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il oınanyadaki yeni vaziyetin 
bir türlü çözülemeyen 

~ erinden birı de Sovyet 
~a.run sükutudur. ,'-Un ve Bükreşin, Roman.. 

)'l gelen Alman kıtalarının, 
n ordusunu talim için geti.. 
lerJ hakkındaki teminatına 

t..a.~? bütiın dünya · matbuatı 
~Din daha geniş bir ma-

Ol, haiz olduğunda ısrar edi-

~ ~!~ tahminler üzerinde 
-ç gündür vaki olan uetri
~z, bu işgalin her §eyden 

l Sovyet Rusya aleyhinde 
~uğunu göstermiştir zanne

liatta Berlin ve Bükreş de, 
il i§galinin kısmen, Viyana 
transında verilen garantinin 

lleticesi olduğunu bildiriyor. 
tu halde Almanların Roman. 
• &elifi herkesten evvel Sov
~ kuşkulandırmak l8zım ge-

. ÇUııkü Almanya ya doğrudan 
Ya Sovyetlere Balkan yolla

kiıpaınak, ve yahut ta cenu. 
doğru bir hareket yapacaklar
SO"Yetlerin bu harekete mini 
.ı._ ı önlemek için Romanya. 
~de bulundurmaya lüzum 
''lJUştür. Hele Almanlarm 

tr U R U $ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

Yapacağız 

1 
Hazırlanmalıym ! 

1 

! Amerikanm Harp için 
1 

ı Hazır Bulunması 

Sulhün Garantisidir 
Vaşington, 13 (A.A.) Reuter: 

Dün akşam Dayton'da radyoda 
söyledığ bir nutukta Roosevelt. 
Amerikan deniz ve hava kuvvet· 
lerınin butün garp yan ki.ıresi. 
ni müdafaa edeceğini taahhüt et
miş, aynı zamanda Amerıkayı 
harbe sürüklememek şartile her 1 
türlü yardımın lngiltereye yapı
lacağını temın etmiştir. 

Roosevelt. ne taraftan gelirse 
gelsin. hucuma karşı Amenka 
kıtasının toptan mudafaa siyase. 
tinı izah ederek demiştir ki: 

"Bu garp yan küresinın mi.ı.. 
dafaasından bahsettiğımiz zam.uı 
yalnız şimali ve cenubi ve mer
kezi Amerika topraklarını ve cı • 
var adalan kasdetmıyoruz. Aynı 
zamanda Atlas ve Pasif k deniz. 
)erinden rahatça istifade etmek 
hakkını da kasdediyoruz ~u bı
zim ananevi siyasetim ız olmuş. 
tur ve gene ananevi sıyasetımız. 
dir.,, 
"BiZi KENDi YOLUMUZDAN 

KiMSE ÇEViREMEZ" enize ınmiş bulunmaları. 
ncede bir deniz ünü vücu. 

l.._ ittirmek istemeleri, Sovyet 
... ""')aııın likaydi ile karplaya

itağı hidiselerdir. GötUlleriatl9 11....a ifaretler ta ııyan tam ~biAtb bir parattlt rG tab111'11 

1 Totalıter rejimler.o tahakküm 
usullerine acı bir telmih yapan 
Roosevelt Amerikanın har.be ha
zırlanmasının sulh için en •i-
lam teminat olduğunu bey~ ede
rek total ter devletlerin demok
rasilere kal'fl "ayırarak yenmek,, 
dü•turunu kullandıklartJtı 98Jle
miş ve şunlan illve etmiştir: 

* * lıt•lbuld aradan bir hafta 
geçttli halde Moaovanm 

~ l..ıles: ışitilmemiştir. SiWda, 
"tlll Sovyetlerin muvafakatile 

ığı kanaatini veren bUl e-
l er vardır: 

- Alman ordutan Romanya. 
rerken Sovyet vapurlan 

~~ ilce limanında Almanyaya 
"-~ilmek üzere petrol ihracı.. 
ı am etmişlerdir. 
~ - Tasa ajansı, Polonyada S:t tashihi vesilesile Sovyet
'6; Almanlar arasında bir ihti. 
~~tığı hakkında İngiliz mat. 
~ tarafından neşredilen şayi· 
ta.:. ~kzip ederken, bu kabU 
~itın ild memleket münue. 
~ı bozmaya kafi gelmiye. 

1 aöylemiştir. 

lt t~ Brenner müli:katmdanbeS Yan matbuatında Sovye& 
~ • lehinde dikkate pyan nq. 
'ı.IÖrülmektedir. İtalyan mat. 
~ ınihver devletlerinin Sov
~ lluayaya katiyen dokun.. 
~ &rzusunda olmadıklan, bü.. 
tcı;_ ~etlerinin İngiliz İmpara
la.~u parçalamak olduğu 
~. temınat veriyor, ve 
~et Rusya hakkında gayet 
._.~e ve takdirkar bir lisan 
~or. · 
~ Alman Hariciye Nazın S trop, Brenner müllkatın.. 
~ ~llra ecnebi gazetecilere va. 

~.Al=~~·~~~t ~:!e:. 
~~in yeni bir istikamette 
~ liiratle inkip.f edeceğ.ni 
,~iftir. 
~~' Japonya, İngiltere ve >
bıLcıt. ile Uzak Şarkta çarpışa. 
~ için Moskovanın dostlu
~~ etaınaya başlamıştır. Japon 
~ı hatta Sovyetlerle bir dost. 
~Paktı imzası imkinıııdan 
8 rneırtedirler-
~;: İtalyan gazetelerinin n~t
~ ~ göre, Brenner mülika. 
~ bıgilterenin muhtelif cep. 
~ " en ve süratle imhasıru ka· 
~ -._~hniştir. Su .kararın tatbt. 
L'~ -...sında Sovyet Rusyaya do. 
~ınayacak, bilakis bütün bu 
.,. )' etıer onun malUınatı altın· ' 

Q ~J>ılacaktır. 
~!t\in bu izahat gösteriyor ki. 
>tıtt ~ devletlen Balkanlarda 
"•ı So r harekete geçmeden ev. 
"t Otı "Yet Rusyayı kollamaya 
~~f" şüphesini izaleye itina 

eJ'dir Zaten harpten uzak 
~ ııyasetini takip eden 
~ 'bftt Rusya, mihver devletleri. 
~. ~ teıninatına inanmıı olacak 
~t lllanyanın işgali karpauıda 

u tercih etmektedir. 

Balkanlarda 

Romanyaclaki 
Alman Askeri 
20i000 i Buldu 

A 1 m a n I< ıt'alarının 
Masrafını Romanya 
Hükumeti Ödeyecek 

Bükret. 13 (A.A.) - Reuter: 
Cumartesi sabahı, erken, hususi 
bir trenle, Gen,ral Heiael kuman 
dumda 150 Alınan subayı Bük. 
reşe gelmiştir. B.u subaylar, Ro.. 
manyaya "muallim,, olarak gön
derileceği sanılan iki fırkanın 
idari kadrosunu teşkil etmekte. 
dir Bükreşte "Cesur Mihai,, kıt
laaı, umumi karargah olacaktır. 
Arad. Caransebes ve Tamışvar. 
da Rumen· kıtalan, yerlerini AL 
ınaıı kıtalanna vermek üzere tah 
liye etmişlerdir. 
Bükreşteld Alman kolo!tisi, 

A1m8lt ıubaylaı.i 19refine dlin ak
§&m bir kabul resmi tertip etmiş· 
tir. 
Öğr~nDdfllne göre, Romanya 

Maliye Nezareti, Alman fırkata. 
rmın masrafı tçin takı'iben 18 

(Sonu, Sa: Z, Sil; 1J 

Alkw t Ycalyet 

A rn av u ~ 1 u k tak 
· ıtalvan Ordusunun 

Taarruz Hedeflen 
ArnavuUulı vaziyeUnJ yalruı

Clan takip eden maha!illn tahmin
lerine ıöre, bu ayın ilk günlerine 
ıtadaı orada tahaŞftlt eden İtal
yan ordusunqn mevcudu, yanm 
mllyonı. yaklaımaktadır. Bu kuv
vetler lkJ ırupa ayrılmıştır, bal
yan lstilA ve taarruz ordusunun 
~aslı kısmını teşkil eden birinci 
grup, Görlct: eehrı etrafında Yu
"Ul!l Makedonyasına karp, daha 
az mevcutl\ı ikinci II'UP ise, Sa
randos - Nemerçka dalı hattında 
Eplr'e karıı mevzi almıştır. 

• Pogradeç - Oörçe - Darda b61-
ıesindeki İtalyan ana kuvvetle
rinin mühim kısmı, motörlü kı• 
talardan mürekkeptir. İki fırka
ya yakın süvari vardır. Karar
;;cAbı, yakın zamanlarda Elbasan'
da .. Görice)'e nakledilmiştir. sı
rt Göricede, diler! Pogradeç'de. 
bir üçüncüsü de Domosdo'da ol
malı. llzere, üç tarYare Ossilne 
maliktir. Buralardaki tayyare 
ır vcudu. 800 lle 1000 arasında 
tahpıin edilmektedir. DomOsdo 
bava üssü, ovanın eteğindeki ka
ya parçaları delinerek vücude ge-

CSon u Sa· ı Sn '1 

Gestapo 
• 
• 

• 

• 

GestaJ>('. Alman Rfzli emniyet ve casu" teşkilAtının ismidir. 
Almanya. dahilde emnıyetini bu teşkillt ile muhafaza e.. 
der. lforiçteki tahrikatını bu teşkilat ile yapar. 
Dünvanın her tarafında Nazi faaliyetlerini bu teşkilatla 
idare ~er. 
Yabancı bir memleket, için için ve gizli "1zll nasıl fethe. 
dilir, bunu bize Gestapo teşkilatı j(Österir. 
GestaJX''nun. dahilde ve hariçte nasıl çalıştıA"ını anlatan 
bu eser, bir kaç güne kadar TAN sütunlarında okuya. 
caksınız. 

* * 
Sabiha Zekeriya 

* 
Yazıya Baılıyor 

Bir müddettenberi istirahat etmekte bulunan muharriri. 
miz Sabiha Zekeriya vanndan itibaren tekrar TAN dakl 
sütununa dönüyor. Yazılarıını merakla bekltyen okuyucu. 
larının. bu haberi memnuniyetle karşılayacaklarına e. 
miniz. 

Afrika Harbi 

Malla Adası 
Civarında Bir 
Deniz Harbi 

lt alyanlar, Bır lngiliz 
Gemictinin Battığın• 

lddi ~ Ediyorlar 
Roma, 13 <A A.) - •Teblığı• 

11.12 11..kteşrin gecesi devdvı
~ezmekte ola.n İtalyan torpito 
ları Malta civarında mühım İn 
gıli2 deniz kuvvetlerine taarruı 
etmişlerdir Neptune tipinden ol 
ması muhtemel bir dfü;man kru 
vazörü batırtlmıştır. Çekilen ıii. 
der düşman ~emileri ciddi has& 
ra u~ratılmışt.ır. ltalvanlar beı 
biri 600 tonilatoluk iki torpido 
ıle 1400 tonilatoluk bir destro 
ver kaybetmişlerdir. Mürettehb 
tın büvük bir kısmı kurtarılmış. 
tır. Sabahleyin erkenden diişmar 
harp ı?emilerinı araştırmava ~i 
·Jen tıalvan hava kuvvetleri bun 
tara Şarka dojtru ı.?iClerken tesa. 
düf ~tmişler ve tesirli olarak 
bombalanı1c:lard1r. 

Alır çapta bir bomba dilııman tay· 
yare ıemisinin provasına iubet et
mit ve. birinci sınd bir diıtman kruva. 
zörü de iskele tarafından aiır haaarıı 
uframıttır lki dütnıan tayyaresi dü· 
eürülmiıetür ' 

Sinialt Afrilrada. Sidi B«irranfden ijr 

kilometre ilerlemit olan motörlii t. 
talyan konan dtllmanın hafif zırh! 
otomobil ve tank kuvvetlerine te:ıa
dlif etmitler ve bunları ıerı atını,. 

(Sonu. Sa Z, Sil: 2) 

J aponyada Oçler 
Paktının Akdi 

Dolayısile Tezahürat 
Tokyo, 13 (A. A.) - Burün JaP<'n 

,., Bc;ler mullhedesinln akdini ve im 
p&ratorlulı sıyaeet; cereyanını kutlg 
mqtrr BütBn tehirlerde bliyülı teza· 
hürler olmuetur Tokvoda altı bil,,ıik 
meydanda toplantılar yapılmsı ve bu 
toplantılarda 200 binden fazla halk b" 
lunmuttar Hükdnıet er.klnı ile Alma :ı 
ve İtalyan bü,.Ulı elçileri de aö:r alm~ 
lardD". 

Japon Rarlrtye Nazın, Qçler pak
unır beşeriyetin tefahını temine ya
rayacalı bir anlatma oldutuna. harti 
Almanya ve ftalyanm kaı:anacatınıı 
kant bulundutunu söylemiştir. 

