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/smail Müştak Af AY AKON 
Bu Tariht ve Edeb! eser intişar etmiştir. Semih Ltttfi 

Kitabevinde bulursunuz. 
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Ruınen Varlığı 
Fasılaya uğradı 
~0nıanyadaki hükQmet za
k~n rnaskeli bir Alman hü
d ":'etinden başka bir şey 
eğıld i . Alman askeri işgali 

ancak daha şümullü hare
~er için bir merhaledir. 

'<llart: Ahmet Emin YALMAN 

~l~rcnnerde yapılan her müla· 
tıkJJ n ıonra yeni bir memleket 
bu ~~~ dediler. Görünüşe göre 
A.l aoı doğru çıktı. Bu saniyede 

11• ıtıan aakeri işgali altında bulu· 
tık1\ Ronıanya hiç §Üphe yok ki f ınış bir haldedir. 
D)} a~at bundan evvel de zaten 
to c değil mi idi) General (An· 
ıo llcaku) Vi~ana konferanaından 
ıtı lira bir ıaniye için memleketini 
ri:staki) ıandı. Eski parti reisle· 
bi c ~aıvurarak clbirliği\e şöyle 
trır l'llılli temel kurmak istedi. Al· 
iti. •nya, Demir muhafızları ileri 
C terek derhal haddini bildirdi. 

1~llcra) (Antoneıku) aklını ha
li a aldı, Demir muhafızlann ha· 
ır,tı:ı olduğu bir hükumette misa· 

aıfatile kaldı. 
Ilı.erli hükumete bir Rumen hüku
.... 1 adını verirsek alClanınz. De
·••ır - h fı ·~· il .... u a zların iş baıına geçtıgı 

... -:rııyede Romanyanın varlığı bu· 
'"n .. .. lçın tamamile sonuna ermi~ •c a·· • 
l'td 0nnıüı bulunuyordu. Roman· 
tind a ınaakeli bir ~iman hüktimc-

Ben baıka birıey yoktu. 
hiilt Unun için Almanlann Rumen 
rn 11ınctinin malumatı altında Ro
IÖ 'jYaya geldiklerine dair olan 
ct~ker vahi bir masaldır. İstill 
rn h leri yerlerde bazı şekilleri 
rı 11 afaza etmek Almanların iıi
!i.\ıc!iyor. Bundan dolayı heyu· 
Da ~lınde bir Çek, lslav, Norveç, 
h~:1ınarka, Holanda, Belçika. 
R.u ltJlleti olduğu ,gibi biT de adı 
)allrnen hükumet vardır. Alman· 
ı_ bu hükumetle kliring hesap· b: hbile tutuyor. Şimdiye kadar 
h · .'-Plarda Romanya alacak· 
.. ıtnıı. Şimdi Romanyayı chima· .re, . . __ ,_ 1 . 
tıitı IÇtn gelen Alman -..er erı· 
)~ techizatı Romanyaya borç 
\t !ldığı için Romanya alacaklı 
t ~ı~ctten çıkmıı, borçlu vaziye· 
~ tırıniı. B.unun için Almanların 
" 0ıtıanyadan yeni alacakları C§• "' . . ıtı ıc;ın hesap tutmak gibi zah· 

etlere hiç lüzum kalmıyor. 
et Allllanlapn Romanya~ı iıgal 
v 1llclerinde ne gibi manalar •n e· . li b ır defa Romanyanın •ti•· 
ant aılı . baıına bir hadiaedir: ~n
g'' crerun iatilası sökmedığıne 
) or~ halkı oyalamak için hergün 
enı b ' h d" .h . d Cc •r e. ıseye ı tıY-_aç var ır. 

el Çcn harbin kesat zamanların· 
h:l~u nevi harcJ:etlere giriıilerck 
hat ın oyalandıgı Ludendrofun 
c·ci'.alarında açıkça anlatılıyor. 
lı 1d ''~?u defa da eskisinden fark· 

egıJdir. 
~c 8.0 nra Almanyanın düşündüğü 
lcrnı nizamda küçük memleket· 
bire Yer yoktur. Bunları12 bü~k 
Ilı ~evletin himayesi altına gır-

Caı la· d y . . . b111 • tım ır. eJ'.!ı nızamın ıca-

Jcı_ c._ ıatiklali idam edilen mem· 
ıtct} · R da k crın aafına i§te oma.nya 

arltmıştır. 
Ro- . ı· R Ptt ... anyanın ııga ı, umen 

lar rollerinin ve iktıaadi kaynak· 
rıc 1~n Yüzde yÜz Almanya lehi
l?ıa ullanılması demektir ki Al· 
l?ıc rıya vakit vakit bir küçük 
tıu kltketi basmak ve mevcudu
)o} endi arazisine naklettirmek 
lttu Unu harbin baıındanberi tut
o}, 1 bulunuyor. Yalnız yiyecek 
but~ak Romanyada çok birşey 
~t nrnıyacaktır, çünkü hertey 
ha ~n taıınmış bulunuyordu. Da· 
llçlı~Rald~n evvel Rumen halkı 

Rotehlıkcsile karıılaımıatı: .. 
h,91 ~anya: işgal hareketı ıçın 
l?ıcJt1ı aşına bir hedef teakil et· 
ltttrh e ~craber bu iagalin son 
na a:e olduğu kimsenin hatırı· 
{A.lP.e rniyor. Almanya bir defa 
ltıtt rna? nehri) denilen Tunayı 
tad 

8~1le eline geçirmiş ve Ka· 
~~;n~e inmek husu11undaki rü· 
lir, Bı bugün için gerçekleştirmiş· 
01811 hndan başka (Şarka doğru) 
ha ~ ~rcketinde bir merhale da-

b J'\iJ\lijH" ou h ~-ur. 
t""el arekct, ister Moskovaya 
ter cj haber verilmiş olsun, i11· 
llıcnr° illa.sın, Sovyetlerle olan 
dııiu Bat ihtilafının açığa vurul
)0"1> na bir alamettir. Demek ki 
tınd ~lerin Tuna konferansı hak
:tlişr' 1 acrtçe ikazı para otme· 

ır. 

Allll d, b anya, Sovyetleri arkasın· 
lchd!~~karak ve deniz tarafından 
trı.ay1

1 d ~~.:ze alarak cenuba .sark· 
t>ar!la ~ıunecek mn Bunu ya
li~t.· dunya umumi bir harp tch· 

ıne bir kat daha yaklaşacak· 
(De,·anu: ısa. 2, SU. 1 de) 

SOVYET 
RUSYA 

RO 

Romanyada Alman kıtalannın ilk airdikleri ve (İrecekleri yerlerin haritada altlan çizilmiftir. 

Alman Kıtaları 
Romanya ya 
Girdiler 

Dört Fırka Tuna 
Yoluyla iniyor 

S ov yet Siyasetinde 
Değişiklik Olmaması 

Muhtemel 
Bükreı, 9 (A.A.) - Reuter: 
Perıembe günü Romanyaya 

ıelece!c olan Alman kıtalan, ted· 
ricen fazlalqtırılarak dört fırka
ya çıkarılacaktır • 

ilk Alman luta1arı. tanklarla, 
hava dafi bataryaları ile, tank da
fi topları ile ve hava cüzütamla
rı ile mücehhez olarak, halen Tu· 
na yolu ile aıağı doiru inmekte· 
dir. Bu kıta, Giurgiuya vardık· 
tan sonra. Prahova_ye Bu:zau böl
gelerine ve Bükreı civarında Tar· 
govisteye doğru .yoluna .devam 
edecektir. T argovıstede hır hava 
üssü te11is olunacaktır. Prahova, 
Plösti petrol . merkezinin bulun
duğu bölgedir. Petrol mınta~a
larına ve petrol borularının mun
tehası noktası olan Giurciuya 
hava dafi topları yerleştirilecek-
tir. 

Tam techizatlı Alman askeri 
mütehassıs ııruplarının, Rumen 
ordusunun bütün sınıflarını talim 
ettirmek üzere Giurciuya gelme· 
si beklenmektedir. 

Yukarıda ismi geçen bütün 
merkezlerde, Alman kıtaları için 
kıtlalar hazırlanmaktadır. 

Birkaç haftadanberi, Roman
yaya çok büyiik kıtalarda Alman 
harp malzemeıi gelmektedir. 
Bu Alman harp malzemesinin 
kıymeti o derece yükıek bir rak· 
kamı bulmuıtur ki, Rumen • Al
man kliringinin Romanya lehine 
olan bakiyesi tasfiye edilmittir. 

4500 Alman ukeri Tranailvanya 
hududunu ıeçti 

Bükreş, 9 (A.A.) - Reuter: 
(Devamı: Sa. 2, • t1 6 ela) 

CiHANGİRLE 
NURiCIHAN 

Gazetemiz için Yazan: 
NILLA KUK 

DUD,·anın en heyecanlı &fk mace
r~ını anlatan tarihi rornat1 

İlk kısmı bugün UçllncU sayfamı· 
zın b~ında 

TaribJ romanımrım tı&yhtım re.
sam Münif yapmıttır. Cibanglrln 
rearnl, HJndlıtandakl bu Türk hü
kllmdannın ol~nluk denlndekl 

hakiki reamlnden alınmı,tır. 

Yeni okuyucularımız için 
Mavi Portakal tefrikasının 
bir hulasası yapılmıştır. Bu 
suretle tefrikanın bundan 
sonraki kısmını takip et-

mek mümkündür. 

Sarı l~orş:ın tefrikasının sonu 
dördüncU sayfamızda. 

Rumanyanm muhtfllif yeTlerinde devımı eden itıal sahnelerinden 
bir nümune: Bir Alman askeri ifgal kıtuı var.if~ haliadtı. •• 

ingilterenin ı 
Moskova Sefiri 

Molotofla Görüştü 
Mülakatta Umumi 
Vaziyet Konuşuldu 
Londra, 9 (A.A.) - 'fteuterin dip

lomatik muhabirinin resml mahfiller
den öğrendiğine göre, İngiltere bU· 
yük elçisi Stra!ford Crlpp, Molotof
la mUlAkatta bulunarak umumi va
Ziyeti görütmUştUr. 

ROOSEVELT 
Ordu Tahsisatı 
Kanununu imzaladı 
Vaıington, 9 (A.A.) - Roo• 

ıevelt, temmuz 1941 e kadar si· 
lah altına alınacak bir milyon 
400 bin kişinin iaşesi İçin lüzum· 
lu 1.482.69 3.636 dolarlık tah
sisat kanununu imzalamıştır. 

Bu tahsisat ile, kongrenin için· 
de bulunduğumuz bütçe senesi 
için kabul ettiği tahsisat miktarı, 
12 milyar dola.rı ııec;miotir. 

Büyük Britanya, Amerikanın 
ilk müdafaa battıdu-

Nev-Y ork, 9 (A.A.) - Bir
leşik Amerika reisliğine cumhu
ri~etçi namzet Wendell Wilki §U 
beyanatta bulunmuştur: 

cf ngiltereye yardım etmenin 
Birleşik Amerikanın menfaati ik· 
tizasından olacağı kanaatinde
yim, zira Büyük Britanya bizim 
ilk müdafaa hattımızı teıkil et
mektedir. İngiliz milleti yalnız 
kendi varlığı için değil, ayni za· 
manda biziın sevdiğimiz yaşama 
tarzını müdafaa etmek için de 
mücadele etmektedir. 

cGayemiz, hem kendimizin 
hem lngilterenin çok muhtaç bu
lunduğu müdafaa aletlerini ih· 
zar etmektir. 

cHiçbir vakit diktatörleri ya
tııtıracak bir harekette bulunmı · 
yacağım. Mütecavizler, ırk ve 
din zalin\leri, insan hürriyet ve 
1'ayatmın tahripçileri ile uzlaı 
mıya girişmek imkanı yoktur. 
Her hususta olduğu gibi bu hu· 
susta da hissiyat ile hareket et· 
meyip realist olmalıyız. Şu ciheti 
hatırlamalıyız ki diktatörler için 
filiyatın laflardan fazla kıymeti 
vardır.> 

Askeri Vaziyet 
Yazan: Emelill Albay 
Mecit SAKMAR 

ChurchlllD M>n nutkundan fU 
hakikatler çıkarılabUlr. Alman
ların hava bücumları, lnglltercde 
nfır haa&ratı 'e büyük telefatı 

nıucJp oln;ıqtur. l\Iaddi hasar rak· 
karnla.rla Uade edilmemiştir. Ve e
dllem~ de; Şu kndar var kl, as· 
keri hedefier üzerindeki tahribat
tan ziyade hususi binalardaki tah· 
ribatm bUyilk ol<luğuna hü1ınıt'di· 
leb!Ur. Britanya adasının kısa bir 
ı.amanıla istruisı fstenı1e idi, aske
ri m:\nllerin ortadan ka.ldınlma ı 

için bombardımanın büyük ağırlı· 
tınm ukeri hedefler Uurlnde ~p
lanması lAwn&elirdl. 

Halbuki a.kslne olarak bomhar· 
dunanın en büyük ;,iikü, başta 

Londra olmak üzere bUyiik tehir
ler üzerinde görülmektedir. Bu 
ise 1ngUtettJ1 tedri<'en tahrip e
derek ve ııuıant'"a bUyUk zayiat 
verdJrerek nihayet tesllıne mec
bur etmek, yani h&\'& ku\'\·etı~ 

rtnde kat'i nettce~1 elde etmek 
gayesJ takip edildiğine delAiet et
mektedir. 

Filhakika, vasati olarak hafta
da bin, &Jda 20 bin mu. \"e birkaç 
misil de yaralı vermek oldukça 
mllhlm blr ~yfattır. 

Fakat bu, tııgUizler için tahmin 
edllmemlf ve e"-velden hazırlatıl
mamış bir sürpriz olamamıştır. 
Çünkü Churclılll. her recıe s btn 
ölü, 12 bin yaralı vereceklerini 
tah.mJn ederek b&Urlıklarda bu
lnnduklarmı ve tedbirleri aldıkla
rını söylemektedir· 

tstlkbe.l, tkl taraftan hangisinin 
tahminlerinde hata ettlklerlnl röe· 
ter~r. 

8/9 gec-eaı. AJnıanların yaptık

lan htkum, 9tmdlye kadar yapılan 
hlkwnların en şiddetlisi olmuştur. 
A..TTD 9 undaki Alman hücumu, ...., 
hillere \'e bllh~ Douvre ve bura-
dald b&ton b&raJlarma yapıl~ 
tır ki, bu tarzda hllcomlar t.ebr· 
rttr edene, e"-velce bllmUruuebe 
ııöyledlğtmlz gibi iatuA flkrlnln 
kunetlendlğlne dclAlet edecetftı· 
den ehemmiyeti haizdir. 

'A/9 1[9Nl91, tn~rln yaptık· 
ları hUC'mnuo bU11Us1yet1, akpm 
erken "'tam.ası ve '8fakla lngtl
tereye dönebU~k ııurettfı, yani 
uı.un sUrmealnde ,.e flddetll olma· 
sıudadır. 

Eski mutat hedellerde,n maada 
ybıe tayyare meydanları, lldnt'l 
defa olarak ta 1'0oker fabrikasının 
bombalaıımaaı ehemmiyetlidir. 

Afrika t·~pheeılnde mlit.ekabU 
hava hücwnlan mutat tempo De 
de,·am etmektedir. 

