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.SON· HAVADiSLER 

tı ilk kıtalar 
lıdudu geÇti 

evcut 
dört fır aya 
~ıka acak 

Aırnanıar ıçin kışlalar 
hazır,amyor 

l?ıtkt 
Sb· ~~' 9 (.11.A.) - Röyter: 

~~ıtı dan Röytere gelen ha. 
!:a.ıt oıe Röre, Romanyr..da kala. 
lll u~ n~ ~man niza.mi kıtalar.ı. 

lla tia l'i ~Uztltrunlan son z.1Ilıan.. 
•u.,,aıı ~arıst.ana tcrkedilcn Tran. 
dtıd 11 ~a arazü:injen gelerek hu. 
e~ CÇıuı !erdir. 

~~en evvel lngiliz elçiliğine, 
~ lle ''bha1'.iciyc nazırının imza. 
" bit ~giln Romen arazisinde 

llb,., .. n._ıza.ıni Alman askeri bu. 
ta~I•ı" h l d . uht -e\•d.0 a tkm a bır m J. 

~A-~ 1 ?dilzniş bulunduğu öğ. 
:1'a.tı Jtı . Hariciye nazırmm bu 
~atı, harbiye nazın tara... 

l)Iİ?\ d~ .. teyit olunmuştu. L in °61eden sonra hududu 
.")h~ 8ÖYlcncn kıtnlarm tam 
~ ~ Olıj u; 4500 ldı:ıidcn mürck. 
İltıla.r ~ tahmin edilmektedir. 
~t:ıİ Sibiu ,.e Sigisoara'ya i. 
ö~ \""--~ .. , . 

k~vQ-etı:, • .. ~1"" ır. 
~~l:tı 1digınc göre Almanlar. 
~be:ı lllakaınıarmm suallerine 
~ aı~'\'ela Al.~yanın bil. 
\ l llıtnt 11kacıar bulunduğu pet. 
; taııi~ il.kasını müdafaa etmek 

!l ~ Roınen orduı:ıunu. Al. 
ı . iÇi11 erine göre talim ettir. 
~ler<}~elıniş olduklarını söy. 

lıtc:ı ..... 
0&renil<liğfac göre, Giur. 

(Dc\'ıımr 4 iincüde) 

,/rıailiz 8 k·ı· . Qf t G§Ve ı ının 
'?ti: 

~ taaıı e 
~te e a ın arma 

8 · e iyece 

l~n-·~Yük bir 
~hız ordusu 

Aı ha~ırlandı 
~ ~iıtı} 
Q~'t'~tl a.~ın. gayretleri 
~~ erının büyük bir 

lrıı Yutmaktadır 

~ 

.. 

AK 

toC\'kccliJcn Kıuıni!alı fa~-ynrttilcı dc.n lıir grup 1ngilte.r<1yo 
nya.k ba.c,tıldan c.ımne.·-

Japonya ile 
harp ihtimali 
kuvvetleniyor 

aşla tonda ·ı 
apon e çi i 

TOk)'OY gld ar 
Yn:;ington, 9 (A· A·) - İngiliz 

sefiri Lord LoUıian dün Ruzvclt
lc görilşmilştür. Sefir, İnglltcrcyc 
gitmiyeceğlni, zira lngilt.crenin 
Birmanya yolunu nçmnğa karar 
vermesi uzak şarkta bir buhrana 
sebebiyet vermesi ihtimali bulun· 

Moskovadaki 
ingiliz elçisi 

Molotofla 
görüştü 

Londr:ı., 9 (A· A·) __,. Röyterin 
diplomatik muhabirinin TC'.srn.İ mn.h
fellcrden öğrendiğine göro Moako
va büyük elçisi Stafford Cripps ge· 
çcn hafta sonunda Molotorın mU
llikatta bulunnrak umumi vaziyeti 
görüşmüşfilr. 

Si ı Barranlde 
italyau nakliye 
kolu bo balandı 

duğunu söylemiştir. 1 1'.ahlre, 9 (A.A.) - m .\hirede neş· 
JAPON SEFİRİ A?ıllı:RİKA redilcn bir tebliğe göre 1ngnız bom· 

II.rn1ctl1•; NAZinİIJ~ 1 bardımnn tayyareleri Slıll • D:ırrnnl· 
GOROŞTU n1n cenubu §:ırktslndo İtalyan naKllye 

·qını;ton, 9 (A· A·) - J"npon koıtarma ve ı:aa•rln.rına mu"11fCıiklY<ıt· 
sefiri diln hariciye nezaretine da,· le lıUcum clm1'!1erdır. 
vct cdilmics ve Hull ile krrk daki
ka görlişmilştilr· Japon ~cfiri, hü
kümetlne rnporunu vermek için 
yakında V~ingtondan Tokyoya. 
hareket edecektir· 

JWZ\'ELT IlA.Imtı·:ı-; EAŞ 
li:UMAI\DANtI.E GOr.VŞTO 
Ynşington, 9 CA· A·) - Ruzvelt 

A.mcrike.. donanması kuın:uıdn:nt a
(Dcvrunı ·1 ün<"Udc) 

Vaşingtonda 
Sovyet 

Amerikan 

~uzakereleri 
başladı 

Moskovanın üçüzlü 
paktı tasvip etmediği 

sanılıyor 

(Ynzrsı 3 Uncüdc) 

Cuınhuriyet ve 
şeker bayran1ları 
Bu sene arka arkaya 

geldiğinden 

ı ektep er 7 gfln 
tatil olunacak 

Cumhuriyet bayramı mUnnııcbctlle 

.Maarif VeklUetı tarnfmdan bir prog· 
ram ha:ırlantlU6, :Mııarlf mUdilrlUklc· 
rlnc ı;öndcrUml.§tlr. 

Du sene .Anknradakl mcrammo 
20to izci i§tlrak edecek, ortamektcp
lcrde ba.}Taından bir hııCt.n CV\'cl OO§" 
lamıı.k euretlle hcrgUn konferans ve· 
rllccck, llltmcktcplcrc!e ders mevzuu 
blr hatta mUddetle CUmburiyet 1dare31 
te§kll edecektir. 

cumhuriyet ba.yromı nym 28 ln~ 
günll öl:':icden ı;onra ba§lıyacnlc, nraya 
§eker bayramı da ı;irdli:"lndcn melttcp 
lcr 4 teıırinla:ı.niyc kndıır 7 gUn tatll 
olur.o.caktır. 

e 

Her aileye ayda 40 lira 
yardım yapıhııası 

esası muvafık görü,dü 1 
l 

Ileledlyc muhasebe mUdUrlUğn, as· 
ker nilelcrlnc ynrdım knrnmameslnln 
tatblld iı;in hazırlıklar ynpmnlttadır. 

BugUn belediyede ltnymnkamlnnn fa· 

Şehrimizde her Ynlnnd:ış nskcr nUclc· 
rl için lııtcnccek yardımın mlkt.nrı, 
;>-ardıma mUhtaç nııker nllelcrlnin t4ln 
adccli tesbit olunduktan nonra anınııı
lncaktır. Ynrdtm mUkcllcfiyct!nin t.at· 
biki için husuaı bir §ekil dU~UnUlmck· 
tcdlr. Bu da. her vat.nndsısm blnıı ı.·o· 

•I. 
· ı r~ 

" • ~ i"t Çörcil 
( t :tl~o;ı 3 WıcUılc)' 

tirakllc bir toplantı yapılarak bu hu· 
susta bazı tcferrUııt kıırarla~tırılncak· 
tır. 

ya kazanç verglaine muayyen blr nl.ı:ı· 
Belediye muhnaabc mUdUrlUğllnUn bette a.skcrt ailelerine yardım zammı 

bu hu.susta hazırladığı bir projeye ı;6· yapılma.sıdır. D6rt k~lllk bir asltcr 
re. nııkcr nfleler:fno yardım bUtçesl ailesi nazara nlınmı~ ve bu nilcyo ay
hazırlanırkcn bUtUn ochlr bir mmta· d:ı 40 lira yardım esası mu\-afık gö· 
ka olarak nazarn alınacak ve topla.· rill.mUştür. Bu miktar allo c.frruimm 
nacak para belediye bUtce.!lnde hususi çoklutu veya azlığı lle dcğl§mlyecck· 
bir. hesap halinde id:ıro olunacaktır. tır~ 

.. 
• 
1 

Rir Fransızlar Şefi 

eneral 
Dün akşam lskenderundan 

An~araya hareket etti 
ol 

frikada 
eniternn Umanmın tesisatı için izahat 

rmak ttzere L mılar 11mnm MCldftrü 
Yakında orada bir~ 
nutuk söyliyecek 

I~poMl < Belı;.lka kongosunun 

~ihn · skenderuaa gitti merkezi) O, •{A.A.) - Hl1r Frıı.nsa 

ııetı general dö Gol pek yakmda Hllr 
I<'raruıwara ''Afrika.da bir m&hal,,den 
hitap edecckUr. 

lsl;,(Jfıdcrı.aı, S ( A.A.) - .Ba.ş.. 
vekil Dr. Refik Snyd:ı.m b~rnbcr. 
lerindc Vali Sölmı"'nsÜl'r, Komu. 
tan Şilkrü Kanatlı Ye Parti Mü. 
fcttişi Bnlıkcsir Saylavı Fahrct.. 
tin Tiritoğlu olduğu halde saat 
18 <le §ehrimlzc gclmifilcr ve An.. 
karaya müteveccihen yollarnıa: 
devam ctinişlcrdir. 

Başvekil giderken istasyonda 
bir kıta asker selam re~ıni ifa 
etmiş Ye kalabalık halk kUtksi 
ve mektepliler tarafmd:m alkış. 
la.nara:k uğurlanmışlardır. 

Va:'.li, komutan vilayet hudu. 
duna kadar kcndilcriM refa.knt 
edeceklerdir. 

!' (l • 

R.ef ik Saydam, lskendcnında.. 
ki tetkikleri ısırasmclo. !skende. 
run limanın~ ISlalıı ve asri tcsi. 
sat ve teçhizatla. modern bir li. 

Maaş ızerlnde 

İngiliz -Alman 
topçu düellosu 
Almanlar bir geı,µi 
kafilesini de topa 

tuttular 
Londnı, 9 (A·A.) - Şaiaklabc

rnber Frruı.sız sahillerinden ateş 
açan Alman uzun menz.i.lll toplan 
pasde knlais bağamu dövmli§lcrdi.r· 
Bom.b:ırdtman bir mıat sürmüf;tUr .. 
Obüsler üçer dakika fos.ıhı. ile atıl· 
mI§lardır· 

Gu.isney burnundaki fenerin şar
kında ycrle{;dirilmL5 büyük dört 
tonluk bataryanın iki topu ve daha 

mnn Q.aline getirilmesi iizerinde 
ehemmiyetle durmuştur. 

Ba§vekil ibu maksatJa de\·let 
limanlan işletmesi umum müdü.. 
rU Raufi Manyası çağırmış ve 
Rauf i Maııyas dünkü Toros cks. 
presiyle lskenderuna. hareket et. 
miı;t.ir. Ankarayn. dönmekte o. 
lan Başvekile yolda. mülaki ola. 

Du haber dUn, elye\'m Bt.lçika ko.:ı· 
gosuna. ttatıll bir ziyaret yapmakta 
olan Fransız battıistiva Afrtkan \'&• 

(De·nımı 4 ünoUdo) 

Beri ine 
ralt !skendcron limanı için ha.. En uzun süren 
zırlanan proje hakkmda iz::alıat 

verecektir. ' hava hücumu 
Loadra lzerblde 

Ateşten 
duvar 

Stokholm, 9 ( A.A.)"- Aftoll.. 
bladet ~in Bei'lift'muha
biri lııgmz .. ha.va kuv;vetleri t.a.. 
mmdan: Berline yçztan bücu. 
mun en uzununun' ve en erken 
OOşıiYanmm. dün gcôeki lhücum 
olduğuu bildirmektedir. Birl'W"l'kAlma~ tay~a~elerindçn :Berıinliler evlerine döneme~ 

çoguna ıstıkamet be§ saat ~arda. kalma.ya 
değiştirtti mecbur olm~. Muhtelif 

~ıkan birkaç vangıa · dalin.Iar h~e gelen ~ 
Y J t:a.yyarelerı nY,dmlaticı f~ 
Ç8bDk SÖDdflrlldl atmıuı&rdrr. Birçok in!iHikler L 

i.lti'hrUŞtir. 
'(Dennu :f: üııciide) (l'azısı 3 ünciide) 

•• t: • 

. 

üyük 
m··sab3kamız 

KAZANCINIZ 
ufak kalibrede iki top fa.:nlalarla • • 

nt~(~~~~~ri~~~· kayaları üzerinde Yal~ız _bır evd~n ıb_aret ~almıyacaktır 
bulunan seyirciler parlak saba.lı ( 
gün~ınc-: ra{;"men topların alevini• 
vo cndahtx müteakip sual i~ardi 
§eklinde toplar..n ağzından yilkso - ' 
len ince vo iki kam dıunan sUtu
nunu e;örmU§lcrdir· Fırtına. top ees 

•• 

(Dc,ıunı 4 üncüde) 

ör cümlede 
dürt yalan! 

Uu s:ıhah telefonla. nunfaka lkh· 
s:ıt miidiirünc ı;orılnlı;: 

- Uu;;iin \e.li.illn riyıu;cUn'lc 
malaımınmla bir • toıılnntı ynpıla.
c:ıı.kmı~. lıir t"ft7.ctc yaz:ıyo.-. A~h:ı. 
toplantı sruıt k:ıçta. yapıln(".:ıkttr~ 1 

Fnraz:a 4000 lirnya mnl ol:ı.cak böyle bir c\·i borçla kt-ndiniz 
yaptırmaya kalksanız ve yirmi senede müsavi taltsi.Uerle ödcıseniz, bu 
cört bin lira için ayrıca 4000 Ura da faiz ödemek zaruretinde kala. 
cruttnıız;. 

Siz böyle bir §CY ödivece k değilsiniz. Siz ancak 
bu dört bin lirayı ödiye-ceksiniz. Hem de ayda 
15 er liradan 22 senede. 

Unulmayınız ki. kazanatab'llltz ov, <'n az yirmi beş lira ldra. gc· 
tirecck bir ınUkcmmeliyctte ofacaktır· Borcunuı11 tamamiYle ödedi· 
ğiniz anda kazancmrı:: • 

- ''Tns\'irle.f";.;iır'' yazıyor dcğı1 
mi~ $17.o o haberi ol.uyarak rO\".B.P 
'~reyim· naı;Jı~·onırn, ili-• cümle: 
•'Ş<'hıimlz.do bulunan 1ktısnt Yeki· 
li UüsnU ('akır·m rci liğindo bu
~ün mmtaka. ih-tısnt mllılürlliğündo 
bir fophnh ynpılncalrtır·,, 1\ı:ı.rnr
ln.r;mış bir 1opl:ıntr J oktur, yn.lan ! 
lkind <"iıml<>yi olm_yorum: ''Eun• 
dan sonra. ımmuk Jplil'ri ıc, :rlntınm 
h1r elden YC sıuıa~1 birliği tarafın· 
dan yapılmaı;ı lın.rarln~ınıııtır.,, 
Kim lu1rarfaştınn15, no 'aldı~ He· 
niiz bii~·fo bir karar yo'ldur, yalıın ! 
tlçüncii c:Umlc: ••nu Jıusmıta. bu
gün lfı:r.nn~<.'lcn tedbirler alnıncak. 
hr·,, llem knrar Hrllmls, ht.m hu
la tedbir nluınookmışl nıı IUlSll 

~y? İcap ederse tcdhlr l\hnmnsı 
fabiidir nmıı. bugün olduğu yalanı 
DorclüncU elimle: "SUnıcr Ilnnk 
fnbrilıası \'O diğer hususi iplik fnb
rlkalnrı bundnn sonııı saruıyl hiı
li~oinin müsa<lcsUe, ~fü,tcriliği mik
tar lizeriııdeıı llıtiysç sablplerlno 
iplik ,·ercccklcrıllr·,. Ort:aıla \'C'ril. 
nıiş bir 1.:nrar olmadrğnuı giiro bit· 
tabi bu •da yalan!,, 

Kira artanlar!odmı : 2660 
4000 

ninbnv<:'rc burada bitti. Dört 
cilmlcllk bir haberde dört ynlan ! 
Hayret ettik ,.e mcslckda5 ftıfıı.tllo 
liizümtiz kuılrdı· 

Faizden • • 
EUn~z e kalan bina ] 
kıymeti: 22 senelik l 
bir hizmetten sonra 

2000 
Uti60 lira 

Her kazançtan listilnü: Kira evinden kurtula.cnk ve bir l"l.wanız 
buhcaktr 

KUPON NEŞRiNE YABIN BAŞLIYOBUZ 
Yanndnn iUbarcn gazetemizin. birin el say!asmda göreccr;uı..tz kuponlur 

kesip saklayınız. Si:ı;_o kaza.net bu h"Uımnlar getlrectktlr. 
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. -:iJ lı f>oğ!1!_" 
1 . ·=:. f?ejp_mi] u 

. :JCalh Vilayetıerdeiş Bütün memlekette ağaç dikme!aö'1::~:ı!'r: 
Yazan: .J<adu:can-- programı mu"kellefı'yet•ı konuyor ~1o~r3•· ::::ıbı/~=:nıuıbUI~' Bir cevap alamadı· o zanınn en barındırm:ık güçtü, zı:.tcn daracık k"' l .• l • ,, -

Dahiliye ve a etı ıs erm .__ f"-~f ıstaıı atafatlı gi)inmiş ol:ınm Ustline boğa.zlnrrl:ı, sarp ynmaç.lıırda, uçu- • ,.,uıhisari:ır ....,...,., 
1 

btrı' 

52 

UrüdU; ötekiler de saldırdılar: rumlar kenarında hnrbetmck için intizam ve süratle Mabtelll mmtakalar coğrafi vaziyet ve rafındaki dıilihAnııu:a f~Çl 1ı;~lı ,·c 
...... ld 

1·-ıabaıır.a JUzum ''oktu·, belkı" de cıkarılmasını temin için il' tcvzi:ıtı lıaft.nda iki b~~' ııe bl· ırtalık knnştı; bir §angı.... o u; AU " J t L tlar .. 8 ag"" açlandırılaca.. cuuı:ı. ı;linlcri y::pıyor· ŞiŞC cr,pıtı· Rık söndü ve Hacı Murat, çar fayd:ı yerine zarnıı ol:ıcakt.ı. - tedbirler alıyor opra .. tar ma gur l't\ tc\:ılatı da. \iç gUntl~ b!r Jdlil' • 