"Bu düstur bizim lntamızda ma•"! · 
falr olmayacaktır Diktatörlenn bize 
takip ettirmek istedikleri 1ola lı:orkıı 
ve tehdit ıle girmeye mecbur ..dileme 
yi:r Avrupa ve Asya d iktatörlük meın
leketlerinln hic; bir anla,ması kendi
miz için ve demokrasi ic;in münasır 
ıcördiltümil:r 1olda bizi durduramaz 
Oiktatörlülr memleketlerinin hiç '>İr 
u.laemaaı hf'lllell be.,.r.cr yalm:r ba•ı 

na > lıtatörlere ırı.rşı koyan hlir ıt•i' 

letr nrdun etmeklifimize mani ola 
na:r 
Amerikanın silllhlllnmaınndan baht~ 

den Roosevelt demi,tir iri: 
"Misli görülmemit tehlikeler. A 

merika sahillerini dileman devletler 
anla,malanna kartı miidataaya kıi.f 
ıtelece~ bir deniz ve hava kuvveti VR 

ratmayı Amf'rİkllyı mechur etmi~rh 
Milteakıben Roosevelt, şu sual ı 

i Orn uştur: 

"AmE.'rlkalılar tehlikede olm:ldık

ları hakkında verllen tenıınat.ı neden 
kRbul etmiyorlar?., 
Sorduğu suale yine kendi cevap 

vttren Rooaevelt deml$Ur ki: 
"Tarih ayni teminatın Holanda 

rnllletirıe Norveç milletine ve Bel
çika mılletine de verildiğınl bize ıös
•ermektedlr ... 
Nutkunuı "onundıı Roosevelt şun

f Sonu. Sa: 2; Sil: Z) 

Lüzumsuz ve 
Zamansız 

Münakaşalar 

Ulus, Latince işinden 

Çıkan Münakaşalara 

Dair Bir Yazı Neıretti 
Ankara, 13 (TAN) - Falih 

Rıfkı Atay, bugünkü "Ulus,, ta 
"Lüzumsuz ve zamansız müna. 
kaşalar, başlığı altında neşretti
ğ ı bir makalede diyor ki: 

•- Arlrada,ımız Ahmet Rmln Y'll· 
'118n, Lisel~de ldeta mcle:r n ..ıı:.1 
Osmanlı tarih ve dit lriiltüribM döatil· 
.,.,elr süstlnU vereıı bir an ~ "'et 
.-etmistir 'Akta".11. da Nı• •• S.· 
1ak. ilim Ye realiteler t.•""ııııflm '.a 
ıtdianrr. çtlrölı:lüli)n6 pelı: 171 tahlil 
•ttl. Bir defa tuna aöyH,.elim ki Ma. 
uif Velı:l1eti tarafmdan llRlerin eon 
.. ıuıftannda ihtiyari llttnce deni lron
iuta bavadiıi berine hemen arab. 
ıriaf ve Osmanlıca m8nabtasau •t· 

mak. bl:re eski devirlerin t.,,iıd cıb· 
niyetlerini hattrlatmqtır. Ahmet R· 

(Sonu. Sa: Z. SU: 7l 

Yeni Müıteri Bulmak Sanatı 

Fenerbahçe de Beykozu 2 ·O MağlGp E 

Galatasaray • Beşiktaş maçından bir göriiniit 

Ll" maç-larının en mühim mQspba
ka.ımndan biri olan Galatasaray -
Resikta~ karıılaşması diln Şeref sta
dında be$ bin kadar tahmin edilen 
bir şeyirc• kütlesı önünde oynanmıt
tı.r. Beşlktaf diln ümit edildljınden 
çolr dahAa lyi bir o)"Un çıkannıı ve 
son ıilnlerin en kuvveW takımı ad-
1ed' le• Galata&ara71 kolayca matlOp 
~tmiştlr 

Galatuarty dQnltO maçı muha· 
-:lmlerlniıı alır o)"UnU yüzünden kay
be•miıtlr Gündüzün sık sık 1eriler
der1 top çıkarmıya mecbur kalması 
ve binneıtice Beşiktaı müdafasını 

meşgw ede!1*11esl Galatasaray ror-

lngilter• Ozeri{tde 

Almanlar Dün 
de Londraya 
Taarruz Etti 

Bazı Evler ve Binalar 
Hasara Uğradı 

Londra 13 ı A.A. l - Hava ve 
Dahili Emn yet nezaretlerinm 
teblıgı Geı;en gccek' duşm'ln ta
arruz arının ekserisi gece yarı. 
sındaıı evvel yapılmış ve hava 
faa ıyetı bu sabah erkenden niha
yet bulmuştur Taarruzlar b•lhas. 
sa Londra mıntakasite Mıd. 
lands'ın bazı sahalarına tevcih 
edilmıştir Keza cenubu garhide 
iki yerP. ve şark ve cenup kont· 
luklarında bir çok noktalara bom 
balar atılmıştır. 

Londrada bir miktar ev ve di
fSonu Sa: ! Sfl· ıı 

verdiniD ı,.ı bir ı<ınünde olmad 
ııös-.ermietir. Nitekim SalAhattirı 
tını çok lhmaı etmi.$. Sarafim de 
ladığ biltür. topları kaçırmıtıır. 

Bf'elku.ıblaı ise d!ln kendı saha 
nnda ve ıarattarlannın coskun 
b~rat. &raaında rahat ve suurlu 
.:>)"Un tutturmu.elar ve Galataaa 
bozuk oy\munu nimet bilen Si 
8.!ya7 hafları niuhaclmlerlni 
ııelditi gibi destekliyerek O.tQst.e 
kınlıa tanzim etmfılerdir. 
GalaUıorayır. ihtiyat kaleef ile 

naıt>ası O)"Un üzerinde hayli m 
oJmuıtur Hızınn araaıra dıılteldi 

fSonu. Sa: z. Sil: il 

Almanya 

Berline Civ 
Hedefler Yin 
Bombalandı 

Petrol Depolarına 

isabetler Kaydedil 
Londra, 13 {A.A.) - İn 

Hava Nezaretinin teblili: 
bardıman tayyarelerinden 
rekkep kuvvetli İngiliz fı 
Almanya ve Alman ışgali al 
da buh•nan yerlerde askeri 
deOere ka1J1 hücumlanna d 
etmışlerdir Berlinde bir çok 
deflere ısabetler olmuştur. 8 
tar arasında bir elektrik san 
bir flaz fabrikası ve mühim 
emtia gan vardır. 

Ba_.k .. yerlerde endOstrl hecW!li 
bOmbardıman edUmlıtir. Bunlar 

(Snnu S•· 2 ~il: it 

( GÜNLER GECERKEN ) 

Madalya Yerine 
YAZAN: REFiK HALiD 

Cok ~u)du analara madaly• verllmelr llzere 
Ura aynlmı,... Hel'1 olsunı azdır bile! Erkek için herpte 
fazla düşmlln öldüren, kadın kin de cephe Rel'iılnde en fazla 
fus yetiştiren. biri imha, diterl ihya ıuretile memlekete 
canı pahasına hizmet etlip kendini ıösteren vatandaş. ayni 
lakı yapamıvanlardan aynlabilmelidir. Bazı mUellifier, insan 
sftne bir takım yaldızb taıtb maden P•r(•l•n takdma11na • 
tardarlar. Bu itiraz saltanat~ ve totaliter devletlerde .bizim 
manh idareııılnin son senelerinde olduta ,Phl. Hdece baı.t 
vartfakc:ılık. dalkavukluk. curnalcılık mukabili ihıııan edH-. 
$anlar icln hAkhdır. Eıkf <;inde hekimler, öldUrtfHklerl her 
İ(in kaınlartna bir fazla fener uarlannışı bRhsettll'im o nl 
da, (Ol°u defa. bir ıtahsın olmasa bile muhakkaktır ki btr 
.,efsin öUimUn• 1$8rettir. 

Fakat lstillya mum vatanı, bolulmaya mahkftm adaMI, 
fua azlıtından lnkırau ilden milleti brtannak pyrt!tt ~lkt 
ter l"tiklll. tahlisiye. analık madalyalannı ötfinert-k t•4't~a 
ler. Şu cihet Hl' ki, (Ok (Oeukla analaro vttllf're1c '"ıdnh·c 
venllik olara\ ve kadın• daha slyade yaraflantı d8~3n&l1el't'1r 
~eli sarff bir yhtlk, ,.ahat. Anadolu analan l(l:ı ~ynd al 
bi(lmlnde •ı.. lJne ve bir kordonla 1-asa ve ,.rdıtn:ıı tPlnlacak 
•fit ~kimde "eden ya1nlmasm! MIHl1tlnnut kuP,.1!11191 bir 
l(ID hlc te pntnı delildir: fakat ytlrilk ile ipe on111t a1'1ltıh 
slbt8r Bir .tlı1 kf P•l'll ile ahnmas. 111hhat ve nnrlıkta ldf'nlr. 

Ana eli her elden fasla lplllme1• IAyıllhr. Nl•le Mr 
taşıyan el ise her elden dyade hftrınt'!fle &pillm•Y• delerl 
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YAZAN: ISMAIL HAKKI BAŞAK Der.s 

- 77 -
llöyle bir hAdise başına ille defa 

... _.,,ordu. Ve bunun lı;indir ki, böyle 
tehlfke ne ilk defa karşılaşan her 

iman öbl, titriyordu. öm
tanıdığım insanların en temiz, 

masum, en maüOm, \·e en halük. 
ndan birisi olan zavallı Refetin bu 

hali, bana kendi tasamı unut
uşu... O: 
• Ya, dıyorduJııç bir şey sorma-

Vt! blzı dinlemeden cezalandırır-.. 
Ae..di~ne böyle blr aey yapılnmı-

llJlıırıııt;~ı so7ledlm. l'altat verdllim 
nU. rağmen, o lokantadan dışarı 

ak istemiyordu: 
••- Canım, dedim, bur:ıda durma. 

ve clıfan çıkmamama faydasJ ne? 
burada da yakalQ'amazlnr ını? 

is, blzım lokantada işınuzı u
amız dilha fena. O takdirde. ken 

izden emin bulunmndığımızn in::ı· 
,,.m:Jardu!,. 

Ben 11rar edince, Refet peşimden 
mecburiyetinde kaldı. Lokan 

cıktılt. Ve kasabanın ortasın
c-pneye dojru yilrilmete başla
Tam çesınenln önUnde, RefeU 

~dılıar ve tevkif ettiler. Bana blr 
8D7lmıemiflerdi. Ben, yolııma 

ettim. Fakat b6)tle buakllmı. 
MıltlmıSan da ~nelim. 

mlllıarebeleri malannda, 
birkaç defa ıtriP çıkmıf

Kaaba halkı içinde hemen he
taıuMAdıiım )'Ok slbi.Ydl. Acı 

mQfterek habralan, onlarla 
aramda miltekabll ve derin 

.__bbet doturmuttu. Bu ıu
benim her hangi bir tehlikeye 
bulunduğumun duyulması, on

da ıee,snr uyandırmıştı. Yolda 
kimseler yanıma sokuluyor. 

(Başı 1 incide) 
qiliz liralık tahsisat a-

,......,, ALMAN ASKERi 
13 (A.A.) - Reuter: 

adald Alman askeri he. 
reisi General Hansen, 
Hollandadald Nazi işgaJ 
un kumandanı bulunu. 

Heyette ezcümle üç tüm. 
ve 11 subay vardır. 
JlomaQplllll mahtelif nokta. 

olan Alman askerleri-
7inni bln kadar tahmin 

ectir. Alman baberlere ıısre, 
llamD btt eok tren, 80ll kırlıı 

llat içinde Tamıpar ye Braıo· 
ıecınitlerdir. Bittabi bu trea.. 

m.carııtao 7oha ile celmiıtir. lU 
Jataları. Bükrete dün sa'b<&lJ 

• Diier bir çok kıtalar da 
la 1'ana Umanlanna celmlı-

~lllJ.,.,, ba davete bir hiisnllniyet 
dosthak aibaiyeti ile cevap vernıiı 
lııJr askeri heyet ıhdermeyi b· 
"91tı1m1tır. Bıa heyetin ilk kısmı 

Hanaen ve General Speidel 
Jarında cumartesi eiinll Btlk. 

maYasalat etmittlr. 
Transilvanyadan cetfılnde, 
~ orduanwa tanlı miima

bararetli bir btisnii lrabal 

........ 11 (A.A.) - Macar A• 
"1dir17or: 

• Rumen ihtlllfı, evvelce 
Nlıilınlt oldulu libi. 7eniden Vi· 

mislerdi? Benim peşimde dolaşmat::ı
nnın sebebi ne idi? 

J andnrmalar, otelden çıkmama 
mı'tnl olmadıli!r. Fakat peşimi 

de oırakmadılar. Ve benim hilktımet 
dairesine girmemle, tevkif edilmem 
de bir oldu. Tevki! olunduktan son
ra, dairenin telefon santnılına sokul
dum. Sekli tevkif. fevkalfıde garipti. 
Pek az sonr • bulund:.ığum yere Bo
zllyük nahiye mudilru (Bozöyük o 
:um an nnh.lye ldt) girdi. Kendisin
den, tevkif olunmamız için ellerinde 
bir tevkif muzekkeresi bulunup bu
lunmadıtını sordum, o: 
"- Hayır ... Dedi, bir tevkif mü

zekkeresi yok. Fakat teletonl::ı emir 
ve:dller. 

Yazan: Naci Sadullalı 

A iman ordusu, Rumen ordu. 
suna ders verecekmiş! 

Bu havadistt--.11 belli ki, 'Polonya
ya r~her, Holandaya garson, 
Belçikaya kadın, Fransaya ~al. 
gıcı kılığında giren Alman ordu. 
su. Romanyava da ınuallim mak
vajile avak basıyor. 

Profesyonel bir aktör maha. 
retile kılıktan kılığa ~ren v~ 
Avrupanm kanlı snhnclerinde 
bol perdeli hir fada ovnınn hn 
ordu. bi:r kfistır :vıldanbe;i. hala 
·'masum hir 'halaskar,. rolünde. 
dir· •- Sebep blldınnlyorlar mı? 