Yıl: 1-Sayı: 53 

Y eryüzjinde 24 Kişiden 
İbaret Bir Kabile 

Tanınmıgan Bir Din ve Bilinmiyen Bir Dil 
• 

Kullanan Bu insanlar Trakgada Yaşıyor 
Dün Ağ1rcezada Bir Muhakeme Sırasmda Verilen 

ile ismet Adında Biri Merakh Tafsifat Verdi 
fs~ida 

Bir kız kaçnnıa yüzünden doğan 1 mahkemeye hitaben uzun blr istida j şl konuşuyor. Bunlar Fatih zamar.ın· 
ve blribirine zincirlenen cinayet se· yazm~tı. tstldasında t'ZCUmle şunlan da Mısırdan Trakyaya ı?elmiHler ve 
rUerinden blriai dUn birinci ağır ce- ıı;öylUyordu : burada yerleşmişlerdlr. Ben bunı11r

za mahkemesinde neticelendi. Çatal· cBay rcls, ben hasımlarımı mah- dan bir kız aldım \ ' I' bu \ 'tCil(' ile lç 
canın Pınarca köyünden katil korucu ktlm ettirirken dünya dillerine ve be- yU:ı:ler1ni öğrendim. Bunlar Firavun
Rlliıtem 18 sene hapse mahk1lm ol- fCriyct tarihine de büyük bir hizmet !arın mensup oldukları mılletin dl
du. Arkadaşı Rahim de beraet etti. yapacatJm. Şlmdlye kadar tanınmı- linl konuşuyorlar, ateşi takdis cdl· 
Davacı ile kudCfi 1.smetin ve suçlu· yan ve lş!Ulmiyen bir dil ve bir din yorlar, köylerine deve ve hlndı ~lre:
larm birlblrleri aleyhlerine açtıklan tanıtacağım. Bugün yer yüzünde bu rnez. Bu iki çeşit mahlClkun ayak 
bar be.fka davaya ikinci atır ceza dil ile altısı erkek, on lkiısl kadın ve bastığı yerlui sıcak su ile yıkarlc.r 

mahkemeainde devam edildi. İsmet 6 sı çocuk olmak üzere an<'ak 2t ki· (Devamı: ~ıı. 2. ~li. 1 de) 

Harbin Sıklet 
Merkezi Şarka 

Naklediliyor 
Brener Kararının 

Ehemmiyeti 

lngilizler, Yeni 
ihtimallere Karşı 
Koymağa Hazır 

Londra, 9 (A..A.) - Kahlreden 
' Londraya relen haberlere nazaran 
• l\cıuter Ajıuuıı 11.Şafıdald maHmıatı 

vermek ledlr: 
dyJ haber alan menbalar Brenner 

toplantıamın orta şark memleket· 
!erl tı;ln husuat bir ehemmiyet aldı
rını tahmin etmektedirler. Alman kı· 
talannın Romanyadaki !aallyetleri -
ne alt ha.berlerlıi, lnglltennln lstlll 
tefebbUBUnUn muvat!akıyetsizliğe 

uğraması üzerine Almahlann, mklet 
merkezini şarka nakletmek hakkında 
nlyeUerini teyit ettiği zannolunmak· 
tadır. ÇilnkU tWya harbe tırmeden 
önce de Almanyanm ergeç Balkanla
ra yürüyeceği umumiyetle tahmin e. 
dilmekte idi. Avrupa harbi b~lryalı
danberi bu ihtimal bb'iz bir surette 
orta f&l'k İngiliz ba.Şkumandanlıtınm 
müdafaa pllnlannda hesaba katıı

mı' ve İtalyan ileri hareketi de gene
ral Wa.welln pllnlannı hiçbir aureUe 
def1'Urmeml9tir. 

cOrta ,ark& tevcih edilecek blr Al· 
man isWA.sı ihtimali kar'18IJld& İn
giliz atnı.tejlaine alt tahminler teş
hir edllemer;lerae de 1ngillz ordwa
nnın İtalyanlara k&rfl olduğu kadar 
Almanlara kaJ1ı da hUu' olduklan 
aöylenebllir. 
Y unaniJtanda bazı amtflar terhis 

ve ba.zıaı ailah altına almıyor 
Londra.. 9 (A.A.) - Reuter: Atlna 

dan Londra.ya gelen haberlere göre, 
Yunanistan, yann 1933 smıfmr ter
his edecektir. Terhis edilen efradın 

yerini 1929 sınıfı tutacaktır. Bu su
retle yeni krtalara modern aillhlarla. 
lsUnaa fırsatı verilecektir. 

Asker Ailelerine 
Yardım Esasları 

Belediyede Toplanan Komisyon 
Esaslı ve Mühim Kararlar Verdi 

Aaker ailelerine yapılacak yar· 
dım ıeklini tesbit etmek üzere 
dün öğleden sonra Bcledjye içti
ma ,salonunda bir toplantı yapıl· 
mııtır. Kaza kaymakamlarının 
iştirak ettikleri toplantıya Bele
diye reiıi muavini Lutfi Aksoy 

riyaset etmiştir. Haı:ırlanan pro· 
jeye nazaran yardım §U şek.ilde 
yapılacaktır: 0 

Aakere gitmİ§ olanlann kanu· 

nu medeni hükümlerine göre usul 
ve fiiruundan bulunan muhtaç 
kimseler, tabi bulundukları kaza 
kaymakamlığına müracaat ede
rek birer beyanname alacaklar 
ve doldurduktan sonra kayma· 
kamlara iade edeceklerdir. Bu
nun üzerine yapılacak tahkikat 
neticesinde muhtaç oldukları ta· 
hakkuk eden ailelerden ilk nüfu· 

(De,·amı: .,a. 2, ~U. 2 de) 

Başvekil Hataydan 
Ankaraya Döndü 

Batvekil Halayda verilen baloda milli oyunlan ıeyrediyorlar. 

Ankara, 9 (T clefonla) - ı erkanı, Ankara vali muavini, Mer
Başvekil Dr. Refik Saydam, bu· kez Kumandanı ve Emıüyet Mü
ıün aaat 17 de Hataydan tehrimi. dürü tarafındı&n şe}lmlanmıfbT. 

ze dönmüıtür. Cumhurreisi adına da Umumi Ka. 
Baıvekil istasyonda B. M. M~c- tip J<emal Gödeleç, Rıyaseticum· 

liıi Reisi Abdülhalik Renda ıle h B . • O H 
VekiÜer, C. H. Partiıi Genel Sek- ur. aıyaven .. C~l~~ .?er ve U· 

reteri ve Parti umumi idare heye- ıusı kalem muduru Sureyya An· 
ti izalarile mebuslar, Vekaletler deriman hazır bulunmakta idiler. 

Romanya - Sulh taarruzu yapacağını söylüyorlardı. Bu, o mu? 
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Anıkarada Gaz 
Dar ğı Hissediliyor . 

ToprakMahsullend Hava Kurumuna 
Gaz Olduğu Halde Gaz Tenekesi Ofisi Kanunurs_g 
!::.~:":~~~~:!~;~="~e!:.:..~~:~::. . Değişecek Yardım Art t l 

dettenberi Anlcorada hissrdılir zarın. TiJrkiyede kafi atlrr.c;ede 
bır surette gaz temin edememe gaz mevcut olmasına raP,men, 
sıkıntısı vnr9.ı r. Muhtelif gaz şir- gaz tenekesi bulunıımnma' .. ve 
ketlerinden bakkallara gaz tevzi 'buhr•n bu yüzd~n ıleri ehıekt • 
edildiği holk ~mı,ındil yayılır dir. 
yayılmaz, bakkal clükUnları· Dıier taraftan halkırı tehac\1• 
na bir tehacüm ba lamakta ve 
yarım saate kalmadan teni edı- mu ve ihtiyacından fıızln gaz ai-
len gaz.ler bituıekte ve birçok ması da bu buhranın dogmasın
kimşc:le\ elleri boş bir halde geri• da \,elli ba lı imill rdeıı biri o • 
)e dönmektedirler. Hatta, bak- maktadır. Alakadar makamlar, 
kallardaki gazlerin bittiğine innn- buhranın onune geçilmesi içi 
mıyan birçok mll~terilcr, dijk~ kap eden tedbiri ri ılJl'tYıs bat· 
kanlara girerek bodrum katların- lamııılardır. Yakında ya kiıfi de
da depolardıt gaz aramaktadırlar. rccf!de gaz tenekesi getirtilecek 

B11 sıkıntının sehebini öğr~ıt· v~y• qfAlc varilJerle bakkel .ôük· 
mek için gerek toptancı gaz kum- kanlar~na gajl verilmesi t~min 
panyalarındn ıerck belediye re• edile~ ktlr. 

Rumen Varlığı 
Fasılaya OQradı 

Asker Ailelerine 
Yardım Esaslan 

(B&şl birincide) (!'la ı biFlnelde) 

Lır. Almanlar, lngiltercyc olan şa on, ikinciye beş ve üçüncüye 
ıstil~ tc~cbbfisündc küçük dü~me- yine be§ lira yiyecek parası ve 
nin acı:ıını çıkaralım derken, bir 11ynea be§ lira da ev kirası veri
çok ağır ihtillt imklnlarını ayak- lecektir. Fazla nüfuslu ailelere 
landırmış olaeaklarclır. yapılacak yardım miktarı lzami 

Romanyanın i~gali. harp cep· qlarak ayda otuz lirayı g~nı.iye
helerinin bize bir •dım dllha yak· ccktir. Bu para vat..ndafluın 
laomuı demektir. Bu gibi vazİ· mükellef olclulc.ları diğer vergil•r 
yetlerf! göz yummak adetimiz de- niabetine göre mükelleflere t.arh
ğildir. }jadiselerin inki~fını, biz, edilerek Belediye muhaecbeleri 
en uzak ihtiaınlleri düıünen ve en tarahnclası tahsil edilecektir. Dün
son kararlan iptidadan veren bir kü toplantıda hangi vergmın 
milletin müsterih ruh ve vicdani• matrıdı olarak kabul edilmesi hu
"- bcldiyebiliriz. Çünkü memleke- ııusunun tetkiki için, proje -Da.i
tin baamda bulun•nların rey ve mt Encümene havele edilmittir. 
hareketindeki mücerrep isabete Encümen buna dair yapacağı tet
ve kendi ar.im ve imanım •ı rı kikab bugiin Beledb'e riyasetine 
ıağlamlığına bir güven ı verecektir. Bu yardım Belediye 
tayız. ı hudutları icindc bulunan Hker 

Ahınet Emin YALMAN ailelerine ınahıu.tur. Köylerdı 
aakore gidenlerin iıleri irnece yo• 

YeryllzUnde 24 
Kişilik Bir Kabile 

(Beşi blrlncı.lde) 

Jile, aıskere sitrniyenler tarafın
dan görülecek ve diier ihtin;lar 
da para verilmek ' turetile dciil; 
ıı.ynİ}'at vcrilerok tımin edilee.k
tlJ", 

ltalyanlar· Afrikada 
Harekete Geçti 

Kiinun projc11inin muvakkat 
maddelerine nazaran. bu proic
,nin neıri tar1hinCl• allerınde af
Y<>n nıe;vc;\it a1a1'lar, iki ay için
de mülkiye tmirlcrine, köylerde 
de ihtiyar heyetlerine Q.eyanname 
vereceklerdir. Ofla, bu b~y•nne.• 
meler üzerine ıafyonlan ÜG •Y 
içinde mubayaa ~decek:tir. Be· 
yanname vermiyenler hakkında 
kaçakçıhk muamclcai tatbik edi
lecektir. 

Teftiş Heyeti Kadrosuna 
Ait Talimatname 

Hazırlandı 
AJ'Lkarı, 9 UJuııui1 muhıblı'imlı· 

den telefonla) - Ticaret VM&le~n• 
btıllı v~• mUraltabtJl bu Veklle
te .tt dalrt ... kkW, ınU.....e, ... 
naf ceml)'etı-1. yerli Y& y1l>4ncı bt• 

Bunlar ~ ve yaz aoguk su ile yıka
rurla.r. Ateşin: etratmda. 1badet eder· 

Ser. len'4• altı defa birer bofa.YJ tok· 
ma.Jcla öldllrerek ınalnıUanna kurban 
kf'ııe.rler. Bunlann kullandıkları ad

Kahire, 9 (A.A.) _ lnıiliz: Jftmum anonim, komandit, llmitet ve 
resmi tebliği: kooperatif .U-kttleri ile imtiyazlı fir 

lar şunlardır: 
KMktrl, Homolba, KJ,vlika, Kirikl

rt, Dilki Natan, Zi.n.zlnlı;a. 
Bunlar 1ıt&nbula llerava va m .... 

ıa. paraya Çerin& d•rler. 

Mısırda dün sabah bir düıman keUerin TU:aNıt Vekileti n&mına tet
rnotörlü nakliye ~olu hafif :zırh· t1' ve mürakabe ve icap edenler b.t.k• 
lı otomobi.llerin rdalr.atinde ola· k!rıda t.ahktkat ter,u;s vui!r ve ull· 
rak Sidl Barrani cenubunda Si- htY•tlerint haiz olan taft.ie heyeti re
renba mıntalcaaıncla ıuka doiru ~eliti kadrnauna. ait tııllmatna.rne ha· 
ilerlemek totebbüaünde bulun• zırıanmıWr. 
mufH da aktam olurken ilk mn•' Tefti~ heyeti rtiıltt{ !ulıyetl, yu 
zilerine dönmiltlerdir. ve kt(I mesaisi nla.rak ıki devreye ay-

Zarhh otomobW.rimiz bir dU,. rılm19tır. 
man bombardıman ta"aıcti elti• Yu mMili: 1 rna.yııtan piruıcıt.f· 
ttirmilflerclir. Jin IOJl.un&; m. Jnoa&lsl d• ı fı:ınt.,. 

