıı: 13 ( A.A.) - TU:•·bolulu lbrahim Reisin idare· 
sindeki yelkenli 43 yolca ile Görelenin Eynesil nahiyesine 
gitmekte iken Görele kaleainiiı üç mil açığında yolcuların 
fazlalığından •U almak sııretile batmıştır. Gecenin karan
lıklm-ı içinde cereya:' eden bu faciada yolculardan onu ·hurta 
rılmış, otuz üçü "'?,~lmuşt'!r. Görelenin alakadar memurları 
ve halkı denize dokulenlerı kurtarmak için ellerinden gelen 
bütün gayretleri ıarletmi,ler.dir • Y eleknlinin kaptanı adli
yeye tulim eJlmiftir. 

.1 iSPANYA YE __ ÇIN ELÇiLERi 

yarelerimiz dönmüşlerdir. Hava lrurwnu İstanbul vilayeti 
ALMAN TAARRUZU teşkilatı halk mfunessilleri ıkon-

Londra, ıs (A.A.) - Hava ve Eınni- gresinin içtimaı vesilesile başta 
vct Nezaretlerinin tebliği: Geçen gece- Milli Şef İsmet İnönü olmak üze
·,; düşman taarruzlarının ekserisi geceya re ıkon.ı;re adına büyükleriımi2e 
·ısından evvel yapılmış ve bava faali- gönderilen tazim ve bağlılık duy
•cti bu sabah erkenden nihayet bul- gularını teyit eden tewaflara a
nıv;tur. Londrada bir miktar ev ve dl- şağıdaki cevaplar gönderilın;ştir: 
ğc.r binalar harap olmuı veya hasara uğ «Hava Kurumunun verim.ini 
ram1ştır. Bir yeraltı §imendifer istasyo- arttırmak icin yapılan toplantı 
nuna bomba düşm~ ve bazı hasar ol- münasebetiyle haklarında izhar o
mıv;\ur. Ölü ve yaralı varsa da bunların Iunan samimi duygulardan dolayı 
sayısı öyle korkulduğu kadar değil çok Reisicumhur İnönü'nün teşekkür
daba azdır. Londra mmtakasında h~r ta- lerioi arzederİDL> 
rafta ölü ve yaraWarın sayısı çok de- Uanumi Katip 
ğ:ildir. Midlands'in bir şehrinde evlerde Gedeleç 
ticarethanelerde Ve diğer binalarda çok •Milli havacılık gayemizin inki
mlihim hasarlar olmuştur. Çıkan birçok şaft kin halk mümessillerinin içti .. 
yangın bu sabah çok erken söndliril!- maı münasebetiyle izhar edilen 
müş veya bastırılmıştır. Birkaç ölü ve hissiyata teşekkür eder, kıymetli 
yaralı vardır. Cenubu garbi, ı;ark ve başarılar dilerim.• 
cenup kontluklarında, bazı yerler hasara ' B. M. Meclisi Reisi 
uğramış jse de bu hasarların ağır, yaralı 
ve ölü sayısının da yüksek olmadığı bil
dlrilınektedlr. 

Londra, 13 (A.A.) - Birleşik Ameri
ka bava müdafaası b~kumandaru Ge
nera1 Chaney yanında kurmayından yüz; 
başı Saville olduğu halde, Londraya gel
rn.iştiı·. General1 hava hücumlanna kar
ıı İngilteren.in müdafaasını tetkik ede
cek.tir. 

-BUGCN

y azıcıhktaki Anarşi 

Yazan: Mahmut Yeacüi 
3 üncü sayfada 

•l._Y_A_R_l_N_~ 
Kale boğazı mmtakasm· 
daki çıkarma güçlükleri 

filKDAM 11 ©1~ 
iki Büyük Tefrika 
Okuyacaksınız 

•Milli havacılığımızın inkişaf ve 
tekamülü gayesile toplanmış olan 
savın halk mümessillerinin hak
kımda izhar ettikleri temiz duy
gularına teşekkür eder, mesaile-
ri.ııde başımlar dilerim. Bu eserler 

Başvekil üstat A k a 
Dr. Refiık Saydam Gündüz ' ü n 

•Balk mümessillerile birlikte ya- bu güne ka· 
pılan toplantıda hakkımda gösteri- dar yazdığı 
len aliikaya teşekkürler eder, me- e n kuvvetli 

Sllinizde muvaffakiyetler dileriz. ve en entere-
Genellrur:ınay Başkanı frik . 
Mareşal Fevzi Çakmaık ııan te ~ ı· 

•Ön davamız havacılığımızın in- le kıymetlı e
lı:işafı yolunda verimli başarılar j dip ve mu • 
kayd~en K~ muvafia.ldye.t- harrir arka • 
ler diler, sevgıler sunarım.. da MAHMUT y · · 

C P ,... __ 1 . ıınu:ı: esarınm 

. H. . u.:ııe Sekreten .. __ , en kı......,.tl' d b• 
Er1JUl'Um meb'uw en guzeı ve ,, -- ı e e ı 
Dr. A. F. Tüzer romanıdır. 

-<Ark .. ı: Sa. 4, Sü. l de) ı 

Abidin DAVER . 

Abidin Daver'in mühim 
bir askeri makalesi 

Yeni fspanya sefiri Marki dö Prat Nan.tail ile Cin Cmnhlll'.f~etinin yeni l 
Ankara elçisi Sangpen-tum'un Çankaya i<ı;ııJı:llnde Milll Sefi~ lnönline iti
mabıamelerini takdim ettiklerini ~tık. Sa&da Cin, •olıla ispanya •efir-

lerini ı:örüyonunu., '-------------

İatarılnıl liı: mııç1arına dün Şeref ve Kadıköy st•d!anzıd• del>am edilmiştir. Yıılcarıdaki reo;im Beşiktaş - · · 
ray maçmdaıı bir in.i1baı tc.ııi1 etınelı;ledir. (JdA.ÇLABIN TAF~TI 3 tlNCtl SAYFAMIZDADJ&.t, 

1 . 
> 
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Diş~- ~ 

POLİTİKA 
Yazan: ZİYA ŞAKİR 

Müslim'in yoldan dönmesine sebep 
olan hadise manevi işaret miydi ?. 

Feci bir 
Cinayet 
~~---... ~----

o: t uda bir çiftlik 
sahibi hançerlendi 

lsfanbulda ki ikiyüz elli Ha
mam onbeş yılda sekize indi i 'Tohum ihf iyac~ Tuhaf Harp 

YAZAN: Prole•ör 
Hüseyin Şükrü BABAN re u harbin başlaması da, 

-----~-

Kardetinin dayak yemesi
ne dayanamıyan genç, F ey

ziyi nasıl öldürdü? 

Halkın ucuz yıkanmasını temin icin ha
me.mlan çoğaltmak imkansız görülüyor 

( l\füslım) zekasına. anlay~ına ve verdi. Bu şekle göre, şim<li ka1kıp 
har ı. kula'de cesaret ine t?iivendi. doğruca Kılleye ı?idecekti. Orada On beş yırmi sene evv~line gelınce- kadar h nnulmda da lüks kamarlar mev-Oltu (Hususi) cArtvin vilayetine bağ-
Kcndl·sı" ne tevd ı edilecc-k vazifeyi vaziveti hakikaten müsait e;örür- ye kadar tkı ytiz elli hamam. ağzına cuttur Han1amcılara göre hamam iicre-

lı> - Kazamıza beş saat mesafede d" 
t ~mamen basarac.:ı. ~ tna emin ola- se, ika.metini temdit edecekti. Aık- kadar dolup boşaldığı halde seneler g(>ç tını pahalılaştıran bızzat müşterıler ır 
~.. ~ Kosor nahiyesinde feci bir cinayet iS-

rak yüyrük bir hecin devesine bin- si takdirde, derhal Kıifeden de kal- lenmiştir. Bu cinayet şoyle olınuştur: tıkçe hamamlar bırer bırer kapanmış, Çünku. 

dl·. Bı"ı· sabah er·kendcn, KCıfec·e ha- kara:k (Horasan) a ~eeecekti. nihayet doksan sekıze kadar düşmüş- - Belediyenin tanfeşine gore peyke-
J ""' ... Kosor nahiyesinde, viısi mikyasta a- · 30 k k 

rek.ct etti. .. Fakat y ine o ~ •.. gu- * razi sahibi ve o ha valide «Bey> diye .. 1 ·ı ·· ·· tür. Hamam c:ıdedinın azalması ap.artı-ı lerde 25, odalarda uruşa yıkanma 

k d e- man1arda. banyo lertıbatırun bolluğun- ı.mkilru nıevcut iken muş erı. er kese ve 
ne,. ~urup ederken Mek ·eve . on 1· H"" . .._~ 1 "''··· tanınan, Feyzi isminde bir zat vardır. t-• ik te 

., o;;; h mam.ı useyın, vvV ece u~U- dan ilerı gelmektedir. Eskıden bır ha- sabunu da hamamdan .cuar etmek ' 
rclc. doğruca İma.mı Hüsevinın . u- nürken ve yol hazırlıklarına de- Bu zat, ötedenberi, çjftliğinde çalışan mamın günlük nıiisterisi 300 - 3:;0 kışi ! lüks kamaralarda yıkanmakta, ~unu 
~uruna girdi. vam ederken, (KCıfe) de cerevan ı yilzlerce adama daima k<ıba muamele iken bu ıniktar bugün 25 - 30 kısıye ' gören müstahdemin de krıpının agzına 

Hüseyin1 onu görünce sa.sırdı. eden büyük ve emsalsiz bir facia- et~ekte, hatta, ba_ı~. onlar. kır~~c;Ja inrni~tir . Hamam ücretınin pahalı oluşu b::ıhşış icın sıralanmaktadır. Belediye-
- Ya Müslim!.. Gitmedin mi?.. dan ha.berdar dej?ildi. Öyle bir faci- dögmektedlr. Feyzının .yandındya cafıslanili faklr halkın bol bol temizlenmesine en- nın açtığı halk hamamlarının kontrolu 
Dedi. .. ]'vlüslimı heyecanını gös .. a .. Fakat, insan kahramanhğının en rençberler arasında, b.'.r Fe .usyu e [gel olmaktadır. Beledıyenın hamamlar güçlükle k._bıl olmaktadır. Kurnalar sö-

l b . if de ı"le su ccva·bı verdi· ··ks k abnel · · go··steren o""yle Yusuf vardır. Geçen gun, cyzı, usu- · .. .. 1 ·d"l kte ha eren ll' a · yu e s erını . 
1 

d"". . b 1 için yaptığı tanfeye gore peykelerde kulmekte. havlulara ınıp gı ı me -
İm K . ·· ·· fu bır meseleden do ayı ogmcge aş- . il - Ya am!.. ımseye j!orun~ bir facia ki, bunun es.ine ve misli- ' l 25, odalarda 30 kuruşa yık.anılacaktır. manl takımlarının yerlerınde ye er es-

m eden yola çLktı.nı. Öğle vaktine ne hiç bir yerde ve bic bir devirde lamuıtır. Bu sırada,. memleketten kar- Kese ve sabunla bu miktar birinci sı- mektedtr. Bu ~errut altında ucuz hail< 
d . . . deşini ziyarete gclmis olan Yusufun a- · k3- has ı kadar h.i<; durma.dan yoluma e_- rastgelinmemıştır. Bunun kur - , . i nıl hamamlarda 70. ikinci sınıf hamam- b•mamlarının çoğalmasına ım n ı 

al ktı b d (M"" 1. b" A-k"l) di B gabeysı Cuma da oradadır. Yusuf b r aliğ 1 d 1 akladır 
vam ettittn. Fakat tam zev va • .anı a us mı ın ı r. _u 1 hayli dayak yedikten sonra Feyzinin !arda 60 kuruşa b o makta ır. Altı omam . 
yolumun sol tara[ından bir avcı cesur, bu pel"".a.:ı"'· bu fed~~ar elinden kurtulmuş ,.e kacm ıştır. Feyzi, ----------
zuhur etti. Tam geçeceifün yolda kahraman. Yezı<lin emrı mucıbın- Yusufu tekrar yalralayıp dösmek üzere 
durarak elindeki avı kesti ... Ben, ""' tevkil edilmek istenilmiş .. Ku- arkasından koşarken, sözünün önünde 
L"- halden tese'üım ettim. Bir ker~ le sokaklarında, yürekler parçalı- kardeşinin dayak yemesine arlık taham
de senin fikrini sormak için gerı van kanlı sahneler cereyan etmiş .. mü! edemiyen Cuma, Feyziyi önlemiıı 

Mektep kitapları Ticaret ve lktısat 
döndüm. Nihayet, vücudü lime lime olan ve: buhranı Vekilleri gitti 

Dedi. (Müslim), emsalsiz bir senaatle - A <Bey>!. Benim kardesiml döğ-
Müslimin bu sözleri, İmamı Hü- seiht edilmişti. [1] mek senin sibi bir cBeye> yakışır nu? A d I k" J 

sevinin hoşuna gitmedi. Fakat, a- * demiştir. ı na O U Jfapçı arının 
tılınış olan bir adımı, ~ri alım ak . Feyzi Cumanın bu müdahalesine fena f d f l k• t 

Görülüvor ki. (imamı Hüs7yin),lhalde kızmış, küfür ederek bu sefer de esna an az a l ap 
ta istemedi. nıahıyetı meşkfrk ve kanlı bır uf- Cumanın üzerine soldırmışlır. Kardeşi- kt"kJ • J Jd 