"- Hoyır ••• 
" - Fa rnt bir telefon emri bir o- O. Çeko"lnvak~·aıb iskence 

da.mn te .. kit olunmasına kftfi ml? il cören zavallıların ha.Jaskarı\'dı. 
"- Sazan kı'tfi. Hem, bizi niçin A 1·uıııturvava. ısrırrla rfavP.f oln

SOrJtUya çeldy.orsunuz? _Biz memuruz., nnn sevrrili bir misafir l!ihi. na7-
Aldı]tımız emırlerf ycnne getirmekle lana nnzlana gı·rcti D · k 
mükellefiz. Yaptığımız iş te bundan • nnımar. n. 
ibnrettir!.. vı, yaban do~uzlanmn şerrın-

Onun bu cevabı ve bilhassa blrtt den ve Nörveçı. insafsız hir kTa
edası bana Jıa,.ret veriyordu. Onun• hn zı•1miinden lmrbU"dı. Holan. 
ıa. ben dt:, Refet te ı:ok iyi tanışı- l <1nv1 f n~Jiz ve Re1cikavı Fransız 
.)'Ol'dut:. Fakat o. o ~n bhe karşı,,' iı.tiliisıntfan konn·an ödur. Fr.-n
ilk defa ıörilftütü b1r insana mua- "ttdan a1"ıih sev. hAklı bir infi. 
mele eder cibi davranıyordu, Gayet l lrnmdan ihareltir. Vf' simdi. viik 
aksı bir lisan kullanıyordu. Onun <:l'k himavesine Ifıvık Jmtdneu 
karpsındakl halimizi görenler bizi • 
ancak birer -kıya billrl rd' . RQmAnvaya, mıuıum ludmıları 

... sana e ı Bu h"" ·· • t d 1 h. le.. hM 
vaziyet, benl fena halde sinlrl~ndi- f "~""";1ve • . 0 ", Aır1 ov dnı;;;t 
rlJoordu. Kendisine; ayni resmiyetle: erauntı e ~rıvor. man or 11-

.. _ Beyefendi, dedim, bugün bu o:n, numen ordmmna ders vere. 
memleketin başında bulunanlardan n<>kmis ••. 
ı:otu. benim hayatımın canlı ve Adli Hu ha1 ndisten belli ki, mak. 
f.1hiUerldlrler Ben biltün ömrümde, ·ı · •ıA k fl · • h 1 • ' vaı ı ıstı a UV\'C rnnı. OC'A a-
hlçblr muhalefet cereyanına kapılmııı • • '·1 
de!llimdir Ve bu hakik • la "'iDi kar~ı hyan terhıvelı c-0('11" 81' 

· a., on rca ·h· h d k ·1 • t•kh 1 P. malOmdur. Bunu siz de çok iyi bilir- "' , r nn o mızı a ı e ııı ı a ~ -
sin:z. O halde, nedir bu vaziyet? Bize tlen Rumf'n ordncıunun ~la~a~ı 
karp birer şak! muamelcsl yapmıya <t~rsler rnktur. F!'lcııt :venı hoca 
ne hakkınız var? Fabrika ile olan "' nnn ilk ffprs olarAk, uoılu hir 
taahhütlerimizi bllmlyor değilsiniz. aP.lin inkıvaım,. te. .. lim olmasını 
Yann, ameleler dağılırlarsa, ve fab- öi!Tettivse. tnh<:il miiCMeti nn1n 
rika bu yüzden tomnıksuz kalırsa, cıiirmiyHelcfir: Cünkii o talc"ir
blzlm zararls>.nmızı kim ödeyecek? tle s~ftf' Rumen ordusu tlPi!il. 
Unutmayınız ki ben, hakkını arama- 'hütiin Romanya Alman ordusu. 
sını, mUdafaa etmemni çok iyi bilen ' 
bir insanım. Yarm, bu muamele, sizi na .•. 
mesul ed!!billr. Çünkü bir telefon Okutulmuş demektir! 
emrOI!, bizim haysiyet, şeref ve ha
yatımızı böyle perişan etmlye hakkı
nız yoktur. Siz ki, kanunları tatbik 
etmekle ve kanunlara ııykın hareket
leri önlemekle mükellefsiniz: Aldığı
nız vaziyet. tuttuğunuz yol, yaptığı
nız hareket hiç te doğru değildir!,. 

(DEVAM! VAR) --------
R A D Y O 

Ticaret V ~tc-Meti 
Müsavirliği 

Ankara, 13 (TAN) - Ticaret Ve
kiletl teşkilatlandırma umum mQ
dQr1(lğü müşavtrli~ine İstanbul yaş 
mevva ve sebze tanm satış koope
ratlfleri blrllil umum müdilr mua
vin' Baba tayin edilmiştir. 

BVGUNKU PROGRAM 
ı.oe Prosraa 
l,U Jılllailı (Pi.) 
1,15 Haberler 
1,10 Jıllldk (PL) 
l.H Yc-lı Hstctl 

• 

U,40 Jlaaıl IMJ'etl 
11,15 .. .,. 

19,10 HaMrier 

U,41 Ince... lıe"'1 

20,U Jad10 ıuetul 

:?0,45 Ci~an havalan 

aı,oo 'istekler 

lnırlli7. Mümessi1i İzmirde 
fzm:r, 13 (A.A.) - f ngillz Ticaret 

Blrliittnln TUrkiye mümessili Grabbe, 
Blrlliin mübayaa fşlM"lle meşgul ol
malt ve yeni iş lmkAnlAnnı tetkik 
eylemek Ozere buraya getmiştlr, 

12,10 Proıram 
U.13 Sarlıılar 

:u,ıo Xo ...... 

21,45 OrlıHtra 

22,10 Haberler 

22,4$ Cuband (Pi.) 

U,25 Jtapa••t 

Rooseveı+ın Nutku 

lan MSylemlftir: 
(Başı l incide) 

"İngiliz erkek ve kadınlan, hak 
bllınen şeyin hUr bir millet tarafın
dan nuıl müdafaa edlldllini bize 
ıôsteriyorlar. Onların kahramanca 
mudafaaları lrnUhana çekilen demok
rası kudntlnin bir delili olarak ebe· 
diyen zikredilecektir·" 

Roosevclt nutkunu, "yapsın de
mokrasi,, ııözlerfle bitirmiştir. 

WILKIE'NIN SOZLERI 
Bostan, 13 (A.A.) - Cümhurlyet 

partisinin relaidlmhur namzedi wııı
lde, burada aöyledlll bir aeçim nut
kunda derniftlr ki: 

"Norv.ç 7lklldılı zamandır ki, in
,u;z milleti kendi hakiki tehlikesini, 
dahildeki tehlikeyi ıördll. O zaman 
İngiltere, hQlclmetlnln basına kuv
veUI bir adam koydu. Chuchlllln faz
la geç gelmemlı olmasına dua edi· 
yorum. Bu kahraman İngiliz mille
tınJn kuvvetini artbrmak için ikU
danında bulunan her teYi yapmıya 
az.ınetmlı bulunuyorum. Sizlerin de 
ikUdannızda bulunan her :;eyi ynp
mıya azmetmiş olduğunuzu billyo-
rum.n , 

UZAK ŞARKTAKi 
AMEJUKALILAB 

Vaıincton, 13 (A. A.) - Amerika 
Birleşik devletleri hariciye na~ın _Hul~ 
dün .qıun ıuete •Uf'rle yaptııı bir ıö 
riifmede, halen temizlenmek için. b . 
sakta bulunan Manhattan ve Wuhın~ 
ton tnuısatlantiklerinin, ııervi~e ~~ 
baoJamaz, Amerikahlarm tahlıy~ ıçın 
derhal uzak prka ııönderllecdınl bil
dirmiıtir. Hıall, halen uzak prkta, bu 
tahliye iıinde lnıllanılabilec~k be, ~
merikan yole11 vapanı ile bır kaç ıı
lep buh1ndutun11 da illve et111i•t'r 
veW bir adam koydu. Qıurchill faz-

Afrika Harbi 
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Askeri Vaziyet 
(Başı 1 incide) 

tirllm.litir. İtalyanların "Make
donya ordusu,. adını taktıklan bu 
kuvveUerin umumi mevcudu, 
400,000 kiıiden aealı detlldlr. Bu 
ordunun taarruz istikameti Ma
kedonya, taarruz hedefi Selanlk· 
Ur. İtalyanlann asıl hedefleri bu· 
rasıdır. • Bu taarruz istikametine göre, 
ltalyıınların ilk ele geçlrıni;re ça
lışacaklnn nokta, Sellnik - Ma
nastır demiryolu üzerinde Florl
na veya Soroviç istasyonlarından 
blrl olmak icap eder. 
Fakaı İtalyan stratejisinin ana· 

nesintı göre, burada bir cephe 
taarruzu beklenilmemelidir. Daha 
ziyade bir cenah taarruzuna inti· 
zar etmek lAzımdır. İtalyanlann 
Darda mevkll etrafında ve Bilist 
yaylasında Oç dört brkalık bir 
hücum ordusunu topladıkları söy
leniyor. Bu kuvveUe Kesreye ve 
Kozan Cizerine ;rüklenerek, bura
daki dokuzuncu ve onuncu Yu
nan fırkalannı ricate icbar etmek 
istiyecekler ve bu suretle Kesri
yeden Şarka ealdırarak. SelAnilı: -
Manastır deml.ryolunun Sorovtç 
istasyonunu çevimıiye çalıpcak
lardır. Bundan maada !tesriye ve 
Kozandan tekrar başlıyan &<>se 
yolundan l&Wade ederek, Kara
ferya istlkametindcn SelL"liie 
yakla301ak istlyecelderdJr. 

bakemlerlne VerilmilUr. Dost 
devleUerlne karp olan ltima

barlz bir nlpnesinl IGltermek 
Macar hükClmetl, Romanyada

llac:ar balkının tlkl:Jetlerinin ııa-
bUmlDd• münakqa eclllmemesl 
tallm•t v~Ur. 

(Bap 1 lncide) 
ıardlr. Düpnanın Bardia ile Tobnık 
ve Deme Umanları iıerlne yaptıtı 
hava ıaamWannda baar u olmaı. 
telefat İM biG olmamııtır. 

İtalyanlann bu hazırhklanna 
karşı, Yunanlıların aldıklan mu
kabil mOdafaa tedbirleri lizll tu
tulmaktadır. Seltınlk mıntakası
nm son senelerde ehemmiyeW 
bir &ekilde tahkim edildilf ma
liimdur. Bundan maada SelAniiln 
cenah mOdafaasını QstQne alan 
Lariıısa kolordusu yeniden takvl
Yt! edilmiftir. Yunan müdafaası 
hakkında daha ziyade tafsll!t 
vermeK mUmkün dejlldlr .. Yalnız 
kaU olarak bilinen nokta şurası
dır: Yunanlılar SelAnilJ. bütün 
kuvveUerile müdafaa edecekler 
ve bunda her taraftan yardım 
ıöreceklel~. SelAnitin milda1a
ısı, Süvet kanahnın müdafaası 
kadar, harbin niha1 neticesi üze
rinde mühlın rol oyıuyacaktır. 

OTOMOBiL YOLU 

TAN 

Ticaret Vekili 
Ankar ya 
Avdet Etti 
Evvelki gün İstanbula gelen Tic::ı

ret Vekilı Nazmi Topçuoğlu, dun ak
şamki trenle Ankaraya d!Snmuştllr 
l\IAARJF VEKiLiNiN Alı'YON-

DA TETKİKLERt 
Afyonkarah\sar, 13 (A.A.) - Ma

arıf Vekili Hasan Ali Yücel, dlln res
mi ziyaretleri milteakıp Ali ÇeUnka
yıı EnsUtüsOnü teftiş etml§ ve öğle 
yeJ'l"eğlnl llııede talebelerle birlikte 
ycmlıtir. 

Yücel, öğleden sonra Ensıitü salo
nunda topla11DU3 olan ilk ve ortaokul 
ötrf'tmenlenle umumt meseleler ile 
tedrL ve terbiye işleri llzerinde gö
rüsmelerde bulunmu, ve Cocuk E
sirgeme Kurumu pansiyonunu gez
mıv ve Afyon Yardım Sevenler Ce
miyet: ~rafından tertip edilmiş e..~ 
sergisini açmıştır. 

.. eferrik: 

Cümhuriyet Balosu 

için HaZ1rlıklar 
Cümhuriyet bayramını kullamak 

için le§ckkill eden komisyon, bu se
ne Cfmhurfyet balosunun villyet bi
nasında verllmeslne karar venniıUr. 
Binada yııpılması lilzumlu olan tesi
sat vücud• getirilmektedir. Bayramın 
her senekinden daha milkemmel ol
ması içiıı hiçbir fedaltlrlıktan çeki
nllmlyecektir. 

Mekteplerde lzcl teşkUAbnın nok
sanları tamamlanmakta ve egzersiz
ler için hazırlıklar .Yapılmaktadır. 
Aııaarayr gidecek izcilerin geçen se
neler İstanbulda merasime iştirak e
denlerden seçilmesi kararlaştmlnuş
tır. 

KAP'l'ANLARIN İMTİHANI 
Kaptan ve k.lftvuzlann imtlhanlan 
İkb.clteşrin ayında Deniz Ticaret 
mektebinde yapılacaktır. 

YAG FİYATLARI - Bugün topla
nacak olan FiyaUan Murakabe Ko
misyonu, krema yağlannı nevilerine 
göre ayıracak. her bir nev'e bir tıyat 
tayin edecektir. 
HİLELİ SABUN - Malatyada sa

bun yapan Mustafa, tartıda alır çek· 
mest iı;ln sabunlara taş tozu karıştır
dığından, imalAthanesi kapatılmış. 
sabunlan müsadere edilmiştir. 

Sıhhat Vekaletinde 
Yeni Tayinler 

Ankara, 13 (TAN) - Sıhhat Vf:
klleti mtlstepr muavini Süleyan tcf
tiı heyeti reisliiine, teftiı heyeti reisi 
Osman lamet müstqar muavinlitine. 
Denizli sıhhat müdürü Rıfat Vana, Or. 
<ludan Atıl Çankırıya, Hakariden Ha
bip Burdura, Niğdeden Naci Erzin
cana, Gümü:ıhaned,.n .Muhli• Orduya, 
Burdurdan Nazmi Muğlaya, Ellızığdan 
Necmettin Diyarbakıra, Erzincandan 
Reşit El6.zığa, Bingölden Cemal Niğ. 
deye, Mardinden Remzi Denizliye, 
Çanlı:mdan Atıf Mardine, Vandao E
min Giımüşhaneye, Mudurnu hükUmet 
tabibi Naci Bingöle, An'kara merkez 
tabibi Kiznn Hak!rıya tayin edil
mişlerdir. 

KISA HABERLER 
L~UlLTKREDE. 

e Loadrı, ili (A.A.) - Amerika lllrletllı 
devletleri bava tnOdafaası bıtkuınandaru Ge
Dcral Chanc7, J'&nıada lı:urmayınd&A yllzba• 
ıı SıvllJe oldufu halde, d!l1' Amcrilıadan ta.r• 

yare ile Lon4rın ıelmlıtlr. OeMr&I Clıaney, 
hav.a bOcumlarına ırar11 tnırllterenin ınOda· 
faaımu n sivU balkııı bombardımanlarını DIU. 
ıahlt ufıtllr tetkik edc«ktlr. 

e CebcUtarılı, ıa (A.A.) - Rcutcr: lnıı;ll· 
teuaın Madrit btlJillı: cicisi Slr Samuı:J 
Hoare, dOn alcıt.m bura7a ııelmlıtll\ Alıcsiras 
lspan70l aek.t valisi General Mmıo Orende. 
Sir Sımud Hoare ıı .. ııuartcsl ctına Cebell
urık nlilitı lınnaftıııta nrilıcek bir atı. :re· 
melinde buluaacaktır. 