::ınnettiği ndrunı bir çuval gibi o- General Raynhard uzunca süren cml k tin ğ burivct. haline kO""m:ıklndJr. Or - yor· Eund:ııı doh1yı b.UtüJlnd" bil• 
Dahll!ye vckıl.Jeti yapıJmıısr icap llükiunet.çe, m e C • a aç- J • "' ı d UDU .. -nl muzlarına atarak kapl"'a k()ı!itu. incelemeler yaptı; tecrlibeli gen o- Ian.;ı·nl-"'" i"'ın' mUhlm hır k""un """" Jdarcflinln tıı.'-·in. cdcce•-;.i nınr Jtiinliır Jıafrıı.nm 1 ı; llJl""l " edr:ı her nc\i vllAyet işlerini biran w .........,. ,. ...... .. ... .,... " <> ıarını a _,..ı 

lcnilz aydmlık olruı merdivenleri rnl ve zablllcrle görU~tU; Peters· ,.,..,.el çıko.rabllmek dO~Unccstıe vllA· laylhneı llaz!rla.runa.ktndır. Lfıyi _ talc:ı.larda tarl:ılım biribirinden a- tiln haftalık Uıttyıı~ ıı~b.,.. 
ıncrkcn :ırka.dan tel~lı fleJ!ler du- burga gönderdiği raporda 1mam yet, hususi muhasebe, bclcdlyo \'O di- hada Tilrklyc sekiz muhtelif or- yıran hudut.lnr ağaçlı olacalctır. ınccburlyctiııdetllrlcr· ut~~ 

m .,_ -""takasına ayrılarak, coğra- d tl dnhil' d d fnlıJS!lrlar filarcstnin ın tinfıl SO "Uldu: Şamili yok ebnck, Dağıstruu te • ğer §Ubc1erdc yeni bir calışmıı prog- au ........... Belediye hu u an • ın o e olarak çalı::tınlıb'l noınon ' o, .... cl 
- !mde.d·· Yc.Uıiin!·· General mWiyobilmek için yüz yirmi bin rnmı hazırla.rım:ı.sı için v!Ul.yeUere blr fi vaziyetlerine ve tloprakh §arlllltt' balıçrei oln.n evler a&a~lanacak, scnclilt u:;t.3lı:ı:iJsı b_ırıwç_a,),.A .. u'" 

tebliğ g&ıderml.§tlr. na göre ağaçlanma an ususun • · ri tirıni' _, bil: ,.,,,,. (cçayefi kıı.!:rn.rorlar! Tutun!··· askere fhtlyr.ç oldu{;'Ullu lıı:r.ıyor - "'-'·ı· tedbirleri ihtiva ctmelı:tecllr. mükellefiyeti ye ne gc Yt:.wer guzctccilcılc ;)npbgı .... n ,·e 
Progrnmlnr ımll \'e ı,aymıılcamJar Wı.A '·- d nll5uııu- n• IIcr tarnftn siliihlnr patlıyor; du. Bu rakam ilk b~ta rr.Jt gö- Ke.nun .. a•--da.c:l::ırm .. r ... A dilt- para ,.e hapla cezasına. çarpılacak- mad:L soğuk ıw\":ı. e..- ,,• ,.- tnrllfmdan yıı.pılacnk, zaroan ve tahsl· • ......, " °'fı""'ıi , bırıını11 ıı< 

Wi. toplar atılıyordu; Hncı Mu- rUldü; lakin çok geçmeden hak sata bağlı butunnn l!'lcrin birer plAn melerlni bir milkellcfiyct ve mcc· lıı.rdJr. y:ı. tfrljldcrc'I!:'_!: .. ~ bOZoJnt!l!J' 

-'d il d ,,,_ 1 Lfd san sonrn wuu:ıın • 1'afbt" at hi!}lıir 5eyc .... ırmıyor; nere. vcı · di· O csal.UI. genem cns hazırlanmak surcUle bn§:ı.nlmMma ru, lezzetini ,.
0 

kıynıctlni ıa.rc· 
leyse nlına biniyordu· Bu Strada. ltumanda.smdak.i ordu Kafknsyaya. çalııııl:ı.caktır. Ml' LLI aEr M . f t deceğinl söylcmllfll· tnıusar ac· 
'Iıı.nznlavın sesini duydu; onu !;8." gönderileli· Ayni z:unıı.nda Petcrs - Umumi mll!ct~lerle mWkiyc mn· ~ anı a ura si bira fr~ılrumı soğuk.~~~n):arıt 
myordu· Hacı Murat cevap ver- bu"""'a, çar Nikolanhı ya.kından il- fett.i§Ierl uğradıkları ycrlcrdıı pro;· k l posund:ı.n c;ıknnırnk d~d11._."'-'l• ·b... ramıann tatbiki ne yakmdo.n a11ta.· Bulgar ra ınıı1 atmak !. ç·I n .... ~ ··-" b f ıar ıı-:-e : burun buruna geldiler. Hanza- rrııen.-ı:-:.1 bir genemllcr meclisi ta· .k l S veriyor· .. ,a........ u ıı;ı r ' 

t>• "'40 d:ı.r oıacakıo.rdır. cülusunu tebrı etti er ltı.rdu. uört, bc.
5 

gllıı ıu.ı~-~ıctiJlİ 
. . rafından, yeni Dağıstan seferin.in I k I böyleoo bim Iı:ı.kik:ıten Jc cJj«lr-ıd ı B ı .... ,ı. rd b •A-- A > B ı k ı Bazı mem e et er pn.. bC r - A nnm~ız. ura.yn çar ge • planı ynpıldı· Ra.r .... a u ıı~llll · ~\nknra, 8 (.\.. · - u gar ·ra ı· l"" '"' bütUn ımwetini ka:r \{o)'&" 

1 ı.iş! K&~S orduları ba5kuman tatbik cdilenıiycceğini bildlrdiysc Kan istasyonu nm tahta cUlCU;unun yıldönUmU mUruı. muk verilmesini şart 1 Çiinkü düklW.nlarda fıı;ılarlti ro" 
danı general Argotinski gelmiş; de dinlcter.ıcdl· H'.endlsine yani. eobetile Relslcumhurumuzıa Bulgar ko~uyorlar cnk so[;'llk lımn malızcnJ~ın te' .. 

U d f 1. kralı arasında tebrik ve teşekkür :ı; r~--~-iki ;;~ .M h .aı ~ehirden. çıkalım! da olsn merkezden gelen emr.. niversite e aa ıyete tur- Ve iıbrc lın ...,,..,,... r;~ 
DcdI. bnş e~ek lfwıngeldiği bildirildi baslıyor telgrafları teati cdllmiııUr. Memlelretimize pamultlu mcıısucı:ı.t r.lat yapar· Böylroo birı: 1ıtf 

0"

1 

~ ftıuıll için temasa. ırecncn b!r kraım laı.la.nı.k ta.dmı kaybeden. ıısJ ~ - Biz !;:imdi boeuna. mı yorul- Birinci kolordu general Festarı,r •·-- ltalyıı, Romo.n"", Mncarlstan ve Çek naınıs mısır SU"'ll <rllıl bir' - .... ı. 
• ., • Sıhhat ve :Maarif Veklıletlerl ........ f " - " "' o ~ 

dU.t\..... kumandasında Kafkruılnrm eıma. • Nu·· us sayımı O!llovak"·a. fabrikaltm, ancak iptidai lan b'-'-ra ra"'bct gittil\Ç_,.,..,.t1Jl ı-crmo lstaııyonlnn içüı mll§terck bir " u-u.w o uı. .. ._... .. 
- Ne ynpalım! Acole i§e §eY- linden cenuba inen biricik askeri taıımatnıımo hıızrrıo.m~. Universlteye maddo olarak pamuk verildiği takdir , nı.aL'1ndır· Jfalbukl ~~· olıtul1' 

tan ~! yolu tuttu.: • tebliğ d~Ur. l.stasyon KQ.zmı tr cezaları do pıımukl:ı mensucnt snt:ı.bilcceklcrl· prcnsipl Jınlkın ıuilml.-un i :)dteft'! 
l~1CI Murat mrtında.ki sırmalı, BUyUk kamrgfılı, Çeçeniatarun mail GUrkanm ~kanlığmda bu ba.f· nl bildirmişlerdir. ~ nz alltollü Jı."l.fif ~ şı~ 

ıı' •.nlı, npoictli ot yığmmr kııldı" tam !!imalinde, Zerek nehrinde ta faaliyete geçecek, 1stasyo:ıda da· İ Son anl81'mll. ile nom:ı.nyaytı. 10 rn.ğboUni f;cmindlr· noınoıt tı ,,.~ 
lm& kanı sıhh1 mu:ı.yeneden geçen iki tiraz Te temyiz bfn ktuur ton ve diğer mcmlekcUcre u z:ınıanmcla her lsted!ğiıılt ~ 

rr.- n üstUne silkeledi: kUçtlk kollanndan biri üzerinde!,i edilmiyecek de evvelce 10 bin ton kadar p:ı.muk telefon cıdcr ,.c ynmn ~ t1t" 
-- Bunu da ne diye taşıdım! Grozıtl şehrinde kurulmu.,tu; ildı:.- klo1 bulunacaktır. .,.lSnderllm'"Ur. Yıllık iaUhsnl milttan· lste<li::.h..:~ !tadar taze bir& 1~,.ef B'erh~ bir ihUyao klllJtSmd& Dükk'"' l b• ·· J 0 "' b........ nJıAI o...-.'iz:lJiyc kadar general mi avla - ci ordu genernl G<1rko kwnandası ı bunlardan kan alınacak ve kendileri· •• an ar ır gun evve ınız, 50 bin ton o1nn pamuğun 2;; bin tcbtllrt1ik· O 7.anıan p .. 'uğii tıll• 

M dık! Allah belAsmı versin, bu da. oraya. ycrleıti· neı Ucrct verilecektir. Kan vcrm.lk Sa· gece 23 e kadar açık tonu mcmloket ihtıyacmr lta.r~ılamak· na ragmcn birnmn gord 
11 

\ııtf 
ı·aı rı kim uydurduysa!... Timurlıanşurada yer :ıltın Uçün- tlyenlcrln sıhhi muayeneden sonra, bulunacak tadır. Ho.rııı memickcUcro yeniden yük rnğbcti:ı scbcplc~~l· vı· 
l' o: Murat ntma fırladI; sağa cü kolorduyu gencrnl Lidcrs idn.- adresleri alınacak, bunJaruı yanmda pamuk vermcnlıı mllmkiln olup olma· do t;ı.ze fazc s:ıt~~~=~d, 

u ü vo bir nara attı; eola sUrdü, verecekleri kıınm mlktannı göstcmı sayIDı günU sokağa çıke.nlardan 25 dığı tctıtlk edilmektedir. ra Uilün ,.o tuz er.• r ~ 
re ediyordu. tasdikli birer kart bulunacaktır. lJnı. para cezası alınacak, bunu Termi· :: lık ihtiyıtç birden nlınıp ~~~*' 

'r nam daha nttr. Sonra §ehrln General praıs Argotinski Ciör - yenler her llra fcln bir gün hapis BAmA- navlunu dan s:ıltlnnebU.e.in· r.ıra ııb~ 
w. ..rsnw. giden en kısa yola. drı.ldt. -!findl kolorduyu cenubu 11ark!do V 114· ı5ı geniş nıll.ynsta ıslalıs ııı ,;il'! 
Ö• .lne çıkanları yere sererak, J{um.uk Ulkcaine göt.UrmilştU. Ge ~ Akh·ısarlılar ya~:~!~h h!kimlerl verecek, Yeni tarife Ankarada hr· td:ıro bu tc\'7.iah hCt il~ 

. dan soldan ynğrın ktırfJUnla.ra nera.I ş ..... - kunınndasma verilen kabili itiraz ve temyiz oL-nıyacakLır. hazırlanıyor yapm:ıdığı t.nkdlnlo bir ııt ~· 
·-v sonra b::ı.nln.kl:ı. bira s:ıh"' "!rnından karanlıklara daldı; P- b~cl kOlordu i~ Dnğıstanm ce- Çok yüksek kalitede Sny;m günU halkın zaruri ıhttyaçlıı.· Yeni klSmUr navlunu to.rl!elcrlnl men ı!am1ağa malıkünıdn':~a1ıttl 

fa ~ ağarırken Gimriye ya'klnerror- nubunu, Zakafal ch·armı tutmua rmı tem\n cdebUmeıert iı;ln, bir gün ıc...-.ıt etmek Uzcrc yıı.rm Ankarada Ol diğl '11-""" .ıı-4,5 milyon kilo tütün evvel dUltkAnlar aarıt 28 e kacınr nç1k -.- myucınnU7.lıu ,·er 
1 

lıl'ıv ır. Sulak nolırlnin kUçük kolla- bulunu~·ordu. toplanncak ola.n ltomlsyonıı i!'tlrnk gö'"" me ele clclılcn nıil. 1 ~.(il t . t" dile bulundurulacaktır. I lan d"- .An ..... 
0 

~·· ı blrfnde atları 8'1ladılar. Böylece, w.ta11 ve hUrriyet için ye 1§ ır r _ edccelt s bul ınUrne!!Siileri w.ı • tıılıiı "rlıı.r Maresl ~ntıs ' t:1f 
L • . !lllla yapıldı; tam3lll oldukla.. fark "-'Ildanberi "'ÜZ Y.irlni mlJ .... on- Ra karaya hareket etmişlcrdlı·. te11klliltmı nte:s:ıl sa:ıUyle ınut•t" 

J "' - .; Akhisar, 8 - lnh!aarııır Vekili • Zo.nguldal;:tan latanbula \'O diğer yet, tıpkı bir evkaf ,·,cr9' ~ • 
.imscnln bumu bile kanamadı· Juk Rusya ile diiğUşcn birkaç yüz i! Karadeniz dUn gehrlmlze gelm~ Ti· 15 blD Ç9CDk llmanlııra yapılııcal< ldSmUl" JlakUyatı· dnircsl ml":muru :ıilınlycd.f~ ~llf' 

ı r.örUldü. bln dağlı, çember içine n~- ıayot, belediye ve inhisarlar fdareal· b 1 nm ycnl tarifeler! 6nUınll::deki ay tat· ğn, hlm bir tüccar ırnrasilC çP"". 4chirde belki sll8.h sesleri an· ı ...... ,A,.,_ b h-• •. :-- · _,.._ nl vo tntWıcWer bankaamı ziyaret et· Mekteplerde u yı ,_ 'I 
a"'u; .lJ.&lll U ı.u ALLııo>0Yl ~uu.ıc blko b:ı§lanacaktır. Vapurcuwr DILV'" fırr.t:llıılır. «liiontZ• _,

1 
tJll'• • di k_ ... ,. rd tikten sonra halkevlndt\ t;ereline veri· d hl aye - d -.. ~un w.wyo a. nuyordu; lmam şamil her §eyi yar ım ve m ıunun o.zlığından li11.ttıyct ctmcktedır. Do uru egı 

• len 6ğlo ziyafeUnde bulunm~. öfl~ k ~ _.....,,,...v 
lierkes bu hnbcri hayretle kar çoktnn öğrenıni!J. lii.zmıgelcn tcd • den sonra. d:ı. ha.lkevlnde toplana.n tQ· görece ~ ; :: : ;: :~ j i :: 3 uJ ~A 
-~~~el: ki "nr Nikola Timur- birleri n~tr. tün mlliıtahslllerllc g6rllşmU§Ulr. t.n· .Mekteplerdeki fal;ir talcbe)'i hl- L: ~Q~~~ HA~~-~~~~... ~ 

v- Hareket, nisan nymda baalıya • hisarlar vekili bu konu§mada. zürram maye maksadlylc teşcltkill eden ; 
ıc;urnya gelseji'llliş Hacr :Murat caktI; halbuki Astra.bnndruı bek- dlleklcrinl kUçUk noktaıarma kadar himaye heyetleri bu paz.-ırteglden 

onu ~çtracalanIŞ! Ne rezalet... Iwıcn erzak bir tUrlU gelmiyordu; dlnlcm!J ve tespit etın~tır. itibaren faaliyete b~lryacttklardır· 
Ah, ne rezalet!... ordu mutemedinin, berı:.berlndeld E:Jkl yıllara. nazaran bu yıl çok "''-- h ti k eli 

yllksek bir kalitede dört b~k milyon Her .u.iıuuye eye en mm-
D t sözler en çok çamı gllcUno bir milyon altnı nıbleyl alarak kilo tUtUn istihsal ctmıı otn.a tlltlln· takasmda okullarda muhtaç taie· 

gı :·~rdu. İmparatorluğu kemiren ltn'-"boldugu~ anfaşilclı, Astrahan k Un' zi be sayı.smz kısa. bir zamanda tes. 
,, clllcrimlz inhisarlar ve ı ın yaro· bit edecektir. Eu yıl 15 bin talc-Kofl.:as kan.se~, her neye mal o- kumandanı azlolundu; harp iki ay Undcn \'C gllrdllkleri yakın nlı1kadan 

lurı:'\ olsun iyi etmek laznndt. Bu b-'·ıld "On derece de mUtebo.salııtır. beye balulac:ıktır. 
i i en tedbirli, en cesur '\"e hece -
ı;kli ıı.cü:ı.Ziinıa vermek istiyordu. 
N r ı on harplerinde:ı beri parla
ını c ·an kuma.ndanlan hayalinden 
ger.. i; onlardan blri üzerinde 
eurc!U· 

K 
rr. 

-21-
':,..RUMANDAN AGLIYOR? ... 
ıcral Rai'Dhard 1843 yılmda 

, sn geldiği zammı ora.da alt
ı: in Rus nsJ..erf buldu. lmam. 

!} ..,. !ı.n milis kuvvetleri eı:ı hla.
L ':1: zamanda bilo on beş )irmi 
ı .. geçmiyordu. Bunlar da hafif 
~ ı' ıriden, yurtınmu çi~emeye 

ı •n dil§tlUUla yeğitçe dayar.mı 

ı lk tabakruruıden ilnrctti- İstese 

eri sllfi.lı tut.an bütün A \'arlıır 
Çeçenler onun emrine koşar~ 
vo bunların sayısı nltımş bini 

'urdu; liıkin bu l-ad::ı.r bUyUk 
'uyu idare etmek, beslemek, 

Orijinallik nerede 
gösterilir? 

