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t Hava akınları ] Makineye 75 vilô.getimizde 
verilirken geni hapishane 

Romanyada20000 binalarıgaptzrılıgor 
Alman askeri Bu binalarda dokumacılık, kundura ve 

VarmiŞ! matbaa atelyeleri bulunacak, Mahkumlar 
· buralarda yetiştirilecek o~. ----

Rumen hükumeti 
Alman askerleri için Inşaat için 1 ,5 milyon lira tahsis olundu 
14 milyar ley ayırdı 

Londra, 13 (AA.)- Muh· 
telil ajcuular taralından ve
rilen haberlere göre, halen 
Romanyadal mevcud Alman 
~erlerl.,.in •ayuı 20,000 e 
baliğ olmuıtur. Rumen hükU
meti, bu askerler.in iaıe ve di
ğer maSTaliarını temin için 14 
milyar ley tahsuat ayırml§tır. 

Amerika Reisi 
Cumhur namzedi 

dedi ki : 

Çıkarılan yangınlar 
50 kilometreden 

gözüküyorrlu 

Sovyetlere aid eşyaya 
konan ambargo 

kaldırıldı 

V~ington 12 (A.A.) - Birleşik A-
merika hükfunetı Sovyetler Birli -

ihtiyar bir hadın"100milyon olmama 
laz tm, diyor, bir icra memuru da 

izdivaçlartn mecburi olması fikrinde 
20 İlkteyinde bütün memlekette 

nüfus sayımı yapılacaktır. Bu müna. 
sebetle en büyüğümuzden en küçü~ 
müıe kadar hepımlz bu sayımın tah
minlerile meşgul bulunmakt.ayız. Ay
ni zamanda her vatandaş yeni sayım. 
da nüfusumuzun raka.mla ifnde.slnin 
yüksek olması wmennisini taşımak -
ta dır. 

Bu arzu bizi halkla temasa sevkct
tL Şu sunli sorduk: 

«- Nüfusumuzun ne kadar olmnsı
nı istiyorsunuz ve artması içlıı ne gl-
bl t.a-ı;siyclerde bulunursunuz? e İstanbul iera muhasebe&ndıl 

Aldığımız cevablan neşre devam memur Bcd.rl Karatuı: 



= 

Hergün 
Müthiş df~llo 

cud'ur. • 

Resimli Makale: 

çok m 

Feylesof sözleri .. 

Dün ka ara 
bağlanan bir 

cinayet davas1 

Sözün k ıs ası 
Keylus 

\....,.._ ____ E. Ekrem Tala 
• 1 etanbu[dan fU anda uzak ~~ 

nuyonmı amma, ean KÖz;UIP" 
öyle görüyonım ki o benim çocuk~ 
luk ve gençlik rnmazanlarlJlddJ' 
Sehzadebaşı faaliyeti, hayatiyeıl 
eğlenceleri artık tarihe kan!lmış: ti 
rucun rehavetini takib eden ~eş' c d it 
heyecanla, teraviden sonrn cad.d• ' 
lere dökülen, çayhaneleri, tiya~ • 
Jan, ortaoyununu, cambazhanellll" 
karagözlü, meddahlı kahveleri do~ 
duran halk, şimdi evlerde rnCiyo bl 
§In da pineklerneyi tercih 

1 

ediyor. 
Dünya politikacılarının hırsı çJ' ' 

nımıza ot ttktı. Onlar oralarda bO • 
ğuşuyor, tasası bize dü§Üyor. Datlr 
ğını, aıkmtwru biz çekiyoruz. Bu d 
ziyette, insanda n eş' e mi kalır~ 

Eskiden de, bazı geceler evlet" 
de oturolduğu olumu. O zıı~an, l 11 

nuklar arasında hoşsohbet biri ~-; 
kar, bol bol attotınlmı~ nefis if~ 
yemeklerinin çok çetin ([keylusı> ~ 
nüktelerile, farkettimıeden, kolıı1" ll 
laştırırdı. 

ç: Büyük düellodıı muhasımlardan _ 
1 biri, Almnnyn, Ingiltereye nisbetle, Sayım hazırlıkları bitmek üze
n tAarruz halrnnmda.n QOk daha mU- re. O ~ün her kazada doktor 

Esnafı kontrol etmek üzere 20 müfettişten 
mürekkeb mürakabe teşkilab kurulacak 

Keylılı nedir, malum: Midede bıf 
lunan yemeğin eriyerek em·aya g~ 
mesi. Adamcağızın biri bu kelime1' 
bilmezmiş. Bir ramazan, misafir ı:; 

Metreainin kapuı önünde Ta lunduğu kihar bir zatın evinde, p 

k 
tmnalı yumurtayı fazlaca atıştıtıı1't 

ibini bıfaklıyan katil, 12 Sofradan .kalktıktan biraz aonra t1J 
u tıı:id bır mev\dde bulunuyOT. Bunu~ ve ebe bulundunılacak 

!çın, onu:ıı hııvadan yaptılı genıo aene hD:pu mahkUm olda hnraret basmlJ. Odaya giren ~al' 
usulcacık: u Usl0bda1d akmlar, İngiltere sema -

( larmda ağır biT hava vücude geti -
riyor. Fakat, buna mukabil, Ingil -

lstnnbuluo 20 llkteırinde yapıla
cak olan umumt nüfus sayınuna e.id, 
son banrllklnn büyük bir hızla de

leTenin gösterdiği sehat ve muka - vam etmektedir. 
s vernet kuvveti cidden azametlidir. Dün vehrimizde sayım günü vazi-

Bu azameti anlı:unak için, yalnız ŞU fe görecek olan bütün sayım ve 
C noktaya dikıkat etmek kufl gelir: kontrol memUT]an sernderindeki ai

f; Sade, gece ve gündüz, mütemadi nema ve Halkevlerinde toplanmıt -
e cr tehlike 1» i~areti veren ve eema - lar ve Istatistik um um müdürü Ce .. 
" mıda matör gürültüleri, mermi In - Ja1 Aybar tamfından vazifeleri hak-
2 filnklan ldeta hiç obik o Imza ha - kmda radyo ile veıilen izahatı din
~ıle gelen Londra. galiba, altı hafta l~lerdir. 
~i Ica dar bir zamandan beri, iütursuz. Sayım memur lan, bir hafta için-
emiicadele ediyor. Hemen hergün de vazifelerine aicl talimat ve bina 
lı düşen bombalann yaptığı tahribat cedvd_le.ıioi aldıktan aonra m.ınta.
Eelbet ehemmiyets.iz bir ft!Y değiiCiir. kolannı dolA§nra.k .ayım yapacalt -
~Buna rağmen, Londra halkı, geril- lan yerleri göreceklerdir. 

Fiat mü raltab o komisyonunun i~ 1 Öğrendiğimize göre vali ve bele-
tikara mani olmak üzere muhtelif diye reimnin bu teklifi VekiiJer Ho- Bir müddettonberi 2 nci ağırceza 

mahkemesinde görülmekte olan bir 
maddeler için tubit ettiği ıı.zam1 sa- yetinde gö~ülerek taavib olunmuo 
ho fiatlarına esnafın tam olarak ria- ve İstanbulda hususi bir mürakabe cinayet davaSl dün netfcelenmiftir. 

Davaya mevzu teLdcil eden hadise, 
yet edip etmediii, komisyona:n mü- te§kilatı kurruhnaR .kararlaşt1nhnı.ş- şudur: 
mkib vaziyetinde teııkilntı bulun .. trr. Bu t~ilnta aid lüzumlu tahsi- Suçlu Receb oğlu Mustafa ile ar
madığmdnn, la~kile kontrol edile- sat da aynlmı~tır. Yeni tcLdcilat 20 kadaşı Süleyman bir tıkoam adam 
memekte ve bu yüzden fiat tesbiti müfettişten ibaret olarak yakında akıllı kafalan çektikten sonra, Sü
itinden beklenen neticeler alınama- faaliyete geçecek ve münhasıran. fiat 1 

eymanın eslci metresi SabriyeniD 
maktadır. Bu vaziyeti tetkik eden mürakabe 'komisyonu tarafından ve-
vali ve belediye reisi doktor Ultfi rilen kararlara esnaf ve tüccarlann evine gitmi~len:lir. Fakat Sabriye ile 

Süleymanın araları açık olduğundan 
Kırdar, fiat mürakabe komisyonu tam riayet edip etmediğini kontrol kendilerine kapı açılmatnlJ, bunun 
tarafından verilen karariann tatbi - edecektir. ü · 1 ı k · • 
knttru kontrol etmek maksadile. ay.. Bu suretle esnaf ve tüccarlar aılo J zed~eBzor a edve gdrmbe l sstemyış -

b• -'-·ı- ·· d · ·ı · h b" ·· k b ] d b 1 d la er ır. u esna a ev e u una n sı-Tl rr te~ı nt vucu e getın meeı u- ır mura a e a tın a u un uru - ·ı k d 1 d lan 1 
susunda hük.tlmet nezdinde teteb - cak ve :komisyon kararlannın harfi- §ar 

1 ~tar a. 1
81 lan ış) an dçıb. ıtbar 

bü ı d 1.--1 b~'-· . 1 k ve mu ecavız er e ara aruı a ır o-s er e l1U unmu§tur. yen tat u;ı ternın o unaca tır. w 1 t y b' ·ı 
guşma o muş ur. aşar, ır aopa ı e 

1 miş sinirlerile ve fakat, fütursuz se- Vilayet merkez sayım hürotru, 
fl. bntile, mukavemet ediyor, hatti aa- sayım gUnüne aid inzıbati, aıhhi ve Havagazi fiatlarına zam 
.>lde mukavemetle kalmıyoT, İngilıere idari meselder hakkında bir izah - • 1 "• t tk•k d·1· 

Saçlarm1 boyanan bir 
kadının başına gelenler 

Mustafnnın ıkafnsına vurmuş, Mus
tafa da bıçağını çekerek, Yatan 
muhtelif yerlerinden ağır aurette ya
Talamıştır. tıslerinden bin kilometre uzaklara nnme hıwrlamı, ve alakadariara IS eg1 e 1 e 1 ıyor 

E"adar giderek. taarruzlara aynen göndemı:iştit. Belediye, tehrimizdeki havagazi 

- Su 1 diye fısıldamı7. 
Bunu duyan ev sahibi: 
- Yokl demiş; olmazi 

gelmedi, gelsin .• sonra. 
- Baoüstüne efendim r 
Adamcağız bir müddet aabret ' 

mi§. Kabil değil. Içi çayır çayır ~; 
nıyor. Uoağa teknır bat vurmuf. ı;. 
sahibi gene i tirazda: 

- Olmzni Key)Qsu beklemed~ 
su içilmez. 