KUMANYADA: 

e Baı.te .. 11 (A.A.) - Sallhl"9ltar bir 
aıenbadan tebllf olundufuna ıısre, RoıualtJ'&da 
TilrkiJ'e ve Yuııaalataııa petrol .,.e mOıtııltau 
ihracatı durdvnılauıaıııtrr. Yalnız hQk(l."llc\, 
bu m•bsullcrln memlelıet dctiıtlrmcmeslnl te
mlıı zımnında tlddetll blr koııuol tellal lcln 
tedbirler almııtır. 

İSVİÇREDE: 
• Ccnc\'re, u (A.A.) - tavlcre ıri~ 

en•tlttısOncc npıb.n ve Cenevre ıuetesl ıa
rafmdan neıredllon bir tetkike ır;llre, Avrupa
da hasat ıcçcn sene1e nlsbetle y!Ude 40 nok· 
sandır. llU denberl .. dOıtlk mab•ut tıu ae
ııeninkldtr. l'ılacarlatan. Bulcarlat.an. Roman· 
J'a " Yuııoılevırııda mabsul ancalı bu mem
lelıetler lhtbıcıeı hrtııa7ablleccktlr. 

BULGARlSTANDA: 
e Sofya. IS (A.A.) _ ıcnt Borla. Rırbf

,.., Nasın O..Crı1 Daakolov'u kabul ttmlıtir. 
Alınan MıuU Hum, yaluııda Bııll:ırisuııa 
ııelecektlr. 

ALMANYADA: 

• Jılllaih. lS (A.A.) - Matbuat fılerl 
aefi Detrleh'ln daveti Oı:erlM Mllll Faılst 
ıuaıeclleı HDdikuı umumi kltlbl Gul'!lel
nettl ile Oloraale d'Jtıtla'nm c!tnlıtllrtl O.,,da, 
MUnih'e ıelırılılcrdlr. ZiJ'ıretlerinln S•J'Ui. 

beynetnıllel bir nzetecililı caml,.tl teıkil et• 
mııktlr Teni Avnıı>a npmıaın premiplcriıı
den mUlhem olacılı olan bu ecmbct merkezi 
Parlat• ohqı f .. hedllmlı bulunan beJ'ııelmllel 
ıa:retedler federaa70nanıın :rerlne kaim ola· 
calıtır. 

HİNDİSTAND& 

ıa (A.A.) - D. N. B. mu
ıöre. Trieste'de çıkan Plc

ıaz.eteli ~attan aldılı IU 
vermektedir: Yugoslavyadan 
Romanyayı Trleste')"e balh

olan otomobil yOlunun inşan 
tatbik edilmek üseredir. Bu 

.RomahyQa ait ıwmı hakkın
bir anlqina attedllmlltir. ŞiJn· 

iadd Afrikada. Eritredcll Uer19"1l 
ltaıyaıı clevri7C}eri dllpnan te,elddll.. 
lerini ıerl pllsldlrtmilt*tir. İtalyan tay 
yareleri, RodeU ıöllinlln prbmcla 
Lodvar civarmdaki btthktmlarla Va. 
Jlr tayyare meydaru tesisatmı ve va
pur bflleaine refakat eden 10,000 ton_ 
hık bir lmıvuörfl bombalamlflarcbr 
Dötman ta:narelet\ Gara. Neselli, 
Aamara Te Baakı bonıbardıman et-

'Olİ§ltrdlr. GILIZ TEBLIGI 

dalı; 9.10 Birindtqria ıeceai, dtlt· 
rnan, Gamal'da bir motörlu kqlf ko
hımu:ıı tarafmdaD çarplflDlya mecbur 
cclilmiıtir. Düpnan. ıa ölü bırakmtı
tır. Bi&iıD ka71bmm bir ölll bir 7a. 
rahcbt. 

e Londra. ıs (A.A.) _ Jteuter: Hint 
mllsll!manlan konıınel lıab1al ettlll blr ka• 

rantı "Faıiet ve Na:rhlfia nhwi " .. ıcdan
- n'"'etlerlae kar11 telı batıııa lıo,..ıutu 
malıa-tte 80)'tllı Brltan7171 'bDtOn kalbi· 
le 71nbm etmek " ltblrUflııd• bulunmayı" 
teklif ttmelıtcdlr. 

FRANSADA: 
e lbrsll71, lS (A.A.) - Beaelri baba• 

daa dofmuı -urlar hıkk•nda ı 1 temmus 
" n -ili y. 14 afuatoı 1940 ıarlhle· 
riııde "lıaa lı:ararııaüi=ltr mucibince Marsil71· 
da 453 memarıa 25 ,..nlımcı memur mOıtıfi 
adde4ilııılllerdlr. alikalı Yugoslav makamları ıle 

kereler. yapılmııktadır. . ' 
Kahire ıs (A. A.) - "Teblll.,: 88-

\ 
\ 

Dıier cephelerde iıara dcier bir 
şey clmam1ttU'. 

--- -- - - - --- -
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l.G. MACLARI Tohum lslah 
Faaliyeti 

Galatasaray Dünkü ~:~i~b!~~~ .. 
M 3 1 Y • ıd• ne ıstihsa1 

edilen yuksck v 

açta - eni l burnlukl&rın 450.000 klloıra 
olacatı hesaplanmaktadır 
şimdiye kador halka 102.200 

(Başı 1 incide) 
beceriksizlikler Beşiktaş muhaclmle
nne büyük bir emniyet telkin etm\t 
ve Galatasaray bekleri her an ıerl 
oyr.ıımıyn, hatlarla irtibatı kaybetmi
ye mecbur kalınıc:lardır. 

MAÇJN TAFSiLATI 
Oyuna 15.40 da Ahmet Ademin 1-

daresınde Galatas:ıray b §lamııtır. 
Fııkııt bidayetten lUb::ıren hllkimlyeU 
'!le alan Beşiktaş üstOste yaptığı hfi
cumların ilk semeresini 16 ıncı da
ldkad.. İbrahimın, direğe vurup, geri 
gelen topa attığı güzel bir şuUe gör
müş ve bu ş~kilde devreyi galip bi· 
UrırJye muva1fl\k olmu~tur. 

İidncl devrede rüzgtır knrŞ151nda 
oyP.amasın& rağmen, 8eşikt8i yine 
tehlikeli olmaktaydı. Nitekim on al
tınl'ı dakıkad;ı solııçığın şiltune bir 
•ynk ı:ıkaran Eşf k. kendi takımına 
ikinci golü de yapmıştır . 

Bundan sonra Galatasarayın sey
tek akınları görülmil" e de, birer ne
tice alınamamıştır. 29 uncu dakikada 
Şeref güzel bir şiltle ilÇ'Ün<:Ü SB.YIJ'l 
da çıkarmıştır. Galatasaray şeref ıo· 
lunll, oyunun bitmesine sekiz dakJka 
kala Satafimln k::ırışıklıktan istifade 
etmesile yapmıştır • 
BEŞİKTAŞ: Mehmet Ali, Yavuz, 

En-.·er. Hüııeyin, Halil, Rlfat Şakir, 
Hakkı, İbrahim, Şeref. Şükrü. 

GALATASARAY: Hızır, Faruk. 
Adr..an, Musa, Enver, Eşfak, Salim, 
SallhatUn GOndilL, Boduri, Sarafim. 

BEYOGLUSPOR '.VEFA 1 
Bü.Yilk maçtan evvel Beyoğluspor 

Ue Vefa oynamışlardır. Beyoğluspor 
bir~cl devreyi 2 - O ıalip bitirdik
ten sonra, ikinci devrede iki ıol da
ha atmııı ve bir eol yemiş ve maçı 
f - 1 kazanmıştır. 

1. SPOR 3 • ALTINTUG 3 
Seret stadında ilk maçı lstanbul. 

sporla Altıntuf yapmqladır Binncı 
devreyi İstanbulspor 3-2 calip bitir
mıı, ıkinci baftaymda Altuntui bh' 
ıol yaparak beraberliti temin et. 
miıt1r. 

FENER.BAHÇE% - BEYKOZ O 
Dün yapılan lii maçları içinde Ka

dıkÖyÜndelri Fenerbahçe - Beyltox 
maçı da ehemmiyetli idi. Beykoz daL 
ma iyi takımlar karşuımda muvaftak 
olmakla iıtihar etmif olduiundan Fe
nerliler maça çok ehemmiyet veir
yorlardı. 

Birınci devre, her ilci tarafın da çok 
çahllJUlSJna raimen ıolsliz ıeçmiıtir 
İkinci devrede oldu'kça cayret sarfct. 
meye mecbur kalan Fenerbahçe 2~ ın• 
cl dakıkada Nııcınin ve 40 ıncı dakika
da da Niyazinhı ayağilc ıki gol çıkar. 
mış ve 2.0 galip gelmiştir. 

Fcnerbahte: Nuri, Muzaffer, Leblp, 
Ömer, Esat, Fikret, K. Fikret, Naci, 
Yaşar, Niyazi, Basri. 
Beykoı: Hayri, Bahadır, Sadettin, 

Cahit, Kemal, Mehmet, Turan. Kl
muran, Şahap, Ali, Kazım. 
SÜLEYI\tANİYE 2 - TOPKAPI 2 

Fenerbahçe stadında ilk maçı Süley. 

Almanya Üzerinde 
(Başı 1 incide) 

sında Heklngen'de bir alüminyum 
fabrikası. Waldeck'de hır elektrik 
santralı, Essc.n'de Krupp fabrikası, 
Tc.rgan'da bir yüksek lırın, Bıtter
Celd'dı.: bir mııdenl malzeme fabrika
sı ve Amsterdam'da Fokker tayyare 
tabrikaSJ vardır. 

Colognc'dc :ve Hanovre'de petrol 
depoları Hamm ve Cologne'de emtia 
garJarı, Dortmunde - Eins bentleri 
ve müteaddit du mıın tayyare mey
danları bombardıman edilmiştir. 

Sair bomb::ırdınıan tayyare filoları 
da Man~ limanlarına ve Grlı - Nez 
bumunda uz.un menzilli topların mev 
zilerine hücum etmışlcrdJr. 

BİR GEMİ KAFiLESİNE 
HÜCUM EDİLDİ 

Sahil muhafaza lrumandanlıll ehı
tlndek! tayyareler de cumartesi günü 
Norveç sahilleri açıklarında gemi ka
filesine hücum etmişlerdir. Bir düş
man iaşe gemlst hasara uğramıştır. 
Diğer gemilere mitralyöz ateşi açıl
mıştır. 

Pazar ıecesi de sahil muhafaza ta7 • 
yarelerinden müteıekkil bir filo iır .. ı 
altında bıılunan Fransada Lorient de 
elektrik santraline muvaffakıyetli bir 
ltücum yapmıştır. 

Bu harekAta iştırak eden tayyarele
r imizin hepsi üı;lcrine dönmüşlerdıı. 
Du,manın bir aiı bombardıman tay
Yllresi şark sahillerinde bir baraJ ha. 
!onu kablosuna çarparak denize düş
miiştUr. 

ALMAN AJANSINA GORE 
Bcrlin, 13 (A. A.) - D. N. B, bil

diriyor: Bir kaç İngiliz tayyaresi. 12 
13 Birinciteırin gecesi, Berline ve cl
varma hücum etmişler ve infilak ve 
yangm bombaları atmışlardır Bir u
ker ölmüı ve sıf'ınak W,mdı bulunan 
bir çok sivil öJmüı ve yaralanmıştıı 
Bir odun deposu ates almıştır Bir 
yangın bombası bir hlstahanc civarına 
di!er bir bomba da bir darülaceze ci
voırma düı;muı;tü .. 

Maisky, Londrada 

Sığınakları Gezdi 
Londra, 13 (A.A.) - Reut~'ln dip

lomatik muhabirinin öğrendiğine gö
re, Sovyet BOyuk Elçisi Maısk.i ve 
refıkası, yanlarında Amiral Sir Ed
ward Evans olduğu halde, Lord Ha
llfax'u. daveti Ozerlne, 11/12 Blrln
clteşrin gecesi b:ızı Londrı\ sığınnk
larını gem11ılerdir. Büyük Elçi, sıtı
naklarm blrlnıtP halle tarafından al
kulanmıstır. 

• day 55.050 kilo arpa ve 14. 
!21~mye ile Topbpı yapmJl}ardır. ~er da yı;l.af dağıtılmııtır. 
ıkı taraf ta çok ıayret sarfetmele:ınc Bu sene iyi mahsul alan 
nim.en i~er ıol çıkararak ,.enııf'- rinuz, yeni ekim devresine bO 
memıflerdir. iştiyakla girmiştir Ziraat 
ATLETİZM ŞAMPiYON ASI 1 bu sahıtda k~yltıy~ yapmakta 
Askeri mektepler aramadaki atle- yardmu. bu sene &eıu:ılctmıy 

tlzm .-mpiyonaaına diln de devam e. vermiştir 
dilmiıtir. Neticeler ._-ıa.rdır: . Rundar. başka Antalya sıca 

1500 men.: Cavıt, Sıtkı, Şunıek nebaUan ıslah lstasyonun 
4 38. edilen çeltiklerden 2000 ve 

Uzun atlama: Mehmet. Yqar, Ce- iyi cins çelUklerlndcn 1000 
mal. 6,~2. . . . Boyabat çel~ik komisyonuna 

Dısk: Ham, N~di, Emin S7,61: . miştir Bunlaı. bu sene çıftçil 
200 metre: Halıt, Mehmet, Hılnu zi edilecektir. Bu yardıma 

23,3 senelerde de devam edilecek 
Derecelerin bepa 7ai rekordur· mm takada yüksek vasıflı çel 

Belediyede : 

Hayvan Kanlan 

Kesilmeden Alınacak 
Mezbahada kesilen haranlarm bn

larınm daha çok iaifadell bir hale ge
tirilmesi için belediyeye yapılan tek
lifler tetkik edlmektedr. Son olarak 
yapılan bir mtlracaatta ba,.vanlarm ba 
ydtıldıktan sonra hir ilet vaartasilc 
hariçle biç temaı ettirilmeden kanları. 
ntn damarlarmdan cam baloalar içine 
çekilmesi teklif edilmiıtlr. Ba ınuetle 
kanlardan daha ıenif miQuta. battA 
tababet sabumda ela iatifade edilebi
lcceii bildirilmektedir. Beledi7e bu 
ıı3Ulü tetkik etmektedir. 

