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ispanya Sefiri ltimatnamesini Verdi 
Ankara, 11 (A.A.) - Yeni İspanya elçiısl Marki de Prat 

de Nantouillet bugtln s:ıat 16 da Çankaya köşküne giderek 
itimatnamesinl mutat merasimle ReiBtcUmhur tsmet tnö
nU'ye tevdi ebniftir. Kabul esnasında Hariciye Umumi Kl· 
tibl Numan Menemenci~u hazır bulunmiıftur. 

IİYASI SABAH GAZETESİ Yıl: 1-Sayı: 55 

Sen Kalkda 
Ben Oturayım! 
i'--.___ _______________ _ 

k~t;!Yan Nazırı Sinyor Ri
rıı r 1• Yeni mihver nizamı
ett~ ~e~. millet için delalet 
b ığı kolelik hakkında öyle 
:Y.ana!ta bulunuyor ki, en 

~of~lerın, en safdillerin, en 
ll'l r akların bile gözünü aç
arnasına ihtimal yoktur. 

......____---~~~~~~~~-· 
Y~ıarı: Ahmet Emin YALMAN 

, • ., , 1.;.r 

--'""""""'--·-·-"~··~ -~· - -

IE:lirne birkaç sene evvel ya

r~da ııl_ınıı bir Alman propa· 
tııtı kıtabı geçti. Merakla ka
~ctl rıyorum. İçinde acı acı §İka· 
tek er ~ar. Dünyada yiyecek, içe
lı;ııı' 1~'Yecek şeylerin, yaoamak 
hep • <lıım olan ham maddclerin 
tılıt ~ir_. iki milletin inhisarı al· 

Romanyanın iııali vesair meseleler hakkında tarihi kararlara sah ne olan son Brenner müli.katınm 
memleketimize ilk gelen reAnİ · [Resimdekiler: Ortada Hitler, iki yanında Musolini vc. Ciyanoj 

a ırnıı. 
Mcacla d" b'' .. k t~ .. unyanın utun op· 

liııa uç milletin elinde imiş. Ba
iılitt~cılığını iki millet, yani İn· 
lıııd er e Norveçliler inhisar al· 
rın " .. tutuyormuş. Nebati yağla
lcrc,~de doksan yedisine .f n_gil· 
llıcnk ransa, Belçika ve F ele
~a hakim bulunuyormuş. Kim
old~nayiinin bu kadar muhtaç 
~ ,,v.u kükürtün inhisarı Ameri
bııtij e İtalyaya aitmiş. Dünyanın 
Şclin n Petrolleri Standard Oil ile 
Du

11 
avucunda duruyormuş. 

ııad }'anın platini Sovyetler, Ka· 
Payf ve Kolumbiya arasında 
•en :~ılrnış. Nikelin yüzde_ aek
llıu§ ... hııını Kanada çıkarıyor· 

BULGARiSTAN 
işgal mi Edilecek? 
Taymise Göre, 
Taarruz Ameli Bir 

Hareket Değil 
Londra, 11 (A.A.) - Reuter bil· 

diriyor: 
Times gazetesi, cuma gUnkU nUs· 

hasında ılk yazuıını orta ~ark vazl· 
yetinin tetkikine tahsis ediyor ve bu 
vaziyeti ~yle hUltLsa ediyor: 

cA.lmanların Balkanlar hakkında· 
ki niyetleri Berlinde yapılan beya-

1 natla aydınlanmıştır. Bu beyanata 
h.rr~~n bakıyor ki kitabın mu· göre, daha büyük kuvntler Roman· 
olç~r~ Anton Ziachka, insanlık ya llmanlanna "·e petrol ha\'za.Jarına 

1' ıh: haklı mı, haklı... dotru yoldadır. Buralara yakında a\·-
buıu a ~atin verdiği herıeyden cı tayyareleri gönderilecektir. 
aj r h insanlar istifade etsin, hep• «Ylne Berlinde 5Öylendlğlne röre 
~İn a ~~ Ya§amak, ileri gitmek yakında Bulgaristan da ~gal edlle
&ıın rnuaavi fırsatlara sahip ol- cektlr. 
ttıu)'• Bundan güzel ideal olur cBlzlm askeri muharrirımlz. bu ha 

F' reketln Ana.doludan Mısıra doğru ya· 
~ ç •ltat sıra şikayetlerden neti· pılacak bir askeri taarruzun başlan· 
O t~ltarrnıya gelince iş değişiyor. gırı olup olmadığı mesele&lnde 9üp
~ r~n görüyorsunuz ki ortada heler glistermektedlr. Bu ileri har&
Sirkn ıgın hakkını du§Ünen )'ok. keti dalla ziyade Libya taarruz.una 
~ar aç :memleketin inhiııarına müzahereti lııtihdaf etttfe benzttmek· 
tıctr~ 3:8Pı1an acı acı ıikayetlerin tedlr. 
lıy0 ~ınde §U garip talebe varı· Askeri muhabir makalMlnde şu te-
İlıht · Bütün dünya bir tek elin zl Uerl sUrmektt'dlr: 

•arın · · Al d'· _ .. __ l ladık•-->'tııı a gırsın, manya un· Surlyeye k_._ yo u zor ...... 
k. h n Yeni nizamını kursun, b(l§- sonra da Flllstlne hUrum etmek mak 
•in. rkeıs onun hükmü altına gir• ııadlle Tilrklyeye karşı taarruzda bu· 

Askeri Vaziyet 
Yazan: Emekli .Albay 

Mecit SAKMAR 
Japonlarla bir anlaşma netie& 

siiıde tngWder tar&tmdan 17 Bl
rlndteşrtn IMO t&rlhlne kadar ka
patılmıt olan Btrmanya yolunun 
bu tarihten sonra, tekrar açılma· 
111 karan, mWılm akisler ayandır· 
maktadır. 

Çlnde büyük menfaati bnlunan 
Rusyanm Çine sönderdlğt harp 
maheme&lnln de se\·kedllmekte 
bulundutu bu yolun, teknr açıl· 
ması Japonyanın ln&"Utereye harp 
llln etmeelne sebf'p olac-ağını '\t'I 

~e Amerikanı~ karrpnası baJln· 
de ,ımdlld harbin dtlnya harbi 
mahiyetini aıacatını lddla eden· 
Jer vardır. Blrrnaııya, Hlndl11ta· 
nın tam prkmda Siyamla. Fran· 
11u Hlndl~nlııl arasındadır. 1987 
de Hlndlııtandan ayrı bir hükfı· 

met halini almıttır. Hlndiııtanın 

tarktan latU&aı Blnnan)'& üze· 
rinden olacaktır. 
Fransız Jllndlçlnlsl tle JaponJ 

arasmdakl anlaşma llzertne, Zwn· 
manfn Hanoy demlryolu ile. 
Çan-Kay-Ştık'ln ordusuna malze
me gönderllemlyeoetıoden, mil•· 
takti Çin b\illftmetıoln dünya 
Ue lrUbatı keePmJt 11bi idi. Şlm· 
di Blrmaoya yolunun açılmaın 

Bangon limanından Barblr demlr· 
yoluyla M.aııdalay'a ve oradan 
Zummanfu ve Palifu'ya giden bir 
otomobil ~De, Blrmanya Çinin 
Zumman eyaletine baflanmı, bu· 
lunmaldadır. Bundan ba,k& Man· 
dalay'ın cenubu ga.rbislnde lrro· 
wadl nehri vadbıinde, 19S8 deki 
randımanı senede 1 .00.000 tona 
ballt olan petn.I bavzuı, bu mın
tallanrn ehemmiyetini bir kat da
ba arttırmaktadır. 

M.anş cepheelnde ayın o-

ROMANYA 
Himaye Altına Girdi 
İngilizlere Derhal 
Romanyayı Terk 
Etmeleri Bildirildi 

... 

Romanya Petrol Ve 
Benzin Verecek 

Petrol ihracının 
Durdurulacağı 

Tekzip Ediliyor 
Yunanistana İhracat 

Ticari Sebepten 
Menedilmiş 

Ticari Anlaşmalar, Maniaya 
Uğramadan Tatbik Edilecek 
Romanyanın Yunanistana ve 

memleketimize petrol ihraç et
miyecegı hakkındaki şayia tek· 
zip edilmektedir. 

Dün .bu husuııta Rumen Tica
ret ataıesi T. Cristureanu ile gÖ· 
rüşcn bir arkadaıımıza ata§c de· 
miştir ki: 

«- Bu habere muttali olduk· 
tan aonra telefonla derhal hüku· 

metimden vaziyetin aydınlatıl 
masını istedim. 

Aldığım cevaba nazaran böy· 
le bir mesele mevzubahs değil
dir. Romanya taahhütlerini eski· 
si gibi ifada devam edecektir. 
Eski ve yeni bilumum mukavele· 
]er iki memleket araııında hiçbir 
miıniaya maruz kalmadan de-

(Devamı Sa: 4, Sil: 1) 

Ankara, 11 (A.A.) - Romanya hü =========================== 
kQmetinln Türkiye ve Yunanistan& 
petrol ihro.eatını menettlğine dair 
bu sabah gelen haberler Uzcrine An· 
kara mahatili nezdinde yaptığımız 

tahkikatın neticesine nazaran Roman 
ya hükQmetl Türkiye ile son akte-

(Df'vamı: Sa. 2, SU. 2 de) 

RUMEN 
Esaretinin 
Tohumunu 
Eken Adam 
Bugün Roman· 

ya ecnebi esareti 
altına dlltmU,, bir 
müstemleke halini 
almış bulwıuyor. 

Rwnen C8&l'etinln 
tohwnunu Demir 
Muhafızlar ekmlJ
ler, bUyütmütler, 
nihayet iş ~na 

seçerek memleketi 
kendi ellerlle ya· 
banmlara teıflllm 

etmltlerdir. Buna 
da ~Roırnanyanın 

yeniden doğnuuıı» 

demişlerdir. 

Resmlmiz Ro -
manyanın Demir 
Muhafızları teı,kf· 

!Atını kuran Kor
nelyuıı Kodreanu
yu göa~rfyor. 

19S8 mayısrndal 

Romanya, tebllke

yl görerek Demir 
Muhafızların relsl· 
Dl tutmuş \.'e klire

;e mahJdbn etmıı· 
U. Bundan yedi ay 
sonra KodrMnu 
bir «Kaçmak te
şebbilllttne strlttl• 
diye 'l-u.nılınUJtur. 

Dün Mudanganın 
Yıldönümü I di 

Armstrong'un Yeni Bir Kitabında 
Mudanya Hakkında Neler Yazılı 
On sekiz sene evvel dün, Mu- j Bu adam, Üsküdar jandarma ir· 

danya mütarekesi imzalanmııtı. tibat zabiti olarak senelerce bu· 
l l Birinciteırin günü Türk tari· 
hinde mühim bir yer alacak gün
dür. Varlık ve istiklal hakkımız 
o gün aleme tanıtılmış, Lozanın 
tohumu Mµdanyada ekilmiıti. 

9 Eylulde Akdenize varmıı· 
tık. 9 Eylulle l l Birincitc,rin 
ara.sında geçen 32 günlük devre 
tiddetli mücadeleler ve buhran· 
lar içinde geçti. Zaferimizi biz
den çalmıya çalışıyorlardı. Son
radan çıkan kitaplardan öğrcni· 
yoruz ki bu otuz iki ıün içinde 
iııalciler arasında çok şiddetli 
münakaşalar olmuıtur. (Boz
kurt) adında bir kitapla Türk ve 
inkılabı hakkındaki düflllanlığı 
nı ~rtaya koyan Armstrong var. 

General Dö Gol 
Kamerun'da 

Karşılandı 
K&merun, 11 (A.A.) - Reutcr: 

Kumandan Ducat top çekerinden 
inerek Kamerun'da karaya çıkan ge· 
neral de Gaulle, halkın tezahüratı a· 
ra.sında vsll konağına gitmiftir. 

Vali Leclerc, general de Gaulle'e 
şu sözleri eöylemi,tir: 

«Burada yttreblz iman yoktur. 
Kamerun ber lhtıınale ıa.r,ı hazırdır. 

rada bulunmuş ve çetelerimize 
karıı yapmadığı fenalığı. bırak
mamıştı. 

Armstrong ayrıca (Türkiye
dc seyahat) adlı bir kitap yaz· 
mııtır. Bu kitapta Mudanye. mü· 
tarekeııi çok yer tutuyor. Arms· 
trong bu kitabında General Ha
ringtona şiddetle hücum ediyor 
ve Anadolu zaferinden sonra şid
det yolile harekete geçilııcydi 
Mudanyanın ve Lozanın önünü 
almak ve Türkiy~yi hakiki istik
lalinden mahrum bırakmak müm
kün olacağını iddia ediyor. 

Armstrongtı bugün görüp Mu· 
danya mütarek~si hakkındaki fik
rini anlamayı çok isterdik. 

KEİTEL 
GRACIYANİ'yi 

lstihJaf mı Edecek? 
Londra, 11 (A.A.) - Reuter'ln dip 

lornatik muharriri diyor ki: 

ln.ı.'~~ o zaman herşey düzelir. ıunmak, kltın ameli bir hareket de
İçil\?IQık, düzelir, amma kimin ğlldlr. Bulgar hududundaki Türk mU
İçitı Y •lnız ve yalnız Almanya dafaaları çok ku\-vetlldlr. t11tanbulu 
titt;" Batkalan için olan netice setreden Çataka. hatları i~ bundan 
ticf:.Çe. :ıenİ§ bir ıöriife doiru da daha ~ok ku\'vetlldlr. Türklyenln 
~ birkaç tokun yerine bir tek Mya kıyıları ise kayalık ,.e barmrl· 
de C~sinden ibarettir. Hem ınaz da~larla mesturdur. Türk ordu· 
~ aç? insanlıkla olan bütün sunun cenp,·erllk vasıflan yük11ektlr 
~ atını kesmif, hakkın ve in- \e kendi dallannda bu ordu daha 
1-fe.yd her teklini bo§amıf, Şiilerin müthiş olur. Bunun içindir ki, &&ıl Ue
~fın utı..; adlı eserinde Franz ri hareketin hedefe erişmek için lıı· 
'-de. dan ifade edilen ve mak• kendertyeden 400kUometre uzakta b11 
'-n ~ için her kötü vuı· lunan kuvvetler dururken 1600 kllo· 
~ lrluba}ı bilen bayat felsefe- metre yürüyecek kuvvetler tar&frn • 
'irr!..'!~e abli.ki temel diye dan yapılacafına inanmak biraz ~ 
'd~-:--h-.lllf' bir aç ... Yeni nizam tür.» 
~ e.r aldığı yerde o yerin Muhabir şunu da HA.ve ediyor: 

nunda yapılan SlliJdUz Alman 
hllcurnu, çok miktarda av • 
cı hlmayet1lnde olarak gelen ve 
çok yüksekten uçan bombardıman 
ftlolan tarafından yapılmış ve her 
Ud taraf dörder ta3 yare kaybet· 
miftlr. 10/11 gecesi Aima.a hücu· 
mu tlddetll bir tempoda olınU§ 
Taymla'den prbl tncUtereye ka
dar böyük bir uhayı kaplamıştır. 
Hacbln Ok maarif kurbaııı 9/10 

Bllkre.ş, 11 (A.A.) - Reuter: ln··-------------

G. de Gaulle fU c.vabı vermiftir: 
cKamenuı, mikemınel bt· mlMl ol· 

mqtur. Burada Htttertn cKavgam• 
kttabındao bir cümleyi tekrar ede
ceğim: 

Alman Genelkurmay Bafkanı Ma· 
r~ Keltel'in şimali Afrika harekA· 
tını sevk ve idarede mareşal Gru.ia
ni'yi istlhla.f edeceği hakkındaki ha
ber diln Londra.nm bazı mahfillerinin 
nazarı dikkatini oelp etmişttr. Bu
nunla beraber bu haber Roma ve Ber 

lin tarafından ırllr'atle tekzip edllmlş 
tir. 