- İrade efenClimizin 1 
Üçüncüaünde, zavallı, artık ds; 

yanamamıo. Bu sefer, dogrudan doJ 
ruya hane sahibine hitab ederek: 

- Yelinimelim 1 $u Keyltls efctr' 
di nerede oturuyorsa, lutfen biT .tııı; 
her gönderin, gelsin. Zira fakırd 
takat fc.almadıf 

c. et~~m ~a.lll 
.i mukabelede de kusur göstermiyor. S k ki b ..:.ıetlerinin her nevi kok kömürü 
'nBu, ı'n•nn]rk tarihinin kaydettigı"' ~ ayrm gÜnÜ 80 a ann inzı ntı 11

""' ,..- ...... k ı· · -' b k ·ı 1 fiatının geçen seneye nazaran bir 
F.tr...ı.. knnlıJıX..n sehat ve inad' azmi - as eT, po ıs. )ftn<ıarma ve e çı er e 

"...... ıs• ternin edilecektir. Zabıta memur _ mikdar yükseldiğini ileri sürerek ha-
ı ıtn an yüksek delilidir. Hatta, o lan ve a.slceıler halkın bulunduk - vagazi fiatlnnna zam yapılması hak-

Aksarayda oturan Necla adında 
genç bir kadın evvelki gün zabıtaya 
müracaat ederek, Beyoğlunda, İstik
lal caddesinde, bir kadın herherine 
saçlannı boyattığını, fakat eıtesi g~ 
nü saçlannın dökülerek, başında bir 
takım yaralar peydn olduğunu söy
lemiş ve herberi tiJ.:.ayet ctmi1tir. 

Yaralı Ya şe.• vak· ayı mütealdb 
hastaneye kaldınlarak, 56 gün sü
ren bir tedaviden aonra tabUTCU e- Arnerikaya serbest 
dilmiş tir. Fakat, yaraları tamamile 
iyile~odiğinden ikinci defa tekrar dövizle sabş artb 

e,adnr yiihektir ki. İngilizlerin Ö - 1 kındaki müracaatları etrafında tet -
~edenberi meşhur olan soğuk kanlı- lan yer erde dı§OTI çıkmalanna me~ 

, . dan vermiyecok ve çıkanlan en ya- kikiere bnşlnnu§tır. . • 
f..l~lab?'~ dve b;bjtk.:.lı~la:ıhın sıtf i- km karakala götüreceklerdir. Yıl - Bu tetkikler, beledıye makıne IU
:'E 'l dn .. ırınkde•_.:ı oy eb nü '~? aknad'U ti' dızdaki polis mektebi talebderi de besi, hukuk işleri ve iktısad müdür-

:-& ıgı ta nue ug nıı:u u re .. ·• 'f .. ki di lerinden rnüteşek1cil bir komisyon ta .. • .. · ... vakti'l h sayım gunu vazı e gorece er r. • 
1 rostenp gosteremıyecegı e a- Sayım cünü her kazada hüku _ rafından yapılmaktadır. Komı.syon, 
SJTdan geçmiş olsaydı, belki de pek met ve belediye doktorları, ebeler bugünlerde tet~i~lerini bitirdikten 
; ;ok insan rnenfi bir hüküm verebi- ve küçük sıhhat memurinn vazife- sonra, havagazı fıatlarına zam ya -
c irdi. Şu dakikada göze çarpan va- leri başmda bulunacaklardır. Sayım pılmaama lüz~m olu_p .:~madı~~ı bir 
t :ın ise, İngiliz eebatkihlığının em - günü top atıLncıya indar c...:...aze raporla beledıye reıslıgıne bıldıre -

B alsiz bir :kuvvet oldugu" hakikatin - ., ....,.. ı. • '- 1 k kald.ınlmıyacaktır. Yangın vukuunf. cek ve Jı;at i ~arar veri ece tir. 

Za'bıta doktoru tarafından mua
yene olunan Necli.mn bu il-ç yü -
zünden .açlanmn döküldi.iğü ve ba
tında yaralar husule geldiği anlaşıl
nu~trr. İddia etTafmda tahkikata de
vam edilmektedir. 

Gıda maddeleri stoklan ;ren ibarettir! da o civarda bolunan :zabıta kuv -* vetleri tarafından lazım gelen t~d • Bir kalp gWnÜ§ lira daha.. tesbit ed:liyor 
fl Düellonun aonu ne olacak} Bil - birler alın.acak. ve itfaiye celbedile- Arabcammnde Tenane caddesin- Belediye İktısad MMi.irlü!ü, piya
~niyoruz: 

1
faka

1
t, bugün §Unubiglirdü - ce'ktir. F kat aayımın intizaınmın bo de 33 :sayıda elelctrikçili.k yapan sadaki bütün gıda maddeleri stokla.-

oruz ki, ngi terenin dörttle ' ri e-k zuhnamasına çalıtılacaktır. Mihal dün Galata maliye ~besine nnı tesbit etmeğe bnş1amlitır. İktı -
ı nek olıın Londrayı mağ lıb etme Istanbul l! __ nında nu"fus •"""""'' __j_ d" .... sad MüdürUil~ü ibu ""'retle gıda mad-i olay değildir: Dünyanın tarihçe ve nm.a .... ,.... para yatmrxen, tcv 1 ettıgı Riimiiı 6 .... 

ervetçe en azametli şehri olan Lon i lerinin intizammı temin için liman lirndan bir tanesinin kalp olduğu deleri stoklarını tesbit ettlkten son~ 
· ra, kenC!i kendisine, yer altında i- 1 1 kontrol mıntakasma aynlmı;tır. görülmüştür. Hiidiae hakkında ta - ra herhangi bi:r spekillft.syona mahal 
n k. d lc'bata ba~lanmıştır vcnnlyecek tedbirler alacaktır. inci hir Londra ynparn müca e- ___ __::..__....:_ ______________________ _ 

·run zarurt olan her fenalığına kar- Rakı şişesini arkada- ,---------------- - ...... 
bir tedbir düşünerek ve bir çare t ' 

ı ulnrak, sehat ediyor. Bu arada biz şının başına indirmiş! j ISTER INAN, ISTER INANMA 1 • 
t e öğreniyoruz ki İngiliz milletinin, Nazif ve Ahmed isimlerinde iki : 

0 
u harbd~ k~l!nndığ_ı •~i ailih», kafndar, evvelki akşam Küçükpa _ i 1900 yılına ikadar erke~in bnriz 

1 
esr~rengız. sı lah ıı. bızzat bu sehat : zarda bir meyhaneye giderek, iç _ Svasfı sakallı, b ıyıldı olmasıydJ. 
m ıbarettir: Galiba, en kuvvetlı mişler fakat he!lllb ge]di<;i zaman • Fe..k.a.t Glllette :isminde bir Ame-

~ ı-hı ' ' .... aŞ d kik d b'" .. •• • para venne meselesinde kavgaya Jiknlı çıktı, deriyi .ke.mıez cinsin-
~ u n 1 a a utun arz uz~n~e tutupnutlardır. Bu esnada fazla hid den küçük bir usturn Icad ederek 
h:~!l~ış ve .ya~ılmakta olan buyük detlenerı Nazif, eline geçirdiii bo§ traşı kolayla.ştırdı ve o günden iti
_aılerun neticesı hakkında, evet, he nkı titesini arkadaeınm .l:a.fasına 

dir. İsviçre gıızet.eıerinin verdiklari 
malOmata bakılırsa sakal bıyık mo
dası tekrar ilerlemek üzeredir. Bu
nun sobebl de Avrupada s:ı.bunun 
kalmayı.şı, usturanın da pahalılan-I 
masıdır. Fakat kendi hesabımıza 

blz bu yeni modanın devam edebi-

hastaneye yahnlnuıı, nihayet, kur - Arnerikaya serbest dövizle b~ 
tarılamıyarnk ölmüştür. Cinayetin maddelerin satışı devam etmektc 
faili Mustafa da, hadiseyi külliyen dir. Bu mallar arasında bilhııııs" 
inkar etmekle beraber, 2 nd ağır - haoha§ ve Jületaşı vardır. Iki giitıl ; 
cezada muhakeme altına alınmıştır. denberi Arnerikaya yapılan satıŞ ıı 

