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Yeni Emperyalist ı 
ittifakı Karşısında 
Sovyat Rusya 

Alm•ny• • lt•lY• • ı .. 
POllJl•nın •lı.t.tt i lı. I • r i 
• • il • r i ittif•lı ıls•rbte 
.Soııyet R•a.n111 yeri 
ln~lter•· Amerll• cep
lıeıintl•tlir; f • l • t h
"•" ••••aı lıen6• 
••lmemiftir. 

y •aaıa: AeJOIN DA VER 
~Al ihverciler tarafından bii
:J W U YÜk velvele ve taatana 

ile iliıı edileıı yeni Al
~· - Japonya ittifakı hak
b. • Sovyet Rnsyadao henüz 

1 
ıç bir ses çıkmadı. Yalnız Mo

kotof yoldaş, Aınerikarun, Mos
Mva Büyük Elçisini kabul etti. 

. ~•kovadan gelen haberler, ye
nı •ttifaka dair, henüz hiç bir mü
t:ıiea neşredilmediğ"inden ibaret
tir .. Sovyet Rusya •ikinci emper
Y•lıst harbi. adını verdiği bu 
Dıiicndele karşısında1 daima mü
teenni \'e ihtiyatkar bir hareket 
takip etmektedir. So,•yet rica
lınin ve gazetelerinin şimdiye 

kadar ileri sürdükleri fikirlere 
g~rc, Sovyetlcr, bitaraf ka!~rak 
Yuzdc yüz bir Sovyet polıtıka
sı takip etmek ve her çıkan br
ıattan istifade ederek kendi si
Yasi, sevkükeyşl ve iktısad' va
tiyetJeri ni kuvvetlendirmek ka
l"arındadırlar. Alman dostluğun
dan istifade ederek Sovyet r.us
~~ııın garp hudutlarını, Finlan-

'l'_a ve kısmen Polonyadakiler 
;:ı:•s~esııa, 1914 ~eki haline ge
ri ~1'ler, K'arpa ti arda daha ile

gıderek eski Avusturya - Ma
h~l İmparatorluğu arazisine dıı
d ı olan Galiçya ve Bükovina-
~n ıniihim parçalar ilhak et

llıışlcrdir. 

0
. Sovyet Rusya, uzun slireceği

ı.: tahmin ettiği bu harpte, iki 
., raf~ da yorgun düşeceklerini 
it" nıılletlerin ihtilal çıkararak 
l:~ll~ ideolojisi olan komünistli
,,: k abuı edeceklerini ümid et
F e tedir. Moskovanın yalnız 
..;ansa hakkındaki hesabı yan
çii Ç~ştır. Fransa, oek çabuk 
}' ~u, ve komünist olacağına 
ni. "4ıst olmuştur; fakat İngiltere
:ııı il mukavemeti ve harbin bit
et~·~~ ?iması, Sovyetlerin takip 
le ! .erı ideoloji davasının ümid• 

rın.ı devam ettirmektedir. 
hı. Ş~diye kadar, emperyalist 
~ıır ıne iştirak etmemek kara
lotı. da olan Sovyet Rusya, acaba 
ed una kadar bu yolda devam 
'1eteceı. midir? Bu suale, kuv
'1a ler arasındaki muvazene de
bi)'." ettikçe evet, cevabı verile
da "· ~akat muharip taraflar -
So il bırinin inhldaını halinde, 
tıık1'etlerin gene bitaraf kala-

la.rı iddia edilemez. 
l> Yeııj Almanya • İtalya - Ja
L 011Ya İttifakı • ki daha evvel ,o ... :-h .....,.tern aleyhtan pakttan il-
" •nı alarak vücude eelmiştir -
"'Usya · · b" "k d - ·ı · d" · ıçııı ır tehlı e egı mı-
ır> M k d .. ·· il .. · os ova. bugün ne uşu-

S Urse düşünsün, bu yeni ittifak, 
ç~~Yetler için bir tehlikedir. 
at U~ü sönmez bir cihaagirlik 
ıe;şıle Ya~an üç emperyalist dev
d" 1 •yenı nizam• sözü altında 
.:11Y,8Yl taksim etmek için bir
ik~~ışlerdir. Bu Uç devletten 
d~:ı Sovyet Rusya ile hemhu
IS tu.r ve her ikisi de senelerce 
1 ~
0:Yetler aleyhinde bulunın~ 

lor dır. Battli japon ordusile Kın
h r u, Uzak Şarkta birkaç defa 
ı .•'/.siz muharebe bile etmiş-1/ '.': Alınanyanın garpteki işi 
~ bıtırnıek üzere Sarktaki işini 
.. •Uvakkat t ·ı · -· ·· l'• en erı ettıı:ı yuı.~e 

g~' muhakkaktır. Almanlar, 
tt:~;nte ~uvaffak olur olmaz, 
lJk ka donecokler; zahire anbarı 
ll r~Ynny1 ele geçirınek ''c Tu-
2 a )"Olik Karadenizc inmek ü-
•re So ti dı ~·· ere saldıracaklar-

llir h Tun da seyrüsefer mesel esi
k alle çalışırken Tuna ile a13-
b a'ı olını,·an İtahanlarla bera
:v:~ ~~roket e~~iklet"i halde •. sov
ın" . llS:\a,·ı ıı1mal etmelerı az 
anıdnr mıdır? 
Japonvanın isti18. p13.n1arı ara

( Arkası 4 iindi. saııfada) 
ABiD_rn DA VER 

=> 
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.Al(ERİKADAN ALINAN DF.STBOYERLERDEN BlRitACl lNGb..ız HAYRA(ll ALTINDA 

J.\frikada bava harbi A . k fagiltereye verilen 
şıddetlenmiye başladı mer 1 8 n Amerikan muhripleri 

ingiltere 
uyanık! -Almanların M an ş ta 

yaptığı hazırlık dik. 
katle takip ediliyor -lngiliz Donanması har ihti
male karşı hazır bulunuyor 

Londra, 2 9 (A.A.) - Reutenn 
deniz :muhabiri bild:iriyur: 

it8ıy~nlar 'Polit~kası ilk fiiotilla 

Yüksek den.iz mah:fillerinin 
:fikrine J?Öre. östila tehlikesi, :ıon
lbahar ve kısın ııelmesile mu -
hakkak surette ortadan kalk -
ma.ın:ı:ktadır. Filhakika denizci
ler. denizin muvald<at bir zaman 
için sakin olacaih ıınevs.im saf -
haları bulunduğunu ,bilirler. Bu
nunla beraber bundan su cihet 
telbarüz ettirilmektedir ki isti • 
la tesebbüsün ü geciktiııınekle Al
ım anlar. ei!er İ;gilizleri gafil av
lamak istiyorlarsa, ciddi surette 
hayal inkisarına ui?rıyacaklardır. 
Çünkü bahrive, müteyakkız va
riyetini bir dakika bile ııevsct -
memei!e azmetmis bulunmakta
dır. Manstırlti Fransız limanla -
rında hazırlıklara devam edil -
mesi keyfi ve ti, istila tesebbüsü
nün dalına im kan dairesinde bu
lunduğunu gösteren diğer bir se
beıı olarak telakki edilmektedir. 
Filhakika, bu hnzırlıklara ynlnız 
İngiliz bambardııınan tavvarele
rinin bir kıgmını daha mühim 
hedeflerdtn çevirme/ıe matuf bir 
tesebbüs savılabilmok icin lü -
:ı:umundan falla dai.ıni bir taI7r 
da devam edilmiştir. 

Alman tayyarelerinin hedef ittihu ett~i İngiliz 
sahillerini.o ha.ri tası ... 

Dün de İngiliz tayyarele

rinin hücumuna uğradı 
1talvada lbir mahal, 29 (A.A.) 

- 114 numaralı İtalyan tebliği: 
Düsman, Bradia ile Derne ü

zerine, Sollum ve Giarabub mın
ta.k.alarına hava hücumlarına de
vam etmiş, fakat netice alama -
~ır. Bir tek kişi varalamnıs 
ve bir kamyon hasara u,iıraanış
tlr. 

Sarki Afri:kada, Kenva hudu
du boyunca, Gerelle, ViaııiT. To-
diırnae ~ Rodolphe ~ölü civa • 
.rında vukua ııelen keşif lrollan 
carııışınalan oLmustur. 

Dü=an hava kuvvetleri, mah
sus hasarı mucip olma<l.an, As -
sab, Deıssie ve Cam balicia vı bom
lbardrman etım41er<lir. Bir İtal
yan varalamnı.ştır. Maıtinin ce -
nubunda Ueska ve Veka da bom
bardıman edilımistir. Burada da 
basar pek azdır. Telefat wktur. 

Addis-Abeba, 2.9 (A.A.) - Ste
fani: Cibutiden alınan haberle -
re ııöre. lbir İneiliz tayyaresi, bu 
şehir üzerinde alçaktan uçarak 
şehri bombardıman etmiştir. 

Lord Hali/aks 
Romanyayı 

Protesto Etti 
• 

Romanyanın Balkan An. 
tantı ile olan teahhUtleri 

mefsuh addediliyor 
Londra. 29 (A.A.) - Reuter: 

Lord Halifaks. Bükreste beş İn
ııiliz tcbeasının tevkifi işi ile 
alakadar olmak üzere, Roman -
va maslahatııüzarı Florecuyu ha· 
ricive nezaretine neıxiine dav~t 
ederek bu ~ler hakkında ı
zahat ıisteınis ve bu İngiliz tebe
asının maruz kaldıih muameleyi 
protestıo eylemistır. 

STURZANIN BEYANATI 
Bükres. 29 (A.A.) - Stefani. 

Rumen gazeteleri, l:ıu sabahkı 
nüshalarında, Rumen harı~ıye 
nazın Sturzanın D. N. B. a1an
ı;ına yaptığı bevanatı. büvük baş
lıklar altında nesretmektedir. 

Bu beyanatı tefsir eden siyasi 
mahfillerde tevil edildıiiine gö
re, Romanya He demokrasi dev

( Arkası. 3 iincıi. sayfada) 

Oçüzlü pakttan sonra 

değişmiyecek ve lngilte· 

reye yardım arttırılacak 

• 
Çin tedbir alıyor 

Çin lideri Çan-Kay-Şek 

Berlin, 29 (A.A.) - Münibe 
hareket etınis olan İspanya da
hiliye nazırı Serrano Sumer, o
radan Romaya l(idecektir. 

İtalya Hariciye Nazırı Kont 
Ciano, bu sabah, Berlinden ha
reket etmiştir. 

JAPONYANIN NİYETİ 
Londra, 29 (A.A.) - İyi haber 

alan mahfillerden Reutere <bil
dirildiğine göre, Japon Hariciye 
Nazırı Matsuoka'nın radyoda söy
ledij.!i nutuktan alınan intiba, ja
ponların Avrupa harbine karı.ş
mıya pek de hevesli bulunma
dı.kları merkezindedir. 

JAPON l\IATBUATININ 
TEFSİRLERİ 

Tokyo, 29 (A.A.) - Cumarte
si l(iinü çıkan bütün iaııon ııa
zetcleri, üç taraflı pakt hakkın
dakı tefsirlerinde, bu paktın A
merika Bırleşik devletlerine mü
teveccih bulunduğunu sarih su
rette bil<lirmekkdir. 
Yomiurı Şimbun gazetesi di

yor ki: 
•Bu palı::t, Amerika Birleşik 

devletlerinin iki Okyanustaki 
müstakbel faaliyetine karşı bir 
frendir.• 

Çunking. 29 (A.A.) - Takun
pao _gazetesine vi)re. İıç taraflı 
pakt münasebetile. Cının Al

( Arkası 3 üncıL sayfada) 

MAARiF VEKALETiNiN TEBLiG~ 

Orta ve Lise bitirme 

İngi liz 
b"rine 

limanlarından 

muvasalat etti 
Londra, 29 (A.A.) - Ameri!<a 

Birleşik devletleri tarafından In
giltereye devredilen torpido muh
riplerinden ıniirekkcp ilk filotil
lil, bir İngiliz lim2nına varn1ı~
tır. Bu miina<ebetlc bic bir me
rasim yapılmamı~tır. Bir büyük 
deniz tayyaresi, yolun biiyük bir 
kısmında bu gemilere refakat 
etmiş ve gemiler, biç bir hadise 
rıkmadan doklara girerken de li
nıan üzerinde uçmuc;tur. 

Gelen torpido mııhripleri, 1200 
tonitacoiu.İ.1ac. "u ... ~ •• "t.:. .. •: .. 

INGILIZ HOCUMU 

I stilô. üsleri 
Dün şiddetle 
Bombalandı 

• 
1ngi1 iz tayyareleri 
Berline de hücum etti 

Lond:ra. 29 (A.A.) - Bu sabah 
Londradan bildirildiğine göre, In

( Arkası 3 üncü sayfada) 

!~:~ı~e~~~i:;:~~l~~~~.:i~~,~t V k·ıı · T tk.kl . 
d!.' .. ~u tor~id? muhri~lerinin 1 e 1 erın e 1 erı 
sur'atı 35 mıldır ve hepsınde 4 
pusluk toplar, 21 pıı•hık torpil 
kovanları ve 3 pusluk bir hava 
dlii topu vardır. ---Yüzlerce 
tayyaresi 

• 

Amerikan 
uçarken 

Ruzvelt 
''Bu motör gUrUitUleri, ya- 1 

kında elde edebileceğimiz 
kuvveti temsil ediyor dedi,, 

Vaşington, 29 (AA.) - Yeni 
V aşİil#(ton tayyare meydanı in
şa.atının temel 1:3şının konması 
merasiminde, yuzlerce tayyare 
bu meydan üzerinde ur.,<lar ya
parken bir nutuk söyliyen Reisi
cumhur Ruzvelt demiştir ki; 

•Bu yiizlerce Amerikan tay
yaresinin Amerikan mot.örleri -
nin gürültüsü, herhangi bir hü
cuma karşı bizleri mukavemet 
edecek bir \•aziJete koyacak olan 
denjz, kara ve hava müdafaamızı 
teşkiliıtlanılırmak azmimizi hay
kırıyor. Bu motör gtirültiileri, ya
kında elde edecej;..jmiz kuvveti 
temsil ediyor. Bu, demokrasinin 
bir nevi sinirinin, yapabileceki 
ve filiyatta yaplıii;ı şayaoı uıem
nuoiyet bir ibtirazdır.• 

(Arkası 3 iincii sa'l(fadıı) 

,u il BUGÜN ıı-.. 

~ istila Zamanı 5 
\ Geçmek Ozeredir 

Emekli G•neral M. h. a11 

(ÜÇÜNCÜ SAYFAMIZDA) 

•• 

Dahiliye vekili T rokyadon döndü 

l~.ısat vekilimiz de Giresuno gitti 
F.dirne. 29 (İkdam muhabirin

den) - Dahilivc Vekili Faik Öz
tra:k bu sabah İstanbula ıtit:mek 
üzere Edirneden ayrıbıus w u
mumi müfettiş ile Parti millet -
tisi. vali, Parti reisi tarafından 
vilavet hududuna ıkadar teşyi e
dilmistir. 