Bu şayialar, mıhverin hakiki mak· 
aat ve hedefl~rinl gizlemek için kul· 
landıkları bir Alman prensibidir. 

~Ole haktan mahrum bir aürü cEğer TUrkiye ulmklr davranrr· 
.4,\'t\ı muamelesi ediyor ve o yeri sa, uzun mesafelerden yapılacak ha· 
~~ devletlerinin uzak kıta- 1va. taa?Tuzları haricinde hiçbir 9f!Y· 
~ılc 1 müstemlekelerinde yap· den endişesi olmamak lazımdır.> 

trı ları telrilde sömürüyor ••• 
•ı '1ını IOn nıiaaJ Romanya... Ora
'-" le l' .tınmaz petrollere inbi
~nuluyor ve bizim henüz 
~'\ kebi kurumıyan son tica
aoı:1-trnanımn feahinden hah-

)' UYor, 

le d alnız rnünferit, canlı miısaller
bad ~ f almıyoruz. İtalyanın mü
'tk: c .er ve döviz nazırı sinyor 
lcriıı~dı, nıihverin iktısadi hedef
"c eı· hırn bu sırada ilan ediyot 
katırı Rer dünyada gafil ve safdil 
l't\ait ı~s.a onların da gözünü aç· 
l'lat1 b~1~. Stefani ajansı bu beya• 
d, b Ulun dünyaya ilan lutfun
tırı111 ulu?uYor. İtalyan nazırı, ya
)or: f).~hvcr nizamını tarif edi· 
bıılurı unyada iki hakim millet 
l'ırı f acak, dünyada yalnız onla· 
!)ar~rınanı okunacak, onların 
•ııcak geçecek. Diğer milletlerin 
Çebi! kendi hudutları içinde ge· 
elit, İk~k ~İr mahalli parası ola· 
lctlcr 1 rnıhver devleti diğer mil
•ı lt llraaında bir mertebe sıra
k,d~:ahklar, onlara diledikleri 
Ytrı1 k 8 rn madde verecekler. 
töteg· endi iktıııadi sistemlerinin 
ela çı 

1
°larak onları kırbaç altın~ 

. Sina 1ıtıra~akla~, _inletecekler ... 
rıua: Ylr Rıkardı bır noktayı he
fl'ıı.ıy an 1Yacak mevkide bulun
t'rı.ih:r ki eğer beklendiği gibi 
qltı ~r Rale!?e ederse ortada ni· 
tek lllllacak iki millet değil, bir 
llac,k 1 et, :Yani Almanya bulu
li?horı' ltal~a suyu çekilmiş bir 
lt,l;y., Ribi hakaretle atılacak, 

n nazırının bahsettiği kö
(l>evamı: Sa. '· su. " te) 

AMERİKA 
Harbe 

Hazırlanıyor 

Amerikanın Berlin 
Maslahatgüzarı 

Geri Dönmeyecek 
Va9ington, 11 (A.A.) - 1sti'8-?'e 

için Va9ington'a çağtrılan Berlinde· 
ki Amerika maslahatgüzarı .Alek
sa:nder Kirk'in Berlin'e dönmlyeceği 
bildirilmektedir. 

21 bin tayyare ıamarlandı 
Vaşington, 11 (A.A.) - Harbiye 

nezareti 17 tayyare fabrikasını ken
dilerine. eiparl9 edilen 21,000 tayya. 
renin imalini teııri için günde 2( sa
at çal14mıya davet etmiştir. 

23 ihtiyat taburu Pasifik 
sahillerine ıönderiliyor 

Vıı..şington, 11 (A.A.) - ./.merlkan 
bahriyesine mensup 23 ihtiyat taburu 
7 teşrınlsaniyıı doğnl Atlas ve pasl· 
fik sahilleri üzerinde kendilerine ta
yin edilen noktalarda bulunmalan 
için emir verilmiştir. 

Amerikada yeraltı hava 
meydanlan yapılacak 

Vaşington, 11 (A.A.) - D. N. B' 
Ajansı bildiriyor: 

Harbiye Nazırı Stımson, Hawai 
(Devamı: Sa. 4, SU. ' t~) 

(Devamı: Sa. 4, Sü. 6 te) 

İngiliz Filosu 
Cherburg'a 

Hücum Etti 
65 Kilometreden 

Görülen Yangınlar 
Çıkarıldı 

Londra, 11 (A.A.) - Ami· 
rallık dairesinin tehliii: 

Pertembeyi cumaya bağlıyan 
gece, İngiliz donanmuına men
sup ağır ve hafif kuvvetler, düt· 
man İfgali altında bulunan Cher
bu~g limanını bombardıman et
miolerdir. Daha evvel, bir tayya· 
re kqfi eanaııında burada bir 
düıman gemileri tecemmuu oldu
ğu bildirilmiltir. Bombardıman 
muvaffakıyetle tetevvüç etmiotir. 

Salvoların hedefler üzerinde 
teııirli. surette patladığı görülmüş· 
tür. Bu salvolar neticesinde çok 
büyük yangınlar çıkmıttır. Bu 
yangınlar, $emilerimiz dönerkeıı 

65 kilometreden de görülmüıtür. 

Gem:Jerimiz, gerek hedefe yak
laşırken gerek hedefi bombardı
man ederken düşmanın hiçbir 

mukavemeti ile karfılaşmamış-1 
lardır. 

giıtercnin Bükreş elçiliği, bugUn bU
ttln İngilizlere derhal Romanyayı ter· 
ketmeleri hal<Jwıda talimat vermilJ!· 
Ur. 

Bükreş, 11 (A.A.) - Reuter: 
Alman kıtaatı bugün Braşov

da beklenilmektedir. Alman ekal. 
liyeti bunları karşılamak için ha
zırlanmakta, Hitler gençliği tq
kilatı azalarına game haçlı be.y
raklar dağıtılmaktadır. Tamşu· 
varda ve Tuna limanlarından Or• 
aovada bugün Alman lutaatının 
gelmesi beklenmektedir. 
Londrada bir Rumen hükiımeti 

mi tetkil edilecek? 
Bükreı. 1 ! (A.A.) - Retiter: 

(De,-aını: Sa. '· SU. s t.e' 

~j 
Otobll we Tram,,., 
Şileye, Silivriye, Edirneye 

iıliyen hatta Boğazın Rumeli 
kıyııı;na yolcu ta§lyan otobüı
l~ri, seyrÜsefer zabrtası sık. sık 
kontrol ediyor. Durdurup içe
rideki yolcu adedini Hyıyor. 
lstiaptan fazla ise adet, nısabı· 
na indirilmeden yol v~rmiyor. 

Umumi selamet namına ne 
güzel şey! 

Tramvayların da Belediye• 
ce tesbit edilmiş bir haddi var. 

Lakin o-nlan durdurup tet• 
kik eden yok 1 Otobüslerin bl.l 
kontrolü onlarda kaza vukua 
geli§inden ise tramvayları da 
kontrole tabi tutmak için bir 
tramvay kazası olmasını mı 
bekliyoruz. Yoksa tramvaylal' 
Belediyenin yabancısı deği}dir 
de ondan mı~ 

Başvekil Yeni Sovyet 
Elçisini Kabul Etti 

Ankara, 11 (A.A.) - Başvekil Dr. 
Refik Saydam bugün saat 11 de yeni 

Sovyet bUyUk elçisi M. Vinigradov'u 
Bqvek!lette kabul etnU.ftir. 

c«Blr m.Ulet mağlfıp olablllr. Fakat 
ba mUlet ve bunu tdaı'e edenler mai· 
IM>lyetl kabol edecek oıurı.nıa. o za.. 
man ebedtyen mahvolmut olur. Hal· 
tnııd bir avuç lna&n d&bl bu mağ~
blyeti kabal etrnl~ olursa, o za.. 
tnaaönafı kapdan açık kalır. 

Almanların bu~dan sonraya ait 

niyetleri hakkında artık hiçbir ftlphe 
yoksa da h!di8eler matbuatta çıkan 
bazı havadiaıerln tahmhı ettirdiği ka 
dar BUr'atle ~tedir. 
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Peynir Satışında 
Gizli Noktalar 

SA Y 1 M G ON O )Kitap Darlığı Neden 

MOallimsiz 
Mekteplerde Çifte 
Tedrisat Yapılacak 

Komisyona itirazlar Vakit 
Kazanmak için. Yapılıyor 

Doktor ve Ebeler • • • · 
Vazife Görecekler llerı Gelıyor 

lstanbul Maarif Müdürlüğü 
tedrisat vaziyetinin tanzimi için 
bazı kararlar vermiıtir. Bu me· 
yanda muallimleri askere gitmiş 
olan mektepler de gözönünde tu
tulmu§tur. Bu gibi mekteplere 
ve.kil tayinine imkan bulunmadı
ğı takdirde tedrisat mektebin di
ğer muallimleri tarafından idare 
edilecektir. Eğer bu da mümkün 
olmazsa mevcut muallimler çifte 
tedruat usulü takip etmek •ureti· 
le ders okutacaklardır. 

Murakabe komisyonunca be· I buzhanelerinde ve kısmen de 
yaz peynirlere konulan ve vaki Trakyadaki buzhanelerde, stok 
müracaat üzerine yeniden tetkik· halinde bulunan peynirleri, Trak. 
ler yapılıp tasdik olunan fiyata, yadaki müteahhitlere muvazaalı 
ikinci bir itjraz daha yapılmıştır. bir surette devir ve bu suretle bir 
Bu itiraza önayak olanlar, büyük emri vaki ihdas etmektir. 

Sayım günii açık bulundurula
cak eczahımelerle vazife ha11nda 
bulunmaları icap eden hekim ve 
ebelere ait liste hükumet ve be
lediye sıhhat müdürlükleri tara
fından kaza kaymakamlıklarına 
gönderilmiıtir. Bu listeye naza· 
ran vazife alacak alakadarlar 
Sayım günü Belediye merkezle
rinde hazır bulunacaklar ve mü
racaat vukuunda derhal faaliye· 
te geçeceklerdir. Bundan başka 
ayni günde her Belediye merke
zinde lüzumu kadar haeta araba
sı bulundurulması da takarrür 
etmiıtir. Bu işler Belediyeye ait 
vesaitle Beledrye hekimleri ve 
ebeleri tarafından görülecektir. 
Bundan baıka hükumet hekimle· 
rile sıhhiye memurları da o gün 
mensup oldukl~rı kaza merkezin
de bulunacaklar, lüzum ve zaru
ret hasıl olduğu takdirde bunlar 
da çalı§Clcaklardır. Sayım günü
nün pazara tesadüf etmesi hase
bile o &iin her mıntakanın nöbet
çi eczahaneleri de açık buluna· 
caktır. Sayım tetkik bürosu, Sa
yım gÜnÜ serbest sczmiye mezun 
olmak üzere her gazeteden dör-

Taşra Bayilerine Fazla Kar Bırakıldığı 
Halde Kitap Olmaması 

Yüzünden lstanbuldan Tedarik Ediliyor peynir tüccarları ile bakkallar ve Bu tüccarların adamlan Edir· 
küçük esnaf arasındaki toptancı- ne ve Knklarelindeki müteahhit
lardır. Yapılan bu itirazı da na- lerlc anlaımıya gitmişlerdir. Ya
~arı dikkate alan murakabe he· pılaeak bu anlatmaların, resmi 
yeti, üçüncü defa olarak tetkika- ve8ikalara istinad ettirilip ettiri-
ta haf]amııtır. lemiyeceği malum değildir. 

Maarif Vekaletince ittihaz edi
len kararlar hılafına olarak ls
tanbul kitapçılannın yok yere 
ortaya bir kitap buhranı çıkar
dıklan ve kütüphanelerde mev• 
cut kitaplardan mühim bir kı•· 
mını m~alli ihtiyaç gözönünde 
dururken taıraya _gö!}derdikleri 
söylenmektedir. Günün en mü· 
him ihtiyaCIDll temas eden bu va
ziyet,. ka.1f1sında yapılan tetkikle· 
re göre: 

maktadırlar. Taıraya ıönderilen 
kitaplar hakkında kitapçılar: 

- Vekalet lıtanbul bayileri
ne yüzde on iki ve taıra bayile
rine de yüzde on sekiz nisbetin
de kir bırakmaktadır. Bu açık 
hesap karııaında herhangi bir 
taıra bayii kendisinin daha bü· 
yük karla satacağını bildiği 
kita-bı İstanbul kitapçısından ta· 
bii olarak istemez. Buna rağmen 
bugün İzmir ve Samsun gibi res
mi yayınevleri bulunan yerler
den bile fiyatlarına bakılmıya· 
rak İstanQuldan kitap istenilme)c
tedir. Bu itibarla kitapçılarca, ku
surun ne kendilerinde, ne de 
Maarif Vekaletinde olmayıp, Ve
kaletin bu işe memur ettiği teı· 
kilatın kitapları zamanında ye· 
tiştirememiı olmaııı iddiaya mev
zu teşkil etmektedir.> 

Piyango TaUbWerl 
Verilen malumata göre, bu Ancak muvazaalı bir §ekilde 

itirazlarda gizlice amil olanlar, devredilmek istenilen peynir 

Milli Piyangonun 7 1ıktepin 9.0 
çekilişinde 80 bin liralık bUyUk 
ikramiyeyi Diyarbakırd& I.Alebey 
mahallesinde bekçi Jı. r 1 f D u r· 
m u ş ve tuh&fiyeci M u s t a f a 
Bozay, 20 bin liralık ikramiyeyi de 
9276.( numaralı bilet sahibi Adana.da 
birinci orta okul öğretmeni Turgut, 
10 bin liralık ikramiyelerden birinci 
90M7 numaralı tam bilet sahibi Bur
dur tahrirat kAtlbi YU8uf Ersanlı, 

diğer 10 bin liralık ikramiyeyi de 
0029 numaralı bilet sahibi İstanbul 
Parmakkapıda emekli general Fuat 
haremi Nermin Dalayman kazanmJJ· 
!ardır. 

adetleri dördü gcçmiyen büyük 
peynir toptancılımdır. Maksatla- stoklarının miktar itibarile, mü· 
rı da, bu arada kazanacakları va· teahhitlerin taahhüt ettikleri mik
kit ve fırsattan istifade ile, elle- tardan kat kat fazla olduğu aöy
rinde olan ve kısmen İstanbul lcnmektedir. 