1ktısat Vekili öğle,· 
Ticaret Vekili akşam 

Terenile gitti 
-Yanlış hareket emışsın, ya ka dıo"ru harekete lhaZJırlanıyor- çe J Crl an aşı l 

k ı:. nin dayak yemesinden zaten kızgın o-
Müslim!.. Tesadüfün, önüne c.ı ar- du. Ve orada kendisini kaı·sılava- lan cuma, bu defa da kendisinin maruz Lise ve orta mekteplerde oku - ı Birkaç gündenberi şehrimizde 
dıi?ı tabii bir hadiseden ürkmemeli ca'k olan fecaatten gafil bulunu- kaldığı muameleden büsbütün sinirlen- nan bazı ders kitaplarile ilk okul tetkikler _yap~mılda bulunllll U.::ı -
idin. Bilakis, Cenabı Hakkın tak• nordu. miş. hançerini· çek ip Feyzinin sol me- dörcüncü ve beşinci sınıf kitapları- sat Vekilı Husnu Çakır dun ogle 
d irine tevekıkiil döstemıeli idin... ( b kit !ard b 1 dı- · 2 •5 d h ek t ed " Arkası var) mesi üstüne saplamıştır. Feyzi aldığı I nın azı apç: a u umna gı üzerı saat .~ e ar e . . en 
Anlaşıldı. Artrk senin manev:iyatııı yaranın tesirile derhal ölmüştür. 1 hakkında neşrıyat yaplmıştL Bu Ankara trenıle Ankara.va gıtmış -
\..--ırılmış. Küfeye, başka birini gön- r1] Bu büyük facianın bütün Hadiseden sonra, Cuma, kaçmıştır. hususta yapılan tahkikat, bazı vı - tir. 
dereyiım. tafsilatı, Mam~if kütüphanesi ta- cumanın memleketi olan Yusulcline git !ayetler kitapçılarının Istanbul ki- Evvetkı gün şehrimize gelen Ti-

Dedi.. rafından neşredilmis olan ( Kerbe- tiği tahmin edilmekteclir. Yusu!eline, tapçılarile yaptıkları bir anlaşma caret Vekili Nazmi Topçuoğlu da 
İmamı · Hüseyin, bu sözleri, Müs.- lii Vak'ası) adındaki eserimde en hiidise haber verilmiş, Cumam!'. .ra:ta- üzerine fazla kitap çekmeleri yü- d.. akşamki trenle Ankaraya ha-

limin son derecede e:ücii.ne gitti. ince teferruatına kadar yazılmıs •·--··· nildirJm;stir. zünden İstanbul kitapçılarının ki - r~~t etmiştir. 
Hemen yerinden kalktı: olduiiu için burada tekrarınra Zü •!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tapsız kaldıklarını meydana çıkar-

1 Ziraat Umum l\-1ü- 19) devamı da, eski müca
delelere benzemiyen ga

ra beUer ve hususiyeiler arzeder. 
Filhakika milyonlarca insanın her 

1 
a.\" hayatlarını fedaya hazır olduk

Trakya ve Garbi Ana- ları bir sava• hır kahramanlık 

dürü, ihtiyaç nisbe
tini tesbit etti 

doluda geniş bir tetkik mıısareası •tuhaf. gibi hafif bir 
seyahati yapan Ziraat U- kclınıc ile tavsif edilemez. Fakat 

bır küsur senelik SC-,\'r de jnsanda 
mum Müdürü Abidin E- bu hıssi uyandll'maktan hiıli kala-
ge, muhtelif yerlerdeki maz. 
tohum ıslah istasyonlarİ· Başlangıcı pek mah\"iyelli, ses-

' le Fidanlıkları, mücade- siz oldu. Almanya Lehislanı isti
le istasyonlarını, Ziraat la)·a başlar başlamaz eski İngiliz 

1 Baş\'ekili J\>lisler Çemberlayn bir 
mekteplerini gezerek tef- cuma günü sabahleyin Büyük Bri-
kikler yapmış, yeni yıl laovaoın Almanya ile harp haline 
çalqmaları için direktif- girmiş olduğunu en munis bir sa
fer vermiştir. Muhtelif da ile aleme ihbar etti. Yirmi dört 
vilayetlerin umumi zira- saat sonra da Fransa kendisini 

ı harp halinde gördü. Fakat ateşin 
al, bağcılık, pamukçu- ve hırcın Fransız matbuatı, 1914 
luk, tütüncülük ve ziraat harbinde ~rdüiifunü.z gibi Alman-
işleri üzerinde görüşme- .rn aleyhinde şiddetli makaleler 
ler yapan Ziraat Umum hiç yazmadılar, •Berline gideceğiz• 

d ·· h diye Paı"is sokaklarında h~~·kırış-
Mü üru, er vilayetin to- . madılar. Sel halinde Majino lıattı-
humluk ihtiyaçlarını ve nın arkasına toplandılar, denizaşı
her mıntaka ziraalinin rı .memleketlerden ve müstemle • 
inkişafı için icap eden kelerden ordular, erzak, İngiliere
tedbirleri, tohumlukla • den yardımlar hep gürüliüsüzce 

. yapıldı. Havalara hakim olduğu 
rın nerelerden temın olu- sonraki hadiselerle kat'iyyet kes -
nacağını te•bit etmiıtir. beden Almanlar tarafından bu 

Antalya sıcak iklim ne- tahşidat ve hazırlıklar hiç iz'aç e· 
balları ıslah istasyonun- dilınedi. Adeta sulh zamanında bir 

ki manevra için İngiliz ve Fransı.z 
da elde edilen çelti er- müşterek kudretleri Fransada top.. 
den 2000 ve Barsanın iyi !anıyordu.." Sonra hava akınlan 
cins çeltiklerinden 1000 başladı, iki taraf da beyan.nanıe, 
kilosu Boyabat çeltik ko- şekerleme, elvan kağıtlar dağı

lıyorlardı, Majino hattı bir ordu -
misyonu emrine tahsis e· gah değil bir eğlence yeriydi. 
dilmiştir. Bunlar çiltçile- Asıl muharipler böyle karşılık
re tevzi edilerek bu mın· lı radyo ve beyanname mi>badele
takada yüksek vasıflı çel- sile vakit geçirirken muharebeye 
tiklerin tamimine çalışı· girmemiş olan devletler birbirinin 

zum qörülmemiştir. 1 mıştll'. 
- Ya Hüseyin!., Bilirsin ki ben, p 1 y A S A Halbuki, Devlet Matbaası kitap 

havatunda, kendi nefsim için hl<: ============z=.=Ş=.= vazieytini normal halde tesbit et-

boğazına sarılıyor. Sovyet Rusya 

Şoförler Taksim ile lacaktır. Finlandiya ile üç küsur ay süren 
----------. çetin muharebeler yapıyor. Garp 

bir şeyden ürken v.e korkan ıbir a- tikten sonra kitapları ihtiyaca gö-
darn değilim. Bütün endişem, se- - - ·ı re bastırmıştır. Böylelikle, bir çok 

Hatbiye arasında § POLiS 1 bu vaziyete de seyircidir. Asıl 
ı.ı ADLİYE ve muharipleri harbetmiyeu bitaraf 

ııin için<li. Ben o hadiseyi, senin S J Türkiye İsveç Ticaret vila,·etlerde ihtiya;;tan fazla kitap 
hesabına manev1 ıbir irşad ve ikaz OlrU y©r lYIZ · bulunduğu da anlaşılmıştır. Maarif 

yolcu taşımıyacall ar ve seyircilerin birbirinin boğaz. 
Taksimle Harbiye arasındaki !arına sarıldıkları tuhaf muhare -

telakki ettim. Onun için dönüp i mÜnAsebetleri tevsi Vekaleti neşriyat müdürlüğü muh-
geldim. Sen, hoş gödükten sonra, Razmol fiatları DC· ı ediliyor telif vilayetlerdeki fazla kitapların 

·yolun inşaatı bir tü~lli normal şe- Hey bcliada da be, rakat bn tuhaflık birdenbire 
kilde devam edememektedir. hayrete inkılap ediyor. Alınan ta-

düşünülecek 'bir mesele yoktı.ır. şehrimize gönderilmesini aliıkadar-
A.llaba ısmarladık den yükseliyor Türkiye - İsveç ticaret münasebet- !ara bildirmiştir. Bir iki güne ka -

'fra:m vay klaresi tarafından deruh- 8000 d arruzları garpte kısa müddetler 
te edilen yolun inşaatı gelecek ya- çam yan 1 içinde Felemenk, Belçika ve Gar-

D<ıd.ikten sonra. kapıdan fırlarlı. !erini levşi için çalışmalara karşılıklı dar bu kitaplar gelecek, böylelikle 
KarUe.rbnhden SUivride oturan k"t b h ·· ·· ·1 · 

za kadar ikmal edilemiyecektir. bi Fransayı ;vıkıyor. Harekat o 
Yol üzerinde vukua gelen tüm- H lk . f . kadar sür'atli ve bir sinema filmi Hemen devesine binerek, "ecenin olarak devam olunmaktadtr. Ticaret Ve_ ı ap u ranının onune geçı mL~ 

" Ekrem, rönderdlğl bir mektupla 1 · la kt sekler, taş birikintileri, toz ve lo]l- it ve ıt aıye yan. gibi inkişaf ediyor ki dünya neye rulmetleri içinde, tekrar çöl yolla· kalelinin bildirmesi üzerine Izmirden o ca ır. 
rına atıldı. di:J'or 1d : Stokholma pamuk ve pan1uk çekirdeği, raklar Taksimle Harbiye arasında •• d •• k • • tt/:'J·adığmı anlanıağa vakit kal-

* 1 

(Müslim) in yoldan dönmesine 1 

sebep olan bu hadise, acaba haki- ıl 
katen manevi bir işaret mi idi? .. 

Bunu, kabul etmek zaruri<lir .. 
Çünkü Müslim, Kıifeye gitti :Lına- j 
mı Hüseyinden aldığı talimat mu
cibince ise girişti. F~at Kıifeliler
den lbazılan yine bir tarafa döndü
ler: 

- (Hüseyin) İn adamının bura
da faaliyete geçtiğini Halile haber 
alırsa ıbizi mahveder. 

Dediler. Ve derhal bir mektup , 
.vazarak Yezide l?Önderdiler. 

Yezit, en sür'atli vasıtalarile, 
Basra valisi (İbni Zeyyat) a bir e
ınirnımıe yolladı. Müslim, derhal 
tevkil edilece'k. kafası kesilecek .. 
Bu kesik kelle, Kıife ooôcaiklarında 
teShir olunacaktı. 

Müslim bunlardan haberdar de
itildi. Kıifede bulunan (Ali Resul) 
taraftarlarile temas etmis, bunlar
la anlaştıık:tan sonra neticeyi muh
telif mektuplarla (lınaını Hüse -
vin) e bildirmişti. 

Bu mektupların münd-ericetı, 
vaziyeti con derecede müsait gös
termekte idi. Buna binaen (İmamı 
Hü.seyin), dedıal yolculuk hazır
lıklarına ıtirişti. Ve aynı zamanda 
da, tasavvur !arına son bir sekil 

cRazmol ile bakmak mecburiye- kuru üzüm ve incir nümuneleıi gön- B .. k • d 
tinde olduğum blrkaq ineğim var. . derilmişttr. ümit edildiği gibi isveçte U rCŞC gı en 
Razmolun fiatı her gün bir miktar ) ihraç nıaddclerim.ize rağbet gösterilirse ı 
arttırıla arttırıla nihayet iki ÜÇ ay ı bizim d. bu meınleketten bir çok itha- Tı·caret Hey'etı· 
evvelki fiatın iki misline çıkarıldı. l;it eşyası ve billiassa demir ve demir 

1
. 

Fiatın, ken. arda, köşede satış Y __ a- 1 
mamul3h getirmemiz lemin olunac:ıktır. pan küçiık esna! tarafından yük-

seltildiği zannedilmesin. Toprak Dövizlerin vasati fiati Yarın sabah şchri-
1ikinciteşrin19-10 tarihinden 30 ikin- mize avdet ediyor 

citeşrin 1940 akşamına kadar itibara a- j 

ofisi, aylardanberi değirmenlere 

buğdnyı hemen hemen ayni tiat
tan verdiğine ve ortada başkaca 
muhilc bir sebep te bulunmadığı
na göre, satış ınuamelesi müceı·ret 
zahire borsasında oluyor diye de
ğirmencilerin, ineklerin en mühim 
gıda maddesi olan Razmolu ala
bilcliğine yükseltmelerine Milll ko-

, runma kanunu marn değil midir? 
· Süt ve daınızlık hayvan üzerinde 

büyük bir tesiri olup, damızlık ı 

hayvanları uıezbahaya götürmek 
gibi acı bir netice doğuracağı mu- ı 
hakkak olan bu yükseltisin suç sa
yılıp sayılmadığını, suç ise, değir
me11cilerin üç ay evvelki piyasa ü- ı 
zerinden ml:lamele yapmağa mec
bur edilip edilemiyeceklerini ga
zeteniz de1Aletile öğrenmek istiyo- 1 

nım.> 

KArilmlıin ııö.Jerin• başlı bir 
şey Uive eimeyl zait buluyor ve 
bu clheti ali.ka.da.rtardan 

SORUYORUZ! 