!KTISAT VEK1L1 GIRESUNDA 

Giresun, 29 (A.A.) - Hopaya 
ı;ıitmekte olan İktısat Vekili Hüs
nü Çakır. Cumhuriyet vapuru i
le limanunıza ııel.ıni.ştir. Vali voe 
Parti reisi ile bir çok vııavet er
karu vapura giderek Vekili se-
13mlamışlar ve Vapurun hareke
tine kadar memleket işleri hak
lkında ı;ı:örüşmiişlerdir. 

!NH!SARLAR VEK1Li 
ADAP AZARINDA 

Adapazarı, (29 (A.A.) - Tütün 
mıntakalannda tetkikata C?kan 
inhisarlar Vekili Raif K.arade -
niz Gerede, Bolu ve Düzcede 
te1lkikler va!lffil1i ve Kocaeliye ııe
çerek Hendekte tetkikatta bu -
Iunduktan sonra buııün saat 14 
de şehrimize ııelınistir. 

Parti binasrnrla !usa bir ıstira-

tıatten sonra. Vekil İnhlsarların 
tütün deııolarını gezmiş ve İn -
.!llsarlar dalı-esini zivwet etmis
tir. 

Saat 16 da otomobille şehrimiz
den İzınite hareket eden Vekil. 
ıı;eyahatinin İzınitten sonra Bile
cik, Bursa, Balıkesir ve Manisa
ya kadar devam edip tetkikler
de bulunacabnı Wdirmistir. 

TURKUN 
MANEVi 
KUVVETi 
F.ski Maarif Vekili Hikmet 

iBavur dün saat 15 de Bey~J.unda 
Fransız tiyatrosunda Parti aza
lan önünde Türkün manevi lrud
ret:i hakıkında ook vftkıfane bir 
konferans wrmis ve bu konfe
rans zaman zaman süre!kli alkış
larla takdir edilım.iştir. 1 

Konferansta meb'uslarmıız. 
!Parti vilfıyet idare J:ıey'eü resi, 
idare adamları ve Parti halan 
b;mı- bulunmııslsrdır. 

imtihanını kazanını-!! r~;E~~i~ri AHCE G 
R F 1 B ; 1 1 SARA y; 1. 

yan talebenin vaziyeti ~ ~m~İ;z~~s~ Dünkü Lik m1çları çok 
(YAZISI 2 nci SAYFADA) \ı,;iiii;;;;;-;ı;;r:;;;;;;;;;;o.· iiii· Oiiii;;;ii;;iiliii_.. --- ... ~ heyecanlı Ve güzel oldu 

y ..... 4 ıbı

cü ••Yf•tl• 

ALMAN HOCUMU 

Londraya 
yapılan akın 

püskürtüldü 
• 

Liverpul ve cenubi 
İngiltere bombalandı 

Berlin, 29 (A.A.) - D. N. B. 
lbild:irivor: Alman muharebe tay· 

(Arkası 3 üncü saııfada) 

lıtila teşebbüsünün 
son hazırlıkları 
Alman harp planına göre i

çinde bulunduğumuz bugün
lerde İngiltere adası istila e
dilmiş olacaktı. Fakat, Alman 
hava akınlarının karşılaştığı 
ıtiddetli lngiliz mukavemeti 
ve mukabelesi Almanların ev
velce hazırladığı bu planın 
tatbikini imkıinsız kılılı. Nar
vikten Cebelüttarık'a kadar 
uzanan uzun ve kısmı izamı 
müstahkem sahillerde hazır
lanan deniz vesaiti nakliyesi 
ve kara kuvvetleri $İmdi İn
giliz bombalarına hedef ol
maktan başka bir şeye yara
ınamaktaılır. 

Geri ka1an Alman planının 
karakıştan evvel tatbiki irin 1 
tiçüzlü paktın imzasile bir ze
min hazırlanmış oluyor. Ame
rikanın İngiltereye yardımı
m önlemek ve bu suretle Bri
tanya Ada&nın müdafaasını 
zayıflatmak gayesini güden 
bu anlaşmadan bir müddet 
sonra istila teşebbüsü bekle
nebilir. 

Fııkat bunun da temini 
mümkündür. Çünkii, bu tehdit 
paktı Amerikarun İngiltereye 
yardımım azaltacağı yerde 
daha simdiden arthrdığl gi
bi. Kızılordunun da nihai ka
rarıı>ı ifşa edemeıni•"'r. .... .. 

• 



• 

SAYF 

Büyük Tarihi Tefrika: 44 

LI SOL 
İmamı Hüseyin 

Medineyi 

Yazan: ZİYA ŞAKİR 

üç arkadaşı ile 

terk etmişlerdi gizlice 
- Şu ihtiyar halimde, bu u - son derecede müteessirdi. Halbuki 

zun seyahate katlanmaktan mak-ı bu hale sebebiyet veren, bizzat 
sadım, yalnız Merkadi Resulü! - kendisi idi. Eğer, (Ali) ye karşı 
laha yüz sürmek ... Ve artık yol- lüzumsuz yere kin tutmayıp da 
e<!luğa hazırlandığım ahrette, şe- (Halife Osman) ın katli mese-
faal temenni etmek içindir. 

Dedi. Sonra. sözlerini yine ma
hirane bir şekilde çevirerek: 

- İşi tiy.orum ki, daha hala 
bize muhalefette bulunan bir iki 
kişi varmı.ş ... Bunları biliyorum. 
Ve mazur görüyorum. Mesela .. 
Ebu Bekirin o1'lu Abdurrahman, 
o kadar yaşhdır ki, artık buna
mışt:r ... Abdullah, babası Ömer 
bın Hattap ııibi bir adamdır. 
Ne düşündüğünü ve ne söyledi- ' 
ğini bilmez ... (Ali) nin oğlu (Hü
seyin) e .ı:relince, o da henüz pek 
gençtir. Damarlarındaki kan, 
gençlik ;ıayreti ile kaynıyor. Fa
kat kaynıyan ve taşan şeyler, dö
külmiye mahkümdur. 
. Dedi. Bu sözler, açıktan açığa 
korkun~ bir tehditti. 
Şamdan gelen beş bin süvari, 

vaz'iyete tamamile hakimdi. Mu
avivenin bir tek işareti ile, bu 
tehdit derhal ika edilebilirdi. Fa
kat Muavivenin siy ı:-e ti. evvela 
tehdit ile hareket etmek .. Eğer 
k~:..sındakini y:ldıramazsa, o 

zaman cebir ve şiddete müraca
at eylemekti.. Buna binaen Eme
vilerin Ha!Hesi, muh.ıliflere kar
şı öfkeli görünmek.le beraber, 
göz boyamak için büyük bir zi
yafet çekti. Bu ziyafete, bütün 
Medine eşrafı, kabilelerin rüe
sası, ile (İmamı Hüseyin) i Ebu 
Bekirin oğlu Abdurrahman\ 
Ömer'in oğlu Abdullahı, Zübeyr'
in oğlu (di.i(er) Abdullahı da da
vet etti. 

Bu dört zat, Muaviyen.in istik
baline çıkmadıkları gibi, bu da
vete de icabet etmediler. (Ayşe) 
den gelen haber üzerine, onun 
evincie yerleştiler. Vaziyeti, in
ceden inceye müzakereden ge
çirdiler. Bu müzakere neticesin
de, bir müddet Medineden uzak
laşarak (:\fekke) ye gitmiye ka
rar verdiler. 

:!\Iuaviye, bu kararı haber al
dı. Fakat, buna mani olamadı ... 
Ancak. halk nazarında, onların 
mevkiini kırmak istedi. Debde
beli bir alayla camiye geldi. 
Halka hitaben bir nutuk söyledi 

- Benden sonra. hiliıfet ma
kamına geçmek için, oğlum Ye
zidden daha üstün kimse yok -
tur. 

Dedikten sonra; 
- Veyl o .ı:rafillere ki, benim 

oğlumun yüksek meziyyetlerini 
takdir edemezler. Ona, bir takım 
iftiralar ederler. Bugünden iti
baren, bu fikir deiiişmelidir. Her
kes, bana nasıl itaat ediyorsa, 
ona da öylece itaat etmelidir ... 
Her kim oluria olsun, herkes 
şunu bilmelidir ki, oğlum Yezid 
aleyhinde söz söyliyenler, ona 
biat ve itaat etmiyenler, liıyik 
oldukları cezayı göreceklerdir. 

Dedi. Ve öfke ile minberden 
indi. 

Muav:iyenin bu korkunç teh
didinin hedefi, başta (İmamı H~ 
seyin) olmak üzere, diğer üç zat 
idi. Gerek bu sözlerden ve ge
rek (Hüseyin'in damarlarındaki 
kan, kaynıyor. Kavnıyan şeyler, 
taş;p dökülmiye mahkumdur.) 
Demesinden de anlaşılıyordu ki, 
Muaviye, artık hayatının şu son 
demlerinde de, en hailevi cina
yetleri icradan çekinmiyecekti. 

(Imamı Hüseyin) ile üç arka
daşı, (Ayşe) nin israrile Medi
neyi gizlice terketmişlerdi. Yol
larda bir felakete uğramaları 
çok muhtemeldi. 
Ayşe, vaziyetin vahametinden 

lesind~, Muaviyeye müzaheret 
etmeseydi.. Ve ehli islam ara
sında zuhur eden ihtiliif ateşle
rini körükleıneseydi, hiç şüphe
siz ki (Muaviye) bir sabah yıl
dızı gibi sönün gidecek.. Eme
vi saltanatının temelini kurmak 
için. biribirini takip eden o kan
lı hadiseler vukua gelmiyecekti. 

Ayşe, - yaln;ı ve yalnız, (Ali) 
ye inad olmak üzere - Muavi
yenin mevkiini temin etmisti. 
Halbuki Muaviyeden buna bir 
i'ıükran lmukabelesi görmek şu 
tarafa dursun, bilakis tamamile 
ihmal edilmişti. Şimdi de, faz
la olarak biraderi Abdurrahman, 
şiddetli bir tazyik alt:na gir -
mişti . 

(Ayşe), vaziyeti islah etmek 
ümidi ile kalktı, Muaviyenin ika
metgahına gitti. Muaviye, (Ü m
mülmüminin) e yüz vermedi. 
Hatta, ondan evvel söze başla
yarak, biraderi Abdurrahman 
bin Ebu Bekirden şi"'1yet etti. 

- Niçin oğlum Yezide biat et
miyor. Niçin bizim emrimize i
taat göstermiyor. 

Dedi. 
Ayşe, Muaviyenin bu azamet

li edasını, guruna vedireme
di. Cidden büyük bir cesaretle 
parliyarak: 

- Ey, Ebu Süfyanın oğlu!.. 
Benim ağzımı açtırma ... Sen kim 
oluyorsun ki, Abdurrahman'ı 
tehdide kalkı.şıyorsun ?.. Senin 
baban'ın, şarap için kumar oy
narken .. Her gün bir suikast ter
tip ederek (Resulüllah) ı imha
ya çalı.şırken, onun babası her
kesten evvel (Allah;n Resülü) ne 
iman etmiş .. Bütün müminler a
rasında, en şerefli mevkii ihraz 
etmişti... (Hüseyin bin Ali) ye 
.[!elince... Onun hakkmda da 
mütecavizane lisan kullarunak
tan haya etmelisin. Ve ona ya
pılacak her fena hareketin, (Re
sulıillah) ın ruhunu rencide e
deceğini bilmelisin. 

(ARKASI VAR) 

ANADOLU 
HABERLERi 

İzmirde zelzele oldu 
İzmir, 29 (A.A.) - İzmirin de

ğirmendere nahiycsınde evvelki 
gün saat 13,30 da oldukça şid -
detli iki zelzele olmuştur. Halk 
korkudan evlerinden fırlıyarak 
bir müddet açıkta oturmuşlar -
dır. Zarar ve hasar yoktur. 
ZİLE HALKtNtN DİLEKLERİ 

Zile, 29 (İKDAM) - Vilaye
timiz meb'uslan Parti müfetti
şi Zihni Orhon ve valimiz İz
zettin Cağpar'la birlikte evvelki 
~ Tokattan bura.va ge'.misler 
ve halkevinde köylü ve kasabalı
larla temas ederek dilekleri din
lemişlerdir. 

SİN'OP MEB'USLARJNIN 
TETKİKLERİ 

Sinop, 29 (İKDAM) - M.eb'
usları.m.ıW.an Yusuf Kemal ile 
Cemil Atay Hulıisi Oruçoğlu ve 
Cemal Aliş şehrimize gelerek 

halkla temaslara başlamışlardır. 
EL,lALI ~IEB'USLARI 

Elmalı, 29 (İKDAM) - İntihap 
dairelerinde tetkik \ c temaslar
da bulunmakta olan meb'usları
mız dün buraya gelmişler ve hal· 
kevinde yapılan bir toplantıda 
kazamız halkı ile ha!ibihallerde 
bulunmuşlardır. 

ikdamın Edebi Tefrikası: 23 

KISKANIYORUM! 
1 Yazan: SELAM 1 1 Z Z ET 1 

-Bedia senden bir ricam var. 
Bedia geriniyor: 
- Gene ne istiyorsun? 
- Alay ed~ceksin nmma, be-

nim icin hayati bir ı.ıescte bu. 
_ Nedir söyle? 
- Geren gece saçlarını dü

ıeltn1cn ... 
- Saçlarımı St\•azlaman11 is

teınedin mi? .. istediğini yaptımt 
daha ne istiyorsun? .. 

- Amma bazan da gayri ihti
yari, saolarını düzeltmek. için 
yaptın ... 

- Sen çocuktan da bedtersin .. 
Daha doğrusu delisin sen .. 

- Hayır Bedia, aşıkım... Sa
mimi aşk cinnetten pek farklı 

değildir .. Yalvarırım sana Bedia, 
öbür gün öi!le yemeğini sizde yi
yeceğim ... 

Bedia yerinden fırladı: 
- Neden? 
- Kocan çağırdı. 
- Öf... 
- Geldiğimi istemiyor mu-

sun! .. 
- Ne lüzumu var .. Amma artık 

çaresi ne .. Söyle bakalım ne isti
yorsun? .. 

- Arada sırada sol elinle sağ 
elinin bileğini tut da beni sev
diğini an11yay1n1. 

- Gülünç! .. 
- Yalvanyorum ... 
- Peki. 

IKDAJllt 30 - EYLtlL t94f 
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MAARiF VEKALETiNiN TEBLIGI 

Orta ve Lise bitirme 
imtihanını kazanmı

yan talebenin vaziyeti 
Ocak Kongreleri dün ,, ..... Hiiiiiöiiaiiiiiiiiil---kiiiôiilla---i 

akşam nihayetlendi Arazi 
Parti Nahiye Kongrelerine! 
garından itibaren haşlanacak. 