Diler cesth•lercle ie'ara eleler rindtn nts.t.n eonıına ~ devam e· 

Kurum Daha Çok Tayyareci Yetiştirmek 
İçin Büyük Bir Gayretle Çalışıyor 

Vil.~yet konı.rc:ıi11e riyaeet et- 1 şütçülerimiz Hıwa KuNmı.!llllJ" 
rn k ı.ıı:ere cchnmııc i:'elırıış olan ~e~aisi halckındcı lı•lkımııı terıvır 
TUrk Havı Kurumu Başkanı, ettiler. U~mll çağınl gelmemİl 
~rıurum mebuıu Şukrü Koçak, çocuklara havacılık •evgiılnl Pfl• 
~urumun me.saiııi hakkında dün lamak için Mnırıf Velcileti ıle an
lbır muharririrniıe tu bcypqatta ' hışmı§ bulunuyoruz, 
bulunmuthırı Urnumt olarak ıeçen seneye 

- DU11ylldoki l!'n hadiseler nisbetle varidatımız iki miıli art
ınilletimizin h•vıscılıia verdlti 1 mıştır, Çıılışma prograın ımızı ıse 
ehemmiyetin ne kar.hır y~rinde ı on misli orttırmcık zan.uetindt:
ol9uiunu açıkça göstcrmiıtir. Bu yiz. Cömert ve hamiyetli halkı
vaıiyet karıısında dahil çok ça- ımıın ve Hava Kururnul'.lun göze 
hımek meeburiyclinde bulunu- çarpan büti.i" i•yretlt:rinde bu 
yo,uz. Son um"mi kongreden 1 on misli büyük işi ba§ırabilecek 
~onra Hava Kurumuna 1'arşı ya- nisbettc varidat temini gayesi 
pılan yardım harek~tleri c;ok art- vardır. 
mııtır, Buna mukabil Kurum da.. Say Şükrü Koçak, bundan son· 
ha çok tayyareci yeti§tirmek ic;io ra J'ara,ütçülükteki inkitaftan 
bütün kudretini ıarfetmekten ~e imken haaıl olduğu takdirde 
çekinmiyecoktir. ~u seni!! birkaç muhtelif yerlerde açılmoşı di.ifÜ· 
bin gencimiz; lnönü ve Etim ~ut nülen aLinist mcldeplerindcn 
kamplarında havacılık kadromuı· m " .. 
da vuife olacak derecede yetİf• bahHderelc Kurumun htlkta_11 go• 
tirilmişlerdir. Yurdun muhtelif receği yardım niıbetinde çahı•· 
yerlerinde atlımalıt yıpan par•· caiını illve otmittir. 

lktısat Vekili 
iplik işini 

Tetkik Etti 
şehrimizde bulunan lktınt 

V ekUi HUmU Çakarın riyHetin· 
de dün Net 1 O da mıntaka lktı· 
aat MUclUrlUiündo bir toplantı 
yapılmıttır. T oplantıdı fabrika· 
l•ra paJJuık ipilti tevz:iatının tek 
elden l_apılmHı iti ıörütillmüı
tür. Verilen karar henüz ıllka· 
darlara teblli ıdilmemiıtir, 

Vekil. öiloden ıonra Sümer 
Bank Jttanbul ıubetinde mcıiul 
<>lmu:lardır. 

Bir Kamyon Ağaca 
Çarparak Parçalandı 

EmlnönUnde benzinci Osmanın 

11~0 liraya ıatm "1dığı kamyonun 
c1Un tecrübe:ıi yapılırken frenleri bo

Çöpler Kumkapı 
Açıklarına 
DökUlecek 

Belediye, lıtanbuJ çöplerinin 
Hıyıuız: ada açıklarında deniıt 
dökülmeıi itini bir aene mUddıt· 
Je bir müteahhide ihale etmiıtl. 

Müteahhit, Belediyeye mllra• 
cutle bu taahhüdünü ifa edemi· 
yecciini ve tebep olarak dı. ah· 
vali hazıra clolay11ile malıeme 
cihetinden uiranılan mütkUllta 
göstermiftir. 

Belecliye, donit mf:v•İminln 
geçmesi dolayısile bu dileği naza· 
rı itibara alarak tetkik etmekte
dir. 

Eier mu,,•fık bir karar alı"ır· 
sa bundan böyle çöpler Kumkapı 
~çıklarina dSküJeçc'ktir, 

C>. 

ADLİYEDE: 
~lmut ve Anxara caddtalnc1en gçç- ~tlı-m_al_D...,_a_vMl_ ... _-,, .... -U-h t ılnlV.~llı'lU 
Uği sırada tuzını ktflrnlyıı imkAn bu-

ğünden 14 btn Ura ihttlu-;·~ •• "-.UJI 
laınıyıı.n eotör hava kur1'mu binuı 
orıUrıdelti akuya ağacına çarpmı•- m!Ul'turu Sallnı oğlu Ahmet g~enler 
tır. Müeademe .netıceş!nde kamyonun de beş ııene hapse nıahkQm edilmişti. 
öıı kJlmı ı>arcalanmıttrr. DUn de bu mettlf:de ıhmali görülen 

Fıçı Çemberleri 
Tasarruf Edilecek 

Fatih MalmUdürlUğü zat maa.,ları 

memuru Osman Re!ik'ln mul\a.keme
ııi bibrlldi. llrlncı ceza hiklml kendi
ıBini bir ay hapiıı ve 11 bln lirayı taz
mine mahkQm etti. 

bir harek.t obDamlfb(. cı.otktir. 

Bunlar J'&Uh Hm&nındı 300 bin 
dönQmlUk ormanın her bir döntlrnU· 
nU &ltı &le'• Sibl u bir pu& il• 1&• 

tın &lmrflard1r. Bunların burOn Tür· 
kJyedt ve belki de bUtUn dünyada 24 
kifUUc blr nllfuaları vardır. Bunlar 
k~ ve )'U be)'&I elblae Si1Vl•· llu· 
glln d• mahkeme)'• beyu elblM De 
gllmiflll'dlr.'> Ankara, 9 (Huaust muhabü1mtz.. 

Xuh&rrtrtmı. bunların baaıtvı De ~---.... ---------~1111!11111_.,..ııııııiıı ... İllİtl_ ... ~11111---... den telefonla) -Jdemlekette çember 
dt konutm~tur. Bunlar dedelerinin r 2\ tel tasarrufunu temin için bundan 

Çelebi MahkOm Oldu - ~amatya.

da. Gonca Gül gıı.zlnoııu sahibi ŞUkrO 
Çelebinin, gazinosunda çengi oynatır 
lcen perde aruından baktıpr iddia 
e~i Fikriyi döv®ğU ve kra.vatmı 
boynuna takarak deJ1i.Ze yuvarladığı 
lc:in llçUnCU cna hAkimi dttıı dunıf

ına11mı yaptı. SucluYa bir ay hapis 
cezası verdı ve derhal tevkif etti. 

Mumlan ,.ıcsttinl biliyorlar V• ,.. Sayıma Go··re Nu··fusumuz böyle fıı;ılua tek t•l konulmuı kn· 
kat Jcendillrinln de Ttırk ve mU.lU· ı-arlqtırılmı~tır. 

man olduklannı aöylUyorlardı.' N d ç ---o- --

d!:~~ ~;~:rk:1 
da bunlar- eka ar ıkacak ? BELEDiYEDE 

- Biz Türk değiliz. F&kat ne ol• 
dutumusu da bilmlyoruz. Bizim htıau 
ııı bir dilimiz var. Ben o dili bilirim. 
Konuşayım da 51z hanil mllletin dl· 
1i oldufunu tayin ediniz. 

bmet şunları da. ilAve ediyordu: 
- Bunların ölUlerinl ne yıı.ptıkla· 

rı da belli de~lldlr. Yıı.1uyor1ar l!\l, g6 
m Uyrırlar mı biz anbyamadık. 

[MAVi PORTAKAi. ROMANl~"IN tL'fDll'E KADA& 
ÇIKAN KlSMTh"I1'. Hl.."LASASI: 

John adında genç ve yakışıklı bir maden mUhendisl 
tatilini geçirmek Ozere Londraya geliyor. !Ik ~am 
tek başına Operaya cttmek istemiyor. lki bilet alıyor. 
Bırlni otelın penceresinden atarak talUni deniyor. Tıı.lil 
bir cihetten parlak çıksyor. rileti Helan adında ~k 
güzel bu· kn: buluyor ve John'wı yanC"daJd ~ y~c 
geliyor. tki gf'nç hu münaaebeUe tanıf!Yorlar. Fakat 
diğer taraftan JtJhn genç kızla yaptığı bir gece &'e&ln· 
tisi yüztınde.n iki cinayetin çok yakından ııeyirdai olu
yor ve bir takmı esrarlı işle.re sürükleniyor. CinayeU 
f41iyenler, genç mllhendısin kendi ı,ıerine burun tınk
rna.sından hoşlanmıyorlar. John bir gece Mavi Porta
kal adında zAhiren pk bir barda, haldi :.tte bir ('.&nf 

çetesinin barındığı yerde balıkrna uj'ruyor, danı' tr U· 
zerincıen :kaçarak canını dar kurtarıyor. Fakat hu if· 
lerden dola), gam yemiyor. ÇUı:.kU kurşun! gözlil, &lev 
rengi saçlı ıüzel km deli Sibl sC\·iyor.1 ,,,. 

Helenle Beraber Toskayı Dinlerken 
Fakat kı~uı yüziiuü gorünce dilinin ucuna ıeHın llÖderl 

unutQ1u,, kalbini kemiren şüpheler stllnmlftl. Sadece gti· 

sf!I kır.a ~~•si ;e bayranlr.k ile bakmakla lktU'a etaiqti. 
Biraz ~IU'a Helen, dcltkaıılqa Vu Bi&ld"a Jtitterdl. 

Pırlanta KrMı ber va«ltld locumda otanQ-orda. Tam o 
arıı.Jrk ?Am&tn adam ellnddd dtlrtııllale etrafa be1u7ordo. 
l\lr müddet 5INIB dürbünü Ud ,.cta tarafma dlbrek bir 
duziyc onları !IOsmlye ~· 11a hal 1""8'1111 abdrlae 
dokunuyordu. 

\ 'an 3hmd'uo domm. cfS&lbae ~ ldiet1k dpU göz
lerinin Hcıleo'ln Ilı.erinde dunnaama iahammtll edemi.yor
du. l'erlnden kalkıp bwtftn eliDdekl dürbünü lfapmak iati· 
1ordu. Bu puiaııta ln'alı uıogi.a a4alD1a bu Ctt&el kızrn, 

Kömtir Nakliye t!nretlerl - Kadı
köy gazhanr_şlnden kı;mu,. alan halk 
:Y,Ukeek nakliye t.lcreti talepleri ltar
tsısında kalmaktadır. :Bir ton k!!mU· 
rt1n Kuzguncuk, Sultan tepesi, Tnp-
1\anelloğlu gibi ııemtlere nakli için ıı.J 

tı lira iı!t"nllmektedlr. Kadtk6y be
lediyesi vaziyeti tetkik ettirn,..ktedi.r 

DENiZDE: 
Boj'azda GHe ~erleri - Şirketi 

J-layriye tan.fından tertip edilen ~ 
rnazaıı gece stfer!eriııe mahJuıı ~rl
!l'.nin tatbikine bu geceden ltıl>aren 

b~lanacaktrr. 

alılkMi • olabutrdJ. 8-u • türlü aıılıyamamr9b. o ka
ar laııllJordn ki, ofkeeild beW edecek ~e Vaa Blond& 
Söderild ~ ,..,_tni Jlinca hınç lolu ldL Orkeet~ ça.lmıya ~ladr. 
lfl)llar lı:mldı. John yanında oturan kisd aaçb laza Mk· 
b, o da ona te~ ediyordu. Tl1'troya karaıtbk tiUtı. 
hrdtı a(llryord T&111 o aralık~ genç mm elJnl elle
n a.ruma al& 

.....,._ ftahu uran aUdrll muılki&I birçok &şıkları 

dile ......... " e ·ı~ Ddar vudırmrşttr. Ttp•u 
St~ 'fliılilflrl ..... • ....adnln de 11lhlrll ı.t.rtm ol· 
duja m 2 ttmktlr, lllrl80I perdenin M>nuna vwmaıtan, 

JoJnı, ...._.. ~ ...........,. karar 1.·erdl. Kulakları, 

ıozJert ..... 1f.! imla --.pldiı. Toakayı ~yretml· ,. .... ....... 
Batt6 '"""8r Macıu artllt llrlika'nın 58.hneye Jeli l bl· 

le ollda &IAka IO"lllll ımcrlf'9. Halbuki &lmsl,.ıt 'll&Ç· 

lan, •tefli 1lllH9e ...... ..,mnerln blrçokoftaıı aklı
llJ ve bl1llld ı ılrslftl. lolaa'a .,,Pne alAkaaı RaJfm. ye
pne ..,....... • ..._. içine MzlUnıli' olaıı küçük •Hn ora
dan ~;rtlnı.ama8ı idi. 

.Penl6 ~kea .Ur.tro &Quflardan eanki 71kılacak 
&'fbl OhıJ'oı'da. 

- Ne &ilzel dettJ mı, John ! 
John c-..evap ,·ermedi. Yt"rlnılen k&QQ.rak: 
- Ha.ydt gidip bir ılgara ıseUm dedi. 
81rderılılre alrıJrlenrulttl- Çünkü Van Blond'uıı dtırbön 

ile tıelUw onlara baktığını farketmtştl. 

At•r atır dolqJJOrişrdı. Etraflarındaki lnıı&nlar plyee 
hakkında konutuyorlardr. 

Jnhn Alnlr111lttnl gülemek için ~ma IAO.r eclJyordu. 
HattA o kadaP llerlye J'ltınl4tl kJ, Rflll'!n loza.rarak: 

- Siz l!l'lk bir lldaına beru:lyorsunur:, dedi. 
- Belki de A.fdant. 
Çok heyecanlı idi. 8özlerJııe de~·am edeı:.ek iken birden

bire go:tlP.rlnln önUnd• bir el bellrdJ bu elin ktiçt1k ,Pllmıa
frnda bir prTlanta ytisük gördü. 

Hen:ıM bafmı kaldırdı. Elin tabibi karpaıııda dunıyor· 
da. Bu adam, \ 1u ~lond idJ. l"ıuundald adamla koD~DfOr· 
du. ~mdanberl ilk defa olarak Pırlanta Kralı, ılotuJ Ue 
Hl"Jen'I unutm'Qf &1bl idi. Lhtlkten yapılınlf Jfbl YIUnqak 
ve harekeUI ytizllııde her zanıaııkl t.ebessiiın yerine flnıdl 
heşecao ve aaablyet .ıAmetlerJ okunuşordu. 

ıılohn. Helen'e baktı. ~ç m J(:melde olduiu ılgan ile 
meffUI l'ÖTUnüyor, yaor başında konuşan adanıJarı ıonne
ınezltkten ıellyordıı. Halinde pyrJt;ablUlk yok değildi. Tam 
o tı1aad& zU ~ldı ve perdenin ~atını haber ~•rdJ. Genç 
kır.ı 

- tçflrl gl~1lm mi f • 
Dtyerııık J1irUmlye bef1adı. Sallkl Pnlant.a &rah ile ar-

kad8'm• hl( ırl\rrnemlf glbl hareket f'Jdlyordu. Jobn tald.J> 
f!ttf, fakat aldı ötMe ka.1.mıştı. :ram kaprdan içeri ıtreJ'keo 
af'kuma baktı. Van Blood ılnlrU barekf'tlerle bir k!fıda 
bir ff!YIM' yar.4ıktan sonra &ıntraııe bir ta\l'rla karf111ı.oda· 
kine uzattı. Adam hemen banu alarak ldeta kaearcuma 
oradan aynldı. Van Blond iae tiyatroda kaldı. 

(Arkaıı var) 

Alınan Kıtaları 
Romanyaya Girdi 

(B8'ı blrtnelt'le) 

Sibiudın Reutere gelen haber· 
lere göre, Romanyadı kılacak 
olın Almın nizami lntılırının 
ileri cüzütamları, son zamanda 
Macaristana terkedilcn Transil
vanye arazisinden gelerek hudu· 
du cc~rııiolerdir. 

8iru cıvv~I logilil.: elçiliğine. 

SDVASo 
üCMAL 

Almanların · 
Y enemiyeceği 

Bir Silah 
Rum•l'\ horiı;ıye 1\ıq;ırıl'ırı ımııuıı 
ile ıbuçün RıJmcn {lrnlslrıde 
hiı;bir, niı•l!li Al mal\ 4•ltJ'n hu. 
hmmodığ\) hol\kınd" bir muhtı
ra ıc:vdi cdilmiı hPlundµ~q öir•-
l'ilmi9tt, Hariciy, naıırının bu 
bey~natı, hubiyc naım tıırııfın· ı 
dan da teyit çı)uprnı.ı~h.ır. 