. j Romanya ile yaptığımız ticari 
lınnıası lazım gelen ve borsada kote olan l t •b'ki . · R 

1 an aşmanın au 1 ıçın oınanya-
~e olm~.yan .dö~~~lerin vasati r~atıar: a~a- ı· ya giden petrol limited Mıüd. Se -
gıda gosterıldıgı şekilde tesbıt edilmış- dal Ziya, Ziraat Bankası müdürü 
tir: . j Mehmet Ali ve Adana pamuk ilira

Lira .Kr. Sııntmı 1 catçıları birliği reisi Kafümdan mü-
1 Sterlin 

100 Dolar 
1 100 Fransız !rangı 

100 Liret 
100 

100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

İsviçre [rangı 

Florin 
Rayşmark 

Belçika frangı 
Drahmi 
Leva 
Çekoslovak K. 
Pezeta 
Zloti 
Pengö 
Ley 
Dinar 
Yen 
İsveç kuronu 
Ruble 

5. 23 875 rekkep hey'et yarın şehrimize dö-
131 95 necektir. 

29 73 

o 99 
1 62 

13 89 

26 52 
o 62 
3 17 

31 13 
31 0.1 

Rumenlerle ticari mübadelelerin 
teferruatı etrafında yapılan müza-

25 kerelerde tam 'bir mutabakata va
rılınıştır. 

75 
25 

75 

75 
50 
50 

25 

Muallimler için kurs
lar "e konferanslar 
Maarii müdürlüğü, geçen sene 

olduğu gibi, bu sene de muallim -
!ere mesleki konferanslar verilme
si ve kurslar açılması için hazll'hk
lara başlamıştır. Konferanslar ilk 
tedrisat müfettişleri ve pedagoji 
mütehassısları tarafmdan verile -
cektir. 

gını SOD Urme IÇID madan Felemenk mukavemet edi-
işleyen taksi arabalarının seyrini ı tib t lı Fr 
"Üçlestirmekte<lir. Hariçten lilstik bir buçuk saat ug~ raştı ~·or: _er a ını ~ yor, ansız ve 
,, Ingıluler Belçikauın yardımına 
tedarikin-de müşkülata tesa<lüi c - Dün öğle üz~i sat on birde Heybe-ı koşuyor. Yetişiyor, (ekiliyor, Fran-
dildiği için şoförler arabalarını Jiadada büyük tur yollle Makriyos te- sız meydan muharebesi başlıyor 
yıpratmak niyetinde dei(ildir. Ha- pesi arasındaki çamlıkta bir yangın çık- deyinceye kadar Peten hükumeti: 
valar bozduktan sonra yol büsbü- mi§, rüzgarın fazla olma.suıda:n ate:; niu miitareke talebi karşısında 
tün berbat bir hal alacağı için şo - ı derhal büyilinüştür. Yangın yerine ye- hayretle ağızlar açık kalınıyor. 
förler aralar:nda bir toplantı ya- ıtiı;en iUaiye ile halltın gayreti sayesin- Majinonun verdiği emniyet ka
parak kış ayları içinde Taksimle de, bir saatten !azla bir zaman sür- ğıitan bir köşk gibi yılalıyor vo 
Har.biye arasında yolcu taşunama- dükten sonra söndürülen bu yangında, hala M. Çörçil son (8) birinciieş • 
ğa karar vermişler<lir. 50 dönüm kadar arazide 8000 kadar rin nutkunda bile •Fransız teslim;.. 

------o--- çam yanmıştır. Yangının, o civardan yetinin hasıl ettiği müthiş boşluğll 
ğeçen birisinin attığı bir sigaradan çık~ doldurnıağa uğraşr_voruz. söz1cri-

ToplantılaT tığı tahmin edilmektedir. Yangının se- ni sarfelliren inbidama şahit olu· 
bebi hakkında tahkikat yapılmaktadır. yoruz. ı· , 

Konfer,anıı ve temsil Pancur kurtulunca... Fraıısauın e ınden silahı düş • 
Carşamba akşamı saat (21) de Beyoglunda Hacı Mansur sokağında ınckle her seyiu kaybolduğu zan -

'·k d 1 59 numarada oturan Yani kızı Yar-asi- ncdildjj;i bir sırada Büviik Bri .. Thninönü Ha, evin e, Ha kevi Re- t d 1 · 
!ha Ergenekon caddesindch geçerken anya a a arı bütiin 1\lman hava 

isi Yavuz Abadan tarafından bir ,.. t 1 "dd 155 numaralı evin üçüncü katındaki aarruz arına ş1 etle nıukavcınet 
konferans verilecek ve temsil şu- bir pencere pancwu rüzgardan koparak edio:vr. Bcrlin bile bu mukaveıne
bemiz (Ateş) piyesini tem,;il ede- başına düşmüş, yaralamıştır. Yaralı ka- ti takdir ile anmağa mecbur olu • 

dın Şişli Çocuk hastanesine kaldtrıl- yor. Hele Fransızların hnyreti tla .. cektir. 
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nuştır. ha azimdir. Batta bu hayrete biraz; 
Bir otomobil gramofoncu da lıiddct karışmaktadır. Heııilı: 

d''kk" · d' Fransa zinde iken bu sebatın gös-
u - anma gır 1 . terilmediğindc miiteessiftirler. Fa-

Beııiktaşta Ayazağa mahallesinde K•- ı· kat Fransız donanmasından ba 
pancı sokağında oturan şoför Halilin parçalar Cebelüttarık boğazında~ 
idaresindek.ı 2374 ~umaralı otomobil/ İngiltere tarafından iz'aç olun
Sultanhanıanu caddesınden geçerken Ed · maksızın geçerek De Gaulle'c ta .. 
vard oğlu Esya'run 22 numaralı gramo- ra{ta.rlık etmek .istiyen nıüstemle
Con ma~azasının vı_trinine çarparak ha- keleri tehdide gidiyor. İngiliz A • 
sara ugratmış, şofor yakalanarak tah- ıniralliğinin ve Cel>e]üttank müs .. 

~~:~::::::::::::::~==~~=::::::.,: Bedia ruhuna işlemiş midir: Be-

l ikdamın Edebi Tefrikası : 37 \ nim ruhuma işlediği kadar? .. Ben 
sabahları gözümü açarken, uyanıp 
yeniden hayata kavuşurken, ayni 

kikata. b~lanmıştır. talıkcm mevkiinin bu geçişten 
lkı kadın arasında... vaktinde lıaberdar olamadığını yi· 

Rüya gördüğünü se-ıdi, fakat gene retle Ürperten bir sesle ilave etti: Fenerde Küçük Musta!apaşada Yeni- ue M, Çö.-çilin nntkundan anlıyo _ 
sayıkladı: - G< • yanıma gel.. Sokul... yolda 7 numarada oturan Şükrü kızı 33 ruz. Ingil~ere ile Almanya ve İ-

KISKANIYORUM ' 
zamanda Bedia da gözlerimin ö-

• nünde tecessüm ediyor. O da, "ayı
lırken, hayata kavuşurken Bedia-

1 Yazan: 

' 

yı düsünccek mi? İJ!c hatırına ge • 
S E L A M 1 1 Z Z E T len şey Bedia olacak mı? 

Eğer ben ameliyat edilıniş ol-

Dudakları!.. ı 
Gözlerim artık bu dudaklardan 

ayrılmıyor ... Bu dudaklar, Bedia -
yı öpen dudaklar-

Ya gözleri! .• 
Gözleri, Bedianın nasıl göz süz

düğünü biliyor. 
Elinıi uzattım, alt dudağım tut

tum, aşağı doğnı biraz çektim. 
Dişlerine baktım ... Sevindim: Diş 
elleri alcalm.ış, dişlerinin kökleri 
meydana çılnnış. r.irkin! .. 

Hastabakıcı: 
- Hastanız çok iyidir doktor 

dedi. Merak etmeyin. 
- Merak etmiyorum. 
Oturdıını. Dakikalar geçiyor .• 
Biraz kımıldadı. Ürperir gibi ol-

•u, inledi 

saydım .. 
Yerimden sıçradım. ı Bayılırken Bedianın elini alnım-
Hastabakıcı gülümsedi: da hissetmek isterdim.. Ayılırken 
- Doktor, hiç ameliyat görme - gene tenimde onun temasını duy -

miş gibisiniz bugün! .. Arkadaşını- mak isterdim. 
zı ne kadar çok seviyorsunuz.. Eğer bana ameliyat yapılsa ... 
Haydi merak etmeyin, gayet iyi... Bana ameliyat yapılırken Bedia 
Hem siz yemek de yememişsiniz - hastahanede bulunamaz ki .. Ne sı-
dir. Gidip yemek yesenize... fatla hastahaneye gelir?. Gelmek 

- Biraz daha oturacağım. istese kocası bırakmaz. Kocasına: 
Seviyor muydu? _ Doktor ameliyat olacak, hen 
Bunu sormak da abes; Bedia gi- hastahaneye gidiyorum diyebilir 

bi bir kadını sevmemeğe i.mlcin mi? 
var mıdu? Onun gibi bir kadına Ayılmağa başlıyordu. •. Dudakla
sahip olup da sevmemek kabil d• rı kımıldadı, söylendi, sayıklıyor-
ğildir. Muhakkak ki seviyor. du: 

Fakat?.. - Münakasa şartnamesini oku-
Bir fakat var ki, bunu dfüünüp malıyım ... 

biraz müteselli oluyoruırı: Benim , Gözlerini açtı; kendini bir alım 
gibi, benim kadar seviyor mu?. J satım komisyonunda sanıyordu. 

- Apandisit... ağrıyor... Hasta bakıcı başını .öuüne eğmiş- 1 yaşında :Emincyle, ayni evde otwcan ialya yanı asıl muharipler takri-
Omuz sil\dim, Rahatladım, asa- ti, gözgöze gelmemek için önüne Mehmet ka rısı 23 yaşında Hayriye kav- ben yerinde sayarken harp harici 

biyetim geçmişti. .. Yaptığım şey bakıyor, başını kaldıramıyordu. ga etmişler, Hayriye, yumrukla Emine- y. , ;nanya arazisinin üçte ikisini 
budalalıktan başka bir şey değil - Parmaklarımın ucuna basarak yi ağzından yaralamış, Emine tedavi al- kom~ıılarına terke mecbur oluyor, 
di ... Gün geçtikçe biraz daha ap - kapıya gittim. tına alınmış, Hayriye yakalanarak tah- , '.»~caristan büyüyor, Bnlgaristan 
tallaşıyordum ... Ne diye sanki has- - Allaha ısmarladık! kikata başlanmıştır. ıttısa kesbediyor. Romanyada Al • 
tanın başını beklemiştim?. Ne di- ı - Güle güle doktor.. Bir çocuk kırılan §İ§eden man askeri kuvvetleri görülüyor. 
ye ne sayıklayacağını duymak is - Kapıyı açtım, eşiği aştır." kapıyı yaralandı Tuhaf harp ..• Mısır . to. praklarında 
temiştim? Budalalık!.. · kapamak i~in ı..öndüm: Gözleri ka- M ki uh 

1 d b . . Samalyada Alie!endı sokağında nu- ve ısır topra arı ıçın nı arebe 
Hastabakıcı gülümsedi: paİıy ı, urun delıklerı kabarıktı. ~·· . og·l d" oluvor Mısır hiikıimeti harp lıari-
- İriniz rahatladı mı doktor?. nı· . . . d d marasız evde oturan "-' useyın u ye l • . 

ıyen sesını uy ıım: !yaşında Ncı"at ~eşmeden su doldurdu- cinde kalıyor. Italya Mısırı mııha-
- Neye sord!!JI kızım?. • - Daha yakın gel Bedıa... , . . ' k . . rip addetmiyor. Mısır hükfunet vo 

C k k di d d K ·ıı· k d.ı gu hır ş•<eyle ko~ara cvıne gıderken . - o mera - e vor unuz a. apıyı ı ım, -apa m. .. .. '"". b" . o~dusu da ışe karı.şınıyor. Fran--
- Hayır. merak etmiyordum. , Koridorda başka bir hastahakıcı- duşmuş, şışe kırılmış, ır .şışe. parçası sız ma~lıiptur, fakat sulh halinde 
- Nasıl olur doktor, biraz ev .. va rastladım Kırtlağun dama kal'nına saplanarak chemm.ıyetli suret- d "ild" Ne nı ·· t 

1 
k l • . · ···· ' · ı ll.r Yaralı çocuk c b eg ır. us em e e e:rının 

ve\ merak içindeydiniz. Arkadaşı- ğım. dillin kerpiç gibi kurumuştu, te yara amış · erar pa- ve ne de anavatanın mukadderatı 
nızı rok seviyorsunuz, Duda~larım biribirine .yapışmıştı_, şa hasbnesıne kaldırılmış, tedavı alhna kat'i olarak maliinı değildir. Mu-

Yürüdüm, masanın üstünde hı- Rengun sararmıştı galıba.. alınmıştır. harebe haricindekilerin hali de 
raktı~ıı şapkamla eldivenlerimi Hastabakıcı:. * Küçiikpazarda oturan İdris, Ka- başka bir hikayedir. Tulıaf harp. 
aldını, k;ıpıya doğru ilerlerken se- _ Ağır bir hastanız mı va:r? de- raköyden geçerken şoför Alinin idare- Hüseyin Sükrü BABAN 
si dıı--uldu.. d.i. sindeki 2536 numaralı taksi olomobilı !!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!!!!!!'!!!'!'!!!!!!!!.ö.;!!!oı;;!!!!i!!!!!!!!• 

Bu sefer seslendi: - Hayır kızıın çarparak dizinden yaralamış, şoför ya .. 