.. / AGITLARL'I at~ p:ılıası ol
u. masıua 1>UyU!c bir tul:am-

.• · göstererek simdiyc la!ıhT Uc 
:.unıS3 tılmn bir saroh rcflkhniz 
fiatmı n:ttırm:ık zaruretinde kıı.l. 
<!ı; birkaç gtindc:ıb~rl hcs lmrus
s:ı.tılıyor. 

Ald:ınmıyorsam böyle bir fta.t 
yük~lisi!e oimyacul:ırmm eline u· 
!aşan gazct.enln Jllt JJüsluısmıla 

ntatbmıt ft.lerrJnde ~'t'nl olmıyan, 

oonrayn. uu.A 

1
• .. Orta okullarda okuyan fakir tn.-

BununJa. beraber hazırhk olmak lebenin himaye edilmesi için de 
üzere general Dnrgomc kumanda.. Feci bir kaza tefkilat yapılmnktııdrr· 
smdn.; otuz bin kiPilik bir kolordu 
Sulak nehri boyunca, kaynaklara 
doğnı ilerledi; orman halindeki 
moyva ağaçlarını kesti; evleri 
yaktı; çoluk çocuğu süngüledi; 
kadınlara hakaret etti; Çirkey kö
yilnc ulnetı; herhiri kilçük birer 
kale halindek~vlerden düamnn U
zcrine taş ve ~-:ş ynğıyordu; bu 
korkunç sokak harpleri üç hafta 
sUrdil· • 

Öteki ordular da her taraftan 
harckı?tc gcçUle:-; d4~man yığm 

yığın ölil Ye silah bırakarak iler
liyordu· Bu sırnd::ı. Dnğıstanın her 
köyfi, her cvı bir kale gibi dayo.
ruyordu; 15.kin savısD: ve ııonsuz 
saldınr;lar karşısında istl'r iste • 
m~ }oruluyor; yıkılıyor \"C nusu
yordu. (Devamı var) 

eskiliği krufa.r gn:.-etc C!ı~it.cn bir 
muharrir ıı.rk:ıd:ı.~ (fü') ılcn bıı.hse
<liyordu· 

lalıtırririn hö\'IO Hr nıc\'zn inli• 
hap cttl~tini gö~n ,.e onu ı>ek y~
'.rnıdan tanıyan lıir n.rkndaş: 

- Allııh Al!alı ne günlere kal· 
t!tlc-· Kondkl !:er . eyi bilir, yalna 
IJlr lıilrncc1i ~i <'\'dJr. E\·!e mUnnse • 
!ıdi buln!lmaclı;:'l lı:ı.ldc C\'dcn bah" 
ı.etmesl gerl;t llel:,il mi? ... t:ıefif. 

J:l'n: 
- insan oı ijinalliği hi!dlı(i 

DlC\"LUlarıb. il~~. l.:ıoncdlklerlndo 
gösterebilir· l.' eııj ~lrlcr lıunun 
ınls:ı1i değil ınidlr, lledlm· 

n 

Bir adam kamyon 
altında kalarak öldü 
Dlln gece Taksimden Sıraservile.re 

gldPn 3t83 numaralı kuın kııruyonıı· 

nun :rnn tarııt.ma Movlt\t adında b1 
rist asılnu§, bu vazlyctte ı;lderkcn dilf 
m~, tclccrlerler altmdn. kalo.rak &· 

ıtır ırurctte yarale.nmı§tır. 

:MevlQt hemen Beyoğlu hastancs!ne 
ka.ldınlm~s:ı. da biraz eonnı lllmtlştUr. 

• 

Takvim 
\ 'akltlf'f \ a.'411 D.anJ t'a.au r;raa1 
<illneJ)n 

G.O:> lUl o.on 1%.27 dt~ 

öğle ız.oz 0.22 1%.01 e.21 
lk.lncll 15.12 9.!13 1~11 9.SS 
Akşam 17.33 lMO l7.S7 1%.00 
'l'atsı 19.11 J.8() 13.09 uo 
imsak 4.!7 ıo.n 4.28 10-60 

. Satye ışı 
Temyiz mahkemesi suç 

görmiyerek kararı 
nakzetti 

Satre bin:ı.sı yolsuzlu~ mnznun. 

tarı hakkmdn İstanbul birinci :ığır 
ceza mahkemesi tııra!mdan verilen 
karar temyiz mahkemesince suç 
mahiyetinde hiçbir şey ı:-örUlmedi
ğfoden esasrndan nakzodilml5tlr· 

Naltz evrakı !stanbuln. hde o. 
Junmuştur. Sabık Dc."tlzbruık erk!· 
nmın muiıakemclcrinc yakmcla 
tekrar b3.§lanacaktır· 

Yatı mekteplerine 
rağbet 

Şehrimizde birkaç yJl evYel a
<'tlnuş bulunan yntı olmlla.rı 1.>U
;ilk bir rağbet görmektedir· tstarı
bulda yaniden Kağrth:ıncde Il, ve 
Küçükyahdtı. ID üncü yııtı okulla. 
n faaliyete geçecektir· Birinci 
yatı okulunun kncirosu tamamUe 
dolmuştur. 

* Mnra§ta. Alikayasr, Kutu! deresi 
mcvkllnd:ıki ormıında yangın çıkını§ 

sa da gcnl;Icmcslne meyilim vcril:ne· 
den söntlUrlllmU.1tUr. 

* 30 eylfıl ak§ mı \'Ukubulnn Si· 
mav ynngmında c\•leri yananlara ille 
ynrdım olmak üZürc k.ızılcy umum! 
merkezi Uı.ra!mdan gllııderilen 1500 
lL'":ı.ya ll!'ı.vetea en !azlıı znrar gören· 
!ere tevzi edilmek Uzerc yeniden tel· 
grat h'1.valcs1 olarak 1500 lira gönde· 
rilmlştlr. 

4;· BUyükdcırede mıınavlık yapan 
K<>tO, domntcs ''e biber ilzcrlnde ih· 
UkAr ynp:nak G"J!;Un:!:ın dU:ı asliye n·l 
tıneı ccz.:ı m:ıhkcmcs1 tara!md:uı ~ 

lira pıırıı ccz:ı.sın:ı. mıılıkQm cdllmlşUr. 
* Tic:ırct vckAlcti mU!ettl§lcrfnden 

Atıf ııehrlmizc ırclmiş, lth:ılAt vo ih· 
racıı.t t !rllklcrindc terurııcr yapmağa 
bnşla.nu:otır. 

* DCn de perakende peynir sattı.n· 
lar muralcnbo komlsyonun:ı mUracaııt 
ctnıı;:ı, peynire korum 50 kuru:ı Azı:.ml 
!lyatm ~ o!clu~u fddl::ı. elmlşlcrdôr. 

it llurııkabt: komiı'yonu perakende 
mn.n!Cntura flyntl:ırım tc:ıbltc b:ı~la 

~tır. Yııklndıı. flyntlar 111n edilecek 
\•c dUkMnio.ra liste halinde nsılac:ı.k· 
tır. 

)(et 
7 kilo esrar, 45 pıı 

eroin yakalandı ~ 
T tıl'• J• Sabıkalı crolncllcrden il rl, p eıJ 

met, Cclfilettln, !Jlkınet, :N'U ııı~~~ 
HUsCl in \'C Ali diln ııehıin ~~.r 
ı:cmtıerın<le l'l!rıır \'C eroin sıı rtAıı; 
cUrmUme:but halinde y:ı.ltııııın 
&~ ~.eı~ 

Dunlnrm U::crlcrlnde 45 Jllf" 
roin ve 7 kllo csrnr buıunrıı:l1l'J" 
de b .,inci Ml!yc ccz:ı ınal! 
\•erilmi~l rdlr. 

j 
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AKŞAM POSTAS~ 
ıSalıihi v. tNcşrivat Müdürü.' 

. '" Hasan Rasim Us 
iDARE EVİ: ısımuf Ankara caddesı' 
... hlınııi. b~ fll Tt'ftll dml l.ııaaııı 1L1.3Cı 

~-~- Yazı ve k.onuşına dili.mizde 
Loadra lzerillde Fra"nsadlı. lngilizBa§Vekilinin / yabancı kelımeler ve bır hat 

jf 111 41Jlert telefonu: 23872 
ld.,.. • • ; • ; 24370 
llirı 1" _.. • .J! 203351 

ITllf!Mıe lllbı ~ ıçm IJÜ 1112 ._.... i 
Aıl!lr.,.. ü!i• sn!JQ ram. .,ca 
• ~ ,.. .. ,., tını '""""""" ... , ••••••..•............ 

ı ~BONE ŞARTLARı , : 
• • ~.-. 'flıtıp • CcMM 
1 ' 'indik 9.00 l\r. u;.oo Kr. 1

1 ..... .,ııı. ' 4.~5 - • 11.:0 • ' 
1 a 97tı• :.tıGC1 • 4.2S • f 
'"' 1 •)'1ı)ı H • t,:15 ,. f ------------.. --. 
Basıldığı yer Vakıt matbaası 

T aymis diyor" ki: 

Romanyanın 
istik~ali 

ortadan 
kalkmıştır 

Londra, 8 (A· A-) - Taymis 
Yazıyor: 

Haliba.-:ırda Rotnanvnnm istik
lali bilkuvve ortadan· kalkmtslır· 
Bu kiısuf halen ha.41in nazi taz~i
kınin mengenesi içinde bulunan 
diğer memleketler hakkında oldu
ğu gibi muvakkattir· Fakat yekdi
geıini takiben iktidar rncvküno gc· 
len Romen kabinelerinin takip ct
tniş olduklan siyasetin, bu fcliı
l:ctin vukuumJa .gcıni5 mikyasta 
iı.ınil olmam~ olduğunu iddia ct
n1ck beyhude olur- Ayni zam:ında. 
R.omanyanın hüc.-um k:ırı:ısındn ce
saretleri kırılmamı[i olan diğl'r 

milletler hakkında gösterilmiş oln.n 
s~patinln bu sukutu esnasında 
kendisine kar§I da gö tcrilcceğini 
söylemek boştur. Bu ton hadis<'.', 
Brcnncr görü~melcrindcn sonrn, 
takarrübü bize ihsas edilmiş olan 
' 'söz değil fillynt" m ihüm:ıl birin
<:i5ıdir. 
Eğer iş bu mcrkczdeyse biz bu· 

llun Büyük Britanynya k, ı nnzi
lerin yapma.ktll oldukları mü~ -
deleyo na hakikatC'n tC'thi~ edici, 
l!e do hakikaten manidar bir yar
dan tc§kil cdcccğino ka.il buluu
ın:ayoruz. 

Balgarlstanda 
Yllladllerln bullaka 

tahdit ediliyor 
Sofya 8 ( A.A..) --Bulgar nazır 

lar,nieclisi milli müdafaaya müte· 
dair bir kanun layihası hazırla· 
nı~. Yakında Söbranya meclisi· 
ne tevdi edilecek olan bu Uiyih:ı 
ba3lıca şunları ihtiva etmektedir: 

1 - Bütün memleket dahilinde 
aizli \ 'e yabancı teşekküllerin lağv 
ve nıenedilıncleri. 

2 - Yahudi ırkına mensup Bul 
ıar tebaasırun hukuklarının tahdi· 
eli. ( 

3 - Milliret ve hükumet aley
hine yapılacak propa~andalar hak 
1.:rnda tedbirler ittihaıı. 

----co--
Çine yardım için 

9irmanya yolu 
Ayın on yedisinae 

. açılıyor 
laıntereDID kararı 
.Jıpoaya;a bildirildi 

bu
l.onara. 8 ( A.A.) - B. Çör~iI, 
g.ün A\am I{aınarasmda harp 

\ izıycti hakkında yaptığı beya. 
*"!iöitta Birmanya yolunun, müddeti 
1! T~rinie\'velde bitecek olan 
Şimdiki anlasmanın inkizasmdan 
S?nra tekrar açılacağını bil_pirmiş

Ateşten Bababatın )'izde .""~~~11yet1 yalnız 
d 58 ı mlıadere lngtltere adalarına u var edildi inhisar etmlyecek 

Alınan tayyarelerinden 
Çogu"' na ı"stı.kamet ı.on<lra, s <A· ,\ .) - Fransanm Bu"" yu"" k" bı=r 

inhilaliııdc memlekette mevcut 
d ~ • f tf muazzam buğday &toklarının \"C 

Çıkan beigrııı:kS aır ~ ıyangın ye~! rekolte~in \'erdiği muazzam İngiliz ordusu 
y bugday mıktarınm ehemmiyeti 

Çabalı: 'söDdt\rflıldA nazan dikkate alınırsa, :Fransanın hazırlandı 
• il il halen çekmekte olduğu liitinen 

buğday sıkıntısını, anlamak pek 
Lcmdra, 8 ( A.A.) - Pazartesi· ı kolay değildir· Fakat salahiyettar 

salı gece::.i Londra hava harbinin T..ondra mahfillerine gör<', gerek 
bidayetindenbcri en uzun ha\ a a- buğday ve gerek et ve süt küa-
1 .. rmini geçirmiştir. Ha\•anm bulut yetsizliğinin cs:ıs sebeplerinden 
su:ı olma ı. Alman tayyarc<:ilcrini biri bunların Almanltır tarafından 

Almanların gayretleri 
kudretlerinin büyük bir 
kısmını yutmaktadır 

IJoııdra , 8 ( A .A.) - Çör~ıl 
Avam kamarasında şu beyanat· bu gece e:sna:ıında daha büyük bir müsadere edilmesidir. 

gayret c:arfını tecrübe etmeğc sev- Son 15 gün içinde, Almanlar bir 
ketmiştir. L<mdranın merkezinde milyon domuz, 200 bin koyun ile 
bir noktaya gcli"?İgüzel } :ın~ın çı- hububat rekoltesinin yüzde 5S ini 
karan bombalar at ılmıŞtır. Çıkan milsaderc etmişl erdir. 

ta bulunnıu§tur: 
Bitler kin ·c tehevvürünü bü. 

yük şehirlerimizin ve bilhnssa 
Londro.nın sivil nhnlisinc çe\'i · 
rclidenberi bir ay geçmiştir. 7 
eylülde şehirlerimizi hak ile 
yeksan edeceğini bildirmişti \'e 
o zamanda.nberi zalim maksa. 

yangınlar ça'"çabuk söndürülmü~r 
tü:-. 

Tehlike işaretinin ilk iki saatin· 
de Londra mıntaka mm iki nahi· 
yc:ıinde ha53rat \ ukuagctmi~tir. 
Nüfusça zay:at yoktur. 

Dı.işman tan .ırccilcrinin 3 \'eya 
5 tayyareden mürekkep gruplar 
halinde Londra mmtnk_ .. ına yak· 
la~mak istedikleri tahmin edil· 
mekteydi. Bunlar. her tarafta tay 
yare dafi bataryaların mania ate· 
şinin şiddetli cıtdahtı ile karşıla•r 
mı~ olup bu :snada faaliyette bulu 
nan projek.törlcr. her zamankin
den fazlaydı. Dii.,.man tayyarelerin 
den birçoğunun hu "at~ten dr 
var,. önüne gelir gelmez istikamet 
lcrini de~i~tirmi~ oldukları görül· 
müştür. 

Hava hücumları. memleketin 
müteaddit mıntakalarına tevcih c· 
dilrni~tir. Bu mıntakalar meyanın 
da Livcrpol, lngilterenin ıJimali 
garbisi. garbi Ye §İmali şarki:; i, ls
koçyanın cenubu farkisi ve Gallcs 
memleketinin bir sahil ~hri var 
dır. 

Vaşingtonda 
Sovyet 

Ame rikan 

Müzakereleri 
başladı 

· Moskovanın üçüzlü 
paktı tasvip etmediği 

s•nılıyor 

T'cı.Jington) 8 ( A ... 4..) - Röy. 
ter: 

Sovyet Rusya büyük elçisi 
Oumanski dün akşam hariciye 
nazırı muavini Sumnıer Vels ile 
pir görüşme yapmı§tır. :Pu su.. 
retle yazın yapılmış olan diplo
matik konuşmalara ani surette 
Y,inc başlanmı§tır. 

;Bu ziyaret, Vaşingtonda, Sov. 
yet lıusynnm belki de üc; tara.flr 
paktı tasvip etmemekt e olduğu 
~issini uyandırmıştır. 

Oumanski'nin ağustos ayı 
zarfında, Rusya ile Birl~ik A
merika a:rasındaki münasebetle. 
rin iyileşmesi için Vels ile b ir 
kaç görüşme yapmış olduğiı ha. 
tırlardadır. Fakat bu mlizakere~ 
ler §imdiye kadar durdurulmuş 
bulunmaktaydı . 

Japon krtaları 
Hlndlçininln 

merkezine glrdHer 
Tokyo, 8 (A· A· ) - Domei ıı

jıınsınm bildirdiğine göre, Japon 
kıtaları bu sabah Fransız Hindi
çinisinin merkt>zi olan Hanoi'yo 
girmiştir- J apon kıtalarr şehre 
girerken .askeri tnyyarcler de 
§Chir üzerinde uçuyorlardı· ' 

Bu kıtalarm kumandanı Nişi

mura, Fransız Hlndiçint umumi 
valisi amiral Dccoux ve diğer 

Fransız crkanma nezaket ziya
retlerini y:ıpmıııtır. 

----o---
"Tlrklye hariç 

yeni Balkan paktı,, 
haberleri 

yaıaaıanıyor 

Roma, S (ıl .A.) - Stcfani A
janc:ı bildiriyor: · 

Bazı l ngiliz gazeteleri mihverin 

1 

Türkiye h a riç tutula rak Bulgaris. 
t a n. Romanya, Yugoslavya ve Yu. 
nanistandan müte.~kkil yeni bir 
Balkan antantr kurmaya karar 
verdiklerini neşrctmi~lerdir. 

Roma salahiyettar mahfilleri bu 
haberin baştan başa uydurma ve 
asılsız oldui:'Unu beyan etmekte
dirler. 

~] 

dmı başı:ınnağa çalı§tı. 
Nikbin mahiyette şeyler söy. 

Icmckten daima çekinirim. Zira 
milletimiw beteri söylendiği 
zaman şerefine halel gelmez (al· 
kışlar) fakat hadiselerle tecy. 
yüt et miyen yatıştırıcı beyana· 
tı tasvip edemem. Harp niha_ 
yet nahoş sürprizlerle dolu bir 
§eydir. , 

Bununla beraber, heyeti umu· 
miyesi itibarile halen ~u neti. 
ecyc varabiliriz ki, Almanların 
lngiltercye karşı sarfct.tiklcri 
gayctlcr kudretlerinin çok nU· 
him bir kısmını yutmaktadır. 

