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BAŞHUllABB1Bt 

AHMETEMİN YALMAN 

Rumen S8firi Başvekilimize Veda Etti 
Anbn. 12 (A.A.) - Baf\'ek1l Doktor Refik Saydam 

bugtbı aat u de R;omanya bllyllk elçial Bay Breaescu'yu 
kabul etmı.,tiL Romanya bUyWt elçiai, Bafveldlimlu arzı 

veda etmiştir. 
" 

Fiyatı: 5 Kuruş SiYASI SABAB OAZITISI Yıl: 1-Sa yı: 56 

Kapanamıyacak 
Bir Hesap 

~ğer Almanlar delice bir 
umar oynamak ve cenu
~~ sarkmak isterlerse tür-
u türlü amil ve mukave

metleri ve bu arada Akde
n.izdeki lngiliz hft.kimiyeti
nın neticelerini hesaba kat. 
ttııya mecburdurlar. Bil
hassa arkalarında taze ve 
hudutsuz bir Sovyet kuv
veti bırakacaklarını hesap 

harici bırakamazlar 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

cihan Harbinden sonra ÇI· 

d kan diktatörlerin etrafın· 
h 1 çok geniş bir propaganda 
, •vası yaratılmış ve §Öyle dü
t lıncelcr uyandırmıya çalı§ılmı§" 

1

1
;) Kendileri tarafından ortaya 

h·1 b~ yeni prensiplerin mS:,:ide 

TARİHİ BiR SAHNENiN ~Mİ: Üçüzlü paktın Berlinde imza merasımı: 
[Alman Hariciye Nazın Von Rlbbentrop bu srrada Tokvoda Japon Harit:lye Nazırlle •-•er nı k . ., ...,. o a onuşuyor, ya· 

nmdıı Japonyanın Berlin sefiri, karş\sında İtalyan Hariciye Nazırı Kont Ciano var.] 

0

1cr
1 

ır kökü ve, esası yok. ancak --------------------------

111..•r tarafından §ahsi surette i· Al A k de;ıba~rülmü~. günün birinde bir· man s eri Askeri.Vaziyet 
n ıre yoktan var olmuş .•• 

h Bu cümleden olarak hayat ea· H t • 
aıı iddialarına dayanan Alman e Y e J 

ac · 1 . nı§ eme ve yayılma emelleri· B 
b~' Hitlerin icadı olduğu fikri Ü k l e Ş t e 
ır çoklarının zihninde yer tut· 

tn~~hır. Halbuki Almanyada bir 
ç~ıt kafalar, hayat sabalan fik· 
tırıi se 1 1 · · · k t ne erce evve pııırml§, o· 
lt~~ış, her sahayı ayrı ayrı tet· 

t ten geçirmif, hazırlığı ta· 
tnarrı yapmışlardır. 
\' Elirndc muhtelif Alman siyasi 
de iktısadi muharrirleri tarafın· 

an 19 1 7 senesinde, el birliğile 
}'tılınıı bir kitap var. Adı: 
j. arbi Ruayanın Orta Avrupa 
crın Eh · ti" emmıye ... > 

8u kitap, Almanyanm çok 
~ndanberi en mühim say
dıjı hayat eahaaı bak.kında l 91 7 
&en~e neler düıünüldüiünü 

d
ort.ya koyuyor. Kitabm bapn
a bueünkü nazi aiatemin.in 
~İne esu premip 7&Ptıiı fi 
,.,.ler var: 

Avrupa medeniyeti, aiyuet 
~dan daha zayrl olan 
rerı.; iatili etmek ve büyUk bir 
devlete beilamak am-etile VÜ• 
c.lt bubnuflur. Amerikaya da
hnan Büyük Britanya impara· 
tor)~ğu, Orta A vnıpanın, me
denıyeti bu manida etrafa yay
~ına eniel oluyor. Bu enge
"ll ltalkmaıı lizun, çünkü an· 
c.ıc ondan aonra esas vazifeye 
hitilebilir ki, o da Garbt Rus
~~ lrurtannak ve Almanyaya 
-clamaktır. 