- Bedia! 
Durdum. O sordu: 
- Sen misin Bedia? 
Bir müddet sustu; sonra tatlı sert 

bir sesle, hic tanımadığım, duy -
m;dığım bir sesle, beni kin ve nef-

- Sizi gören ... 
Kız bir müddet durdu, 

yüzüme baktı: 

kalanarak tahkikata başlanmıştır. * Galatada Karabaş tiyatrosunda 

- Hasta mısınız doktor? 

dikkatle İlftncı Hüsnü, bir reklam meselesi y-Oe 

ıiinden arabacı Bürhanla ıc:avga etmiş, 
Bürhan, Hüsnüyü blçakla kolundan ya
ralamıştır. Yaralı tedavi altına alınmış1 
Burhan yakalanml§hr. 

- Değilim kızım. 
(Arkası var> 

İngiliz Ticaret Birliği Tür
kiye Mümessili lznıirde 

İzmir, 13 - İngiliz Ticaret Birliğinin 
Tilrkiye mümessili Grabbe, Birliğin mil
bayaa işlerlle meşgul olmak ve yeni ıı 

imklınlanru telkik eylemek üzere bura.
ya gelın~tlr. · 

• 
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1 

aarl e 1 « azıcı ıa a» ıyorum, tıe ıyattaıt ıyenııyorum; ...,... anyadıdci Alınllll askeri he"• 
bit' askeri talim ve terbiye heyetı, Bük- ... d'I" Çi!! ~-•- . .r · 

mege ı ım varmıyor. .io&ü -ktile, bız," gafı"ll-, cedebı-" etınin reisi general Hansen, evvel· 

d k• k ki reşt.e, Romanya ordusu tarafından bt.i- --. 

L d H •• Et t 
1
• t t • 0 

t d" b"r s n'at bmi k im ~ı- M • ce Hollandadakı nazi ışgal ordu.su-OD ra a 1 ucum e 1 erıne yük merasimle karştlarunış ve vazifosir ya » ıye 1 « a » var ve ne apı .,...... eger nun kumandanı bulunu:"Ordu. 
ne ba•lam•• bulunuyor 11ı"rapta mahallı" y-1-n•ıt ! " • -- · ..,,...._... Hey'ette ezcümle üç tümgeneral 

Sıg" ınaklarıgezdı" H" 1 . 1 h d • devam edı"yor Heyetin garda, Rumen ordusu Genel- _Y_AZ_AN ___ M_A_H_M-----,- ve 11 albay vardır. 
« ıt enn a ey imiz e nı• . kurmay Başkanı tarafından se!Amlanmı~ : UT YESAR 
yetler beslediğini inkar olması, ve Alman subayları Rumen pa- Halen Romanyarun muhteliS • d k k d k d 

.. 1. • •itahtının en muhteşem binalaruıa Al· - 1 - •Dönü:;• romanının muharriri de noktalarına varmış olan Alman 
1 e ece a ar ör cgı ızıt ' debi k 1 · · mıkt 11· b' ka Moskova .radyosu ngiliz Afyonkarahiaar yardım man tayyarecileri Romanyanın en göz- •Yazıcılıkla• diyorum, •e • Yeni Sabah gazetesi sekreteri Mu- as er erının - arı, e ı ın • 

havacılığı lehinde netri· Bost.on. 13 (A.A.) - Reuter: Sofyaya gidiyor de tayyare meydanlarına yerleşir yer- yatta• diyemiyorum; derneğe di- rat Sertoğlu'dur. ı dar tahmin edilmektedir. Alınan 
Cumhuriyet part(si namzedi Vil- ıeımez lejiyoncrler Romanyasının oto- liın varmıyor. Çiınkü vaktile, biz, Biri başmuharrir, öbürü sekre • haberlere göre, kıt'aları hamil b~ 

yat yaptı ki, tnırada söylediği bir seçmı nut- aergiıi açıldı riter şefi General Anlonesku'nun mem- gafiller, «edebiyat. diye bir •san'- ter. Artık. muharrirlere kabahat 1 çok tren, son kırk sekiz saat için • 
Londra, 13 ( A.A.) - Reuterin kunda demiştir ki: Aiyonkarahisar, 13 (lkda:n) lekeli bayram yapmağa zorlaması Tuna at. var vehınıne kapıhnıı;tık. Me - bulmıyalım. Öyle ya, cemaat ne de Tamı.şvar ve Braşov'dan gcç-

diplomatık muharrırinin öğrendi - •- Norveç ycluldığı zamandır Maarif Vekıli Hasan Alı 'ı:"ücel ağzında bu hadiseye verılen ehemmi- ğer •İrapta mahalli yokmuş>! yapsın? mi•lerdir. Bittabi bu trenler Ma • 
.':ine göre, Sovyet buyuk cl~ısi N!a- ki İn.ı:rıliz milleti kendi hakiki teh- dün resmi ziyaretleri müteakip yeti pek ınsafstz oir hoyratlıl<la gözlere. Vebim de olsa, yine ga~eı, temis Kodamanların yazılarım satır sa- caristan volu ile gelmiştir. İlk Al· 
iski ve refikası, yanlarında Amıral likesıni gordü. O zaman İngiltere, Ali Çetinkaya Enstitüsünü teftiş sokmaktadır. şeyin hali başkadır, değil mi? Yan tır takip etm!veceğim, çünkü, mes- man kıt'aları. Bükreşe dün sabaW 
Sir Edward E,·ans olduğu !lalde, Jıı.ikılınetinin başına kuvvetli bir etmiş ve öğle yemeğini lisede tale- Al& ... Demek ki Romanya modem bir san'atinin inceliklerinden vazgeç- !ek namına .utanıyorum.. varırustır. D~er bir çok kıt'alar dl 
Lord Halifaksın daveti üzerine, adam koydu. Çörçilin fazla geç belerle birlikte yemiştir. ordu kurmak karar ve azmindedir Fa- tik, en adi konuşma diline indik. Matbuat pıaysasında hır yandan ı mavnalarla Tuna !imanlarına gel 

1 Londra sığınaklarını gezmişlerdir. gelmemiş olmasma dua ediyorum. Yücel, öğleden sonra enstitü sa- kat Romanya bu orduyu ne yapacaktır? B~ıla da rezalet diz boyu! muharrir kıtlığı söyleniyor, bir 1 mişlerdir. 
Büyük elci. sığınakların bırinde Bu kahraman Ingiliz milletinin !onunda topbnmış olan ilk ve or- Neden böyle zahmetli bir işe girişmek- iş çığırından (lk(ı. Neden? Bu - yandan da, maşaallah, sürüsüne . 
halk tarafından aikışlanmıştır. kuvvetini arttırmak i~in iktıda - • tedir? İşte ortada ·ızah edl'lmı'yen bı·rı- nu, sonr.~ anlatacagım· . Yalna bu bereket, ,veni yeni muharrirler tü- PETllOL GÖNDERU..ECEX, FAKAT ~ ta okul öğretmenlerile umumı me-

MOSKOV A RADYOSUNUN rımda bulunan her şeyi yapmaila seleler ile tedris ve terbiye ışleri cik ookta budur. Antonesku, Bulgarlar- sözlerimi, eski kafalı titiz bir yan- rüyor. •Atii edebi• mizlıı müem - KONTROL EDİLECEKMi:Ş 
NEŞRİYATI azmetmiş bulunuyorum.. üzerinde j?Öril.şınelerde bulunmuş dan Dobrucayı, Sovyetıerden Eflak ve cırun kuruntusu telıikki edilmeme- men ve mes'ut olacağı muhakkak. Bükreı 13 (A.A.) _ cRador>: Salahı. 

JVLoskova, 13 (A.A.) - Moskova Vi1ki, hatta şimdi bile nazi a- ve Çocuk Esirgeme Kurumu pıın • Buğdaru, Macarlardan Erdi!'i istirdat et. si için, bir kaç misal göstermek 1 nu, yeni muharrirlerden hir ka- ye<tar bir membadan tebliğ olunduğu~ 
ra-d,·osu, dün, Büyük Britanya ha- janlarının Bırleşık Amerika De\· • si_yonunu gezmiş ve Afyon yardını mek gibi bir proje kurmuş olamaz. zı- mecburiyetindeyim. çının •selika• larıodan nümuneler na göre. Romanyadan Türkiye ve y~ 
va kuvvetlerini ve hava mU.daf~a- 1· letlerin~e propagandalarına devam sevenler cemiyeti tarafından tertip ra buna evvela Almanya razı olmaz. Şiir, hikaye, roman, adı verilerek g"Östereyiıo: nanlstana ı>elrol ve m(iştakkatı ihracala 
sını methederek bunların muessırı- ettıklerınden bahsetm~ ve sözle- edılmiş eşya sergiı.ini açmıştır. Sadakatleri tecrübe edilmiş bir Sotya yazılan şeyler, şiirin, hikayenin, 11 eylôl 1940 tarihli •Hakikat. durdurulmaınııtır. Yalnlz h!lkılmet, bal 
yeti üstünde durmuştur. rine şöyle devam eylemiştir: .....,.___ ile bir Peşteyl vuracak siliihı, Bükreş, romanın tadım kaçırdı. de, •Haciz• adlı tercüme hikiiye • 

S d d k t En k li N 1 1 Alı b d mahsullerin memJeket deliştirmemes i .. • ovyet ra yosun a onuşan za •- uvvet uç dıktatörlük R T" hiç olmazsa bu harbin sonuna kadar, e er yazmıyor ar, a ını, ne- en: ..., 
· h ku ... l omanya - ıryeste otoma- 1 r temin zınmınd 'dd tu demi;ıtir ki: • Tngiliz ava vvet- uev eti, aleyhimize bir ıtııfak ak- Berline sipar;ş edemez. er yazmıyorlar? Saçma sapan, a- -Apartımana girdiği zaman e- a '' e bir kontrol ı..-

leri Büyük nritanyanın müdafaa- 1 !etmişlerdir. Sulh halinde yaşıya- bil yoluna batlanıyor Antonesku, modern ordu kurınak ,ı. buk sabuk yatı yazmak, herkesin cir atmak iizereydi., sisi için tedbirler almııtır. , 
s nı muvaffakiyetle temin etmekte bıliriz, fakat bu sulhü nas!! idame '!lii!imo, 13 (A.A.) - D. N. B. muhab!- bi bir lükse kalkışmasını cRumeo hu- harcı diyeceğim amma, yine, de- _.Kapıya ıritti. Açmadan: 
ve üstünlüğ'ünü ItaJvan mevzileri- edeceğimizi bilmemiz ldzımdır. rina göre," Trieste'de çıkan Pjccolo ıa- JudJarını müdafaa etmek> gibi bir ma- ğildir. Çünkü bir •aklı selim• var- - Orada kim var, diye canı sı-
ı:in.::ı:tıtem:adiyen bo_mbard1rnan ~ Cok kuvv:tlj bır hava kuv\·eti, bir ı zetesi Belgraddan aldığı bir haberi ver- zerete de hamlettiremez. Zira Romanya dır. •Aklı selim• sahiplerinin par- kılarak sordu.• 
cılc.ıgı Airıkada da J~pnt etmekte- ordu ve bır donanma vapmam1z mcktedir: Yugoslavyadan geçerek Ro- artLk bu ihtiyaçtan varestedır. Müda- makları durur, yazamazlar. --«Ne kadar borcum var, öğrene... 
dir.. lazım_dır. 'I'iı ki, hiçbir dtktatör, ti- manyayı Trieste"ye bağlayacak olomobü !aa edilecek tar-.ıü kalmamıştır. Yazıyorlar, diyelim. Gazetelerde ; bilir miyim? diye genç kız, iM ol-

------<>-____ ca:·etımıze. rnenfaatlerımıze ye yolunun inı;ası projesi tatbik e<f;lmek u- / o halde? Almanyadan bir talim ve ter yeri olabilir mi? Oluyor. İşte bu ı sun diye sordu.• 14 Birincitec.rin p rf il 
Amerikanın ke.cfi h.aklarım_ıza doku_namas:n. Hıç b~ - zeredir. Bu yolun Romanyaya ait kıs- ı biye heyeti getirilmiş olması doğru de- ayıp. Gıueteler, efkirı umumiye - -·Evet, ben model rcssanuyun. w aza es':')' 

T rımız. Hıtlerın bıze hucum ıçın mı hakkında bir anlaı;ma akdedilmiştir. ğil mi? Doğru ;se Yeni temeller üzeri- ye kıırşı mes'uliyet kabul etmiş Fakat, Mösyö şu hiıdiseler dolayı- ı 8 OO PrOl!l' 8 03 M"" 'k· ~-
Y ıldön ÜmÜ Atlan tik aşırısına bir ;eferl kuv - 1 Şimdi cle alakah Yugoslav makamı..n 1 ne kurulacak bir Rumen ordusu kimin müesseselerdir. Halkın •aklı se • sile kimsenin modelle mes~I ol • · (PD, 8 i· A'uzı ·h ~ 

vet gönderme,ği tasarlad .ii•nı dü - 1 ile müzakereler yapılmaktadır. işine yarayabilir ve bundan kim gocu- lim• i ile alay edemezler. duğu J'ok ki!> plr~gr8am30 M.:_:.,_ · n ıans a ..._, 
\ • ·ngt 13 (AA ı cStefaru"• A ·· k k d t l d • ı· F ş t ı b kı Ö ı ert, . u"'"' programının =-' oşt on: . . - · şunôee a ar ap a e_ı:rı ız. a- nur? u sa ır ara a n: -" yle ise ben size söyliyeyim. (Pl) 8 50 