Bu da.,.·arun duru§ması dün sona artmı§ bulunmaktadır. Ayın on ee':'; 
ermiş ve neticede mahkeme suçu, zinde fzmire uğrıyarak limanımır 
delillerle an'bit KÖrerek: 1\fustafayı gelecek olan Yunan bandıralı Atı' 
ceza kanunu:rıun 448 ind maddesi- girn vapurunun henüz Pireye rnu'": 
ne gÖre 1 2 sene müddet1e ağır hap- salatı öğremilememiştir. Malum ~~M 
se mahkfun etmi~ ve müebbeden duğu üzere bu vapur Amerika tY'; 
&mm.e himttetinden rnahrumiyetine ham u le yükliyecekti. Bu zanı~. 
karar vermiştir. '- d I · · A ·~..ş ıı:a ar vapurun ~ meyı!P merı ~ 

Gumruklerde bekll·yen ya gönderilecek mailann birikm ~ 
ni mucib olmaktadır. Bu birikı:. 

manifatura, madeni e~ya yüzünden birçok malların bdclef1l • 
Y mecburiyelinde kalacakları aniatıl • 

ve kahve çıkarılıyor ma'ktadır. Ayni zamanda ayın sO~ 
Bir müddettenberi gümrüklerde larma doğru Arnerikaya hareket ~ 

beküyen kon.şmentosuz enaların it- decek Hollandia vapurunun ne ı fl1 
haü için llladar gümrük dairele ~ man hareket edeceği henüz mnlu 
rine emir geldiğinden bunlıınn tes- değildi;...r.;... --------
bit muamelesine başlanmı~ bulun - }d; 
maktadır. Gümrüklerde bckliye.n bu Karadeniz Jimanlarında 
e§Yaların cinsleri malUnı deUilse de. tüccar eıyası süratle 
4tonşmentolan gdmediğinden ithal nakledilecek 

t: iz hiiküm verebilecek mevkide k, la ştır - baren sakalb. bıyılı:lı ertek azalmıya 
1 • Jlımmadığtmırı itiraf ederiz: fakat, çarpara ~ m~ · • . b~adı. nihayet hiç kalmadı, yalnız 
: ıkikat tu-dur ki hailenin en büyük Suçlu, dun a~lıy!ye verılmış ve moda ve ta.klid çabuk de~işen §CY

edilemiyen birçok cine eşya bulun - Karadeniz seferlerini yapan v~~~ 
maktadır. Bunlann tokserisi Japon, lar hakkında son zamanlarda ;stillr:• 
Amerikan ve İngiliz menşeli mani - bından fazla yolcu ve hamule ald1 • 

farura eşyası ile bir mikdar madeni lanndan dolayı bazı şik!iyetler fJ' 
eşya ve .kah~e.dir. Ithal edilece'k pılmıştı. Öğrenildllıine göre, oen~'.,; 
mallarm tesbıtıne başlanmıı bulum- yolları bu hattak.i vapur seferJerv' 

leceğine inanınıyoruz, ey okuyucu duğnndan ellerinde bu malların ço~ltmata kara.r vermiştir. BU S'O' 
mektublan bulunan tüccar müra - ret.ıe bir çok limanlarda bekll~ 
daat ~!e malıN çekebilecektir. Bir tüccar ~nın bek:letilmooen nıı~ 
kaç gu~e kadar bu m.~lla~~n yavD;ş leri mftmkün olabfleoel:tir. Ayni f,J 

sen: 
Ifi t-ril altı haftadanberi henfiz hiç Sultanahmed 3 uncu sulh cezada 
•d t 

0 
'gunluk eseri göstermiyen bu yapılan duruşması sonunda 25 aün 

•a ~n!"C:e aebat kuvvetidir. Demek. müd.detle ~apse mahkilm edilerek. 
ISTER INA N, ISTER INANMA 1 

1 yavaş. pıyaaaya arzı mumkun ola bı- manda bu hatta sefer yapan d~ 
-' lecek tır. şileblerlmtz de e§Ytlyl ticarı)'e n~~ ı;r 1 1m ve sehat denilen bu kudret, derhal tevlcif olunmuttur. '. 

lh,k büyük bir silahtır. Zaten bil -
l.u errdz litzım gelen bu hakikatın bü-
1 t lklük derecesini bir de bu ve aile 
:ı ı ölçmek her millet için faydah -

f~r. 
'= vflulıillin c.J3i.I!'JllH 

ı:: Damda yakalanan iki . 
küçük kurşun h1rs1Z1 · 

ı Evvelki gece devriye gezen zn -
~ a memurlan, Sultanahmedde 
.f'n'ııt okulunn aiCI hırdavat depo ~ 
:Jcıun üstündeki damda iki meçhul 
uın dolafiJlakta olduğunu aöre
~ bunları tarassud etmeğe ba,la -
§lardır. Hırsız olduklıınna ihtimal 
rilen bu adamlar, bir müddet da
n üzerinde kalmışlar ve elierin -
büyük bir çıkın olduğu halde er 

,:::ıya inerlerk~n de memwlar ta -
ından yak Janrnışlardır. 

· iye bdıı.r buradan 25 kilo-
·a•i'D<tı;UJ kurşun aşırdıkları tesbit o

hrmziarın biri 12, diğeri J 3 
nda Ahmed ve Ali ndlannda 

<<Son Poıta)) nın edebi telriluJıı: 16 

t 
Yazan: Ercümend Ekrem Talu 
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ftte. Saimin Müjgana ka~ı ilk 
defa kıskançlık göstermesi o ak§a
ma raslıyordu. Evden içeriye adımı
nı atatı atmaz avluda bu mektubu 
bulmaştu. Tabii bir merakla yere 
eğilip onu almış, doğruca. mutfağa 
girmiş. l&mbanın ı;ığında önce zan
fın üzerine bakmı§tı. Adres, falan 
görmeyince mcrakı büsbütün art
mı~t a!klbiyetten titriyen ellerle aç
mı~o okumuotu. 

Bu ihanet veşikasının önünde bir
denbire aklı ba§ından g1decelt o~ 
muı. fakat nefsine azami cebredeı
rek, dö§eiinde ölümü beldiyen an
nesinin hürmetine o gece bir mesele 

ce, kanaını kendi odalannda ve 
pencere önünde yapyalnız bulunca, 
o kadarcık bir ibtaıda bulunmaktan 
ve infislini o kadarcık iz.bnr eylo
mekten kendini alıkoyamnmıştı. 

Mütealub günler, daireye gitmek 
bahanesile evinden çıktığı halde 
müteıtddid defalar civarda gizlen
miş, gerek karısını ve gerek mektu
bun sahibi olması mefruz zavallı 
masum 'komfUsunu gözetlemiş, hiç 
bir aeferinde şüphelerini teyid eder 
cek en ufak bir emare dahi elde 
edememişti. Bununla beraber elde 
bir vesika vardı .. ve karısına Jtarşı, 
gönlünden, emniyet hissi .ileJebed 
silinmiJt]. 

Besime hanım hnatn aürüklendiği 

son günlerini bir de bu türlü zehir
lemomek kaygısite hareket eden Sa
im efendi, ortada yeni bir deül de 
olmadığından, sabretmişti. 

Annesi ölür ölmez evden çıkmak,. 
ta, semtten uznklaşmaktaki tehalü
kü de gene bundan ileri g~lmi§tİ. 

Fakat bakkal ile imam hayrette 
idiler. Çevirdikleri dolabın hiçbir 
tesh yapmadığını zanncdiyor ve b
duruyorlardı. Bilhas&a Hüsnü efen
dil. 

Tenhada buluştukları vakit, hep 
bu meseleye dair konuşuyorlardı . 

- Ne Clersin, hoca~ Herif 
hazmetti. Ammn da ~eniş mezhebli 
imiş! 

Ebülhayır efendi inceden ineeye 
alay ediyon:lu: 

- Nafile, dede efendi hazretleri .• 
senin de kurnazlığın bu kadarmı~! 

- Yoksa.. eline mi geQmedi) 
- Geçti ise de, kansına bir te-

miz sopn çekmiştir, o kadar. Bazı 
adamların fikirlerine göre: Kol kı
nlmalı amma yenin içinde kalmalı
dır. Evde ne olup, ne bittiğini dı~a
nya aızdnmazlar. 

zünü anlamak için her fedakarlığa 
katlarunm. 

- DuT bakalım, hele 1 Elbet gü
nün birinde bir taraftan patlak ve-
rir. 

Saim mahalleyi terkedip te başka 
eemte ta~ınınca her ikisinde de yeia 
al&metleri belirdi. Bakkal: 

- Herbalde, ne yapıp yapıp, 
peşlerini bırakmıyacaiım. Ya harrü, 
ya merrü 1 dedi. 

Ve ikinci bir tqebbüste bulun -
mağa karnr verdi. 