Ş ehrimizin bütün semtlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ocak 
kongre!CTi dün nihayetlenmiştir. Parti nahiye kongrelerine 

de yarından itibaren başlanılacaktır. O gün yalnız Fatihte merkez 
ııahiyesiniıı kongresi ile Yalovadıı Kılıç nahiyesinin toplantısı ya
pılacaktır. 

Çarşamba akşamı saat 21 de de Beyazıt nahiyesinin kongre
si yapılacaktır. Ayni gün Yalovada Hıyarcık nahiye kongresi de 
saat 18 de toplanacaktır. Nahiye kongreleri 15 gün devam edecek 
ve her kongrede halkın dilekleri ile muhitin ihtiyaçları teshil olu
nup ra..,orlar hazırlanacaktır. 

Parti ka:za kongrelerine ise 
teşrinisaninin 4 iinci.i pazartesi. 
giinü başlanılacaktır. Kaza kong
releri bir ay dHaın edecektir. 
Ocak ve nahiyelcrden gönderile
cek olan dilek ve ihtiyaç rapor -
lnrı bu kongrelerde tetkik olu
nup Cumhuriyet Halk Partisi 
İstanbul vilayeti idare hey'eti re-
isliğ'ine tevdi olunacaktır. , 

Kaza kongrelerinden birincisi 
Çatalcada teşrinisaninin 4 üncü 
pazartesi günü sabahleyin yapı
lacaktır. 

Mektepler bu 
sabah açılıyor 

Tedrisata yarın sa· 
bah başlanacak 

Şehriıni7Al.eki resmi, hususi, 1 
ekallivet ve ecnobi mektenleri ı 
bu saqah arılarak yeni ders yılı 
tedrisatına başlıvacaklardı.r. Bu 
sene yeniden şehrimiz ilk okul
larına 10 bine yakın talebe kay
doldu au anlasılm1"tır. Bazı mek
tenlerde "er olduliundan 934 
doliumJu rocuklardan bünyeleri 
müsait ve cüsseleri gösterLili o
lanların da kaydedilmeleri ka -
rarlastırı1ınmtr. 

Muallim meclisleri de buı>iin 
toolanacaklardtr. Dii'~r taraftan 
tekmil lise, san'at mektebi, orta 
okul ve mualliım mekteolerinde 
de 1940 - 1941 vılı tedrisatına 

varın sabahtan itibaren basla -

İKTiSAT 

Yerli kösele imali 
Kösele ve deri fiatlarındaki te

reffüle yakından ala.kadar olan 
Ticard Vekaleti iptidai madde 
olarak yerli deri kullanan fab -
rikaları QOğalbmağa karar ver -
mistir. Bu cümleden olmak üze
re :Yalvar deri fabrrkası yeniden 
isletilnnok üzeredir. Mczkür fab
rikada yılda 20 bin kilo kösele 
iımal olunabilecektir. 

NÜFUSUN ARTIMI AN"CAK 
DoGANLARI KORU~lAKLA 

OLUR! 
Yardıma muhtao doğan Ço
cukları korumıya ve yaşatmı
ya yıllardır çalışan Çocuk E
sirgeme Kurumuna üye olma-

nızı Kurum saygı ile diler. 

çocu{;u KORUMAK HAVA
DA - DENİZDE - KARADA 
YURT l\lÜDAFAASlNI SA{;-

LAMLAMAKTIR! 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

O gün de yanımda oturan ka
dınlarla konıısurkeıı gözlerimi 
Bediadan ayırmıyorum. Arada sı
rada bileğini tutuyor. Fakat ben 
kuşkndayım: 

• ı:ıunda bana ait bir sey :vok .. 
Bilezıği rahatsız ediyor .. , Yok
sa bu sefer benjnı irin mi :·1p
tı!. Yoksa tcsadlifcn mi! .. • 

Bu iztıraplan kurtulanul" -
rum •. 

* Bedia artık )·alnız mevcudiye-
ti ile beni tesirinde bulunduru
yordu .. Yanınıda mevcut olma
dıi(ı zamanlarda hayali hissiya
tıma kakimdi. l\lasnllardaki Pe
ri padisahının kızı gibi, beni u
zaktan da idare ediyor, çalı mam
da, eğlenmemde 5mil olu:••ordu. 

Bütün hasta)aruna, Bedianın 
serbest olmadıiiına kani oldu -
ktun günler randevu veriyor -
dum. 

Hemen hcrgün hastahaneden 
telefon ediyordum. Onu görebi
leceksem basta kabul etmiyor • 
duıu, ııöremiyeceksem kabul e
diyordum ... 

- Geleıniyecefim! 

Sarıyer 
Lisesi 
ONOMOZDEKI HAF
TA İÇİNDE AÇIUYOR 

Maarif Müdürü dün sabah 
Ankaradan geldi 

Birkaç gündenberi Ankarada 
bulunan Maarif müdürümüz Tev
fik Kut dün sabahki ekspresle 
şehrimize dönıniliştür. Mumai
leyh yeni ders yılı ihtiyaçları ve 
açılması icabeden yeni şubeler
le mektepler hakkında Vekale
te izahat vermiştir. •Sarıyer. de 
açılacak olan yeni lise için mü
nasip bir bina bulunmuştur. O
kul bu hafta içinde açılacak -
tır. 

Maarif müdürü, orta mektep 
ve liselerin bir dersten muvaf
fak olamtyarak gelecek yıla ka
lan talebelerin tekrar imtihan 
olunmalarının mevzuubahis bu
lunmadığ'ını beyan etmiştir. 

1 ADLiYE ve POLiS 1 

Seher, Fatmayı 
baş1ndan yaraladı 

•·---
İki kadın kıskançlık y~ 
zünden biribirine gi-di 
Bevoğlunda !Meşrutiyet ma -

hallesinde ikinci Ayazma soka
ğında oturan Fatma ile ,gene ay
ni yerde oturan Kürt Seher a
dındaki iki kadın aralarında çı
kan kıskançlık yüzünden kav -
ga etmişler. Seher eline geçirdi
ih tasla Fabmayı başından yara
lamıştır. 

Kömürler tutu•tu 
· Kasımoa.sa iskelesin:!~ Aziz 

kaplanın 23 Nisan motöründe 
205 ton Brikit kömürü kızışma 
reticesinde üç J?ündür duman çı
karmakta oldııi!:ı.ı .ı:rörülmiis ve 
bugün de bu dwnanın fazlalaş - ı 
tığı görül~k itfaiye tarafından 
su sıkılrr .,tı". * Şoför Enverin idaresindeki 
2514 numaralı otomobil Beyoğ -
!undan eiclerken bir lara!tan di
ğer tdrafo geçmek isti ı en Ka -
sıma ('arparak ırnuhtelif vcrlerin
dc.1 ya~alamı.ştır. 

İstanbul Cumhuriııet Müddci
umumiliiiinden: 

Istanbula gelen Cide Hakimi 
Ali Rıza Aza\<ın hzmen m!"mu -
ri yetimize müracaatı. 

Diye cevap verdiğ'i bazı gün
ler, vücuduma ani bir kesel ge
liyor ve i,şimi yanda bırakıp 
hastahaneden çıkıyordum; has.
talardan adeta kaçınıyordum. 
Bazı g-ünler hastahaneyi tama

milc asıyor, hiç gitnıiyor, saat 
on bire kadar sokaklarda dolası
yor, saat on birde telefon edi
yordum. 

Bazı giinler ise evimden çık
mıyor, geç kalkıyor, yazmak mec
buriyetinde olduf:um mektupla
rı yazıv-0rdum. 

Saatin yelkovanı ile akrebi dur
madan donüyorlardı. Ben oturu
yor, sigaramı tellendirerek Be
diayı düşüniivor, kulaklarımda 
B""dirının sesini duyu)" -dum. 

Acaba bana ne vakit randevu 
verecekti? Tekrar ne zan1a11 ge
lecekti?. 

Defterimi karıştırıyorum .. Be
dianın geldiğ'i günlerde kocaman 
bir •B· harfi var. Kırmızı kalem
le ~·Lzılınış bir B ... 

Mektep talebesinden bedter 
oldum. 

Ou bir benim için mukadde• 
snat: Bediaya telefon edeceğim 

Tevzii 
Maliye Vekaleti 
tevzi komisyonları 
Teşkiline başladı 

Ankara, 29 (A.A.) - Maarif 
Vekilliğinden tebliğ edilmistir: 
Bazı gazetelerde devlet orta 

okul imtihanı ile lise bitirme im· 
tibnnını kazanmıyan talebenin 
okuldan çıkarıldıkları ve talebe 
velilerinin bu halden şikayetçi 
bulundukları yazılmaktadır. 

Bu iki imtihanda herhangi bir 
Sahipsiz arazinin köylüle- . dersten kazanmıyan talebe yük-

re ve halkımıza tevzii için ye- sek kademedeki tahsil müessese-
ni kabul olunan talimatname- sine devam edemez. Henüz ik-
nin tatbikatına geçilmesi mü- mal edcmediki orta okul veya 
nasebetile Maliye Vekaleti tev-. lisenin son sınıfına devam, ken-
zi komisyonları teşkil etmiye \ di elindedir. Talebe, isterse, o
başlamıştı.r. Komisyonlar ev- ( knlnnun müdürüne yazı ile mü
vela her şehirde tevzi oluna- ( racaatta bulunarak sınıfta kal
bilecek araziyi ayrı, ayrı \es- i ma vaziyetini kabul ettijiini bil
bıt edeceklerdir. \. dirir ve hu suretle sınıfa alınır. 

Bu suretle son sınıfta bir yıl dÖn-
Maliye Vekaleti kadastrosu müş olan talebe, okula devam 

hususunda diğer sınıf talebeleri• 
nin haklarına sahip ve vazifelc• 
rinden mes'uldür. Ancak bu ta
lebelerin, ailevi ve zati hayat za
ruretleri düşünülerek okula de
vam etmedikleri takdirde, mu· 
vaffak oldukları derslerden im· 
tihan olmak külfeti, kendilerine 
tahmin edilmemiştir. 

Devlet olgunluk imtihanına 
gelince, bu, liseden mezun olan 
!a.lebenin yüksek tahsile infüap 
ı~ın geçirdiğ'i bir ne\.'İ «girj~ im .. 
tı~anı. dır. Bunu kazanmıyanın 
alakasını kcsti.i(i Jiseye dönnıcsi 
mcvznubalıis değildir. Bu kabil 
talebe iki sene i~inde dört defa 
açılan devlet olgunluk imtihanı
na lıer gruptan anı, a)·rı mu
vaffak oluncıya kadar girmek 
hakkını haizdir. 

yapılmadan hic bir araziyi tev
zi etmeyi münasirı görmedi
Pinden umumi kadastro sırası 
bcklemiycrek hususi kadastro 
postaları teşkil olunmasına da 

.~[3jEI!)n.T?J~ıı·· ~lı.:Jı.:.:.Jll 
~eçilmiştir. 

Bu postalar için icabeden 
aletler 25 bin liraya satın alın
maktadır. " ,, 

P 1 t b il .., Bu yılki rekolte lOObin 
a amu o ugu b 1 h . d.1. a ye ta mın e ı ıyorl 

bu yıl da başladı Bu sene Ege bölgesinin pamuk 
rekoltesi) üo bin bal ve kadar tah

Bomba ile balık tu-
tanlar cezalanıyor 
8ehrimizde birkac gündenbe

ri balık bollaşmıştır. Bilhassa pa
lamut yavruları zivadesile tutu
lun nerakende 7,5 kuruşa satıl
maktadır. 

Di«er taraftan bazı balıkçıla
rın bomba ile balık avladıkları 
anlasılmıslır. Bilhassa Büvüka
da ve Ycdlikule civarında dina -
mitle bahk avlama yüzünden ba
lıkların azaldığı hakkında şika- 1 
••etler """~ıhrııs ve liman idaresi 
bu kabil ·balıkcıları vakalamağa 
ba<lamıştır. 

Bu suretle Dimitri ve Yani i
simlerinde iki balıkcı da suc üs
tünde tutularak aslive 2 nci ce
za muhakemesine verilmistir. 

BELEDİYEDE 

Yeni ekmek fiafi 
Toorak mahsulleri ofisi tara -

Iından bu"davlardaki kilo ha -
sına 20 para zam yapılması mü
nasebetile ekmek fiatlarına '"a
nılan 20 para zam ·bu sabahtan 
itibaren, muteber olacak ve ek
mekler 11 kuruş 10 paraya satı
lacaktır. 

Afyon alll'ak istiyenler 
çoğaldı 

min edilmektedir. Geçen seneki 
rekolte yetmiş beş bin balye idi. 
Halen piyasada iki bin beş yüz 
l:ıalye kadar pamuk stoku mev
cuttur. 

---ı>----

TUtiJn piyasası 
İzmir, 29 (İKD/ .) - Tütün 

piyasasının bu sene ikinciteşrin 
içinde açılacağı tahmin edilmek
tedir. Açılm3 gününün tesbiti için 
yakında alakadarlar arasında top
lantı yap!lacaktır. 

iki tacir mahkemeye 
verildi 

İunir, 29 (A.A.) - Sattıkları 
kahveye çuval başına fatura ha-
rici fazla para aldıkları zabıta
ca tesbit edilen iki kahve taci
ri Adliyeye tevdi olunmuşlar -
dır. 

Hariciye vekaletine 
girecek memurların 

imtahanı 
Hariciye Vek.iıletine yeniden 

alınacak memurlar için bir imti
han açıldığını haber vermiştik. 
Bu imlihanlar:ı girenlerden 16 
kişi muvaffak ohmuştur. Hemen 
tavinleri yaoılacak olan bu 16 
veni haricive memurumuzun i

sim!eri şunlardır: 
Sadi Eldem, Osman Derinsu, 

!Hikmet Bcnsan, Halük Koca -
man, Orhan Kavur. Oğuz Gök
men, Zeki Kuneralp, Haluk Ka... 
ra, Semih Günver, Ncjdct Er -
tüzün, Orhan Conker, Zeki Cir
ımen, Hasan Işık, Refet Aziz 
Dinccr, Şahin Uzgören, Necdet 
Ö=ıen. 

Fındık pamuk 
ihracatı arttı 

Mac•ristana 120000 
Iirak tütün satıldı 
Şehrimizden yapılan fındık, 

afvon, Pamuk ve tütün ihracatı 
son haftalar içinde çok arlmı~u. 
Ezcümle 1 haftada yalnız Maca
ristana 120 ·bin liralık fındık, tü
tün ve pamu:k ihraç olunmustur. 
Ayrıca İsveç, Norvec ve !svi~ 

reye de mühim miktarda fındık 
.ı:rönderilmiştir. Bu memleketlere 
yapılan tütün ihracatı da yük -
selmiştir. ----<>----

Son Bahar sergisi 
Milli Sanayi Birliiii idarP hey· 

eti varın lonlanarak şehrimizde 
bir sonbahar ''erli mallar serai
si acılıo aeılmaması hakkında 
kat'i bir karar verecektir. Top -
lantıya Vali ve Belediye Reisi 
Lütfi Kırdarın riyaset etmesi 
muhtemeldir. 