E k d _ eıkl 
mcr:kanın keşli yıldönümü dolayısile kat hiçbirimiz de Hitlerin aleyhi - Hind Müslümanları Fati.zm Bize kalırsa, Almanyadan bir talim . ı -Mehmet Ali, rövoh-erini e- Bir matmazel bir Mösyönün şap. ~=i 900 ·K v a ~~ 3ri'e~ yapılon merasim ınün .. ebetile Roose- mizde nivetler beslediğini inkar e- ve Nazizme kartı ve terbiye heyeti gelmiş olmaması, bu lıne aldı. Ucunu şakağına doğru •kası üzerine oturursa, 0 demektir rl '

12 3
·
3 

T" akpanı~ .... ·
1

? 
50 

•-
vdl diplomalarını almış olan altı yüz decek kadar da kör değiliz. Hıtler Londra, 13 (A.A.) - Röy\er: Madras nam altında Bükreşe yerleşen subayla- çevirdi., ki, o matmazel o Mösyöye aşık ol- .ram, . ur muzı_ı:rı, -· -"" 
An1crikan ve ıtalyan talebesıne hır me- biliy-0r ki biz Amertka.da demok - radyosunun bildirdiğine rJ Jre, Hint müg... rın sadece Alman işgal ordusuna ku- % --«Tabancasının sapını sıkı sı- muştur.• ians haberleri. 13.05 Türık müzi~ 
>•J gündererek Kolomb'un şahsında in-' rasiyi hakiki surette kuvvetli bir lümanları kongresi kabul ettiği bir ka· manda etmeğe memur bulunmalanni kı tutan parmakları gevşedi.• -•Aşağıya sallar.a sallana, inen 13.20 Müzik: Karı.şık proııraıııi 
s..11ı;yet:11 kendisine minnettar olduğu hale .e-etirirsek. kendisinin taha·k· rarda «Faşist ve Naz~l:ği . .n vah.5i ve vic- bunların Romanyada modern bir ord~ Rövolvcrin ucuna «n:=-mlu•, sa· bu tuhaf adama bakmağa başladı. (.Pl.), 14.00 Kapanış. 18.00 ProJ 
bü~·ük ad:ınu sclimılamıştır. küm rejimi hiçbir zaman devam et- dansız kuvvetlerine karşı tdlı: b"lına teıkiline memur edilmiş olmalarına ter. pına da •kabza., •lrunı!ak• denir. Adamcğız bir elile şapkasım tn- gram. 18.03 Müzi.k: Radyo caz or-{ 

. İspanyada . . miyecektiı;,. koyduğu mukavemette Büyük Britanya- cih edecek devletler arasında bilhassa 1 numaralı satırlar, Vatan gaze- tu~or, diğer e.li~e de ad~ta .bir ÇO • kestr~ı. 18.40 Müzik: Fasıl hey_\ 
Mad:·ıd: 13 (A.A.) - cStefanu Dün ------<>----- k Ib.I d 1 k . b' h..iri dikkatimizi çekebilir: tesinin •Bugu" nu"n \'e yarının ro- cum• J· r b b 1 <!'! 

1 d Aın ., Kristof K u ya bütün a ı e yar ırn e me ve ış ır- ıu · ~ o .sa gı ı, U ezı mış şap • t" 19 15 M'" <ı.. ,,iı 
bütün ,panya a erıK_anın. - .o zakşarktakı· !iğinde buluomağı• teklif etmektedir. Faraza ... Sovyetıer Birliği. manı· iddiasile tefrika ettiği ro- kayı hafif hafif okşuyordu.. ı. . uz.... Bandıoneon so.,,. 
Ioınb tar~lında_n keşfedtlmesınm yıldo- Moskova, 15 milyonluk bir Romanya- manıo ilk tefrikasının ilk satırla- !Uiitercin:in nokta ve virgülden 19.30 Ajans ıha:berleri, 19.45 Mü~ 
nümü tes ıt edılmıştır. A Avrupada mahsul noksan da rahat rahat iki milyon süngü bilene- rıdır. haberi yok. Bunu affedelim. Fa _ zik: Radvo i.rıcesaz heyeti. 20.1~ 

Beynelmilel gazeteciler me rika l ı l QT Cenevre, 13 (A.A.) - İsviçre Ziraat 

1 

bileceğini, bir iki bin pilot yetiştirilebi- 2 numaralı satır, Yeni Sabah ga- k~t, yaz.d1".,1 saçmaların hangisini 1 Rady0 gazetesi. 20.45 Müzik: çıJ 
cemiyeti kurac::.klar enstitüsünce yapılan bir tetkike göre, leceğini ve Berlinio emirlerini dinleye- zetcsinde çıkmakta olan «Dönüş• dı:zeltclım. .ıtan havalan (Pi.), 2.1.00 Müzidı:{ 

Münih: 13 (A.A.) - <Ste!ani>: Milli Avrupada hasat geçen seneye nisbetle cek bir Rumen umum! karargarunm adlı romamn sekizinci tefrikası • Bu saçınalan •şerh ve izah et- I D' 
1 

. . . t~'-l . ; 
Faşi, t Gazeteciler Sendikası Umuml KA- Derhal büyük Ameri· yüzde 40 noksandır. 1931 denberi en Tuna boyundan ziyade Prot nehri mec- hın ilk sütununun sekizinci, doku- mpö-e çekiuiyorum, çünkü, oku • 

1 
ın e';:,cı ıs "".'. ı:rı, 21.30 Kon~ 

lib; Guglic!nelti ile Giorna!e d'Jtalia'nm kan transatlantiklerilc ı düıük mahsul bu seneninkidir. Maca- rasmı kontrole çalışacağını kestirme· . zuncu, onuncu satırlarıdır. yucularımıo •aklı selim• !erine ma. .... 45 Muzık: Radyo cırite91 
d;reklörü Gayda beynelmilel bir ıazete- r tahliye edilecekler riston, Bulgaristan. Romanya ve Yu- mezlik edeme_z. Hele bu ~oskova, yan Bugi.in~ıı. ve y~rır:n romanı .o: 1 k. a,·~ı say;ıısı~lık ~imiş olurum. trası. 22.30 Ajans haberleri; Kam~ 
ciiık cemiyeti kurmak üzı:re bura:ya gel- . . . _ \gosfavyada mahsul ancak bu memleket. Lehıs\anda bır başka reıım tatbik et- lan •Ikiııcı gelış• ın muharrırı Bunup mabadı var. Maalesef bıyo-Nukut Borsası (Fiat). 22.4' 
:nişlerdir. Yeni A\'l'UPa nızammm Pren. Vaş~ngton, _13 (A.A.) - Bırleşik ter ıhtıyacmı karşüayabilecektir. mckte olmasını hoş görebileceğine ina- •M. e. Zal· namı diğer •Ahmet E- mabadi var. Müzik: Cazband (Pi.), 23.25 Ya,. 
siplerinden mülhem olacak bu cemiyet Amerika harıcıye nazırı Hull, ga- . Al namadığt Almanyanın, Erdi! ve Dobru- ınin Yalman• dır. Mahmut Yeaarı· 1 

t ·1 1 ı • ıı· .. .. ed man Maarif Nazırı rınki pr~am 23 30 Ka merkezi Pariste olup !eshedilmiı bey- 2!e ccı er e yap ıgı 1 ır goruşm· e, caya ınukabil, yarın, Romanyayı simaU ......,..,.. • · panış,. ...., 
nelnıi!el gazeteciler federasyonunun ,... halen temizlenmekte olan Man - Sofyaya gidiyor şarki hudutlarında fazla aramağa tahrik 
rine kaim olacaktır. h.attaı_ı ve Vaşington transatlan - Berlin, 13 (A.A.) - cD.N.B.> : Bulgar edebileceğini sezmek zekfısına da malik. ~-~~~'!""'----"!'!!""'--~'!""'!"'1 ... ------... -~-.,-..,~"""~!r-l~I 

t~k.Iı:rının, Amerikalıların tahliye- Baı;vekili ve Maarif Nazırı Profesör Fi- tir. o ~~ J 
___ ...;. ___ .. _____ ., 81 ıcm derhal Uzak Şarka gönderi- olf'un daveti üzerine, Alman Maarif Nizamettin Naııil 0/'' · · 

[ 
= o ~ ~ n j leceğini \"e halen Uzak Şarkta obu Nazırı Rus!, bir kaç ay evvel akdedilen ~ 

-No
ı_'l_,A~ tahlıye işin<Je kullanılabilecek' beş killtürel münasebet anlaı;ması mucibin- Vi§i hükiimeti, siyaıi 

~ ;: _ Amerıkan .Yolcu vapuru ile biııkaç ce iki memleket arasında sıkı kültür iş- h k k" 
şılep bulundu""•nubildır' mış· ıır· . ta ri ten çe ıniyor 

H il r.w birliğini inkişaf ettirmek üzere, önü- B ek G s 3 Piyankodan vefa 

evden tifa 

umanlar '" 

Gazetelerden bazısl o
kuyucularına piyanko bi· 
leti, ba.ı:ıaı eıı ııadediyor. 
Amma yine ne aldıran, 
ne de soran almıyor. Na
nemolla da bunun IOTkı· 
na vardı ki galba, 

- Bak fU hale fi.piyan· 
Jıodan vefa, evden ıila a· 
manlar» diye de bir darbı 
me$eli tahril etmek gere
kiyor, bundan böyle ..• 
deli! 

Niçin 

yok? 

Bir ga:ute: 
- Bakkallarda ni'"' 

beya.ı: peynir yok?. 
diye bir baılık koymaı. 
Nanemolla, 

- Onu bihem, seni o
kumak ihtiyacında kal. 
mam .• 
dedikten sonra, ilave etti: 

- Ancak, bir kere de 
tezgahların altına ve te
nekelerin içine bakıldı 
rnı? •. 

Kalemin 

gel iti 

Hani fU her mulıarririn 
kendisine çattığı mqhur 
m_iinekkit Nurullah Ata~ 
bır makalesine: 

- Kalemin gelifi.. 
ba,lıiını koyma1• Nane
molla buna görünce, 

- Zaten öyle olduğa. 
nan farkındayız. Demek 
bir «İntakı hak» karşısın
dayız; .• 
dedi. 

A. ŞEKlf" 

. u , sorulan lıir suale cev•'--n Vichy, 13 (A,A.) - <HavaS> Anaya- t 
B «"" müzdeki hafta Bulgaristana gidecektir. eşı aş ara ırmanya yolunun İngiltere tara- sada ıslahat yapılıncaya kadar, hillcO- yı • 
f:ndan ac~~asından sonra japon met, villlyet umum! mec!Jslerinin faa- • • 
kuv"."etl~rının Şanııhay enternasyo- KISA A.JANS liyetini tatil etmeğe karar vermiştir. 

1 yendi 
Beykoz tak.mu da şu kadro ila nal. ımttyazlı mıntakasını işgal ni- i H A B E R L E A I Bu kararla hükümet, vilayet umumi! .. Futbol şampiyıona.sı maçlarına • D Q N K Q 

vetınde olduklarına dair Şanghay- meclisleri toplantısının siyasi bir tahri- dun Seref V~ KadLkoy stadlarında ..-
dan alınan haberler hakkında hiç ke meydan vermesinin önüne geçmek devam edıldı. 1 Neticeler ' 
bır m:ı.lümatı olmadığını bildirm~- Yugoslavyada istemiştir. Bununla beraber, idart ade- Günün en mühim karşılaşması 

oynuyordu: , 1 
Hayri - Bahadır, Sadrettin -

Mehmet, Kemal, Cahit - Tıııiıaıı. ı 
Karnur:m, Şahap, Ali, Kazım. tir. • mi merkeziyet prensiplni muhafaza et- Şeref stadında Beş~ ve Gala -* Belgrad: 13 - Ticaret Nazm mek kaygusunu göslermdı: isteyen hü- tasaray arasında oynanıyordu. 

Andres, dün, Alman - Yugoslav ticaret kfunetin karan mucibince lllrf istişarl Stadda beş binden ziyade bir se -
görüşmelerini yapmakta olan Alman e. I mahiyette idari. bir komisyon valilere yirci kalab~lığt vardı. 
konomik beyeli reisini kabul etmiştir. Yardım edecektir. İlk maçı Istanbulsporla Kasım • * Bc!grad: 13 - Şimali Su:bistan paşa oynadılar. Maç 3/3 berııber-

Deniz h21rbi 
(Bastaarfl l inci sa11fada) 

ŞEREF STADINDA: 

Beyoğlu Spo~ 
Vefa 
Altun Tuğ 
lıt. Spor 

: 4 
1 
3 
3 Şimali Afrikada, S.id.l Ba.naniden üç 

kiloınetre ilerlen1iş olan motörlü İtalyan 
kolları düşmanın hafif zırhlı oton1obil 
ve tank kuvvetlerine tesadilt etmişler 
ve bunlan geri atmışlardır. Geceleyin, 
İtalyan tayyareleri Masramatruh'un şar-

bl,iklet müsabakasının ilk merbalesini tikle bittL 
Davidoviç, ikinci merhalesini de Roku. Y•rm s•u•mer Sinem• İkinci maç Beyoğlusporla Vefa KADIKÖY STADINDA: 
Petz kazaJlml§Jardır. olıı•ın aınJ• arasında oynandL Beyoğluspor ra- fenerbahçe : 2 * Belgrad: 13 - Macar sefrl. dün hat ,!Jir oyunla müsabakayı 4/1 ka- o_ykoz •• O 
Belgrad Belediye Meclisi Reisi Tomiçi Sinemanın % meşhur Yıldızı zandı. ..., 
ziyaret etmiştir. • Süleymaniye 2 

j 
kında Dabadak.i tesisah ve ?tlaaten Ba
gus tayyare meydanını bombardıman et
mişlerdir. Düşmanın Bardia ile Tobnık 
v~ .Derne Umanları üzerine yaptığı ha 4 

va taarruzlarında basar az olmuş, tele-

Bulgariıtanda Betıkt&f • Galatasaray T opkapı : 2 
,,,. Son maç ~iktaş ile Galatasaray . * Sofya: h'l (Stefani) _ Kral Bo- I arasında idi iki takun alkışlar a- ! H-ı..ı.. . 

rıs. Harbiye Nazm General Daskolov'u rasında sahaya çıktılar. Karşılıklı del ywkfilıyan 4"."'"" topu Ib~ahi: 
fat ise hiç olmamıştır. Şarkt Afrikada, 
Eritreden ilerileyen İtalyan deVTiyelerl 
düşman teşkküllerini geri sürmüştür. 
İtalyan tayyareleri, Rodelf gölünün gar· 
hında Lodvar civarındaki istihkAmlarla 

kabul elmiıtir. dizildikleri vakit, Galatasarayı şu j me geçırdı. lbrahım kuvv_ctli bır 
1 kadro ile görüyoruz: eşane ile Adnaru ve Farugu atlat-
sviçrede Hızır _ Faruk, Adnan _ Musa, / tı, beş metreden sıkı bir şüt çekti. 