Nereye ta;mdıklannı, euayı gö
tüTen hamallardan aorup öğren -
miştl. Anıdan birkaç gün geçin:lik
ten sonra, tekrar imamD müracaat
In ikinci bir mektub daha yazdırdı. 
Bu mektub evvelkinden de mel'un
casına düşünülmü§, tasarlanmıştL · 

aMüjgancığıml diyordu.. yeni 
yerini bana bildirmekle ne büyük 
sevaba girdin. Ne kadar uzağa 
gitmiş ol~n gene de bana yakın, 
çünkü gönlümün içindesin. Mektu -
bunu aldım, Gündüzleri koynumda, 
geceleri bq yastıiımın altında sak
lıyorum. 

mekte o)duklarından herhang. 
gecikmeye me~an ~ilmlyecek~ 
·············-·····--·········--·· .. ···-

Birinci tetrin 
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Ve Telsiz Ilaberieri 
Ingilizler 
Roınanyayı 

terkediyorlar 
~ 2 (A.A.) - Royter ~ 
~ .... ,rıyor: 

VekAiet hesabtna hukukta 
okuyacak hakim çocuklan 

a~~Yada bulunan İngilizlerin 
ır ltısınının Pazartesi a.k§&nu 

kalkacak bir vapurla 
harc::'ket etmesi muhte -

Biihettek.i adaret kadrosu 
~ de henüz diplo -
~etin hareketi me"-zuubah. 

Anlı:ara J 2 (Husus i) - Adiiye 
V e.kaleti heeabına Hukuk Fakülte -
sinde okuyacak hakim çocukların
dan lise diploma derecesi çok iyi 

Taymis gazetesi 
binalarına bombalar 

isabet etti 
...____ Londra 12 (A.A.) - Times gazete-

4. .a. sine ald binalar üzerine dü§en bir 
skerı ağır bomba, bürolan dahilinde mü -..,. • t him hasarat yn~ ve binaların ha-• a.zıye :ricl tısı.mlarmda da tıazı tahribat 

lliı.... <~tarafı ı lncl sayfada) husule getinn~. Gaz~ inkıtaa. uğ-
~~~ ramaksızın intışa:r etme~ devam ey-
bu ~ ~ertezlerl de. ek.seriyet- lemiştir. B~ Çörçil, Tmıe.s Pub-

4lb:ı eıtunıyetıi !erlerdendir. onun lishlng Company l}irkctinln :!dar~ he-
lıüa.ı:Jn J.ng;ilizlere gal e'!le . . . • _ _, old &-... bir 

ancak Londrayı ve İngiltere. yett reı& Pas"""' a ~ u ... 

ve iyi olanlar alınacaktır. Hakim -
]erin kardet ve kard~ çocuklan da 
bu karardan istifade edebilecek -
lerdir. 

Japonlar Sovyet Rusya 
ile anlaşmak istiyorlar 
Toltyo 12 (AA) - D. N. B. 

ajansı htmıai muhabiıinden: 
Yeni Japon aefiri General Tata.

kavenin Monovaya hareketi müna
sebetile matbuat iki memleket ara
Nndaki münasebetlerm ıslahı lüzu
munu yeniden kaydetmektedir. 

Japonya Sovyetler Birliği)e de
vam]~ mu&lihane ve dostane bir te§
rilci meaa.jye vüsul ümidindedir. - ---- -
Aaland adalara askerliktan 

tecrid edildi et.ıhekle· ktıza.li.k cebelüt.tarık, mektubda, gazetenin intiŞ:ırınıı. de -
le llind~ 'b .. A •• 1 vam etmekte bnlnnmMından dolayı Moskova 12 (AA.) - Royter ~ an gı i ~14ya~. yer e-

llnı 'Ye zabtetmekle kabı1 0 _ kendWnl tebrik edeıek f(i:y1e demek- ajanamdan: 
~ İngiltere gibi manen ye te<Ur: Aaland adaJannm ukerlikten 
k.. kuYVetJi bir dev~ ne b- Times gazete&nl okuyan ~ bir o- tecridine miiteallik olan ililafname 
;;et.ı; 'Ve tesirli ol~ olsun, kuyucu, gazetent!in bürohlnnm tah- resmi T us ajaneının bir telgrafına 

ı.... t hüeumıariıe maııob veya rib edilmi§ oldutunu tatmıin edcmf _ göre, FinlAndiya ile Sovyet Rusya 
""'Ua.t edilmesi bekleneme:a. yecektlr. arasında irnz~dilm~~·- __ 

b~~ı:we~:u~~:a!: · Almanfar Bükreşte 
. denizden çevirerek abluka Hava aktnları karargah kurdular 
a~ları e~er mevct. J olsa 

Ithebuatı İngilizlerin nihayet aÇ- <Bqtaratı 1 Ind sayJacb) (Bq tarah ı inci sayfada) 
e lllUkadder olan teslimi _ ki.sinde Wn 3!ı den fazla nahiyeyi jaıuı bildiriyor: 

tacu l~in uçak hücumla.rmın bombardıman etmişlerdir. 150 Alman muharebe ve bom -
bir fayda ve tesirleri Alman tebliği barcinnan tayyaresi dün ak§&ma 

dM._., ~buk1 vaziyet hiç de doğru bir grup halinde alçak.tan u-
i .. ~llQir. Her ne kadar Alma.n- Berlin 12 (A.A.) -Alman bat çarak Bükre§ üzerinden geçmi1ler -
~reyı bilhaasa denlzaltı ge- kumandanlığıırun tebliii: dir. Bu tayyarelerin bir kıamında 

ıı:e_ Uçak filolarile abluka et.- Alman hafif muharebe tayyare - Alman, diğer bir kısmında da Ru -
au ediyor ve her hafta blr leri tarahndan atılan bo:nbalar, Lon, men işaretleri görülmekte idi. Tay

Ketnisi baLılıyor iSeler de drada genİJ hasarları lllllCib olmu1-j ye.reler tdırin üzerinden birkaç de-
~- :Kanada, Amerika A! _ tur. Yangınlar birçok noktalarda fa geçerek halkın dikkatini çekrnit

tıı.u,a.<;ı.1tan ve Avusturalya 'ne de- geni~ bir ~a~iret ~lmı: ve gece mu- lerdir. Tayyareler arasında Stuka 
~~ tn alasım k~emiyorlar. Çün-ı ~hele bılınMil hucurola:ıa' yap~n tipinden pike bombardıman tayya -
hui'li{ ~et.ll bir Ingiliz donanma- agır ~arebe tayyare)MJ~ yol goa releri de görülmekte idi. 

tl l!rıtanya adasının bütıln termı~tır. Diplomatik mahfellerde zanne -
bıenizıer.ıc irtibatını temin et- Liverpool, Birkenhead ve Manc> dildiğine göre, bu hava geçidi In -

~~~';lldür. hester endüstri merltc-.tlerine karşı gimleri .Jcorlrutmak için Nazilerin 
e lngiltere fizerine şiddetle da diğer büyük bir hücum yapı) - ilhamile tertib edilmiştir. 

e<len Alınan hava hücumları- m11tır. Dün öğleden aonrn sarayın önün-
l'atgeçilemiyen bir istill\yı Mancheşlerde Ale.xandra lima - ddti meydanda birkaç Alman ta:yc-

"\'e bunun :iÇin de İngilt.e- runm frigorifilr. tesisatında büyük yarecm görülmüştür. 
kunetıerını. han ve sa- bir yangın çılr.mıt ve Kanada dok- Galasta halyanlar 
Sistemini velhasıl kuvvet lannm şarltına doiru geniş]c-miştir. Glaastan gelen haberlere göre 
bozmak gnyesini takib Bundan başka., Stanley limanı ile Dan!ib'ün deltaıunda şimdi iki bin 

inanznak icab eder. Kanada daklan nrasında da birçok muntazam Alman askeri bulunmak-
limdi Roma.nyayn yap- yangınlar müşahede olunm\J1tur. tadır ve civuda 24 Alman vapuru 

~~Ulu tahşidatm gayes· ne Merkezi lngilterede demiryolu te sayılmıştır. Karadeniz limanı olan 
0<ili\Uı, bu husu.sta. girl§~ceti sisauna da birçok. hücumlar yapıl- Kösteneeye yüzlerce İtalyan muallim 

Yuk mıştır. ve trknisyeninin muvasalatı bek -
arıda. izah etti.~imiz ler.m-'-tedı"r. Bu ltalyanlar Ko··sten-acıasına müteveccaı ola- Ordu ve donanmanın uzun menı. eı; 

eden i.stDa hazırlık bom _ zilli toplan, 2ece. Douvre5 açıkların ce civarındaki Mamaia hava mey
da bir Ingiliz gemi kafilesini bom - danile deniz tayyaresi üssünün inp.

lnlnı Şiddetle devam etme- bardırnan etmiştir. Kafile dağıtıl - sına nezaret edeceklerdir. 
teşkil etmez. Ancak, mlftır. İngiliz aeftri Bükrcıi terkediyor 

b tahaltkYukanda söylediğimiz Bir denizaltı gemisi, pek az biT Bülc.reş 12 (AA.) - D. N. B. 
~ Uk ettirmek uirun • zamanda, bir kafileye mensub Siyasi mahfellerden alınan ma1ii-
ti:~ Olçüde askeri hare- cesn'an 2 ı bin tonilato har.m.inde mata göre, Bükre§leki Ingiliz elçisi 
~ e.si halinde onun İn üç vapuru batırmıştır. Sir Regirıald Hoare, işleri bir mas
ll&~ külliye~ ferağat et- İngiliz hava kuvvetleri, dÜn gece lihatgüzara bırakarak harekete ha-