150 Alman Tayyaresi 
Bükreş üzerinde 

Bir Nümayiş Yaptı 
Bükre~. 12 (A.A.) - D. N. 

B. ajanın bildiriyor: 
Romanya hüktimetinin talebi 

üzerine, Rumen ordusunun talim 
ve terbiyesine yardım edecek o· 
lan Alman a&keri heyeti azam bu 
gün öğle vakti BükrCfC muvasa· 
lat etmi§lerdir. Gar, Alman ve 
Rumen bayraklarile süslenmişti. 
Bll§vckil muavini ve lejyoner ha· 
reketin kumandanı Horia Sima 
ile Hariciye Nazırı Sturdza, Ge
nel kurmay reisi General Joniti 
ve bir çok yük..e'k rütbeli subu· 
]ar carda hazır bulunmu§lardır. 

Almanya ve ltalya elçilerile 
İspanya ve Japonya maslahatgü
zar lan ve bu memleketlerin ata· 
ıemiliterleri _de garda idiler. 

Trenden evvela Alman aekeri 
(De\'811D: Sa. " su. " t.e) 

iNGiliZ 
AMERiKAN 
iş Birliği ı..~tapta düıünülen hayat aa

:-ı, en genİf tekilde bir Fin
laı.cİadan bqlıyor, Baltık bükfı· 
~erini hesaba kabyor, bü- A Q R 1 N 
Yiik bir Lebiatanı yedeğe abyor, J P N L A 
aonra Karadenize kadar inmek M T ~ Ukranyada karar kılıyor. ülayim avrı 
L~t bu da muvakkat bir aaf· Dı.kkatı• Çekı·yor 
~dar. Ruayanm her tarafmda 
O\ilyonlarca Alman muhaciri Vaşington, 12 (A.A.) - Uzan Şark 
r.ı•Yor iri, bunlar dillerini ve seyahatinden avdet eden Panamerl· 
~lerini muhafaza etnıifler· can Air Ways şirketinin idare mec· ! 

dır. Ruıyanın bütün medeni ha· lisi reisi Whitney bir gazeteciye ver· ! 
t'eketleri ancak onlann araAD· diği beyanatındıı. şöyle demı,ur: \ 
;: temel tutabiliyor. Bu Alman· daponyanm resmen söz söylemlye 
V da Karadeniz aahiBerinde, saIAhlyettar bir şa.hslyetlnin son za· 

olp boyunda, Kafkuyada manlarda takınmış olduğu mUlayim 
Yerleımiı bulunuyorlar... tıı.vulnr, Uç ta.raflı pıı.ktın imzasını 

Eterin esası. Rus ihtilalinden müteakip yapılmış olan gfu1lltülU te
U~el yazılmış, ihtilalden sonra zahUratla bir tezat teşkil etmektedir. 
ave edilen bir kısımda §U ıika· cJaponlarm henüz Çinlilerle harp 

}'et var: cBolşevlkler, Rusyada halinde bulundukları bir sırada Bir· 
r-ııyan bütün unsurları müsavi leşik Amerika ile bir harbe girişmek 
lt~bıyorlar, nefes all'!lalanna im· lstemlyecekleri tıı.bildlr. 
an Veriyorlar. Yalnız milyonlar- cnk tezahUrU Blrmanya yolunun 
~ Alman hakkında tıpkı çarlık 1 açılması olan İngiliz - Amerikan 
~•Yanın takip ettiği şiddetli u· iş birliği devam etmektedir. Ameri· 

'"ll lcri devam ettiriyorlar. :t kanın İngiliz Re!irl Lothlan, evvelce 
Tarihin gidişi, aylara, senele· kararlaştırmış olduğtı Londra seyaha 

re a~ğmaz.. Bugünkü harp bir tinden sarfınazar etmiştir. 
tn\lc~c şeklinde erkenden bit- ====== 
;e~ae ve etrafa yayılırsa elbette ~~/)~ 
Q eni Yeni safhalarını göreceğiz. ~ 
Unların en mühimmi de Alman· ~ 