----""----
Lise mezunl!!rından 

memur alınacak 
Maliye Vekiileti, asgari lise 

mezunu olmaları icap eden gen~ 
ler arasından mamurlar alma,itı 

kararlaştırmıştır. Bunun için bi\
yük bir imtihan açıkmıştır. İmti
han 10 tesrinievvel perşembe 
ıninü icra olunaeaJctı.r. 

Satış deposu: Rikardo Levi 
Halefi 

FİLİPPO LEVİ 
Havuzlu han No. 1 İstanbul 

Haric memleketlerden afyon 
mahsulümüze karşı yapılan ta
lenlcr <Tittikce zivadelcşmekte -
dir. Son harp münasebetile Kı
zılhaç teskilatı ve muhtelif sıh
hat müesseselerinde afyonlu mü
rekkcbat ihtiyacının artması 
bunda büvük Qir ~idlir ve af
yonlarımız en ziyade İn~ltere 
tarafından satın alınıma.ktadır. 
Amerikadan da afyon istenil -
mektedir. Son eünlerde Yugos
·lavva"a da bir ımiktar mavi haş
has ilı.rao olunmuştur. ~~d.JI 
saat. 

* • İlmi araştırmalarımı bir yana 
bıraktım. 

Bir zamanlar en büyük zevkim 
çalışmak, en çok sevdiğim şey 
mesleğim iken, bugün doktorluk
tan nefret ediyorum, çalışmak 
heni öldürüyor ... 

Bediaya dair, Bediaya ait ol
mıyan şeyler üstünde zihin yor
mak manasız geliyor bana .. 

Son giinlcrde yapmış olduğum 
bir kaç tecrübeyi, bahaneler icat 
edip neşretınivordum. Çok kere 
kültürlerim etüvde kuruyor, çü
rüyordu. 

Mikrop tecrübeleri için besle
diPim fareler kafeslerinde çok 
yemekten, fazla heslemnekten şi
şip ••tlıyorlardı. 

Talebelerim d~ artık benden 
şikayet etmiye baslamışlardı. 

- Hocaya ne oldu? 
Diye biribirlerine sordukları 

kulaıtıma geldi. 
- Bari istifa etse de, bize baş

ka bir hoca göndersinler! Diyor
lardı ... 

(ARKASI VAR) 

B O Ş A N M A - Ona zavallı akıl den -

KALKARSA 

Bir Fransız muharriri: 
- Eski katolik Fransız aile

sinde boşanma yoktu. Bu ade
ti yeniden ve bütün dünyada 
ihya etmek lazımdır ... 
Demi~. Va-Nu. da fikirleti-

ni söyliiyor. Nanemollaya: 
- Ne. huyrıi!ur Üstad? .. 
Dedim de şu cevabı aldım: 
_ Boşanma kalkınca artık 

ne erkekte, ne kadında hayır 
ararsın. İkisi de boşanam.ıya
cağına güvenince ne kadar ab 
varsa hep dolahe girer ve iç
timai nizam alt üst olur' --ZAVALLI 

DÜNYA 

Bir etüde nazaran 199 sene 
sonra bütün dünya halkı çıl
gın hale gelecekmiş. Muhar

rir bunu: 
- Zavallı akıl!. 
Başlığını koyduğu bir fıkra

sında tefsir ediyor. Nanemolla: 

mez, zavallı dünya ... Denir. 
Diyerek devam etti: 
- Herhalde rakamda da bir 

yanlışlık var. 199 sene sonra 
değil 39 da dünya delirecek 
denilmiş olmak gerektir. İçin
de bulunulan ve medeniyet 
eserlerini dalıa ne mertebe hillı: 
ile yeksan edeceği belli olnu
yan 1939 harbi delilikten ba~
ka nedir? .. 

MUTLAKA 

BİZİM MAÇLARI 

GÖRMÜŞLERDİR 
• 

Nevyorkta bir seyirci ile ha
kem arasında ihtilaf çıkınış 
ve her ikisi de muazzam bir 
boks kavt!'asına tutuşmuşlar. 
Nanemolla, havadisi okuyunca 
gülerek bana: 

- Muhakkak, il<İsi de İstaıı
bulda bulunm~ olacaklar. 
Diyerek, devam etti: 

- Belki eski Galatasaray -
Fener maçlarını seyretmişler
dir. 

A. SEKİP 
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Dört şekerli bir çay! ler!n~a-=.r~::v::~ İsti 1 a. 
1 (Baştarafı 1 inci s ... yfada) edilen Beserabyalı Milli Şefin Ur -

Yareler; b ·· 
t!alar h 'r u.ı;ıun de ~üteaddlt dal- ------- fayı teşrı'flerı'-

Bizim gayet muktesit, yani zifesl verenler, 
kibritçi, ayni zamanda hayli al- bava harbinin a
tın babası bir ahbap v~r. Evve- lacait müstakb<I 

zamanı 

geçmek Üzeredir 

Jannın b;ini ko -

ylaştırı ve bu se
!J>le taarruz, bü
ôk kuvvetler ta
p eder. Bir kı • 
ın ha.va talıaka -
nnda delik.si& 
vkil mıntaka -

n t.embıl saye -
nde hava kuv -
.:tı~rtnin vazife 
r('eve$l dan.Ilı -

Kazanç vergisi alnıalı! 
~ eçen_Ic_rdc. bi_r ilıtiyar di-

lencının ustunde yüzler· 
ce. al_lın ve kiığıt lira çıkmıştı; bir 
gunl~k kazancının aşağ'ı yu!•arı 
beş lırayı bulduj:unu bu zengin 
dilenci itiraf etmi:,ti. 

ti h . ~ ınde, as.kerı chemmive- lisi gün biz, dört kafadar de- şekil dikkat ci - • nı k~ hede:tıere boımbaJarıru at- AI m an I ar e~ · ~zere Inıtiltereve hareket · • ı d " " • 
ala lŞ erdir. Londrada yemden nın yı onumu 

l1ln ışaretler< verılmistir. • 

~- ' llVGİLiZ TEBLiôi Kampını askeri mahfiller 
şüphe ile kar~ıladı 

Urfa, 29 (A.A.) - !Uilli Şe
fimiz İsmet İnönü'nün Urfayı 
şereflendirdikleri günün se
kizinci yıl dönümü olan dün-

niz kenarında bir gazinoda o- zU.nde bulundu ... 
tururken, ueyniri şi:)cnin dışın- raralt, b:ıslretIJ 
dan yalıyan bu ahbap da geldi, davranmaya .,., 
yanımıza çöktü. Biraz sonra gar- kuvveUI bir lhtt ... 
son, yanaşıp sordu: 7at ayırmıya mec-

- Ne emredersiniz? burdu.rıar. De .. 

istila denemeleri bu 
haftalarda yapılmaz. 
sa İngiltere tehlike-

O vakittenberi yakalanan di
lencilerden çoğunun, orta halli 
insanlardan daha paralı, hatta 
•zengin. denilebilecek bir \'a
ziyette oldukları anlaşılıyor. Öy· 
le olmasaydı geçenlerde Babıali 
caddesinde yakalanan l\Ioiz is
minde bir dilenci, kendini zen
gin göstermek için, bacağına bir 
takım koyun ciğeri satmazdı. Bir 
takım koyun ciğeri, orta halli 
b~r ailenin b.ir günlük yiyece.i:"i
dır. 

Lorıdra 29 (A daJuıı ' . .A.) - Hava ve 
lı.ı?i: ~•Yet nezaret!ermın teb-

Beriki sağ elinin dört parma
ğını kaldırıp garsona göstererek: 

- Dört şekerli bir çal! 

vam eden tahrip yı atl.t:ır ktır. 
r ve nbbeten a'I 
fr ka.vveUe mü -
ıarrıza k.ır$ı üs
inlük elde edfle- . 
lUr. Britan.ra ı:;e-

rındelri anın . !nırtı tere üze 
barekett faalıyetı, dün, üç esaslı 

Sab en ıbaret bulunmuştur. 
iil'ıled ahın erken saatlerinde ve 
Yare en bıraz sonra, du.'llnan tay
hUler-'!l'~Pları, cenubu şarki sa -
varın~ geçrniş1.er ve Londrava 
düı ııa teşebbuş etmişlerdir. Bu 
J<r:;'.'11 grupları, büyük avcı 
UJ?r arunız tarafından hücwna 

Be:lıırat, 29 (A.A.) - Reuteı·: 
Alınan - Sovvet anlaşması hü

kÜJ!lllerine ~öre Alman yaya sev
kedilmek üzere 140 Alman mül
tecisinden mürekkep ılk kafile 
Besaroabyadan burava gelmıştır. 

kü güıı her sene olduğ"u l(ibi 
dün de Urfalılar tarafından 

tezahüratla ve sevinç içinde 
kutlanmıştır. Bu vesile ile Ur
falılar Milli Şef'e karşı son-

Dedi. Garson baş ü>tüne! De
yip yürürken biz de: •Acaba han-
gi dağda kurt öldü!• der gibi hay
retle biribirimizin yüzüne ha -
kışlık. Biraz S-Onra garson, bir 
tepsi üzerinde dört şcl.erli kah
ve ile bir çay getirip nıasanın ü
zerine bıraktı. Bir de ne baka
lın1, bizim, nıeteliğe on düğiim 
vuran arkadaş sap sarı kc>ilmc
sin mi? Ne ıse, uzatnııyahın bız 
kahveleri havrctle, o çayını deh
şet ve iztırapla içti, arada ve 
sözde biraz hoş beş edildi, şun
dan bundan konu uldu. neden 
sonra kalkma zamanı gelince be
riki, garsona kendi hesabını sor· 

ve tethl' işlerine y 
şimdilik mühim ı--- AZA N : 
filolar a:rnlması _ Emelıli Gen•r•l 
nm bir esash se- ..,._ • N 
bebl de bu olabi· .L" .&.. • 
lir. VJ.kıa tahripte ı .. alanndakt iki ta

fın kaybettifi u

anuş ve da.Rıtılmrstır. 
ba~ıu ~Üctı.m!ann birincisinde, 
nın dusınan tavvarelen Londra
Az s~rkına ka<iar gırırnışlerdir. 

suz sevgi ve bağlılıklarını bir 
defa daha teyit eylemişlerdir. 

• • 
RUZVELT 

(Baştaarfı 1 inci sa11fada) 
Ruzvelt, bilahare sözlerine şöy

le devam etmiştir: 
h IIliktarda bomba atılını-tır asar Pelc .. • 

ta~~inci hü::a. hiçbir düşman 
nıuvarffeskı· Londraya varmağa 

. a " olaımamıştır. 

Birkaç saat önce Yu.ııcıslavva 
başvekili V. Tsvetlroviç ile hari
ciye nazın Markovı.c mülteciler 
ıçin istirahat mahalli olarak in
şa edilmiş olan büvüi< kampı zi
varet et.ıruslerdir. Hükumet a -
zası da kampa resmi ziyaret yap
mışlardır. Gençlık teŞ'kiliitı na
zırı kampta bır nutuk vererek 
kampın iıhdasında funıl olan fi
kir ve ruha karşı hayranlığını 
bildirmıs ve Yu.ııoslavların bu -
nu taklıt e1ımelerıni tavsiye ey
lemistir. 

·Bugün, pilot lisansım hamil 
50 bin genç Amerikalı mevcut
tur. Ve bu pilotların miktarı, 
her ay iki bin fazlalaşmakta -
dır. Bunların hepsi askeri pilot 
değildir. Fakat Vaşington zama
nındaki çiftçiler nasıl hemen pi
;yade avcısı olmı,şlarsa, bunlar 
da hemen askr.;i pilot olmıya ha-

du: 
- Kaç para benim borcum? 

ın Öiileden sonu, dtğer h' 1 düş
k an ın<ıpu, Portsmouth mınta-
asına V<>kl ı.şt Bu avcı! aşın ır. .ı;ırupa, 

euın anınız. l<ırafından derhal hü
re le .edıI.mış ve dıi~nM» tavva
Eo rı -'!eri Püskılrtülınıiştür. 
be lilbalar atıldığı hakkında ha-

r Yoktur. 
Büt" d.. un bu hücumlar esnasında. 

ti~~an kuvvetleri, ekseriyeti i
_, 

3rı1~ mı.rlıarebe tayyarelerin
"en te.seırküı· be etmektevdi. Bu se-
h Pten dolayı vukua gelen mu
r~re~eler, taımamile avcı t3vva-

erı muharebeleri olanUŞtur. 

ALMAN TEBLlôl 

d Berlin, 29 (A.A.) - Alman or
r~~arı baskuımandanlıJ!mm teb -

1 
:ın: 28 evlul günü ve 28/29 ey
ul !:!ecesi, hava kuvvetlerımizin 

b
lnukabelei bilmisil hücumları, 

1lhassa Londravı. Liverpool'ü 
Ve cenubi fnı!i]terede diğer Ji -
inanları hedef ittihaz etmisler -
dir. Londrada, Silverton ve Gra
Vesend doklarına, Tıbury dokla
rına, Tavmis kavsine, ve East -
lndia doklarına ciddi hasarlar i
ras edilmistir. 

İngii:: hava kuvvetleri, bilhas
sa A_lrnanyanın garp ve cer.ubtl 
Rarbı hudut mıntakalarına kar
~iı l?eee hücumları vapmı.stır. Ber 
İ n cıvarına •kadar gelen bir kaç 
v~.!?~hz tayyaresi, Berlin hanlı -
t osuııe varırnadan hava diifi ba
_ arvalarının atesi ile geri dönme
ııe ıne~b.:ır edilımistir. 
v ~arbl .. ve cenubu .ı;ıarbi Alrrıan 
Ü~ a. dusınan bir çok noktalar 

tn erıne bombalar atmıştır. 