Bu kudretin Yüsatini bildiği. 
mizi söylemek niyetinde dcği· 
lim. J<"'akat bu hususta itimadr. 
mızm her zamandan daha. bü· 
yük olduğunu hissediyoruz. 

HAYA nmrnAH1>D1.\ !\" L ı\RL~IX 
]{URilı\:\'I,ARI 

Vazife \'e şerefimizin i -
cabı olarak h arbe • girdi • 
gımız zaman b iribiri a r • 
kasından h er gec9 3 bin ölü ve 
12 ibin yaralı vereceğimizi tah· 
min etmiş ve hastanelerimizde 
yalmz ilk tedbir olarak 250 bin 
yaralıya bakacak tedbirler al. 
ınıştık. 

Hakikatte, harbin bidayetin· 
den geçen cumartesi gününe 
kadar 8.500 ölü ve 13 bin yara. 
lı kaydedilmiştir. Bu da gösuf 

* lfııdrit, s (A.A.) - Röy!-er; Gea· r iyor ki, 'bir millet veya bir 
tapo §efi, H lmler ile, deniz a§ırı ltıı.l· fert t ehlikelere, tasavvur ve 
yan kıtaatı mU!ettl§i mııre§al Ilorono hayali b u tehlikelerin müthiş 
blrkaı; gUn eo~ra lspanyaya gidecek· olduğuna hükmettiriyor diye, 
tır. karşı koymakta asla teredd üt 

* Londra, 8 (A.A.) - Deniz ticaret etme~elidir. (Alkı§lar.) 
nazın dUn gemi sahipleri mUmesslllc· 
.rino kabotaj ve yakın aeyrUse!er yap· 7 eylülde şiddetli bombardr. 
:ınakta olan vapurlıınn, mllll men!ııat man başladığı z:unandanberi ölü 
namma ıs birinclte~rindcn itibaren ve ağır yaralı aded i her hafta 
tekaJl!i harbiye surcUlo aımmalnrına ınütcmadiyen azalmıştır. İlk 
l\.arar verllml§ oldu~unu bildirmiştir. hafta zarfındaki takribi 6 bin 

* Berlln, s (A.A.) - Stc!anl ajan· zayiat, ikinci haftada beş bine, 
ınndıın: F ransanm işgnl aıtmcla. bulu· üçüncü ,haftada dört bine ve 
nan kısmı ile bulunmıyan kısmı ara· son dördüncü lıafta zarfında da 
mıdıı telgraf muhabcratı mütareke· üç bin beş yüze düşmÜ§tür. 
denberi Jnkıtaıı. uğrıımı,,tı. Bu mubıı· 
berat .Alman 1.§gııl kuvvetleri taratın· Bu rakamlar, ölen ve ağır 
dan verilmla olan mlidafııa üzerine suret te yaralananların adedini 
tekrar baıılıyacaktır. göstermektedir. Bununla bcra • 

* BUkrcıı, s (A.A.) - Stcfanl a· bcr, bina tahribatı çok mühim 
jansından: .Milll t erbiye nezareti, l· olmuştur. En· müellim olan ei. 
tıtıyan Usanının bUtün Romen ticaret het, işçilerle meskun küçük ev· 
mekt eplerinde tahııill mceburl olma· lc r in tahrip edildiğini gönnek _ 
sma karar vermiııUr. tir . Fakat aristokrat mahıflle de 

Yakıt ne~riy"atından : * Londra, 8 (A.A.) - Röyter ajan· büyük hasar kaydedilmiş ve bü• 
T .ııının Vi§iden ötrcndlğine ı;öre Fran· t ün sınıflar ayni nisbet dahilin. 

sız hUkümeti Siyam tara.tından ileri 
tır. Seçme aUrUlen yen i istekleri rcddeylemi§tir. de ızdırap çekmiştir. Yıkıllill 

*"' * * Udine, g (A.A.) _ stefani ajan· \ ·cya ciddi surette hasara uğ • 

Hl•ka" yeler ıından: Duı;c, bu sabııh saat 8,45 de rayan evler in rakamını vermek 
Tokyo, 8 (A.A.) - D. N. B.: cı ni t " d d V•ı· 

Hariciye nezaretinin neşretmiş ol- t ayyare ile buraya gelmiş ve ere ye ın e egı ım. 
d_uğu, bir tebligv de lngi!iı büyük el. ua d•-ca '•'t&b kolordusunu tettı§ etınıııtır. Bu bize taallük eden bir iş • ur UM AA +:· V.,.ln..,.ton, 8 (A.A.) - Senato, t ir. Bu e\·lcri bize evvelkinden çısı Graici'enin bugün hariciye na. ..,, " 
zı.~ Matsuoka ile görüşerek lngiliz Hatıra defteri Almanyanın sıgau altındaki memle· daha ziyade şeref verecek bir 

vadesi hı'tam b•ulacak olan Bı'r· bul• olarak Amerikııya ya 1 
m § o· Lo d L' l ~ı h 

Y azan : Ali Kemal AKSt) 
D ERTLERThılZ arasında b'r G - Garc, Garantie, Gro 

tane"İ \ar ki, istrr istemE'z, mcmt ... 
hep mizı alak:ı<lar cai~ or. Li0:ın H - Hypocrlte, 
derdi. :U~ pothCsC··· 

Ediplerimi7., mııhnrrirlcrimir., 1 - lde, ldeal. 1deo1ogic, tm 
l azı~ a meraklı olanlarımız - maa- lndustrie, e~ ; lndividue1, 1 
!esef dil mUtclıassıslarımız dı) e · lalion, lntellectucl, lnternat. 
mi.} orum; bö.} Je bir ulım Ye muto· İntenıer, lntcressant ... 
hn!"sısunızm \ ücudunu duymadım - M - ~.1athcmatique, Mon 
hasıl: eli kalem tutanlarımız \akit Mondial, Moral, Muszique, '• 
\'akit ve başka nol:tııinnzardan bu ClE"' •.• 
dc.-rdi deşmişlrr. derine derman a- N - NormC', Normal, Nu 
rnmı~lardır. Son defa • eski ve ye- O Objcctif, Office, O 
ni liscndaki 'ukuf ve kudreti ö· OrlginaJ ... 
nünde hürmetle eğildiğimiz - Fa- P - Pacifiquc, Particip& 
zıl Ahmet A) kııç üstaclımız, )"ine Partie, Pardon. Patron , P 
ince ve kcsk.:n kalemiyle, '•VA- sif, Paker, Plagl', Plasti 
KIT'' t:ı bu derdi tcsrih etrni~. ni- Pc>rsonnel, Preavis, Phys!on 
hayet Türkçc>mizi kurtaralım tt'- Prcstigc, Prime, Princc. Prin 
mennisin!, şüphesiz ki yanarak, Q - QualitC, Quantilô-
ortnya atmıştı. R - I'..apport, Rationncl, 

Bu temenni, itikadımca, iki cord, Rcgional, Realite, Ref 
noktaya m:ıtuftu: Sarfü nahiv ve Refuser, Reel, Regime, T:.<.'po 
yabancı kelin:eler· Risque ... 

Lisandan dof;makla beraber, S - Societe, Social, Secre 
sarfü nahiv yahut • ötedenbcri n- Sondnge, Spt\culalion, Style, 
lışılır.ı~ bir tnbirle - kavaid (maa- p:ıthie, Surprise··· 
lesef gramer diyemiyorum) lisanı T - Tcchnique, Tendance, 
.} aptığt, lis:mın ımriş ic;inde kal - ragc, Ton, Traite, Triage, 
nı~sınn ve karmakarışık bale gcti- toirc, Transtert. 
rilmcsinc mani olmak cihetilc her V - Vcterinnire. 
mıllet indinde muhterem tutuldu- Bunlar en çok istimal edil 
ğu, sarfü nahiv kaidelerine uygun dir. Hele hep15!nin üstilne tüy 
olmıyaıı yazılar kıymct.cıiz nddedil- ken şu (Pardon) ve (Mc 
diği, fesahat ıınca.k lisan kaidcle- •Mersi)· 
rine riayetle temin edildiği ve yal· Son meınl!riyetimde idi· 
nız fasih eserler ammenin rağbet gC'nç, muztar vaziyette lcald 
ve tcvcccühiınü cclbeylcdiği hıılde dan bahisle, bir yere kayn 
biz, güzel dilimi1.in tnknrrür etmiş için bir arzuhal vermişti· Bir 
sckillerini yab:ıncı muhitlerin tesi- allim vekilliğini yapabileceğini, 
rilc çetrefil bir hal alan kalıplara saca yoklıyarak, anladıktan 
feda etmekte, tcshirkar şivemizi arzuhalini maarif müdürlU 
mizah gaze'eleriııe mevzu teşkil ha\•alc ve, kendi do ehliJeUni 
C'dl'n birtakım unsurlnrm Jğrcnç fi görürse, münhal köy mual 
nağmelerine> benzeterek varlığımı- liklcrinden birine ı.·ekaleten · 
zı tehlikeye düo:üremC'yiz. etmesini maarif müdürline, te 

Üstad Fazıl Ahmet Aykaç, bu- fonln ta\"siye ettim. Biraz 
nu böyle nçık ve acı söylemem.iş· genç arzuhalini getirdi· ' ·Mucl 
tir: maksadını daha §amil ve dnha cc" sini yazıp, imzalıyarak ı.·cr 
edibanc bir ifadeye bürüyerek, - Mersi! dedi· 
fikrime<.', hem sebep.siz yıkılan - 1''ransızca bilir misiniz, 
aarfilnahiv mlie!!Scsosinin bir an lurn? 
önce ihyası, hem haşarat gibi di- - Hnyır. 

limizi kaphy:ın yabancı kelim ele- - O halde niçin mersi di~ o 
rln bfr an önce dil Ulkcslndcn llı- nuz dn. teşekkür ederim demi~ 
rncı lüzumunu ileti sUrmli~tU· sunuz? di~·e sordum. 

.Arapların ne geni!j, ne derin: -. O, dedi, arapçadır! 
Fransızlnrm ne kadar etraflı, ne- Bu son sözil üzerine o kada 
kadar çcti~:. Alman.~ann ne nğır, sabilcşlim lti, daha münasip 
fakat no vası ve mukcmmel; He- tedbir dlişünmiyerck arzuhali 
lC'nlcrin imladan cümle teşkiline t lindcn aldım ve kcndİsinc vol 
varıncaya kadar her bahsi mufns· dim. • 
nal ve engin ne müheykel sarfil Yab:ıncı kelimeler kullan 
nahfrleri olduğu malCımdur· B u kimlerdir? - T:.Elsmi mnkaml 
cihetle yalnız bize h::ı.s bir daln- tutunuz da. hiç llsnn bllm!yenl 
lct olan '•snrfü ııall\i tcrketnıek,, varıncaya kadar birçok kimse 
ha.rek<.'tinin mahzurlarmd::ı.n ve fakat ekseriya kendi ana dille 
bunlardan bir nıı önce kurtulmak do olduğu kadar yabaner dille 
için, lisnnlnrmm mazbutiyeti saye· do yaya olanlar ıre zUppeler. 
sinde bitmez tükenmez §abescrler kıi. fransızcayıı. tamamile 
yaratmış olan o millet!C're imtisal ve yabancı k elimelerle UlfeU 
vücubundan bahsetmiycceğim. Yal ya.de yük.sek muharrirl<'r de 
nız üstadın, dilimizi, tahribatından , hataya dü!jmek ten k endiler ini 
kurtaralım d~ği ecnebi kelime - mıyorlar. Fakat, zannederim kJ, 
ler mc>sclcsini biraz knrca1am:ık13. muharrirler o yabancı k elime 
iktifa edeceğim· gayrişuuri olarak kullanıyo 

Dikkat olunursa görülilr kI lisa- Yaztlarma biraz daha :itina etm 
nrmızı istila eden ynb:ıncı kelime- ı.•nkit ve fırsatmı bulacak olurl 
ler • yüzde uoksan itibarile - frnn- sn, hiç ı;Uphesiz yazılarını o 
Stzçadır. Şimdi hatrrlıyabildiklerl - beden kurtaracaklar, güzel dil 
mi • alfabe sırasile n§ab'lYa diziyo- ıniz.in ibekarct ve asaletini bo 
rwn· o dikenleri kesip malikiln emiı 

A - Affiche, afficha.gc, Agcn· dudundan dışarı atacaklardır. 
cc, AgrC'ment, Aneccotc, Anormnl, Resmi makamlara gelince: 
Archaiqur, Atmosphere... n~bi liifz Ye tabirlere karşı b 

B - Ih.gage, Bandc, Earrage, larda do. gitgide iltifatın azal 
Bon-sel'\·ice, Branchc, Breche, Bu- ğmı ilmit ederim· Çünkü ''evli 
reau... yı umur" ca 1'ıalümdur ki J 

C - Camouflngc. Caraclcro, konıyım vasıtalar içinde rl'smi 
Caprice, Carnet. Canevas, Cham- rak ve muhaberat mUhim bir 
pion. Chef, Chronique. CCremo11ie, tutmaktadır. Ve ııeleflerimiz en 
Conjoncture. Control. Coordi- di işlere aJt muhaber:ıttnn en m 
nation, Continr;mt, Contingentc- him meselcl"re mUteallik la) 
ment, Crise, CultC··· lam vo mukavelelere varınca 

D - Dccompt<', Dcmagogle, kadar her türlü evrakla · mi 
Demarche, Decoration, Din .. -ı.miquc, noktai nazarından :- büyük itin 
Directcur, Discqualifier- göstererek ecnebi tahakkUm 

E - Ecole, (halÜl oltul), Eco· mc>ydan vermemif;ler, bugün b 
nomie, Economique, I~lcment, E· tatlı tallı okuduj;'Umuz güzel 
nergie, Energique, En - letC', En· !erle cd"biyatımızı zenginleı 
quete. Essni. Etiquettc. F.xpert, mişler, milletin kalbinde de bir 
Expretise. Exlrnit, Excellencc··· tiram mevkii nlmışlardır· 

I<' - Factenr. FinancE\ Finnn-
eer, Fonction, Foire··· Ali Kemali AKS( hükumetinin 17 Birincitc:ıırinde Adile neşredildi keller tarafından pıırıı vey~~l~ çu· şekilde tekrar İJ}§a edeceğiz. 