Kömür Nakliye 
Ucretlerine 

Zam Yapılacak 
Ankara. ll (Telefonla) - Birkaç 

gUndenberi muhtelif VekAletlerin mu 
rahha.ıılarmdan mürekkep olarak MU· 
nakalAt Vekiletinde çalışan ve 
memleketin muhtelif mmla.kalarma 
Bevkedllecck kömUrUn nakil ücretini 
tesbit etmlye uğraşan komisyon, işi· 
ni bitirmiş ve 1JU kararı alınış bulun
maktadır: 

t~tmenin levazımından olan bazı 
maddelerin son aylar zarfındaki te
reffüU ve loş havalarının rnUnakalAt 
tberindeld tesiri nazarı itibare alı
narak kış tarifeelne yüzde on um 
yapdacaırtır. 

Bu 8Uretle evvelce Zonguldanlrtan 
latanbula 225 kuruşa aevkedllen blr 
ton kömlir 250 kuruşa sevkedilebile
cekttr. 
Ayrıca tarife Mar.mara limanları

na 276, lzmtn 290, .Mersine de 355 
lturu.ş olarak d~ektir. Bu ka· 
rar KUnakalAt Vekilinin tasdikine 
armhmmuftur. Kabul edilir edilmez 
Koordinaayon heyetine gönderilecek
tir. 

Kastamonu ve 
Çankırıda Yer 

Sarsıntıları Oldu 
Kastamonu, 11 (Husu8İ mu

habirimizden) - Bu aa:bah, saat 
3 Ü 35 geçCı orta şiddette ve 8 
saniye aüren bir ıelzele olmu§tur. 
Kayda değer hasarat yolctur. 

Çankın, 1 1 (Hususi muhabi
rimizden) - Sabaha kuıı aaat 
3,35 de tduimizde hafif bir yer 
sarsıntısı olmuştur. 

Safranbolu, 1 1 (A.A.) - Bu 
sabah üı;ü Jmk geçe he§ saniye 
süren fiddetli bir zelzele olmu§· 
tur, hasar yoktur. 

Ahşap Sinema Binaları 
Tadil Ettirilecek 

Belediye Fen 1 leri Müdürlüğü 
tchrımizdeki sinema binaları 
hakkında Belediye zabıtası nİ· 
zamnamc8ine bazı kayıtlar konul
masını dü~nmüı ve lüzumlu gö
rülen cihetleri te8bit etmi~tir. Bu 

meyanda ah~ap binaların kaldı
rılması da vardır. Umumi mecli

se sevki zaruri olan bu kayıtlan 
meclis kabul ederse ahşap sine
ma binalarının kargire tahvı1leri 

için alAkadarlara lüzumu kadar 
müddet verilecektir. 

Kuponlu 
Müsabakamız 

Bitti 
Dün kuponlu müsabakamızın 

nıhayet bulduğunu yazmı~. mü
sabaka auallerile hediyeleri tek· 
rarlamıştık. Okuyucularımızı bir 
yanlışlığa ve yorgunluğa eevket
memek iı;in verilecek cevapların 
ne şekilde yazılması İcap ettijini 
de bugün tekrar bildiriyoruz: 

Müsabakaya dahil olan yirmi 
maddeden bazılanndaki ifade 
dotrudur, bazılannd~ -yanlı§br. 
Maddeyi ayn ayn yazmadan sa
dece numaralan sıra ile yazmak, 
berbirit°' hizasına dogru veya 
yanlıt veya sadece D veya Y di
~ itaret etmek kafidir. Cevap
lar on beıer kupon ile beraber 
ayın 31 inci ,ününe kadar eli
m.izde bulunmahdır. Anlamadı· 
imız bir nokta vana biae a«u· 
nuz. 

Polonyadan Alacakll 
Bulunan Tüccarlara 
Tediyat Yapılacak 
Ankara, 11 (Telefonla) - Htlkil· 

metimlzin yaptığı teşebbUsler Uzerine 
Polonya bankasile CUmhuriyet Mer· 
kez Bankası arasında bir anlaşma 

husule gelmiştir. Bu anlaşma yarm 
sabah Hariciye VekA!etinde imza e
dilecektir. Anlqmaya gôre harpten 
evvel Polonyaya mal aevketmek sure 
tile veya diğer ııcbeplerden dolayı a
lacağı olan tüccarlara gönderdikleri 
mallara vesaireye dair veııikalar gös
terdikleri takdirde Cümhurtyet Mer
kez Bankasınca derhal tcdlyat yapı
lacaktır. 

Ticaret VekAleUnin şimdiye kadar 
tebUt etti#ine nazaran Polonyadan 
altı yedi yüz bin lira arMmda alacak 
lr bulunmaktayız. 

Dfter taraftan Ticaret VekAJeti 
tUccarlar tarafından veıııika gösteril
dlti takdirde yarından itibaren te
diyata hışlanmam için Myttez Ban
kasına emir vermiştir. 

Müddeiumumiler 
Arasında Değişiklik 

Yapılacak 
Ankara, 11 (Telefonla) 

Adliye Vek.ileti hikiın ve müd
deiumumiler arasında genif mik
yuta bir deiitiklik yapmaktadır. 
Hazırlanan kararname Reisicum
hur tarafından tasdik ec:lilmek. 
üzere Baıvekalete verilmiştir. 

Bir Çivi Mabteldrf 
M••Mw Olu 

Antalya, 11 (A.A.) - Ucu
za aldığı çivileri pahalıya aatmak 
suretile ihtiklr yaptığından dola
yı Asliye Ceza mahkemesince 
mevkufen muhakemesi yapılan, 
Birlik müeueaesi ,eriklerinden 
Sabri iki sene teb'id ve 500 lira 
para cezasına çarpılmııtır. 

BELEDiYEDE 
l'apılacak Sıtınaklar - Beş vilA· 

yetimizde yaptırılacak olan btiyük 
mikya.ııtaki sığınaklar hakkında he· 
nUz lstanbula tebliğat yapılmamış

tır. Bu hususta verilen .karar meya
nında şehrimizi ilgllendlren hususlar 
olduğu görülürse derhal faaliyete 
başlanacaktır. 

der muharrirle bir baımuharrire 
vesika verilmesini de kararla~tır

mııtır. Büro alınan tedbirleri son 
olarak bir daha gözden geçirmek

tedir. 

Bir Gül Yüzünden 
Bir Gene Oldü 

' Eyüpte oturan gümrük memurla-
nndan Abdullahm on blr yqmdald 
Jozı Nurten bahçelerinden bir gfil 
koparmış ve, aktardan dantelA tığı a
lıp evine giderken kahvehanenin ö
nünde oturan Hurşit isminde bir de
llkan1ı ClnUne çıkarak: 

- GUIU koklıyacağrm! Demiş; gU

lli koklatmak istemlyerek muka'Ve
met eden Nurtenln elindeki tığ Hur
şidin dizine batmıştır. Tıtm yeri der
hal şişmiş ve Hur11idin hutaneye kal 
dırılmaııına lUzum göeterllmlftir. Ya
ralı hllBtanede tedavi edilirken çık

mak ist.P.mlş. fakat hastane kendisine 
dışarı çıktığı takdirde doğacak her· 
hangi bir tehlikeden dolayı rnesull
yeti füıtUne alacağı hakkında bir se
net lmzalatmfllır. Hu,.it hll8taneden 
çıktıktan bir müddet ııonraiSlm{lştUr. 

İkinci ağrr ceza. mahkemesi dUn 
ölüme 'sebebiyet verdiği iddia edilen 
Nurtenin duruşmasma bqlamıştır. 

Tabipler Nurtenln tank ve mümeyyiz 
olduğunu ııöylemlf)erdlr. Nurtenin a
vukatı Etem Ruhi bu Taporun ma· 
l~ olduğunu ve herhangi bir dok~ 
run bir çocuk hakkında tarik ve mU
meyyiZ diye rapor vermeetnln kanu
na uygun olmryacafmı bu lfin adil 
tıp mecllatnde ya.pılmuı lAzun geldi
finl ııöylemlştir. Müddeiumumi Fe
ridun bu talebe lftirak ettifi için da· 
va Wik edilmiştir. 

MÜTEFERRiK: 
Mimar Mektebinin tmtlhanlan -

üç gündenberi devam etmekte olan 
GUzel San'atlar Akademisi yüksek 
Mimarı Şubesi kabul imtihanları 

dUn bitmiştir. Bu ııene mektebe alt
ınJf talebe almacak olmasına ra.A"men 
rnUaabakalara 120 kiti ittirak ctmif
tir. Neticeler bugün ilin edilecektir. 

Vekalet 940 ders senesi başı
na kadar mekteplere ait resmi 
kitap listefline ve kitaplann üze
rine o kitabı yazan muharririn 
ismini koymamı~tır. Halbuki bu 
seneye ait kitaplarda muharririn 
ismi de bulunmaktadır. Kitap 
mubayaası için kitapçılara baı· 
vuran talebeı muharrir isimlerini 
tasrih etmek suretile kitap iste· 
mektedirler ve bu tekildeki ki
tapların mevcudu azdır. Kitapçı
lar ayni muharrir tarafından ge
çen sene yazılan ve üzerinde ismi 
bulunmıyan kitabı talebeye gös
terdikleri zaman talebe, muharri
ri meçhul olan bu kitapları alma· 

Kış ilk Kum aslar 
Saklanıyo r 

Kışlık palto ve mantoluk yUnlU 
kumqlar, piyasada h!Dedllecek de
recede a.zalrnJştır. İhtiyacı olanlar 
aradıklarını bulamamakta, bulduğu 

yerde de yüksek fiyat laleplerile kar· 
şılafJTlaktadır. Milll fabrikalarımızın 
İstanbuldaki toptan satış depoların

da. yün kumqı 11toklan mevcut ol
duğu halde bu kuma.şiar piyasaya ar-

zedllmemektedir. Bu ııebeple, birçok 

kum~ılar, yerine koyamıyacakları 
dUşünceBile ellerindeki malları sat -
maktan ziyade ilerial için aaklamıya 

mütemayil görllnmektedlrler. 

Noksan Pide 
Çıkaranlar 
Yakalandı 

Eınniyet Altıncı tube müfet
tifleri, ıehrin muhtelif semtlerin
de yapılan tetkikat neticesinde, 
bazı fırınların ramazan münaae
betile çıkarmakta oldukları pide
leri noksan çıkardıklarını gör
müıler ve bunları mueadere ede· 
rek fırıncılar hakkında muamele 
yapmıılardır. 

Pide çıkaran fınnlar mütemadi 
bir kontrola tabi tutulacaklardır. 

Otomobil Kazasın da Bir 
Adamın Bacağı Kırıl dı 
Tepebqında M~tlyet caddeein

de Kolmenkos apartımanı kapıcısı 

Şemseddin, Tepebaşında Empertal 
oteli yakininden geçerken 2138 nu
maralı Fedainin !dareı1indeki taksi o
tomobili kendisini'! çarparak altına 

a.Imı11 M.ğ bacağı kırılmış her iki ko
lundan da ağır ııurette Yaralanmış

tır. Yaralı Beyoğlu hMtancsine kal
drnlmış ~ör yakalanmıştır. 

Kitapçılar ilk, orta ve liselere 
ait kitaplardan bir kıımının ls

tanbuld.a hiç bulunmadığını ve 
diğer kısma ait olanların da 
mevcudunun pek u olduğunu 

aöY.lemektedirler. 

2526 Asker Ailesine 
Yardım Edilecek 

Asker aılelerine yapılacak yardım 
hu.8U8unda kaymakamlardan mUte
fekkil komisyon tarafından hazırla • 
nan projenin belediye muhıuıebe mU· 
dUrlUğU tarafmdıın tetkikstı ikmal 
edilmiş ve proje de.imt encümene iııde 
olunmu~tur. Tetkikat neticesinde hA· 
len lııtanbuldıt yardmıa muhtaç 2526 

aile bulunduğu anla~ılmı~trr. Bunla· 
ra ve başkaca lüzum görtilenlere ya
pılacak yardmı miktarı senelik heııa
bile bir milyon sekiz yüz bin lira ka
dar tahmin edilmektedir. "Bu para 
vatandaşlıınn kazanç vaziyetleri göz 
önünde tutularak l!ıhşll edilecektir. 

Romanya dan 
Filistine Muhacir 
Akını Başladı 

Romanyadal) Filistine ıitmek 
üzere bir muhacir kafilesi §ehri
mizden geı;mittir. Yüzlerce mül
teci de henüz ıehrimizde bulun
maktadır. Kızılay kendilerine ek· 
mek ve yiyecek tevzi etmİ§tİr. 

Bunlar da yarın buradan hare· 
ketle Filistine gideceklerdir. 

ADLiYEDE: 
Yolda Ölen Çocuk - MUddelumu

mtlik dün füphell bir ölUm tahktka
tlle m~gul oldu. Edtmede oturan Yu
danm on bir yqmdald oflu Nesim 
Edlmede haataı.aronış, babaat ve a
nası çocuıtu bir otomobile koyarak 
tedavi ic;in İlltanbtila gelirken çocuk 
Yedikulede ölmUştUr. Babaıımm id· 
dlaama göre Nesim hoca&ndan yedi
ği dayak üzerine hastalanmıştır. Ta· 
bibi adil Enver Karan cesedi muaye· 
ne etmiş ve morga kaldınlmasma lU 
zum g&rtennlftir. 

POLiSTE: 
Vtü ne Arkadqını Yaralamış -

Çic;ekpazarında Haraççl hanında 

gömlekçi Ohannes bir gömlek mese
lesinden çıkan kavga neticesinde ay
ni yerde çalışan Nesim ve Yudayı titu 
ile yaralamıştır. 

Damarları Kesildi - Yenlköyde Is· 
kele caddesinde bakkal Panayotun 
yanında çırak Pandell, dUkkAnda te· 
mlzllk yaparken camekln üzerine 
dUşmU., ve kırılan camlarla bilek da
marlarını kesmiştir. 

Vagon Altında Kaldı - Şehremi

ninde oturan ve Yedikule devlet de· 
miryollan atölyesinde çalıışan Ya.şar, 
vagonlann manevra yaptığı sırada 

vagon altına dU.,erek sağ ayağının 

parmakları kesilmiştir. 

Bir Ço<'uk Kaynar ~odan Haşlaıı· 
dı - KasımpaŞ!J.dııı. Aşıklar çıkmazın

da oturan t5alılhaddlnin 2 yaşındaki 
oğlu Mehmet üzerine kaynar ııu dö· 
kUlerek muhtelif yerlerinden başlan· 
mıştır. 

Bir tı:ıçl Yin~ten DüttU - Bomon
tl bira fabrikasında. Çalı\lftn Sadık og 
lu Mustafa tamir etmek iı;ln çıktığı 
vinçten düşerek sağ kolu kırılm~ 

ve başından ağır surette yaralanmış
trr. 

Bir Kulübe Tntu,tu - Yedikule 
Kazlıçeşme Kirişhane sokağında 1:'1 
numaralı Altıparmak deri fabrikası 
bahçesinde bir kulUbe içinde rugan 
yağı 'kaynatılırken kazan parlamış 
kulUbe kısmen yandığı halde ııandü
tUimüştUr. 