ÖUn iS}l~den ıonı-a h1J<!1J<lu 
ıeçt!ği söylenerı kı t~l11rın. tam ı 
te'i,.h iz ı:dı 4500 kiılden f\'\lirck
.kcp olduğ\J ~1'hınİJ\ edilrnelctedir. 
Bunlar, Sibiu ve Slgüıoın•y• iki 
trenle; &elmlş1erdir. 

Y çııan: M H. ZAL 
Ü ngilıı ıoğuklcanlılıiı diy• b 1 

lfıf var. Bunun esası herhıı.\dt 
bir kan mesclesı dctll, ıeelYe 
meııelesı .. . 

İngiludcr, neıi}1erdenberi ele· 
nır:lcrle pençele~ml§, yenı ye111 

kıtalara yayılmış, zorluklar!• 
oarımmış inunlırdır. Hadiı11ltr1 
~lduğu çibı görmeyi, zorl\l~la· 
rı iptidadan hesaplnyıp en fe· 
nasını gc:ize almayı o~rc;nml~ler· 
dir. 

Öğrenildiğine göro Alrnırnlıır. 
Rumen makllmlarınırı şııollerinc 
cevaben evvela Almıı n ıı n bil
hassa alakadar bulur. o~u \J plQtrol 
mıntakasını miidaf aa Qlrp k ve 
saniyen Rumen ordusunu, Al
man usullerine cöre taJlm cttlr
mok için sel111it olduklarını aöy· 
lemiıl~rdir. 

Yine öğrenildiğine göre, Glur
CJuda, petrol ırnıntıka~ındıı ve 
Bııuuda yapılmakta olan tahki
mat ın~aatı hemen hemen bitrnııı 
gibidir vo en son model Almın 
Jıave., d•lı bataryalarının yeri f· 
tirilmcsl için nazır bulunmakta-
dır. 

İn(iliz sefiri vaı:İyetin 
•Ycbnlablmasım iltcdi. 

13Ukr ı. P {A.~. ı - " u~er tılldı. 
riyor: 

lngUterıntn ~Ukr.. b~Uk elçisi 
Sör !Reg\nald Here, <Romanyanın 

stratejik noktılarmda .ı\Jraan kıta· 

ları garr\tzonl&n toslııl h&~kıl\Oa Al· 
rnanyanm açık nly<lti> hakkında 
hAdis olan \'illyeUn derhal aydınla
t.ılmuını ııumen hUkQmetinden ttlep 
etmiştir. 

R11men hUkiun•ti t-.niMt 
verıyor 

BUkreş, 9 {A.A.) - !tumen Harl· 
CJ1y~ Neıı:uotl, n. Hore'yt ~&p .,~er· 
miştir. Setir, Romanyaya gelen Al
rnı.n ıut.aınmrn. bir lşraı ordut\11\U 
mu, yokııa talim cüıütaınluını mı 

teşkil ettitinl öBronJ'l1ek lıtlycırdu. 
$anıldığına ıöre, Hariciye N~e

ttnln eevabı1 umul!'l1 mahiyette ba
~ teminatı ;Jıtıva etmekt~lr, 

lnıilizler Romanye)'l 
terkediyorlar 

BUlu'eş. 9 (A./L. ) - .Reuter: 
trıgilterenin BUiu~ elÇtııl E;ilr Jte

~ld Hoare, Rumen petml endUI· 
trl!l ile a1Akadar bulunuı bUtUn İn· 
gizil tebuına derhal Romanyayı ter• 
ketrrıelerinl ta.\·eiy e etmiştir. 

Sovyet Jtusyanın ıiyuetinde 
deiifldik yapmamaıı muhtenıel 

Lond;a, 9 (/• .A.) - Reuteı- : 

Taynıl!ı gaı:ete:ıi, earı haberll"rl ve 
]3alkanlar~akl umumt vaziyeti utılll 
ed"n u7,;un bir bqmakılede ~yle dl· 
yer: 
cltomanyanın. Almanya taratın• 

dan ~gali, tng'llterenln Bl'enner mu. 
ltkırt1 Uzerine haberdar eıdllrnlf oldu• 
ğu vakıaların ilki lae, Allnuıyaııın 

1ngutereye karşı mUcadeleslnln çok 

teth1' ıadtd vey• c:ok m&nt.lı icrntı
nı f.a4kll etmemektedir. 
dhı hareketin ne dotu • cenup AV• 

rupuındald vaziyet U..nn~t1 mahlUt 
bir tesir hfısıl etmekte, M de tnıthı 
tuoeu tara!mdan, itiraz gotürmt:z bir 
şıırette tatbik edilen ve ehemmiyeti 
,A.kdenizdekl son harek4t ile sabit o
lan kontrolün Wirınl bozmaktadır. 

Nazi işgal kıtalarına trenıit vazltesl 
görmllf olan Maearüıtan, bıtaratlıA'ı

nı mUc:1a.!n kablllyetlnJ çoktan kay
't>etmiştir. ve J\.lmanya ile yel\l bir 
mUtterek hud\lt elcll" edf'n eoV""'etler 
Karadf'.nl7'dl" büyük bir dMletin te
r.ssüa ettiğini görmr.ktedlr ki, bu Ya· 

kıa botuna gltmlyet",ek bir l}flY olmak· 
la beraher ihtiyatlı alyuetin4e blf 
değişiklik de 'VUlcaa ıettrmeıeııı mub 
temeldir. 

rtirldJ'e, uyanıklık ltlnırıonu her 

umandan ziyade takdir edec:ekttr. 
Yanaıdetaa:ile dllıtatörlerla tellllke
lbıden ko~ l~Jn yepne übfye 
~inin ıııkı da\Tanmıak olc:hatnnu 
lebat etmlt lıohıaınalıta4rr. 

İtalya, ha.kim mUtte!ikinin daima 
kendtei ~in elde etmtye ça.bfült bir 
tııSlgede kendiltlinden ;1ddetu bir te
tebbUH &'iriftiği.ni, hem de ilk deta 
olmak Uzere, mu.&Jıedeye mecbur 
kalmaktadır. Almanya, m&dunlan 
lltlhdat eytedll'tni ve •adece :ıuındtnl 
mUdafaaya unıetnı1' olanlara hür
met ve riayet eylediğini bir kerre da· 
~ göst.ermi~ bulnuyor> 

Taymls gazeteal, Almanya tarafın· 
dan ifgal içhı ileri ıaürillen b.ııaneyt 
tetkik ederek Romanrada tevklt e
dllcı tazyike ve fena muameleye ma. 
nıl: kalan lnglhz mtl!ıtndt.lertne kar· 
" yapılan itııaınl&n k&t'iyyeue red· 
deylemektedir: 

<Berlinln t""'1kile bu hakaretleri 
yapan veya ya.pılmurna. mlınade e
denler kendilerine veya Jnemleketle· 
rlne hlzmı8t ettllderint zannediyorlar 
1a ağn" bir hataya dU,Uyorlar. He
qplarm g6r1lldU#{l gün bUtUn bunlar 
hatırlanacaktır.> 

Rmnen Ba,vekilinin teteldriir 
telgrafı 

Bükr ... 9 (A.,A.) - D. N. B • .\JM• 

İfte İngflteren irı Alman hU' 
ç,umlannıı kar~\ en bilyü1' kal· 
kanı, secfyelcrlncleki bu hu•ll' 
siyettir, Bu ııayede her vaı:b'e 
te tu: umando qymanırı yotıı· 
nq buluyorlar ve dünyanın ken· 
dilerj için dar hir hale geJınesl· 
ne me~dan bır~kmıyorlar, 

Omuılınırıdaki ya9 yijküne 
rdmen Çqrçil Jnglliz milli ru· 
hımu atılaan ve so~lam bir #'' 
kilde temsil ediyor. Alman hU 
cumlarıoın rıcticeşi bakkındJ 
•öylediQI a8zler, ha)' alitnlzdj 
yarıyım ııQtı.ıkkaıılı. temkin 
Jnıilizlerden beklencçek yold• 
gır. 

Alman t~hd idl kısrşısmda in· 
ıilb;lcr en fe11aıını heııaplı> ııo 
raJ. cc:cede .3000 ö\U ve 12.QO 
yaralı verebileceklerini tııhtıılll 
etmi~lor ve ilk tc:dbir 9!•11 

Z,0,000 yarlllıYa bakabileçet 
yolda tedbir al11111lardır. Ha· 
bqkı 7 eylôlde Alnıa., hiJclJJ!I 
lıı.rı hami tiddetinl bulduktı 
şonra ölU ve y2'ralı olarak za> f 
at ilk haftada 6,000, ikinci h~ 
ta 5,000, dBrdüncU halt•0

' 

4,000, ıon haftıda 3,500 deıı 
ibaret bul"nmuttur. . 

Demek ki İniillzl~r )tendıl• 
rino ko.ma tıaplı:Jnllcaiını akıll•· 
mıa lcoymu9ken •adı;ce itne bll' 
tırılmııtır. Va~iyet iptldadan b\I 
ıekilde kuıılanmc!i )'ılffırılı 
hişşi yerine nikbinli~ hlsat hO 
küm şlirmeai çok tablfdir. ~ 

Çyrçil, Almanhlrın fimtı1>'e 
kadın Attıiı bombaların tahr 
1iıtını csaş tut!lrak J..011Clr11t11~ 

• e yırnnnı yıkmak için oo ,er 
umana lhtiyf.ç olac;afını hesafj" 
lıyor ve bu on sene içinde A 
manhmrı v~ Na.zi rejiminin ba' 
oına çok feyler selebilecetln 
aöylü~or. Muı;oliniyj ele urıut· 
muyor. ltlllyııoın da cFraflf1t' 

lım arıcadan hırnçerliyerek ,r 
tık hiçbir i~j olmadıijını unnet: 
tiii nm•ll rüyaaında bile ,ar~ 
mediii hadiseleri karıılarn• 
mecburiyetinde kıalacağını> i\6' 
vt ediyor, 

Dünya kuruldu kurulalı f1er 
yeni harp ıilihıııa kar~ı daim• 
gir korunma tıdl>iri bulunnııJf 
tur. Öyle ŞJÖrüniiyor ki bunun 
bir istinıtı lngill~lerin gösterd1

; 

ği neviden manevi rpuka\•eıtte 
ruhudur. Almanlar ve ltaly•11' 
lar, bu ruhu ne eırbilirler. fi~ 
de aynını yapabilfrler. <;üt11' t 
böyle bir ruh, ancak aerbe~. 
münıkıataff ~ııhip olan va '1• 
kın hakıki kanaatine kıymet ..,e· 
ren muhitlerde devamlı suretle, 
yaııyabilir. 

Berlinliler 5 Saat 
Sığınakta Kaldı 
Stokholm, 9 (A.A.} - Attonbtad~ 

guetetinin Berlln mı.ıhablrl ın,U 
hava kuvveUeri taratmdan serll~e 
yapılan hücumun en uzununun ve tfl 
erken bqlıyanının dün gflCeki ııU· 
eum olduğunu bildirmektedtT. BirÇC

11 

BerlirılUer evlerine dönemeden bet ,. 
at ıntınakla.rd& kalmıya mecbur oJ· 
nıutlardır. Muhtelit dalgalar hıli1'6' 
ıeıen ln&iliz taYTa.relerl aydmlatJ(I 
flf8nkler atımtlardır. Bırçok tJtf1' 
ıwar ifitilmiftlr. 

tı bildiriyor: 
Devlet relai general Antoneeko .,, •• 

r99aı GGrinr'• bir teıgrat cekerel' '1*' 
nt bir Romuyanm doğduğu fU .ıı· 
da dnr doet ve uker aeıa.mmın> Jel' 
bulUnO rica etmiştir. 

Me.reıfal Görlng verdiği cf!Va;t> 
Anteneskonun ta.rihi:ı bu kat'! ~ 
terinde bftyUk alyut icapla.rı yfl'lll' 
ıetinMk lçin vakfı nefıı ederek '1"' 
Otld t-'1h&n.,ımul aiyueUn bU~!; 
dllelerine r~ bir ııu:ette ~~ 

oldufunu kayıt ve bunu Rumen ,,,ıı· 
let1nlı\ m..at m~a.tı için bir ıaJi!ı" 
1D' addeytediğinl 11Ave eyJemtftlt• 

Sovyet mebafili henüz bir 
tefıirde bulunmuyor -4' 

Moakon, 9 (.A.A.> - Sovyet r 
yoeu Alınan kıtaatmm RonıanYır.1' 
sWili ft&bertnl Amerthan kaynaJCtt' 
mu JIUa'ederek diln gece ~~~ 
Burada bu husuata hiçbir teıU"...
bUlunullllamaktadır. 
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Akber Şah Dilnyanın EnZcngtn Tatil Edilmiyecek 
Bir Adamıydı. Fakat En Fakir 
Tebaasından Daha Fakirdi. 