lan 2.600.000.000 dol:ır tutarındaki n ra, ıverpo · • anc es. 

~~~~~ir ';jongli~i~n- J~apopa~ı\Tifif: Bu kitabda: ı mebl1ğm bloke edllmeııi için ha.rleiye ~r,dBhirmingham şehirleri belki katıı·ı;mlnr İn!!ili?. imparatorlu· Londradaki binaların yarıs 
K enan Hulu" •1• ye 11,. ıA.hlyet veren kanunu ta.ııdık ey· e a a ziyade miitcessir ol· ... ~· 

):~nilemck fikrinde olmadığım teb. ., r .. muşlard F k t h bel · ğu millC'tini resmen ilan ettiği yıkabilmek için on sene l 
lıg etliği bildirilmektedir. 1-Iikmet Münir ıeı:_ıı~~O:a, 8 (A.A.) s tefani ajanmı· den dah~·saiıa~ ve ~:ha ;~1~1 azimkarane maksadında.."1 -çevi. olduğunu görecek ve gille 
1-f 'j'{ ekta Ragıh dan: Bugünler de ttalyan mUbadelcler bir re kilde çıkacaklardır. (AI· rcmiyeecktir. (Alkışlar.) lcrdir. Bundan sonra bu tem 

ırıız badanacı çırağı Osman Cemal ve dövizler ııazırt nıccardl Alman kışlar.) LO:\"DR .\ ~E\" T \llHlnt YIR:'ııl nun çok daha yavaş olacağı 
Şaban a.dmda 15 yqınd:ı. blr ;~;-k, M K t .. 1 , hilk<ımeUnin daveti uzerine, Berllne Maddi has:ıratı izam etme. sc~ ı: l:sTFU aşikardır. Bu on sene geçm 

Ustası, .Alımeue Çar§Jlmpıd:ı Maide a· uazzez ap anog u ... . giderek .Alman Httlsat nazırı Funk meliyiz. Gazeteler yıkılan evle . Londramn Primose tepesin• B itlerin \"C nazi rejiminin 
duıcıa btr kadmm e\•lndc badana ya.· nun hikayeleri vardır. ııc birlikte muhtelif meseleleri tetkik rin resim!erilc doludur. Fakat den veya diğer yüksek tepeler - na çok şeyler gelecek ve M 
J>arkeıı 40 llra kıymeUnde blr kol sa· l 28 sa~ falık hu kitabın kıy. edecekllr. mahdut sahifelerini ta.bii ola_ den ~chrin dört bucağma göz lini de Fransız.ları arka.dan h 
atı tahnı§, bunu Taceddln adında blrl· * Tokyo, 8 (A.A.) - Stcfani njan· k -1 ı ı • J ntıidıt>öı zaman bura.8ının hasa· çerlerken artık hiçbir tehlik 
n meti 10 kuru~ur. ınndan·. Halihazırda. Lizbondn bulun· ra sapasng am ta an e,·,er n 

c 60 kuru§:ı. a:ıttıktan sonra ynlm· · 1 ·ı d ld k d ı·"' u"'·ar.1ıf; bı" r !::"hı" r oldu;;.,,• mnnız ol.madıgm-I zanncttigı·· lannıiitır. atıc yeri makta olıın Fu.sbirul r.dındaki Japon rcsım erı.e O uram:ıma ta ır ... o• • . . c . S" 

Şaban Y vapurunun Londrad:ı l<almııı olan Jıı. lar. (Alkışlar.) <lnhi anla ılamaz. man rüyasında bil~ gö 
• ikinci sulh t:e"::ı. mnbkemcsl· vA•ıT Kit b _, . L_J.§!t:1lli!" bi.itili'k~"llıL..b~~~ıık...Lhrua!Qd~ise~J~erti"...k.a.W:W!!Ak..m~ ..___ı~~n_e_,_·c~n~ım;;:..::ıl~, ~bl~r~a~.u.w.w.ı:~.g,;ı,ı""4.ıı...ı.oı.;;;".a.----=:..=~sao;:;;.;~'--'~"-=al='-"~8=--w~• ı..~on~ı~ar~ı~a~~ak~U~z~cre~, ~bu~a~n:....::.:20::......::.sl~n-· ~-~~~•~s~T~ir~ •. ~\~1~I~IT~i~~~' ~\I~·-• -~~ satı~ ı·rıer c 



• 
R - Akşam l'u:otcısı !l B1Rl7'C1TE'rll': - l!l-10 . 

giliz - Ahnan 
pçu düellosu 

italyanın 
Dan on ve ·;~;bU9illta:n · ~aber ve hAdıseıerr 

. 1 l . . 

hild<'n birçok ki • 
bulun n hcxleflC'· 

1\ o:ar C<' kilıni tir 
r·n in ılakı cenup sn
Jrulmüc;tı r 

hil'birine isabet ol-

muhaı f'b<' tn) yarC'kri 
u mın havn hücumuna 

ctmi 1 rdir· 

zak Şarkta 

Y Linanistana 
hücumda tereddüdü 

ı:rrııP, 8 ( \. ,\.) - Riiy! r: 
Burnya gelen yolcuların anlal

tıklanna gorc, pl'trol fıkdanı llo
mada sık sık görüşUIC'n bir muha
Y<'re mevzuudur- Romadaki siyasi 
mü ahitlcr So\·yetlerden bt'kleni -
kn pctrolkrin gC'lmc>diğiııi zannet· 
tiğindcn Br<'nnerd<' ~ aptıkları mil· 
Jlkatta Hitlerlc Musolininln ko -
nustukları mUhim ml'sC'lC'lerdcn 
birini tr 1kil ettiği bir<;ok kimscl<'r 
tarafındnn temin l'!dilmcktedir
A \'tıi kimsckr ltal:rnn filosunun 
h~rckC'lsizliğini de p<'lrol tasarruf 
rtmck istenilml'sino nlfrdiyorlar. 
Söykndiğine nazaran uzun zaman
danbcri 1lalyan kltalarının Arna -
vutlukta hazır bir halde hııhınma· 
Iarına rağmen ayni SC'b<'ple Jtal
\ 'a Yunaııistnna hiicum etmekten 
Çekinmektedir· 

Romadnn gC'IC'n habC'rlcr bir 
miktar Alman zabit ve teknisiyen
Ierinin Afriknd:ı Marc.c;al Gr:ıziya
ninin ordusuna rc>fakat <'tm<'kte 
olduklaı mı, fakat Almanlann he -
nUz Trabluc;ciarbc n"ker ve harp 
mnlı<'mesi nnkledcm<'diklerini bil· 
dirmektcdir 

Yolcular ltnlyada harp için şevk 
duyulmadığına ve çok defa ''parti 
harbi,, ismi vcrilı>n harbe kan;ı 1-

Romanyada 
tevkif edilen 

İngilizler 
Zorla itlralname 

imzalamış 
Eıtkrr~. 8 (A.A.) - Röylcr: 
Polisce tevidf edilmiş olan beş 

lngitiz tebaasının vaziyetlerınde 
bir clcğişiklik yoktur. Astra Ro. 
mar.a petrol şirketinin idare 
meclisi a1.asından B. :\filler, is. 
tiçvap edilmek üzere mevkuf bu
lunm:ılrtadır. B. l\lillerin gayri 
mesul clcmir muhafızlara men. 
!mp lejy.onistler tarafından kn. 
<'trıldığı tceyyiit etmiştir. Esa. 
nen bunların faa !iyeli General 
Antonesko tnra fından ev\'clce 
tenkit edilmiş bulunuyordu. Fn. 
;cat ::\fillerin me,·kufiyetinin de. 
vnm etmesi mC'Suliyeti şüphesiz 
ki polis maknmatına raci bulun. 
maktadır. Polis kenclisi~i sabo. 
taj yapmakla itham ctmekteılir. 

ı:n, !) c \. A·) - Amcri· talyanlarm alakasızlık gösterdik -
nsoloc:lukları Vaşingtonda. lerinc işaret etmektedirler· 

n znrctinrl<'n aldıkl:ırı ta- J Bcrlinden g<'lcıı yolcular ela 

llk kaçırtldığı zaman Miller, 
iiyk bir "üçüncii clerecc" istie. 
vap usulüne tabi tutulmuş ki, fi. 
:~ik mukavemeti kırılarak sabo. 
1 aj yaptığını itiraf eden bir ve. 
f,ika im1..aladığı söylcnmckte
'lir. Giıya im1.alamır:ı olduğu bn 
vesikada :\!iller Almıınyay:ı pet. 
rol taşıyan kamyonların depola. 
nna hamlZI kibrit koyduğunu i. 
1 iraf eylemiş 'Qulunmaktadır. 

Millerin sıhhi vaziyeti hemen he. 
men normıtl gibidir. "Polis rner. 
hezindc mektup almasına mü. 
r·aade edilmiştir. 

Berlin nhnlisinin manevi kuV\'Clİ· 
hin Roma halkından daha mütees· 
&ir olduğunu tahmin etmPktcdir -
Jrr. !tal) anlar ı;;imdiye kadar har

için bin tN•sürlcrini henüz hissctmc
mi§lerdir- SenPlcrdenberi az gıda 
almakta olan Bcrlinlilerse hava 
hUcumlariyle çok sarsılmışlardır· 

m n~ :ı. ~ olunn clıür el alın C\'

nnn telgmflar 3 iincü s:ı.) fa
dır·) ............ .. 

bz!'rln<' «;r\ rllrn rn bu 

<' ~uqlul• filmi,_ Tnhtrlb.'\hlr· 
k:ır ı don.uım:ı... . imrıl deni 
'ler iı;lııdı-... S.'lhUlerln ;ıblo· 

• (ıü:r.ı llılderi sıı3 ~inde 

•m~ J,adJııitır-. 

l\ahrnm.ııı :.-.ahltlcr .. 
• 

ca· 

D..""1rlrre lm~ı tıı,JJ11reler ••• 

'nmları: 

Tophanede Salıpazarınd ı-. deniz yollama binasın
da müteşekkil kor satına.ima komisyonundan: 

}~rı.akın dnsi 
Sabun 

-'liktarı l:ı.~nım~ 
3000 10/10 940 

K. Soğan 
Mercimek 
ratatcs 

5000 
10000 
10000 

J{uru fasulye 2!'i000 
Pirinç 10000 
Zeytin ta.nrsi }5C'O 

Hayvan tuzu 1000 
Çay :100 
Kuru üzüm 5000 
K· biber 200 
Sadeyağı GOCO 
Gazyağı 8000 
Zeytin) nğı 2000 

" " 
" ,. ,, ,. 
,, .. 
,, ,. 
,. ,, 
,, ,, 
,. ,, 
,. " " ,, 
,. t• 

,, " 
,, ,, 

tarihi 
Pı>rşl'mbe .. .. 

" 

" .. 
• 

,, 

" 
.. 
" }\'. Ot 75000 '' ,, ., 

lh1tle ~:ınti 
JO 
ı o 30 Ha ıı 

ı 1 30 
12 
ıı 
}4.30 
,, .. .. 

15 ili 15 30 
., 

16 
Yuknrda yazılı rrzakl:ır 11atın almrcaktır. Pazıtrlı'kla rk111ltm!'sl Topha· 

nede Salıp:ızarınd:ı dcnl:ı: yollama bınMıncla mutrşekkıl kor 11ntınalma komis· 
yonund:ı yapılacaktır. lstcklil<'rin getir •ceklerl numunelerden b<'ğcnllmek 

surelile nlmncağından tallplrrln nUmun • ve takarrür edecek :fiyat Uzerlntlf'n 
kati temlnatıa.rıle birlikte ve yukarda Iıb:alarıncla gösterılen saatlcrıle ismi 
geçen komisyona mlırncaatları. ~erait Jwmiııyonda blldirllecektır. 

Teslim yeri (Pınarhisar) (ll::iil) 

Romanyada Aln1an 
işgali başladı 

(Ha" tnr:ıfı 1 lll'iılı') 

ciu'd:ı, petrol mıntnknsında ve 
B:ıznu'da yapılmakta olan tnh
k~mal inşaatı hemen hemen bit. 
miş gibidir ve en son model Al
·man hava dafi bataryalarının 
yerlcstiri1mesi için hazır bulun. 
maktadır. 

Homen nskeri tayyare mey. 
danhrının gcniı-lctilmesi icin de 
Almaııyadan hususi teçhizat gcL 
mişlir. 

ADI.\:\" füTAI.,\IU 
1LEIU.'İYOR 

niil:r~. 9 (A.A.) - Röylcr: 
Perşembe gi.inli llomanyaya 

"'Ciecek olan Almn.n kıtuları. tcd. 
;icen fnzlal:ıştml:ırak dört fır. 
kava cıkarılacaktır. 

İlk Alman kıtaları, tanklarla, 
hava dafi bataryaları ile, tank 
dafi topları ve hava. ciizütamları 
ile mücehhez olarak, halen Ttı. 
ıla yolile aşağı doğru inmektedir 
Bu kıta, Giurgiu'ya vardıktan 
sonra. Prahova ve Buzau bölge
lerine ve Bükreş civarında Tar. 
govisle'ye doğru yoluna. devam 
edecektir. Targoviste'de bir ha. 
va fü•sti tesis olunacaktır. Pra. 
hovn. Pla5ti petrol merkezinin 
bulunduğu bölgedir. Petrol mm. 
takalarına ve peltol 'borularının 
miintehası noktası olan Giurgiu. 
ya haYa dafi topları yerleştirilc. 
cektir. 

Tam teçhi1.atlı Alman askeri 
mütehassıs gruplarının, Romen 
ordusunun bütün smıflannı ta. 
lim ettirmek üzere Giurgiu'ya 
gelmesi beklenmektedir. 

Yukarıda ismi geçen bütün 
merkezlerde. Alman kıtaları için 
kı§lalar ha..~ırlanmaktadır. 

Birkaç haftadanberi, Roman. 
yaya -çok. büyük miktarda Al. 
man harp malzemesi gelmekte. 
dir. Bu Alman harp mal~rricsL 
nin kıym<'ti o derece yiiksck bir 
r;ıkamı lıulmuGtııı- }d Romen.Al. 
man kliringinin Romanya le. 
hine olan bakiyesi tasfiye edil. 
miştir ve bugün !Karadeniz yolu 
ile 1ngiltereye yapılmakta olan 
ihr:ıcatm durmasından beri Al. 
manyaya petrol ihracatının fa1-
lalaşmasına rağmen, kliring he. 
sabı Almanya lehine bir bakiye. 
yi ihtiva etmektedir. 
1X(;ILTEHt:xıs 'rEŞEBUl s()' 
nıılin'S, () (,\.,\,) - J:o~ fer bildir)· 

~ or: 
lngııterenln HUkrcş bilytik elçisi 

Sır Regirmld Hoare, "Romnnyanın 

stratejik noktalarında Alman nizami 

Berline hava ' 
hücumu 

(Jla!o; tarafı 1 nddr.) 
ı~omlra, 8 ( A.A.) - Harn ne. 

uı relin in tebliği: 
Pnzartesiyi salıya bağlıyan 

gece, l n;ili~ ha va kuvvetleri, 
Berlin mıntakasır.da askeri he. 
dcflere ve Almanyanın birçok 
kısımlarında münakale vasıtala. 
rına hiicur.1 etmişlerdir. Manş JL 
manl:ırma ve Alman işgali al
tındaki arazide kain tayyare 
meydanlarına da a)TI hücumlar 
yapılmıştır. 

Almanyamn Bükrcş elçiliği mc. 
murlarından birkaç kişi refakat 
etmektedir. 

Sakarya 
vapurunun 

geçırdığı macera 
Vapur İtalyanlar tara
fından Leros adasına 

nasıl götürüldü? 

lskendcruna giderkt:'n !)ir JtalFın 
torpidosu tarafından çevrilerek l..<'rus 

adnsındıı. blr müddet alakonan \"c son· 
ra ııerbcst bırakılan ·•S:ı.ltarya,. ~ılt'bı 

dün ııabah limanımıza gelmiş, kaptan 
kendislle görüşen gazetecilere, mace· 
rayı §oyle anlatmıştır.: 

"- 31 temmuz gUnU lzmirde Çar· 
allı tu:ı:Iasından tuz ytlkliyercl• !siten· 
deruna hareket etmiştik. Seyahatimiz 
iyi geçiyordu. İstanköy açıklarında 

Çatııllar mıwkilne glrdiğimi7; sırada 

Dr. Fabricius Almanyaya gön birdenbire knrıJımıza bir hUeuınbotu 
derilmekte olan Besarabyah Al. cıktı.1talyan bayraıtını taşıyan l>u tek 

mnnların toplandıkları kampı zi. neden garip işaretler yapılıyor, fakat 
yaret ctmifj, bilahare bu Alman. biz bunlardan bir şey anlamadığ'ımız· 
!arın Besarabyadan Romanyaya dan yoh.tmu:r.a devam ediyorduk. Hır 
gelmek üzere geçtikleri Prut müddet sonra, birdenbire bir de torpi· 
köprüsüne de !?İlmiştir. Dr. Fab. do peyda. oldu ve ne ofduğıımuzu anin· 

~ madan kuruıııkı \ıir top sesi kulakln· 
ricius, müteakıben yine tayyare ~ımızda gUmıe<ıı. Derhal durduk. Hfi· 

ıle Bükreşc dönmüştür. cumbotu ,Y.anımıza yaklaştı. Botun ku 
Vosl;oı;a, 9 ( A.A.) - Sovyct mandanı ile bir nefer vapurumuza 

gnzeteleri \'C radyosu henüz Al. çıltarnk telsi?. dairesini ı~go.l ettılP.r, 
man kıtalarının Romanyaya gir. Gemide ara~tırnıa yaptılar. Tuzları 

diğine dair haber neşretmemi§- ve 300 ton bakırı buldular. Bi:ı:i de 
!erdir. . muhnfa:ı:alnrı altında Lcros adasına 

götürdüler. Bir ha!to. sonra, n.oınndan 
Lomlta, 8 ( A.~.) - Alman · serbest bırakılmamız•tçin emir gP.ldı· 

ların Romanyaya nüfuzu, lngi. I ğinl ııöyliyerek hazırlanmamızı bildir· 
!iz membaından resmi bir teyit diler. Aynı 7.amanda da suların mayn 
henüz gelmemiş olmasına rağ · tarlalarile kaplı olduğunu söyllyr.rck 
men, İngiliz siyasi mahfillerin • yanımı:r.a bir balıkçı gemisi \'erdiler. 
de sürpriz uyandırmamıştır. Fakat bizi zikzak yollardan ı;rccirip 
'I ı· · H"tl t f açıkta serbc!'!t bırakan bu g~mlnln do· 
~ uso ını ve ı er ara m· . . nüfte adaya dosdo~ bır yolla gıt· 

dan Brenner konferansında alı. 
n.a.n kararların bir neticesi gibi 
gözüken bu nüfuz, muhtelif tef· 
sirlere yol açabilecek mahiyet. 
tc bulunmakla beraber, herhal· 
de Almanların petrol bahsinde 
karşıl~tıkları müstarel ihtiya -
cı tebarüz ettirmektedir. 

Romen petrol kuyularının Al 
manya. tarafından kontrolu, ln· 
ı;iliz noJ<tai na.zanndan katiyen 
ciddi bir muvaffal;ıyetsizlik tcş. 
kil etmemektedir. Çünkü lngi· 
!izlerin petrol kaynakları Ro • 
manyadan iba.şka yerlerdedir. 

Alman noktai na1.armdan i· 
sc, bu hareket, davayi hallede • 
çek bir mahiyet göstermemek • 
tedir. Filhakika, burada kay. 
dcdildiğine göre, evvela Romen 
petrol istihsalatı son 7,aman· 
larda düşmüş ve günde 16.500 
tondan 13.500 tona düşmüştür. 

tlğinl gordUk. llu suretle yolumuz:a 
de\·a111 ederek hkendenına kadar git· 
Uk ve mutad se:ferimlzl yaparak b· 
tanbula döndük ... 

General dö Gol 
(BR!> t.arafı 1 ııriılc) 

!isi g~neral Dö Larmina. tara!ı~an 

verılml§tlr. 

1LTlHAK 1':DEN 
TAl'YRECtU:R 

Lo11dra, 8 (AA.) - I lür Fran· 
sızlar ;:efi general dö Golün umu· 
mi karargahı dün şu tebliği neşret 
miştir. 

Hür Fransız tayyareciliği faali· 
yetini muhtelif sahalarda gö ter· 
mi~tir. Büyük mü~külata rağmcıı 
~imali Afrikadan gelmekte olan 
birçok Fransız pilotları scrbc t 
.Fran ız kuwetlcrine iltihak etmek 
üzt!tc Cebclüttarıka \'asıl olınu-;· 
!ardır. l\laalcc:.cf bunlardan seki'z 
tayyare yola düşürülmü~tür. 

PAZAR Matinelerden 
~ • IRll!lllla... kıtnları garnizonları tesisi hakkıııd:ı 

~.,.. RAŞı~ T RJZA ,.1 ~~~:n:ı:~~·a:~~~~t;~::::~ın:;~~:~~nt~ı~ 

Sarfiyatın oldukça mühim 
bir kısmı Almanyaya ithal c. 
tlilmektcdir. İhracat o kadar 
zorluğa maruzdur ki, birçok 
mevad Almanyaya doğru yola 
çıkarılarnamaktadır. 

IIabe~istan Ye l\Iısırda Fransız 
istiklali uğruna hayatlarım feda 
etmekte olanların adedi hcrgün 
artmaktadır. Şimdiye kad~r hür 
Fransız tayyareciliğine mensup 
beş pilot ölmüştür. Bugün Kahire· 
den haber aldığımıza ~öre, bir tny 
yaremiz dü::ürülmüştür. 4 kişilik 
mürettebatından Yalnız birisi kur-

itibaren j mnsını, Romen bükCımetlnden talep 
1 etmiştir. 

AKSiM 
Sinemasında 

T i Y a t r O S U 
nmU,F.X ('f.\'.\P 

t Hıikrrı:ı, 9 (,\. \,) - Ho.\ tı•r: 
I Honıanya hariciye nezareti, lngllte· 

Salisen, şurasını hatırlatmak 

faydadan hali değildir ki, en 
mühim Romen kuyularının Kıb· 
rıs İngiliz üssüne mesafesi, Vi. 
yananın Londraya olan mesafe· 
sinden daha uzun değildir. HALl.DE Pz.ŞKiN Bı.rlı"kte renin Bllkreş cıçısı Hoare'un vazıyc· 

Un aydınlatılmnsı haldnndo. yaptığı 

. talebe cevap vermiştir. Sir Reginn.lcl 
up •r filmi olan 

tarılabilmi~tir. · 
lngilteredc antrenmanlarını ik· 

mal etmiş olan bir miktar ~wcı pi· 
lotumuz. İngiliz hara kuvvetlerine 
iltihak ederek, Londra ve büriik 
Britanyanın müdafaalarına faal 
bir surette i~tirak etmektedirler . 

iMAL 
ENiZiNDE 
AS USLAR 

BU AKŞAM. 
BEYAZIT • MARMARA Ssiınnedmaa Hoare, Romıınyaya gelen Alman kıta· 

lnrının bir işgal ordusunu mu veyahut 
talim eU:ı:litamlarını mı teşltll ettiğini 

Diplomatik bakımdan. en en. 
tcresan mese!e, bugünkü hedefi 
petrol ola bilen fakat petrolün 
muhakkak surette yegane he· 
defi teşkil ettiği söylenemiyen 
Balkanlara. doğru bu yeni Al. 
man ilerleyişinden Rusyanın 

haberdar edilip edilmediğidir . 

(yataklı Vagonlar Kontrolo"ru'') uğrenmek ıııtıyortıu. sanııcitt;-ına go· 
re, Romen hariciye nezaretındcn t'C'vo.· 
hı, umumi mahiyette b:lzı ' teminatı 
ihtiva etmektedir • 

Bundan maada, mühim a\-cı \'C 

bombardıman tcşck'"küllcrimiz de· 
niz a~ırı gönderilmi~tir. Hür Fraıı
"ız tayyareciliğine Ye İngiliz h::ıva 
kuV\'etlcrine meno;;up müteha c;ı., 

VODVİL •• 3 ... PERDE 
0RKÇi: SÖZLÜ 

1 

ı Gişe Gündüz açıktır Telefon: ( 23860 ) 

1 Aynı eser: Yarın akşam 
NitAD vEiDT • il_ Kadıköy Süreyyada oynanacaktırı 

nm::na.!UB'sONI : ~m--1-nın~~ı~ 111 :ıı m ~~~ 
mu ~ J·~-.~~ .•~-,~~~ ı~ llllilfıllllll~ u9•ınıı~ımlB!nılllıı~ımi!IR--~ 
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ZORLA 
TAYYARECıi 
Fransızca Söılü 
Orjinal Nüshası BU AKŞAM 
MELEK Sinemasında 

Bu :ıko;;ım k:lıı Xn. Jı hilı·tlı•r !'rkrnılı>n 

Uükre 9 (A.A.) - Ho~ in: 
1nglltcrenln Bükreş elçisi Slr Re~ 

glnul<l Ho:ırc, Romen petrol endllı;tri· 
si ile nltıkadar bulunan bütün lngillz 
tebaasın::ı derhnl Rom:myııyı terkctme 
terini t.wsiyc etmiştir . 

AIAkadar bUtlln lngllizler, ıılmclldt'n 
merkezi petrol mıntnkasını trrketmlş 
1 rdir. Bu 1ngil,zlerdcn 12 kış! h:ıicn 
Btlkrc"te lııılunmnktadır. Bunlardan 
allısı bugllıı, geri lmlnnı da ör.Umlız· 
deki pıızartcsi gtlnü BUkreşten ayrı· 
laca l<larıiır. 

Orıla/'::, 9 (A .ıl.) - D. N. B. : 
Almanvanın Biikrcs elçisi Dr. 

Fa0riciu;, hususi bir tayyare ilC' 
diin snbah Galatz'a gelmiştir. Dr 
Fabricius'a, bu seyahatinde AI. 
mnnya hariciye nezareti memur. 
!arından orta elçi Şvörb<'l ile 

' muallimlerin nezaretleri altında, 
ln~iltcrcdc Franc;ız pilotu antren· 
manian için büyük bir gayret sar· 
fcdilmcktcclir. Bu suretle yakın hir 
ic:tikhalde hür Franc:ız hara filo· 18.00 Program ve memleket sna t · 

nyan 18 O., müzik D u . tillalanmn müttefikler daraq mu· . · ., , ııns m zıği, (Pi.) 
ıS.30 konuşma (Dış polltikn htıdise· caclclc ine daha faal bir surette 

18 1 iştirak cdcbi!ecekleri ümit eclilmck lerl), .45 çocuk saati. 19,15 müzik, te<lir. 
Çoocuklnr için, 10.30 memleket saat '-------------
aynrı, \'C ajaı;ı.s haberleri, 19.45 mU· 
zil•, Hadyo inee.'3a:>. heyet!, 20,15 rad· 
yo gazetesi, 20.45 Alaturka mllzik, 
fasıl hcyeli, 21.45 mlizik, Rlyaseticum 
hıır bandosu (Şef: 1hsan KUnçcr), 
22,30 Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri: ziraat, esham • tah\•iltıt, 
kambiyo · nukut borsaıııı (Fiyat), 22, 
45 müzik: cazbant (Pi.) 23.25 23.::o 
yannki program. ''e kapanış. 

Sinema ve tiyatrolar 
Şehir Tiyatrosu 

• 

Bu Akşam 
Dram kı21mmda 

OTELi.O 
Bu akşam Komedi ktsmında 

BAU uş.Va 

---------------....:----~ 

Denizcilere ilan 
lstanbul Mıntaha Liman Reisliğinden: ""._.. 

Knptan, makinist 'e kıln \ "UZ knptn nlarından 1940 sent'si lkincile§rln 
tcrfıi sınıf imtıh nınn. talip ol:ınl::ırın olbnbtaki talimatname mucibince 2 
lıırfnciteşrln tnrilılnc kadar mUracaat etmeleri Jlı.zım~elirlten gerçk bu d~Ca 
\'C gerekse fklnC'i clC'ffl oiarnl< iıntihanıı gireceklerden birçokları §imdiye ka· 
d:'lr mlıracaat etmcml~lenlir. 

•ın on be!:lncl lınli nk•,.ırnına karlar IAticlalarile riyasetımiz mııa· 

Raşit Rız.a Tiyatrosu 
l/alide Pişkin Birüktıı 

!l. Birlnclte,şrin Çarşamba S"ünU nk :ı 

mı, Ileyazıttn .Marmara. Sincmıuımdrı: 
''l'ntaklı Y:ı~onlar Kontroliırü,, 

Vodvil (3) Fertle 

Beyoğlu Halk Sinemas ı 
Rugiln .ut U de: 1 - Üç Ahb~p 



H A BE R - A'<Mm Po<1ta .. 
aıwww , 

ıstanbul eeıed ıvesı 
ııanıarı 

ı~-w. 

Yazan: Cek London 
- IQ - - -- 1 basmaz titremcğe başlamıştım. 

"t,\~lLAHI'.\' .!iIL'\"NJ<:l'- Derhal hastaneye naklettiler. 
ı l'.U!UGı Ilümma birken iki oldu. Orada iki 
~Babalı, erkenden. Jan hafta ltaldm1. Heklın tekrar adal~ 

!attı. Ve ItücUk '•Fari -
atlas -

~~ ad Illda şörlc bir ke~fo 
"-!ı t acık "Guv:ıJnlkanar"n 

ı;1r s ' ,., :ıat kadar tuturordu. 
bu esnada yalnız kaL 

·~t' 
ı :~enberi, eski tcnhn ve 
~l~e~ atıu unutmıı:,i giblydi
t;ı~ huıunmnyrııı onu fC\"· 

l'IJ.~ ve m'i'ccssir etti· 
'te ' 

bu)'ij tıç kız artı1c onun hayn-
"lllı it bir boşluk nçabiliyor-

ıatlo • 
~ılt ·Sine geçerek hesapla. 

~~lınek ve bu suretle 
·~ltı:ıe . a\'ıınmak istedi· He
~,~ ~ili karı!iJtırdı; alacağı-
,.~1 karşılııştııdı: Netice· 

~~ l:Jl kederlendi· Filh:ı.kika 
' ~ ~ll tic:ı.ri vs11ycti pelt 

~ aldeyd! • \'e bunu sıık -
~q ' 

l.lı\lm ""Oklu· l"e:Jt J 
, ,,., CnJisinin bnlm::ısı, her 
'Q~~lt-

4.1{ bir feHl.ket t.e.r:kil et· 
~~ batmasından-doğan 
~;:onn geçiniz, kabotaj 
~ \•nrid:ıt ta kesiliyor, 
~ en henüz masrafını 
\ı ~aıı. !llftlik hasıla.c;!IWl a· 
'~. J:aı:otaj kurtan~·ordu· 
~Uün yerine başka. bir 
~tı etmek zarureti ha.
~ı.~.~aknt Şcldonun kasa-
~a. on para bile 

it~ . 
'-:ı. l:oltJiizü bulııtlnrla ör ... 

I~ 

~''· l )'.':_ 
t\iı1ı,,:_14lgarlar, kazıklar Us-
, ""'~ evı snrsmağa. ba§la.-

~ &c 
•llrı ıı~. kızı merak etti. u· 
d ll:ıu eline alarak 80faya 

\ ~lıiıde Janm kayığından 
dı. 

! ~~~ık falan yoktu. 
~il bUyük bir kotra. gel
• l'tıtı deıni.rledi· Bu Fllber

' · l{otrarun kaptanı Pe
ttl~;~Jcnsj yelkenlisinde kap 

"' Ctı Ölen Olcsonun kar. 

~lıt 
'l~ ~t Olcson karo.ya. çık 
~ h~ııı:ı atı.dığı hüınına nöbet· 
,~il gibi sararmış vo 

~taa ta hır ndamdr. Gözü 
~ 1 bakıyordu· Bahçe yo