T A BViM 

12 nkteşrin 1940 
CUMARTESi 

YIL: 11140 ·AY: 10 • GVN: 286 
BUMl : 1856 - EYL'tJL : %9 
HİCRi: 1369 - Rama&an : 10 

VAKİT VASATI EZANİ 

-
GÜNEŞ: 6.07 12.29 
ÖÔLE : 12.01 6.2. 
İKİNDİ: 15.10 9.33 
AKŞAM: 17.36 12.00 
YATSI: 19.07 1.30 
İMSAK: 4.25 10.52 

John Keşfi ni Polisten Gizliyor 
- Acayip olan nedir! Diye soran a.raa.ııı,a polls, ara

banın kaldırımın kenarına l;le'kilmealnl emretmlf 'Ve başka 
bir polis arkadaşını çaktrarak nokta vazifesini oaa de'\.Tet
mlş, araba ile ~1lkttnU dotru karakola ptünnlf. 

~-MAVi-~ 
PORTAKAL 

perdenin ortuı ldJ. Aynlab bir saat Juıd.ar olmuftu. Karan
" Jıkta tekrar Heleıı'in flllnl tuttu ve teMıeellm ederek ona 
baktı-

Blru Mnra perde kapandı. Mutat aım,Jar J'lae etrafı 
çılllatryordu. 

.John ııordu: 
- Arabacı bu I~ ne diyor! 
- Bir fflY demiyor. Elindeki euak muntazam, her teY 

yolunda.. Götürmek için undddan J1lkletmı,ıer, eline de 
bir adre8 vermişler. Baf1ta bir 94'7 bllmlyor. 

- Demek ki, bir korkun~ clnafet daha... 
- E\·et, C'o,·ent Oardeade üç sün içinde- üç cıtnayet. Gaz&o 

telerln ağt.ından na.sd kurtulacaiız bilmem. Kerkuaç bir 
§ey ... 

-C'esedln U8tünü aradınn; mıf 
- Aradık. Bir kAtıt par~ı bile çıkmadı. Teni iaml y.., 

:ı.ılı olan yerleri btıe fllbl9edea kt!BmJşler .. Her tflY lpttdadan 
düşllnWmtt,. 

Evam, John'un koluna J'lrenk onu bltt,ık odaya götürdü: 
- Şimdi anlatınız. dedi. 
.Tobn hayretle me.'"Durun ytiaUae bakarak Hetu. ı;,·ans 

eö:ıUne de,·am etti: 
- Siz bana mutlaka tıir ~yler anlatabutnlnlz, 
- Benim bir feyler blldlJlme mi htlkmetttaiz f 
- Htlkmetmek detU, buna emlnlm. 
- Yaml17ermı11nız. Evans. Kazara aokakta bir cMet tıul-

dUlll diye benim. blltün hu clnay•t ıdlaUMlle alAllaın var mı 
uıuıedl7onmma f Hele bu son iki ~ lllo .....,.._._ 
dım. Tabii ben de alzln &1bt merak lçlndeybn. Ve bu esrar 
perdesini kaldırmak 18ttyonun. Fakat bu beıllm , ·azltem 
değil. 

- :Merak ettttlnld al:ı de itiraf ediyorsunuz ya.. 
- Evet, fakat ba merak telıllkell bir şey deftl". Polisin 

itine karışma.I: istemem, ben amatör olarak çalışıyorum. 

YAZAN 

Wi11iam J. MAKiN 

-Ya ..• 
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- E,·et, ır.ırf bu ite yakından alAka duyuyorum. Bir me-
lele keşfettim gibi ... 

- Bu meseleyi ötreneblllr miyim f 
- Hayır, henüz 84SyUyemern. Fakat belki yakında alzdeıa 
yardım lstlyecejim. 

- Bel.ki o zaman geç olacaktır. Unutmayınız ki, poU. 
müfettişi Marfmon da tek ~ına blr DJeHle keşfetmek me
rakma kurban l'lttL 

John gillerek: 
- Bu derai unutmam. Dedi. 
E,·anıı genç adamdan fazla bir teY otreneml;yeceğlnl hll· 

&etmişti. Artık yapacak tılr teY yoktu. Jotuı da gitmek • 
tlyordu: 

- Operada bir a.rkadq bıraktım. Gidip nnu bıılnıalıyım .. 
- Mis Helen delil mi? 
- E"et. 
ı::vans elilfl otE-Jd oda) ı itaret ederek: 
- tı:erideld tefden \'e bütün bunlardan ona babeetmeee-

nlz daha l3i olur. 
- Bu akşam ben ll0;)1emeın. Fakat ;)&rl D cazetelerde o

kunıa& mıf 

- !:\•et, hakkınız var. Gaz.eteler bunu yazacak. 
John oradan ayrıldL Hemen tiyatroya döndü. 'Oçlinciı 

-9-
PIRLANTA YtlZO'K 

- Blr pırlanta y11zük satın almak istlşonsm. 

- Peki efeadlm, aJ:ıe birkaç tane~ de befenl-
nız. 

8trand caddesindeki küçük kayumca dttkkAnla.rmdaa bl· 
rlainde bu muhavere caeyan ediyordu. Mti!teri bir pırlan· 
ta ytlzftğü kllçttk ııe.rmatma geçirip bUJyordu.. Ytbük bl· 
raz ada gelnılştt, bafkalannı da prova etti. Dük~ aordu: 

- YDztittl bir kadro lç1ıı mı abyonanm f K~ PM· 
ımıtouza proft ettittnlze göre. •• 

- Evet.. YaaL. Ben de henüz bllmJyorum. 
Jobn bu aözlert uabl bir tavırla eöylemif ti. J>tilrlrAacuua 

merakı aJnlrlne dokwun119ta. Keıac&ini Amerika fllnalerin. 
deki artlatlerden birisine mi benzetiyorda f Haal aevawaı
ne lzdh·aç teklif edip de senç kız evet der demflZ eeblndea 
yözijtii çıkaran cinaten adamlar -

Dllkklncı bekledltf yağlı mUşterlyl bulmadı. Çiinkii JÜ
tin ~veli büyük tek taşlann yerine .John buft bir aıtm 
halkaya geçmt, küçUk bir tat &flÇm!ştf. 

Bununla beraber dUkkAneı yine neulreti elden bırakım-
yara.k: 

SIVASf 
DCMAL 

Mihverin Uzak 
Şark Cephesinde 

Yazan: M. H. ZAL 
la ugüne k~dar İngiltere ti· 
ıg k•f' zak Şarkta mesele çı ııtıl 
maktan çekiniyor. JaponY~11 
hatırını ho§ etmiye çalı§IY0 11 
İngiltere, Birmanya yolu~. 
Çin harp malzemesi için k.• bt 
nacağına dair, bu gidiı .. '".ı· 
olarak, üç aylık bir taahhut 
tına da girmişti. 

Taahhüt müddeti 18 ilkt~ 
rinde bitiyor. Eğer Japonya yd~ 
ki vaziyetine devam et~·dii· 
İngiltere de belki bu taah~U de 
nü yeniliyecek, zavallı Çin iiP' 
müşkül vaziyete dül\!ecekti. Ç rt 
kü Hindi Çininin Japonlar t~ iO 
fından işgalinden sonra çııı 

11 
nefes almasını temin ede_n ~ 
mühim yol zaten elden gıtııl 
tir. 

Japonya üçüzlü bir rrıih~ 
kurup açıktan "!-Çığa dü§ftl&n ,. 
vaziyet alınca, İngilterenin : p 
tır ve gönül gözetmesine şe er 
kalmamı§hr. Japonyanın saf.t' 
duğu tehditlere rağmen Jng .,. 
re Birmanya yolunu açrrııya 
Çine yardım etmiye karar ~ 
miştir. Japon tehdidi zaten ~j •. 
dır. Bunun önünü almak ~e ]il· 
pon kuvvetini bölmek içın ~ 
gilterenin Uzak Şarkta yap•'\ . . . ç· d e~ll, en ıyı ış, ıne yar ım etrn l r 
Çinliler zaten ejder ke!ilrni~l~ 
~ir. Evlerine giren hırsıt rt 
boğmak için kati bir aziınl;ir 
vardır. Japonlar Çinde öyle . 
vaziyete düşmüşlerdir ki het•~ 
aızca atıldıkları maceraya P f 
mandırlar, fakat hezimeti itİ~e 
etmeden Çinden çekilmelerif'r 
ihtimal kalmamıştır. Çine y•P-e 
lacak yardım, çok yerinde ~I 
tesirli bir yardımdır. Har jıl· 
alem hiç farkında olmadan ç r· 
yalnız kendi toprağını kurtd• 
mak için değil, ayni zaman et 
tecavüz siyasetlerinin para ed ~ 
birıey olmadığını isbat etı11~, 
için büyük ;mekler sarf etrııe 

1
, 

te ve çok iyi neticeler elde e 
mektedir. 

Amerikalılar Çini yakın Je:: 
lat sayıyorlar. Buna kartı .• 
ponlara kin ve nefret derecefl

11
• 

de hi!ler besliyorlar. İngiltere. 
- ··"' nin Japonyaya meydan oku.ı.r 
rak Çine yardım maksadile a~ 
manya yolunu açması, Arııe .

11 
ka ile İngiltere arasında her~. 
çoğalan bağlara bir yenisini 1 

ve etmiştir. ~ 

Fosforun Yangm 
Çıkaramıyacagma 

Karar Verildi 
Polisi. Müddeiumumiliği. 1~i 

yeyi ve Tıbbı Adli müesses .Alİ' 
i~gal e~en Mahyacı müezzin ıe
ni~ evini parlatan fosfor me;t~ ,ı 
si dün Sultanahmet Sulh Bırtll, 
Ceza mahkemesinde netice!~. 
dirildi. Hakimin Tıbbı Adli J11u

11 
eaaesesi;den getirttiği rapor 01'~ 
du. Raporda bu fosforun kırı11h , 

~ . 
fosfor olduğu ve 260 derece il· 
rarette yandığı bildiriliyor<l 1. 

Fosforun yangın çıkara!"e-
yacağı ve bilgisizlik n~trı~ 
sinde mahkemeye 8evkedıl el• 
anlaıılarak müezzin Ali hakkıP 
beraet karan verildi. 

================:::::~ 

Her Gün Bir 
F IKRA 

Tanrı Emaneti 
Oburlardan biri, Ramazanda ,_. 

yılı zallmlerden birine iftara ~· 
Blr aralık sofraya elma.siye ıetf• 
rtrler. Haris ve obur adam. el_. 
alyenln tabakta ttrD, ttrD, ti~ 
tını görttnoe, elma.a.lyedeo ~ 
tttremlye ve bD'Sllldan çeneleri bit'" 
birine ~rpmıya başlar. 

Ev aa.lılbl, hertftn bu fıallnl ı" 
rün,.e obur adamı korkutma.le~ 
eadUe: 

- Her kbn bundan bir ıoldll' 
ytyeoek olursa boyn1111u vuruıuJSI· 

Telıdldinl savurur. 
Ba tehdit karf18mda, sofrada 1Jd' 

Iunanlann hepsi elmasiye ~· 
dan ellertnl ('ekerler. 

Bofaz d~kUnUne geun .. e: sır;, 
düşthıdUkten sonra, ev salıtblntı 
yazkArane bir eda De: it 

- Efendim tıc evlAdım. bir 
karım var. Bunlar size Tallr1 ~ 
netldlr. 

Dilerek elrnMlye tabağmı a11U: 
~er, ııUer, aUpürUr 'Ve herkoıd ft 
stlklUrilr· • 
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!ilRBMD il Tiyatro Tenkidi 

Yalı Uşağı 

il 

Tarihin En Büyük Aşk Romanı 
Yazan: NİLLA BUB 

Acaba Peri Kızı mıydı? 

Komedi kısmında oynanmak· 
t~dır. Eser Mareel Pagnolun Ma· 
n~s . adlı eaerinden adapte edil· 
mı§tır. Marsel Pagnolun bu eseri 
mahalli bir hava, Ma.rsilya hava· 
~ını ta§ır ve bu hava içinde bazı 

Şeyh B b ·· k d 1 b ınsan tiplerini gösterir. Böyle rtıa· 
-3-

be b a. a, sut ar c§İ e era· Rukiye kendi 'kendine "öyle h ıı· J r ulund w h" l ,. a ı ese_ r erin adapte edı"lmes"ı 
"'a d ugu zaman ıç sıkı • dü•ündü: ... z ı F k b t ' ,.. güçtür .. Çünkü Marsilya limanı 
d ._ · a at ugün "utbeddin - Kızlardan bıri söz vcrmı·.. · M h y e ıı:end" . . wl d " ,.. yerme a mut esarinin yaptığı 
l\i.i ""k ısını eg en ıremiyordu. de _selememi§ olacak. gibi Galata koyulursa, tiplerin 
ı çu • arsız kızdan gördüğü ha· Şeyh Babanın perı· kızı dedı"gwı· d w · ıtarct bir · l"" akl d k egıımcsi icap edc:c.ck. Nitekim 
}'o?-du. tur u ın an çı mı- kız, gece y~nsı havuzdan veya M h y a mut esari de tipleri mahal· 

ı.r Lotüs çiçeklerinin arasından rık· l"l .. -+" d" 1 b } 1 "'il lı 1 ır 1 -w•ır ı ve atan u imanına 
ın w ın a ini gözü önüne ıetir- madı. Delikanlı buna fena halde mahsus tipler ortaya koydu. 
le ege Çal11tı. Üzerinde ince ipek- kızdı. Kızın kendisine gece yan· Yalnız Marailya havasından ve 
.,.in ktoz pembesi bir elbise vardı. sı buluımak iızere söz verdigwini t" 1 · d d w ı p h ıp erın en ogan mevzuu hemen 
ti.is ~ avuzun kenarındaki Lo- adeti kendi kendini inandırmı§· ey,nen aldı, baıka türlü de adap· 

B~ıc;eklerine benziyordu. tı. Kız sözünü tutmamış, Şeyh tasyon olmazd_ı. Böyle mahalli 
rıa ırd~nbire delikanlının hatırı· Babaya ikinci defa olarak haka- eserlerin adapte edilmesi güçtür 
t' kge)dı: Bu kız belki de bir pe• ret etmişti. demiştim. Çünkü mahal, insan 
~ ız:ıydı. Belki de havuzun ke· Delikanlı kızı unutmıya, bir tipleri ve mevzu sıkı sıkıya biri· 
d arındaki çiç"ekler arasından pey• daha da P,eri kızlarile hiç uğraş- birine bağlıdır. Meyhanecinin oğ· 
ı,' olmuştu. Böyle olunca it an· mamıya karar verdi. iradesini lu Rizeli ·Yalı Uıağı, Akdenizin 
b §ılıyordu. Bir peri kızının Ak- kullana kullana, üç, dört gün Marsilyalı Yalı Uıağı gibi hayale 

0
jr Şahın oğlundan bile pervası içinde kıza ait devamlı üzüntü- kapılıp uzaklara gitmek hevesi· 

t arnazdı. Sonra esrarlı bir suret· l~den kendini kurtarmıya mu- ne kapılmaz. Onun memleketi e: ortadan kaybolması... Evet, vaffak oldu. Yalnız bahçeye çı- Rizede toprak azdır. Çinliler gi· 
lı i~t: mutlaka bir peri kızı olma· kıp pembe renkli Lotüs çiçekle- bi topraiı kanı kanı kazarlar. 