S.~khar .~\\ın ~al~~~~ gilnii idi. I §Bre bul~mamıılardı. Şah nıhıt• 
clnl YI~ önunJekı buyYk merdan, ye~ ılervıol~re baovı.ırınl!ğa karıu 
11 &;i/ocaman bir ıatr~.n~ tah~a- v.erdi. Dai~a ibadetle vakit ge• 
di3ta 1 hazırl:ınmıştı. ButuQ Hın- çaren adıımlıudı. Belki de şefaat 
l"iirk nı -~~.ri ,.hında tqtan bü1ük bulmasın• vnıııta plurhır, bilme· 
tarı\ hıd·•Ymdumı(l, J}al>ir şahın diği bir çünnhmı affı;ttirirlerdi. 
raıı 1 torynypyn bıt?k~ türlü 'at- Güı~l kıziula, h~r türlü ıcvk 
ınc:d.0fnıtm&:ıını kımıı~ b~4lıye- irrılr.fmlarile dolu ısarayını bırllktı. 
~ 1

' Dünyadan el çckmi~ bir ndQmm 
Rtl ltra~crın §fühırı Rı,tstondan ı kıyafcıtile dcrviıtcn dervitc do
t!rl •n •tıl ıünrilerdj. kal~Jçr ıl~ Jaomaiij hıulııdı. Nihay t Açra 
la.rJ •r;btlardı, filler ,}tın takım• lar:ıflarımhı bir köyde dervi~ 
dcı:, c:ı!~~i~ dc;vclcrdi, ~iy~~ Salim Kıstı ile karfılaıtı. 
ş_k Ut K~b.ıl,1!'\ . . ~·ı.lzadel~nyd!, Bu derviıin crdiiföıi herktt 
)'ord Veıır! ıkı. ıkı fıl !tımııl •.dı~ sf;ylilycnd\J, Ookıan yıı.ıına var• 
ti İ&ij~i Bu ~ılle.rın ·~~tı!.'a w.razılc~ dığı halde genç bir yüıil Yardı. 
ırıijcevh •.dılmıa hukumdul~~n Nefsini dünyanın elem ve ihti· 
lll~ti. erlı tal,tları )'erl•ptırıl· raslanndan yijkıcltmcsi aayeain-

Alth de ebedi ferah ve sükuna. ve ebc-
lcrl'lt ar, Afthtr rı~sırıdıtn as· di gençliğe kııvu§mug bir adam
tenı~ ~e tok mUhim bir Ju~lc is· dı. 
lıJh.lftı, 1\ıc'l vcrmcmipt~ Harbe r ıribi •u '·i Aevh Selim Ak-

•ı.ııac.akl el r·· k -L ı·· ..... " "' y " ' •ııı klln u _ h ur .ı~ı • uı:um· b@r Şahın sar,.yından görülebile-
le.alcnj dokm~~ 11t~mıy9rdu, eek kadar yak11ıda bir köyde ya
ol'ılftu rı ~kı~etını11 ~ır rııtranç 9ıyordq. Şeyh dedi ki: 
lckl'f ftetıccıınde bcllı p matını E bUyük ş h _] .x. ı ett' A b k' d - y a , •raaı~ını 
di. l ı . n er racası pe ı e. k d ~la da memleketlerde 
n tte bu oynanan §atıapç oyy· uza f.g r • .. 
il, k•nlı b' h b' · 1 J bulac:ajırn sandın. Nıçın bulun· 

Yo d ır ar ın yerın a l• ..J ~ d d "' 
1 r u. Racanın tarafındaki ath• .,.ygun yer e arama ır;,r 
ar · N d k · . "' ~ • Pıyadclcr, filler ve kaleler - t eme ıstıyoraun r 
~Yıtıctte, gırlıklıkta Şahın takı- - Şunu demek istiyorum ki 
llıdan geri kalınıyordu. derdinin çaresini kendi içinde 

llıı Binlerce halk. bu meraklı oyu• ara~a!ısın. Hiçbir kul diğer bir 
l J hey,e.nla seyrediyordu. At• kı,ıl ıçın §efaa~ edemez. Allahın 
r: ~ orta\ı~aı. dolaoıyor, aldıklt· emrini. ~en kendi ~al?i~dc kcı· 

rnre göre oyunun canlı taşla· fettnelısın. Ben scnın ıçın kcof e· 
~~1 hanıden hıpeye süriiyor, ctir ~c:mem, Allah sane. bir cv}iı.~ v~
d l,ltenleri bir k'nara çekiyorlar• rırşe onun karoısında nefsını ku· 