~~rıın, Sovyct aleminin dev gibi 
\laıcsile çarpışması olacaktır. 

it\ Resmi yoldaşlık vaziyetine rağ 
1 en bu çarpışma bugünden baş· 
ralllı~tır. ~mdililc silahsız bir su· 
ette d d' B .. k d evam e ıyor. ugune a-

tı ar olan safhada Stalin müstes· 
ta bir diplomasi üstünlüğü gös· 
.. errniı. bir çok menfaatleri a;. 
.. ar· g ~ zahmet ve fedakarlıkla ele 
it cçı~rniıtir. Bugün Finlanda aa· 
d e~ıkçe Sovyctlerin hükmü altın· 
ri~dır .. Baltık memleketleri elle
trı l edır, Lehistanın yarısını al-
1.11 ~rdır, Besarabyayı ele geçi· 
"re11. T b · · l d' E:· una oyuna ınmış er ır. 

8111 
Sis bir tabii hadisedir. la

tanlaulda ilkbahar ve güz mev· 
simlerinde çok olur. Bu sene 
de sisler baıladı. Başlamaaile 
vapur seferleri allak bullak ol
du. Bütün boyu bir saatte ka
tedilen Boğaz seferlerin<le sıı 
yüzünden yarımşar saat gecik
meler oluyor. 

Yazan: Emekli Albay 

Meclt $AKMAR 
Romanyadan gelmekte olan ha-

herler bu harpte Almanlar tara· 
tından tatbik edilen usullere uy
gun bir tarzda \"e sürpriz ) apa· 
cak şeklllcrde Alman kun•etlerl· 
nln karadan ,.e ba\aclan Roman· 
yaya gelmlye b .. ladlklarmı bil· 
dlnnekt:Nlr. Bu clbnleclen olarak 
10/10/1940 akfamı 160 Alman 
tayyaresinin alçaktan uçarak 
BUkre, üzerinden birkaç defa geç
meel ve bir kıMm kun·etfn de 
nakliye tayyarelertle gelmiş ol· 
ması Tuna deltallmda dahi Alman 
kunetlerinln prilnmesl \'e 2t 
Alman gemlalnln Tunadll demirli 
bulunması ve lCöstencede de İtal
yan mualllınlerlnden ,·e tclrnlsyen
lerlndea mürekkep bir heyetın 

beklenildiği hab rleri zikredllelıl· 

lir. t>/10/1940 tarihli hUIA.snmı:ı.

da Almanyaya gelen be'1 bin 1tal· 
yan pllot ve tıanare mUretteba· 
tmm A1Jnaıı7adaa tayyare alarak 
Trabluııa sötUrecıeklerlnl tahmin 
etmiştik. Bu ltalyallların pilot ,.e 
teknisyenlerden mUN!kkcp olup 
Romanyaya mürettep bulunduk
lan şbndl tava:ı.:ı.uh etmektedir. 

lUanş cephetılnde: Ayın doku· 
zundıınherl Almanlar (;'llndll:ı. hU· 
cmnlannda ekserlsJ avcı olmak U
zere hafif bombardıman tayyare
lerlle çok yüksekten uçmak tAbf· 
yeslnl tatbik etmektedirler -.e bu 
hücumlar SUtt.eks ve Kent Kont
luklannclald demlryollanna ,.e 
ukerf hedefler Uz.erine tevcih e
dJlmektedlr. 