1• rini gördükçe göğsünde bir nok- Denizlere açılması zaruret neti· 
tu Cuvereinleri hürriyete kavuş- tanın yarı acı, yarı tatlı yandığı- ccsidir. Karada uygun iı buldu· 
k ttnak ıibi bir hareket bir peri nı duyuyordu. lar mı, bırakmazlar. Nitekim bu
B ızbndan elbette beklenirdi. Şeyh Kııın türlü türlü spor eğlence· gün Anadoluda, Vana kadar, top 
h~ anın k~rıısında herkeı gibi leri va~dı. ~eyh ~a~a bir aralık _!'ağa bağlanmıı Rizeliler vardır. 
b tınet göstermemesi de ancak 1 ordu hızmetıne gırdı ve bazı as· Velhasıl adaptasyonun bu tarafı 
u &Uretle izah kabul ederdi. keri hareketlere kanıtı. İlkbahar- bize pek uymuyor. 

hidŞcy~ Baba bu karara vımnca da güller ~çm.~ya baıladığı zaman Meyhaneci rolünde Hazım ha
Vcr d~tı geçti. Kendince karar ı s~raya dondu. ~~r~ı durulmaz yatıız eserlere hayat veren kud· 
R ~ı: Akıam olunca üvey anası hır kuvvet kendısını harem hah- retini gösterdi. Türk sahnesinin 
() ukıy.cnin dairesine gidecekti. l çesine ~ekti. Oraya girerken tıl- iftihar _?uyacağı bir sanatkar ol
b daır.enin iç kapısından harem 1 sı.m.lı ~ır _bahçede dola§ıyormu~ duğunu her zamanki gibi ispat 
b ahçcsıne geçecek, orada. havuz gıbı hır hıs duydu. Gül dallarını etti. 
ı 'tında gece yansına kadar bek· I !inirli sinirli çekip kopara kopa· Oğlu rolündeki Muammer, 
1>-ccckti, Peri kızlarının tam ge- ra havuzun kenarına yaklaştı. yani Yalı Uıağı tam mahçup Ri-
~ Yarısı, Lotüs çiçekleri arasın- Arkadan birdenbire bir ses zeli bir g~nç tipi yaratmı§hr. fa-
.~n Peyda olduğunu kendisine aksetti: kat l11tanbula sonradan gelerek. 
~Ylcmiglerdi. Belki de kız gece - Güllerin rahatını bozma! lstanbul ıivesi konuımıya. heves 
arı111 tekrar görünürdü. Damarlanndak.i kan bir sanİ· Ş eden bir Rize delikanlııı .•• 

ÇoJt cyh _Babanın kulağında bir y~ için. buz kesilmi§ gibi oldu. Vasfi Rıza rolünü iyi oyna• 

S 
cskı masallar vardı. Ecdadı Bır sanıye sonra kaynar bir hale crn k dd b 1 ld" b d • Ea 1 mııtır. Fakat her zamanki tanıdı-

tııı er an e u unurken onla· ge ı .. v.~ a§ına vur ~· rar ı 
ol arasından peri kızluına &§ık ses sozune devam edıyordu: ğımız tiplerden gayri bir tip ya· 
rrı~nlar, onlarla evlenenler görül· - Eğer sen masum güllere ratamamııtır. 
I Uttü, Etrafında takım takım do- böyle eziyet edecek olursan Şah Köfteci rolündeki Melahat, 
,:ıab~ kızlardan birini sevmekten· olquğu!' zaman tebaana ne yap· iyi yetiıebilir: Fakat çalıımaaı, 
d ır peri kızını ıevmek elbette mazsm ~ okuması lazım .•• 

aha h91 birıeydi. Mermer bir tadırvanın yanın-
ta Rukiye, delikanlının gece ka· d~k·i· kırmızı güllerin ara~ından Eserde mahallilik.ten ileri ge-
nlıkta harem bahçcaine geç- kuçuk kızın başı uzanıverdı. len ve adaptesi güç olan haller 

:t.ck iatediğini görünce fÜpheye Şeyh Babanın ncf esi durmuf bir tarafa bırakılırsa, insani his· 
uıtü ve sordu: gibi oldu, ler iyi temsil edilmiıtir: Meyhane-

- Orada kiminle bulupcak- Kız. bir scncdenbcri büyü· ci baba, oğul arasında görünü•· 
'1n~ • müştü, boyu uzamıştı. Şimdi da· " 

- H· k ha meydan okuyucu bir tavrı te kavgalı hale rağmen baba 
iı ıç imse ile buluımıyaca- vardı. ilk bulu•tuklan zaman de- oğul eevgisinin derinden hiaeet· 

rn. ,, likanlıya arsızca gülmüıtü. Şim· tirilmesi gibi .. 
lt Delikanlının gözünde aarip bir 

11 
~§ Vardı. Heyecandan nefes 

g~~e . soluyordu. Rukiye cin 
b~ ı hır kadındı, Gözünden hiç 
l.ır §ey kaçmazdı. Çocuğun ha· 
dınh haktı. Onu sıkı§tırmamak 
F' l il. doğru olacağını düşündü. 
laalcat oğlanın ne yapacağını an
t" rz:ıak için de cariyelerinden bi· 
ıııı arkasından gizlice yolladı. 

r d~ariyc biraz sonra haber ge· 
it ı: 

di daha ileriye gidiyor, emirler · Marcel Pagnolun bu caeri 

veriyordu: Marsilya limanının hakiki bir ha
- Bir daha masum gülleri öldürdüğünü görmiyeyim hal yatını gösterir. Hakiki hayatta 
Şeyh Baba, güzel kızın beyaz olduğu gibi eserin mevzuu biri

yüzüne, kurıuni il~ ye§il arasın· birini adım adım takip eden acık
daki gözlerine bakıyordu. Tam lı ve güldürücü sahnelerle dolu
bu sırada kız birdenbire ortadan dur. 

kayboluverdi. 
Bu naaıl olabilirdi. Şeyh Ba· 

ba - pıırdı, kaldı. Bir peri kızını 

y uauf AhıalWı 

/.l:f-Ell-IK 

Vantiliıtörlü Bahçeler~"~~~;~:!~~ .. 
kı; onların hikmeti vücudü 

NOıiLARD SIEVAHAT 

Bahçeleri Serinletmek için Dönen Vantilatörler 
Bana Eldeki Altıncı Parmak, 

Arabadaki Beşinci Tekerlek Gibi Garip Göründü 
-3- Yazu : rık otu zemin üzerine kondurul-

Birkaç aene evvel 1stanbula ::ı muı birkaç hurma ağacile yan 
gelmiı ve gezmi§ olan bir Alman M. Şevki Yazman taraflara dikilmiş birkaç okalip-
mühendis, lstanbulda iki fCYe tiıs hatıra gelmelidir. Fazlası rüz· 
çok §&ftıiuıı söylüyordu: gan kestiğinden makbul değil-

Birisi lstanbulda zengin olmı· re yeni yeni aynk fideleri ve kök. dir. Okaliptüsü birçoğumuz bi· 

Yanların da ;•takoz vemesın· e 1 . .. " H k l liriz. Uzun boylu, söğüt gibi na· '° .z erı gomuyor. ergün Ü ça ııma· 
(onun dediğine nazaran bilhassa mın ve itiyadımın tersine olan bu rin yapraklı bir ağaç. Fakat hur-
bizimki gibi nefislerini Almanya· iı beni küplere bindirmez mD ma ağacının resmini görmuş ol· 
da yalnız zenginler yermiı) • ikin· Ben küplere binsem bile çime· sak bile c.ismi hakkında tam fi· 
· · d k · b il d kir edinemiyoruz. cısı e ta sı otomo i erine ra • ne ve ycıilliğe ihtiyaç duyan Bağ-

yo konmasına (keza o da Al· datlılar başka türlü yapamazlar. frakın iktısadi hayatında ikin· 
manyada ancak sekiz on bin li· Bu insafsız güneıin altında yeJil. ci dereceyi işgal eden bu mühim 
ralık zengin otomobillerinde bu· ince ve narin çimen. taze, körpe mahsulün (birinci derece petrol
lunurmuı). ve zarif yoncanın yaşatılmasına de imiı) kıymeti, lezzeti hakkın· 

Beni de Bağdatda hayret için· imkan yoktur. Burada ancak ay- da sözüm yoktur. Hele taze hur
de bırakan iki şeyi ıorarsanız bi· rık, o c:!a çok sulanırsa yaşıyabi- ma, hem nefis hem de meyvalar 
risi vantilatörlerle rüzgarlanan liyçr. Ve bilhassa geceleri (gün· içinde en kesif şekeri ihtiva etti· 
bahçeler, ötekisi de büyüsün, ye· düzün bahçeye zaten çıkılamı- ğinden mugaddi. Yalnız ağaç 
ıillensin diye pirinç tarlaları gibi yor) elektrik ziyası altında çok olarak bana, devedikeninin bir 
sulanan ayrık otlandır. güzel görünüyor. Garip gördü- azmapı teklinde göründü. Upu· 

Bahçe dediniz ~i akla serin, ğüm bu iki ıeye karıılık yeni Bağ;- zun, kuru gövdenin tepesindeki 
gölgelik, püfür püfür esen bir datda çok hoıuma giden ve Tür· be§ on dalın ne gölgesi var, ne 
oturma yeri gelir. Amma diye• kiyeden hareketimden evvel din- de rütubeti. Hatta mübarekin 
ceksiniz ki böyle bir yer bula· !ediğim hikayelerin tamamen zıd- ı bu kuru gövdeden 0 şekerli ve 
mazsanız ne yaparsınız~ dına olan. iki meseleyi de ortaya 

1 
nefis meyvayı nasıl ırtlatı 1• 

Bunu vantilatörle yapmıya koymak ınııaflılık olur. w p p ç kalkıtmaz mısınız} Vallahi bu· Eski Bağdadı bilen ahbapların kardıgına hali hayretteyim. 

nun cevabının müspet olması ta· hemen hepsi müttefikan <aman 
bii bulunmakla beraber alı§ıklık ııu içme, hasta olursun> diyor
tcairile olacak bahçelerde rüzgar lardı. Hepsinin Didenin mikrop
temin etmek suretile serinlen- lu ıuyundan canlan yanmış, göz
mek için dönen vantilatörler ha· leri korkmuştu. Diğer birisi de 

BULMACA 

na elcleki altıncı parmak, araba- sıcak ve sinek hakkında ıunu an
daki be§inci tekerlek gibi garip latmııtı: cSıcak müthiıtir. Fakat 
göründü. Hele tayyare pervane• bundan daha fenası her tarafta 
si kadar büyük olan bazıları (bu deh,ctli sinek vardır. Lokanta· 
laflara % 25 kadar mübalağa larda hem sinekten kurtulmak ve 

/ 

kabul edebilirainiz) tam mani- hem de serinlemek için koca ko· 
sile sinirime dokundu. Onların ca yelpazeler vardır. Masanızın 
yerine ufak, hasır yelpazelerle yanıbaşında bir oğlancık bu ycl
ıserinlemek bana daha hoş görün· pazclerin ipini çeker. Bu güzel, • 
dü. fakat siz, soğuk birşey içtiniz mi, ..._..._..._ 

İkinci meseleye gelelim: Ben oğlancığın da yüzünüze bakarak 
~nkaradaki ufak bahçemde üre· yutkunduğunu görürsünüz. Bu .. 
yen ayrık otlarını söküp çıkar· yürekler acısıdır.> 
mak için her aabah bir kampanya Halbuki yeni Bağdat bunların 
yaparım. Çapa ile bahçeye fırla· hepsini çok güzel halletmiı. Van· 
rım. Bu yüz!len ellerim nasırla· ! tilatörü yukarıda anlattığım gibi 
pır, hazan kabarır. Ben yarım bahçelere kadar düıürmÜf. Suyu 
metreden fazla uzayan köklerini ise tamamen mikroptan iri ola-

ı 

kurutmıya azmetmiş vaziyette ı cak şekilde ve fenni surette sü-
çapa sallar, ter dökerim. O mu- zülüyor, hem de bol bol, buzlu, 
sibet üç bet gün sonra yine her buzlu her taraf ta bulabiliyorsu
tarafa ~J ve kol atar. nuz. Bağdadın mazotla işliyen 

Bağdada böyle bir itiyadı haiz. muazzam elektrik santralı bunla· 
olarak gittim. Bir de ne göreyim: rı kolaylıkla ve ucuzca yoluna 
Otelin bahçesinde her gün sabah· koymuş. 
tan ikindiye kadar salıverilen bir lrakın bahçelerinden bahsedip 
hortum benim kökünü kazımıya de hurma ağacı hakkında söz 
uğraştığım ayrıkları suluyor, bah· söylememek kabil değildir. Za
çivan biraz kelleşmiş olan yerle- ten Bağdatda bahçe demek ay-

Soldan Sağa ve 'l'ukardan A,ağıya 
1 - Otoriter değil 2 - Tahkir 3 -

Fer&hlık nida.sı - SUte benzer • Ter· 
si Tokun aksidir 4 - Bir Ajans - Al· 
manyada bir nehir - Eğ"lence yerle
rinden biri 5 - Gelir - Kuşun apı 

6 - Bir çiçek - Sonuna. M koyunca 
tehlike işaretidir 7 - Bal}ma T ge
lirse kara vapuru çıkar - Eııkl blr 
Türk cengAverl 8 - Sonuna E ko
yun Dağın kUçüğil çıksın - Keder • 
Lezzet 9 - Derinin örttüğü - Operet 
heyeti - Y. L 10 - E8kJ bJr lehçe 
11 At99U. 

yoktur. Adama iş bulunsun di· 
ye yapılm~ı~ır. Size bunu iyice 
anl~tm~ ıçın bir tuhaf misal 
getıreyım: 

Mesela bir daireden içeri gİ· 
ren maslahat sahiplerinin kaçı
nın kadın, kaçının erkek ve 
bunlardan kaçının esmer, ka
çının sarışın, kaçının genç, ka
~ının ih~iyar olduklarını saymak 
uzere bır memur tayin edilse 
derhal bir iı grupu teessüs et: 
miı olur. 

Evvela bu memurun sabah
l~yin dokuzda işinin ba§ına ge
lıp ~elmcdiğini, sonra öğleyin 
vaktınde çıkıp tekrar vak.tinde 
~.in.in başına dönüp dönmedi· 
gını kontrol için bir jurnal tutu
lur. _Bu jurnal saklanır. işbaşı 
sa~tınde çıkar, tekrar toplanır. 
tatılden beş dakika evvel yine 
meydana konur. 