1• çültmck için ne yaparsın} 

Akhar Şah nihayet rakibhıi - Ne mi yaparım} Ağradan 
~~~a dütilraü, oyunu ve istf• 11enin ocyhin ve ceddin Muinüd· 
'tı kaltfi kuıııdı. din, Kistinin kabrine kadar yaya 
. Parlak talihi bu defa da yir olarak gider ve orada All-.ha dua 

tıt!ll· . .. ""k d . 8 .. .. ııtı. Ne tuba altın oluyordu. ve ıu re crım. 
d ııtun inıınl•ra hükmü ıcçiycn· Bu kabir yüzleıee kilometre 
cf~· h Aizımian ~ıkan her emir uzakta bir yerdi. 

~-~l l_crine geliyordu. Şeyh gülümsiyerek ıu müjdeyi 

~ ~Yiik bıbıaı Bal>ir ŞIJh Sı· verdi: 
ııı.~r~andi aldıktan sonra yürü-
l :•· Hindi-taru istila ctrnitti. - Bir değil, ü, cvlldın ola-
kıtnrn g._,rp Türkleri lstanbulu alır- eak. 
d, • .-rk Türkleri de Hindistan· - Ben de ilk evlldımı sana 
larJ:ı:ılı bir Türk idarcei kurmut- emanet odeceğlrrı. Onu sen bü· 
b·· !: Akbar Şthın kcndiei de yijtecckain, ıscn terbiye cdecek
r:Uk babıısının, bıbaaının bı· fin. 

lstanbulda tramvaya hinen 
halk geçen ~enedenbcıi yll:ı:de 
on ilci derecesinde artmı§hr. Ne· 
den) Bu malGm deitl, fakat art· 
tığını tramvay istatistikleri gös• 
terlyor. Her g:ün lstarıbutcfa tram• 
vaya binenlcriıı vasatt yekGnu 
i1'-i yüı: cUI binden fazladır. 

Buna kar': latanbul tramvay •· 
rabalarından yij~cle enclan fa:ı:la 
bir kısmı bir taraftan çelik ban• 
elaj)enn ye>lduju yüıünden vo 
bir taraftan da buı arabaların 
ihtly•ta a.yralma11 :ururetile iflen 
çıkanlmııtır. 

Notiee §U( Jıtanbul tramvayla .. 
rında lıdiham ı~en aeneden 
yüıdo yirmi btt fada olmuıtur. 

Otomobil i'i,ı llatik ne İM: 
lramvay tekerleii i'in bandaj o· 
dur, TrJnrvay ldarui bu ihtiyacı 
karıılamak içi!' her tarafa batvur• 
muıtur, fllkıt oimdiye kıdın ne· 
tice alamamııtır. 

Aıınan rayların dtiitmai mc• 
ıclesi için de uiraıılıyor. Düıü· 
rıülon fOJ'l tedbir tudurı Oaküdar 
tarafı tramnyları balut üzerine 
kunılmut olduiu için onları kal" 
ıncn dtl])İrYolu rayı il• dejiıtirc
rek Üsküdar raylarını kısmen İı· 
tınbulı icçirmek. •• Bu mceclc 
esaslı bir surette tetkik ediliyor. 

Tramvay idarcıinln malıcmc 

rnüıkiilltı riiıiinden buı hatları 
tatil yolunda bir ktra.rı yoktur. 
Yük. pütijn hatlaıı müaavi suret• 
te taksim edilecektir. 

Tün•l kayıfnU dajif tir"'ek ele 
bir mesele tetkil etmektedir. 
Mevcut malzeme ile Tünelin da· 
ha dört ay iılemoei tcınin edilmiı 
bulunuyor. İlerisi için kayıt teda

rikine esulı bir .. kilde 1Jirıtıl· 
makt•dır. 

T ramva;y idaresi bui\inkij ıart

lar altında elden seleni yaptıiın• 
ıöro iıdihımın bus\inlük halli 
çaresi, kısa mcaafelerc ıidecek 

vatarıdaf}arın yüriimeie ahım•· 
aıdır. Biraz bedcnt harekete hepi· 
miıin ihtiyac:ımıı var. Uıak yer· 
lere ıidceeklerin yerini Ye hakkı· 
nı alar•k onları yolla rda 1'eklet· 
miyelim. 

RAŞtT BIZA TiYATROSU 

RALtDll PleJUN BEB.411Elt 
k,~iına yeni yeni memleketler _ Kabul ediyorum. llk evli
rı-. kıtı, Dehdobe1inc, aııltanJtı- dının adı. benim gib! (Salim) 
l'Qk \Wvet ve kudnıtin• hudut 
hijk~.ı.ı. Ktrıııında ıır11- 11ııa c11ir oiaeak. 10 B. Teşrin Perşembe günü aktıı.ını 
li urrıdtr)ar divan duruyordu. Bir müddet sonra Şahın göz- KADQl:ÖY StlBE1'YA'da 
1t

11
j'k111 cAllahın ondın talihli delerinden Mcrycm\i~ıaman gc· 
; l'okı, diyorlar<lı. be kaldı. Şah kadını derhal fey-

.ı1 •• '~at Akbar Şah kendi ~en• hın yanına aönclerdi. Akbarın ilk. 
q rıı h d d B evlf.dı oradD. doidu. Adını Sa
Yult . ıç e öyle g(;rrnilyor u. Ü· lini koyd1Jlar. Şeyhin kızı da a'!-
d~iu kederi vardı. 28 l.B§ında ol· ıaman evvel doj'urmuttu. Salı· 
l-f h•lde cvlldı . olmamııtı. min sütneıi oldu. 
ta~emlndeki zevcelerinden do· · · 
i"a il Çocı.ıklJrının hepsi kUçi.ilc Akbar Sllh. o kadar sevinm11t

1 

ita ölUyordu. ki Aıradaki p•yitahtını tcrketm•· 
1( ie ve ıeyhin bulunduitı Sikri kö· 

endi kendine dedi ki: yij çinnnda yeni bir payitaht 
ııi;- Dünyarun bütün ,erveti be- kurınağıı. kıuar verdi. Agracla bü· 
ha ••• Fakat ne hükmü var) Te· yük bir nehir vardı. Sikride su 
ri~rnı~ erı fakirinden of.ha .faki· yoktu. Fakıı.t bir Türk bir ma· 

' c;un\(U evlldım olmuyor. mure kurmağa karar verirse bu· 
\i Dılkavı.ıklım dil döküyorlar, na hangi en.sel kıı.rıı durabilir) 
ltıit Veriyorlardı: Az zamanda hem yeni payitaht 

'" - l-f eraey senin, her dilciiM kuruldu, hem de gül bahçeleri 
•t1 k bütün Hindistanda şöhret aldı. 
l'cırla~~ı~ın, sabret, bekle.·· di- Bütün dünya bir defa daha gör-

t dü ki Türkler her iıtcdikleri feri 
l l !kat artık hiçbir söz Şıı.hın l:>ağ, bahçeye çeviren ineanlar• 

( Arkaaı var) 

Yat.aklı Vagolllar KontrolllrU 

VocMI (3) perde 
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f.23 
9.88 

12.00 
ı.ao 
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R umanya, 25 sene içinde 
ikinci defa olarak Alman 

i"ali eltına dü;üyor ve iJtiklali 
faşı)aya uiruyor. İlk ifgal 191.5 
tonbahanndı olmuı va harbin 
sonuna kıı.dar sürmüıtü. 

Rumanya asırlarca Türk idare
ıi otunda kalan bir memlekettir. 
Rumanyanın birinci Karolun ida
rceinde tam istiklali ancak J 881 
senesindeki Berlin rnuahcdcsin· 
den sonra baolar. 

Bu muahcqeden sonra da Ru· 
manya tam m&naoile müstokil 
aayılamazdı. Rus ve Avusturya 
nüfuzla.n burada da bir diizlyc 
çarpışıyordu. Bismark iı h•ıında 
iken rakın ıarka. Rusya ile A vus
turyaya ait bir dava gözile ba
kıyordu. İkinci Vilhelm idareyi 
kı&ndi eline aldıktan sonra (tar" 
ka doiru) siyaseti git ııide inki
ş1.f l'lti vtı Rumanyaya bu zinci
rin ilk halkası gözile bakılmağa 
b~ş ıanuı. 

Umumi harbin ilk zamanla· 
nnda Rumanyayı ele geçirmek 
için Almanya tarafı ile hilaf dev· 
]etleri bir müddet politika saha· 
•ında çarpıttılar. Rumanyada her 
ilci tarafın adamları vardı. Piya· 
ıa bir gün bir tarafa, bir ıün di· 
ğerine müsait gidiyordu, Niha
~et İtil&.f galeba çaldı. Fıt.kat Ru· 
men ordusu, Makenıenin iıtila 
ordusuna hemen hiç dayanmadı. 
Biıim ele bir kolor~umuzun işti
rak ettiği bu hareket pek kıea 
sürdil. 

Harpten sonra Rumanya yağ· 
lı lokmalara kavuotu. Avusturya 
ve Macaristanda!! aldığı araı:i sa• 
yeıinde Karpatlara ve Transil· 
vanya Alplanna hakim oldu. Baş. 
lıktaki rcsmimiı:de sörülen bu 
daiların Alman iatiliaına kar§ı 
bir sed olabileceği söyleniyordu. 
Fakat Almanlar Viyaneı. konfe· 
ranıında bu seddi yıkarak büyük 
Rurnanyayı dağıttılar. Geri kalan 
kıımını da evvela Demir muha
fızların hakim olduğu bir Nazi 
hükumeti vasıtasile siyaset bakı· 
mından ele ııcçirdiler. Bugün de 
açıktan açığı ifgal altına alıyor· 
lar. 

- Rumenler eski Rc:nahların 
ahfadı olduklarını idduı ederler. 
Konuıtukları lisanın etki )itince
ye yakınlığı İtalyancadan fazla
dır. Fakat Rumenlerin aslı ne 
~luraa olıun. tarihte ecnebi isti
lalarına karıı hiç mukavemet 
edemiycn bir unıu_r. diye ıörün
mütlcrdir. Sıntyalılar, Oaçyalı· 
lar, Trakyalılar, Yunenlılar, 'Got
lar, Hunlar, Bulgarlar, İslavlar. 
Tatarlar, Peçenekler, Komanlar. 
Macarlar, Lehler, Türkler, Ermo• 
niler, Saksonlar. Alı:aıılılar, Ya· 
hudilcr, Çingeneler, Ukraynalı· 
!ar bu sa.hada zaman zaman bi· 
ribirine kanımıı ve tam bir çorba 

istiklalinden 
Şimdilik Mahrum 

Kalan Bir Memleket 
Romanycmın 1881 den ev
vel müstc1kif olduğu devir
ler, muvakkat fasılalardan 

ibarettir 
husule ıetirmiıtir. Bunların dere· 
ce derece imtizacından haaıl olan 
kütleler bütün Rumen dilini ko· 
nuımakta ve Rumen milletini 
teıkil etmektedir. 

(Kara Prens) diye tanınmıı 
olan Rudolfun idaresi altında 
Ulahlar 1290 acnc11inde ayakla· 
narak Türk ve Macar idareşin· 
den muvakkat bir istiklal kaun• 
mıılar, fakat az sonra eski vazi• 
yet avdet etm~tir. 1600 eenesin
de de Rumenler pek muvakkat 
bir istiklal kazanmı§lardır. Niha· 
yet 1861 senesinde Avrupa dev· 
letlerinin himayesi altında yarı i:ı• 
tiklal kazanmı•lardır. 

Almanyanın ileri kolları sıfatile 
çalı§mıyı ve Rumen istiklllini 
yıkmıya çalıştılar, 

19.38 ıonlarında ikinci Kırol 
bunlara broı iddct götterrncğc 
kalkıştı. Demir muhafızların ıev· 
ıdli lideri Zelea Codreımu ve di· 
icır on üç Heri gelen ba~lar tcv· 
kif edildi ve kaçmıya teıebbüs 
ettikleri iddiaailc derhal vuruldu. 

Fakat bu muvakkat giddet pa• 
ra etmedi. Almanlar, hele harp
ten sonra Ruınanyayı adım adım 
iıtilaya ba;ladılar. Rumısnyanm 
rıüfuıu Almanyanın altıda biri 
olduiu halde Rurnanya, bütün 
Alm•nyıdan faı:la buiday yeti~· 
tirir. Hele petrol istihsali, Sovyct· 
ler hllriç, bütün A vrupadaki is· 
tihaalin yekunundan fazladır. 
Halbuki bunun dörtte üçünün fe· 
na idare yüzünden israfa uira· 
dıiı ve sıkı bir Alman idaresile 
iııtihaalin pek çok yijkaeleccği de 
söylenir. Bütün Rumanyada kö
mür, demir, kalay, tutya, bakır, 
civa, alüminyum, antimon, altın, 
gümüı, toz ir•fit, ve boksit var· 
dır. 

ACIKLI ÖLÜM 
Avukat merhum liiisnU Seliın'in 

Son şenelerdc Rumanya, Al· zevce:ıl. Ticaret V•klleti huııusı ka· 
man nüfuıuna karıı ıizli bir harp lem mUmeyylıi =--urı HUenU Arlue· 
halinde idi. Alma!)ya, Rumanya· zin, 1-ianlfatura tUccarJım Birliği u· 
ya ısahip olmaiı hem petrol, hem mumı kMibl F•nl Gezer!n c,ı Nneıibe 
de buiday bakımından aklına Gozer'1n valdelerl, avukat AbdUrrah· 
yatır!'llf.h. Hitler, Turıafa Alman man Adil ve Telefon Şirketi Memur· 
nehrı dıyordu. Halbukı T unanın !arından cenap Dervl~ Ercn'ln ım: 
'450 kilometre uzunluiunda bir kardeşleri (YEGANE HUSNO E· 
kı•mı Alman araziıinden ıeçi· ı REN) uzun zamandanberi ınUptel&. 
yordu. olduğu hastalıktan kurtulamıyıı.rak 

Rum~nya hükumeti harpten hayata gözlerini kapaınqtır. Cenaze· 
sonra çıftı;i çocuklarını hükumet sl bugün saat lt de Şişli BomonU 
mekteplerjnde beC!ava olarak Trıı.rnvay istasyonunda Samanyolu 
okutmak yofunu tuttu, Bunların sokafırıda 30 No. lu hanesindeıı kal· 
hcpıi mürteci, nıüfrit milliyet- dırılarak T~klye camllnde namazı 
perv~r ve Yahudi olarak yeti~ti. Jtılındıktan sonra asri mezarlığa de!· 
Demır muhafız te~kil&tı halinde noluna.eaktır. 

ŞEHİR TİYATROSU TEMSİLLERi 
Fransız Tiyatrosunda 

KOMEDİ KISMI 
BU AK§AM 
Su.t 20,30 da 

J'ALI UŞAGI 

Tepebaşı Tiyatro111und• 

DRAM KISMl 
BU AKŞAM 
saat 20,30 <1a 
OTELLO 

••••••• Dtin:yanın en biU'ttk iki yddrı.ı ••••••• 

C H A R L ES B O YE R ve I R EN E O U N N E 
Dünyanın en büyük A•k SUper P'ilmlnde 

BüyOk Aşk 
(l'JtANSIZClA 80~11 

Bu filmde CHA!tLES .80Yll:R ltendl kOl\Ufmslcta.dır. 
1/J IUrtndtefrln 8alt ak.tamı 

S U M E R Sinemasında 

lCflllll{ 
Çiviler Kazık 

Olmuş 
Yazan: B. FELEK 

L atifc olsun diye bir ar· 
kedaı ıu madeni nükte· 

yi yaptı : 
- Ayolı.. çiviler kaıık l:'lmu~. 

Ben de toplu iğne biriktiriyo· 
rum. 

- Nedoıı? 
- Semirtip çivi yapacağım 1 
Şaka bertaraf çivi fiyatları. 

daha ilk sıçray11ta en ıert ted
birler alınmasına, satıcıların 
mahkemeye verilmesine ve fı
yat murakiplcrinin bu husustaki 
en ciddi ta~iplerine rağmen ka
zık den"ek hale gelmi§ bulu
nuyor. lddi• edildiğine göre bu 
pek pahah satılan ~vUer mcm· 
loketc ueuz fiyatlarla &'irmi~ 
ıeylerdir. Şu halde bu kadar 
pahah utılııı apaçık bir ibti
kirdır. 

Ukin ney)iyeyim ki; bu U,. 
tiklrın önüne socemernektey~. 
Çünkü it ıeri kalmatın diye 
n,,üıterl de muhtekirle jş ortak
lığı yapıyor. 80, 100, ı 20 ku· 
ruıa çivi alıyor. Böylece ilcişi
nln birletmcşinden bu ihtikar 
piçi doğuyor. 

Pek zaruri bir madde olma· 
ıına rağmen çivi bir cıda mad· 
desi değildir ve balkırı sıhhot 
ve hayatile allkadar ıayılama~. 

Lakin ihtiklr ıimdi peynir 
gibi birinci derecede bir gıda 
maddesine, hem de fakir taba· 
kanın istihl!k ettiği bir gıda 
maddesine sarkıntılık etmekte· 
dir. 

Beyaz peynire 45 kuru fi
yat konunca derhal peynirler 
piyasadan çekildi. 

Guctemizin mevsuk istih
harlarına iÖrc bugün satışa has
redilmek üzere tüccar elinde 
150 bin teneke peynir vardır. 
Bunları buzhanelerde saklıyor, 
piyasaya çıkarmıyorlar. Fiyat 
murakabe komiııyonunun elin
de bu ada_Jnları peynirlerini pi· 
yasaya arza icbar edecek bir 
nlihiyet yok. 

F..sa•cn ihtikarla mücadele ci· 
haıımız çok zayıftır. Umuıni 
ve adli hnunlısrın tcl•kkilcri 
ticaretin acrbcstişi esasına müs~ 
tenit ve alelade zamonlu.ra uy
ıundur. 

lhıiki.r fevkal6de zamanların 
fevkallqc haııtalıklarındımdır. 
Buna karıı da fevkalade tedbir 
almak liıımdır. Her gün falan 
veya filanın ihtikar ıuçile mah· 
kemeye ıevkedildiiine dair ga• 
:retelerde ıördüğümüz haberle· 
rin acaba neticeleri nedir? 

Halkın gıduını tıtzyik ettiği 
için bqkalarına ibret olacak §e· 
kilde cualanmıı kim vardır? 
bilmiyoruz. 

Balkanlarda, metela Yuna· 
nistanda resmi fiyattan fazla 
aatl§ yaptıiı anlatılan bir bek· 
kala 1200 lira cez.a keamioler, 
ıermayeai klfi gelmemi.t. dıik-
klnını eatmıı. môte'bakisi için de 
hepıe atrtu1lardır. Bugünkü ka· 
nunt mevzuat bu gibi ıiddctli 
cezaları ihtiva etmemektedir. 
E.ier intiklrla cidden mücade· 
le niyetinde isek ilk yapacağı· 
rnı:ı: oey bu mevzuatı ceza ve 
tatbikat bakımından fevka16de 
ahvalin icaplarına ııöre taciil 
etmek olmalıdır. 

Y o'kaa çiviler kazık, 
Pireler deve: 
Habbeler kubbe olur. t~ 'lın~a ıirmiyordu. Her taraf· dır. 

~rılan hekimler de derde 

Yeniden sut Damlası 
Merkezleri Açılacak BULMAC A MDHRl'NDN DEVRIA L EMD SARAY Sinemasının~ 

~~Zikli olı!uklan halde sUUerl c;o
' ı Yazan : ııi /HR/ B ELL i te arına lsati gclmiyen fakir &ilele