--== 
~S•vasT 
s - Vaziyet 
Berlin muahedesi 
•• 
0 niinde Sovyetler 

bu rnzaıanan ittifak muahedesile 

Almanya ve İtalya hükô.mellcri 

J aponyarun ~.t\.syada kuracağı ye-
ni . 
kti ~~~' J apanya dahi mez-

r ıkl hükCunetin Avrupadaki ni
Zarnıa 
h.. nnı tanıyorlar, mütekabilen 
Ulırıet• ediyorlar Demek ki iktısadl 

~atar, istismar mınt:ıka1arı bu ilç 

1 
evlet arasında tesbit olunmuş, pay
aşıJnuştır. Bu iş harb zamanında 
JapıJdığuıdan, plftnın hakikat hali
ne gelmesi, kat'! zaferin elde edil
~in: bağlıdır. İsmi Bcrlin mua
.tu esınde z-irekdilmemckle beraber, 
tla rn~nya hükılınel merkezinde bulu-

n Ispanyanın en salô.hiyetli hükO.
ll\et ad h.i amı vasıtasile bu devletle da-
:ttı anlatma yapılmış, münasip za
t knan~a ilclnı hf"klencbilir. :P.,füşterek 
• •it k . te omısyonların derhal faaliye-

1 lf-Çeceklcrine göre 5kid devlet-
er a ' ta rası.nda hareket birliği başlamış 

A. l"'Zda telı:likki eöebiJiriz. Asya ve 
Vrupan 11. •-ili . ın, ı-uı·ik.anın bu yeni tak-

c·tnıncte Sovyetler Birliğinin, beşin
•~t~~~ded~ki kayıd veçhile siyasi 

··llne rıayet olunn1as1, bu devleti 

~arının muhtemel hfı.diseleri itibari
"be ~fıkayıt bırakamaz. Ancak en1per
••Iıst b .. ·· rn.. Uyük devletler arasındaki 

80 
Uettdelenin girect ... ği yollar, alacağı 
n. SoVyeUer I~irligini şimd.1d mü-

bcar:ıeıe i1e fi'len alikadar olmak ınec
Uriy f So e tnde bırakabilir. Bu scb~ple 

k· "Yetıer BirHğinln vnziyeti, şimdi
! 1 

tahminlerden z.yade, harbin ge
CC'"C>klek' 1 k. 

t 
1 

1 n _ışa!larının neticeleri sı-

ça .. arında fı.'ıt tar'!.da anlaşılabilir, 
unı.u Avr · 

nı . . upada Almanya \"e Jtalya-
lan hakımiyrt!eri, Afrikayı istismar-

rı, Nazı · ı 
fnin.ı ~ıs emle 1in Sovyel reji ... 
d ' menattlnl drniz ve kara hu

Utlannda k k . 
tedik:l . 1 ~ aç ıçine alınalarını, is-

erı gibi. sıkı rmalartnL intac 
edebilir, 

- Bimit Nurl Irmak 

Yu.ı;ıoslavva askeri mahfilleri 
bu kampı şüphe ile karşılamakta 
ve bunun büyilk bir sevkülceyş 
ehemmiyetini haiz bir noktada 
yapılmıs olanasırı<ian dolayı en
d.ise j!Östennekte<lırler. 

lngiliz hücumu 1 
(Baştaarfı 1 inci sa11fada) 

zırdırlar.• J 

- Yirmi beş kuruş! 
- Neden yirmi beş kuruş, hen 

tek bir çay içtim! 
- Evet amma, cayla birlikle 

dört ele kahve ısmarladınız! 
Biziın ağa hemen inkar etti: 
- Hayır dedi, ben kah ve fa

lan ısmarlamadım! 
- Nasıl ısmarlamadıııız, dört 

şekerli, bir çay demediniz mi? 

Ruzvelt'in nutku. bütün Ame- ' 
rikan radyoları tarafından neş
redilm~tir. Yeni Vaşington tay· 
yare mevdanın1ın inşaatı, tahmin· 
!ere göre, 17 kanunuevvelde ni
hayete erecek ve bu meydan, 
dünyanın en büvük tayyare mey-

giliz hava kuvvetleri, cumarte- danı olacal:tır. 
sivi pazara bağhyan gece, düş- _ 

' - Dört şekerli bir çay demek
ten maksadım, çayın sekcri dört 
tane olsun demekti. Halbuki sen 
bunu dört şekerli kahve ile b;r 
çay an1amtssın, bundan ban:ı ne? man i.ş.ı;ıali altındaki arazideki is- 1 A , k 

1
. , 

:~: :;;::;a~u~t~;:!.~:~~;_ merı an po ıtı kası 
na havaya rağmen, İngiliz bom
bardunan tayyarelerinden bir 
mrktan Betline varmıştır. 

,,.e ne dersiniz: 
- Kahvelerin parasını içen

ler versin, al sen beninı çayın 

Berlin, 29 (A.A.) - D. N. B. 
İngiliz tavvarl!leri. bu gece ve -
niden Almanya üzerinde uçuşlar 
vaomı.slardır. Birkaç bombardı
man tayyaresi, Berline vaklaş -
ımışlardır. Hava difi batarvala
rı tarafından düşürülıınüştür. 

Londra, 29 (A.A.) - Reuter
Se!ahiyettar İngiliz mahfillerin: 
den öğrenildiğine göre, 26 ey -
llılde nihay~te eren hafta zar
fında, İnE?iliz hava kuvvetleri, 7 
.gün mütemadiyen, gece ve gün
di.\7., Alman va arazisi ile Alman 
iş,1 li altındaki araziye hücum
lar yapmışlardır. 

Bu mütemadi taarruılar esna
sında bombardunan edilen esas
lı h-edrf!er arasında, ezei!mte, 
Scl>ar:ıh 0ıst zuhlısının PC-< yı:

nınJ dii•rn bombalarla hasara 
uğratıldığı ve diğer iki harp .ı;ıc

misinin tam isabetlere tabi tu
tulduitu Kiel ıkanalı, Berlin ci
varında Te:ınpelhof tayyare mey
danı, istihsali bilhassa orduya 
giden Sieınens - Kalske elekt -
rik malzemesi fabrikaları, Al -
ımanyanın garp huıdudundan 500 
kilometre mesafede Fz:anckfuort 
- Am - Der - Oder civarında Fi
rrkenhcerd elektrik fabdkası, 

Berlindeki ekser fabrikalara lü
zumlu elektrik enerjisini veren 
Friedricbsfelde elektrik tevzi ı 
merkezi ve transformatörü. Dor
tmund - Ems kanal ve su bendi 
vardır. 

~~---<->-----

Lor.d Halifaks 
(Bcuıtcurrfı 1 inci sa11fada) 

Jetleri arasında mevcut biitün 
paktlar ve Romanyanın Balkan 
Antantı ile bülün teahhütleri, 
bu.ı;ıün mefsuh telakki olunabi -
lir. 

Bu yolun bataklık araziye ya
kınlaştığı noktada beş metre ir
tifaında, Türk tepesi veyahut 
Hünkar tepesi mevcut idi kı. bu 
tepeden ovanın (Muhaç) a kadar 
olan k.smını .ı;ıörncek kabildı: 

Muhaç ovaöı tarlalar, mer'a
lar ve k :smen ormanlar la örtıi -
Jüdıir. Buyiik bir ovadır .. Sah-
radır.. • 

Turk ordusu, esirlerden aldıgı 
malumat üze~ıne derhal ilcrı ha- ı 
rekctııw geçtı. .. , 

E'akat. Türk ordurnnun sur -
atli gelişi düşman ordusunda a
zim tereddütler hasıl etti. 

Aıfoslosun yirmi ~ltısından iti
baren Türk ordusu piştarlarına 
mensup efrat ılc l\1acarlar ılrrı 
karakolları arasında ufak tefek 
bazı muharebeler vukua gcl
misti. 

Bu sebeple Türk ordusunun 
pek yakında olduğu Macarlar 
tarafından anlaşılmış bulunu • 
yordu. . . k' . . _ 
Ağustosun yuımı se ızıncı .ı;ıu-

nü Macar o~ahında Tüıık or
duı;unun ahvaline dair hiç bir 
malümat ahnamamıstı. 

Hatta. Türk ordusunun bir .ı;ıün 

(Bo.staarfı 1 inci sa11fada) 
man ve İtalyan müesseselerine 
karşı tedbirler alması pek muh
tl'!Jleldir. Hindiçin'de Japonla
ra askeri kolaylıklar gösteren Ha
nay anlaşmasL sebebile, Fran
sız müesseselerine karsı tedbir 
!er alınması da mümkündür. 

Nevyork, 29 (A.A.) - Ameri
kan gazete!eri. Italyan - Alman _ 
Japon anla:;ması hakkında tefsir
lerine devam etmektedir. 

Herald Tribune'ün askeri mu
harriri binbaşı Eliot diyor ki: 

•Birlikte çalısacak Amerika 
Birleşik devletleri ve İngiltere, 
veni mihveri lcıbaliriler. Fakat 
tenhhür ve yarım tedbirler caiz 
değildir .• 

Los Angeles News divor ki : 
"Paktın birinci neticesi, esasen 

c_ok ilerlemiş bulunan bir İngi
lız - Amerikan ittifakının tcs
kilini çabuklaştırmak olacaktır:. 

Chicago Daliy News divor ki: 
•Zannımıza göre, bu oaktın im

zası, kendisinden yapması bek
lenen tesirin aksini hasıl ede _ 
cektir. Amerikan milleti, kolay
ca !ı:orkutvlmaz, Simdidcn Ame
rikan ınilleti. sür'atle harp Pa
line giriyor. Buna intizaren, İn
giltereye ve Çine )'ardın ediyo
ruz ve yordın11n1ıza devam edc
ceğ-iz.• 

İNGİLTEREDEKİ TEFSİRLER 
Londra, 29 (A.A.) - Reuter 

Ajansının diplomatik muhabiri 
yazıyor: 

İıı<riliz gazeteleri yeni Alman -
İtalyan - Japon paktına çok ge
niş bir yer ayırmış olmakla be
raber, pakt hic bir endişe veva 
telaş hasıl etmem~tir, ·· 

Umumi fikir pakt:n vaziyeti 
a•"':. vukarı d.eğiştirmediği mer
kezindedir. .ln,giltere için, bu 
pakt Avrupa harbi şartlarını 
mahsus derecede mü\eesir et -
miyecektir. 

Nihayet meçhul ve fakat çok 
mühim hir unsur vardır ki o da 

parasını şimdi! 

Diyip oradan savu~n1asın n11? 
OSMAN CEMAL ICAYGILI 

KISA A..JJANS 
HA 8ERLERI 

* San-Fransic;co, 20 - n.euter: Bu
raya, yeniden, altı m.ilyon dolar tu
tan altın gelmiştir. 

* Bombay, 29 - Me;;hur Hint şa
iri Rabi.ndr..ınat Tagor, derhal an1eli
yat yapılması üzere Bengaled..;oki Ka
limipongdau Kalltutaya nakledılmiş

tır. 

* So!ya, 2J - Stefani: Roma ve 1 
Bertin bük.Umetlel'İ, B;,ılgar ziraat na-ı 

zırını iki devlet tarafından zirai sa

hada eld~. edilmiş olan. tera.kkiyab 1 
görmesi ıçın davet etmışlerdır. 

* Simla, 29 - Gandi pazartesi ı;ü-, 
nü umumi vuli ile yeni bir görü.şme 
daha yapacaktır. Evvelisi günkü 

nlül:ikalın uzunluğu gözönünde tu -
tul:ırak ]rtatam:ını bu kararı n1Usait 
bir hava uyandırmıştır. 

* Bükreş, 29 - Stefani: Bugün 
intişar eden bir kararname, 1000 ley

df'n !azla kıymette b:ınknotıarın tek
rar Romanyaya ith:ılini menetmek

tedir. 
Macarist:r.n:t, Bulg:ıristana ve Fus

yaya terkcdilmlş arazide tedavül 
mevkiindc bulunan leyler, bu mem
leketlerin ihraç bankala!'ı vasıtasile 
tekrar ithal edilebilecektir. 

(A.A.) 

Sovyetler Birlii!inın hattı hareke
tidu. Sovyet Matbuatı şimdiye 
kadar Ribbentrop diplomasisinin 
hasıl ettiği bu sıon intiba hak
kında hiç bir ~arette bulunma -
mışt:r. Mesele hakkında tam bir 
sükut muhafaza edilmektedir .. 

IIk'lam YAZAN : M. Sami Karayel • 
KANUNİ SÜLEYMAN 
VİYANA KAPILARINDA 
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sonra muharebeye baı;lıvacağı 
hatır ve ha\ ale getırılmcmiştı. 

Kanuni Süleyman, sür'at ile 
ilerledi. Muhac sahrasında lüzım 
gelen noktaları tuttu. Birdenbi
re ba!>kın seklinde hucum hazır
lıklarını yaptı. 

Maca: 1'a<kum•nrianı Tomuri 
Macar ordusunun gayet mütered
dıt bir halde oldu.ı?unu bilıyor- ı 
du. Asılzadeler ve bazı kwnan -
danlar korku ve tereddüt içinde 
idıler. 

Tomuri, hale agah olduku için 
derhal kurnandan ları etrafına 
toolıvarak muharebe planını ta
yin ile mcsgu! oldu. 

Tomurin·in rivasetinde içtima 
Pden bu harp meclısinde hazır 

b, :unan Polonvah kumandan 1 
muhareb~nın kesbedeoeğı ahva~ 
Ji nazarı dikkate almakla bera- j 
ber ne kadar araba varsa onla
rı bır arava toplıvarak birer ma
nia .ve kale te~kılıııı ve muhare- 1 

benın hedefını bu manilara doğ
ru çekmeyı tavsiye ettı. ! 
Polonyalı kumandan, Muhaç ' 

sahrasında arabalarla müstah -
kem bir ordugah vücude .ı;ıetır -
mek istiyordu. 

Macar asılzadeganı ve kuıman
danları Polonyalı kumandarun 
fikırlerini kabul ctınedıler. 

Ve dediler ki: 
_ Müstahkem bir orugiih ~ 

sis etmek için vakit kalmadı. 
Tüııklerle acık sahrada muhare-

tek bombanın rolü vardır. F:lkat ha
yat intizamını bozın:ık için ta -
1.rrttt:ı en büyük kuvy<."t\t'rt tahsis 
etmek lizlJill"elir. Diğer tarafatn, mü
dafiin huzurunu k~ırm:ık manevi -
yatını baltalamak için ardı arası ke-
silmiycu akınlar düşünülür. Bunun 1-
cin bir çok t.ayyaTcler daimi harrke~ 
haline g-eçirilir. Bu mütalealan UA-
ve olarak, büyük ha.va kuvvetleri -
nln, belki çok yakında, fa,allyel sa -
ha.sına ahla.cakla.nnı bekledlilmlzl de 
söylemrliyl:ı. Hücumu çıkış yerinde 
bastLrm,ak, mühim blr tabiye kaide
sidir. İn.rllfzlfr teşebbüsü olduğu yer-
de akamete ufratmak için, son gün~ 
lerde. Fra.nsa., Belçika. ve Holanda -
run BrUanyaya yakın ve taarruz ha
zırlıklarına üs tqk.il eden liman ve 
doklarını havadan şfddetll bombar-
dıman!ar:ı maruz bulundurdular. Bu 
üsler arasındaki seyrüseferler de 
muntazaman ticlz edilmektedir. 