Devamsızlığı görülürse me
murdan kutelyevrn yapılır. Bu 
memurun verdiği mallırnat aca
ba hakikate muvafık mı} Yok
sa raagele ıu kadar esmer, bu 
kadar kumral diye mi yazıyor 
endiıesile bu işe bir de rnüfet
tiı tayin olunur. Müfettiş arası· 
ra rapor yazar. Bu raporlan ve· 
recek bir yer lazım . Onun için 
de bir tefti~ bürosu kurulur. 
T dtiş bürosu olunca tabii bir 
kaç katibi, bir odacısı, bir tef
tiı heyeti reisi tayin edilir. Bina 
küçük gelir. Bir büyük yer bu· 
lunup kiralanır. Kııın ısınması, 
gece aydınlanması için teshin, 
tenvir masrafı, kırtasiye, hade
me falan derken İ§ büyür. Se· 
nede bet on bin belki de 20 -
30 bin liralık geniı bir kadro 
ile iılemiye baılar. 

Hakikaten o daireye kaç sa
rışın, kaç esmer, girdiği hcrgün 
rakkamlarla tesbit olunur. La
kin bu iş neye yarar diye kim· 
•: sormaz. Böylece bir iş tees· 
sus eder, senelerce yerleşir ve 
artık onu kaldırmak kimsenin 
hatırına gelmez. 

lıte bizim Şirketi Hayriyenin 
tarife memurluğu da galiba bu 
ıekilde teessüs etm~ bir yerdir. 

rı - Şeyh Baba. havuzun kena
a n~a, Lotüs çiçeklerinin kartı· 
bı~- ~ oturmu§, düşünüyor ve 

geriye çağırmak için ne demek 
lazımdı} 

- Gül, Lotüs çiçeği... Ne
redesin} diye boşluklara doğru 
bağırdı. 

MIHRl'NIN DEVRftALEMI 

DtlNKtl BUL.~CANIN HALLİ 

Soldan Sağa: 1 - Ahmet Emin 
2 - Metanet 3 - Kan; Ste • -
Kanpana 5 - Mine; Net 6 - Ta; 
Kinin 7 - ElA; Maya 8 - Sahil; 
Sey 9 - ln; Hatip 10 - ltre; İğ. 

Çünkü bu memurinin olma
;uıası olmaııından evladır. Her 
üç ayda bir vapurların saatle
rinde yapılan beş on dakika
lık dei!§ikliklerle kaptanlardan 
yolculara kadar herkeıı ıaıır
makta, yadırgamakta olmasına 
mukabil ne şirket, ne de halk 
bu hizmetten bir faY..da görme
mektedir. KadıköY. • Köprü va
purlarının ne yaz, ne kış, ne 
cuma, ne pazar diye bir tarife
si yoktur. Senelerdenberi tat• 
bik edilen ve herkesin zihnine 
nakşedilmiı bir tarifesi vardır 
Değişmediği için bütün yolcu· 
lar czberlemiılerdir. O idareni~ 
pazarı cuması yok mu} Kıt 
yazı mevcut değil mi~ 

e~lıYor. 

tu Kadın bu habere kani olmuş
k · Yavaşça bahçeye sokulup 

8e~di gözile gördü: Evet, _şeyh 
~ a a havuzUR kenannda beldi-

Hiçbir cevap çıkmadı. Yazan: MiHRi BELLi Yalı:andaıi AN1J'a: l - Afk; Elli 
2 - Akıllı 3 - Ban; A.hir 4 - Ema
net; Ane 5 - Te 6 - Etafi; Hl 7 -
Ma; Kuap 8 - İnsaniyet 9 - Net; 
Enayi 10 - Teati; Po. 

Şirketin bu tarife hizmetinin 
beyhudeliğini ispat ıçın sizf 
ufak bir misal koyacağım. Üs
küdarla. Bcıiktaş arasında itli 
yen vapur tarifeıinin adi gün· 
lerle pazar tarifesinden saat se. 
kizden itibaren birkaç vapuru 
yanyana koyuyorum. Bir bakı
nız deiiımesinin bir mini ve 
mantığı var mı} Allah aıkına 
siz söyleyiniz! 

- Kız neredesin} diye tekrar 
etti: 

Yine hiçbir cevap alamadı. 
(Arkut Tal') ~ 

Bir Harp 
- 11-

r•••m••Yann matinelerden itibaren~. -----·lıııı. Yine o gece otele bir polis geldi. Ye 
ni müşterinin ben olduğumu öğrenin
ce, yanıma yaklqt.ı. Bir kAfıt uza
tarak tngüizce: TA KS i M Sineması 

1940 harbinin ilk süper fihni 

Şimal Denizinde 
CASUSLAR 
Şaheserini takdim ediyor. 
Denizaltı gemileri ve donanma ..• 
Harp halinde İngilterede casus· 
lar... 2 kahramanı seven bir ka
dın ..• Bir casus kadın uğruna de· 
niz harbinde ölenler ... 

BAŞ ROLLERDE: 

- VALERIE HOBSON 
!>ikkat: - Bugün ve bu gece son olarak 

iSTİKLAL KAHRAMANI 
TÜRKÇE 

- L<ltten IJU Myanna.meyl doldu· 
runuz, dedi. Yarm sabah bu ~A.ğrt 
ile polls dairesine mUra.caat edenıi

nlz. 
Çene çalmaktan ba.fka bir işim ol· 

madılt için beyannameyi derhal dol· 
durmıya koyuldum. Norveçli gemlcJ 

izah etti: 
- Naguakl askeri mıntakadrr. O

nun için buraya gelen yabancılar 81-

kt kontrole tAbidirler. 
KA.ğıttaki bir sual önUnde durak

ladım. cHerııanıt bir orduda hizmeti 
olup olmadılt? Eter vara& sıfatı ve 
rütbe8i '?> Kendi kendime: 

- Galiba yarın kalkan vapura bin· 
mek bize na11lp olacak, diye düşt\n
dlhn. Bu ıruale mUnaaip bir cevap 
vcrtnem bu neden mUmkün olmum? 
MeeelA. dCrkt.ıubarP> veya «Harita 
111lb&yr> gibi btr cevap." öyle ya ter
saneler ile dolu mı Nagaııakl lima· 
nında böyle bir yabancıyı uzun mlld
det banndırmak Japonlar için ted-

M t O H E L :E M O R G A N ' m parlaklığı btnlZllk olmaz mı? Bu vaziyet kar-
p l E B B E B l O B A B D W 1 L M ' in sevimliliği, ftmıda beni buradan uzalclqtırmak 
C H A R L :E S V A N E L ' in kibarlığı, için ber ~yi yapmazl&r mı? HattA 

En mnessır ve biall B1B AŞK DBAMlllı"lN bUyUklllğU.. . ya.rm kalkan vapurda ban& bir yer 

Ş 1• M A L KAN u N u bulmaları mUmkOn delil midir? Ve Norveçliye dönerek: 
a - Bana bak, hAlA. b&hııe tututma.k 

~~k Fransız filminin fevkalAdellğinde başlıca tımillerd!r. üç erı:eğin istiyorsan bahAi kabul ederim, de-
eaa ı utruna hayntrnı feda eden bir ka.dm •.•. Agta.tırcamna hfııst ve mtı- dlm. 

lr llahnelerle dolu blr '8lJeeer... Ben uzattılt eli akarken o da: cHa 

BU sa· M ER Sinema- :ı~ bir dolara konduk> diye se-

GON smda Ben de beyannamedeki sualin ya-
ııa nma cTOrk ordusunda harita tqmc-

veten : Son Yakın Şark ve harp hA.diseleri. nl> cevabını yaplft.ırdım 
Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzlltıUı matineler. JDrtıeet ..ıı.h tık lflm erkenden po-...... ______________ ~;;;;.;;.. ••• .:ı u. datr86iDe cttmek olda. Orad& 4ol· 

Hilesine Başvuruyorum 
durduğum beyannameyi kont.rol eden 
güler yüzlll memurun gözU charita 
teğmen!> kelimelerine takılmca bir
denbire suratı buruştu. Derhal yerin· 
den kalkıp ban& beklememi ııöyUye
rek odadan çıktı. Blra.z sonra lmlri 
olacak olan daha y8.4}ı biri Ue dön· 

alllmliği yapan bir Amerikalıdan ve ============== 

dU. Bu adam bana uzun uzadıya su
aller eormıya başladı. Ben de esrarlı 

bir caıswı tavrı takmarak onları biraz 
kufkulandıracak cevaplar veriyor
dum. Fazla ileri gitmlye de gelmes· 
dl. Olur a, herifin aklına eaer de be
ni hapis bile ettirebilirdi. Pnlls me
murun& o gün kalkacak olan Şang· 
hay Maru vapurile gidenıem her 1'in 
hallolaca#Jnı l!lÖzlerimle telkine ça
lı91Yordum. 

Nlh&yet umduğum gibi oldu. Polia 
yanıma bir ada.111 katarak beni va
pur kumpanyasına gönderdi. Orada 
.Şangbaya. kadar birinci mevki bir 
bilet almrya mecbur oldum. üçüncU 
veya ikinci vermelerine imkAn yoktu, 
ben de fazla ıarar edeme7.dlm. Polia 
yanımda. bekliyordu. Zaten aradaki 
fark mUhim değildi. 

Fazla vakit kalmadığından derhal 
otele kOfbım· J:4yalanrnı aldun. Va· 
pura tam merdiveni kaldıracak.lan 
mrada yetiştim· Blra.Z eonra vapur 
kalktı. GUvertede iş başarmış bir in
san memnuniyeti ile derin derin ne
f• alıyordum. Birdan hatınma geldi. 
Bahl11te kar.andıtmı bir dolan Nor
veçliden almayı unutmuş idim. 

On iki gün kaldıktan sonra Japon· 
yadan ayrılryordum. ~yahate baf
lıyalıdanberi bu ikinci vapura bini· 
'1nı idi. YalnıZ Ban ll'raııaLlkodan ay· 
nlırken et.ra.tıında bana «Beyefendi> 
diye hitap eden sahüı gUltlmııemeler 
ile eğilen hizmetçiler yok idi. Şimdi 
birinci mevki yol~su idim. O zaman 

k1 seviyem iae epe;rce farklı idi. 

Vapurda, JaponY,acla lngnm:e mu-

blr de benim ile aynı kamarada ya· 
tan Japonyalı genç bir tUccardan 
başka klmae ile ahbap olmadım. Da· 
hR. doğrullu olamadım. Ta!t vapurun
daki samimiyet havası burada ellJTll. 
yordu. 

Birinci mevkiln havası mı yarama· 
dt, yemeği mi dokundu n~ oldu, bil
mem. Şangbay Manıda ilk ve eon 
gecenin sabahı yatakta gözttmU aç
tığım zaman kendimi adam &kıllı 

hula blııııettim. Hem har&rettm var 
idi, hem titriyordum . ..., ırt&ik buhıwn 
da tıkanm1' idi. Pek zamansız gelen 
bu hastalık galiba grip idi. Hasta 
haata kalktmı, giyindim, eşyalarımı 
topladım. Öğleye doğru Şa.nghaya ge 
lecektik. Onun için blr an evvel ha· 
zırlanm&k lAzmı idi. 
Artık yaklaşıyoruz. Kara görUnU

yor • .Aaya topraıı-. Sular beıTakltlt
nı kaybetti. Şımdi mavi değil de bi· 
raz aarımaı ... Sarıdenizin sarı olan 
tarafı yalnız bu Çin kıyılan ••• Nere
de ise mepur Yaııgtac nehrine gire. 
ceğiz. Şangh&y bu muazzam nehrin 
llmanlannm ağzına en yakım ••. 
Yangtae kıyılarında 200 milyon insan 
yaşar ve bunca Çinlinin ihtiyaı:L-ıa 
1U%Umlu ~ler Şanghaydan geçer. 
Bunlann ihraç ettikleri maddeler için 
de yine bu mUhim sanayi ve ticaret 
merkezi geçit noktasıdır . .ı.şte Şang
hayrn bUyUmemne ve bUytlk bir mer· 

kez haline gelme11lne ~hep. 

Yangtse'ye girdik. Binlerce Çin 
köy, kasaba ve ~ni yalayıp ·ge

çen bu san suları da vapurumuz ya
np geçiyor. Kıyılarda gördllgüm 

manzara bana biç yabancı gelmiyor. 
BUyilk benzin depolan .. Üzerlerinde-

ki koca yazıları okuyorum. 

cStandard Oil> •Sbell> 
(ArbA ftl') 

Nlltm Sayımı, bir devletin sı

nırlan içinde Y&flY9D lnea.Dlamt 
sadece azalıp, ı:ıc>pınaa.nu bil· 
mek totn clfıfU, aynı zamaaila 
Deri, dotru ve IM!Mplı bir ,...... 
maam lmlıı6ıılunu 1"llmak Ye 
tamim etmek içi• yapdJI'. Bu 
baknrıclan öntlmllzdeld lLK
TEŞBlNDZ ~ ~ayım 
De'-•lctlD dalla ileri bir JİMtama 
sevtye11lne '-ann.aaı için alaca
tı tedblrlerln ıı&ha. çare ft ;rol
lanm r;lietıereoektlr. 

BAŞVEKALET 1 Ltatiatik Umum Miidürliiiü 

lzmirde Mühendis Aziz Ar· 
tcv'in eti Nigar Ar§Cv'in ve mer
hum Halil İsmail İrifik"in ve tüc
cardan Methi Bayar"ın büyük ba
balan, muhitinde hkarapcrver· 
liii. bayır ve haacnatı ile tanınmlf 

IW.h. ........... 

Adi gün Pazar günü 
8, 8 
8,25 8,30 
8,45 9,05 
9,45 9,30 

10,10 10.00 
10,45 10,30 
11.20 11.15 
11,4Ö 11,45 
21,10 21,10 Sonvapur. 

Mübarek adam! Mademki; 
Saat sekizle 1 1,45 arasında y~ 
ne sekiz vapur koyacaksın; ne 
diye değiıtiriyorsun da herkesi 
ıaıırtıyorsun ~ 

Tarifeyi eline alan herkes bu 
tedbir: ve tertibin tamamen saç· 
ma ve ıaıırtıcı olduğunu görür. 
Lakin neyliyelim ki; galiba yu· 
karıda izah ettiğim gibi iş olsun 
diye yapıla'.! bu gayretin batın· 
da bir önemli kimse var ki; 
böyle kimseye faydası olmıyan 
dcğiıik.liklerle alemi tedirgin eL 
mesine acs çıkaran olmuyor. 

aylarc:!anberi müptela olduğu 
haıtalıktan kurtulamıyarak Alla· 
hın rahmetine kavuımuıtur. Ce
nazesi bugün saat 14 de Pangal- ============= 
tı Zafer sokağı Bereket aparbma· 
nından kaldınlaralt namazı Tct
vikiye camii ıerifin<ie kılındıktan 
ıonra aile kabristanına defnolu· 
nacaktır. Allah rahmet eyliye. 