HALKIN lSTEKLERl - Villyet 
budutlan dahilinde mebaalarm yaptıtı 
tetkik ve temaslar esna11Dda balkın 
istekleri ayrı ayn tea~t edilerek be
Jf'diye ıubelerile kaymakamlara 16n
dt nlmi1tir. Bu istekler. lberinde ali. 
kadar daireler meşp1 olacak ve en 
colt ay ııon11na kadar kendilerinia me
sai çerçeveaine siren itleri yapıp rap
madıklarmı ve mqcal olup olmrya_ 
caklannı belediye reialillae ve vlllyet 
makamma bUdireceklercUr. 

Göreledeki Deniz Kmsında 
Boğulanlar 33 Kişi 

Fazla yolcu alan bir Jelkenll ka
yığın Görele açıklannda battığını ve 
30 kişinin botuldutwıu iki hatta 
evvel haber vermiştik. Bir Giresun 
telgrabnı. nazaran, bu kuQa kurban 
lidenlerin adedl 33 e çıkmlf ve yel
kenlinin kaptanı adJ.1797e vedlnüıtir. 

İzmirde Sayım Hazırlıklan 
Tamamlandı 

İzmir, 13 (A. A.) - VılAyct huıtu
du dahilinde sayım bazırhklan taml.n 
lanmıştır. Vali, merkez ve merkez< 
ballı lı:oylerde kendilerine vazife ve
rilen bütün sayını ve kontrol memur. 
larile yedeklerini sah glinli Alsancalt 
ıtadyomunda umumi bir ıoruwmeY" 
davet eylemiftir. Bu toplantıda me
murlara talimat verilecektir. 

lngiltere Üzerinde 
(Ba$ı 1 lncideJ 

ğer binalar harap olmuı veya 
hasara uğramı§tır. Bir yeraltı şi. 
mendifeı istasyonuna bomba düş 
müş ve bazı hasar olmuştur ~ 
lü ve yaralı varsa da bunların 
sayısı öyle korkulduğu kadar de. 
ğildir Çok daha azdır. 

Mldlands'in bir şehrinde evlerde, 
Ucarcthanelerde ve diler binalarda 
çok mühim hasarlar olm111tur. Bir
~ok yanym çıkmıştır. Bu mıntakada 
itfa.ye bilhassa vazifesini mükemmel 
yapmıştır Bu sabah çok erken yan
gınlar söndürülmüş veya bastırılmış
tır. Bırkat ölü ve yaralı vardır Bq
ka taranarda, ba%1 yeler hasara uı
rıunış ıse de alınan r&Porlarda bu 
hasa:-U.nn aiır olmadığı ve 7arab ve 
ölil sayısının da keza yüksek olmadı
ğı bildirilmektedir. 

ALMAN TEBLIGt 
Berlin, 13 (A. A.) - Alman tebli· 

'inde deniliyor iti: 
"Londrada, hafıf Alman tayyare te. 

ıekküllerinin başhca hedefini Thames 
nehri kavııinin ve Ostindia tezılhla
rmm ıimal mıntakasile Londra köpril
sünün iki Panmdaki mmtalralu t-.kil 
cylemi~tir. Vktoria parlanm şarkır.d:ı 
ı'!labetlı atıılar m!i,ahedf' olunmuştur 
Waterloo .carma müteaddit l.omba i. 
aabet etmııtir Milnaulltm ddcl bır 
inkıtaı be~lenebllir Geceleyin, Alman 
tayyarelen dndiizlı:ü taarruzl.r ~na
sında Londranın merkezinde çıkarıl
'.!!1' olan büYilk Van&mlan ıö•mü,ler_ 
... ·r. 

Cenubi İngilterede tek baıtarma v.: 
alçaktan uçan harp tayyareleri iki as
ker kampına taarruz etmltlerdir. Bi. 
~l~ •iır hasara afratılnuıtır. Keza 
1~1 ~ınan.da haaarlar yap1lmı1tır. Has
tınc de ıımendifer tesisatı tahrip olun
muştur. ~ir havaıazı deposu ateş 111.. 
mıı ve müteaddit bina harap olmuştur 

Geceleyin, bilyUk tayyare teşekkül· 
lerl lngiltercnln merkezinde miltead· 
dit ıil!h fabrilı:alanna hücum etmi\. 
!erdir. Şiddetli lnfillkler ve yanrm
lar bu hlicumlarm tesirli oldııiunu 
cöıtemıiştir. 

Bir Alman denızalh cemlıi cem•n 
25 741 tonilltolak bq ıiUhh tlcarf't 
vapurunu batınnııtır Baıka bir de
nızaltı ıetnisl de ceman 16 soo tonill. 
1olulr vapur batırcbimı bildirmietir 

Adeti üzere, dütman ctmdüzden 
Alman topraklarına taarruz etmemiı 
tir Gece vakti tnciliz ıa:nareleri !>ir 
çok yerlerde Almanya üzerinde uç11Ju~ 
lardır Bunlardan bir kaçı BerHne ka· 
dar ıelmlıtir. Buraya atdan bombalar 
maddi hasar yapmam11tU', Sıfmaklara 

tamlınint ç:ılışılacaktır. 

Çoban Kurdu Öld ·· 
BJganın Yaygın köyünden 

yaşında Salih otlu Mehme 
arkad~ı çobar. İbrahim oğlu 
tarafından saldırma ile öldUrO 

Me7.bahııda çalışan Topııl 
de, lSlle yemeği esnastnda 1 
botazında kalarak ölmüştür. 

Poliste~ 

Yangın 
DUn Heybellada yine bir 

tehlikesi aUatmıştır. Saat 11 
yQk tur ;rolile Mnkrijils 
sındald çıunlıklarda yangın 

tır iUalyenin vaktinde ye 
yesfnde 40 - 150 metre m 
tundı.lıkla, bunlann araaın 
kadar çam yandıktan sonra a 
brılmıştır. Yanıının neden 'ık 
kik edilmektedir. 
AP.KADAŞINI YARALADI 

latad:ı Karabaş tiyatrosunda 
Hilsnil ile arkadaşı Burhan 
rekabet ,.Oı:Clnden çıkan itli 
Burhan, HilsnQyQ bıçakla 
yerlerınden yaralaın11tır. 

VlTR.tNt PARCALADI 
Balilin idanıslndeki 137f num 
tomobll Sultanhamanu cadd 
ıeçer.ken, 22 numaralı gramofo 
tauısına çarparak vitrinleri p 
mı~Ur. Şoför ynkalanm!§ttt. 

Yurttaş: 
Yaratmak bet ıC7dca Oaçe • 

makttr, derler. 
Oeniı 7Urdumıuua lıeı lılltealnl 

dırmek oaun bOtOa aen•inllklcrial 
7ilcclitindc kullanmak lcln aayuaıa• • 
llll)'a ıauhtacız. Bunun i11ln ele a 
"'l'J&Ull ve halini çok ()ol tanımalı " 
tir. Bu itibarlı 20 ILltTEŞRI N I' 
ırtınll 71pılacalı. olan ıenel n11hıs 

aı• dnlet " ulus lcln llneıul ~ 
bir it oldllfunu blriblrlmbc antıt111s 

BAŞVEKALET 

Iatıtlstl'lı. Umum MOdOrl 

Lüzumsuz Münak 
(Bap 1 in 

min Yalmanın b<Syle bır meyil 
nıadıtmı bilmez detiliz. Fakat 
daınnı:ı yasılarmdan böyle bir t 
alınmış olmasmı sadece i:Ji • 
menedemez.,, 

Falih Rıfkı Atay, eski ve ,.eal 
kitaplar1DJ kısac.ı mukayese 
sonra di70r ki: 

"Cümhuriyet mckteplerindeki 
ıan ve gurur, his ve anane 
kisinden ıüpbeaiz daha çok baki 
ıüpbcaıa daha çok sailamdır. 
J~ıma Ahmet Emın '( .. 1manııı 
den kitaplan baklı:mda sırf v 
"e hükumlert taallQk eden tetk· 
tenkitleri varsa, bunlan tarih k1I 
na bıldirmesı llzıır aelir. Sadece 
htların dibeltil9':eiinden cleıtil
biiyilk aleni tetekkür mana 
dahi emin olmasmı rica ederla.. 

Ve nihayet mıaharrir. 
tô7le bitirl7or: 

.. _ Eski eserler meselesine 
hemen şwıu iddia edelim ki, 
yat cedldenln biraz qdalı dllıoi 
lamak için bile öyle bir, iki seD 
raol l'arsl okumak kAfi gelmeL 
le divan edebiyat ve ID!iadı m 
rfn1 kavramak için arabt ırartl 
ııı. mllslüman medN!SCSinin 
derslerinden de imtihan verme1' 
eder Eğer arap harfi devam 
olsııydı dahi. bu menşeleri yine 
lebt-lere ı;erhJerle okutacaktık. 
şeyı yenı alfabemizle yapabUlriJ· 

"HulAsı. makalenizdeki esas 
ler, zater. sakattırlar. MUnakal3 
bakımdaL. ne kadar IQzumsu' 
!:>ugüı megul olmamız ıtızım 
ana davı. ile aykınlıll ba 
da ele.den vakit.izdir .. 

Vichy'nin Kararları 
Vichy, IS (A. A.) - Anayasadl 

lahat ,.apdmca:ra kadar, hükt\ftl.C
liyet ıamwnl mdılerinin taali 
tatil ııuneye karar vermiıtır BO 
rarla hllktlmet vilbet ıımumi 
teri toplantısının siyasi bir t 

meydan vermesinin önüne cecnıc• 
tcmiıtlr 

cırmemiı olan buı lıriınaeleı 
mııtır. 

Ölüıer ve yaralılar Yardir. 
Hollandadalı:ı •erlere ,enıdet' 

çok 1nıiliz bombalan atılmı,uı 
lı.eri hasar olm..mqtrr Fakat bir 
ıafır olmak üzere evler hasar• 
ıruttır. 

Müteaddit carpıpnalar 
dilıman zı na tanarai taybt 
tir. 7 Alman tanar•i itslerinc 
memlftir. 



BEOE~I 
Ec:nebl 

l(r 
1 sene • 2800 Kr 

6 Ay 1500 .. 
• 8 Ay 800 

,, 
1 Ay 800 • 

• • 
ıy t:e ı 

~01l: Ömer Rıza Doğ,.ul 

is~er Roosevelt diin söyle
"dtğj bir nutukln Amerika. 
t asctıni izah etti. Bu styn-

e -/1 ~1,.inri nok•n ı. Avrnn:ı 
il dıktntörlcrinln münferit 
~terek her tecaviiz hnrek<--
8~Şı gclınck ve bu hareketi 

lil~ l'tnıek, Amerika •ı bu ~e
;'ll'flnn kn""''lll''lk "rkil 

1 
"aınaktır. ikinci noktası, 

:tl.~Jin mii terek hnrekct 
?• ~l?iinc :knrsı gelen \'c de. 

o ın· • 
~ k 1~ ıt" hı~da her \.'yı vrıt> 
le: 11d•r oldu:.runu islrnı eden 

tcl'l' yadım etmektir. 

ltj~tr de\: lt>tlerinin :Tapnnvn 
l / 11c Nm~erinin Amrrlkr 
~l'\ı:dc ~ nrıtı(;,'I clei{;siklik 
~'tl:uının sili\hlnnma fn:ıliyeti. 
ilır_ ~ırm:ı'ktan 'hrm•ttir. A. 
Clt:~b'ı ieabındn sil!-h:ı silnhla 

ı :. l' t'tmek ve ı;;i!ahın snt-
hıh~ıılahıa yıl·mnk kin, ıren iş 

ııı llrın,n. ,,e ı:enırln lmkBn. 
ldi(·llli.isn:.ıdesi nisbetinde n. 
P. 

1rıc sil~hlnnıvor. 
<\'jj •• ~ 

lik tı Zunde demokrasinin en 
ıılllilnidi Amt>rkanuı bu fiİ. 
~}· a"ındn ve Amerikanın in 

e;ı· e Yardımını p,l'nişl!'tme.. 
't it, Çünkü simdiyc 1rnı1nr 
11 b\n~ıi'ıbiyetten mıı:Yl\ıbi
İlı~t ''an vahut ı.1fü'nfnn vn 
a e kalnn rl mnk,.n i cephı 

O ~;:ııza ı:{C(mc1· imld\nmı cld<' 
'l~~~e A V!'Unanın çiğnenen 
i.ıı"' ~ ... ~:. •·•· ı.~·--iyct mücn 
~ gırcbıleccktir, 

"ika b • • 
<J >':;ı ... ı, .. nı? u .sıy?<;c~ı. tutma: 
.. ~ ...,, """"".,, ıçın yen• 

cır bnşlnngıcıdır, 

~: 
'~?.tıyndan gelen habrrlcrc 

l~ak"e, J:ıponynnın mil 'er. 
hı! ını tcsit için, ittifakın 

ıtı ~n iki hnftn sonr:.ı mu. 
~ ııy hır nıiting oktedihniş ve 

- ;ı linricive Nn7ın mitin. 
~ 11l:ıra hi•nhl'n söı. söYli. 
~i . harp talihi mil ver dev· 

;rı. ole ·hine ~önıHil!ii tak. 
ltı ıırıonvnnın bu devletlere 
baıı edec('n.inl nnlntmı ! 
i )' \"a mihver devl,.tlerine 
tı ,'tdırn edebilir. Fnkat ne. 
ıı t'h nasıl? 
·~~~ et ml'<'hul. BnJki de C· 

~ llıcçl•u1 kalacak 

f ~aki Almanlar ~ 
.l ~'.Yadaki Alman nskerk. 

tr. ·), llın 700 binlik bir Ro. 
'ld~kdusunu terbiye ile meş· 
daıı tan onro, vntnnlnrına 
d~ tcekleri A1mnu kaynak. 

o bildiriliyor. 
bnl n, Mnl'nristnn ile nn. 