İngiliz kr~if ve tarass11t uçaklan Te 
deniz vasıtaları çıkış harekt"tlerinl 
daimi bir nıilrakabe :ıttında bulun -
durmaktadırlar. Brltanyaya doğru 

her saldırışın, daha sezildiği arıcJa 

karşılanması lçlu deniz ve ha.v.ı fi-
lolanna ı-özetlemc ve emniyet mın -
takaları verilmiş o'dufuna ve bura .. 
hırda daimi btt ıs•:k~.ıt yapıldıfu•.a 

ştiphe edilem~z. 

İn,.rilizlerrc vdt.m h:>vz üsleri ele 
en deterli bede.tlerl ~kil etmcktedlr. 
l\ıle,gul memlekeUrrde Alman1srın 

blr cok yeni deii,Unne meyd:ı·ıları 

vücude getirmekle ı:a1la.hn önüne 
geçmek lstediklerl anla,şılma.kta.dır. 

Avrup:ı &.opraklannın servet ve zl -
netine ~edar olan ormanl:ır, orduların 
tedafüi ve ta.arru'li terttbı1.tını glzle
m,"k .bakımından da ehenuniyet ka
zanmışlardır. Son sb1.em bir ihrak 
usulü takibilc de. öyle gürü!ıüyor, bu 
ıilicell.klrrdcn de eser kaJmıyacak, 

ondan sonra ordulann gizlenmesi de 
ıüçl(şecektir. ~lnhasımlar, bütün bu 
varhkiarın mahvolmasını cöze al
mak mccburiyctlndcdirler. lledef, dü-

e&klar nf.sbe&inde büyük tefal-·ütJcr 
l"Örillmesindekl bi.r se~p de budur. 
Londranın en şiddetli taarru.:ı.Ia 

- ~.... ra 
uı-rau.l6 .. sıralarda hasmın belli ba'J-
h tehir ve üslerini dövmek sureti _ 
le, inıtllzlcrln mukabelei bilmt .. u J'&J)

nı:ı..c;ı, müdafaa sis~mlerlne e-üven • 
dlklerlne delilet eder. 

l\fanol isminde bir dilenci de 
yakalandığı zaman şunları söy
lemiş: 

•- Babamdan kalan 40 bin Ii
r~yı !<umar ve kadınla yedim. 
Şımd~ !•krar o parayı elde et
~ek ıçın dilencilikten karlı bir 

Aksi halde, bu bidir-», biil' un" ha- ış bula d p <~. se . _ma ım. olis bana ilişme-
va kuvveUerJne Brftanra göklerinde , Jktdc birde yakaına yapıq.. 
vazlte verilmek ızhra.rında kalınır _ masa pek kı b' • 

. ' sa ır zamanda zen· 
dı. i_..tfkbal, bavalarth hikimiyet te- gın olacaı7-ım b 1 k' ,,. anın1a ırakmıyor-
mln edenlere müteveccihtir. AdedJ te· ar .. ı .. r~_hat rahat dileneyim.• 
fevvuk k:ı:ıa.n&m.ıya.n. şlmd1kl halde Goruluyor ki halkımız • 

ın yerı-
uzak hed~ flere ulaşmak mttburlye- ne ma.ıı;;ru~ olmıyan şefkat ve 
tinde kalan İnrii!zlerin, yarm, 1ıer merhametı )'Üzünden dilencilik, 
darbeyi m~llle kuşıluna.k C"lbl sı • saka.tlaı"lll ve it:izlerin geçim va

sıtası oJmaktan çıkını• kari b' 
kı~ık vazlyeUerden sıyrılınca, dof _ sa , t hal· · ""' 1 ır 

d 
.. n a . _ ını alınış; e.ski •fıkar~ 

ru &n do-u•a 4 --rrn•'t bir hava si- yı b - · ~ 
a• " _. ~ sa irin• yerme şirn_dj «n:ıerha--

yasetl ta.kip edeceklerine ha..sunlan met dolandırıcıları. kaim ol _ 
da kanidirler. Bu kış, bir ikmal deT- m..,,. Bımlardan yakalnnaalara 
resi açacaktır. İki taraf da bütün karşı ne yapıldığını bilmiyorıun.. 
m"vcudlyrUerlle ve canla başla ca .. Ya kazançlarını ellerinden alıp 
lıııarak ilkbahara taze kuvvetlerle ili- •DarüLiceze- ye vermek yahut 

da karlarından kazanc 'vergisi 
k.aca.ka.lrdır. Kulis arkasında çizilen yalnız kazanç vergisi değil, mıı-
proıra.mıa.rm neler doiuracaimı öi- vazene, buhran ve tayyare ver-
renmek için o cünlere kadar da bel<- gileri de dahil olmak üzere bü-
lemiye tönmı yoktur. l\Ienba :ıendn- tün devlet ve belediye ver~ ve 
1 resimlerini almak pek yerinde 
iti ve teknik kabUlyet, rayeye doi- olnr. Uayatlannı namuskirane 

ru atılacak adunlann r•nftllii hak- kazanmıya ça~o seyyar satıcı-
.kında sarih flklrler verm.iye kilidir. tarın canı yok mu? A. D. 

İn&"ilis san'at mekanizması, blJfka 1 ;:;;;;;;;:::;;;: 
semtlerde de işlemektedir. Ada.nm cl

h:J.nla irtibatı bikldir ve emindir. Ye-

ni san'at evleri hep azaklard:ıdır. B.ı· 

raları, yıllar<'a sürmesi muhtemel, 

harbi besllyeeek, besliyttekUr ve da
lma tak vtye edilen blr harp cephe ... 
sinde ve hinlrrlant.ta .·inlr kunetJ. de 
sar;ılnuya<aktır. İşte İnril!z zlınam
darla.nnın mesnedi!, 

ilam madde ve rıda maddeleri ~bl 
harp hayalında ilk aranacak imllle
re &"ellnce; İnrilWerln bn alandaki 
m!kyasına blr had çlmıek de mlim-

Beyoğlu, İstiklal Cad. 
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kar,ısında 

BAYAN 
l\lağazası 

TERKİ TİCARET 
DOLAYISİLE 

ne ka.dar, bir memleketin harbe tah- ktin deffldir. Bir yıllık hal']Jte ku"Y- Bugünden itibaren 

ÇANTA, ELDİVEN ve 
ÇORAPLARINI 

sls rttiği ıru.a.n. sili.b ve vı ·ıta idi. Bil- vet korWlabllmlşth·. "l:·a.ruıkl zayiat. 
cün, bütün bir yurt, bin yılhk bedii- ' k:ıblll if'l.ifidir. Çok ;rıpn.o.a.n, dlna.
eserlerile, tehlikeler k~ısındadır. Bu miz.minden ka.ybedebllir; bu, be1e.r1 
korkunc fırtınada •emisini kurla.rPt_o. 
kaı>tandı.r. En dar bir sınırda da lh
tl;ra.çlara vefa edebilen bir ha.va a

teş barajı tesisi lmkinsıdıfı sahit ol
mu~tur. Büyük emek ve masraflara 
rağmen Londranın pasif ve a!.:.llf ko
runma mansumeJeri de maksada el
vermemı.tir. Yarınkine n.lsbetle za.
ytl sa7ılan ha.va hil<:umlannı def ve 
tardetmek imk:inını bulamıya.n Lon
dra her vasıtaya başvurarak ve ca
lip llıtima.llere g-öre, baraj ateşlerlnJn 
teksi!ine lüzum gönni:.-;tür ve hu ye
ni tevkif ve imha mctodl:ı -
rının faydaları gözönündedir. Anrak 
bu dehşetli at.-ş barajlannın 

7afdırdıi1 çl"lik yaiınuruııdan şehir 

nk.lıılerlnl sıyanet etmek de milblm. 
blr meseledir. Harpte aiu z&J'latta.n 
kurt.ulmanın bir çaresi, kendi sili -
hlnm kaçınılmaz sara.rlarmı &öze aı .. 
makhr! Büyük Harpte, bu zayiatı 

kardeş topçu verdiriyordu, buna kat
lanmak cchvenl ıen dL Şimdi de, oe
mfyetfn selim.eti lçln açıkta sava.şa.a. 
ek.ipler, ateş cepbeslndekiJer aibl her 
fedakirlıtı röst.ereceklerdir. Zayiat 
llstclerlnl bu yurtseverler ka.bar1a .. 
caklardır. Birden havaya karşı mü .. } 
dafaa, def'e ve tarda memur han ti-\ 

be etmek daha münaı;iptir. 
Halbuki, Türk ordusunun ~ -

kilatı hakkında, Macarların edin
dikleri malıimat serapa yanlıştı. 
Eğer Macarlar Türk oıdusu

nun kabiliyeti harbiyesini bil • 
miş olsalardı. Bu ordu ile sah
ra muharebesini kat'iyyen kabuİ 
etmezlerdi. 

Düsman kımıandanlan ve za
bitleri, Türk ordusuna kat'iyet
le galebe çalacaklarına emin idi
ler 

Bu sebeple Macar kume.ndan
ları Tiiııklere karsı müstahkem 
ımevkiler konmayı fazla ııörüyor
lardı 

Bunun için polonyalı kuman
danın fikirlerini reddettiler. Ma
earlar bu yolda ımünakaşalar ile 
mesgul iken Türk ordusu ke
mali dikkatle muharebe tertiba
tını almış ve .vürüviisüne devam 
etımisti. 

Aıhıstoouıı viıımi dok=ıncu 
.ı;ıünü doi!an .ı;ıüneş Tür.it silfilıla.. 
rı üzerinde mehabetli parıltılar, 
aık.isler vücude getirdi, 

(Arkuı var) 

bir noksandır. Büyük Harbin her ce

cesi nrpte, tici'.I aleşlerUe ceçmlştL 
Bu da o harbin ötretılji bir usuldür. 
Sinirleri bozmak lçln uykusm bı -
rakma.k:, uykucu mllleUere kaq:ı mü
essirdir. Esasen iyi cün dostu ola.n 
uykuya. yalnız ve ancak mukaddea 
gaye ufrunda sava.şan askerler ki -
tü. «ünlerde çok Ut.lfat ebnez1er. Ha
zırda aykusmluia alıştırmak. Al
manlarda da bir terbiye sistemidir • 
Taarruza uira.yan bir yordun uya .. 

nık her sakini de askerdir. Uyku.sus

luk. defU, batıuıwııshk ruhi 11endele

melere sürükler. MohalH haval:ı.n..n, 

Alnumlardan öfrendliimlzl itiraf ~ 
mlye mecbur oldııimınu tiels (Bcun

ruhic"unl") a da ta.sıla vermesi tabii
dir. Artık, kal1 darbeyi indirme u

manı l"ecmtk üseredir. İftili dene ... 

mderl için bu haflala.nlaıı istifade e

dllem....,, atalanmımı: cAy bacap 
&"eçmlştlr,.» ııösinii yerinde ldtrar _ 
l&ııut olacaiıL 

Yarın hava kuvvetleri saflarında .. 

ki •e:rrd<!eoflDeler de k.-erlmbe 
lı.uvvet no~ilecettır. Havai.arım korıı 
YIUIU)'aıı lnıvvelll bir kar& eeplıegl 

enerji lıa:rnakla.rı luınıyunca arka • 

daa TıkılabUlr. 

M. N. 

Fevkalade tenzilatla 
Satıı;a başlıyor. 

Fırsattan istifade 
EDtNtz 

===== SARK Sinemasıııda 
(Eski EKLER) 

Bugünden itibaren: 
Fevkalfıde bir program 

harikalar harikası 

ŞAHANE 
ÇILGINLIKLAR 
tamamen renkli muazzam revü 

VE 

DENiZ ve KADIN 
DOROTY LAMOR -

GEORGES RAFT 
HANRY FONDA -

AKİM TAMIROFF 
tarafından FRANSIZCA sözlü 

Gayet güzel bir film 
Her iki filin son defa olarak 
Bclof:lunda gösterilmektedir. 

E :t •l'!l: NJ]ll =I•l ! : r ~ R*.il 
123456789 1234561s9' 
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ı 2 İSPATlllYA-
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Soldan ııaia: 

- - - -
-· - -• - - -• -- - - -• • - - -

- -- - -
- - - -

1 - Bir cfuı. 2 - Aoadoluda bir 
mıntalı.a, ~a!et sofrası. 3 _ Yaı • 
varma, lelı:dir et1lle. ~ - Tutuşan (i
ki D:liıne). 5 - Saçta bulunur, bir 
~- 8 - Geniftik. Garbt Anadolu -
da bir kaza. T - Elinden tutup ıı~ -
Ulrerelı:. 8 - Allahtan rica, büyük 
ltadm muharrir, 9 - Yaoi deli~ boa 
ft mlnaeıı 

3~IO•fLAVE 
4 AYRAN•LAR 
5 MAııiNA•ALÖ 
6 1BfK•AYIP 
7 D•ZARP•KL 
8 0BA•RIÔI A 
9 NEHl•KAIN 

Evvelki bııJmaanıD halledilmiş ş•klı 
YuU.ıdu aşai>ya: 

1 - KlS1m kısım. 2 - Meyleden, 
akıL 3 -Bir Arabi sayı, Türkistan 
mcuzü. 4 - Tayfa, 5 - Bir emtr, i
tikat esası. 8 - Arzuswıa ltavuşm~ 
bırtnm utrunda feragat yapma. 7 _ 
Haıaia, bir sayının tersi. 8 - Alçalı:• 
~r (cemi) ,doturtucu. 9 - Bır har
tlll <>kwıU§wıwı 6ersi, cimrı. 
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SAYFA - C 

Emperyalist 

Beyoğluspor. Süleymaniyeyi İttifakı karşısında. 
Beşiktaş - Altıntuğ'u yendi Sovyet Rusya 

Beykoz Tümen Satınalma Komisyonundan 

Pirinç 
Pirinç 
Pirinç 

23100 
23100 
23100 

675 
675 
675 

7/10/940 
> 
> 

Pazartesi 

• 
> 

10 da 
11 de 
15 de 

Liık rnajııruıın ikinci haftası
dün Fener ve Serel stadlarında 
ovnandı. 

Fener stadında birinci maç Ve
fa - Topkapı arasında oynandı. 
Oyunun birinci devresi müteva-
2 ın ııeçti. Devre ortalarına doltru 
fırsattan istifade eden Topkapı
lı Sabahattin birinci ııölü attı. 
'Bu ııol Vefalıları harekete ııetir
di. ToP'kapı ıkales:ini tazyika baş
ladılarsa da hi:r netice alamadan 
lıirinci devre 1--0 TOJ>lcapı le • 
bine biıti. 

İkinci devrede oY\Jll miiteva
r.in cereyan ediyordu. Nihayet 
17 nci d*ilnıda Vefa ldıine O • 

lan bir firik:ikten Sulh.i «tize! biı 
9iille beraberl:W temin etti. Bun• 
dan eonraki kısmı li?Olsüz ~eçe • 
rek müsabab 1-1 benıberlilde 
neticelendi. 