ZA Yt - 2323 numaralı bisikleti· 
mi zayi ettlın, bulan olursa tsUkW 
caddesinde 50 numaraya getlrilmeıst 
rica olunur, getirene ikramiye veri-
lecektir. Berç 

ŞBIÖB TiYATBOSU TDISILLE•I 
Fraııarz TiyatroaUDda 

KOME.Dl KISMI 
BU AKŞAM 

Saa.t 20,30 da 

"l'Al.l ll'ıJ.ACrl a 
~epebe.tı Ti)'atro6unda 

DRAM KISMI 
BU AKŞAM 

· saat 20,30 d& 
...- o!J:•LLO 
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Romanya Petrol 
Ve Benzin Verecek 

(8&41 birincide) delcai asgari olarak 36 milyon 
edec.ek, benzin ve petrol Türk lirasıdır. 

rneselesi anlatma hükümlerine Bu rakkamın ne kadar mühim 
göre teslim olunacaktır. bir mevki İşgal ettiğini diğer 

Türkiye ile aramızda bozulan memleketlerle olan ticari müna
hiçbir mukavele olmadığı gibi sebetlere kıyas edecek olursak 
Yunanistanla aramızdaki muka-

1 

daha iyi anlıyabiliriz. 
veleler de hiçbir değişikliğe ma- Bu ticari mübadele Türkiye 
ruz kalmaksız.ıo devam etmekte· , ile dört Balkan devleti arasında 
dir. ' (Romanya, Yunanistan, Yugos· 

Birkaç gün süren bir anlaşa· lavya ve Bulgaristan) son ~ç se
mamazlık yüzünden Yunanista- ne zarfında yaı;ulan ve bu. u~ se
na petrol göndermeyişimiz bu nenın mecmu tıcaret hacmım teş
J anlış şayianın ortaya çıkmasına kil eden yekundan daha fazladır. 
sebep olmuştu. Yukarda yeni anlaşmayı iza~ 

F k b ·· · · b"yl biı ederken iki memleket arasındakı 
a, _at ugubn hıçınb"ıl doew ~ıld'ır mübadelenin asgari 36 milyon 

mesete mevzuu a a e g · w • • b 
H .. k. t' d ldı<Fım bu ma· lira olacagını ııaret etmış ve u 

u ume ım en a • kk d h "k k b" d 
umatı Dış Ticaret Dairesi Reisi ra amın a. a. }'U s~ ... ~r .. ra -

Servet Berkine de telefonla bil- deye çıkmak ıhtımalnı gozonunde 
dirdim. iki komıu memleket ara-ı bulundurmuştum. 
aanda aktedilen mukaveleler hiç _Elimizde bu rakkamı daha 
bir müıkülata maruz kalmakaı- yüksek bir dereceye çıkarmak 
zın tatbik edilecektir. ıçın birçok imkanlar vardır. . 

Türki e e her hafta munta· . Açıkça diyebilirim ki Türkıy.e 
Ry y postalan oelecek, ıle Romanya arasında yapılan tı-

&am umen • • ..b d 1 D dan 
iht. z olan ve ihtıy" acınız can mu a e e. ~omanya 

ıyacımı r-· k · d h · d trol 
olan mallan getirip götürecektir. .. ur. ıye~e . a a ~ıy~ eF kpe b 

B- d T" k t l da uzerme ınhıaar etmlflır. a at u u ara a ur pos a arı . . h" d 
Rumen limanlarından mal taııya- yen~ _anlatma ıle ~~.ıde!1 ıç e 
hileceklerdir. Nitekim Eti vapu· kabalı tasavvur sorulmıyen ~u-

1 k mallan yüklemekte- men yarı mamul ve mamul dıger 
d~ ce ece ihraç maddeleri de mukavelede 
ır.> mühim bir mevki tutmaktadir. 

cBundan batka son hadiseler- Eier Türk tüccarları bunlara 
,elen sonra, Romanyanın harici muttali olacak olurlaraa, Türk 
ticaret hacmini alakadar eden pazarlarını tamamen bir Rumen 
meseleler üzerine Türk piyuala- mala olan dokunmı,at kumaı, zi
Jlllda bazı dedikodular ortaya raat makineleri, çivi veaaire gibi 
-.tılmııtar. kalite ve cinı itibarile en yüksek 

Hakikat olan birıey varsa o olan eıyalanmızla doldurawla
cla Romanyanın · harici tic:a.ret nna eminim.> 
hacminin eakisine yaklqamadı-
iıdır. Fakat bizi mel'!!nun eden 
pıaele halen Türkiye ile memle
ketimiz ara11nda ticari münase
J,etlerin eski anlqma devrelerin
deki vaziyeti tutmuı olmasıdır. 

Hakikate hiç de tekabül etmi
,.en bazı dedikodular tamamen 
.. 111zdır. Bir memleketin harici 
tic:areti hakkında bir hüküm ve
tirken o memleketin meuhai 
•thiyeıi ile ekonomik bayata 
hak"ında bir tefrik yapmak mu· 
~afık olur. 

Romanya endüstrileşme plan
rını hazırlarken endüıtriıinin 

daha ziyade memleketin dahili 
1naamlarında olmuını muvafık 
...aormüı ve endüstrisini bu ıekil-
de kurmuıtu. iıte bu akıllaca plan 
.ayeainde birçok endüstri itlet
meleri memleketin merkezinde 
Ye Rumenlerin elinde kalmııtar. 
Ve bunlar dahili ihtiyaçlara te
•in ettiğinden baıka harici tic•
ıeti de aekteye uğratmamııtar. 

Bu arada mevaddı müıtaile, 
,ün, maden, kimya, cam ve or-
.-n itleri endüstrilerini aöıtere
Wiriz. 

Diğer taraftan bütün bu en-
4lüatriler hariçte mallanna daha 
lula satarak iıletmelerini gün-
11en l(Üne inkipf ettirmek çare 
lıtrini aramaktad!rlar 

Türkiye ile Romanya arasında 
._.lanan ıon anlatma, iki akit 

leket aruıncla bihakkın ih
edebilecekleri CfY• üzerine

a. 
Bu mukavele hiçbir zaman mu

.. )'yel bw arzu mahiyetinde te
i olunan eaalar üzerine de

lil. daha ziyade iki komtıı mem• 
ı.etin tehlikeden iri ve gecik

en ifa edebilecekleri mallar 
19-40 Tetri

ıf.iıııi'Mıl'Veli ile 19-41 T qrinievveli 
arasında vukubulacak mal müba-

ALMAN YADA 
Askeri Hedefler 

Bombalandı 
gilizler Hücumlara 
Devam Ediyorlar 

reti tebliğ ediyor: 

1 O - 11 te,rinievvel geceıi ln
bombardıman tayyareleri 

anyaC.. benzin depolarını. 
_.111141ıaalat vasıtalarını veaair u

hedefleri bombardıman et

erdir. Dü,man tarafından it
edilmif otan arazide kain cia
limanlan:. da bombardıman 

Kahire, 11 (A.A.) - Dün 
irede neıredilen resmi teb
e, lnsiliz tayyarelerinin T ob

Jimanını muvaffakıyetle bom-

Petrol ihracının 
ourdurutduou 

Tekzip Ediliyor 
(..,. blrtachle) 

dl!mlf olan tica.rt anı..,mumd&n fev
kallde memnun oldutunu ve bunun 
tam bir aurette tatbiki için her tUr
ıu tedbirleri ittihaz eylem1' bulun
dutunu turlh ederek yukarıda mev
zuu batı.solan haberin tamamen aaıl
sız oldutunu blldlrm!4tir. 

Yunanistan& k~ı petrol lhraca
tmın memnulyetı b&hsinegelince, bu 
d& slyut detll, tıcart blr sultefeh
hntn neUceıffc!lr. Esasen bu auttefeh
hUm de tamamen bertaraf edilmiş

tir. 
Bükreş, 11 (A.A.) - Reuter: 
Bir Rumen iktıaadi heyeti Al

manya, İtalya müıteana olmak 
üzere bütün yabancı memleket
lere Rumen petrolü ihracın1n 
men'i mcaelesini müzakere etmek 
üzere yakında Berline ııidecektir. 

Berlinde Türkiye ve Yunanis
tana petrol ihracının timdiden 
menedildiği bildirilmektedir. 

Bükref, 11 (A.A.) - Reuter 
ajansı bildiriyor: 

İyi mal<imat alan mahfillerden 
öirenildiiine söre, Türkiyeye 
Rumen petrolü ihracı menedildi
ii takdir~e Türkiye de Roman
yaya pamuk ihracını durduracak
tır. 

Ayni mahfillerden bildirildi
iine nazaran Bükreıte bul~nan 
Türk Ticaret heyeti dün Rumen 
hük<imetine tebliiatta bulunarak 
bundan böyle Türk pamuiunun 
münhaaıran dolar olarak ve pe
fin tediye edilmek prtile Atın 
ahnabileceiini bildirmiftir. 

lONDRAYA 
Taarruz 

DBVam Ediyor 
Dün Beş Tayyare 

Düşürüldü 
Londra, 11 (A..A.) - Hava ve da

hili emniyet neaaretıerinln tebliği: 

Dün gece d6'manın hava bUcum-

lan yeniden Londra Uaeriııe tevcih 
edilmiftlr. ln&'ilterenin matr bölaele
rlle Galles eyaleti tıserine de bomba

lar atılm19tır. Londra ve baiıllyöeO 
üzerinde btlyUk bir sahaya Y&r.pn ve 
yüksek kudretli infilAk boınb&Uı ı sa 
çılmq ve bazı ev ve ticarethanelerde 
hasarat vtıkubulmu9tur. Çıkan !'&Jı

smıarın hiç birili ciddt mahiyet ar
setmeınl9tır. Bunların hepsi sttı-atle 
sdndQrUlmU.tUr. truıa.nca zayiat he
ntlz maldm deftldtr. Bir miktar öJU 
ve yaralı kaydedllmlf ise de zayiatın 
hede! gözetilmeksizin yapılım" olan 
hUcumların vtıa'atllc mUtenaaip olma 
dılı fimdlye kadar alınan mal~mat
tan anl&fllmalctadır. GAI evaletınlr 

cenup mıntakasında bulunan l>lr te
ıman ettikleri bildirilmekte- birde birkaç ev yıkılmUJ ve birkaç 

, Limanrla demirli bulunan K~- ı ölU ve yaralı kaydedllmifllr 
e 1 iaabetlar kaydedil- B1J8Un bq dtlfman tayyaresi tah-

. • • . 1 rlp ecltJmif1Jr. 

ROMANYA 
Himaye Altında 

(ilaşl birincide) 

Bütün gazeteler, Rumen ordu
sunun talim ve terbiyesine yar
dım makaadile Alman kı~tınan 
Romanyaya geleceği hakkında 
Alman resmi ajansı tarafından 
verilen bir telgrafı neıretmekte
dirler. 

Bugünkü vaziyet karşı,nda 
Nazi siyaseti Bukarester Tageb 
latt gazetesinde intişar eden bir 
makalede aydınlanmaktadır. Ma. 
kale «A\man kıtaatının muvasa
lata mihver tarafından Viyanada 
garanti tekli altında yapılan va
idin tat~ikinden batka birşey de
ğildir> diyor. 

İstikbalde, Londrada Roman
ya elçisi Tilerin baokanlığında 
bir Rumen hükumetinin teşkili 
imkansız olmadığı kanaatinde 
olan muharrir, börle bir tedbirin 
Romanya mukadderatının mih
ver devletlerinin elinde olduğu
nu bilen lejyoner Rumen devle
tine zarar vermiyeceğini iddia 
eylemektedir. 

İaailizler Romanyayı t.ke 
buarlaıııYor 

Diplomatik m~hfillerde lngi
liz - Rumen münaıebetlerinin ke
silmesi kaçınılmaıı imkansız bir 
ıey olarak telakki edilmektedir. 
Fakat bunun Alman kıtaatının 
bazı bölgeleri ifıal ettiği sabit 
olur olmaz mı, )'.oksa vaziyetin 
lnsilizler bakrmı;dan artık mü
samaha edilmez hale geldiğine 
Londraca karar verildiği zaman 
mı vukubulacağını kestirmek 
mütküldür. Gere.k İngiliz büro
ları ve gerekse sefarethane her 
ihtimale kartı hazırlanıxorlar. Se
faret en az 300 lnıiliz tebaasının 
tahliyesini teminle mükellef ola
caktır. Bunlar muhtemel olarak 
Köstenceden vapurla hareket 
edeceklerdir. 

Rumen makamlara, fngilizlerin 
vaziyeti bu kadar ciddi telak'lti 
etmelerini hayretle karııladıkla· 
nnı söylüyorlar. General Anto
nesku dün, Sir Reginald Hoare· a 
Alman kıtaatının memlekete yal
nız talim ve terbiye için gelecek
leri hakkında teminat vermittir. 
Bununla beraber birçok Rumen 
ıehirlerinde daha timdiden su
baylar görülmektedir. Bunlar is
kan ve iaıe iılerale meıgul olmak
tadırlar. Bunların tarzı hareket
leri daha ıimdiden tesirini gÖs· 
termit ve cRumenlerin vMayet 
haklarını bir hiç mukabilinde Al
ınanla.ra aattiklannı> bildiren 
propaganda kağıtları dola§mıya 
baıfamıftar. 

Yatla bir liberal siyaset adamı 
dün Reuterin muhabirine §Öyle 
demiıtir: 

cNuiler çekirgelerin tarlalara 
istila ettikleri sibi üzerimize ae
f iyorlar. > 

Sibiuda bir Alman subayı cRo
manya artık himaye altında bir 
memlekettir> dem.i.ftir. 

Rumen aakeri mahfilleri bir 
çok Alman kuvvetlerinin muva
salatını içtinabı imkinaaz telakki 
etmekte ve hakikati teslim eyle
mektedirler, Almanya seferber 
halde olan ·milyonlarca aakerin
den birkaç yüz binini Romanya
nın tam iatiıman için göndermez
se meZkur mahfiller mütehayyir 
kalacaldardır. 

Romanyacla tue ve tulu et 
aabfa menecildi 

Bükreı. 1 1 (A.A.) - Stefani 
ajansından: 

Taze etlerin olduğu gibi tuzlu 
ve iali etlerin de haftada üç gün 
satalmaaı ve istihlaki menedilm~ 
tir. 

Romanyada Alman belediye 
~ tQİn eclilec:ek 

Berlin, 11 (A.A.) - Berlin 
ve Bükreı bükAmetleri arasında 
aktedilen itilaflar mucibince 
T raneilvanyada, ekıeriyeti Al
man olan tehirlerin belediye reis
leri Alman ırkına menaup ola
cakbr. 

Yeni Çin Sefiri 
ltimatnamesini Verdi 

Ankara. 11 (A.A.) - Çtn Cllmha
rtyetlnln yeni Ankara ~ Şans -
Pens - Tun lt:lmatnameııtnı busttn 
..aı 17 de ÇulbY• kilfkttnde mutat 
merulnale Belslclbnlmr temet tnö
nll'ye takdim etnıl,Ur. 

Kabul eenaaında llaridye Umumi 
Dtlbl Numan Meaemeaclotla bur 
1M11am119tar. 

Sivastopolda Pasif 
Müdafaa Talimleri 
Moakova, 11 (A.A.) - Reu

ter ajansı bildiriyor: 
Sıvutopolda hava taarruzla

rına kuıı puif müdafaa talim
leri dün nihayet bulmuıtur. Bu 
tecrübeler üç sün ıürmüftür. 