~~e\ıeri ebilir. ~ .. Alman Halandada bazı oelıirlere karoı ted- zrrlarımaktadır. 
~ g~ bir ltı 141 ba - hit ha~atında buJUtnmuştur; Ölü Sefaretin diğer erkanı ile bir lu -

bat tuvveUi ise de hava ve yaralı ve maddi hasar vardır. ann gazeteciler ve Ingiliz tebaası da 
ka. .tıemt.lerde ehmmi - Dü~an, Alman körfezine ve ş . memlelceti terketmek üzeredirler. 

bıcu~dutu takdirde ayni mal aahiline de birçok hücumlar Hava ceoerali 
ren bir isWAyı ~ yapmıştır. Bülreş 12 (AA.) - D. N. B.: 

11Qı--
1

n ..... a... mahrum olur. 1 O 11 ı T etrinievvel gecesi, In - Alman askeri heyetinin hava .. 
'"-~~ Jnuharebe 'YUiyeti giliz donanmasına mensuL küçük cılık Iosmı azası, General Speidel 
~~hiç b~ zaman ~*V- cüzütimlar Cherbo~rgu ~ombardı - kumand asında, öğleden sonra, Bük
\l"h_bır ~ ı.tikbal lfmdiye ka- dana t~bbüs etmışlerdır. Ate§ aç- reş civarında Baneaaa tayyare mey 
~ lll t ~armamıtLır: Bu tıklanndan üç dakika sonra, bu ~e- daınma gelmiş ve tayyare meyda -
ıı.. ~~ en.ıı antizarlar millet- miler, sahil bataryalannın ate~ıle nında, başvekil muavini ve lejyo -
~ hlt:titleri belll olmıyan uzaklapnağa mecbur olmuşlardır. ner hBTeketi şefi Horia Sima ile Ge
~ le 1Lk1betlere utrata- Biraz .alml, ketif tayyarelerimizin neral Pantazi, milli müdafaa müs -

"'-'~ nı~Jet ne kadar ka- büyük bir Ingiliz kru"·azörünün yak- t~rı komodor lonesco. ~tr.n~l kur-
41...ıo.. '-tt!i_,\111, tevelttiUden si- l&flllakta olduğunu haber ve~ may başkanı General İoanitaio ta
~ ~~leri RÇip bir si- üzerine. bu kruvazör üzerine alet rafından ka~ılanmıştır. Abnan el -

- -t&lllek llzıındır. açılmit Te lmıvazör at~ ederneden çiliii a:ıası dR tayyare meyd&nıında 
' ll B. E. IICI'klle& uzaCcluman mecbur ~ilmi~ir. hazır bulunmuttur. 

Oelcııalft mac-era romanı: 25 - Tabii, tabii. .. Zannediyorum 
lr.i bu küçük tetkik.ten sonra Alman
yaya seyahatim bir iki saatlik bir 
mesele olacaktır. 

nakleden: Behçet Safa 
faydası yok. Ben bavul, çanta, ku
tu gibi şeyleri .ıönnek istiyorum. 

- Neden} 
- Allah Allah, neden olacak) 

Üzerlerindelci etiketleri okumak 
için .•. 

- Canım pekala, bunu daha ev-
velden söylesenize 1 •. 

Keene hiddetle dudakl:mnı ısır
dı: u Vakit bıraktın mı be adam)» 
diyecekti amma gene sabretti ve 1:e
mali nezaketle: 

-Ne dediniz} Anlamadım. Ne 
seyahatİ} 

O . K. içinden güliiyordu. Çünkü 
telefonun öbür tarafında şefin hay
retten ne hale geldiğini aanki gözle
rile görüyordu. 

Son cümlesini bir kere daha telD
rara lüzum gördü. Kısa bir sükuttan 
sonra şef genişçe nefes almaya mec
bur olmuştu, hemen atıldı: 

- Beni dinleyiniz, aceleye lüzum 
yok. Şimdi ben de geliyorum. En 
çolt on dakikada orndayım. Biliyo
nun, bir izin üzerinde bulunduğunuz 
zaman arkanızdan birism'n !lizi gö.
zetlemesinden ho~lanmazsınız. fa
kat beni pek merakta bıra'ktınız. 
B•n Almanya seyahatini şaka ola

- Birdenbire aldıma 
de ..• 

gelmedi rak bir .kere söylemiştim, amma Jim 

- Hemen tekrar apartımana ka
dar giderek ara1brabilirsiniz. Her 
teJi orada balacakaınız. Gelir gel-

di görüyorum ki işler ciddi bir nıa
hiyet alıyar. Dayanamıyacağım, ae
liyonmı. 

O. K. için yapılacak bir tey yok-

.............. -----............-e.
1 Ankara -istanbul boks 

Yeni yeni fırbnalar 
getirecek bir sessizlik 

ve hareketsizlik 
içindeyiz 

Y caan: Selim Ragıp Emeg 

masabakasının neticelerı 
Antara - İstanbul botsörlerl ara -ı 81 kilo Antaradan TalAt İstanbuL 

m ndaki müsabakalar dün gece Bey .. dan İmıaille yaptıp maçı terket.mJt. 
~lu Halkevi binasında yapılııııfW'. tir. 

En hafif .sıklet İstanbuldan Emin. 88 ..kfio İstanbuldan Cevdet Antara-
Antaralı Rii§tüye sayı ile gallb gel- dan -r-uacna berabere ~· 

B omanyaya bir müddetten - mi.flir. '12 kilo Ankaradan KAmil Istan • 
beri Alman kıt' alanrun da- . buldan Muzafferle yapt.ılı maçı ter-

hi] olması bütün zihinlerde Bren .. En ibafif sıklet Antaradan Halid ketnbltir. 
ner mülüatmın endi§e uyandıran müsabakayı terketmişt.ir. '14 kilo Ankaradan Cafer İstanboL 
mahiyetini bir defa daha canlan - 61 .kilo İstanbuldan Hii,eyin bir dan Hasana sayı ile galıb gelmiştir. 
dırmak oldu. Gerek bu münaaebet- fartl& Antaradan Hilmiye gallb gel- Müsabakalar, ikişer dakika t ra • 
le, gerek bu mülikata tekaddüm e- mlftir, TUDd olarak yapılm~tır. 
den hadiseler dalayısile meydana ----------------------------
ç&an hakikat fU<)ur ki muharibler 
de, bitaraflar da, harb harici beklt
yen meın1eketler de uzun 've yrpTa
hcı bir mücadeleyi bervechipe§İn 
göze almak mecburiyetindedirler. 
Berlin ve Romada artık bir yıldı -
nm harbinden bahsedilmez olması 
da bunu bilmünasebe teyid eden 
bir vakıa olarak alınabilir. Maama
fih harekatta yavatbk de.m.ek ha -
reketsizlik manasma alınamaz. Ni -
tekim Alman gazetelerine nazaran 
bu va.dide çeneleri daha dütük olan 
ltalyanlar Miliver devletleri diiJ -
manlarnun yakın bir atide belden -
m.edik hadisıeler göTeceklerini ve 
bunun için bir müddet beklemekle 
bir ~Y kaybetmemil olacaklannı 
telıdid makamında kaydetmekte .. 
diT!~r. 

Brenner mülakatını mi.iteakıb in
kişaf eden had~ler~ ve yapılan 
nepiyata bablacak olursa iki Mih -
ver devletinin yapma~ istedikleri 
~y. bir taraftan Ingiltere ile hava 
mücade-lesin-e devam ederken diğer 
taraftan Ah:ika harbini §iddetlen -
dirmektir. Balkaniara doğru tere• 
süm eden hareket tetebbüsleri de 
ayni tasavvur Ye planın mütemmi -
matZ!ldan sayılabilir. 

Mihver devletlerinin bir taraf -
tan Ingiltere üzerine akıniara de -
vanı ederkcıı diğer tarnftan harbi 
yaymak isteınesi Ingiliz kuvvetleri ~ 
ni de yayılmaya i~bar etnıelrten 
baMta bir maksad tAI:.ib edemez. 
İngilterenin bu tcşebÇij!.'!ere şim<li -
ye kadar lüzumu d~rece §irldetle 
mukabelede bulunması da, bekle -
nen zafa uğramaktan henüz uzak 
bulunduğunu gösterir. Onun içindir 
ki Mihver devletlerinin bugünkü 
vaziyette bir nevi yoklama haTeke
ti yapmakta olduklarını. bu arada 
da Balkanlar arası meselderini ken
di görüşlerine göre halJetrneğe ça -
lışmak istemelerine intiznr eyliye -
biliriz. Nitekim geçenlerde Roma -
da toplanacağı işaa olunan ve hiç bir 
esasa istinad eylemediği anla~ılan 
konferans haberi de, bu nevi yok -
larnalann bir tanesidir. 

Yani Roma ile Berlin gerek as -
keri sahada olsun, gerek siyasi sa -
hada olsun, derhal kuvvetle teyid 
etmeğe karar vermiş oldukları bir 
seri iskandil teşebbüsündedirler ve 
bu t~bbüsler neticesinde nereyi 
zayıf bulurlarsa oraya vurmak iste -
meleri tabüdir. Bugünün zahiri ses
sizliği ve hareketsizliği sadece bun
dandır. 