~itltlt ttvııatı yapmü üzere gocuk 
rltl Kcrne ~urumu ta.ratuıda.n yeni ka 
r, c;tr "ertlmıotir· Bu kararlara ıö· 
8llrı lrtık&pı, UakUdar, eamat)•a, Ka· • 
~kt.. a..ııctat ve Eyüp ıemU•· 
stnldeıı birer ıilt damluı mU· 

Tokyo Sefirimiz Bana Çok Nezaket Gösterdi 

lit ha ac;;ııacaktır. Kurum. bu lşe ',_.~ı--ıı--ı 
"'- ttrlıklarla m9'1UldUr. Bu mU· 1 

l'i~et 11trın kutat: resimim CUınhu· 
baYramıt\<1& yapılacaktır. 

- il - Vaktimi mümkün olduju kadar fay· ı Japonyad&n eıuıghaya ~iden V&pur 
Muhatabım plib& S&ffeU Ziyanın d&b bir ftıkil4e kull&nmcya ça.lıftıın. lamı hopalnde ve her Uc nıevJdde de 

kJt.abmı ezbere bl14*ttnden kendlatni Bir lokantada tanıttıl'un Koreli bır yerlerin önceden tutuldığunu öfren· 
medeniyet1n en yUkMk mtrt•btBine ~uk bana balan kllVU&luk ediyor· dim. Ancak bir ay sonra.ııı için yer ka 
varmış sanıyordu. du. De.ha Tatt vapurunda iken Ja- pabnak mtlınkUndü. Çinde harp batlı 

-...U Ye~ Aataırada 
Ve~.n~ara, 9 (A.A.) - Maarif 
tİftı_ılı Hıaan Ali Yücel dün §Ch· 

ııc <>el .. 

Otelin blr dlter alikalı tarafı h&· ı>one& beylik kelimeleri btr ta.rafa ya· yalıberi Japonya lle Çin ara&nda 
mamı idi. Japonlar ıcurna gibi b!r ZJP öğrenmlye b&fladı&nn için pek 11· gidip gelme çok fulalaf?Dif· Bu ka· 
yerde ısabunlanıp yıkanırlar. Sonra •an ctlçllltil çekJnlyordum. Zaten 1n· dar seyyahın ihtiyacını kar~ılıya

Solcları Sap n Yukarıc!All Afaitya da çok ııcak su il• dolu birkaı; klfl· gllizce bllenltre Japonyad& aık aık cak kadar vapur ifletm!ye lmkln 
ilk bir havuza girerler. Havuzun su- rastgellnir. yok imiş. Ben 4 blran evvel Çine nasıl 

il 

1 - Gazetemizin iaml • Pay 2 _ gt•- . yu gtınde bir veya iki defa deıt~Uıt Tokyodaki TUrk elçisi ve ailesi b&· "°em-. diye dUşünUrken Koreli ıı.r-
Büyük bir devlet 3 - Uzak nlduı • k t 11... d '"·ı kad•,.ım· için buraya temiı:lenmı. olarak gir· na a~ı lQ uuu•r avran-u fl',. miaa· ......, · 
Adada oturll!l • Tcrııl asmaktan e· mek '8J'f;tır. Havua birkaç klfi fırperverlik göısterdller. 'Struı gel· - Nagesakiye ait dedl. Vapurla· 

tu~l'ltnı&dal ntuua pollttkuı bü· mir. 4 - Fakat • Ba~ma p r;onuna t birden girebilir. Bu hamamda kadın medl&1 için kendilerine Japonyaya rm çoğunun kalktttı liman orasıdır. 
tıka" l'11$alıı.ra haş çe.ken bir JM>ll· koyun sizin nlsun • Trenin yolu :5 - erkek bera~r yıkanıyorlardı. Bizim kadar ne eekilde aeyahat ettiğımden Bu yer kapanların vaımda hutala· 
•llrıla~~ınu~tur. Türle devleti dfl her Terti bir körfez ilmidir - Bir renk yalnız bir cinsiyete me.hsus hamam· bahsedemedim. nanı ve yahut gitmekten vazgeçeni 

~~m==ıt=tı=r·======::ı::::::==== 

~~ Oldutu gtbl ntttus ıtya-
8 

_ Blr nevi içki • BUyUk bıçak 7 _ larda bile kull•nılan pe,temah bura· Tokyoya ıeldllbndfl llk 19tm NYK olur. Sen de onlann birinin yerini a· 
~da ~rık aattam t~lere Fesat • Tartmaktan emir 

8 
_ Bir da ne erkeğinde (ördüm, ne de ka- vapur kumpanya:una uğrayıp bilet lırııın. 

~.\'> & &le tctn 20 tLKTEŞRtN dınında .. ı,te stze Japonların bize hiç almak olmuıtu. Biletim Şa.nghaydsn Bundan ~ka. yapacak bir teY yok 
""ı -> it --.. Gan-• N .. .__ ·•a.~"· sayı - Nokta değil - Terııl arapça bir ... ____ p ts .d' kadaı' idi Çind d b" k ·u ·ap ....... ... .,. '" .... D .. • llÇ!...,.mıyen bir ldeU. or 81 e · e e ır aç idl. O aktam sert Japon trenlerilı 

a.:alctır... harfin okunuşu 9 - Tersi asmaktan 'l' k od b hafta kalmak istedığ!m iı:ııı vapunı· 
ftAl'\T..K.ALET emir • Petrol bulunan '6!1 A:smak- o Y a eş gün kaldım. Bu yedi mu kısmen orada beklemeyi mUna· Tokyodan 36 saat mesafede bulunan 

lataııatr.: t•mwn l\lüdürlUğü 1 tan emir 10 - ltalyan.arın çevirdik· milyondan fazla • •uslu bir bUytlk, s. gördUm. <JaponyaddJl Şanghaya ve Japonyanın en cenup linıaıu olan 
--------..;,..~ lcri tUr.bimiz 11 - Aptal - Hayvan- tebrl böyle kıM bir UIUL'lda hakklle nuıl olııa gtdı:rlm"> diyordum. Bu Lş Nagaaulclye yollandım. 

lara takılır. ıezmak t&bll mUmkU.n deCildir. Ben ~duğum kadar kolay olmadı. ( Arkaa .., ) 

• 

Her lelUWnci& ealonunu ~ba.p. dolduran n fevkall.de bir ratbet 
(brmeJrte ol&n 

Kara Güneş 
( ITANLIY • LtviANGAITONI) 
ŞAHESER, BiR HA FTA DAHA 

GÖSTERiLECEKTiR. 
Henüz gtirmey~erlc tekrar görmek isteyenler için fırsat. 

tılnten: TENİ FOKS JUR~AL 

Bu mevsimin en (Uzel Franııız filmi•••••• 
Hayatınızda aşkın u;tırabmı, Günahın heyccarunı, inkisann acısmı 

hiç duydunuz mu? 

B U LALE Sinem a-
Akşam sında 

RAIMU • JACQUELINE DELUBAC YVETl"E LEBON 
gibi Uç yıldıtsın yarattfkı 

HAKiKATi ARA YAN ADAM 
Haldld blr ~nirUn, derin bir ihtirasın romanı 

FraruılZ aınem .. cılıfuun son za.feıid1r. 

PlKKA'l : Lo:ıdradan tayyare ile gelen harbin en son valtaylinl r~· 
teren en aon Türlq;e Paı·amunt Jurnal) 

""'"••::ı• Yvleriniai ı.auen evv.ı.s.a kapatınız. Teiefon: ü.695 ••' 
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Saı-ı Hopah Mehmet 
Maceralarmı 
Anlatıyor 

rsan 
- - .~ - . .. -- ~ . . 

İstanbul Ankara 
Boks Maçları 

Bundan evvel .Ankarada ye.pıta.n 

İstanbul - Ankara boks müsabaka
larmın rcvanşı cumarteııt gUntl ak
şamı Beyoğlu Halkevi salonunda ya
ptlacaktır. Jstanbuldan 53 kiloda Ab
di, 57 de Muzaffer, 61 de Hüseyin 66 
da isrnaıı, 72 de .Muzaffer döğl.lşeeck
leniir. 

Balkan Gyun}an masraftan 
Balkan organizasyon komitesi 

masraf hesaplarını kapamaktadır. 

Fenerbo.tıçe stadmdaki tamirat, Bal
kruıb mits3.!ir1eri.n ~. ibate, a.tlet
lertmtzın kamp ve ziyafet ınasrnflan 

KUŞ TÜYÜNDE 
Yaank, Yorgan. Yatak lndlanmak kese ve 8tlllıattnhe fa7ctabdlr. 

BiR BUŞ TttTıt T ASTIB t LIBADIB 
Vota.k yorganlan da Jl"'.k nem.dur. Adıe: lstanbtıl Çakmakedar 

Kaş Tüyti Fahdkaaı Te1efor. ~ 

lstanbul Belediyesi hini an 
Belediye zabrta.sr talimatnamesınin 8Ulıu:a dair ,U7, "8 ve '52 ı:ıci 

maddeleri makamına ka.im olmak U7.ere umwnl ı:necUıWı 1'115/939 ta
rihli toplaııt.mmda kabul ve sıhhat M iç1:1ma1 mua.venet -.eJrA>ettnin 

22/12/939 tarih ~ Hıfzrssıhha ~ daJ.resi ı"f.!iSllği 1181/25901 W Da
hiliye Vekfıletinin 25/5/94.0 tanlı vo mahall1 idareler umum mlldilrlö
ğtl 31/8583 sayıh tezkereler.ile tasvip ~ muaddel maddeler h
tn.nbul belediye mec:muasm.m 183-184 a&yU:ı Ağwlto9 - EytCl 940 tarih· 
ll nl:is!wqnda neşredilmiş oldağı.ı aWcadaı1&ra. BAn obııwr. (9695) 

İ stanbulun Kurtuluş Günü 
idi. ''Çorbacılar! Haydi 
Fora Yelken!,, Dedim. 

-27- dahU Nduğu halde umum masrafın ------------------------------------------------~ 
orı bcfJ. on aıu bin ttrıı kadar oldu- İstanbul Fıat Mürakabe Komısy· onundan: 

__ s ... ni bize Allah bağışladı lıık kalan Jcoiu ile yarmncia. Cao
Deli Mehmet. Diye kulağıma fı· !arını milletin selameti yoluna 
aıldad.ı. O gi.ın saçtığın ölümden nezreden dört babayiğit ddikao
vücutleri delik dqik ~!arak kur- lı. Hezııtinli Gugu Şükrü, Mepev• 
tulan yt-di kişi hala l!!pitalyode rili sağır Hüsnü, Hopalı Sadık, 
yatıyorlar. inşallah sen onlardan Rizeli Kılıç Ahmet de tayfala-

1 h h ed k cak ha· nm. Hepsı' de, denizi kendilerine evve ast.8 an en c;ı a • 
inlere daha çok meydan okuya- kefen ve metfen etmeği göze 

'-- T l h' alan ve bunu •cref sayan deli-caıı;..ııın . asa anma iÇ. • • ... 

gn söylenmektedir. 
Organizasyonda hiçbir nokta ck-

8fk obnad.rgı, ve bu iş iı;i.n bCltçeye el
li bin lira ITJ4K'Zll bulunduğu halde 1-
,m bu kadar az bir masratıa kapan
m~ mucibi memnuniyettir. Bunlara 
Vazife alan ar.kada..,larm masraf kıır
şz:lığı abnada.n, tam amntörce çahş
malarmın <hı. bir t.emri olmu~ur. 

Genel direktörün teftiılcri 

25 nıımanılı Dan: Gerek gtimrQk antrepolannda gereltse kendi 
depolıu-mda, ima!At.hanelerinde, fabrikalarmda ~ sair mahallerde 
ham kauçuk~ yahut Krepsol ba.Unde ~bulunan tnoc:h.r, fabrika
tör veya. herhaııg1 bir m8eeseae ve ~ 9 teıp btiıe<r'vel 194.0 ~mı 
mevcutlarını en geç lô/ 10/19-ro tarihine rut:lıyan ~be günü 
akşamına kadar • tincll vakıf han <t üzıd1 katta tat&nbul mıntaka ti· 
caret müdtlrltıgflne birer beyamıame ve.renk bf1dirmel.eri ıtızumu 29 
nımıarab Milll Korunma kararnamesbtfn 6 ncı ma.ddMirrin ~tiği 
Ssldhiyete istinaden ilAn ohımır. (9653) 

G*eba hastahanesine ~reli kanlılardı. 
tam iki buçuk ay olmu~tu. Kar· O günlerde, İstanbul ile Ak· 
nımdan ve böğrümclen aldığım şehir ve İnebolu ara&anda gizli 
yaralar tamamile kapanmıştı. nakliyat yapılıyordu. Milletin 
Baldırımla dizlerimdeki üç yara· gayretli ve fedakar erler! hep bu 
nın ıztuabı da yarı yarıya azal- yol}ara dökülmüşlerdi. lstanbul
mıştı. Koğuş içinde koltuk değ- da gizlice çalışan millici gruplar
neklerile gezebiliyordum. Hasta dan aldıkları tüfek, makineli tü
arkadaş]arla yarenlik ederek vak- fek, fişek, postal, elbise vesaire 
timi geçiriyor, fakat, vak~t va~~t gibi milli ordumuza yanyaca.k 
düşman elinden kurtulacagım gu· cşyalan motör, gemi ve ~ayıklar· 
nü düşünüyor · ve sabırsızlıkla la Akçe,ehir ve lneboluya taıı· 

Dün Beden Terbiyesi genel <lirclt- --------------------------------------------
fö"1 General Cemil Tanorin Ankara.-

bekliyordum. yorlardı. 
Bir gece yarıı:ıı idi. Işıkları kı· lşgakiler de, bu olup bitenle· 

sılan koğu a hüzünlü bir loşluk ri bilmiyor değillerdi hani. Bili
çökmüştü . Ben de. her gece ol- yorlar ve nakliyatı, yapan eller
duğu gibi, y ine kuruntulara k~- le birlikte kırmak ve kesmek için 
pılmış, düşmcsn eline teslim .. e~ıl- var kuvvetlerile uğra"ıyorlardı. 
mek korkusile yine kara du§un- Gerçi uçurulan ııilah ve cephane
celere dalmıştım. Gözlerimi ko· leri göremiyor, tutamıyorlardı 
ğuşun tavanına dikmiş, sessiz ve amma, uçurulduğunu, hikmeti 
hareketsiz yatıyor<lum. Omuzu- hi.ıda iııitiyor, haber alıyorlardı. 
ma bir el değdi. Yüzüme doğru İşte o 

0

zaman, hakit gördükleri 
eğilen bfr baş fısıldıyarak seslen- Türkün zekası karımnda afallı-
dı: yor, yapacaklannı büsbütün şa-

- · Mehmet ağa.. Mehmet şınyorlardı. 

ya döneceğini Y'!Lznuştık. General son 
dakikada Edirnede bir tef~ yapmı
ya karar~ ve ha.rckot etmiştir. 

Bir iki gün Edirnede kaldıktan 

eonra avdet edecek ve İstıı.nbulda da 
mükellefiyet. işlen Uzerlnde tetkikler 
yapacaktJr. 

Cihat ameliyat geçirdi 
F1enerbahçe vo mllll takım k.alecı· 

ıri Cihe.t, bundan bir hafta evvel bir 
ıunellyat geçimnş ve kendlırı tama
men ladei afiyet edt'rek hastahane
den çıkmıştır. Bu kıymetli oyuncuya 
geçmiş olsun detiZ. 

ljfi!·lt!J 
Baglaldl Program 

S Program. 8.03 Hafif mtlzik ( Pi.), 
8 ,15 A j ans haberleri, S,30 Hafif prog
ram devamı, 9 Ev kadını - Yemek 
listesi. 

Bir Ustabaşı Aranıyor 
Yftksek Deniz Tııeareti Mektebin~ Rek!ıen !ıra lkretll bir tesviye

ci ustab841lığt mtlnhaldb'. Ayni zamanda döI<UmcWük de yapa.bilenler 
veya sanat mektebi mezunu olanlar tt"J"Cih olunur. Talipler Salı, Çar
şamba, Pcrçembe günleri öğleden sonra Ortaköyde mektep mUdUrlU
ğtln.e müracnat etmelJdlrier. (9662) 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 

Sa.de Ur
fa yağı 

fiyatı 

I..im Kr. . 

2400 2000 kilo 1 5-0 

Ekmek 24-000 20000 kilo o 11 25 

Müdürlüğünden: 

tutan 
Lira Kr. 

j3600 

2700 

t.P.ml:utı 

Li.ra hr. 

270 

202 '50 

İhale gün 
, ... ~antl 

21/ 10/ 1940 
saat 14 
saat 15 

1 - .Mektehımlzın Mayu; IPH nıhayetıne kadar ihtiyacı olıut yuknr
dıı cin& ve miktarı yazılı sade Urfa yağı ve rkmek iki şartname ile 
ayrı a;Tı açık eksiltmeye konulmuştur. pğa. . Gerç.i aruı~a, bir i~i. motörü 

Göz göze geldik. Hasta bakı- ele geçırdıklerı de vakıdı, fakat, 
cı Hasan çavuştu karştmdaki. bu muvaffakıyeti kendi becerik
Güler bir yüzle: liliklerinc değil, yol üzerinde bu

- Hadi. Dedi. Gürültü etme- ı lundurduJdarı hafiyelerin açık 

12,30 Program, 12,03 Muhtelif şıı.r- 2 - Eksiltme Yüksek Deniz Ticaretı .Mektııbi MOdlirlUğünde 
kılar, 12,50 Ajans haberleri. 13,o:i yukarda gosterllen gün ve saaUerdr toplanacak satınalma komisyo· 
TürkWer, 14 Karışık program ıPl.) nunca yapıla.cakttr. Bunlara aıt ,artna.meleri görmt-k arzu edenler 

18 Program, 18,03 R'1dyo <'az or· mektep muhasebesine müracaat etmelidirler. 

den kalk da ardımdan gel. gözlülüklerine borçlulardı. İşte 
Ne için} ... , nereye">.. Deme· biz, o kara yüzlülerle yüzyüze 

dım. Bir hwikablelvuku, Hasan gdmeğe, yüzlerıni güne döndür
çavuşun kurtuluşumun müjdeci· meğe gidiyorduk. 

kestrası, 18,40 P'asıl heyeti, 19,15 Ko- 3 - Eksiltmeye ~tirak edeceklerin 2.f90 sayılı krı.nunun 2 ve 3 
nuşnıa., 19,30 Ajans haberleri, Hl,45 Uncu maddelerindeki şartlan haiz olmaları ve yukarda ya.zıh murnk
Saz eserleri, 20,15 Rndyo gazete.'ıl, kat temınntlarmı İst. Yüksek mektepler muha.scb.."Cı]jğ'fne yat.ıracak-
20,45 MQzil<, 21 DinleyiCi isteklen, Jarmı gösterir makbuzlarmı veya banka mt-.ktuplnrını ve ticaret 6da-
21,SO KonUIJilla (Sıhhat aantl), 21,45 smın1940 belgesini komisyona ibraz P-tmclcri ltızımdır. (9521) si ve kılavuzu olduğunu bildir• Allahm inayetile mahçup ol· 

mişti bana. Hemen besmeleyi madık bu İ§te. Radyo orkestrası, 22.30 .Ajan.s haber- ----------------------,.....-------

çektim... Koltuk değne.k.Jerimi . Bunlarla. t~ iki a'! pençeleş
koltuklarıma geçirdim. Beş da- tık ve vaktımızı hakıkaten çok 

lerl. 22,45 Cazbant. 23 Kapanış. 

kika ııonra, hastahanenin kapısın- hot geçirdik. Kendilerile ayrı ayrı lirdi. Kemençeler çalınıyor, için· 