Eı:ıve~~ Eşfak - Salim, SeLilıaddin, Top gol pota çar.par~k geri geldi . * Bera: 13 (Stefanl) _ Bazı İs- Gunduz, Buduri, Sarafi.m. Galatasaray mudafileri Ibrahime 
v'.çre gazetelerine göre, 250 milyon fs. Beşiktaş da şu takımla oynuyor: ikinci bir. şüt daha atmak fırsatını 

Vajir tayyare meydanı tesisatını ve va- fr d' Ib h" 
vıçre aııgı sarfi!Q Salnt Gothard tü- M. Ali - Yavuz, Enver - Rifat, ver ı ve ra ım de rahat bir gol 

pur ka!ilesine refakat eden 10.000 loo· oeli altında açılması düşünülen kırk ki- Halil, Hüseyin _ Şakir, Hakkı, İb- çıkar<lı. 
luk bir kruvazörü bombalamışlardır. ıometre uzunlugu· d . b" . B 
D.. . . n a yenı ır galerıye rahim, Şeref, Şükrü. irinci devre bu şekilde 1/0 Be-
uşman tayyarelerı Gura, Negellı, As· müteallik bir proj• ha 1 akt A 'k . 1 • zır anm adır Mac• Ahmet deıın idare edı'yor- şı taş lehine bitti. mara ve En akı bombardıman etmışler- p t k • d ' 

dir. or e ız e tarafından du. 

Yeni yaptırılacak 
hapishane biaalan 

yaratılan Oyuna Galatasaraylılar başladı • * ;1-izbon: 13 - Portekiz Reisicum- !ar. RüzE!ara karşı oynadıktan hal-
huru Iogil!z elçislle Porto'daki İngiliz de ilk dakikalarda Sarı-Kırmızılı _ 

şirketi müdürilnü ve ayrıca Bükre~ ge- eu·· yu·· k Aşk ları Beşiktaş yarı sahasında görü-
r! çağınlan Romanya elçisini kabul eL yoruz Fakat Beşiktaşlılar sıkı ve 

Adliye Vekaleti memlekette ye- miştir. sert bir tempo tutturarak oyunu 
ni hapishane binaları inşası hak • Fraıuada ' Galatasaray kalesi civarına naklet-
~daki hazırhklarını ikmal etmiş- meğe muvaffak oldular Ve orada 
tir. Ayrılmış olan bir buçuk mil • fihoinin Fransızca sözlü nüs· adeta yerleştiler. Galat,;.aray mü-
yon liralık tahsisatın beş yüz bin * Marsilya: 13 (Havu) - Ecnebi h••ının ilk iraeııi §Crefino dafaası ile Beşiktaş muhacimleri 
lır;;ı bu sene sarfedilecektir. babadan doğmıııı memurlar hakkındaki arası,., :la çetin bir mücadele geçi-

. alıkesirde 375, Denizli ve Ma- mub!eli! kararnameler mucibince llfar. B " •• k G J yor. Her dakika Beşiktaşın gol çı.-
!1-ısada 300 er kişilik hapishanelerin sllyada 453 memurla 25 Yardırııcı me- uyu a a karacağını tahmin ettiren bir va• 
ınşasına başlanın ıştır. mur müstafi say~lardır. ziyet var. 

. Boludaki hapishanenin de ihale- Jtalyada mu" sameresı• 19 uncu da:ki.kada Galatasaraylı-
sı yapılmıştır. Bugünlerde binanın J 
y~ptırılmasına başlanacaktır. Bu !ar, Beş?ktaşın tazyikini kaldır -
bınaların ikmalinden sonra E!B. • * Roma: ıs (Stefaoi) _ Milnaka· SeTişenleriıı ve sevenlerin, mağa muvafiak oldular ve rakip 

İKİNCİ DEVRE 

İkinci devre çok sert oynandı. 
Beşiktaşlılar, 17 nci dakikad.a Eş -
fak'ın kendi ayagile attıi!ı bır gol
le ikinci sayılarını kazandılar. iki 
dakika sonra, Eşfak, Şakire attığı 
kasdi bir tekme yüzünden sahadan 
çıkarıldı. 

29 uncu dakikada Şeref üçüncü 
Beşiktaş ıt0lünü çıkardı. Buna Ga
latasaraylılar, 38 inci dakikada Sa
rafiıoin ayağı ile bir şeref golü çı
kararak cevap verdiler ve maç 3/1 
Beşiktaşın galibiyetile bitti. 

Fenerbahçe ıtadında 

Ilk maçı Süley;maniye - To?kapı 
takımları yaptılar. Maç 2/2 bera
berlikle bitti zığ, Ağrı, Erzurum, Siv~. Konya !At Nazırı. Duçeye gönderdiği bir mek· blitün kadınlarıa takdirle al- kaleyi sıkıştırdılar. 

Ç Besi:k1a4Jılar, yeniden Galatasa -
ve anak>kalede de 300 er k~lli.k tupta bu sene 21 eylfilden 28 birinci- kıılayacağı büyük ve muhte- raylılan sıkıştırıyorlar. Hakıkı, İkinci oyun Fenerhahçe _ Beykoz 
hapishaneler yaptırılması tekar _ teı;rine kadar Devlet demiryollan tara- le dnanı takım! 
;ür etmiştir. Bu binaların keşıf ve fından ikmal edilen inşaatın 4.'i8 mil- şem aşk filmi kuvvetli eşapeler A kolay- arı arasında idi. Fenerliler 
ınşaat projeleri hazırlanmış ve i- yon küsur lirete mal olduğunu bildir- Yarın akşam için yerlerinizi Blıkla a~lalııntt agiki~8. mı.kıuv~t':ıkkaleoludiryor. maça şu kadro ile çıktılar: 
h l ed -1 k . tir · u vazıye e s şu e- 1 Nuri _ Muzaffer Lelıip _ ö • 
g~n~eri~:tir, ~zer" mahallerine l mış · A. A_. 9 evveldeo aldırma:. Tel: msı91ği~ I:~?r.~:J:~~=-bir iQll· '~=~ ~~~r.~~~ ~ Fiıkret, 

Müsabakanın her iki devresinde 
de Fenerliler kat'i bir hii.kimiyet i
dame ettiler. As:ıbi ve zaman za -
ınan hadiselerle kesilen bir oyun • 
dan sonra birinci devre golsüz bi~ 
ti. 

Fenerliler, oYunwı son on bet 
dakikasında Nacinin ve Niyazinin 
şütlerile iki gol çıkaroılar ve ma· 
cı 2/0 kazandılar. ' 

Askeri liseler aruında 
Askeri liseler şampiyonası ta

mamlanmış ve sekiz yeni reb>r te
sis edilmiştir. Bu rekorlar şunlar
dır: 1 

200 metre: Deniz harp okulun • 
dan Halit 24 2/10, Disk: Kuleliden 
Hayri 37,64, Tek adım: Deniz Li -
sesinden Mehmet 6.67, 1500 metr1t2 
Deniz barp okulundan Cavit (,37, 
4X400 bayrak: Deniz lisesi. •Y~şar, 
Mehmet, Halit, Ferit. 3.44 8/10. 
100 metre: Kuleliden Hayri ıı, 
Yüksek: Kuleliden Nadi 1,75, Gül
le: Kuleliden Hayri 11,94 

AN KARADA \ ' 

Ankara Gücü Harhiyey;, 
D. Spor Muke Sporu yendi 

Ankara, 13 (İkdam) _ Bugün ı;ıı..:. 
den sonra Ankaragücü •alıaamda Anlı:a
ragücü • Harbiye İdman Yurdu ve De
ırursı>or ile Maskespor takınılan arana. 
da ıilt maçlarına devam edilmiştir. İIJı: 
karıılaınşma, AnkaraııUcü ile Harbj:yw 

Idman Yurdu arasında oldu. İlk devre
de Güçlüler iki nyı Jeblerine lcıyde
derek sahadan çıkmışlardır. İkinci dev
rede iki sayı yapan Gilçliller maçı H 
kazanmışlardır. 

DEMİllSPOR • IllASUSPOS 
İkinci maç Demirsporla - Maskespc'll 

arasında. idi. Birinci devre ı ·O Denür. 
spor I~ bitti. İkinci devrede Demir. 
sporlular merkez muhacim.in bir kata 
vuruşile ikinci gollerinJ yapblar. Sonra 
oyun sert ve heyecanlı olmakla beraber 
neticesiz olarak sona erdi ve Demirspor_ 
!ular 2-0 sahadan galip o'ar:ık ayrıldı· 
lar, 