5~tim &a.f!lf1- Cm-eç 

Müessif bir ölüm 
Emekli yüzbqılardan YaJon Sa -

manlı nahiye& b~reıtmenl Ragı.b 
Katagan müptelA. oldu~u hastalıktan 
kurtulamıyarak, vefat etmiştir. Mer
huma Allahtan rahmet dUerk.en. 
afl(!l'finin, oğJu Kuleli asker! Jisefti le _ 
vazım müdürü Ekrem ve k2yınbira
deri Beyoğlu 3 ncü sulh ceza htilrlmi 
KAnıilin ked~rlerfne iştlr!k edeTiz. 

Telefonu kaparken jıuıanı rahat 
çalı~aktan mahrum eden bu me
raklılara ve mütecessislere küfredi
yordu. 

* Bassetin apartımanını bir memur 
tarassud altmda hulunduruyordu. 
Onları içeriye alan da bu memur ol
du. Sokak kapısının henüz tamir e
dildiğini, fakat çilingirin daha anah
tan te.slim etmediğin~ bundan do
layı kendisinin kapıyı daimi bir göz 
hapsi altına aldığını söyledi. 

Elektriğin sönük ziyan altında 
Bassetin çalışma odaaı hazin bir 
manzara ahediyor, kuşu vlmü§ bir 
kafese benziyordu. Keene: 

- Bu oda bana tecavüze ugra
mış bir mezar gibi görünüyor. 

Dedi. Şef, k.aşlannı çattı. O, için
de cinayetler işlenmi~ ııice c>dalar 
görmüş ve hiç birinin karıısında 
böyle bir teşbih aramaya lüzum gör-
memişti. Böyle boş lakırdılara lüzum 
olmadığını ima eden bir hareketle 
kendilerine lazım olan ,eyleri ara-

Başvekil 
Rumen elçisini 

kabul etti 

Hi nd müslümaniart 
bir beyanname 

neşrettiler 
Ankara 12 (A.A.~ - Başvekil Dr. Bomba 12 (A.A.} _ Hind bir,'~i 

Refik Saydam bugun saat ll de Ro- .. Y . . . ~ 
manya. büJfik elçisi Cret.zescu'yu ka.. Müsluman cenuyett reisi .Jınnah ta
bul etmiştir. Romanya büyük elçisi rafından. ne,şredüe:ı _bır ~y~nname
~ekilimize arzı veda etmiştir. de. lnndista.nın but~n- Müslümanları 

ı Ikin~de dlilsluman memle • 
ketlerin h~t ve istiklfillerine ya
pılacak her türlü t.aarruza karşı Bind 
Müslümanlarının d~er Müslüman 
memleketlere derin sempati hisleri -

Londraya göre Almanlarm 
Balkanlardaki hedefleri 

(Bqtarafı 1 incl sayfada) ne terceman olmak üzere» tezahüra.t 
Süven olduğuna göre, §U elhet kay- tertib edllme.si bildirilmektedir. 
dedilebilir ki bu hedef uzaktır ve bu Beyannamede Müslüman memle -
bedele varmat i~n daha evvel, Av- ketlere bir taarruz vukuu hnllnde 
rupa Türkiyesi, B~a.r. Anrıdolu, Müslüman Hindista.nın bu memleket
Suriye ve nihayet Filistindeki İngiliz lerin yanı başmda yer alma~ıı ve 
kuvvetleri gibi muazzam mani:ı.larla bunlara mümkün olan bütün yardımı 
tarşılaşın.ak lazımdır. yapmalfa mecbur kalacağı ilave edil-

TUrkiye Te Yananidan mektedir. 

Diğer taraftan, zaman, Miliver 
devletleri için sıkışıkbr. Kıt yaiJaş
bkça, havalar gittikçe daha ziyade 
fmıala.pna'ktadır. Unnımiyetle pek 

pratik olmıyan münak.alat meselesi. 
sabotaj ihtimallerile daha z.iyade 
giiçl~tediT. Vaziyetin inldşafla
n karpsında, Türkiyenin ve Yunaı
ni&tanm lıath hareketi, sakin ve a -
zimkAr olarak kalıyor. Esasen Tür
kiyeıUn ve Yunanİstanın vaziyetinin, 
mesela Romanyanı-n vaziyctinden 
tamamile ba~ka olduğu bir coğrafi 
hakiltatfiT. Romanya ~ğı yukarı 
çember içinde balunurlten, Türkiye
nin Ye Yunanİstanın geN, deni., hu
du\.Uan vardır ve deniz. Mihver 
devletlerinin müttefiki değil, fakat 
d\4manıdır. Çünkü Akdenizde In -. 
giliz kontrolu hüküm sürmektedir. 

Sovyetlerin Taziyeti 
Sovyetler Birliğinin hattı hareketi 

çok -rih değilse de. Boğazlann 
Mihver devletleri tara!mdan kon -
trol edilmesini müsaid bir tarzda 
kartılaıruYacağı ve Türkiyenin icab 
ederse yapacağı mukavemette Sov
yetler tarafındaın müşk.üliıta maruz 
kalmıyacağı kolayca tahmin oluna
bilir. 

Her ne suretle olursa olsım Al
manya bir tehdid ve korkutma ha.. 
reketinde bulunsun veyahud Bal -
kanlarda hakiki bir taarruza geç -
rnek niyetini taşısın, Türkiye ve 
Yunanistan, buna nasıl karşı koya
caklarmı bilmektedirler. Birinci şık
ta. oyuna düşmiyecekler, ildnci şı'k
ta ise, kendilerini müdafan edecek -
le"rdiT. 

Maarif Vekilinin 
Tet"kikleri 

Afyonkarahisar 12 (A.A.) -
Maarif V ekili Hasan Ali Yücel dün 
ak~ buraya gelmi~tir. 

Ma rif V ekili buraya gelirken Di
nar ve Sandıidı kaza merkezlerine 
de uğnyacak, mektebleri tefti~ e
decektir. 

Bir Yunan torpidosu
nun kazanı patladı 
Atina 12 (A.A.) - D. N. B. 

ajansının hWIWi muhabirinin haber 
verdiğine göre. bir sürat tecrübeili 
esrıasında Ghios torpido muhribinin 
kazanı patlamı§Ur. 8 deniz küçük 
zabiti ölmüştür. Batka zayiat yok
tur. Kral ve başvekil ölenlerin ai -
Jelerine beyanı taz.iyet etm~lcrdir. 

Ticaret Vekaletinde yeni 
bir tayin 

Ankara 12 (Hususi) - Ticaret Ve
klUet.i Teşkllat.ıandırma Umum MU -
dürl~ü müşavlrliğine İstanbul y~ 
meY\'a ve sebze tarım sat.ı.ş koopera.
tifieri birliği umum müdür muavini 
Bahn tayin olunmuştur. 

Yeni gümrük umum müdUrU 
Ankara 12 (Husus1) - Açık bulu

nan Oüınriik Umnm Miidürlfi~ne 
tarife 4ubesi müdürü PerteT Duru ta
yin edllmiştir. 

IIICHELE MORGAN'm -...IAkJıiı. 
PİERRE BİCBARD lYİL.'\I'in seviınlaJlf, 
CHARLES V ANEL'in kibutıfı, 

en •iiesslr n lllssi BİR DRAMININ biiyüklöti ... 

ŞiMAL KANUNU 
Bbük Fransız filminin fevkaHidelilinde bqlıea lmillerdir. Oç erke -
~in a.ttı u~runa hayatını feda eden blr kadm .... Allatırcuma ııı.ssı Te 

mfiessir sahnelerle dolu bir p.beser ... 

Bugün SUMER Sinemasında 
İlliveten: SON YAKINŞARK ve har.b havadlsle!'i. 

Bugün saat ll de tenzilA.t.lı matine 

ÖLMEYEN ADAM 
Mücadele meydanmda zafer kazanan... Edebiya,i dünyasmda d eTir 

yaratan ... Hakka tapan ... Hakikati batıran ... 

E 
Sinema aıemlnl yerinden oyuatan bu §aheser 

Pek Yakında LALE Sinemasında 

PARA ERABER 6iTIEZ 
DAN DIBVK- ıJONEL BADDIOKB - JAMES lft'BYAa'l' 



Balkan oyunlarında ı~ 
kazanan · atletlerimiz 

ARLON SutlerlDID 
r•J•t zenafıı 

:AtW~er Tabila Ahideli öoiDde 
11 Ind Balkan OJUnlannda Iyi harab• Taklime ıfde~ lhideye 

lleroce alznıo bulunan atletfeırimh: 1o- merui:mle çelenk koymUflatdır. 
raline daa. ~ meruim yapılm.ı,. 8u meıasimi müteak.ib atletl.ri
\ir. Galatuaray u.e.i bahçe.inde top miz terollne Paritotelde bir çay zl.. 
linan ad.tlarimb: klüb idareoilerile yafeti verllmqtir. 