~ 'tı d ~ek ki, bu ordu ona 
1 ili!' d t. Romnn. ·n. Bulrtnris-

11 e nnlnştı. Denıck bu 
1tl~ llulgnrlstonn karşı dn 

'.I: ~ti l'llıyor. Romanya Sov-
°b.1 de nnlnştı. B~ ordu. 

~~ ita ara karşı hazırlanma. 
~ ~l;ı\).ap· eder. Romanynntn Yu. 

IF il'İtı. ılc bir dnvası bulunma. 
'tlal\d bu ordunun onn karşı 

·~~t ığı iddia edilemez. 
l ''tıb lloınanyn, Almanya h•ı· 
• ~)' t?ı>nislı>Hi ve hu hurlurlu, 

lıtd " hesabına korumnl< i~in 
~ lı~a ihtiyaç vardır! 

TAN 

TaR.vimden 

""'~--bir ~aprah 
(azan: Sevim SERTEL ·yor? 

A eş Altında 

Sığınakta 
-Golf 

Satranç 
Bebek Evi • 

Oyunu 

lunaya dedim ki: 
- Otcllo yu tenkidinden 

sonra Şehir tiyatrosunun müda
fiı sauu hücum ediyor. Neden ce
vap vermiyorsun? 

• ngllizk•rin en büyük zevkle-! Bir muharrir Londra sokakla. 
rinden biri de spordur sn., rın-iı> rast geldiği blr manzarayı 

hassa golf. kriket ve tenisi pek şöyle anlatıyor: 

- Ben ilmi itiraza cevap ve. 
ririnı. Bana uzun seneler Pariste 
oturdun, klasik piyes oynanan 
tiyatrolara bir ke.re ayağını bas
madm derlerse ne diyeyim? Bu 
gibi tiyntrola.rdıı veba, kolera gi
bi hastalık yoktu; ben de çok şü. 
kür köt Urüm değildim. l\1uhnfa7nsı Almanlara tevdi eôi :c .. Kf.;;!~il""' petroı tonklarıntlan bir kr~m1 

(Askeri l\f uharririmiz 
Yazıyor) 

bır ordu vucude gctirdiklerıni 
yazıp duruyorlar. 

severler. İşte kücüklüklerin:len cıBir mahallede, önüme cephe. 
hu ovunlara ahsan f ngilizler şim ıeri adeta bir bebek evının ka
di harp içinde de olsalar, bu ii- oağı gibi kaldmılmış ilci ev çıktı. 
cletlerinden vazgeçmemektedir- Sanki karşımda, oyuncak dük. 
ler. kanlarında içleri teşhir edilen 

- Sen geçen sene bir artisti 
beğenmişsin, bu sene niçin be
ğenmiyorsun? diyorlar. Bwıa ne 

renner mülakatının harp 
3 - İtalyanlar, butün ou pa

tırtılnr devam ederken, bir taraf
tan da Arnavutlukta General 
Geleso nun kumandası altındaki 

Mihvere ileri 
Balkanlara 
Askeri P~anl 1 asktn kuvvetlerini mütemJdiyen 

takviye.• etmektedırler. 

------------------------Bu plinlarm ilk tatbik adımı Vı· 
yanada atılmış, ıkincisi de Bren. 
nerdc- ~rarlaştınlmıştır. Umum 
hedcl şudur: İcap eden butUn ted 
birleri e\-vclden lmak şartile Al· 
manlann Karadenizc, halyanlarıı 
re Adalar dımizine inmelerim ko 
laylaştırmak 

başlamışlardı. Viyann hakem KU

r&rile Romanya ıle .Macarıstan o
rasında • hiç bir iktısdi ve etnog
rafık şarta ehemm.yct vermel<:sı.. 
zın - iki parçaya böluncn 'fran. 
silvanyanın şark böıgesı Mac<ır
lara verilmiş, garp bölgesı ıse Ru. 
menlere bırakılmıştır. Bu taks m 
tarzının hedefi, sırf askeri bir 
mahiyettedir. Romanya ile .l\fa
caristan bugün "milli ad., !arın-

1 - ~alynn gazetelcrı son za
manlardı. . lısırdak• harp hare
kaunın uzun :ınm,nna miitevnkk r 
olduğunu çunku oradakı Jtdula. 
rınm pek çct n bava ve arnzi 
mi.tşkuliıtına karşı uğraşmak ıncc 
buriyefnde kalnc:.ıg nı habl:'r ve
riyor. 

5 - Geçen haftadanberı lt ıl
yanlar Arnavutluk • Yugoslavya 
hududt ndald üç fırkadan mürek
kep kuvvetlerini oralardan c(•ke-
rek Yunan hududuna sevkctmış. 
lerdir. Yugoslavya hududunda bı
rakılan bir fırkanın vaz fesi, o 
havalideki Arnavut dağhlar•nı 
nezaret altında bulundurm.ıkton 
ibarettir 

dan başka bir varlıklnn &alma. 
y.'.ln iki askeri Alman mıntaka- örülüyor ki Brenncr ınü-
sından başka bir şey değildır. Vi. . lakatınd~ knrarlaştır:la? 
yana konferansında hiç bir siynsi askerı Balkıın _planlarının hed~fı, 
mesele halledilmemiştir. Zaten Alma~lnrın ~os~enceyı, ltalyon: 
harp içindeyiz. Siynsi meseleler ların ı~e. S~la!1 g elde etmel~rı 
harb·n içinde değil, sonunda haı. j gayele~ını ıs~ihd~f etmektcdır. 
led ·u T il . Bu vazıyete gore Italynnların pek 

1 • r. ra~~ vıınyanın maıum yakın zamanda Arnav.utluktan 
tak~ım şekli ile Sovyetlere karşı bir ilerı hareketine teşebbils et
butun Karpatlar hududu boyun- leri beklenebilir 
ca Macar muhafızlar ikame edil- mc · 

Geçenlerde, ayni zamanda on. 
lartn soğuk kanlılıklarını ı.töst"
ren şö:vle bir vaka olmuştur. Bir 
pazar günü Londrada iki mühım 
kulüp ıırnsında bir golf maçı var. 
dı. Stad:ıı·om hıncahınç dolu idi 
Bir varım saat kadar ovun iler
lem i<:ken bird1.·nbire •1f11 1,ta bir 
ıakırr. siyah kuslnr beHrd ve oir
nz sorıra da alarmh:r calm:ıva 
1•-ı<:ladı 

Kimsı.: tınmadı b"le; nerkcs 
rnrıcla meşguldü. Ancak dü~
mnn tayvarcleri tam başlnr tize.. 
rıne gelip bomba atmava başla 
yın<:'a ~ıoerlere girdiler Fakaı 
bir varım saat geçip te ucakbr o 
·"ffitte(l U~aklasınca yinP herke~ 
... tadvomun yolunu tuttu Bir on 
bes dakika icindc ovuncular es
ki intizamlarını buldular vP me. 
C'~ devam ·dildi Londranrn bazı 
\·~-leri oteş altında yanıyordu. 

* * 
Bebek Evi 

şağı yukarı her gün her ge-
ce bombalanan İn~iltere. 

da tabıidir ki bir çok zarar ve 
ziyan olmakta bombalar paUa.. 
makta. evler yanmakta yı!d. 
makta. canlar telef olmaktadır 
Bu 2Ünkü şerait nltınd:ı bunların 
hepsi tabii! Fakat hazan öyle tu
haf hadise ve vakalara tesadiif 
edilmektedir ki, insan aklı şaşıo 
kalıyor. 

hareketlen sahasında ılk 
net ceı;i, Romanyaıun Alman CJr
dusu tarafından sess,z sadasız iş. 
galı şeklinde tccellı ettı. Bu ha. 
rekeun askeri bakımdan hedefi 
ve şümulu gayet sarihtir ve 
Brcnner muıaıtatmda Boıkan 
meselelertnin muzakerc mevzuu 
olduğuna ve bu hususta mıhver 
devletJermın cmellerme uygun 
bır takım kararların alındığına 
hi~ şuphc bıra1unamal:\.tadır. Bal
kanların şark bblgcsınde Roman. 
yanın Almanlar taraf mdan işga. 
linden sonra, İtalyanların da Bal
kanJarm obür ucunda bır takım 
askeri hareketlere tcşebbus ede
ceklerine, artık muhakkak naza. 
rile bakılabilir. Romanyunın iş
galine, siyaset ve iktısat bakı
mından hiç bir lüzum yoktu; bu 
memleketin s yasetıle iktısadiyatı 
zaten m "hvercilerin elinde bulu. 
nuyordu; hatta mihvercilerin 
Rusyaya karşı gorünüşte dostça 
davranan mülay m hareket tarz
ları göz önünde tutulursa, böyle 
bir teş~bbüsün siyasetçe kendile. 
rine zarardan başka bir netice 
vcrm yeceği bile iddio edileb!lir. 
Buna rağmen m hver devletleri 
butun siyasi mülahazaları ve o. 
nun miıhım icaplarını bir tnrafa 
bırakmışlar ve Balkanlarda doğ. 
rudan doğruya askeri mahiyeti 
haiz hareketlere geçmişlerdir. 
Demek oluyor ki Brenner'de bu. 
luşan iki diktatörün konuşma 
mcvzulanrıdn Balkanlara ait ye. 
nı askeri pliınlar mühim bir yer 
tutmuştur. Bu planlardan nm.ksat 
nedir? 

miş, yani Karpat geçıtierı Alman. c:============================= 

* * 

ların eline geçmiştir. Dığer ta· 
raftan Tuna nehrinden Karade
ni~e giden yol ise Rumenlere bı. 
rakılmıştır. Yani bu geçit tc Al
manlara kalnuştır. • 

ILAVI ••• Bu g<tyet sarih vaziyet karşı. 
sında diyebiliriz ki, mihver dev. 

omnnya tşgaJinln doğrudan letler~nın Balkanlara mütcallık Gaz~telerde o1;nı.ncıılıır:ı sdlık ö- j tam pişkin olanını bulmak . güçtür 
doğruya Rusyanın :ıley- askcrı planlarında artık gızlene· f{ltJ~rı yazımlar ıçın temcıt pilavı, er- Bundan baoka herkes ekmefın wc. 

hine muteveccıh bır hareket .-ek- cek bir nokta kalmamıştı B ı:~nhk _çıbanlanna karı;ı alın.ıca~ ted- sini sever ve taze ekmek pek lezzet 
:ı • • r. . u 1 bıtlerdır Bunları bir defa, ikı defa bir gıda olduğundan her türlü vemek. 

tinde tefsiri, aktı.iel bır tel:.'·ki planlarır. ılk tatbik Adımı Vıya k · N k d ı " UA • • • , • • - yazmn yetışmez e a ar yru:ı sa Je birlikte bir çok ekmek yerler: Etı 
olarak knbul edılemcz. Çünkü nada atılmış, ikıncısı de Brenner. gene gazeteye gelen o'kuyucu mektup- ekmekle yer, sebzenin suyuna ekmek 
meselenin bu şekli alınası, Al. de kararlaştırılmıştır. Umumi he- ları arasında hel!len her hııfta bir ikı batırır. hoşafın, 'sütlaçın içine ekmek 
mnnya ile Rusya nrasındaki mü- def budur: İcap eden bütün tE .. '<i. tanesi bunlardan şikayet ederek acc. doğrar. Kavunu ve başka yemişleri bi
nasebetlerin müstakbel ink.şaf birleri evvelden almak . ~artıle, le cevap verilesini !steı:. Gazete oku- le ekmekle yemeyi sevenler çoktur Ek 
tarzına bağlıdır. İşin reel ve ak- Almanların Karadenize, Italyan. vı;cularmındır, kaıdesınce okuyucu mek te çok yenince. hele taze olursa. 
tüel cephesi tetkik edilirse, mev. ların ise Adalar denizine ınmcle- mektup.l~rmı ce":apsız bırakma'k ta midede yeniden mayalanır, gazlar çı-
hum düşüncelere mahal bırak- rini kolay! st ak' gazeıccılıkte kabıl olmadığmdan, er- kanr, mideyi bozar. Mide bozulunca 

a:ı: ırm · ,,.nHk çıbanları bahsini tekrarlama:C ela ergenlik çıbanları geçmez ... 
mayacak kadar sarih ve poziif * * zaruri olur. 
bir vaziyet ortaya çıkar ve - şim. Bunun sebebi, ergenlik çıbanlarının Ekm~kten vaz &eçme.~. yemeklerı 
dilik - işin bu cihetini araştır. ,. şl!l ilk safhası kapanmıştır .• zaten adı üstünde- genelerin der<li ekrrı1cks 2 .yem~k pekte guç b~r şey de. 
makla iktüa etmeliyiz. lkincisinın başlamak uzere olmıısıdır. Bu dert, bü!Oii yaşlarından tıJd.r Güç b~le o~sa erıenlık ı;ıban-

p · i1 B' olduğunu gösteren bir çok dr:IU- biraz sonra. yani gençlerin tnm da gu- ı ları olu'!c~ ~ır mudde.t buna katlan· 
ozıt vaziyet budur: ır ta- ler vardır: zellile ehemmiyet vermeye b3şladık- malı z~ı_-u~ıdır Ekme~n kanda yaptı. 

raftan Avusturyanın ilhakı ve Jarı bir zamanda meydana çıkar Genç t.ı e.k~ılığın de o çıbanları devam et-
son zarnnnlarda Macaristanın da 1 - Stefani ajansının Roma kız yahut genç delik n•ı, kcndis;nde tl'"dığı ~ek muh•emel olduğundan o
iştırakilc şimalden, diğer ta.raftan merkez burosunun sükutuna ra". btı çıbanlar meydana çıkmıudarı önce nur\ yenne patates yemek kana cb, a1. 