Aynı 11 indeki hücum da aynı 
şekilde yapdmı,, Almanlar sekiz 
ve lngtll:ı.ler dokuz tayyare kay
betmlşlerdlr. Kenterburl lf8hrl en 

1 ziyade hasara ufnyan şehir ol· 
muştur. Ayın 12 ıılnde de bet de
fa cenubu şarki sahlllerlne htlcum 
edilmiş ve bulutlar anuıında şid· 
detll bava çarpıtmaları olmu~ 

tur. Birkaç gilndenberl Alman 
gtindü:ı. hllcumlarmm sahil mınta· 
kasına te,·clh ''e ha\'"& tefen"Uku 
için çok a\'M tayyareııl gönderme
leri Almanlann en dol"ru tAblyeyi 
bulduklan hissini \'ermektedir. Bu 
smetle tayyare kaybını da azalt
mışlardır. 

lnglllz ha,,. kavveUerl mutat 
hUcmnlarma devam etmektedlrler. 

tnglllz htkumlannda ha\·a mu
halefeti dolayıslle en·elkl giln
lerde olduğu kadar bUyUk bir şid
det ve '1ls'at prtlnmemektedlr. 

Afrika cephesinde: Sahil hoyun
dald hedefler üzerine mlitekahn 
bava hUcumlan, .,arkl Afrikada 
lngillz tayyarelerinin mlitf>addlt 
maballeri bombardrman etmeleri 
ve keşif yapmaları kaydedllmlşttr. 

\ ,/ 

Brenner 
Görüşmesinin 

Neticeleri ___ .... __ _ 
Times, Türkiye ve 

Yunanistamn Hattı 
hareketi azimkArdır diyor 

Londra, l 2 (A.A.) - Bren· 
ner görüşmesinın muhtemel ne• 
ticeleri zaviyesinden müşahade 
edilen Balkan vaziyeti, İngiliz 
dikkatini çekmekte ve Hitlerin 
Mussolini'ye Boğazları, Orta As· 
yayı ve Süveyşi vurmak için Bal
kanları askeri i§gali altına almak 
niyetini bildirdiği hakkında Ber· 
tinde bitaraf membalardan gelen 
raporlar. gazeteler tarafından, 
Times"in d iplomatik muhabirinin 
aşağıdaki tefsiri ile birlikte ikti
bas olunmaktadır: 

Times'in diplomatik muhabi
rinin tefsiri §udur: cBu ta?'.ı:daki 
askeri sırlar umumiyetle kolay· 
ca keşfolunamaz. Bu gibi haber• 
!erin sızmasını, batka pluniarı 
gizlemek ~in bizzat Almanların 
)apmı§ olmaaı da muhtemeldir.> 

Su cihet kayde şayandır ki, 
şimdilik ltalyanın Yunanistan Ü• 

zerine tazyiki fazlalaştırılmamı§· 
tır. 

Mihver devletlerinin hattı ha· 
reketi iki türlü izah olunabilir: 

1 - Cenubu tarkiye doğru 
bir ilerleyif kararl&JtınlrnıJbr 
ve bu ilerleyiş hazırlık safha· 
ımdadır. 
2 - Bahis mevzuu olan Bal
kan nıemJeketlerine, bilhasaa 
Türkiye ve Yunaniatana karp 
bir tehdit ve korkutma hare
ketidir. 
Çarpışmasız avantajlar elde et

mek için bir tehdit ve korkutma 
hareketinin bahis mevzuu olabi
leceği lehine aşağıdaki sebepler 
mevcuttur: 

Balkan taarruzunun nihai he· 
defi Süveyş olduğuna göre, şu 
cihet kaydedilecılir ki, bu hedef 
uzaktır ve bu hedefe varmak i
çin daha evvel, Avrupa Türki· 
yesi, Boğazlar, Anadolu, Suriye 
ve nihayet Filistindeki İngiliz 
kuvvetleri gibi muazzam mani· 
alarla karşılaşmak lazımdır. 