~~~ ııı!l:ıU~kutat1a. ilerliyerek, 
.. ~ b;td.ı\·enıeri çıkt1. Sıı.n-

ııe kendisini bırakı • 

'\Q 
~ltı. e~~l kaptana bir viski 
·t'1 ~ liyar kaptan viski 

:.Jı. gı{llrlayınca biraz ken· 
~ ~ 1 olınuştu. 
IJ ~h< 
ot~ l'•ana: 

ra dönmcırJ ta'\'Siye etti· Herbal· 
de bu adalar, Sidneyden daha az 
belalı-

- O l13lde, iyileşebilmeniz i~.io, 
sizce neresi mUnaslp'? 

- Doğdağum ıncmlckcti, ıimal 

iklimini arıyorum. Ualbuki >ata. -
nan çok uzaklarda··· Hem pek çok 
uz.:ı.klnrda ... Son gtinlerimi bu mel
\lll Salomoa adalı:uında. rrllrllkle • 

mcğc mahkumum. Muhakkak ki 
buralarda si.iriinc ııilrilne öleceğim. 
Ah, kcşlti bu Allalun belası yerle
re gelmez olaydım: ... 

Şcldon i!ıtiyar kaptan.o. gcee mi. 
safir kalmasını teklif etti- Fakat 
Oleson gemisine dCinmekto ısrar 

etti; ,.c gülıe3 gökyür.ünU ko:.ıl bir 
yangınla tulutjturarak grup eder • 
kcn Şeldona \'eda etti· 

B:r nrnlık yatışan rüzgir tekrar 1 
kudurmağıı b:ı.şl~tı- Bu ııırada 
dalgaların arasında Jıtn'm ka.yığt 

belireli-

E!l"az sonra bahkÇl kay1ğm ci -
varda yelkeni indiriliyor; \"C ka. -
yık başmr doğnıca ııahile ~e\'iri • 
yordu· 

Şcldoa heyecan ve endi~e içinde 
titrcmektCll kendini ,Jan:ııdr· Ja.n 
dilmondc dimdik duruyor; ve bir 
kaya par~~ı gibi bütün kuV'\•etile 
dalgalara. mukavemet ctmete çalı· 

• 
ı;r;ordu· Kudunın dalgalar, nere • 
deyse bu ince ve hafi( kay1ğt ala

bora. edecekti· 
Jan arkalarmdal'). geliyordu· 
Genç krz, bu aca.ip· maiyetile 

merdivenleri çıkarken dolu tanele· 
rl gfbl iri ve k&.m!;tla.yıcı bir yağ
mur b~l.ndı· 
Ealı~edcki hindi...-tancevizi ağaç· 

lan rilzginn altında eğilip bükü· 
lüyor; gökyüztine bltiken mua.z-
zam bulullar eıcn'k mcml<-ketlerl.ri 

pek kısa fecrini geceye çeviriyor-

du-

Şeldon, ne~c ve tebessüm sa~an 
genç kızın merdivenlerden ko~arak 
~.ıktığnıı görünce. adeta tılsımlı 

bir çomakla dokunulm~ gibi, saç
ları rüzgarlarda uçan, ğöğsü so
luk solu~a kabarıp inen bu ııak • 

rak krz ... 
Jan nefes almağa vakit kalma· 

dan ağız dolusu a.nlatıyordu: 
- Enfes, haril:uıaae bir yer"· 

doğrusu, Paıi • Soley'i tasa.wu ~ 
run fevkinde buldum- Görmclw -
niz. Karar verdim biJc... Adanın 

yarLSmı !atmalacağım· 
(Dcıxımı var) 

T&h. Btxl. !ık Te. 
81G.00 
900.00 

eı.:w G:ı;.i köpr1laU için nlın·ıcak tdefon nlkil ma.lzemcsl 
67.50 Kadtköy belediye huJudu dıtllllindekl yollnrm t~mlr:ı· 

tmda lmHıuıılma.lt ti::ere alınacak 300 metrrm!kt\bı ta;,. 
Tahmin bedelleri le ilk teminat nılktnrıarr yul<ard:ı ya.ı:.ılı !~le;- nyrr ayrı 

açık eksiltmeye ltonulmu§t1ır. Ş::ırtnamalert zabıt ve nıuamc:llL r..lUdUrlilğU 

Juılemlndo görUJecektır. !hale 21·10·9i0 paz.~rtesl b"Ünil saat H te- <l!lfrn! en· 
ctımende yapılacaktır. Taliplerin IU( teminat mnkbu?. ,·cya mektuplan vo 94.0 
yılma alt ticaret odası veslkalarilc ihale gilnU muayyen saatte daimi cncU· 

mende bulunmaları. (91ro0) * * • 
3710 ea.yıtı belediye i.atim14,k kanununQ. tevfiltan istımlılldnln urnumt 

menfaatlere uygunluğu ta8dik edilip mezk(ır kanunun 8 inci ınaddesi muci· 
blnce 232~ Ura kıymet takdir e<lllmlı bulunan Em1nöntindc çel(lbfoğlu Alt.eıJ· 
dllıı mahıı.llesln1n Yenlcami nvJuırunda kadastronun 384 nc!l :ı.dasmdA 154. pnr 
ııel ve eskl HO yemi 2 kapı No.lı dükklnm tapudan nlrnnn warnıf ltaydmda 
l!/192 lı!ucsine sahip Mehmet kızı Saadete bu ktyll\ct tebliğ edilmek lstM'l· 
mi§ 1ao de iknınetgtı.ht te.sblt edilemediği zabıtaca tahkikattan e.nto~ılmı,, ol· 
makla mı kanunun 10 Wlcu madd~sinin tatbl'<.1 :z:ırurl görUldUğUnden icep e· 
den tebliğ '\"arJlkslarınm harltn9ile blrllltte birer nU.,lı:ısmın bu dükk!\rıa eli· 
ğer nlliı:ıasmın ait olduğu bele<llye dairesine ve 3 ncU nUsh3.smm do. umuma 
mahsus mııhalle 20 gUn müddetle talik edildI~ illl.n olunur. (OG46) 

'$irketi Hayriyeden: 
l:amaz.a.n ı;t-ro aeleTlerlne .ıxı:ı.hsııs t.arifo 10/10/9-f.0 Fcl',enıoo nk:ııı.· 

ınmdan ltibo.ren tatbik olıınn<'Jl'ktn·. Tftriftlf'r \1lpıır n J<ıkttclere talik 

olıınmu~ tur. 
.. • •• · , • ~ • ... • • , • • .... ' • 1 • 1 ... :: •• 

llstanbul Levazım . amirtiğin~en verilen ı L harıci askerı kıtaatı ılt\nlara 
·rcnekeler dahilinde 300 ton otomobil ben%1n! p:ı~-::irlc'ıa srı.tın almacal•· 

tır. Tahmin bed'!li 111.000 lira kaU teminatı 13.GOO llrad."T. raz.:ırlığl 12·10· 
!>40 cum .. rte:ıi glL'1U a:ıat 11.::!0 d:ı. .~arada MJı!.V. hava r~tm:ılnııı. l>oml!ı· 
yonun~ yapılacaktır. şartnamesi ri:S15 kuru§o. komlsyondıı.n alrnrr. Taliplerin 
muayyen \'&kitto kıınunt v03llia ve temitıatııı.r:tlo koml8yona gıılmeltrl. 

(J :?O:l) ( 9~4.0) 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 24,000 Ura olan 10 ta.,· Shcll, 10 ton V:ılva.· 
lin, 10 ton A 3 Shell motör yağı pnz:ırhkla. satm alın:ıca~•tır. lhalı:si ı:;·ıo· 
9W salı günU .saat ıı do Ankarada lt.M.V • .e:ı.tın:ı.lıua komL;y\Jnundş_ yapıla.• 
calı.trr. Tııl!pleıin muayyen ' 'aldttc ltomlsyonıla bulunmalarr. (122~) ı9G30). 

l 

10 il!\. 15 santıi.."\ lmtrnnuıı. ve Jlti metro tullinde sekiz llil. on sa.ntinı lrntrun· 
da. .,e bir metre tulUnde ağa;< kazık p:ızarlıkla M.tın olı:ııncRktır. !halesi 
11·10·9'10 cunıa gUnU ııaat 1:5 te Edirnede eskl mU~!riyd dalrc:ıinde asker1 
antmaıına koniliıyonund\1 yapılacaktır. Taliplori.'1 be!ll ''akltte lcoınlsyona 

gelmeleri, (1226) (9632) • "' • 
Be~ lalem beheri on be~er bin liralık SJğır etinin p:ızarlıki:ı e~ltmeal 

lO·lO·ıao aaJ1 günU oaat 9 da Kırklareli lğnecede Mkert s:ı.tmaımo. l:onli'!)'o· 
nunda. yapılacaktır. Hcrbirlnin tem!n.-ıtı 22:>0 ~er llrndrr. (1218) (tlG:?~) 

* (; ~' 
lki ta.vla tamir ottirilı::cel:tir. İhalesi 11·10·9-10 cuma günü saat 16 da. 