b kııtenlik verir 
da Arnavutluğun ltalyanlarca men, "Tomori,, gazetesi unvanı ya gazete okumadığı yahut okusa bi. 
zapt ve işgali ile cenuptan iki ta. altında aynı ajansın Tıranda ku- le böyle bahislere aUıl:a göstermediği Mevsım nde Yalovaya yahut Burs:ı 

n · · lı · · kud .:r... t · d bu · • kaplıc:ılarmd n birine giderek orada ra ı çember ıçıne a nnn Yuı.ıos- rulan <::ubesi, Yunanlılar aleyhın- ıçın, o Uiiu gaze esın e ış n za-
0 :r t ı ld ğu b"I iki hafta kadar banyo yapmanın d 

lavya, bu sefer rrarptan da rcvril- deki neşriyata devam etmekt"'- en yazı mış 0 u nu ' mez. C> " '"~ B haf k ergenJik ı;ıbanlarmı geı;irmek için bli-
mi~ ve büsbütün nefes alamaz bir dir. o;g~ er İtalyan gazetclerı· de u ta gelen me tuıııaı' arasında ük r d 

:r A. H. T. harfleriyle imza eden on se. Y ay ası olur. 
vaziyete düşürülmüştür Roman. Yunanlılara karşı itham ve teh- ki:ı yaşında bir delikanlmm mektu. Çıbanlar rahatsızlık. ıztırap verdi
yanın Alınanlar tarafından işga- ditlerine fasıla vermemişlerdir. bunda ergenlik çıbanlarından pek acı fı halde onlann üzerine sürülecek i. 
linden sonra Rusya ile Yugoslav.. 2 - İtalyan gazeteleri, Yunan.. -tikbet çıktı. Bu genç okuyucu: llicı, tab•i. ancak hekim reçete ile ve-
ya arasında mevcut son temas lılann zaman zaman bir !akım - Yirminci asırda hekimlik her der- rir, 
imkfını da ortadan kalkmış olu- asker sınıflarını talim mak~adile de çare bulabilecek hale geldi de, er- =============-==---
yor. silah altma almalarını, kendi a. genlik çıbanlarma hlilA çare bulamı-

Zaten .dikkat edilecek olursa. leyhlerine müteveccih bir taar- yacak mı? 
mihver devletleri Balkanlarla ruz hazırlığı (!) şeklinde fıÖSteri- Diye biltün hekimliğe çıkışıyor. 0-
Rusya arasında bu ayrılış pl§.nını yor, ve Yunanlıların bu usul sa. nur. bu kadar öfkeli mektubunu ce· 

b" el · • vapsrz bırakmak hekimlik şerefine do. 
tat ika, Transilvanya mes esme Y,esınde 320,000 kişilik yeni harp kunacağmdan. bu bahsi pek te uzak 
verdiklerı malum hal şekli ile sılahlarile mücehhez ve mua1lem bir zamanda yazmış olmakla beraber, 

- Yurttaş: 
Z•m•nımuda bDtDn ıedblrlerın müsbeı 

Hılıılere dayaıı.maaı llıım &elmekı.-dlr. 

Nllruıunun h•kikl durumunu bllmıycn dev· 
!etler her aahadd<I tedbirlerini klfl bir 
la•bC'tle ıttfhu edemezler 

mukavva kutulardan biri vardı 
Bombs ön kısmı berhava ettil:1 

halde duvarlarda asılı olan ayna 
lar yerli yerinde duruyordu. Va. 
zolara, hevkellere hic bir şey ol. 
mamışh. 

Yatak odnsında karyolanın a. 
yak ucunda intizamla katlanmıs 
bir kat pijama e;öze carpıyordt1 
Terlikler de hemen oracıkta, va 
tağın ılltında duruyordu. 

Divorum va. evin içinde hı>ı 
c~ yerli verindeydi: ne gören 

ne dokunan olmuş! Sade binanır 
· l·ı'imını vel almı<: crötiirmü .. 
Sığınakta Satranç Oyunu 

staları, satranç oynıyabil. 
mek için. ortalıkta süku· 

net hükiim ~ürmesi ve zihn"nin 
valnız oyunla alakadar olabil. 
mesi icap ettiğini söylerler. 

İngili7.lerin soğukkanlılığına 
atfrtmemiz. icap eden şu vakayı 
alnlım Ufak bir kasabanın yal
nız bir tek büyiik sığınağı var
dır T--hlik<' isareti verilir veril. 
mez, bütün knsnba halkı burada 
toplanmaktadır. 

Kndınlar yünlerini örmekte. 
erkekler de muhtelif işlerle meş. 
l?Ul olmaktadırlar. Fakat bütün 
sıl!"mak halkını alakadar eden 
diğer bir had" e de, iki kişinin 
hnftalardanberl oynamakta ol. 
dukları bir satranc;- oyunudur. 

Bu iki arkadaş. bu oyuna iki 
ay evvel sı~nnb iltica ettikleri 
ilk gün başlamıslardır. O gün, 
bugün derken. mübarek satranç 
bir türfü bitmemiştir, zira taşlar 
ve satranc tahtası sığmakta dur. 
maktadır. Alilrmlar çaldı mı. iki 
oyuncu masanın başına )(e~ek. 
t,. ve "tehlike yok!., i!';areti veri. 
linciyc kadar oynamakta, sonra 
sallana sallana tekrar yeryüzüne 
cJkmaktadırlar 

dersin? 
- Bir adam geçen sene hayat

tadır. Bu sene ölebilir. Geçen sc. 
ne ya~yordu diye artık ona rnh-
ınet okumamalı mı? 

Bir mülakatla Ertuğrul 
Muhı.ıniıı Otello nun kıskançlık 
hoilesı olmadığıru göı.tc.rdiği yn. 
zılıyor. 

- Muhsin büyiik sanatkiirdır. 
Her şc) ı .>apar; hatta piyesi bile 
oldugu gibi değiştirir. O zaman 
Otcllo bir kıskançlık hailesi oL 
ııınz. Bu gidişle mesela bir gün 
l\toll cr'in Cimri'isiııi karşımızdn 
sen etini hnr vurup harman sa
\•urnıı bir ho\'nrda gibi de göre
biliriL. Huna knr~ı Şehir tiyatro. 
sunun "münasiptır efendim" el
leri "ne büyük muvaCfaklyet! 
l\hıhsin Çimri'nin hasislik secl
.>·esini sildi!., diyivc.rirlcr; mesele 
kalmaz. 

- Siz Şehir tiyatrosunda dek. 
lamnsyon ve diksıyon yok demiş
siniz. Muhsin de cc\'abcn:"Göster 
bakalıın. Tii.rkçenin diksiyon ve 
deJdamasyonunu öğreten kaç ki
tabı vardır da biz o kitaplardan 
ders göstermiyoruz!,, diyor. 

-.1\fuhsınln sanatı ile kıyas 
kabul etmiyecck kadar fena olan 
diksi) on kusurunun ebobini şim. 
di anladım. Zira gerek o ve gerek 
yardni','1 bunların kıtaptan öğre

nileceğini zannediyorlar; halbuki 
dekJamnsyon naznriyatla en az a. 
liıkası olan bir bahistir. Öğren. 
mek için lıoca ister. Edebiyat bo. 
camız olan Tevfik Fikret mer. 
hum vaktile bize hunu öğretmiş. 
ti. Eğeı anu cderle'5e kendileri
ne istedikleri kadar ders verebi • 
lirim. Hem de merak etmesinler! 
Tereyağ çanağfoa banmamak 
şartlle ... 

- Mulı in pek memnanmu,. 
"Tiyntro alkıştan yıkılıyor.,, di
yor. 

- Mümkündür. Bundan son
raki piyesler de Otcllo gibi oyna
nacaksa yalnız binnnın değil ~e
hlr tiyntro unun da olduğu gıbi 
göçeccğinden korku~·orum. 

Takvimci 

Bir b&şka sefer, sığınağa iltica.. 
lanndıı vine doğru kendi köşe. 
terine gidip. kaldıkları yerden 
oyun1nnna devam etmektedir. 
lP.r 1$tE' üzerlerlne düsman ateş 
yağdırırken, yer altında rahatça 
oyr.anan bu satranc oyunu, iki 
aydanberi hala bitmemiştir ve 
bu ~idişle daha bir hayli de sü
receğe benzemektedir. Zira, he. 
nü:ı: vanlanmamıstır bile ... 

~~~=========="'~=====--~===== 
,~-

Ölmez mefabm.. Secaat, Hamaset deııtanlanle Turkün pnh tarihine 
cumrlar saçan aziz şehitlerimizin mukaddes diyarı." 
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Yeni bir Neş'e ve Saadet Kaynağı 
Zevk - Eğlence ve Güzellik eseri 

UYRUKLU YIL iZ 
ROBERT YOUNG FLORENCE RİCE. 

REGİNALD OWEN 
~ ---------------------------~------------- o vakit okumuş olan okuyut"Ularım. 

Maddi, mane..t biltiln eoerjllenn k•J'· 

naa> olan nQfasa ıanmuk bu itibarla mu· 
vdfaklyctli devlet ldaruinin baılın ııan· 

lanndan birisi olmuıtur. 
Yakanda ' e 

~ 
·---•·• .. •• - •• •• •• u • cclf, kendim gittim. Bir masanın ba- dan özür dileyerek, temcit pilivmı tek-

şına oturdum, şu tclgrntı yozdım. rar ortaya çıkarmaya mecbur oldum. 1 

Yazan : ANNIE VIVANTI 

Çeviren. RÜVEYDE SINANOGLU ............................ 
!lllteklm, yirmi beş bin rublemlz 

yoktu da ..• 

- ..... Ellza, Tyoka sıkılıyor. Bir 
demiryolu oyuııcağı istiyor. 

- Peki Bayan. 
Tyoka ahlıyor: 
- Ammn bak, diyor, o dQn gör

dOğQmüz gibi olsun; hani 6chlrlcri ve 
Brooklyn köprüsü glbl bir asma köp· 
rtisü vnrdı .. 

- E\•et, küçük Bay. 
- İyi ya, EWa, ne duruyoıı;un? 
- Af buyurun, Ba,.nn.. O demlr-

yolunun fiyatı seksen ruble .. 
- E. peki? 
- Seksen rublern!ı yok. 
:-llteklm, seksen rublcmlz ,.oktu 

da ••• 

- .... ElJza, parfOm kalmadı. Git. 
blr Şişe Orıgnn d~ Coıy al 

- Pt:kı Bııyan Anım .. ıU buyuruıı .. 
Flycıtı oı. lkı ruble. 

- E. pekJ? 
- On lkı rublemlz yok. 
Uızım olduğu zaman. ytrml beş bin 

rublcmiz olmaması1 hatttı on lkl rub
lemız olmaması, tuhnflmo gidiyordu. 

Anneme teJ.grnflamıya karar vcr-

"Anne, Tyoka ile ben, pek keder- Ersenlik çıbanlarından kurtulmak 
liyiz, Eve dönmek ve artık d:ıimn için bırinci tedbir ekmek yemekten vaz 
serJnle kalmak istiyoruz. Bize ho- geçmektir. Ergenlik çıbanı çıkaran 
MPll ... ,. gençlere en ziyade dokunan gıda ck

Onll111tl%dckl llçDncO uynn bize eıı bil· 
y(ik milli ltuvvctlmirln darumunu n o
nan inklıar n lmklnlanru c6stereccktlr_ 

BASVEKALET 
Iataıiaıtk Umum MQdQrlDfll Bir elin omuzum üstüne konduğu- mektir. Çok kimse ekmeği zııtcn pek 

nu duydum. fazla yer, fazla yemese biJe ekmctin !..--------------·? 
Sıçrıyarak gözlerimi kaldırdım: 

Kar~ımda esmer, şöyle biraz uzun 
boylu, kestane rengi bıyıklı ve sar
kık yanakL bir adam duruyordu. Bu 
adnmı ncaba nerede görmilştüm? .. 
Bir an, hatıramda, ışıklar içinde, mU
zlk akisleri dolu bir restoran oydın
landı.. Vasiliyi büyük kohkahalar a
rusında, esmer, çingene loılarını, a
caba içlerinden eksik var mı, diye 
sayarken görüyorum... Ha.. Evet! 
Hatırlıyorum. O gayet mUstakim a
vukoı bu?! .. PrllukoU! "Akrep!., 

Evet, o geceolo akrebi idi Şimdi, 
do.tj gülümseyiş] ile karısımdaydı. 

- Sizi burada bulaca{ıımı itim dO
şOJ'\UrdO: dedi Moskovada ne an
yorı:unuz' 

- Bllmıyorum .•. 
ı<endisıne ruyııda gıbı bakıyordum. 

B~n rie kendı kendıme Moskıvadıı ne 
arad ı ğını bın;ok defa sormu~luın 

O. devam ettı· 

- G:ızeteıerde okudum anıyorum 
Hepsini blhyorum, dedi, sonrn teklif
sizce kolumL girerek Dtıve etU: 

- Gidelim! Benimle gelin. Mct
ropole'e gidip bir çay içelim; oradn 
onlatırsınız. 

,-Y arm akşam 

. . . . 

ER Sinemasmda 
Sincm:uım 2 me§hur yıldızı 

CHARLES 
BOY ER 

tarafından :varatılar 

ş { 
. 

filminın Fransızca sôzlü nüshasının ilk lraesi şacfıne 

G M ES 
Sevişenlerin ve sevenlerin, bütün kadınlnrm takdirle alkışlayacağı 

büyük ve muhteşem nşk filmi 
Yann akşam için yerlerinizi evvelden aldırınız. TeJ: 42851 

Snmpanya gibi köp!iren bir FİLM ... 
Göz kamaştıran bir KADIN ... 

Cezb ve teshir eden bir KADIN ... 

ç M s 1 
Prı.nsızca sözlü zevk ve neş'e filmini yaratanlar: 

ANN SOTHERN ROBERT YOUNG 

Bu Perşembe akşamı SARAY sinemasmda 
~mmr, ................................... , ------

Senelerce takdirle ıellmlanacalıı bir pheser M 

Kudretınc ~... Muvaffakıyetıne hııdut olmayan biıyuk vıldız 

U L 1 • 

PASTÖRDEN Sonra İkinci Harikası 

u Perşembe akşamı L - LE sinemasında 
Blletler bugünden satılmaktadır. Telefo11: 13595 

Tereddüt ettim: 
(DEVAMI VAR) ~11111 .... ..-.mm .... _..., ...................... ~ı'iii::z~ı.. ................................. - .ılİil•m"""'lllE::: dbn. 

Telgrafhaneye, mahzun ve dtllilln-

• 

-

r 

c 



" 

---

A -
TOPTAN SATIS YERi • 

, . 
, 

~RDYO 

MODELl50J..r"A ~ADVOSU 

~~~~ 
Q VOLT AKOMOLATÖR va teo VOL'T 
"NOT iLE YAHUT UZUN ÖMÜRLÜ 
BATARYA TAKIMllUt ÇALIŞIR 

IST AN BUL. SULTAN HAMAii HAMDI BEY GEÇiDi No. 48. 51 TEL 21295 

Karacabey Harası Müdürlüğünden : PROP. D' • -
1 - 31/M:..yıs/941 Urihine kadar hara inek sütlerinden imli oluna- KEMAL CENAP 

call tahminen "on bin., kilo krema kapalı ıarf usulile arttırmaya konmu~tur vtuayenehanesını Ye tkameqıa. 
2 - Arttılma 25/10/940 Cuma ıünü saat on beşte hara merkezindt 1ını, Taluiın Dotu Palaa Apı 

,.,.ıacaktır. tStadyum ka1'f1Sl) nalı:letmis 
S - Krem.,nm beher kiloauna SEKSENBEŞ kurut tabmia .Plamn111tur dr 'l'e. : 43983. ~ ~ 
4 - Ba iı için ALTIYÜZ KIRK lira muvakkat teminat alınacaktır. ien itibaren h-t9 .;;;a1İilı:aiibuiiil•ediiieriiıllı.i::i 

TAN , BiR HAKiKAT! 
Muhterem l\füşterilerimi7:in NMan Dikkatine : 

~ 
Kapolt vazıyet/, 

~-Q .. y•ff• 

. . ,. -·~ 

" 

rırıantaıı \IC elmaslı saat aem~"· uu ~eıımc uc ::>ıN\.i~!< ::iAATl 
emektir. Çünkil: 

Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhura llem 
ıan SlNGER ııaatlerinde toplanmıstır. Bunun ic;in: 

Saat alacağınız uman, tereddütsüz SİNGER saati almalısınız ve 
aatic üzerindeki SİNGER markasına. müesseseıpiıin adresine dikkaı 
tmeniz lizundır. 