Leningradda ve batka yerle,.. 
de yapılan diğer tecrübeler eana
sında alakadar hükUınet makam
ları hakiki hava hücumlarında 
intizar edilecek vaziyetler ihda
aa PY?et etınitlerdir. 

Sen Kalk da 
Ben Oturayım 

~~ ....... YERLi MAL 
(Baft birincide) 

le milletler arasında kendisine 
lUtfen verilecek yeri alacak ... 

Böyle bir yeni nizam tehlike
si•i karşılamak hususunda millet
ler ikiye ayrılıyor: Birinci kısım, 
ilkönce cbelki bana gelmez, 
komşuma giden diye batını ku
ma sokup bekliyor, tehlike gelip 
çatınca yerlerde sürünerek kapı
lanna açıyor. 

İkinci kısım, en uzak ihtimali 
iptidadan görüyor ve anlıyor ki 

LORD 
Klf)lk IUtilderi, çianeleri, to
aonlan ve ökçeleri tecrliWi ft 

çok aai)amdr. Hw ,...ı. 
urarla ilte;ina. 

Umumi aabf yeri 1 

1.tanbal Barnatan 

Han No. 5 

cyeni nizam» galebe edecek olur- MAZON M T 
sa sonunda kendisi için mutlaka eyya uzu 
ölüm vardır. Boynunu uzatarak 
koyun gibi boğazlanmakla elin-

de sitah olarak insan gibi çarpı- M u· · F E R R 1 H ve M 1 o EV 1 O 1 R 
şa çarpışa ölümden birini seç-

mek lazımdır. Son tekilde hiç inkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulanb ve Bozuklugu"' nda, Barsak 
olmazsa hem mertlik ve ıeref, 

hem de mukavemet, zafer. kur- T embelligı"' · nde, Mide Ekşilik ve Y anmalarında Emniyetle 
tuluı ümidi ve yarının parlak bir Al 
varlığına namzetlik vardır. Kullanılabilir. Mide ve Bar saklan Temizler, ışhrmaz ye 

Anton Zİ§kaıun yukarıda bah- Yormaz. M AZ ON ismine ve B O B O 8 Markasına Dikkat. 
aettifim prop•lflUlda kitabmda, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 varhk iatiyen bir milletin en ya- : 
man zaferinin, korku.una kartı 
zafer olduğunu aöy)Üyor. Türk 
milleti bu zaferi ezelden kazan
mıfbr ve ebedil* için kazannut
tır. lıtiklilinin ve varhimuı her
hangi bir aurette (yeni nizam) 
tarafından tehdit edilmesine kar· 
tı eğer ölümlerden ölüm seçmek 
bile )izim gelee köle sibi bopz
lanmaya elinde aili.h olduiu hal
de çarpıpnayı tercih etmiyecek 
Türk yoktur. Eter Türlôyede 
ölüm korkuauna salebe edeme
mİf tek tük inaanlar bulunW'M 
bunlar Türk unvanına liyık ol
mıyan zavallılardır. 

Biz kimseye kartı meydan oku
mayız. Kimseden bir istediğimiz 
yoktur. Fakat İtalyan mübadele 
ve döviz nazın sinyor Rikardi
de veya mihvere mensup diier 
herhangi bir adamı;:; hayalinde; 
Türklerin yeni bir nizamın köle 
milletlerinin safında yer kabul e
deceği hakkında bir fikir varsa. 
bu fikir, icabında, tarihin keydet
tiği İstiklal mücadelelerinin en 
şiddetliaile temizlenecektir, Bü
yük söz söylemiyoruz. Dünkü 
Türk istiklal mücadelesi her gö
rür göz için örnek diye ortada 
duruyor. 

Ahmet Emin YALMAN 

Amerika Harbe 
Hazırlanıyor 

(Başı blrlnclcle) 
gllrnlzonunun, Kaliforniya milisinden 
mUt.8f9]ckll ve hava mlldafaa topçu 
kuvvetlerine mensup bin kifillk bir 
müfreze ile takviye edileceğini bil· 
dltmlştir. 

Stimson, İnglltereden avdet elmlt 
olan general Strong'un riyaseti altın 
dakl Amerikan heyetinin vermit ol
duğu rapor üzerine Blrlefik Amerika· 
nın yeraltı tayyare meydanları lnf8 
ettirmek tasavvurunda bulunduğunu 
beyan etmiştir. 

Ruzvelt hariciye nuan ile 
söriiftü 

V&flngton, 11 (A.A.) - Rooseveıt 

dUn Hariciye Nazın Cordel HuU ve 
nazır muavini Sumner ile uzun bir 
görUşme yapmıttır. 

bveç için yapılan 100 tayyare 
lnııiltereye verilecek 

Nevyork, 11 (A.A.) - Nevyork 
W orld Telegraph gazetesine göre, Re

SPOR 

Boks Müsabakaları 
Bundan evvel Ankarada yapılan 

Ankara - lııtanbul boks maçlannın 
revanşı bu akşam saat 20,30 da Be
yoğlu Halkevi salonunda yapılacak
tır. 

Bu karşılaşmalarda çok çetin mü
sabakalar olacağı söylenmektedir. 

Bugünkü meruim 
11 inci Balkan oyunlarında muvaf-

fakıyetli dereceler alan atletlerimiz 
şerefine bugUn bır mera.sim yapıla

caktır. 

Yapılan programa gôro bUttln 
klüpler saat 16,30 da Galatasaray li
sesi bahçesinde toplanacaklar lbide
ye çelenk konduktan sonra Parko· 
telde verUecek çayda atletlerimize 
mUklı!atıarı tevzi edilecektir . 

İatanbul Boka Ajanlığından: 
Ankara boksörlerlle karşılaşmak 

Uzere yapılan seçmelere ıştlrak eden 
blitün boksörlerin tartılmak tlzere 
12110/940 cumartesi gllnU saat 13 
ten 14 e kadar bölge merkezine gel· 
melerl rica olunur. 

Askeri Vaziyet 
i8a91 blriDclde) 

geceııi bir ünh·e.NıJte kltaphaneel
ne düşen bombanın yüz bin cllt 
kitabı yakmasıdır. 

Büyük Brltanya donanmaaına 

meneup bir ftJonun bir kumn Al
man harp pımllerlnln toplannuf 
olclutu Şerbarg llmaıunı bomt.r
donan etmesi mühim bir haber o

la.rak ztkredllebutr. 10/11 geceat 
tnglllz bava kuv,,·etlert mutat be
deOerDe beraber petrol &asflyeh&
nelerhd, tayyare meyda.nlannı, 

WUhelmlnhafeo llmanuu bombar
dıman e&mı,Jercllr. Şerkl Afrika
da ttaıyanlar Konhıuclan tayyare 
meydeanu bombardonaa ettikle
ri ve tnpUz motörlü blrllldertnln 
Şarki Afrlkadakl 1talyanlara kar

" yani bllcmn hareketleri ve ıay
yare meydanlarına karfı ı.va bil
camlan kaydeclllma,tlr. Dön .,..._ 

setuttmlz Dobnık bombarclJma.. 
nmda tnstHz ve İtalyan av tayya
releri ~ılafnuşlardrr ki, tnp
ltzıerhı Mısırda av tayyarelertnl 
takviye etmJt old1aldanm s&ter
mektedtr. 

public A,.;auon Korporasyonu tara- -------------
fmdan l~eç hUkClmetl hesabına imal 
edllmiş olan 100 bombardıman tay
yareainin İsveç hUkClmetine teslim e
cillmeyip İnglltereye verllmeelne ka
rar vermiştir. Bunların 75 t lngllte
reye gönderilmek üzere hazrrlanınlf 
bulunmaktadır. 

Her ay 500 tayyare lnsilt-.ye 
verilec:ek 

~afington, 11 (A.A..) - Amerika 
tayyare fabrikaları hAlen ayda 1000 
tayyare imal f!tmekte ve bunun ISOOU 
lngiltereye gönderilmektedir. 

Rumen alacaktan bloke edildi 
V&fington, 11 (A.A.) - B. Rooee

velt, Rumen alacaklannı da bloke et
mek auretıle Almanya veya Sovyet 
Rusya tarafından f'8'al edilınif 9 
memleketin alacaklan Userine konu· 
lan blokajı, Romanyaya da tetmn 
etmif bulunmaktadır. Yan rsmı 
mahfillerde bu suretle bloke edllmif 
olan Rumen matlQbatı 25 mllyon ster 
lin olarak tahmin edilmektedir. 

Edime Asliye Hukuk bAJdmHtın
den: Ziraat Bankaaı Edirne fUbesl 
vekili avukat Hayrettin Belli ile Hil
mi Tunca ve Teodor BoceU ve Robert 
BoceU ve Oekar BoceU ve Amadur 
Bocetl ve J oze! Bocetl haklarında ya
pılmakta olan iııtihkak iddiumm 
reddine mütedair açılan davada mllcl
daaleyhlm Robert Boceti ve 08kar 
Boceti ve Amado Boceti ve Josef Bo
cetinin ikametgAhlarmın meçhullyetı 
anlaşılarak ilAnen muameleli gıyap 
kararı tebliğine karar verilmif ve 
.-ıut dtnllrımiş ve icra dairesinden 
doeya celp edilmif ve kendilerine mu
ameleli gıyap kararı tebliğ edilmek 
üzere durutına 12/11/940 tarihinde 
aaat 9 za talik edilmif o tarihinde 
gelmedikleri veya bir vekil sönder
medUderi takdirde b&fkaca mahke
meye ahnamıyacakları ve mahlı:eme
nin gıyaplarında bttirllecett tebUf 
makamına kaim olmak tlzere Uin 
olunur. 

iLE SABAH, ôGLE ve AKŞAM 
Her 7emektea aoara stınde Uç defa maa•z="'NI dlfledalsl ~ 

. . . . ... 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim 
Şirketi Umum Müdürlüğiinden: 

Yüksek Ziraat Tahsili Y apbnlacall 
TALEBELER 

Müesseaemiz tarafından Avrupa. Amerikada ve memlelc~ 
yttksek ziraat tah8lli yaptınl~ 11zere afalıdakl ,.ut dalnlliDd9 tr 
!ebeler alınacaktır. 

Talip olanların en geç 1/11/1940 tarihine kadar Ankanda 
umum mttdtlrluttine mektupla müracaat etmeleri U&n ohunlr. 

1 - tstenllen veeaik: 
a.> Kendi el yaaılarile tercUmelhal varakaaı, 
b.> Her dersten aldJtı notları göeteren mua"delr U. oJe trtc 

veaik&sı. 

c.> Nüfus tezkeresi sureti 
d.> Sıhhat raporu 
e.> Askerlik vazlyeUerl. 
f.> Biri büst diğeri de boy olmak üzere 11tı.., kıt'a ıxu r..,.ı. 
2 - Talip olanların Y&fl 24 den fazla olmıyacakt:Jr. 
3 - En iyi lise olgunluk derecesi olanlar arumdan intihap edlleoel 

o!an taliplf!re. çiftliklerimizde bir sene amelt tatbikat JaPtaiıt.tıktan _... 
ra, gösterecekleri kabiliyet ve umumi vuıflara pe A.'ft'tlpa..,. ~ 
kaya gönderilecek veya Ankarada yt1ksek st.raat enatıtadnde 111118 d
rilecek olanlar tefrik edilecektir. 

4 - Çiftliklerdeki bir sene ameli tatbikat mDıldeti arfmda ~ 
lere TL. · celli> lira aylık Ucret verilecek ve aynca ı..,. ve l1lat!llsl tr 
min edilecektir. (9~2) 

Bir Doktor Aranıyo 
Diyarbakır Mıntakuı için 250 Lira Oeretle 

1 Devlet Demlryolları ilanları] 
Muhammen bedeli ( f776) lira olan muhteıtf eb'att& 8CSCJO ır.. aiti 

köte b8'lı civata (M/10/llNO) perfembe &11nU eaat (ll) on birde 118"" 
darp&fada Gar binaaı dabillndeki koırUeyon tarafmduı ao&k eUlltlDt 
wıulile satın alınacakta. 

Bu ı.e girmek t.teyenıertn MI ura 1a kulufluk muvaklrat .
ve kanunun tayin etutt veealkle birUkte elultltme saatı aattne bd9I' 
komlayona mUracaatları lbundır. 

Bu lf8 alt ,.rtnameıer komtsyondan paıum olarak dalıtıbnelrtaıl• 
(MU) 

BDyOk Fırsat 
s ... Pata .... - ltiWo, ...,, taWo ... _.. 
,.._ 14 Biriıulhıriıa 940 P ıııiewi ... 1 W 
Bed..._mııde labhm•. Bu ..,. -.... 
kaçınnQam. 

lstanbul Orman Çevirge Müdürliiifinden( 
ı - UakUdar kaaaı dıülliDde vtJd Kospmar dıntet ........ 11• 

kental me99 odunU ile 151155 kental lcU'Jflk odun ve H'TO lımtal pli ,. 
200 kental DU1f6 k&nilrtl 100 kental lcanfık ldlmurtln -... _.. • .,. 
çıkanlmaaı açık arttırmaya ~· 

2 - Arttırma n11011NO tarthine mUMdtf puut81i 11DI 1aat 11 .. 
villyet kona#md& orman m0dari7etinde mot.tekldl oraaa ala mtlll 
komiayonunda yapılacaktıi". 

3 : - M• odununun beMr' IMDülmın mWwrım• 'becWI eh .., 
ruf karıfık odunun beher keDtalı ~ lnıruf ve ça1mm 1ıeber llmUD 
48> kuru9 Jll9'e ld!mUrUntlD blbll' ant&lı c88> kurut.,.._ MmO
rUn beller keııtalr dl> kuruft1a'· 

4ı - Muvakkat teminat ~ liradır. 
1- tstekUJerin kanWd ,,.....U'I l1ıru •tlMlct ......... 
8 - fartnam• ve :nıuJcaftle Pl'OJelerlnl sörmelc ~ ı.tulılll 

orman ınOdGrlQUne mlNO .. t eılelıOlrl.. <MM> 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
lnhllarlardaki memur lmt!Qnma lb1Dlk IGln n.....ır brt aJanl8I"' 

dan 1-150 nwnaraya kadar 14/10/148 ~ ıaao ,,. llO den ._,.. 
aıda 15/10/940 salı gOnQ aaat 18 de Strlteclde Jllmuo Vedat catd ..... 
de lnlıiaarlar teftif binaaıncla ham' bulU1llll&larL (1'768) 

lstanbul Belediyesinden : 
Umumİ ntlfWJ 8&)'U1UIUn 7apde.calı 20/T.l'vvel/lNO Paur _....... 

taJtaddUm eden CUma.rteat gtınU ballan lhtt1aomJ t..ain -.-a.. 1lt' 
uın dtlldWıların saat 23 e kadar açık bulundurulmuma I>Mlal ..... 
mence S/X/940 tarihinde karar wriltnlıftb'. tı&n cıhmur. (l'l'N) 

8IJlllll ve Nef111at tımara: AlıııM& Smla ~"•AP 
.. .....,, ıs: VATMJ IU'ftH*• 