• -
SAYFA 

Mihver devletleri l=11l!:t!IEI/ 
Bol kanları Ro - ' 2 s • 5 0 1 

s ' 
~~~' lijl1!iBlltiMlm111 

____ ·, ______ .. _____ _:Kr~. __ ,-____ Ura ........ _Kr_. __ ,;,.Ura __ Kr_. _____ ~_•..;""'_'_' __ I ll'alımhı bedel[ tııı: ~ llllklan Cinsi • 

Haydari>•§• Liıeıi Sahnalma Kurumundan 
• 

1 

manyaya benzet
mi ye ço l ışaco ktır 

(Basmakaleden devam) 
nin hattı hareketı çok sarılı değılse 
de, Boğazların mihver devletleri 
tarafından .Jrontrol edilmesini mü
sait bir tanda karşılayam.ıyacağını 
ve 'I'ürkiyenin icap ederse yapaca
ğı m1.l'kavemetin Sovyetler tara
fın<lan müı;kü!ata maruz kalmıya
cağının loolay lıkla tahmin edilebi
leceğini• ilave ederek diyor ki: 

CA!manya, ister bir tehdit ve korkut
ma hareketinde bulunsun, ister Balkan
larda hakiki bir taarruza geçmek niye
tini taşısın, Türkiye ve Yunanistan, bu
na nasıl karşı koyacaklarını bilmekte
djrJer. Birinci şıkta, oyuna dilarrtiyecek
le.r, ikinci şıkta ise, kendilerini müda
faa edeceklerdir,, 

Almanya ile İtalyanın Roman
yaya yerleştikten sonra, Balkan 
devletlerini, evvela, silfıhlı bir ha
reketten z.iyade, siyasi manevra
larla birbirinden ayırarak teker 
teker ele geçirmek istiye;:eklerini 
düşünmek yanlış olmaz. Bulgaris
tanı da, bir vasıla olarak kullan
mak suretile tıpkı Romanyaya tat
bik ettikieri usulle Yugoslavyayı 
da, Yunanistanı da, Türkiyeyi de 
lı:endi taraflarına çeknıeğe çalışa
caklardır. Siyasi tehdit, iktısadi 
tazyik, ifsat, ikilik yaratarak milli 
birliPi bozma, askeri korkutma gi

1 

2 

3 

4 

1 

6 

7 

8 

9 

~ 
'-

'-

'-

-
~ -
-• 

• • • • 
• 

1 • --
,_ 

_,_ 

-- - '-• - - ,_ 

~ • 
--~ • ---- ,_ -• 

Soldan sağa: 1 - Z..,,gin!ik 2 - Ze
hir; ı:Uphe suali. 3 - Göz rengi; fasul
ye yemeği. • - Mayi kabı. 5 - Eşeğin 
elbisesi; hayat maddesi. e - inleme; 
yama, 7 - Şart olnuyan. 8 - Saçma 
söz; Güç. 9 - Sevimli; Eklet! 

· Yukarıdan aşağıya: 1 - Bir sayı. 2-
Coşkun su; budala. 3 - Bağırsa.k..lar; 

bina mühendisi. 4 - Yıllık. 5 - Deniz 
vasıtası, n~'eli. 6 - Gündelikçi; nefer. 
7 - Uyanıklık. 8 - Değer; acemi. ~ 
Keder Terici; Nota. 

Son bulmuanın balled.llmlıı ~ 

Soldan sağa: 1 - Kartal; Ak. 2 - İse; 
Ve; Bu. 3 - Bizar; Kil. 4 - İ:;aret. i>-
İklim; 6- Ta - Çile. 7 - Beceren. 8-
Azat; Neva. 9 - Zil, Kenar. 
nar. . ' j. , . 

Yukarıdan 333ğıya: 1 - Kibrit; Az. 
;ı - Asi, Ka; Zi, 3 - Rezil; Bal. • -
A3iret. 5 - Avram. 8 - Le; Çene. 7 -
K~miren. 8 - Abit; Leva. 9 - Kul; Se
nar. 
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. 22/10/940 sah ..,.t 

15 ıe. Açık eksiltme 

22/10/940 sah saat 
15.15. Açılı: e!rıriltme 

Haydarpaşa lisesi pansiyonunun ihtiyacı olan yulı:arıda cin•, milclMı ve tabmln bedellerlle ilk teminatı yazdı yi
yecekler ekııiltmeğe konulm~r. 

Eksiltme 22 hirinclle§rin 1&40 salı günü yukarıda :razıiı saatlerde Beyoğlu İstiklil ~ Karlman lı:arşısmda 
liseler alını satım komisyonu binası içinde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

İrie!tliler ı;artnameyi mektepte görebilirler. 

bi vasıtalar, Romanyayı üç ayda, lı~••••••••••••• 
bugiinkü bale getirmiştir. Mayıs 

Taliplerin belli gün "" saatte cari sene Ticaret Odası veaikasile birlilı:!e komisyona gebııe!eri, 49502> 

&onlarında, bir Alman hücumunu 
karşılamak üzere Bükreş bava 
meydanında ve telsiz istasyonun
da, süngü takmış, siliih çatmış, top
larını dikııı.iş, bekliyen Rınnen or
dusu, birincitesrin ortasınila, AJ
man tayyarelerine selam duruyor. 
Bu, tek fişek yakmadan elde edil
miş bir neticedir. Alınanların ayni 
usulü, öteki Balkan devletlerine de 
tatbik etmek istiyecekleri tabüdir. 
Kullandıkları silllblar maliimdm, 
onun için bu silahlara karşı mü
cehhez, tedbirli bulunmak gerektir. 
En birinci müdafaa tedbiri, milli 
birliğimizi ve maneviyatımızı sağ~ 
lam tutmaktır. İlk vazifemiz, her 
türlü boz1{Uncu propagandava kar
şı, çelik bir azim ve irade ile kar
şı koymaktır. Türk milleti kararı
nı vermiş bir millettir: Yurdumuza 
ve istiklalimize dokunulmadıkça 
barışçıyız; aksi takdirde bütün 
kuvvetimizle dövüşmeğe hazırız. 
Milli Sefin etrafında, granit bir 
kaya yekpareliği ve sağlamlığı ile 
birleşmiş duruyoruz ve duracağız. 
Milli bayram günlerinde caddelere 
astığımız •durnuyalım, düşeriz> 
vecizesini •sallanmıyalım, düşeriz• 
seklinde başucumuza asalım, ka
famıza yazalım. Maddi cephem.iz 
manevi cephemizden, irade ve j .. 
man birliğimizden kuvvet alacak
tır. 

Abidin DAVER 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 
CildlJ'e '" sllJuoeoorlı'e miiteıı_,., 

Adrea: Babılll Cabloilu 

yokuşu kö,eslnde No. 43. TeL :13891 

Çocuk Hekımi 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

Taksim-Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada her gün sııat 
15 ılen sonra. Tel: 40\27 

PROF. Dr. 
KEMAL CENAP 

Muayer.ehanesini ve ikametgahı
nı, Taksim Doğu Palas Apt. (Stad

yum karşısı) na nakletmiştir. 

Tel: 43963, Birinci Teşrinden 
itibaren hasta kabul eder. 

Büyük Fırıat 
Bronzlu Akajudan mükemmel bir 
yeınek odası takınu, komple bir 
maroken salon takımı, gayet iyi 
bir halde Acem halılan, 13 metre 
murabbaı (TURBOF MAŞET) ve 
iyi cins 5 çift kilim satılıktır. Ya
zıhaneli ve banyolu kiraltlı: mo-

1 bilyalı oda da vardır. Adres: Bey
oğlu, Tünel. Sofyalı Şehbender 
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SİltKECİ 

Salkmısöğüt Demirkapı 

HALiL SEZER 
Karyola fabrikasındaki 

sergiyi ziyaret ediniz. 

Teknik okulu mUdUrlUgUnden : 
9/10/940 tarihinde yapılan fe.ıı memurluğu kısmı giriş imtihanı neticeb!rl: 

1 - Devlet hesabına 1en memurluğu kısmı, makine 11Ubesine kabul olu
nanlar: 

68, 49, 337, 35, 255, 81, :ıııo, 392, 437, 484, 474, 65, 9, 464, 164, 556, 443, 186, 584 
384, 549, 89, 39, 299, 44, 481, 140, 109, 38 

2 - Devlet hesabına fen memınluğu kısmı .inşaat ııubesine kabul ohı
nanlar: 

236, 8, 43, 382, 31, 568, 292, 353, 489, 212, 83, •73, 242, •14, 404, 230, 41, 372, 

~53s.~m1~~--1~~-n~-3~~-~nı 
578, 136, 424, 329, 42, 528, 386, 465, 66. 

3 - Kendi hesabına fen memurluğu kısmı inşaat şubesine kabul olunanlar: 1 
~~-~-~-~l~-~~-1~31~~-

87, 432, 214, 226, 170, 221, 478, 479. 
Fen memurluğu kısmı inşaat şubesine kendi hesabına kabul olunanlardan 

anu edenler, fen memurluğu kısmı makine &ubesi kadrosundaki münhallere 
devlet hesabına veya Fen memurluğu kısmı inşaat subesine Devlet Demiryol
ları hesabına, mektep levazımı ve giyirn de dahil olmak üzere alınabilirler. 

Devlet Demjryolları hesabına on beş talebe alınacaktır. 

Makine şubesine devlet hesabına veya inşaat şubesine Devlet Demiryollan 1 
hesabına girmek isteyenlerin arzuları müracaat sırasına göre is'af olunur. 

4 - Tedrisata 21/10/940 pazartesi günü baı;lanacakm. Eski ve yeni tale-
benin o gün saat 8,30 da mektepte bulunmeları. ' 

5 - Tedrisabn haşla.dığı tarihten itibaren makul mazereti olınaltsl%lll bir 
ey müddetie okula devam etmiyenlerin kendilerine ihtar olunmaksızın kayıt

lan silinir. (9815) 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yem.eklen sonra g-ünde üçdefa. muntazam.an dişlerin.izi fırçalaymız. 

• Mi 11 i Piyango 
29 llkteşrin 1940 

Cumhuriyet Piyangosu 
ikramiyeleri 

büyük 
hem 

hem çeşitli 
hem fazladıre 

/ PLAN ·~. 

29 1. ol T<fl'ln 1940 
Cİİnlh11ri7et Ba:rnmıııa Mahsus Fevkalide l'Q-ango l'Um 

İkramiye 
Adedi • 

1 
1 
2 
4 

80 
80 

400 
4.000 

80.000 

v İkraın.iye İkramiye 
miktarı ' tutan 

Lira Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
1.000 
1.000 

600 
100 
10 

' ;ı 
\ 
{ -I'~~ 

60.000 
20.000 
20.000 
20.000 
80.000 
•0.000 
40.000 
40.000 

160.000 

84.568 
eselli 48 

Afatı J. 

. ' 480.000 
12.000 

84.816 YEKÜ N 492.000 

• 

Bu pllin zengİndir. 80.000 liralık bir büyük İkramiye vardır. Ayrıca 20.000 
liralık İkinci büyük ikramiye vardır. Eğer taliiniz bunlara eriııemezse yine mü
teessir olmayın. Çünkü 2 tane de 10 ar bin liralık ikramiyeleri kazanahilirsi
.. Bu çekilişte dört tane 5.000 liralık ikramyie, 80 tane bin liralık, 80 tane 
00 liralık ikramiyeler vardır. PlAııı iyice tetkik ederseniz daha küçük ikraınl 

yelerdek.i tenevvüü açıkça görürsünüz. 
İkramiyeler ınil<tarı hem büyük hem çeıiUidir. Hele orta ikramiyeler 

vvetUdir fazladır. Bu f'evkalAde piyangonun biletleri 8 Birinci Teş:rinden iti
baren satışa çıkarılmıştır. Bu piyan"oda mevcut 400 bin biletten 84616 tanesi 
yani 21,lri mutlaka ikramiye kaz.anacaktır. Bu tertip~ tam bilet 2 lira, yarım 
ilet 1 !iradır. Unutmayınız ki tam biletler ikramlyenin tamamını yarım bi

etler yarısını alır. 
On tam biletli ve on yanın bileUi karnelerle muilaka. amortilerin tama

mını veya yansını ve belki de büyük ikramiyeyi kazanmak suretile tali.inizi 
tecrübe imkanına maliksiniz. 

Cümhuryet Piyangosunda bir ~enilik olmak üzere 48 adet 250 ser liralık 
• ı«: ."'~'." , ~·~..:~ ':'l'~ . ıl't"J4ı <.. ,-, ,., _ ...... r.;·,,,'" ( , '" 

İMTİYAZ SAHİBİ VE NEŞRİYAT DİREKTÖRÜ: E. İZZET 
) 

teselli mükMab. ihdas edilmiftir. 29 Birinci Teşrinde Ankarada çekilecek olan 
u zengin ve fevkal3de piyangonun hususiyetlerini izah eden 8 sahitelik bro-

BASILDICa YER: SON '.rELGRAF Bı\SIMEVİ 
\ ıli r lcri bayilerden isteyiniz. --

B O y O K T A R İ H İ R O M A N No: 30 1 yolda vaidde bulundu: ı bi r usuldü. Bize karşı hareket eden ı yağma ettiler. 
- Macaristanda gozilm yoktur. {Er- düşman orduları da bu suretle hareket Petervardin civarında köprü kuruldu. 

"EE\][~ır:J
,:!E~~11 del) Yani Yanos Zapolyayı KraJ tayın ederlerdi. Bu sefer Tunanın sahiline geçileli. 

.ı. 1 .A edıp gıdeceğım .. . dedı. TimarJu süvarHer, akınları esnasında Belgrad, Sofya, Edirne tariltiJe istan-
ı...U kı ~ Ve, h~ıkaten padi§ah dediğini yaptı . mukavemet eden :iehir ve kasaba kale- "bula gelindi. (H. 933). 

I~
~ ~~m·~:' tt ilRW • ı~wlll • 1 ZapoJyayı merasınu mahsusa ile taç gıy· terini zaptedıp dahilinde bulunan halkı 

.ı. , . . .ı. l llf." ıt ... wrip Kraı nasbeıtı. kılıçtan geçırırıerdi. Viyana Seferi 
1111 l\.1acar1ar, Kanuninin Zapolyayt KraJ Bu suretle akınlarına devam eden Ti-

Yazan: M. Sami Karayel 

Kanuni, Macar derebeylerini davet ede. 
rek onlara bazı vaitlerde bulunn1uştu 

tayın ve ıntıhap etmesine memnun ol- marlu sUvarileri etralı taramışlardı. 
dular. Bu akıncıların sürükledikleri malın 

Çü .... kü Zapolya, derebeylerlnin en ile. ve esırlerın hesabı yoktu. Yalnız tacı 

n getenlcrınden ve, Lehıstan Kralının krallyı muhtevı olan Visegrat j)e Cran 
damadı ıdı. Padişahın Zapolyayı I<.raı kaleleri aklncılara mukaveınet edebil-

ahalisi, kiliselerde toplanarak Türk pa- Belgr:ıd bozguluğund::ı. terkeHiği büyük lık ıdi. Kanunı Süleyman Peştcde bir hafta-

Muhaç muharebesi ve, Macaristanın 
Türk ordusu tarafından istilAsı Avru
pada, hıristiyanlık aleminde Belgradın, 
Rodosun ielhi kadar ve bundan daha 
fazla tesir lııisıl etti. Avrupanın büyük 
tehlike önünde bulunduğu tesJjm olun
du. 

Bodin halkı ve, ya11ındak.i kasabalar 1 tih Sultan I'Ylehmedin ınuh~ p cdıp bırakn1ası büyUk (edakflr- mişlerdi. 