Diğer taraftan, zaman, mih· 
ver devletleri için sıkışıktır. K11 
yaklaştıkça, havalar gittikçe da· 
ha ziyade fenala§maktadır. U
mumiyetle pek pratik olmıyan 
münakalat meselesi, sabotoj ih
timallerile daha ziyade güçl~
mektedir. Vaziyetin inkitaflan 
karfıaında, Türkiyenin ve Y wıa
ııiatanın halb hareketi, sakin ve 
azimki.r olafak kalıyor. Esasen 

(Devamı: Sa. 4, su. S te) 

~~ektrik ve Tramvay 
Ucretleri Yükselecek 

Malzeme Fiyatlarının 
Yüzünden Buna Lüzum 

Kömür ve 
Olması 

Yükselmiş 
Görülüyor 

Hintlilerin Mühim 1 

Bir Kararı 
MÜSLÜMANLAR 
Taarruza Uğrarsa 
Yardım Edecekler 
Bombay, 12 (A.A.) - Hint 

Birliii Müslüman cemiyeti reisi 
Jinnab tarafından nepedilen bir 
beyannamede Hindiatanın bütün 
Müalümanlan 1 lkincitepin 
«Müalüman memleketlerin Jaaki. 
miyet ve iatiklillerine yapılacak 
her türlü taarruza kal'f1 Hint Müa 
lümanlannın diğer Müslüman 
memleketlere derin sempati hia
lerine tercüman ohnak üzereıt 
tezahürat tertip edilmesi bildiril
mektedir. 

Beyannamede, Müılüman mem
leketlere bir taarruz vukuu halin
de Müslüman Hindistanm bu 
memleketlerin yanı bqmda yer 
almıya ve bunlara mümkün olan 
bütün yardmu yapmaya mecbur 
kalacağı ilive edilmektedir. 

Belgrat Sefirimiz 
Dün Akşam Gitti 
Bir mUddettenberl mezunen me.ın· 

lekelimlzde bulunmakta olan Belgrat 
Sefirimiz Tevfik Kltmil, dUn akşam· 
ki Semplon ekspre. le vazifesi ba.pna 
hareket etmiştir. 

Elçi la'taayonda d~tıan tarafından 
uğurlanmıştır. 

FRANSIZ 
BEKiRAGA 

Bölüğü Misafirleri 
Yeni Bir Numaralı Bastil: 

ŞAZRON ŞATOSU 

iki Numarala Basti1 : 
BURASOL ŞATOSU 

~ifi hW«Uneti BeJdrafa bölUğU
nün aynını yapmlfbr. Zaten mütare
keden sonra. letanbulda Babıali hU· 
ktuneU ne yapmıf8a yeni Vil}I hUJro· 
meU, dersini ezberlemiş gibi aynmı 
yapıyor. Vişi hill<1lmetinin lngillzle-

Havagazı Şirketleri Zam için 
Belediyeye Müracaat Ettiler 

Son günlerde hatlardan tram· için ilave postalar ihdas edilmiş· 
vay arabaları eksildiği halde yol· 

1 
tir. 

cu miktarı gittıkçe tezayüt et· Beyoğlu ile Karaköy arasında 
me.kt~dir. Bu aylada yapılan İs· tramvay noksanını karşılıyabil
t~tıstı~lere nazaran lstan~ulda mek için çalıpn tünelde de yol
bır gunde taşınan yolcu miktarı cu adedi günden güne artmakıa-
260 bin kiıidir. Bu miktar evvel· dır. Bugünlerde 16 bine çıkmıı· 
ki aylara nısbetle fazla bir teza· tır. 
yüt anzetmektedir. Sabah ve ak· T 'd · · · ) k f'k'" A • k v h l ramvay ı aresının ıı etme te 
ıam gra 1 ı azamıye çı . tı~ı a • olduğu otobüslerde ise uzun za· 
de tramvaylar yolcu ihtıyacını mandır bir fevkaladelik göze 
karşılıyamamaktadır. çarpmam-'-t · t 1 b' ~ a, vazıye norma ıı 

Mekteplerin açılmaaı dolayısi· ıekilde gitmektedir. 
le bazı hatlara ve bilhassa Gazi Diğer taraftan haber aldığımı· 
Osmanpaşa, Bebek hattına talebe (De\'IUDI: Sa. 4, SU. 6 da) 

Kô.ğıt ·tasarrufuna 
lüzum kalmadı 

lzmit Kağıt 
ihtiyaca 

ve Sellüloz Fabrikamız 

Kafi Bir istihsal Yapıyor 
Ankara, 12 (Telefonla) - güne artması ve memleketin u· 