Galataıaray 

Fenerbahçe 

• 

Bu stadda .rünün en nıilhim 
müsababsmı Galatasara:r - Fe
nerbabce yaptılar. Hakem !stan
bulsporhı Samihi.n iİdal'e«inde va 
ll1lan 'bu mühim maçın ilk on da· 
ldkası miitevaziıı geçti Ondan 
80lml Fenerliler Galatasaray ka. 
lesi icin tel:ılllı:eli olın~a 'başla -
dllar. Müteınadiyen fllkıstırma -
larm,a ..a/ımen şaJlSl6'lZ]ık ·ve bil
tıassıa beceriksiıli'kten dolayı sa
ıvı Ç!luıraınzyorlar. Bu aralık Ga
latasaraylılar da lıitk~ akın :r•n· 
tılarsa da bozuk oynuyor ve ne-
ti« alaınıyurlar. Nihayet 32 nci 
dakikada Galatasaray kalecisi 
Osman sırkatlıanera'k oyunu ter
ketti. Bir müddet sonra vine J?ir
di ve birinci devre Fenerin ha -
ki.miveti altında netice dei!iş -
meden ıoıtır. ıafır beraberlikle 
bitti. 

lKiNCi DEVRE 1 M 
Galatasaraym akınile başlıyan 

bu devrenin ilk anlarında Ciha
dın ııÖ6terdiği ııiiz.el bir kıırtarısı 
R(ırüyoruz. Biraz sonra kazan -
drkları bir firllôkten San..Kırını
zılılar istifade edemediler. Aka
lıınde ki taraf birer korner ka
çırdılM. 

()yuna Geletasaray hakim. Ni· 
tıavet 18 inci daJdkada Galatasa

rav alevltine olan favulden Na
ci ıııüzel bir sütle Fenerin ye -
ııane ııoMım kaydetti. 
Bundıan soııre iki taraf &(ıldı. 

Gala taııaray daha ilıiiıkim. DaJı:ikıı 
1215. Musa maktan bir şiltle be
lıerlik J?<>lünü attı ve müsabaka 

DALGA UZUNLOOU 
T.A.P. 31.79 m. 9445 Km. 20 Kw 
T.A.Q.19.47 m.15195 Km.20 Kw 

11148 m.128 Km.120 Kw. 

~O EylCıl Pazartesi 
Program 
Radyo caz orkestrası 
Fasıl Heyeti • 

18.-
18.03 
18.40 
19.15 Konu<ma (İstatistik 

mwn müdürlüğü) 
Ajans haberleri 

u -

19.30 
19.45 
20.15 
20.45 
21.-
21.30 
21.45 
22.30 
22.45 
23.26 
23.30 

Türk müziği 
Radyo gazetesi 
Musiki kaleydoskopu 
Dinleyici istekleri 
Konuşma 

Radyo ori<estrası 
Ajans haberleri 
Dans müzi~i tpl) 
Yarınki 'Prof(ram 
K~anış 

(pi.) 

~ PB.OF.Dr. 

1 Kt.MAL CENAP 
M.u.ayenebanesıni ve ikamet&~hını, 

Taksim Doi".ı Palas Apt. (Stadyun1 
kurşısı) na nak letmişfü. Tel: 43963, I 

Bırınciteş~uıden i•.ılı&.ren hasta 
kabul eder 

--S i R I~ E C i ... lmmill. 
Salkımı.öğüt Demirkapı 

Halil Sezer 
Karyola fabrikasındaki 

Ser~iyi ziyaret ediniz. 

JM!tice de~en l - l ııona 
erdi. 

TAKIMLAR 

(Başmakaleden devam) 

1 - Mubtollf kıtaların senelik ihtiyacı için yukarıda yaxılı pirinçler 
hizalarında gösterilen ıün ve saatlerde kapalı zartla eksiltıniye konulm111-
tur. 

2 - Eksiltme Beykozda Halk Parti blııas.ında Tümen satın alma komis
yonunda yapilacaktır. 

3 - Evsal ve şeraiti her gün meJkür komisyonda görülebilir, 

4 - İste.k.Jilerin hlzalarında göıo:terilen saatlerden bır saat evveHne ka
dar kanunt 5ekildeki tekliflerini komisyona vermiş olmaları lAzımdır. 

(9000) 

Galatasaraıı: Osman - FaTUk, 
Salim - Eşfak, Enver. Mu.sa -
Cemil, Salıih, Gündüz, Buduri, 
Sarafim. 

Fenerbahçe: Cihat - Orhan, 
Muzaffer - Lebip. Esat. Boncuk 
Ômer -Küçük Fikret. Naci. Ya
far, Niııazi, Basn. 

Şeref stadındaki 

sında, ham maddeler bakımın
dan pek zengin olan Sibirya, en 
başta gelmektedir. Japonyanın 
cihangirlik siyaseti •cenuba doğ
ru genişleme•, •şinıale do!tru 
geruşleme., ·dünyada genişle
me. diye üç büyük kola ayrıl-

r':'~~iş~:;:u:ıl:r~'.:~~~j '!:t 1 B E L E Dl Y ES 1 N O E N ) todik bir şekilde devam etmek- 1 S TAN B U L 
tedir. 1894 dclı.i Çin harbi, ... ••••••••••••••••••••• .. ••• .. 1904 - 05 Rus - Japon harbi, Ko- 1

• 

maçlar 
iDün Sere! stadında nı>tlan 

maçlar şunlardır; 
llk ımaç ~lıısporla Sü

levmanive arasında idi. Ha!kem 
Adnan Akın idaresinde yapılan 
lnat;Q takımlar 911 kadrolarile ;.
tirak ettiler: 

Sülevmantve: Hadi - Ruhi, 
Dani.s - Mehmet, İbrahim. Hik
mcl - Aziz, İbrahim, Seyfi, Re
tat. Fethi.. 

!Maç, Beyoifüısıxırun haidmi -
'.Y'eti altında cereyan etmiş, Sü -
leymaniye enerjik bir mukabe
le ~östemıişse de neticede 2 - 1 
maıtlup olmu.ştur. 

BEYKOZ- tSTANBULSPOR 

İkinci ımaç, Bevıkozla İstan -
bulsı>or arasında cereyan etmiş
tir. 

Hayri - Bahadır. Halit - Se· 
kiz Mehmet. Kemal. Yaşar - Sa 
di. Ekrem. Bekir, Kamuran ve 
.Mehanetten müteşekkil olan Bey· 
koz taloıını. 

Saim - Hayri, Bekir - Faiıri 
Enver, Aytekin - Fuat, İsmail, 
!Mükerrem, Cihat, Kadirden mü 
ıteşekkil İstanbulspor takımı ile 
yenişememiş. Her iki tar af bi -
rer golle berabere 'kalanıştır. 

BEŞ!KTAŞ - ALTINTUG 

Üçüncü macı Beşiktaş ve Al -
tın tul( takJml.arı yapmışlardır. 
Beşiktaş; Mehmet Ali - Rifat, 

Yavuz - Hüseyin, Halil, Feyzi 
- Şakir, Hakkı, Memduh, Tarık, 
Fu.at. 

Altıntui(: Ali - Hüsnü. Ce -
mal - $efil<, Saban. Selim - To
ım.aç. Sabri, Hayri, Sait, Ali. 

Hakem Halit Galipti. Maçı 3-0 
kazandı. 

Yarış Çıktı 
Ge(en hafta intişara başlıyan 

• Yanş. Spor mecmuasının ikin
ci sa:vısı bugün daha dolgun 
ve itinalı çıkmıştır. Yanş'ın bu 
nüsbasınds Galatasaraylı Bu
duri hakkında yapılan neşriya
ta futbol ajam Hlısan Kamil'in 
cevabı vardır. 

KURTULUŞ 
BiÇKi VE DiKiŞ 

DERSANESI 
Müdiresi: BAYAN PAPA2YAN 

Haftada dört f[Ün kadınlara 
ııünde üçer saat Fransız usu
lüyle bicki ve dikiş dersi tedris 
edilir ve 4 ayda Maarifçe musad
dak diploma verilir. Feriköv Te
peüstü 116 No. PapaZ'·3n apart
manı. 

ranın işgal ve ilhakı, Büyük Har
bin sonunda Sibiryanın işgali, 
1931 - 32 de Mançuko'nun işga
li ve orada Japonyaya tibi bir 
hükfunet tesisi, 1!>34 de Asya 
Monroe kaidesinin ilaru, üç se
nedenberi devam eden Cini is
tila harbi ve bu arada Sovyet
lerle çatısmalar ve çarpışmalar, 
hep şimale doğru genişleme te
şebbüsleridir. 

Bu harp patlamadan evvel, 
1935 - 1940 vılları arasında Ja
ponya ile Sovyetler arasında bir 
harp çıkacağı, Japon, Rus ve 
bütün Avrupa genelkurmaylan 
tarafından adeta kat'iyetle tah
min ediliyordu. Avrupa harbi. 
hu mukadder çarpışmayı bir 
müddet tehir etnıi~tir: fakat büs
bütün ortadan kaldırmamıştır. 
Japonya, Avrupa harbinden bi
listifade •şimale doğru genişle
me. planı ile beraber •cenuba 
doğru yayılma. ı:ılanını da ta
kibe başlamıştır. Çini yenerse 
ve cenupta da İngiliz, Amerikan 
'\'C Jlolanda zararına ilerlomi
ye muvaffak olursa sıra Sovyet 
Rusyanın •deniz eyiıleti denilen 
Japon denizine nazır toprakları, 
yani Vladivostok havalisi ile 
Şarki Sibiryaya gelecektir. 

r.ıoskova, bütün Büyük As
yayı kendisine ram bir kıt'a ha
line sokmıra çalışan Tokyonun 
bu cihangirlik ihtiraslarını her
kesten iyi bilir. Onun için, Ber
linde imzalanan yeni askeri itti
fakın kendisini şarktan ve garp
ten tehdit ettiğini de pek5Ja müd
riktir. Gerçi yeni ittifak muahe
desinin be~nci maddesindeki 
·Almanya, ltafya ive Japonya, 
muahede hükümlerinin, üç akit 
taraftan her birinin Sovyetler 
Birlii(i arasında balen mevcut si
yasi statüye hiç bir suretle tesir 
icra etmediğini lbildirirler• kay
di Sovyet Rusyayı tatmin etmek 
için konulmuşsa da, muahedele
J'İn, teminatlann, sözlerin ve 
vaitlerln ne kadar tutulduğu da 
Moskovanın ma!Umudur. 

Uzaktan bizim görebildiğimiz 
kadar, Sovyet Rusyanm, bu it
tifaktan hiç memnun olmaması 
lazım gelir. Bu itibarla onun da 
yeri İngiltere - Amerika cephe
sindedir. Fakat, Almanyaya 
karşı gayet ihtiyatlı davranan 
Sovyetlerin, iki garp demokra
sisi ile açıkça bir iş birliiti yap
masının henüz sırası gelmemiş
tir. Bu, İngiltercnin mukaveme
ti arttıkça ve Amerika tecellüd 
gösterdikçe anuk zamanla müm
kün olabilir. Çünkü Sovyet Rus
ya, çifte bir Alman - Japon ta-
arruzuna yalnız başına 
kalmak istemez. 

maruz 

ABİDİN DAVER 

Beykoz tuman satın alma komisyonur:dan: 
llfiklar• İlk te. 

Clnııl Kllo Lira Eksiltme cim ve aaaU 

Kuru fasulye 66000 1050 8/10/940 çarşamba 10 da 
> > 66000 1050 > > 11 de 
> > 66000 1050 > > 15 de 
> > 40000 600 .. > 16 da 

1 - Muhtelif kıtalann senelik Jhtiyacı için :ruJı:arıda yazılı Iruru fasul
fe hizalarında ıöoterilen i\in ve saatlerde kapalı zarfla eksiltmjy• kon
ınuftur. 

2 - Eksiltme Beykozda Halle Partisi binasında tümen satın alına ko
ınisyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsa1 ve iOraiU her ııün meıld\r komisyonda ıtörülebilir. 
4 - isteklilerin hlıalarında &österilen saatlerden bir saat evv~1ine ka

dar kanunl ıekildeki teklif mektuplannı kom.ieyona vermiş olmaları M .. 

ıınıdır. (9031) 

Beykoz Tümen Satınalme Komisyonundan 
!11lkları İlk Te. 

Clnsı Kilo Lira. Eksiltme cün ve saati 
:::.::::...~~~~__;::::::..____=.:=-~~ ~~'--~~~~..::::::.::..ı 

Patates 
Patates 
Patates 

73500 
73500 
73500 

700 
700 
700 

8/ 10/ 940 
> 
> 

> 
> 

giJ.Pü 

> 
> 

10 da 
11 de 
15 de 

Pat.at.es 42000 375 > > > 16 da 

1 - Muhtelif kıt.alarm senf"lik. ihtiyacı iç~n yukarıda :r-ızılı P • tes 
hizaları.oda gôsterilea a:u.o. ve aaat.ıeıde kııpalı &arila e.k.siltmjye konul ;-:ıui
tur. 

2 - Eksiltme B~ykoz Halk Partisi binasında tUmen satın alma koınis· 
7onunda yapılacaktır. 

3 - Evsa! ve şeraiti her gün mcekür komisyonda görülebı}jr. 

4. - İsteklilerin hizasında gösterile..'1 saaUcrdcn bir saat ev vclı ne l:ldar 
kanun! ıek.ilıieki teklif mekb.1.pları koml$yona \ı.;tnıelc:ri la~ııı.dır. (1>006) 

VaU konağı karşısındaki çocuk bahçesinde yapbrılacak merdivenler a .. 
çık eksiltmeye konulmuştur. Keşi! bedeli 4043 lira 43 kurut ve ilk teminatı 

308 lira 25 kuruştur. Keşif ve şartnam• Zabıt ve Mua;,,e!At müdürlüğü ka
leminde Cörülecektir. İhale 7 /10/9>l0 pazartesi günll saat 14 de Dalml En
cümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale 

tarihinden 8 ııiln evvel Fen İ,ıleri müdUrlüğüııe müracaa!la alacaltlan lennl 
ehliyet ve 940 yılına ait ücaret odası vesikalarile ihale günü muaY1en sa
atte Daimi Enciimende bulunmaları. (8991) 

Gümrük Muhafaıa Genel K. lstanbul Levazım 
Amirliği Sahnalma komisyonundan: 

11-1. Teşrin 1940 cuma ıtilnil saal 15 de açık eksiltme snretlle &00 
takım kışlık er elbisesi ahnacaktır. Muhammen bedeli 5750 ve ilk temi
natı 431 lira 25 kuruştur. Evsa!ile niımune ve şartnamesi komisyonda her 
gün görülebilir. İsteklilerin teminat ):nakbuzlarile Jilnilnde Galata Mum-
hane caddesi İbrahim Rifat hanındald komisyona ıellll<'leri. (9084) 

İSTİKLAL LİSESİ 
Kız ve Erkek - ~eyli ve Nehari 

Talebe kaydına devam olunmaktadır. 