dişahına dua etliler. . ıki adel havan topu dahi ınevcuıtu. Fakat, Kanunlıun bu suretle hareketi dan ziyade durmad:. Çünkü kış yakla-
K urban bayramı tebrık3tı Kral ıato- Heyke!ler ise, Dıyananını Hergülün, l ıan1 bır devleti muazzamaya yakışacak şıyordu. Kanuni , avdete karar verdi. Or ... Fransa Kralı Fransova, Kanun! Süley-

sunda yapıldı. Kanuni SiJleyman, Kral Apollonun mücessem suretleri ıdi. tarzdı. du. Tunann sol sahilıni tutarak döndü. manı, Macaristan üzerine sevketmekle 
şatosunda yerleşnıişti. Bu, heykeller l stanbula getirildi. A- Halbuki Kanunt, Zapolyaya gazabh Döni.ışte çok zahmetler çekildi. Çün- memnun olmuş iken, Türk ordusunun 

Bodin halkı, bayram teb"rıkatı dolayı- yasofya cıvarında bujunan At meyda~ ıdi. Çünkti Yahya Paşa zade l'ıı1ehmeı kil. yollar ve havalar bozuk idi. Yağ- bu Macaristanı istila edip Avrupanın gö 
sile Kral şatosuna heyeller göndererek nına (Sultanahmet meydanı) dikildi. Bey Bükreı;;te Ulah umurunu tesviye ıle mur, kar etrafı bürümüştü. b~ğine kol atmasını çekemedi. Aleyhi-
TUrk padişahını tebrik etmişlerdi. istanbul halkı mutnassıptı. Böyle çıp- meşgul iken Zapotya ge!lp .mBni olmuş~ Yağnıurdan, çamurdan geçilemiyordu.\ mızde Fransada da dedıkodular bas-

Bu sıralardB şehirde büyücek bir yan- lak ve mucessem dıkılcn heykellere yan tu. Gazabı padışahJyı celbetmıştı. Fazla olarak Macar derebeylerinden ba- ı ladı. 
gın çıkmıştı. Veziritızanı, Serhad ~ey- g~~l~ baktı. Bu heykellerin dıkilışıni Ve ı Lfıkın, şımdi padısah. Zapolyay_a kraı_ zıları ordLımuzun gerısine ve yanJarına Yayçe ve Banyabuka ile beraber on 
JC'ri. Yeniçeriler yetişerek yan&ını s.ıra- zırı azam lbrahım Paşaya atf ile muğ- !ık makamını verıyordu. Kanunı hıssı- baskınlar yaparak lz'aç edjyorlardı. bir kadar müstahkem kale henüz .Ma-
yetine n1cydan vermeden söndürmlış- ı ber Oldu. yatı zatiyesıni işe !eda edıyordu. Bu, Kanunt. ~lacar derebeylerinin salgın- car derebey1erının ellerinde idı. 
ıerdı. Bodin halkı Türk ordusunun teş- Bodının 1şgalınden sonra, Tuna iıze- KanuninJn en1ru 1darerlekı kuvvet ve larının önüne geçmek ıçin Hüsrev Beyi 

Fakat, Hüsrev Beyin akıncılar bu kilötına, intiza.nına, bu suretle bir kere rine bir köprti kuru ldu. Peşt ... ye geçıldı k11dretıni gösteriyordu. memur etti. 
. . . kaleleri de teslim aldı. Hırvatistan da 

daha şahit olmuştu. Padişah, bütün 1\'Iacarist..ı.nın derebey- Fakat muharebenin her safhası böy- Hatta, Petervardin cıvarnda akmcıla- bunlara iltihak etti. 
l'v1acar Kralının haz,nei hassası, kü- lerıni davet eylemışti. Bu, derebeyJcrj- le Uıtlı renkte devam etmedı. Muhaçtan rımızlcı bu , dcrcbeyler arasında büyü- · . 

1üphancsi, saraydaki bazı eşyayi ne!ise nin çoğu Kanuninin emrini dınleyerek sonra akına sevkolunan Timarıu süva. cek bir muharebe oldu. Yenıçcri Ağas:ı 1 Dalmar;,rada Avana kalesi, IBktclvden
ııe bazı toplar, silahlar. bayraklar. geldiler. Padi§ah, hepsinı hüsnü kabul rileri etrafı çapul ettıler. Malları yağma şehit düşlü. Btınun üzerine Türk akıo- yada dahi Modrus, Poçağa kaıeıerı iş.. 
meydanlara dikili üç tunç heykel İstan- l etti. v·e gencleri esır etmcge başladılar. Bu, cıları derebey kuvvetlerıni perişan ey- gal edileli, 
bula naklolundu. Bu, topların içinde Fa- Kanuni Slileyo1an, derebeylecine ~u o vakitler Avrupa ordu!annda mevcut lediler ... Ve, Çekedin

1 
B:ık ~ehirlerıni 1 (Arkası var J 

Lira Kr. Lira Kr. Adet ' 

1312 ı;o 

1736 
4000 
3937 50 
3062 50 

H,048 60 

98 4'4 
130 20 
300 
259 31 
1!29 19. 

175,000 
868,000 
160,000 
175,000 
175,000 

4 X 8 perçin çivi ve pil 
Madeni büyük düğme. 
Kesm~ kanca. 
Köprülü sürgü . 
Köprüsüz sürgü. 

Yukarıda yazılı beş kalem malzemenin pazarlıkla eksilbnesi 15/10/940 
$alı günü saat 14 te Tophanede Lv. amirliği satınalma komisyonunda yapıla. 
caktır. Nümuneleri komisyonda ııörülür. bteklilerin kanuni vesikalarile bel· 
li saatte komi87ona gelmeleri. (485) (9619) 

Adet 
,,, 

' , . 
270,000 BQyill[ delikli tahta dOğm. 
670,000 Küçük > > ~ 

240,000 Tahta çel.ilı:. 

Yukarıda yazılı Uç kalemin pazarlıkla eksilbnesi 15/10/940 Salı günü saat 
16 te Tophanede Lv. Amirliği aatınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 4320 °lira, ilk teminatı 324 liradır. Nümınıeleri komisyonda görülür. 
İsteklilerin kanun! vesikalarile belli saatte komisyona gelmeleri. 486 - 9620 

..... 
Tahıniıı bedeli 

Lira Kr. Cifi 
.J 

294 35 600 Dahili fotin ) 
979 Harici > ) 
183 Er kundurası. ) 
601 Terlik. ) 

Kuleli Askeri 
lisesinde 

19 35 129 Er kundurası. Eyüpte 1 No. dlkimevinde. 
49 80 332 Er kundurası. Tophanede 2 No. dikimevinde 
Yukarıda yaztlı. eski kundura ve terlikler 16/10/940 çarşamba günü saat 

15 te Tophanede Lv. Amirliği satınalına komisyonunda pazarlıkla satııacaktır. 
İsteklilerin kundura ve terlikleri yuk.anda gösterilen mahallerde gördüklerine 
dair vesika ve mal bedel!erile komisyona gelmeleri. 487 - 9621 

Adet 
6 Salacak boy küreği, 
6 Sökecek boy küreği, 
2 Salacak koltuk küreği, 

2 Yaracak, 
16 Saplar kürek, 

2 Hamur tezkeresi, 
200 Pinakot, 

6 Masda!ya, 
2 Kapok tahtası, 
2 Ekmek çıkartma tahtası. 
Yukarıda yazılı fırın malzemesi 16/ 

10/940 ça~mba günü saat 14 te Top-

* 1 Ja1ınacaktır. Pazarlıkla eksilbnesi 17/10/ 
940 persembe günü saat 15 te Topha ... 
nede Lv. Amirliği sahnalma komisyo
nunda yapılacaktır. Tabmin bedeli 5200 

lira, ilk teminatı 390 liradır. Nümunesl 
komis,'onda görülür. İsteklilerin kanu
n! vesikalarile belli saatte komisyona 
gelmeleri. (490) (9669) ... 
Mlkları Talan T-atı 
Metre Lira Lira. Kr. -----

4.545 909 68 17 Tepe urganı 
hanede Lv. Amirliği satınalma komis- 690.000 89.700 5735 Gergi ipi. 
yonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 474.000 16.590 1244 25 Sitil ipi. 
Nümuneleri Tophanede ask.eri tınnda Yukarıda yazılı üç kalem ipin pazar

görülilr. Taliplerin teminatlatile ko- !ıkla eksiltmesi 22/10/9~0 salı günü sa· 
. . 1 at 14,30 da Tophanede Ist. Lv. amirlığJ 

mısyona ııelmelerı. 600 - 9729 satuıalma komisyonunda yapılacaktır, * NOınuneleri komisyonda görülür. İs-
2000 metre ambalAjlık bez alınacak- tek1i1erin kanuni vesikalarUe belli saat-

tır. Pazarlıkla eksilbnesi 18/10/940 cu- te komisyona gelmeleri, (516) (9800) 
ma günü saat 15,15 le Tophanede Lv. .. 
amirliği satı.nalına komisyonunda yapı
lacaktır. İsteklilerin nümune ve temi
natlatile belli saatte komisyona gelme
leri. 501 - 9730 

2000 metre ambal;ljlık kaneviçe a1ı

nacakbr. Pazarlıkla eksil~esi 18/10/ 
940 cuma günü saat 15 te Tophanede 
Lv. Amirliği sab.nalma komisyonunda 
yapılacaktır. İsteklilerin nümune ve te
minatlarile belli saatte komisyona gel
meleri. 502 - 9731 

* 30 ton toz şeker alınacaktır. Pazarlıkla 
ek.siltmesi 15/10/910 Salı günü saat 14,30 
da Tophanede Lv. Amirliği Satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Nüm.un esi 
komisyonda görülür. İsteklilerin kat'! 
teminatlarile belli saatte komisyona gel-

meleri. (483 - 9582) .. 

On bin adet tımar fırçası alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 22/10/940 salı gü
nü saat 14,15 te Tophanede Lv. amirliği 
sabnalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 9500 lira, ilk teminatı 
722 lira 50 kurufJtur. Nümunesi komis
yonda görülür. İsteklilerin kanuni vesi
kalarile belli saatte komisyona gelmele
ri. (515) (9799) .. 
Davutpaşa asker! fırınının elektrik ve 

su tesisab yaptırı1acaktır. Pazarlıkla ek
siltmesi 17/10/HO perşembe günü saat 
15,40 ta Tophanede Lv. itmirliği satın
alma komisYonunda yapılacaktır. Keşif 
bedeli 970 lira 77 kuruş, ilk temiratı 
72 lira 82 kuruştur. Taliplerin Yüksek 
Mühendis veya ikinci sınıf agre olması 
veya gösterilmesi sarttır. Keşif ve şart
namesi komisyonda görülür. 

(511) (9795) 

Sirkeci istasyonundan: Sirkecide De-
mirkapıda fi.mirlik ambarına • 200,. Davutpas~ askeri fırını bamurhanesi-
ton arpa ve yulaf naklettirilecektir. Pa- ne su temın edilecek. depo yaptırıla
zarhkla eksiltmesi 16/10/940 çarşamba 1 caktır. Pazarlıkla eksilbnesi 17/10/940 
günü saat 16 da Tophanede Levazım fi- perşembe ~ü~~ saat 15,4-0 ta ~ophane
mirliği sabnalına komisyonunda yapıla .. de Lv. Amırhgı satm~lma ko~ı.syont~n 
caktır. İsteklilerin teminatlarile belli da yapılacaktır. K~if bedeli 482 Jıra 
günde komisyona gelmelerL c517-9801> 68 kuruş, ilk teminatı 36 lira 22 kuruş-

Adet 
3 Yangın tulumbası ve 25 ,şer metre 

tur. Keşif ve şartları komisyonda görü
lür. İsteklilerin kanuni ves ikalariJe bel
li saatte koınisyona gelmeleri. 

(512) (9796) 
hortum ve rekorlarile beraber. * 

3 Beheri 20 şer metrelik yangın hor- Davutpasa askeri Iınnında sıcak ve 
tumu ve rekorları . 1 soğuk su tevzi01tı şebekesi yaptırılacak-

Yukar~.da yazılı malzeme 15/10/940 tır. Pazarlıkla eksiltmesi 17/10/940 per
salı gunu saat 15,30 da Tophanede Lv. ,şembe günü saat 15,40 ta Tophanede 
amirliği satınalma komisyonunda pa-1 Lv. Amirliği satınalına komisyonunda 
zarlıkla satın alınacaktır. Nümune ve 1 yapılacaktır. Keşif bedeli 932 lira 47 ku
kalaloğu komisyonda ve tulumba ile a- ruş, ilk teminatı 70 liradır. Keşif ve 
raba nümunesi de Sirkecide Vek8let mu şarbıamesi komisyonda görülür. istekJJ ... 
ayene heyetinde görijlür. İsteklilerin te- lerin kanuni vcsikalarile belli saatte ko
minatlarile belli saatte komisyona gel- misyona gelmeleri. (513) (9797) 
meleri. (488) (9667) 

* * Davutpaşa askeri fırınında sıcak su. 
25 ton çember alınacaktır. Pazarlıkla tesisatı yaptırılacaktır. Pazarlıkla ek

eksiltmesi 15/10/940 salı günü saat 16 silbnesi 17/10/940 perşembe günü saat 
da Tophanede Lv. Amirliği satınalma 15,40 ta Tophanede Lv. §mirliği satın .. 
Ko. da yapılacaktır. Nümunesi Ko. da alma komisyonunda yapılacaktır. Kcsıt 
gönllür. İstekliJerin teminatlarile belli 1 bedeli 990 lira, ilk teminatı 74 Jirc.ı_ 25 
saatte Ko. na gelmeleri. (489) (9668) kuruştur. Şartnamesi komisyonda goru-* 1ür. Taliplerjn kanuni vesjka1arill' ko-

260 ,000· adet tahtadan matra kaoa.Eı r-ıisvona gelmeleri. (514) (97!.18) 

Toprak mahsülleri ofisi İstanbul şubesinden 
Oifsimiz namına Anadoludan Pendike gelecek buğday vagonlarının Pen

diktcki · ba.ngar1rnıza tabliyesi işi karşılıklı pazarlık suretile bir müteahludo 
· devredile~ektir. Talip olanların 14/10/ 940 pazartesi saat on beşte şubemız 
binasında bulunmaları. c9665:t 

ıl Devlet Demir yolları U. MUdUrlüQünden 
, ........... m111 •• -. .................. aıı:ı::::ı:1 

i Muhammen bedeli 137.500 (yüz otuz yedi bin bes yüz) lira olon 22000 ton 
Lınyıt kömurü 31/10/1940 perşenıbe günü saat 15 te kapalı zarf usulile An
karada idare bllıasında satın alınacaktır. 

Bu ise gırmek isteyenlcrln 8J 25 (se:dz bin yüz yirıni beş) Uralık muvakkat 
temınat ile kanunun tayin ettiği veslkaları ve tck lillerini Dynı gün saat 14 
de kadar Komisyon Reisliğine vermele T"i ıazınıdır. 

~rtn;ımcler 680 kurup Ankara ve Haydarpn§a vezneler]nde dıı{'·tılm~kt:ı

dır. (9803) 