Edlm~ı.le es~:i mllşlriyet dairesinde a&kerl s:ıtınalma. komisyonunda. )apıla· 
caklır. KC1'lt bedeli C376 füa 72 kuruş, diğeri ti92S lira '30 lc·ıruıılur. şartna· 
melerl komisyont.lıı gör1l1Ur. htek111erln kanuni 'eslkatartıe belli s!latte lto· 
misyona gclmeH•rl. (12:?0) (9626) 

* .. ·:ı-
A~nfiıda yazılı ampuller .J!Jl!:lrlıkla satın a!ınacalctır. Talipleri!ı 11 10·010 

günü saat 1:5 le ı~mlttc askeri so.tmalma k<'ml~yon:.ın:ı gelmclcl'i. 

Cinsi 
Mumluk 
100 
60 
~o 

.2S 

mi:.tarı 

aclct 
30 
~30 

530 
550 
220 

fiyatı 

kııru:ı 

oi 

43 

7< * ~~ 

(1::?16) (9\i22) 
tcın\ltntı 

lira 

80 

Afağıda yazılı me\'adılın açık ek:ıiltmeleri ::?3·10·9,iO gUnli sıat 15 t• !z· 
mitte tümen .:ıatınalına lrnmisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanunt \'eslita· 
larile bclll saatte komlııyon:ı. gelmeleri. (12~2) (0028). 

Clnııi miktarı Tutarı 

kilo lira 
Silt 9000 1360 
Yoğurt . . 0000 11530 

'Teınin:ılı 

lira 

·' 
102 
115 

~; * * 2860 217 ~ OJeson _ dedi- A • 

; tl.:ıı halutlz yok· Hem 
ı~~ ~·c'lt heın tedavi edil
~. >~~eye gitseniz hiç de 
ı'~ d:'1lledcriın. Oranm Ik-

A~ağıda y:u:ılı m~adaı kapalı ZArfl.a. eksiltmelc.ri b!ıo:alannda yazılı gün, :ıaat \'e mevkılerdeki asltert satın alma 
komi.syonlarmda. )~.ı.pılacaktır. Taliplerin kanW)l n:<lkalaıiyle tekli! ınektuplarmı iha!e enatinden bir ııaat cvve!inı 
kadar ait oldu~ı komi51on:ı \'ermeleri. Şartn:ımelcri komis:ronlarıncb görtililr. 
Cinsi Ekslıt.JXltDin ynpıtacatı yer lJiktan (. Tutım Teminatı 

. ~ "'!la iyicedir. Arpa 

~~ b~ı salladı: ~u;:r 
~ ava.sı da bana yam- Plrlnı: 
~ Uç l'll evvel tecrübe· Piriııç 

Erzincan 
ElW# 
Esktşehl' 

E!Azığ 

Ell.tı~ 

1000 
l03 
66 
60 
üG 

Ton 

o• 
" 
" .. 

Lira. I.lrıı 

80,000 6000 
16,480 123\J 
21,780 
19,200 
li,920 

16'33,50 

H'O 
1J.i3 

lhalc glln ve saaU. 

26/10/9{0 ll 
!?3/10/94.0 l:S 
19/10/:HO 12 
26/10/910 11 
:?3/10/9i0 15 

(1186) (9<4:S) t ' l\:nraya. ayak ba::_ _-----

~ \.bAG 1M1 NAS 1 L- görürüm. Ketunnun:. müte\'azisin. 
~ f t(' Zaten Anadolu çocugundan ba~ka 
~ - ne beklenir? Allah yardımcın ol· 

ba, Mt'hmet efendi?! Ne zaman 
sorsam, uyuyor diyorlar. 

- Ne yapahm, madam? Şura.· 
da burada serseri gibi dola~· 
tansa, harpteki uykusuzluklanmı 
düjünerek • vakit bulmuşken • bol 
bol uyuyorum. 

K u R TAR D 1 M . s~Ia~ifçe öksürdü.. . 
• .,,. Onune bakarak devam ettı: 

Mı l l ı 1°"?.. oman - Hatırında olsun diye sörlü· y yorum. Herhangi bir zorlukla kar 

~2:an: isken der F. SertelH ştlasrrsa·~· oo.na derha~ roy1e veya 
haber gonder. ~na ehmden gelen 

·~h· • 2n. 
~ ;r ad 
~,fanı olsa bile, Meh· 
~· azla nasıl açılabilir 

~~isi O:ühim fakat, baş· 
t ~t;.nnıtYecek kadar da 

~ ı. 

~~ıar 
.~~n eline geçen silah 
.,,ı;rın [)'top kama1anndan bi· 
, ~t (>ıtrnek. 

~ ~u kirne söyliycbilir 

v allta 
•lla.1ıt1n ISrarına rağmen: 

ltarct · · cşımı bekli):o· 

nı.m, dedi, yarın öbürgün görecek 
siniz ki, onunla burada buluşaca· 
6rmı. o zaman siz de benim rozleri• 
me inanacak ve benimle alay et• 
mekten vazgeçeceksiniz! 

- Yok canım. Yanlı§ anlama 
l~fı! Ben seninle alay etmiyorum. 
Seni yokladım .. Bir i~ için !stan· 
bula gefdiğini dilin saklıyor ama. 
{;özlerin söylüyor. Neyse, mademki 
ı-aklıyorsun •• sıkı emir aldın de· 
mcktir. Sana hak veririm. HattA 
seni bu hususta tebrike bile layık 

yardımı yapanm. Biz bir vatanın. 
bir to?f3.ğm çocuklan),z. Damarla 
rımızda Türk kanı vardır. Bu 
kan bizi her yerde birlbirimize çe· 
ker ve h!rleştirir. 
SILAII DEPOSUNA iLK GJRIS 

Madam Sara, Mehm~i iyice göz 
hapsine almı~tr. Bir gün, pansi~ 
)'On sahibi odasında ~dil. 
Mehmet ya tağmdan çıktı. Hizmet· 
çi kıza bir kahve ısmarladı. 

Sara, Mehmedin sesini duyunca 
işini bıraktr, Mchmedin odasına 

gitti: 
- t:'rkuyu çok seviyor::ıun gali· 

- Ne zamana kadar uyuyacak· 
sın böyle .. ? 

Mehmet güldü: 
- Uykumu almcaya kadar .• 
Madam Sara oda kapısına da· 

yandı: 
- Bir hafta mı, bir ay mı, bir 

sene mi.. ne kadar bekliyeceksin? 
l\fehmr;!t §akayı derinl~tirmek 

istemedi: 
- Uf olsun diye söylüyorum, 

madam! Bugünlerde kardeşimin 
buralara gelmesi muhtemeldir. 
Can sıkıntısından uyu}:onım. Hay 
di bana bir acr kah\'e gönder. 

Sara yavaş yavaş yürüyerek ka· 
pxdım çekilip gitti. 
Bir~z ronr3 hizmetçi kız, !\leh· 

Baş, Dış, Nezle, Grip, Ro111atızma, 
' N evı-alji, kn·:klılz ve bütün ağrılarınızı 

• c!eı·hal keter 
icabında gUmk 3 ım:c alınablllr. 

TAKI.tTLF..Glı·anı:.s ~.'\T\.ININIZ. ncı~ ·nmm: ı•uı..ı.u l\t.,"'f{)(,,\RJ 
l:3l!Ar.I.A lSTEYl~lZ 

POKER Traş Bıçakları 
Di.?nyanın en iyi traş 

b:çahlarzdır 

l'r:ış lııçat,lan gcll!l· Her :. enle 
bolunUJ', mnrknsına tllkk:ıt c;Clnl?· 

Deposu: Jak Dtlmlo t".O ŞUr· İstanbul Talıfakalo No. ~1 
\.., 

Cebir, Hendese, Fizik, kimya 
\'C lisan ucrslcrl: Hariçten orta va lise :lmllhazılanna Jıazn'lnnacak olan· 

Jarla yeni smt:larınm derslerini gilg bulan mektepliler :lçillde tek veya 2, 3 
4. ld§iUk gruplo.rla H birincite~rln p~rleai gUndllZ ve ge<:e de der.etere bat'· 
lıuıaca~ından; ltayıUar b:::.şlanııştrr. Okuyacağınız dcralcro gUnı tedlyat lıaf· 
ta.lıktır. (Çcmberlitn§ lr:ımvay durağı kal'Şlsmda yabancI dnıer ve rly:ı.ziye 
ı~ · Erkek okuluna) mUrnco.at. 

MUdUrU: ZlYA {lE'l'JNKATA 
' ti 

Nafıa Vekaletinden: 
X apı ve imar işleri ilanı 

ı - ı;ıailtmeyc konulan ~: Ankarada iııp. edilmekte bulunan :Atattİtk 
Uııesi illve kısn1ıno. yapıl3.cak ICalorl!er ve mhhi tesisatı l§ldir. Kt;ıt 'beııe'lı 
2S!?t5 Ura 83 kuruştur. 

:! - Eksll!mc 23.l0.19t0 caroamba. gilnU snat on b~te. Nafi& nWeti 
yapı \'e imar iıılcri ekQltmc koıniByonıı odasmd:ı. kapnlı zut usuliyle ·yaplfl· 
cakt.ır. • 

3 - Eksiltme ~rtuamesi \'D buna müte!crri evrak bir Ura 16 ıruruş be· 
dol mukablllnde yapı ve imar iş1Cl1 reLallğindaı almııbtılr. 

4. - Ekslltm~yc ı;lrebilmek için isteklileritı. 174.3 o(bin )'ediyQz k.ırk Uç 
lira) 44 (kırk dört) kurU§luk muvakkat teminat ventıcleri '\"tı Nafta :Vekl· 
1 .. t.iJlılcn bu ı..~ girebılecekleıine dair alJı:ımıı vesika. reptetmclcri l!zımdrr. 

Bu vcslkn için ek1Jiltnıcnln yapılacağı gllnden en az Uç glln evvel bir btMa 
ile Nafia VckOJet\nc mi\racaatıo.n ve dllcliızeleıi.ne en az blr xalemde 

, (:50.000) liralık b:.ı i§e benzer blr il ynpbkl:ırınıı. dair işi yaptrrnn idareler· 
den alınm~ vesika ı aptctnıelerl muktaz!dir. Bu mUddet zarfmda vcıdka ta· 
leblndo bulunmıyaniar ek.siltmeyc glremiyccekl~rdir. 

5 - 1atck!Ucr tcltltt mcktuplıırnu ihale gUnU olnn 2S.10.WO çarşamba 
gU:ıu saat on dörde kadar komisyon reisliğine mıı.kbuz multabillndo teslim 
etnıclerl lt'u:tmdır. 

Postada oıııc:ık gecikmeler kabı.ıl edilmez. '(6t17) (9511) 

rnedin kah\'esini getirmi~ti. 
E!iıa .. 
Bu da bir §irin, fakat çok zeki 

bir museYi kızıydı. Pamiyon sa· 
hibinden kimbilir ne dersle:-, ne t:ı
limatlar alını~tı! Kahveyi getirir 
getirmez, ka~!arınr l;aldırarak §i· 
ka)·cte ba~ladı: 

- Hizmetçilik de ne güç ı:ey. 
Patronlar ço!~ merhametsiz. Ne laf 
anlarlar .. ne de dert dinlerler. 
~fchmet kah\·csini aldr: 
- Ne o? Senin de ne derdin 

var bakalım .. ? 
- Ne derdim mi var? Benim 

derdim sende olsa, bir gün ya51ya· 

' mazdın. ~ .. 
- Yok canım .. Hasta m1sm? Pa 

ram mı kaybettin? 
- Hasta değilim. Hasta o~sam 

~alı~ır mıyım? 
Gülerek ba:mı s:1Hadı: 
- Derdime bir:ıı r~~daşt ı:1. 

Ç.ok aı para kazanıyorum. r:\·de 
üç karde~im ,·ar . . \na:n, babnn 

yok. Kardeşlcrime ben ba!~· ı -m. 
Bunlar yetmiyor gibi, yarın evle· 
nirscm kocam bender. para i~teı 
diye, aynca para da birilttirmeğe 
ça1ı~ıyorum. Kursağıma aylar \ar 
ki sıcak yemek girmedi. Sinema, 
tiyatro, lo1rnnta .. hunlara gittiği::~ 

yok. 

- İyi ama, guıel bir kız::ın! Se· 
ni alacak adanı senden para ister
ı:e, lınl:.:ıızlık yapını~ o!mnz mı? 

- Biz, ruınlar gibi drahoma \'er 
meğc m~cbnr değiliz. Fakat. r.arp· 
ten sonra bizim gençlerimiz de 
Rumlar gibi, alacaktan kızdım 
drahoma gibi bir fe~,. istirorlar. 
Hiç olmazsa dört beş yüz lira birik 
li:ıncliyim. 

1'.lehmet kah\e.:ıini içerken sor
du: 

- Be:ımle bu ak~am sinemaya 
gelir misin? 

(Det)(lmt var) 



' 
FUTBOLCU PORTRELER/ No:14 

Fu :boJda her n1evkide oynayan ve 
takunın can n1uvatfa~ olan 

• s 
ayni derecede 

kurtar ani 

H 
Meziyetleri.. oyan tarz~ ve hususlyetıerl ( Ucr hak1i1 mahtuzdnr ı 

ht~lml ır.ubtelit futbol takımı, 
T~ksim stadyomunda Slavyn ile 
l."y<:1ca.nh b'r maı; yapıyor· 1!..uh
telıt ta.krmonızın sol iç muhnCiıni 
• Slav:,.-alrlıır da dalı.il o gün maçı 
f:eyreden binlerce kişinin takdirini 
kazanıyor. Bu sol iç muh.acimi.rci
zln Adı (Sabih) tir· 

G:ı.lat.a.earay - J<"e.MrbaJ:ç:cnin 
ır.übim bir kupa. maçında, Fener -
h;;ıbçcdcn bir müdafi oyuncusu, o 
gün gösterdiği emsalsiz muvaffo • 
kıyeti fizerinc, stad.> .. m kapısm -
dan halkın omuzlıırmda. ı;ı.kryor. 

Bu bekin adı da Sabihtir-
fst.anbulda Mısırlılarm Elittihnt 

takımına kaf§I oyruynn ve oyunun 
}caunılma.ıuna amil olan merkez 
muavin yerinde oynıynn bir fut • 
bolcU herkesin dikkat :nnzarmr çe
kiyor ve al~lamyor· Bu merkez 
mtıa\in oynıyan oyuııcumuzun da 
}ine adı Sabihtir· 

'I~ilrk futbolcülerinin 924 şimal 
turncsinrle, Stokholm muhteliti i
le fatanbul muhtcllti maçında bi· 
z'm talı:nnda. harikalar gösteren 
bir sağ açık var. Oyundan sonra 
bvcçlile.rin bile gelip otelde teb
rik cttikJeri, elinl Biktıklan bu 
mUkemmel sağ a.çığım.mn dahi a -
dı yine Sabihtir· 

7Annetmc)iniz ki muhtelif yer -
lerde oyun oynryan bu futbolcU 
Sa.bihler, başka bqka. kimselerdir 
:ıda§tırlar. Hayır, biltUn bunla,; 
bir tek Sa.bihtir· Bizim bildiğimiz 
meşhur Fenerbahçeli Sabih· 

Sabih sol müdnfi oynar sağ mU
c1afi oynar, sol muavfu oynar 

k 
• , 

mt>t ez mwı.vın oynar, sağ mua. -

sok ft:~bolcüler~'ll1Zin ameli vo na
zari Sabihtcn çok istlfadelerl ol -
mu,-;tur. Ne y:ızı. ki ltlUbU Sahih
trn tam mnnasile i.sillnck c• ,nc • 
sini bilemcm~Jtir. Bugtln dahi bılc
memclttedir· 

S::ıh:I1 adetiı bir futbol profcsü· 
ril<ltir· Bu oyunun btittin incelikle
rini bilir· Topa ve !ki ayabır.::ı EOn 

derece htı.kim-:lir· lki a ·nğına ayni 
dcrcccd" hlikim olma· ilibHile 
mcml<'kctimiz:I<> ~·C't; .en fıı•ooıcülc 
rin en b~d:ı Sabih gerr. Sab!h 
futbol t..:ıkmıiarnnızın adeti' bir can 
kurt:or::ınıdır· Ncr('G" kuvvetlendi -
rilme~i icap cdrn bir nlt&al<:hk ~ı

sa h<'mfln f!abih imtiada yetişir ve 
orayı dolduı ur- 8ablll futbole o 
kad3r {Lş:klır ki, bu spo:-a. kendini 
öyle ~Umullil bir ı;ekildc kaptrr
mt'}t.Ir ki, hiç itiraz etmez. Nere
de oyn:ıtırl3rsa oynar. Herkesi 
hayrette bmı.k:ıcak şekilde o ycı
dc muvclfalnyet gösterir· 

Sabih gibi bu derece kı~ınetll ve 
ideal fulbolcüniin ne yazık ki talil 
hiç yoktur. Futbol bayatı:tda daj. 
m.a r;adrc uğramL5, ?ayıl~ olduğu 
derecede kıymeti biUncmemi~tir· 
Mükemmel teknik oyununa, tecrü
besine, bilgisine rnğmcn, tam ma· 
nasiyle yüksek llyalmtine ra~en 
Sabiho birçok mühim mac;;larımız
tla. yer vcnneı:nişle rdir· 

024 Paris olimplyndınu:ı, Çekle· 
re kaıııt ç1kan, • Türk milli futbol 
tn.kmımda. bu kıymetli oyuncumu. 
zun sağ açık me\·l:ilııi iljgal' etme
si lılumgclirken (zira o zaman 
Leblebi Mehmet çok tecrübesizdi. 

!'c~e!-i.m koskO'.:a maçta, hemen 
hemen bir ltere olsun doğru dil· 
ı iisl topa vurnm"'clı hcye<:aıı çekti, 
şaı;ırtlı) kliipçUliH: züıniyl'tl f«o 
knrı-:tı. Sabih takmıa konmadı. O 
giln ms>ç Nınabındn, Türk sey:ircl· 
!er \'0 o za.mnn 1sta.nl:mld:ın gidip, 
Por·· te bulunan Err.ıeni ve rum
lar, ste..dromcla a\•a:ı avaz hnykır
T'lllllardı: "Kcrc<lesiıı Ş:ı bih ~ ... ,. 
··t.nh föbih clm:ılr;dı'. .... 