Şehzadeba~ı Polis karakolu arkasında, Telefon: 22531 

Beykoz askeri satın alma komisyonundan: 

15000 
15000 , -

8000 
3000 

10000 
6000 
2500 

3000 
400 
900 

25 

70M 
700 

M.iktan 

17000 
25000 

9000 
4000 

11000 
6800 
3000 

8450 
&00 

1000 

7700 
800 

çi!t 

• 
> 
> 

• 

'·..; 

Cinai 

Yün çorap 
Kundura 

Yün eldiven 
Yemeni 

Pamuklu mintan 
Kil kolan 
Kep re 
lBeygir çulu 
Belleme 
İp kolan başhğı 

Nalbant takımı kösele 

Tımar fırçası 

Tevhid ._eri 

l - Yukanda cins ve mt.ttan yazılı levazım e,yası pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

2 - Pazarlık günü 4 teşrinievvel ~O cuma ıınnu saat on beşte :ra-
pılacakt1r. 

3 - Ta.karrOr edecek liat üzerinden leminatı kat'iyye alınacaktır. 

4 - Taliplerin yevmi mezkürda Beykoz park kazJJsuıda askeri aatın
alına komisyonuna müracaatlan 9276 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
ı - Mtibendis Jasmı ıtiriş imübenları 1. T~ievvtı 940 Jalı günü ya

t>ilacaktır. X.yıt olunanların kamelerile o elin &allt ae1dz buçukta mektep
te hazır bulunmaları. 

2 - Fen memuru kısmı Cirll lmtlbanları Cünü ayrıca llAn olunacatı, 

3 - Tedrisata 21. Teşrinievvel 940 pazartesi tıünU başlanacatı 111.n 
olunur. (8997) 

Leyli r ErlteJı Yeni Kolej 
İLK - ORTA - LİSE 

Tak•lmde Sır•••lvller 88 - YENi AÇILDI. 
Müdürü - Eaki ş~a Terakki Direktörü M. Ali H~ Kırca. 

Hususiyetl<.ri: YABANCI DİLLER öGR.ETtM1NE eeDif 
mikyasta eh•mmivet vermek, sıruflarını az mevcutla teslı:il 

ederek talebesinin çalışma ve inkişaf>, sıhlıat ve inzıbatı ile 
yakcndan alakadar olmaktır. Mektebin denize nazır kalörifer
li tenefi::.Shane ve iimnastikhanesi vardır. Hor ııün saat (ll 
ile 18) arasında talebe kayıt ve kabul olunur. Telefon: 41159 

Sivas C. müddei umumiliğinden: 
Sivaeta yeniden yapılacak ceza evi inşaatı kapalı zarf usulile elulltmlye 

konulmUJtur. 
ı - Münakasa 14/10/940 tarihine tesadüf eden pazartesi ııilnü saat 

15 de hüktlmet konağı dahilinde C. Mliddeiumum!liği odasında toplanacalı: 
olan Adliye ir'"'5aat eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

11 - Bu inşaatın muhammen ke:ılt bedeli 54573 lira 38 lı::uruştur. 
III - Muvakkat teminat 6036 lira 88 Iruruştur. 
IV _ Bu işe ait evrak ıun1ardır: Mukavele J)T'Ojes1, 4*.!iltme tartnaıne-

8~ Bayındırlık i,sleri ıenel tartnameıt •. fennl .,artnam.-, mesaha cet~li. 
istekliler mezkur evrakı i:>ivas, Istanbul, Ankara C. Müddeiumumt-

lik.lerinde aörebileceklerdir. 
v - Münakasaya girmek istiyenler Referans ve diğer: vesikala.rını bir 

istidaya bağlıyarak münakasa tarihinden en az sekiz gün evvel vBAyet ma
kamına vermek suretiJe bu iş için ehliyet vesikas1 istiyecekler ve bu ve:Ji
kayı teklif zarflarına koyacaklardır. 

\ 'l - 1\Iunakasaya işti rak edı:cek olanlar 2490 numaralı arttımıa ve ek
sil tme ve ihale kanunu ile eksiltme şart.namcsl mucibınce ~brazına mecbur 
oldukhırı evrak ve vesaiki mez.kUr kanun ve ıartnamenin tari!atı daire~ 

sinde hazırlıyacakları teklif zarflarını 14/10/940 pazartesi günü &aat 13 e 
kadar numaralı makbuz mukabilinde mlinakasa komisyonu başkanlığına ver-
mıı olmaları lôzımdır. (6030 - 9102) 

DOKTO~ 

Feyzi Ahmet Onaran 
Ctıdl;Je ,.. slllll'rrl7e m.ıllelıamıı 

Adre1: Babı.lll Cafalojig 

yokuşu k6'eslnde No. 43. Tel US91 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAHıLıYE MÜTAHASSISI 
Divanyo!u 104 

Miktar> 
Adel 

Talımiıı bk 
bedeU 

Lira 
ı.mınaıı 

Lira Kr. 

30 - El'LUL 1941 

Clnsı 

30 1890 141 75 Büyük ba.ku kazın 
25 1075 80 62 Kiıçilk bakır k< 1:1 

250 1562,50 117 19 Bakır kapaklı bakraç 
300 1200 90 > karavana 

50 125 9 3& • .kepçe 
50 4 75 35 62 > Süzgeç 
50 175 13 13 > Saplı tas 
&O :w9 15 • yağ tavası 

Yu.kar1da 7azılı sekiz kalem balut takımının pazarlıkla eksiltmesi 
'110/940 cuma eünü saat 15,30 da Tophanede Lv. Amirliği &atın alına ko
ınisyonunda yapılacaktır. Nümuneleri lı:om!.syonda görülür. İsteklilerin Jra• 
punl vesilaılarile belli saatte komlsyooa ıelıneleri. (436) (9146' 

Mllr:tarı 

128,000 adet 
82,000 • 

112,000 > • 
196,000 • 

430 kilo ) 
149 > ) 
400 > ) 
200 > ) 

Jf. 
Tahmin İlk 

bedeli tomlnatı 

Lira Lira Kr. 

3840 288 
2460 184 50 
3920 294 
58l!O 441 

3537 285 2'I 

S santimlik kolan tokası 

3,5X4 santimlik- dört köşe halka 
3,5 santimlik çıkırıklı tek dJUi toka. 
2,5 santımli.k çüt yanlı toka 
1,5 santimlik bakır perçin çivisi 
1,5 santimlik bakır perçin pulu 
1 santimlik bakır perçin çivisi 
1 santimlik balar perçin pulu 

Yukarıda yuıl.ı maızem~lerin pazarlilda eksiltmesi l/10/940 oalı gllnQ 
aaat 14 de Tophanede İet. Lv. Amlrll.lti aatm alma komisyonunda yapıla
<alttır. Nümune ve prlnameal kamisyonda ıörillür. t.leklllerin kanuni ve
ıikalarile belli saatte komisyona celmelerl (7108 _ 8&78) 

8312 adet 
8312 > 

11592 • 
4208 • 
2104 > 
2104 > 
4208 > 
4208 > 
4208 > 

7,5 kilo 
3,5 > 

2104 adet 
2104 > 
4208 > 

4208 > 
2104 > 
2104 • 

Tadan 
Lira Kr. 

189,38 
132,55 
U7,76 
647,04 

1578 
263 
315,60 
210,40 
105,20 
18 ) 
10,50) 
37,87 
"2,08 

841,60 

147,28 
1387,60 
263, 

ilk &emlııab 
Lira J[r. 

14,ZO 
9,94 

2s,oa 
41,03 

118,35 
19,72 
23,67 
15,78 

8 

2,1~ 

2,85 
316 

63,12 

11,05 
104,07 
19,72 

Jf. 

clNsi 

Dört köşe lıallı:a. 
2,5 &ant.imlik tek telli çılarıklı toka. 
2,1!. santimlik çift yanlı toka. 
Çeki çengeli. 
,rant.arma dem.iri. 
4 St. koçan tokası. 
Paldum başlık bal.kası. 
4 St. Paldum ucu tokası. 
Hamut burıuJu halka. 
! St. Bakır perçin ç!visL 
# > > > 9ulı1. 
1,& Si, tek dilli toka. 
2 > > > > 
4 Si. çift yataklı bamut 
Kol kayış tokası. 
B,5 St. tek dilli toka. 
Hamut ağacı. 
Çavdar sapı r.imit. 

Yukarıda yazılı malzemelerin pazarlilda eksiltmesi 8/10/940 salı ıtilnO 

saat 15 den 15,30 kadar Tophanede Lv. Amirliği sabn alma komisyonunda 
yapılacaktır. Nümuneleri komisyonda iörillür. İsteklilerin kanuni vesikala ... 
rile belli saatte komisyona ıelınelerl. (448) (9263) 

* Adet 

250 Bakır yas tava"' 
250 Bakır kepçe 

Yukarıda yazılı lk.i kalem bakırın 
pazarlıkla eksiltmesi 4/10/940 cuma 
günü saat 16 da Tophanede Lv. A
mirUfi !abn alma komisyonunda 7a
pılaraktır. Tahmın bede:! IG25 lira 
ilk teminatı 121 lira 87 kuruıtur. NU
muneleri komisyonda görülür. İstek
lilerin kanuni vesikalarile belli sa
atte komisyona gelmeleri. 

(437) (9147) 

Jf. 
5-0,000 adet bez un çuvalı alınacak

tır. 4/10/940 cuma günü saat 14,30 
da Tophanede İst. Lv. Amirli.iti satın 
alma komisyonunda pazarlı.kla eksilt
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
88,750 lira ilk temıııatı 2906 Ura 25 
kuruştur. NUmunesi komisyonda cö
rUlür. İstekllleriıı belli saatte komis-
yona ıelmelerl. («O - 9187) 

* Alb parçadan ibaret başlık, pal-
dum, kolan, göğ(lı;lUk, ip yular npı 
ile beraber 2000 adet mamul tevhit 
eemeri alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 7 /10/940 pazartesi eünü saat 
14,3-0 da Tophanede İst. Lv. Amirli
ti aatın alma .komisyonunda yapıla
caktır. Tahmin bedeli seksen altı bin 
dört yüz lira ilk teminatı 5570 lira
dır. Nümuneleri Komisyonda görülür. 
isteklilerin lıanunl vesil<alarile belli 
ıaatte komisyona gelmeleri. 

(444) (9217) ... 
'364 kilo aan aabunlu kösele Ue 

1578 kilo faplı d•ri alınacaktır. Pa
zarlıkla eltsiltm .. ı 2/10/9~0 çarııam
ba ıtilnil saat 15 de Tophanede hı. 
Lv. AmirUğl oatm alma komisyonun
da yapılacaktır. İsteklilerin koııum 
takımı yapmıya elverisli nümune ve 
temJnauanı. belli saatte komisyona 
celmeleri. (441) (9214) 

* Kilo 

M,000 Saman 
Ti .277 :ıı::uru ot 

Harp Akııdemlııi için yukarda mil<
tan yazılı ..,,,,.o ve kuru ot mOte -
ahhlt nam ve hesabına 7/10/1140 pa
zartesi ııfuıO saat 15 de Tophanede , 
Lv. Amr. Sa. Al. Ko. da pazarlıkla ıa- ı 
tın alınacaktır. Şartnamesi Ko. da 
ıöı11lilr. İsteklilerin teminaUarlle 
belli saatte Ko. na gelmeleri. 

(H3) (9218) 

Adet ---
700 Soba borusu. 
150 Alafranga dirsek. 
50 Kürek. 
15 Mangal. 

Yukarda yazılı dört kalem soba 
borusu ve saire 1/10/940 &alı tıünil 

saat 15 te Tophanede Lv. Amirllji sa
tınalına komisyonunda yapilacaktır. 

İsteklilerin belli aaatte nümune ve 
temjnatlarile komis,.ona gelmeleri. 

451 - 9266 

* Bir adet sinema makinesi alına-

caktır. Pazarlı.kla eksiltmesi 7/10/940 
pazartesi ıünU saat 15.30 da Top • 
banede Lv. Arnirliııı &atın alma Jı:o... 

misyonunda yapılacaktır. Tahmin ı.. 
deli 3000 lira, ilk teminatı 225 lira· 
dır. ŞartnameSI komisyonda ıörü • 
lür. İsteklilerin kanuni vesllı:alad • 
ı. belli ıaatte komisyona ce!melerl. 

(45-0) (9205) 

* 10,000 kı1o benzin ..., 5000 kfio ın• 
torln alınacaktır. Pazarlıkla elıslll • 
mesi 1/10/940 salı Clinti &aBI H,3& 
da Tophanede Lv. Amirliği satın al
ma koınlBJ"(>nunda yapılacakbr. is • 
ttıkllierln J.eminatlarile belli saatte 
komisyona celmeleri. ( 432 - 9100) 

* 6000 kilo kadar siyah yağlı k&ıe-
le alınacaktır. Pazarlilda ekslltmeıi 

2/10/940 çarşamba eünil oaat 15 de 
Tophanede İst. Lv. Amirliği satın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. Tab· 
ın.in bedeli 16,800 llra l<at'I teminatı 
2!!20 liradır. İsteklilerin belli saatte 
komisyona ıelmeleri. ( 438 - 9185) 

* 207 ton kuru otun yeniden pazar -
Iıtı 7 /10/940 pazartesi eünti sa -
at 14,45 de Tophanede Lv. Amirli -
li satın alına Ko. da ,.apılacaktır. 

İsteklilerin teminatıarile belli sa 
aite Ko. na ıelınelerl. 

(492) (9215) 
Jf. 

İki yüı adet cezml -Naili modeli 
brüet (sedye arabası) alınacaktır. 

Pazarlıltla ekslltmeal 8/10/940 aab 
cünU ıaat 14,30 da Tophanede İstan
bul levazım Amirlili oatın alma ko
mi8yonunda yapılacaktır. Tahmin be
deli on altı bin sekiz yiiz lira ilk te
minatı bin i.kl 7üz altmış liradır. Axa
ba nümnne ve şartnamesi komisyon
da görülür. İsteklilerin kanun! vesi
ka1arile belli saatle komisyona gel-
meler~ (445) (9218) 

lnhlsarlar Umum MUdUrlUQ nden 
ı _ Şartnamesi mucibince c50> çift l~stik çizme pazarlıkla satın alı

nacaktır. 

11 - Pazarlık 4/10/940 cuma gönü saat 15 de Xaba!aila levazım ve 
mübayaat rubesindeJı:i alım komisyonunda yapılacakt:r. 

Ill - Şartname söıü geçoo. 'ubeden parasız alınabilir. 

ıv - İltekl..ilerm tayin olunan ıün ve saatte yüzde 7,5 ,U't-enme pa-
ıalari.le birl!:Cte mezkiir komisyona ır.ürac&atları. (9128) 