Modayı takip eden her asri lcadm için kıymetli taılarile ve nefi• 
şlemesile hakikaten nazarı dikkati celbeden böyle bir harikulldt 
'SİNGER., saatine sahip olmak adeta b ir saadettir. 

SIN GER No. 82 - A 180 Elmas ve il Pırlantalı 500 
lira • Emsalleri gibi 15 sene garantilidir. 

\drP.11: ~fNflF.R ~AAT 1\fai?au1arı - İstanhu1. EminiinH Nn ° 

Gazi Terbiye Enstitüsü Direktörlüğünden : 
Enstitümüz riyaziye, tabiiye, beden terbiyesi ve müzik şubelerine alı

nacak yeni tah:t enin kabul imtihanları 25 Birinciteırin 1940 Cuma gününe 
tehir cdilmiıtr. '6681., (9784) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZİRAAT BANKASI 

Kurulu§ Tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000.000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi · 265 

71ral ve ticari her nevi banka muameleı~.ı 

! - Şartnıomesl Bursa ve İstanbul Veteriner müdürlliklerile bara mu-, ... ta-besinden parasız olarak rösterilir. ___________ ..... __ , 

6 - !ste.ı:!ilerin teminat ve vesaikile birlikte arttırma cünii harada _ ~ ... n..Tf ST~r"t - Ziraat Bıt"kHında kumbal'lllı va lhba ... ız tal8rrut heııaplarında •" •• il< 
""'7 •a. (97!)6) il' ~Al 4ftonı bulutıanlara Hneda 4 def11 çekilecek kura ile aıaQıdakl pllna gllr• 

Otomatik Şarjörlü Zımba Makinesi Yaptırılacak 

lstanbul Hayvan Borsasından : 
Bor•mızda satılan sıfır cinsi hayvanların lnılaklarma kapsl11 takacak ._tik earjörlli zımba maktneııi yaptırılacaktır. 
Pazarlıkla bu i~i yapmaya talip olanlarm Haliç Siltlücesindeki Borsa 

merkezine müra.-aatları. (9788) 

~~--------•İZAHATLI_. ............. ~ 

Damga Kanunu Rehberi 
tclade btltün fabrikalarda herrlln kullanılmakta otan ıipariı -.e sipariş 

bal melrt"pları ve bunlarm telgraflan hakkmda rayet enteresan ma 
lBmat vardır. FİATI 1 LİRADIR. 

•••••• Satıt Yeri: Ankara Caddesi lnkıllp Kitabevf••••d• 

~bir Tayyare Fabrikası Genel Direktörlüğünden: 
Fabrika tdcnik muhasebe tqln1itında çahştırdmalc Uzere memur alına. 

calrtır. Evvelce işletme muhasebe işlerinde çalıımıı olanlarla Ticaret Mekte. 
M maunları tercih edilecektir. 

Alınacak memurlara imtihanda ıösterecekleri liyakate ıöre ve 3656 na
maralı kanun mucibince 60 - 170 liraya kadar ücret verilecektir. Taliplerin 
aihayet 2S-10-940 tuihine kadar Eskişehir Tayyare Fabrikası Genel Di,. 

,störlüiüne dilekçe ve evrakı müsbitelerile müracaatları. "9597., 

~ . AYDA 
JıEctiJk54- l Lira Taksitle 

Bayanlara mahsus 14 ayar altın sııatlerfn yeni modelleri «elmlıttr. 
Zrnsall gibi 15 sene tell)lnatlıdır. Tasradaı. sipariş etmek lsUyenlere ka
talck 16nderillr. Saat deposu: lstanbulda Sirkecide Liman Hanı sırasın
da Yelkenci hanında No. 8. 

~ ... , ............................ ~ 
ODEON 
Yeni Çıkan Plaklar 
Necmi R1Za Ahiskan 

N 270387 SANA NE OLDU GÖNO'L 
Oe GÖNLÜMÜ BİR TIFLI DİLBAZ 

Ay Ş E K 1 z 
No. 270388 RUHUNLA BENİ SEV GUZELtM 

IZTIRABIN SEVGİDEN Mİ? 

ADANALI ABDI 
10 • 270389 GELİN ATTAN iNMİYOR 

AôAM YATIYOR Halle '8rkıııı l ı 

EM 1 ~, 
FIDAt 

Kabine: Befi 
taş Erip apı 
tımanı, Tel 
fon: 4439S. l 
Telefonu: 406:t. ... 

~skişehir Tayyare Fabrika.~ 
Genel Direktörlüğünden: 
F&brikı. mot6r ve ta77are aıelye

sıne aşatıdı. yazılı evsafı baiz olmak 
izere imtihanla C3S) mot6r tamircisi 
\'e (8 tesviyeci ustuı alınacaktır. 

a) Mot6r ~ilerile tesviyeci uıtala.. 
n'lln sanat okulu mezunu olmalafl 
veyahut bariçtt. yeUsmtı bulunmala
n rayanı tercihtir. 

bl Bu sanatklrlara imtihanda ı&ı
tereceklerl ehliyet ve liyakat der~ 
!erine göre, (248 - 440) kurup ka
dar 7evmlye verilebilecektir. 

c) tmtfhanlar 21/10/940 Puartee• 
rünO Eskitehlr ta77are fabrikasında 
yapılacı.ktır. 

dl Fabrikaya tabuJ tctn lmtfhanda 
muvaffalr olmak earttır. 

e) Fabrikaca blçblr taahhOdO ta.. 
u.-nır• r. etmemek ve bQtün zarurt 
mal'1'dfiar ltendJlerlne ait olmak Qzere 
lsteklllerlr. bh dilekçe ile mektep ea
hadetnamelerl ve bonservtslerile blr
Ukı. fabrika ıeneJ dlrektörlOtone 
mi\:-ııNıııtlan '9591U 

Satllık Kiremit 
Butgaryadan muhacir olarak gelir

ken getriınlş olduğum Marsllya kire
rnltlnl yerinde teslim beherlnl 5.5 ku
ruştar. satıyorum. İsteklilerin Galata 
Tulumba sokak Dobruca Otelinde 
Bulgaryab Hilseyine milracaat. 

~-----~ 
42 1/2 

Kuru.. ta111 yallı Rumell 

BEYAZ PEYNİRİ 
Darasız ve bir tenekeden aşatı 
olmamak üzere depomuzda bak. 
kıJ Ye esnafa bu fiyattan satll
IJlekıiıdlr. TOtOn ııQmrütO 40 

MVA Lll"TIRYADIS , ______ ,, 
- "\ 1 Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüğünden: 

:mlSkic 'in Takvimi Mektebe ıirie müsabaka imtihanmda kuanaalarm ıanJerini s&.teren 
~--~~-,.,S~~~.,...,., • ..,. ...... ~.... ! ıste mektepte a•rlıdrr . Allkadar talebe U.10.940 puar eababından itibaren 

Ramazan: 12 Pazartesi 
Utar 17 ,31 • İmsak 4,32 

mi:AKıŞ. ~ -;; ;~tıcılann 
en büyük rehberıdir. 

Galatanray Lisesi llareım No. 
184 Telefon : 49010 

bu lısteye müracaat ederek kazanıp kuaıımachldanm öirenebillrler. (9811) 

Harp Akademisi Komutanhğmdan : 
Harp Akademili nıatbaumda mncut bir tipolraf " llrt adet lltotraf 

malrinesile pedal makineleri tam:r ettirilecektir. Makineleri s&nnek lehi ller 

ı gün taliplerin 16.1. Teıin. 940 Çartamba riinü saat 9 da harp alrıdemlai mat 
bıa müdürlüfilne mün.cı.at etmel•n. (9775)_ 

ikramiye daOıtı lacaktır. 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lir• 
4 • 500 • ı.ooo • 
4 • 250 • 1.00G • 

40 • 100 • 4 .M( • 
00 • 50 • 5.000 • 

120 • 40 4.oU(ı • 
180 • 20 • 1.200 • 

DiKKAT: Resaplarırıc1akl paralar oır sene tclndP 50 liradan ıısa~ı dfişmı 
venlere ikramıye çıktığı takdlrd< "il. 20 razlasıyle "'erlle<"ektir Kuralıı 
~enede 4 defa. 1 EylOI 1 Btnncl k4nun 1 Mart ve 1 Hazırn 

tarihler•ndt cckll c<"ektlr 
tur r' ....... A A ,..._,._ .. _.,.., m A ~ ıuew -----

Hursa Belediye Riyasetinden : 
Belediyemiz Elektr ik lşletmesindt 27 bcyıır kuvvetınde bir elektro ,. 

m ac;ık :arttırma ile ııatın alınacaktır 
Muhamrnerı bedelı 500 liradır İhalesi 17 il 0/940 Peflembc (ilnü ıa b 

ı ~ de Belediye Encümen'ndt yapılacaktrr İ stekr r>lanlııı mo•örıi görınelr le 
~lektrilr teıetmesi Müdürlüğüne ve şartnameyı gormek içın her ış günü 
caatinde Belediye Muhasebesine ve ihale güniı Belediye Encümenine mliı 
caatları illn olunur. "9503,. 

ŞAMPİYON 
AMPULLARI 

Çok dayanıklı, çok ucm ve 
tamam 1000 saat dayanır. 

Sallf Depom: 

Tahtakale, Uzuncu Ova Caddesi 
No. 12. 14 

14 10 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romati 
Nevralji, Kınklık ve Bütün Ağnlannızı Derhal K 

tcabmda günde 3 lcaıe alınabilir. T AKLlTLERlNDEN SAKI 
HF.R YF.RDE PULLU KUTULARJ JSRARLA iSTE 

ı ,. KUŞ 
Yastık, Yorgan, Yatak kullanmak kese ve sıhhatinize fa7 

1 BİR KUŞ TÜYÜ YASTIK 1 
"'atak vorıanları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul 

Kut Tüyü F:ıbrikası Telefon: 23027 

Karacabey Harası ı 
Müdürlüğüden : 

İ°eUştır1cilere bir yardım oiınak' 
llzer~ müessesemiz sunı tohumlama 
!Aboratuvarında gebelik teşhisJen 7a
µııacaktır 

~~tlştiricllertn gebeliklerini teşhis 
ettırmek ıstedikleri kısraklarının id. 
rarJannı dşa;t'ıdaki şartlar daireslnd<' 
Haray göndermeleri: 

1 - Gebelik teshısı için gönderile
cek idrarın kısrağın son ııfad tarl
hın•ter YÜZ giın sonra alınmıı ol
mıısı 

2 - İdra. şişesi iyice lı:apanmab Yf 
gfiz,.Jc ambal4J yapılmalıdır. 

3 - Kısrak sahlbının açık adresi 
ve kısrağıı sor. sıfad tarihi yazılmalı 
ve ıahli' ucreti olan BİR Liranın else 
ile birlikte9 gönderllmesJ 147.ımdır. 

(9353) 

TAN Gazetesi 

ııan Fiyatı 

Btı§lık maktu nl.1ndll 

1 inci sayfa aantinıl 

2 ,, • 
" 

,, • ' ,, ,, . 
:;;iiiiiiiiiiiiiiii•iiiiiiiiiiİllıt.\ ' ----__ ... 

Dr. FAHRi CELAL': 
Slnlr Hastalıkları ve kekeleme ı ,_ Dr. Horhonıni 

tedavisi i c.61.alanru akşama tadd 

••• <artısı No. 2 # nuayene.hanesinde tedavi 
- Telefon · 24131 TfPE.l:IASINDıOo DRAM o<ISMIND ,. 

Bu akşam oyun yoktur. 
latıı. ıa . .acıoesıncıt Komeaı o<ıamıncıa 

Bu akşam saat 20.30 da 
VALi UOAGI 

Rer tarafa otobüt lslıyecektu 

KENDiN 

f. IS BANKASI 
KÜÇÜi\ 1940 

CARİ HESAPLAR 
İ'KRAMfvE PLANI 

ı..nı .. •• ~CV1,,•• lllldıarv lf.md 

li•HtecıU• n Netrı,,•ı T.L.1. TA .. 

1 adet 2000 ııratılr 
1 1000 • 

e 1500 • 
12 • 250 • 
40 • 100 • 
75 • 50 • 

210 • 215 • 
Kefldeler: 

ı aQuatoı 

"'9"''"" 