da ve bir kardeş kucağında idim. ve muhtelif zamanlarda bir hay- den zevk ve neş' e taııyordu. He
Erzincanlı Şakir' in beni kucaklı- li kur§Un ve bomba alışverişi et· men Üzerlerine vardım ve yapı
yan kolları, kapalı bir otomobilin tik:. lan cünbüşün sebebini anladım. 
ıçınde ve yine bir kardeş kuca- Zavallılar, her temasta ne mal lzmiri kurtardığını, Ege ve Mar
ğında gevşedi, çözüldü. Hakim· olduğumuzu iyice anlamışlardı. mara sahillerine indiğini evvelce 
zade Mehmet Beyin elleri, beni Korsan tabiyeııi karıısındd boyun işittiğim milli ordumuz, o gtinler· 
incitmeden soydu. Ba§ımdan bükmüş ve diL çöküp İstavroz de İstanbula girecekmiş meğer. 
bembeyaz, mis gibi kokan bir bile çıkarmı§1ardı. Nihayet mo· Bunu öğrenince avazım çıktığı I 
patiska entari geçirdi ve sırtıma törümüzü Kamburunda bir ko· kadar: 
da bir dervi§ abası koydu. Oto· ya çektik. biz de Kilyoııta hem- - Yaşasın büyük milletimiz. ı 
mobil, o esnada hastahanenin §Crilerin yanına çekildik. Diye haykırdım, motöri.ın baş 
kapısından uçar gibi aynldt.. . Jki~ci aa.lgı!1~a ~ ı:ıotörbo~ ka- üstüne atıldım. Göz yaıları dö· 

Bir saat sonra, Kabataşm üze- fiklerınden ikıncısını de Mıdye kerek şükran secdesine kapan-
rinde., denize nazır bir evde, ter- açıklarında ele geçirdik. dım. 

Kayseri Tayyare Fabrikası Sai:ınalma 
Komisyonunda.o: 

1 - Fabnka garnizonu dahihnde ıki pavyon inşa ettirilecektir. Bu 
ınşaata alt: 

A - Muhammen keşif bedeli M673 liradır. 
B - Muvakka.t temlnıı.t 3983 lira 65 kuruştur. 

2 - İhale gUnU 14/ 1011940 tarihine tesadUf eden pazartesi gilnil 
saat 14 de komlııyonda yapılacaktır. 

3 - Teklifler 12/ 10/ 9.fO gUnU ııaat 12 ye kadar komıııyonda kabul 
olunur. 

4 - İhale kapalı zarf usuıııe yapıln.caktrr. 

5 - Fiyat tahlili ve fenni şartnıımc ve plAnlar 2 lira 73 kuruş mu· 
kabilinde mesat günlerinde saat 14 e kadar fabrika sat.tnalma komisyo
nundan almabllir. 

6 - Şartname alabilmek ve !ha.leye gırebllmek için inşaat ı.ıerinde 
müteahhitlik yapabileceğine dair resmi müessesattan alınmış vesika. ib· 

temiz bir karyolanın içinde;:dim. Fakat. bu boğuıma biraL çe· Bu büyük zaferin verdiği sc- 1 
Karşımda da kar gibi beyaz saç- tince oldu. Arkadaşlarımdan vinç, beni o anda değİ§tİrdi. Hır- ---------0--ı.-1---------------------h. ondan daha beyaz bıyıklı bir Hemıinli Nuri ile Hopalı Sadık çınlığımı, vabşiliğimi giderdi. İn· ! Ankara ve Tarih Coğrafya 
süvari yüzbaşısı vardı. Bu zat, birer ağır yara aldılar. Ben de, tikam his ve arzularını sildi ve l 

raz etmeleri IA.zımdır. (6243) (9287) 

Harbiye nazın Ziya Paşanın ya- bilmem kaçıncı defa olarak kal- dimağımı temizledi. Secdeden Fakültesine Talebe Kayıt Şartları 
verı' Kamil beydi. O gecenın sa- çam.dan vuruldum. Buna rağmen başımı kaldırdığım zaman, biraz 

l k d·ı - · · ıd ·· w • • Ankara dil ve tarih - coğra!ya fakWtesine talebe kaydına EyltUiln bahını dört dost, memleketın müsademeyi muvaffakıyetle bi- cvve en ı ermi o urecegımı 
1 d • w• h " d k 1 25 inci günU bn.Şlanacak va lıirinclteşrin sonunda nıhayet verilecektir. bagwrını ıızlatan dertleri dinle· tirdik. Motörü eapsağlam elde söy e ıgım ıyanet yar a ÇI arı 

ld B b db h Fakültede tedris olunan zllmreJer şunlardır: mekıe ettik. Güne", Kayı"d"'"- ettik. İçinde aağ kalanlardan üçü- ile yüzyüzc ge im. u e a t-
" v -· İ ' 1 f k b d ' Türk Dil ve Edebiyatı Felsefe nın gerisinden doğarken gözleri- nü, ağır yaralı oldukları için, ğ· lar, kazanı an za ere ur an e ı· Fransız Dil ve Edebiyatı Arkeoloji 

mi. yumdum. Aylardanberi özle- neada civarında ıssız bir sahile lecelderini sanıyor, kıvranıyor, 
h h · k 1. h ] İngiliz Dil \'e Edebiyatı SUmeroloj1 mekt- oldugwum hakiki bir huzur bıraktık. Zaferimizin eanimeti iç §Üp csız ı ö ume az.ır anı-

~ k Alman Dil ve Edebiyatı Sinolojı 
l' le uyudum. olan motörü bağladık ve Sene: yorlardı. Halbuki, ben ararımı 

d · · · Arap Dil ve Edebiyatı Hindoloji Kavn•tugwum hürr:..... beni bir ye doğru yollandık. eğıştirmıotun. Ed bi tı Hungarolo·'i 
·-... '->"-"' K I · G ""l b" Fars Dil ve e ya ~ 

doktordan daha iyi tedavi etti. On gün ıonra, Hızırilyas kana- .. 1 arşı arına geçtım. u er ır Rus Dil ve Edebiyatı Antropoloji ve Etnoloji 
Bir ay içinde koltuk değnekleri- İ! açıklarında rastladığımız hem: yuz e:Ç b l d d " B" .. k Klasik !lloloji Coğrafya 
nı bıraktım. Yıldızlı bir gecenin 11erilere motörü &attık, bir haylı -- or acı ar, e ım. nyu Hltitol j' 

" 'il . . . d V 1 1 Tarih o ı yarısında, Dolmabahıc~ sahilin- paralandık ve (Sene) şehrinde :01 e~ımız !ayes~-~ var 1 ı. ar ı· Talip olanlar bir illtidaya lise ve olgunluk diplomalarını, aşı sıhhat 
de bekliyen motörlü bır teknenin kaçak olarak yan gelip keyfimi· gını urta~- ı_ ve uşman arına ta- rapc;rlannı baghyanı.k salı ve cuma günleri sa.at 9.80 dan 17 ye kadar 
ıçine kendimi attım. Dümen ye· ı ze baktık. Bir ay içinde yarala- nrth. O bu~uk varlık n~mına ha- !akWte dircktörJııgtıne müracaat etmeleri !Azımdır. (6978) (9033) 
kesine el uz.attım ve haykırdım: -..nız kapandı, vücudümüz yine yabnızı bagışlıyorum sıze. Hay-

- Haydi MepRvrilil.. Çalış- doluşuı; palazlandı. içimizde, yİ· d_i for~. ~din yelkt:nlerinizi. Si-
tır makineyi... ne Boğaz ağzına atılmak arzusu 1 zınle gorulecek hesabım kalmadı 

Dü,man elinden, ölümden kur- uyan~ı •.. Karadenizin bağrına yi- artı~. ı . .. 
tulduğumu işte o dakikada anla· ne du§tuk. .. Bır. ~afta sonr~, ra~~etlı Şuk· 
dım. Yaver Kamil Bey, bana bu Seneden haıeketimizden on ru Naılı Paşayı Sırkecı ıskelesı~e 
motörü bulmuş, takımımı tayfa· dört gün sonra, lrva civanndaki getiren vapurun borda.aın~a, hız 
mı. ıilihımı. bombamı içıne dol- Soğan ada,. önünde bir düşman de §11.nlı zaf~~ .. b~yrakl":rıle. do
durmuştu. Rıhtımdan ayrılırken motörbotu ile kar§ıla tık. Bu mu· nanmış rnotorumuz-~e .. ılc~l~or, 
de: aaderneyi de kazandık. Motörü yurdu kurtaran . buyuklerı~~e, 

- Haydı bakayım göster 1ten· I de, ıçindekileri de Karadenize kuman~an, zabıt ve erlenmıze 
dini Deli Mehmet. Raııtl <ı dığın bağışladık. Bu defa da bizim ba- dua edıyor ve: .. . . 
düıımana kan kustur, Türl.. e yan hac.an. Mepavrıli postu deldir· - Y~ı~ Tur:.- mılletı. 
bakan kem gö7.leri oy, şom ağız· mişti. lrvadan İneboluya atladı.le, Avazelermı _herkcme beraber 
!arı sustur... bu fedakar arkadaşımızın sela· ıöklere yüksdbyordulı:. 

Nuihabnı da yalıw: kulağıma met ve rahatını ııağladık. Yine - BİTI'İ --

Askerlik İşleri 
Şuber• Davet 

Kadıköy Aekerllk ŞUbe8lıtdeo: Ka
dıköy şubeainde kayrtll (4a05) ye
dek sekizinci smıf hesap memunı 

OskUdarlı 310 doğuınln Hüaamettin 
oğlu Mehmet Nuretttnln pek kısa. bir 
za.ma.nda şubeye rnnracaatı ve tq
rada ise sarih 8dre&iDi ıpube;yıe bildir
mesi· mll1ı:erreron llAn vıe tebliğ olu· 
nur. 

BERLiTZ 
294 İatiJJil Caddesi 

AKŞAM LiSAN 
KURLARI 

Mwa.ı:a - tııciliece 
Almanca 

Haftada 3 d.-., •Jda 4 lir.. 

d~~~ =~~~~ı~ı--M----A----z---0---N------M---------------T--------------
kınist ve muavinim. hani fU bil- edinmek için İnebolu ve Akçe· 
size aibdaşlarımı tanıtayım. Ma· dık. Ara.sıra, benzin ve kumanya eyva uzu 
diğiniz Mepavrili İbrahiındi. Ka- tch.ire iniyor, yine enginlere ~açı-
pıdağında tutukluktan sonra, lıyorduk. Bu suretle tam mana- • . 1 H M 1 O E V 1 O 1 R 
arkada{ltariıe birli~ düşmanla· sile bir korsan hayatı yaf!y~rd~k. M U F E R R ve 
rın benden ayırdıkları 1hrahim.. Bir gün, Zonguldak aahıllerın- inkıbaz, Hazımsızlık, l\ılide Bulanh ve Bozukluğunda, Barsak 
uzun ve kanlı bir sürü maceradan de, düşmana yardakçılık ettiğin-

r.onra. yme birl~i-ş kafa kafa- den vüphelendiğım bir .,.ektirme- T embellig"' inde, Mide Ekşilik ve Y anmalarında Emniyetle 
ya vennışti\c ~ yi çevirmiş, kaptan ve ta~~rı-

Bahçek:öy Üc Pirgos arasında. nı cendereye ~ ~. dıdiJdıyor- Kullanılabilir. l\'1 ide ve Barsakları Temizler' Alışbnnaz ve 
haydutlarm bıçağı altından kur- dwn. Tam o esnada içinde bu- Yormaz. M A z o 'IU lsmı·ne ve B o . ., 9 s Markasına Dikkat. tarmak uğruna ca.n.ım.ı teblÜı:e,Y'C lmıd.uğumuz koyun aj-.1'.Jnda, ba,y- l'I "' 

it~ Hemtinli Nuri de, ço- raklula dıonanmJŞ bir motıöc be- .ıİİllİİİIİÜiiilİmlılİmliıl•ılr1••••••••••:ai;iı.-.lial••••••••••••• 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve BUtün Agrılarmızı Derhal Keser. 

lca.bmda günde 3 kaşe almahilir. TAKLİTLERİNDEN SAKiNi· 

NIZ. HER YERDE PULLU KU1ULARI İSRARLA lSTEYtNlZ 
. / ' - ı . • . ~ ' . • . . ' . .., " 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
İstanbul ve Ankanı. telefon mildllrlUğü s:ıntra.l ve atclyelerinde ye

tift.1rndi.kten aonra diğer merkezlere tayin ve ızam edilmek tı.zcre ~
sabaka ile (31) adet makiRist, (3) adet elektrikçi ve (10) adet moııtor 
alm8.ca.ktır. 

MUa&baka imtfharu tstanbul ve Ankara telefon mtldürHHtlerin~ 
25/10/ 940 tarihine mttsadtf cuına gUnU saat 10 da yapılacak ve muvaf· 
fak oıanıanı. staj müddetince ellişer ve tayininden sonra al~ ur• 
ücret verilecektir. Taliplerin kanuni evsafı ha.iz sa.n'at mektepleri .ıek• 
trik lfllbeısi mezunlarından olması ve mUsabakaya girebilmek ıçl1> 
21/10/ 9.0 pazartesi gtlnü saat 17 ye kadar mezkQr telefon mildtlrlUklerl· 
ne evrakı mUsbite ile mUraca.at edilmesi şarttır. (9338) 

29 İ L K T E Ş B i N 

CUMHURiYET 
PiYANGOSU 

ikramiyeleri Hem Büyük Hem Çeşitli Hem Fazladır. 
p L A R 
!9 1. el Te!jrln 19'0 

Cümhurlyet Bayramına mahaus fevkalA.de 
PİYANGO PLAXI 

İkramiye tkramlye mlkt&n tkramtye tutan 

.G:!at Lira Ltra 

ı 60.039 60.0 o 
t 20.000 20.000 
2 10.0DO 20.000 
4 5.00D 20.000 

80 LOOI 80.000 
&O 500 40.000 

4aO 100 40.000 
4.9al ıo 40.0DO 

8!)/}1!) z 160.0DO 
84.563 410.000 

Teselli 
48 250 12.000 

.MUktı.fıılI 

84.518 --Vektn - 492.000 

Bu p!An zengındiı·. 60.000 lıralık bir bUyUk ikramiye vardır. Ayrıes 

20.~0 liralık ikinci bilytik ikramiye vardır. Eğer taliiniz bi.ınlar:ı. ~ 
mezse yine mllteessiı· olmayın. ÇUnkU 2 tane de 10 ar bin liralık ikra.ntl· 
yeleri kazaııabUirslniz? Bu çekilişte dört tnne :S.000 liralık ikramiye So 
tane 1000 liralık, 80 tane 500 liralık ikramiyeler vardır. PIAnı iyice tet· 
kik ederseniz daha kUçük lkramlyelcrdcki tcne\'\'ÜU açıkça görUrsUn~ 

İkramiyeler miktnn hem büyük hem çeşitlidir. Hele orta ikraınl· 
yeler kuvvetlidir, fazladır. Bu fevkaJAde piyangonun biletleri B Bfrincl· 
teşrinden itibar.en satışa çıkarılmıştır. Bu piyangoda mevcut 400 bin bl• 
letten 84616 tanesi yani 21.1 mutlaka ıkramiye kazanacaktır. Bu tertipte 
tam bilet 2 lira, yanm bilet 1 liradır. Unutmayınız ki, tanı biletler ikr&· 
miyenin tamamını. yarım biletler yarısını alır. 

On tam biletli ve on yarım bileUl karnelerle mutlaka amo!"tilcrin ta• 
mıınıını veya yanııını ve belki de bUyUk ikramiyeyi kazanmak suretlle 
talünizi tecrtlbe ımknnına malikslniz. 

CUmhuriyet Piyangosunda bir yenilik olmak üzere 48 adet UO şer 
liralık teselli mUkAfatı ihdas edilmiştir. 29 Blrlnciteşrlnde Ankarada çe
kll~ek olan bu zengin ve fevkalA.de piyangonun hususiyetlerini izah edefl 
8 sayfalık broştirlerl bayilerden isteyiniz. 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anoniın 
Şirketi Un1uın !\tlüdürlüğünden: 

Yüksek Ziraat Tahsili Yaptırılacak 
TALEBELER 

Müe.c;scsemiz tarafından Avrupa, Amerlkada ve m~mleketımizd' 
yilk&ek zıra.at tahsili yaptmlmak Uzere aşağıdaki şera.it dalre81nde tıı 
!ebeler alınacaktır. 

Talip olanların en geç 1/11/19!<> tarihine J:atlar Ankarad& şirket 
umum mtldllrlilğttne mektupla mttracaat etmeleri UAn olunur. 

ı - İstenilen vesaik: 
a.> Keııdi el yazılnnle terci::neıtıl!ı. varakası, 
b.> Her dersten aldığı notları gösteren mı..saddak lise olgunıulı 

vesikası. 

c.> NUfus tezkeresi sureti 
d.> Sıhhat raporu 
e.> Aakerlik vaziyetleri. 
f.> Biri bUst diğeri de boy olmak Uzere ikişer kıt'a 9X12 fotoğraf· 
2 - Talip olaritıı:nn yaşı 24 den !azla olmıyacaktır, 
3 - En iyi lise olgunluk derecesi olanlar araıımdan lntihao ectueoel< 

oian taliplere, çiftlilderimtzde bir sene amf"Jf tatbikat yapt:ınldıktan son· 
ra. göstereoeklerl kab!Hyet ve umumf vasıflara töre Avrupa veya A;ıneti• 
kaya gönderilecek veya Ankarada ytlksek zıraat enstitllstlnde tahsil etti• 
rilecek ola.ıılar tefrik ~ecektlr. 

4 - Çitt.Ukledeki bir sene aıneU tatbikat mUddeU zarfmda :-,t:jyef 
ıere TL. • celli> Ura. aylık ücret ~ ve aynca i&\ıe ve ibateleri te
mbı edllooektir. (~2> 

Kayseri Tayyare Fabrikası Satınabna 
Komisyonundan : 

ı _ Fabrik8.ntJZ garntzanu dahilmdc umumı kanalizasyon ve F~ 
tüt teısl8atı yaptırılacaktır. 

A - )ı{wuı,mınen kefİf bedeli S:24 lira 37 kuruştur. 
B - M.uvaltkat teminat 691 Ura. 83 kunı:şt.ur. 
2 - !hale gtıntt U/W19fo tarnıbıe tesa.dtl! ed~ pazartesi gUnft _.ı 

10 da ya.pılaCaktn'. 
s - İhale acık eksiltme usiilüne gere yapılacaktu. 
4 - Fjy&t tahlili, fermt şannıame ve p!Anlar mesai gUsılerinde saat 

14 de k8dar fabrika sat.maıma komisyontında.n alınabilir. 
5 - şartnameyi alabilmek ve fhaleYe girebilnıek için inşaat ifleıiJI• 

de müteahhitlik ya.pe.bUeceğtne dair resmı mOcssesattan aJ.m.mış ve$ilt• 
ibraZ etmeleri lAzımdir. (CW>) (.9288) 

==========================sa:==~===~ 
Sahibi ve Nfıf11ya.t MUdUı<l: .~Jıın .. • T".:·ı::ı YAIMAN 

BasıldJtı )'er: V.A.T .&.N M.A."l'BAASI 
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