Kaç Milyon Olmalıyız ? 
(Da, tarafı t inci aQfada) mamız lAzım. Nafusun artmuı IÇin 

c- so milyon olmalıyız Muayyen ıençlerimlzi yuva kurm.ağa, oocuk ye
~ ctmı kızlarımı.zla. erlteklertmiZI ~tirm.ele teovlk et.mellyl& 
l1hb1 vaztyetJer mOstesna olmak ü _ Fnka.t ne yazık ki; ıen9 kızlanmız 
sere evıenmeye mecbur tutmalıyız.:~~ ka.naat.sizdl.r. Am töyle dmsun va. -

• Erenköy Altıntarl& sokak 63 sa- sata da kanaat edemJyorlar. 
rıd Ahmed t . Kıl ana ve babaları da çok m\il _ 

a çer · kül,pesend hareket ediyorlar. Bu fe-
•- Nn.tusumuz 50 milyon olma.lı - rait dairesinde erkeklerimiz evlenmek-

.;ır. Qotalmrunız :IÇin de eviDere yar- ten adeta. ürküyorlar.:t F. Öner 
dı metmel.Jyiz. ~er taraftan cenç 
~ıı.run.ısn metteblerde analık ve ev 8. . T b k 1. ~eri hakkında dersler vennellylz. ıngazi ve o ru lman-
Genç ern:ıermizi alkoı tahribatm- lar1 tekrar bombalandı lar 
dan ~t eylemel.l.yts. Onları kah -
ıreıum.te.re, meylh:a.t:ıleae gitmekten {Bq tarafı 1 inci sayfada) 
menetmeltJiZ.• huaratıın derece.a:i tesbit edilmemit-

e i.w.nıbuı icra da.iresi memurla - tir. . .. 
rından Ba.baeddin Şenkol: E~tr~e İngılız tayyareleri As -

...., :1.. ,_ft,,..... 
0 

ç1 . aab uzerıne de hücumlar yapmıtlar-
c- - mu,)'on o~_.,.u.. en erı - drr B::-.::1. d' .... d 

ID1zl m~en çap celir celmez ev- • k:nıa. mer ıregın ucun a ya~ 
lenmele teıvik etmeliyis. l\4uhtao ev- ııın çı ~ ve ... nnanda bulunan hı-
.,,__ b-'.. kt· .. 'd 

1 
tan nalar hasara u~tılmıştıı. 

ıu=ıe .. u Ta ı musaı o an Ta -

lzmirin 
Bir aylık ihracatı 

lla.şlar yardım etmelidirler ... 
e Sultanahmed Ticare~hane çık -

aıazmda 19 sayıda. Mita.t öne: 
c- 150 milyon olmalıyız. Ntlfua, ev

PmLANTALI V& ELMABLI oqldl&rl gelın1§tir. 

SON YENİ MODELLER ÇOlt ZA.RİFI'İR. 
Fiatlan fe't'blA4o 117ıund11l'. Bir defa görmeniZ menfaatını.s ıcaıınuıır.• 

Z. S A A T M A N 
iltatıbul, 8ultanhamam. Oamcıba.tı han. ARLON deposu 

SATıŞ Yl!:R.L11:Rİ: İstanbul, Bah9ekapı Ü9 K:ardeııler Saat Ticaretha
llA!ISL .Anbrada: Anafa.rtalar cadde.si No. 15 A. Güngenci İzmirde: 
Baleılar cadd. 225. U. Fevzi KASLI. 

KENDiN ,BiRiKTiR 
1940 IKRAMIYELERl 

1 

T. IŞ. BANKASI ı &4ed JOOO l1rtJJ,k - 1000.- Ura 
1 • 1000 • - sooo.- • 
• • 100 • - sooo.- lt 

1J • 150 • - ıooo.- lt 

1940 KüçUk .o • 100 • - .ooo- lt 
'll • 10 • -1'110....- lt 

Cart Hesaplar 110 • ll • - 1260.- ' 

IeP'IIwı ı labat, ı H.a7•, 

IKRAMIYE PLANI 
ı ~ ı btncıiHp'ba &arilıl .. 
rbıd• J'&PIIR. 

Deniz Levazam Satmalma Komisyonu ilAnlari . 

lilliin ualıp çotaımasae allkadar - . İzmir 12 (A.A.) - EyUU ayı içinde 
dır. 38 T&flilda.yım, delil evlenmek.. Izmlr limanında yapılan ihracatın 
lhı kel.tme aklundan geçerken bile kıymeti ı milyon 700 küsur bin liraya 

Wylerım diken diken oluyor. Çünkü; bal.iğ olmuştur. Bu ihracatın en yü~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~===~ 
cenç kD ?e kadınlarımız ıanta~ ve sek klsmı Anıerikaya yapılm.ıf bu -
oimıyaoak hayal pe.§indedirler., lunmalttadır~ -------

• Unltçanında Ya.vu.z.sinan ma -
Muhtdifülcins lurcl&n.t eıuua baife.s!nde Arif aöker: Bir Ingiliz mayin 

c-- 40 milyon olmamı:zı i.!terim.. • • b 
NU!wıumuzu arttmnak için bekArla- tarama gemısı atb 
nn evlenme aeferberllti ili.n etme - Londra 12 (AA.) - Amirallık 
leri llzımdır aziZim.:t daireei, mayn tarama ltierinde kul-

• Vetada Zeyre.k oadde&nde ı2e lanılan Sea King gemisinin bir düt-

DeniZ teşekküllari ihtiyacı için muhtelif eb'at 'fO miktard.a kıl.fııger kl
lıdı, esbeatos levha, fiber levha, plrinç leTba, 9Ubuk ve tel, bakır levha. 
"Te çubuk, demir ve bakır çatal pin n dalı& muhtelifülcin.! 206 kalem 
mruzeme 15/10/940 Balı günü au.t 13 de Jr'lum~apda deniZ levazım 
aatın alın& komL«Yonun bina.sında pasarlı.klı& •tın alınacaktır. c9789lt 

18,Ylda Bedad Oüngören: man maynine çarparalt batmıt oldu-

** «- '1\ıb&f bir tesadüf bayım ... Son ğunu bildirmektedir. Kaybolanlarm 
Postanın açtıtı bekArlar anketine de yakın aileleri haberdar odilmittir. 

Bir aded çam~ makfııesi alınacaktır. t.takıusrtn, marka, n.sıf Te 
aalr bususiyetlerile fiatlarını gö.steiV tekliflertD1 en geç 16.10.940 günll 

eovab Termiıltlm. 60 milyon olmamız 
&Azım. NIUusumuzun t.eza.yMü çocuk Bir rıenç otomobil albnda 

alt§a.mına kadar ıtasımpa..p.da bulunan k.oDı.I.Qon& vermeleri. (9703) 

ptiŞtirm.ekten ziyade ba.kım.la all - kaldı 
~kadardır. Şoför Fedainin idaresindeki 2138 ( TIYATROLAR ) 

Bektııf(nfn ded.i!i Cibl yapıp, xapıp sayılı otomobU, dün Tepeb~ında La-
~kaCa bıraktıkta.n sonra ne.ye yarar la bi:rabanesinin öntınden ıeçerken, 6ehir Tiyatrosil 8ehir 'l'IJ'atrOS1l komedi Jruınmda 
fi1le detil mi? ··• Şücaeddln adında bir genct çarpara k ~ dram kısmında Ü.t.d lrfuhlis Sabahat1inin e SUlW.nahmedde Dizdariye ma_ alır sur~ yaraJ.anma.ıgına sebeb ol- Gündüz saat ı5,SO da 1 büyük eseri 

e&nde Mekteb ~ında. 82 .sa _ muştur. Yaralı tedavi edilmek üzere 1 •u Aqam saat 20,30 cia 15 Birinoitefrin Salı güntl ak:.§a.mı 
rıda bqan Nebile Tezel: Bey~u lwıtane&ne kaldırılllllf, ka- O T E L L O ı - Kermn - A&lı. Mwkalı bilyük 
c- 25 mil3on olmamızı çok arzu r;aya sebeb olan toför ynkala.narak İstiklA.l caddesinde tark ma.s.alı 

lderc11.m. Qok çıocuklu muhtaç aile _ hakkında takibata başlanml,ftlr. komedi kı.ımımda 1 - JUerıln &fkı. waı1 operet 4 perde 
lere eısaaıı. surette yardım et.ıneliyiz. .................................................... atındüz ..... ı 15,30 da 

t ou i devlete bırakmlyarat iç.. Son Posta MatlNuw: At.p.m saat 20,30 da Be701ta. Halk lllnemaaı ı - 09 a.bba.b ça.TU,flaz barH 11<111or 
tıma1 bir zihnlYetJe bizler yapmalı - NepiyM Müdürü: Seltm Ra.cJp Emeç y A L I U Ş A. Ö 1 1 _ Ma.hkQmlar ta1ea1 
JlZ.lt SABiBLEBİ: 8. RaılP EMJCQ Şehrin her tarafına otobtla temlrı 1 - JımS e KuııWı.pıda Esirkemal mahalle- A. Ekrem UŞAKLIGİL ec1ilmJJtJr. ~ Salı Rqid Rıa •• .... atro.!\1 
llnde 26 ayıda ba.yan Nedlme Alara- -;;;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;;;:;;:;;:;;:;:;;:;;:;=:;::::;;:;:;:;;;:::;;:;:;;:;;:;;;;;;:;;:;;:;;:;;;:;:;;;:::;;~;;:::;;
lan.: 

c- 'Nrk milletini Allah arttırsın Levazım Arnirliği Sabnalma Komisyonu ilanları 
tı~um.. ıoo milyon olalım 4iye yaz ... 