D:!S Am:;tcrda.m olimpi!'Bdmda 
yi:ıe b ı kıymet.11 futbolcli, bilin • 

mcz hanr,i sebebe mebni t:ıkrma 
konnıamı~tı. Hıı.ı:ı·lılarla oian maç 
~.r;lnrnak Uzrrcykcn, ya:umıza 
tribüne gelf'n Mısır idnrecjJcrl, Sa
hihi sc~irciler nra.smda gürlince 
§~'.iTill> kald:lnr. (Sabihi vı yUkse:k 
oyununu futbolcUicriınizin ynptık

len: Mısır tı.mıesfrıdc:ı ve Mısırlı· 
ların 1stanbuls. geldiği Za.IT'.an yap
tıi;7mız maçlardan tanıyorl:ırdı). 
Bir tanesinin Sabihlo aralarında 

şöyle bir muhavere geçli: 

' '- 'raJttmlar, f.8.haya çıkıyor
lar. Siz da.ha burada:muz. Yoksa 
l•-:.sta rntırmı:z? Oynayamıyor mu -
sumız?,. 

Sabih mütevazı, şu em·abı ,='erdi: 
''- Hayrr, h:uı:.a değilim, lakin 

yf'rlerir.ıde benden iyi arka.dıJ.§lar 
oynuyorlı:ır . .,. 

' '- O halde fut.bom biı gönni
yeli çok ilerlclmL)Siniz. Dcııcnize 
bugün bizi uçurtacaksınız ... 

(Sonu ye nn) 

' ı Ol·nar. sol açık oynar, 501 Jç 
o.rnar. merkez: muha.clmi oynar 
rıağ iç oynar ve nllıayct f!ağ açık 
Ojıtıı.r. Hem öylesine oynar ki her 
yerde Sabih Sabllıtir· Yani futbo· 
hin teltnlğine tamamiylo vikıf, to- ' 
pa son dercee hlldm, iki &yağmr 

Am.atir ajır 
sıkletlere 

Profesyonel güreşçi ler dedıkoduları 
önlemek için karşı laş rnak isiiyorlar 

da milkemmcl kullanAn, her z.a. -
man ~·unlarmt l:CVkle, takdirle vo 
hayranlıkla. se)Tctt.iğimiz Ust:ıd 
SabUıtir. 

lşte bugün ben burada, futbol 
meraklıst okuyuculanma bu pek 
kıymetli futbolcu arka.dıı.şmı Sahi
hi anla.tma.ğa çalrşa.eatmı· .&km 
anl.atncnğmı diyemiyorum· Anlat~ 
mağa. çıi.lışacağmı diyorum. Zira 
Sahihi tam manaslle anla.tabii -
mck mühim bir mseslcdir. Bir ke· 
re Sabih dediğim gibi bir futbol 
taknnmm on bir yerinde de (par
don, on yerinde diyecek-tim. Zira 
Sabih ~-alnız bir kaleci mevkünde 
oynama.m?Şt.Ir.) ayni meharet ve 
kudretle oyun O)W'Ull bir fulbol
cüdür. Bundan dolayı bu oyuncu-
yu anlatmak demek on ayrı ayn 
futbolcilyU anlatmak ce:nck olacak 
trr ki, bunu da bir tek futbolcü 
portreııl çerçevesi içcrsine sıkl§tır
m:ık, benim için epeyce gilg ola
caktır. 

Orta boylu, belden yukar.sı bel· 
den ~wına nazaran daha ~yıf, 
ela ı;o!ler. Daima dil§ilnceli görü
nen cl:Icli bir yüz. Arkaya do~ru 
tua.nan la.kin nrk:ı tarafı bir tür
lü tutma.>,P kalkan uzun kumral 
Mçlar. (Hele maçlarda, koşarken, 
ar'bl<hn bu saçı, r mütemadiyen 
kalkıp inn). Ciddi ve manalı bir 
" iiüşle her an oymyan dudaklar. 
Gt:z"'l b!r çift el, itinıı. He sık sık 
bakılan tırnaklar· Se.ğ eli dU§Un
ccli olduğu zaman hep Sabihln 
yanağmda.dır. Dış::ırclın yanağını 
mül.emaciiyen pnrmaklu.rile c::erel: 
il"crden dişleriyle avurdunu ıeır.r. 
Jıfünaka.şayı sever. Doğruyu her • 
ke~in yü:ı:üne karşı çcl:mnıcdcn 
~öyler. ôalkavu'lduk nedir bllmcz. 
(Bundan dolayıdır ki, l§!nc g~lmi
yenlcr Sahihi goçim3!z diye ilfin 
ederler) mert bir sporcudur. Çok 
es::ıslı bir rıile ve spor terbiyc!!l 
\•ardır. Se:rahatlerimlıdc temizli • 
;;i, cüzel giyinmesi, adabı munşc-
ı ate rukl!fu ile truıınrnıştır· 

ll!t k!UbU Altınoreudur. Sonra 
Fe.::ıcrbahçeye geçmiş, artık futbo· 
!il bı:-akm.eayıı ke.dar, uzun sene -
lcr Fenerbahçeye candan bağıt 
kalmıştır. KlUbUnUn birinci takı • 
romda, muhtelit ve r.ıllli t.nkımlar.
rnU!dı., muhtelif mevkilerde mu\·af 
fakıyetle futbol oyna.rn:ı;Lır. Klü • 
bUnU çok aevcr. Fcncrbahçcye Sa
hihin çok lıL-:m"ti el :>kı:nmuş~t;r. 
Ben de dahil olduğun halde bir· 

Profesyonel gürcaçiIC'r arasında 
cereyan eden müsnbaka.lo.rm son 
zamanlarda. bir (oyun) halini al
ması efkarı umumiye üzerinde, 
serbest güreşlerin para dolabnı
dan ba.şlta. bir şey olmadığı hak
kında b&ZJ düşUncclerin yer etme
sine sebep olmu11tur. 

Bundan mUtecssir olan bazı pro· 
fcsyoncl serbe!t giircş~~er. dlin 
akşam bize mliracaat cdcrclc n
le~1ılcrlnc cereyan eden bu pro. 

1 stanbul bölgesinin 
atletleı-e çayı 

l 1 ncl Balkan o;ımlnnndn. ;;üzel 
derece alan atlctlerlo iua.redlere, 
1struıbul bölgeı:i cuın:Lrtesi gilnil 
bir çay ziyafeti verecektir· 

Galatasaraylı müdafi 

Adnan, geldi 

pagaı.dnyr ort.adan k..ı.ldrnnn.k için 
amatör ağır sıldetlcrimizden her
hangi bhiyle görüşmek üzere mil· 
sandc nlmak içbı beden terbiyesi 
umum müdürlüğüne müracat et· 
tıklerini söylemişlerdir· 

Umum müdürlük müsaade etti
ği takdirde, müsabakalar önümüz
deki lıaftalıı:-da Şeref staı!ıİırla 
yapılacaktrr. 

Helen ve Yugoslav 
atletlerı gitt ı ter 
1: inci B:ı.lk:ın oyunlarına iı;;U

rak etmek üzere şehrimize gelen 
Elen ve Yugoslav atletleri dlln 
şehrüı birçok yerlerini geznılr:lcr 
ve nkşam yemeğini yolcu salonu 
lokantasında yedikten sonra dUn 
geceki konvansiyonel ile mcmk
kctlerine müteveccihen lı:ırcket 

Gıı1atnsarn.y sol müdaiii Admın clıni.şlerdir· 
fı::mirden §ehrim.ize gelmiştir. Ad· Misafir sporcular Sirkeci ista.s
nan tekrar eski klUbUrıde antren- yonund-.ı beden terbiyesi genel di
manlara başlamı .. tır. Adnnnrn bu rektörfül: crkô.nı, Yugoslav ve :ne· 
pazar Şeref stadınd:ı. ynpılnct!k len konsolosları ve kalabalık bir 
Gn.lntasaraj' • Besı1tta:j maçında sp<>rcıı kUUesi tarafmdan te:;yl C· 

oynıyacağı söylc:ımeictcdir· dilmiı,:l(\rdlr· 

İstanbul Fiyat Murakabe Ko;.;-is_y_o_n_u_n_d_a_n_: __ _ 
:?:> r:ur..ıııralı ill'uı: Cercl;: gUmrUlt :ıntrcpolarıı~da gcreluıc kendi depola· 

rmda, im:ıJa.th!ınclerlndc, fıı.brıkalnrmd.ı. veya ellir mahM!erde ham kauçuk 
veynhut krcpsol Jınllndc kauçuğu bulunan tüccar, fabrfüatör veya herhangi 
bir mUc53t-sc ,.e ş:ıhmıı D te,rinlcvvl.'1 lDtO ak§aıru mcvcutıarmı en geç ıo.ıo. 
9{0 t.nrlh!ne 1"a3tlJYan p•r,e:nbc gUnU altŞ<'lmma kndur t llncU Vakıfh:ı.n 4 Un· 
ca knttıı lnt.sııbul ll!ıntaka 'l'ienret :Ma1Ur&Uğ'lnc blrcr be7-LllilaıılC vererek 
blldlrnıclcrı ı:ızumu 29 numar:ı.lı mUU liorunma kllrnrnames!nw G ıncı mad· 
desinin bah;ettlğl &ıl:lhlyetc ıstın:ıckn UAn ol:ınur. (963ZJ 

Devlet DemiryoUan ve Limanlarr 
işletnıe Umum idaresi ilanları 

Muilnmm n C"'d~ıı (650) lira. olan 100 adet g:ız ve benzin koymak tçln 
~alv '."11~ Eaçtan mnmul musl~ldu ve ltapı.'dı 50 kiloluk bidon (16·10·940) 
cum:ı gUnll ract (10 . .t5) tc o:ı l;ır~ bo:;te Hryclıırpa§l:.da. gar btnı:ı.sı dahilinde· 
k1 ltomı:r.ron ta:-at•n h:ı nçı.t;: c'::Jilt:ne mrume s;ıtın nl::>~cıı.ktır. 

Bu i!'G gtr.nel; l!tiycnlerln (63) 11:-a (75) kuruşluk muvakkat temlhat vo 
kanunun tayln etti ~ı vcs31'do birlikte eksı:ıtr.ac l(ı.lnU n:ınUnc kadar kom!s· 
:r0113. murecaa!!ı!.:-t l!ı.::::n<lxr. 

Jlu ,c n:t ~artnnmckr kom!ııyondnn parn:;ı: olarak d3i!ılılmııktadır.(9aSs) 

43 
Ve hemen dönerek geldiği 

tarafa yürümeğe başladı. 
Yine ıığTr ağır geliyordu. 
Nilr.ın yakalanmamak ıçın 

derhal geriye döndü ve ilk ge· 
len ~okağa. saparak bir ka121 
kenarında kendisini sipere aldı. 

Polis hafiyesinin k<mdisini 
görm-cmiıı ol:nasma yine lmknn 
yoktu. 

Evvela, geri döndükten sonra, 
yerden :ılclrğı şeyi cebinden çı
karmıştı. Bu bir kağıt parçası) .. 
dr. Polis hafiyesi onu okumağa 
b3,§lamiştr. Sonra 100 metreden 
fıı.zla bir rnesa.f eden ve arkadan 
g~rmeklc Nil.rant tanımış olma
sına ihtimal vcrilcmeroi. 

Naran, bunları düşün rek 
Siper oldıığu kapmrn dibinde po· 
Us haf iyesin!n geçmesini ve yine 
pc.:;ine dilışmeği bekliyordu. 

Böyle büzülmüş beklerl:en sa-
hibini gi.>rmediği bir ses: 

- Naran Hanını! .. 
Diye seslendi. 
Naran şa§ırdı. Nereden geJi· 

yordu .bu ses? 
Yavaş yavaş eğilerek b~mı 

çıkardı ve sokağa doğnı bak
m::k Uzcreyl.en hayretle dura· 
ladı: 

Polis hafiyesi, kapının tam 
dibiudc duvara. yaslanmıl' duru
yordu: 

- Peşimc!cn dolaşırsanı?. :ık· 
!}ama kadar çok yorulacaksınız. 
Buyurun bir tali:siy~ blnelim de 
sizi otelinize bırakayım. 

Polis hafiyesi bu ciL"llleyi söy
ler ken gülilmseyordu. Naran cc· 
vap veremiyccck kadar şaşır
mıştı. 

Polis hafiyesi genç kızı bir 
ta!{stye doğru sürüklerken )ir 
yandan da.: 

- Bu beni takip etmek t c 
nereden çıktı? 

Diye sordu. 
Genç kız mahc:.ıp, ccvnp 

verdi: 
- Giinler geçiyor, fakat bir 

~ey elde edilemiyordu. Sizin ne· 
relerde .r.c şekilde çalı~tığınızı 
merak etmiştim. Ben de kendi 
hesa.bımıı. çalışmak istiyoreum. 

Polis hnfiyesi uzun uzun kah
kah:ılarla giildU: 

- S iz: .. Siz h a!.. Deme k , kos 
koca: Gang3ter çetcsilc uğraşa· 
bilecek bir kabiliyeti kendinizde 
f;Örüyorsunuz. Biz dünyada en 

Zafere kadar·· 
Spor, macera, aşk rorrıarıı 

Yazan: SACIT ruGRUL OGET ~u 
ı ı!:llr· "· 

çıldı~tan sonra kaç!r! ~.j0e alJ· cüretkar olarak Amerikalı kız
ları tanırdık. Demek on lan göl· 
gede bırakacak kadarlan Türki
yca-0 varmrş! .. 

- Kuzum siz ne kadar tuhaf 
konuşuyorrmnuz? Bunda fevka· 
J:ide olan ne var? 

- Ç".ok §ey var. Amerikayı ta
nınıayorsunuz.. Bw·ad:ıki hay· 
dutların nelere muktedir olabi
leceğini düşünmüyorsunuz. Hiç 
bir kuvvetten yılmayan, kamın 
n.cdir, tanımayan bu adamlar, 
musallat o!du1darı insan için 
baı;lı başına bir felaket tirler .. 
Sizin bu i~lerc karışmaruzı hiç 
istemezdim. Fakal.. 

Polis hafiyesi duraladı. Cüm· 
lenin devamını getirip getirme
mek arasındaki uzun bir tcred: 
clüt devresi ı;eçirdiği belliydi. 

Nihayet: 
- Fakat ... <ledi. Bilmiyorum, 

sizi bu işte sJ.rükteyen kuwdin 
de önüne geçecek bir mn.nia 
~·oktur. 

Otomobil Naranın oturduğu 
otelin önüne gelmişti. 

İkisi d.::: otomobilden indiler. 
Polis hafiyesi: 
- l\aran Hanmı, dedi. Sizi.bi

raz f eralılığa sevkedebilmek için 
bazı müjdelerim var. 

Polis hafiyesi cebinden bir kfı.· 
ğı t parçası çıkardı. 

Polis hafiyesi kfı.ğrdz genç kı. 
za göstererek: 

- Tahkikatımız bitmek üze. 
redir . Kemalin mütecavizlerini 
birer birer taııı>oruz şimdi. Va. 
puraa öldürüp de katili olarak 
Kemali itham ettikler i A lis, 
Ncvyorkun kabarelerinden bi. 
rinde dansözlük yapan bir gmç 
kızdı. Bunc!an 4 ay evvel Alman. 
yaya müteveccihen hareket et. 
mi§ti. Oradan sonra nereye git. 
tiğini bilmiyoruz. l.t"'akat Çeyrnis. 
le beraber lsta.nbuldan vapura 
bindiğine göre dernek oluyor ki 
lsta.nbula gitmişler... C.Cymisin 
firar ettiği yer, biliyoruz ki Cc. 
belüttarıktır. Kemal ise t ransat. 
lantiitten Atlas Okyanusuna. n~ 

RRDYO 

~ 

halde bu iı-;:lc Ce~'7'•115111 nl\°ll k~' 
kası Yardır. Cebclütta bU b3!--

t ktan c Ok\'allusta 1 .. onra . _ iJir. 
kmı tertip ctmLŞ olnb rı·ııi 

Genç kız hayretle 
göılC 

:ıçtı: d3l'll' 
b·r a. • 

- Fakat koskoca. 
1 

·acn 11ı
• ,.,pnl) 

deniz ortasında. bır b-

r.ıl kaçırılabilir. 
1 

\JC:l ?·· p:J 
- Size ne diyorun jçirı peJt 

i§ Amerikan haydut.i::rı 
zor bir şey değilclir· sli 

• J(Ctl' 
- Demek oluyor kı Cc)111iS-

E:imdiki halde hapseden 
Ur. 

- Her halde... .. .. 1 
cı.ığl". ~ 

- Peki. ne yap~ . bUlltl3') 
- Ceymisin iztJll 

~alışacağız. 
- Nasıl... 111ti! • 1 rı yolc _,... 
- I-~linıizde ipu~ a; c ince ı.-·~ 

Onların iizerindc ınc bir şt. 
yarak ... Yal:ııız sizd~rı oıı ~ 
ıica edeceğim : 1{cma.lt ~ 111!J$S" 
ronra yapılmas~. ic:ı~csi ~ 
lıakada isbatı vucu~ ~ 1311 tJJ. 
r,ayr i rnilmkün gibıdır~rrııl'~· 
rabakayı bir kenartL iJl1 ~ 
f\abırla işi ta.kip .~c~ n~C}~ 
için. de siz ~iç sını~:ıa.Şae3o Fi' 
benım peşundo ıı.liJl ~ .. 
yerde', vaktin.izi. l{eIJl J}tıJlıısı 1~ 
J im tekrar ka.rşmı1..a. ç · 
\lua ctr.aekle geçiriniz. }<Jt!1l ~ 

Po!is hafiyesi genç dııtl ,. 
mkhktan sonra yanın 
l aştr. . ilk işi P"' 

Dışarı çıkar çı~r. r3!3ıı: C.C) 
Iis müdüriyetine u~a)at ıı.1J11S 
mis hakkında malÜJll 

oldu. .... ncbildi: ~ 
Ancak şunları oğT~ ıcoIJlİS) , 
"Cevmis her türlu i5"~ 

~ ' • JcoJl'l .1 -o-
işleriyle uğraşan bır !11 res:ı~ , 
cudur. Bir aralık P· ~ ~,fi 
luğ:ı. da başlamıfitt· _13 ço1' gutt, 
da. Alis i~!mli genç '~- :r.ıcYdnJI 
bir kızı dansöz oıara' ) 
çıkardı. ,...,, ıo(J.f ' cvav .. ı•• 
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