A.şatıda yazılı meYadın kapalı zarfia ebiltıneleri hizalarında yazılı ab, aaa.t Te ID&lı&lleroek1 a.akert Batı~ 
alma Komisyonlarında yapılacattır. Taliblerln kanuni veaikalarile teklif mektublanDl akl oldulu koıni.ıyo:ı:ı.a 

Ufummnmı arttırmak için ıayri me~ 
ru olan metres haya.tını ortadan kal

ı ~ Ahlftıbız b.dınlai'la mÜ
OBdtle edilmelidir. Bunlar eençllti 
alılAk ft aıbhat bakımından lurpa • 

Jhale saatinden bir .saat evvel vermeleri. Şartnameleri komisyonlannda 16rültir. 
cın.sı. İhalenin yapılacalı Jel: 14.i.ktan Tutarı Tomln&tl İha.le gtıntl Te 1aaü 

Lira Lira 

İzmit. 25/ıO/NO 
1 lıyorlar. Mnhtaç eviilere yardun et- ----

mellytL Qocuk dtifürme~e k~an Kuru sotaıı. 
&ıısanlan ya'kındruı takib ederek ce.. Sabun. 
&ıl&n<1ırm&lıyız.lt Gürgen odunu. 

KırklareU BiildUnet Od. 
Kırklareli Hüktlmet 04. 

84,500 kilo 
90,000 , 

1950 torı 
163~ • 
1391 • 
1ou • 
1392 • 
1392 lt 

6,070 
36,900 
33,150 
97,920 
83,520 
62,640 
83,520 
83,520 
~.520 

8211 
2767,01 
2'86,JI 
nf4 
S26t 
4691 
S21K 
628t 
S51K 

28 lt 
28 lt 

lt 

• 

115 
ı'l 

lll 
16 
115 
115 
15 
115 
16 
lO 
ıl5 

ll 
11 
11 
11 
11 
11 
16 
ı4 

e oeırahpqada Bozacıodalar so- Arpa.. 
Wuıöa 1 aa,yıda emekli sübaylardan Arpa. 
Sim ANtbı: Arpa. 

c- 60 milyondan fazla olmalıyız. Arpa.. 
Nü1usumau 90taltmak icin ııenoıeri Arpa. 
IJV'lenmeye tcovik etmek, metre3 ha - Arpa.. 
~tma mtlaaade eylememek icab e. Arpa.. 
4er. Doaum evleri tesıs etmek de !ay- Un. 
Ltııı olur. Sa.man. 
e KadıkOyünde Yeld~irmeninde Arpa. 
~ sokalmda 42 .sayıda Fatma öz.. Saman. 
termıyeol: Saman. 

c- so milyon olmalıyız. Nütusnmn- Saman. 
arttırmak için ıenç kız v. erkek- Kuru fasulye. 

terı evlenmeye :teşv"ık etmek ı~zım - Kuru fasulye.) 
m. Fakat müşterek hayatı Anzasız Kuru fa.ıgulye. 
.,ıarnk idnmc ettirmek için de sudan Plrtno. l 

ebe'blsrle b0$ınma.yu meydan ver- Yulaf. f 
memek icab eder. Arpa. l) 

Adresinin yaZllmasını istemiyen Arpa.. [ 

Man Lsa.. 
Ma.n.Lsa. 
Mantsa. 
Manısa. 

Manisa. 
Manisa. 
Manısa. 

Erzincan. 
Manisa. 
Erzincan. 
Manisa. 
Manısa.. 

Manisa. 
Adanıı.. 

EskJ.şebir. 
Kayserı. 

KayserL 
Kaysert 
Kayserı 
Kayseri 

792 • 
2232 • 

700 • 
848 • 

1000 • 
2160 • 
ı380 • 
884 lt 

75 • 
68 • 
ıso lt 
77 lt 

720 • 
375 • 
720 • 

133,920 
122,500 

12,960 
80,000 
43,300 
27,600 
ı3,680 

ı8,000 

19,040 
37,500 
45,410 
64,800 
24,375 
47,800 

10044 
9187,01 

972 
6000 
3240 
2070 
ı028 

1350 
1428 
2812,51 
ı905,71 

4860 
1823,11 
3585 

211 lt lt 
26 lt • 
26 lt • se lt • 
26 lt • 
26 lt • 
26 lt lt 
28 ' • 
25 ' lt 
so lt lt 
25 lt lt 
25 lt lt 
25 lt lt 
23 'lt lt 
24 , lt 
23 lt lt 
23 lt lt 
23 'lt lt 
23 lt lt 
23 

Ile SABAH, OGLE ve AKŞA 
Her yemekten aonra ıüDde üç defa muntazamen di,Ierinizi ~ 

. .... • ,. ~.,; .:. ., • .f' • ~ - • -. ·• •. . • j 

Istanbul Lavaz1m Amirliğindan Verilefi 
Harici Askeri kitaati Ilanları 

150 ton ~a. ı50 ton yulaf pazarlı~ı 15/ı0/940 günü saat u dt ~ 
ra Lv . .Amirl.ijı Satmalma Komiayonunda yapılacaktır. Muhammen b'~ 
li arpa için 9000 lira yulaf için 10,500 liradır. Arpa içln ka.t'l te.ıniQAı.t 1 ) 
rula! için 1575 liradır. Şartnamesi komisyonda cörülür. (1249) (9'16J 

** 72,000 tao aa.bun kapalı zarfia ektilltmiye konmuş~ur. İbale.si 4,111~ 
Pazartesi günü saat ll de Erzurwnda ask:.er1 a:wt.ı.n alma ~uı:ı 
yapılaca.ktır. Tahmin bedeli 36,000 Ura Uk teminatı 2700 liradıt. ~ 
ve tartnamesi komisyonda görlllür. Taliplerin kanunl ve.sikal.arae W 
mektuplarını ihale saatAnden bir saat evvel komisyona vermele.rt. _....-ıil 

(1253) P'~ 

Muhasebe Memuru Aranıyor 
ERGANİ BAKIRI TÜRK ANONIM ŞİRKETININ Madend~ 

İtlebne İdaresinde bir muhasebe memuruna ihtiyaç vardır. ~ 
veya Yüksek Ticaret mektebi mezunu veyahud Banka v~ S&ıı''' 
müeaaeselerde çalıtarak pratik ııönnüt olmaısı prttır. llarem ~ası~ 
nu eansına göre verilecek ücretten maada Maaden zamou vo itlat 
me tazminatı ayrıca ödenecektir. Bu evaafı haiz olup da tnlib ot-ır 
lann., §ahadetname, horuıervis ve tercümei hal suretlerile bir ~ııt'' 
fotogrnflarını kendi el yazılarile bir dilekç«:ye rapten Şirk.e~ 
(ERGAN1 BAKIRI T. A. Ş. İŞLETME MUDÜRlYETİ MM ' 
DEN-ELAzlC.) adreaine göndermeleri lüzurnu iltı.n olunur. 

Toprak Mahsulleri Ofisi s tan bul Şu b~ 
sinden: 

Ofisimiz namına Anadoludan Pendl~e gelecek bu~day .,agonl•~ 
Pendikteki hangarıınıza tahllye.sl Işi karşılıklı pazarlık auretlle Ibi! ı:ıı tıtf' 
ahhide devredllecektir. Talib olanların ı._,ı0/940 Pazartesi saat oıı 
te tubemiz binasında bulunmalan. c966ılı. __../ 

Manisa Nafıa Müdürlüğünden: 
1.- ~127 lira 7ı kurUf keşif bedelli Manl.sa a.dll.ye binasının ıtınall 1" 

taa.tı kapıı:ıı r:arf usulile ek.sllt.meye konulm~ur. .; 
2.- Eksiitme ıS/10/940 Çarşamba günü aaat 15 de Ma.ni.V. Na.tıa 

dürlüiü odasına yapılacaktır. 
ı.- Proje evra.kı. Nafıa. Müdürlü~Unde cörülebWr. 
•·- Muvakkat teminat «1959.57• liradır. Jll' 
0.- İstekillerin IH.O mail· yılına ald Ticaret Odaaı ve.sikaaınm •• lll~ • 

den en az sekiz ıün evvel Natıa Müdürlütfuıden alacakları tennl ' 
yet Te.Sikasını tekli! mektubunun içine koymaları lA.zımdır. 

0.- . .tsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacaklardır. ,!1 
Teklif ~ektubla.rını ıatı0/940 Çarşamba. rünü sııat 14 de kada.t Z{ ı' • 

Müdürlü~une makbuz mukabilinde vermeleri veya bu saatiere to.dlll' 
lecek tekilde poata lle göndermeleri IA.zımdtr. ~ 

Pootada vA.ki olacak gecikmeler kabul edllmez. ' 

Türkiye Cümhuriyeti 

BANKASI iRAAT 
Kurulut tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lira91 

eube VI ajana adedi: 265 
zıraı ve tıcarı her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 
liRA iKRAMiYE VERiYOR , 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihb&rau ta.sarruf ııe.sab1~' 
en az 50 lirası bulunanlara &enede • defa çekllecek kur'a. ue 
daki pl~na ııöre ikramlye datıtılacaktır. 

Lirahk 4,000 Llr' 4 Adet 
4 " 
4 n 

40 " 
100 " 

1,000 
500 
250 
100 
50 
40 
20 

,, 
" ,, ,, ,, 
" ,, 
" ,, 
" 
" 

2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3,200 ''; 

Dikkat: Hesabiarındaki paralar bir sene içLnde 50 ıı.ra.d8110ıtlt· 
dUşmlyenlere ikraınl,ye çıktı~ı takdirde ., 20 fazlasUc verUcC 1 

Kur'alar senede 4 defa. ı EylUl, ı BırlnclkA.nun, ı Mart '1
8 

120 " 
160 " 