Devlet devair ve müessesatile ve mumi ihtiyacına lcafi gelecek bit 
sermayesinin nısfı hükumet tara· inki§af arzetmesidir. Diğeı sebep 
fından ödenmiş teşkilatların % te ıudur: Evvelt!e alınmı: olan 
kırk nisbetinde ka~ıt tasarrufu karar dolayısile devlet te ekkül-
yapmaları hakkındakı kararın re· . § 
f . cıihet' idil · t" K len zaten tasarrufa alı~mı• bulun ı ıne g ı mı~ ır. ararın Y 

refinc amil olan .aebeRlerden birı l maktadırlar. Bu itibarla fuzuli 
İzmit kağıt ve ıellüloz fabrika- 'kliıt aarfiyatından kaçınmalar&· 
mızda istihsalatımızın günden na sebep ka1manıııtrr 

Gamelin 
Leon Blum, Mandel, general Gam· 
len burada y&.flYorlar. Buraya son 
zamanlarda Daladyenin sıkı dostu ve 
eeld Hava MünakalA.t Nazın GI La· 
'8Jnbr da misafir edllm(ftir Eski na· 
%JJ' gilzelllğile meşhur bir aktris olan 
karıaı ile beraber Nevyorka gitmlt

Bulgaristanda 
Alman Askeri 
Yokmuş! 

D. N. B. Ajansı Bu 
Ha be r i n Bir 1 n g i li z 
Propagandası Olduğunu 

ileri Sürüyor 
Berlin. 12 (A.A.) - D. N. 

B. bildiriyor: 
Bulgaristanda sanki Alman lu• 

taları bulunduğu hakkında ba
sın haberleri ve pyiaları tekzip 
edilmektedir. 

re arkadan hançer sapıamıya uğr&.f· ti. Orada rahat rahat y&.fıyordu. Tev
maktan sonra en mUhim icraatı he- kitine karar verildi_gini duyunca A· 
zimet mea'ullerinl aramaktır. Birin· merikadan tayyareye atlanuf, yeni 
el sınıf mce'uller için btzım Beki· Balltll zindanına iki gün içinde ka-

Bulgarietanda aanki Alman kı· 
talarının bulunduğu hakkındaki 
haber, lnai}iz harp propaganda
sı çcrçeveşi içinde yapılmııtır. 

Aksi takdirde, Bulgar kıtala
rınm cenubi Dobrucaya girmesi 
münaaebetile Alman fotoiraf ve 
ainemacılannın Bulgari.tanda bu 
lunmaaını Londranın bir askeri 
tehdit telakki ettiii:ne inanmak 
lazım gelecektir. 

rağa bIDUğUnUn VUfJnuttur. Adamın Adeta «Tarihe 
t.yarında olmak imıbnin geçmesi fırsatını aman ka· 
üzere şazron '8-· çmnıyayım> der gibi bir hali vardı. 
to8U ha.Zll'lanmı.t· Mevkutlar arasında en çok Gam· 
t:ıt. Burası yeni len dikkati celbedlyor. BUUln Fran· 
.BaeUllerin bir nu· 
maral.ısıdır. BI· 
rincl safla ol· 
mıyan mes•uııer 

Buruol şatosuna 
atılıyor. 

Fransız Bekirafa bölUğU olan 
şazron IJ&to&u kasvetli, sıkıntılı, ka· 
ranlık bir yerdir. Daladye, Pol Reno, 

sada hürmet, sevgi, emniyetle anılır· 
ken birdenbire çamurlara fırlatılan, 
üstüne basılan, kil!Ur ve llnet mev
zuu olan bir lslm ... 

Gamlen neler geçirmiştir? İllmi et· 
rafmda her gün birbirine zıt efsane
ler çıkmıştır. Geçen harpte Tanen· 
berg muharebe81ni kaybeden Rus ge· 
nerali Samsonof gibi kendi ellle ölll· 
me kavuftuğll söyleniyordu. Ertesi 
gün Çar birinci Aleksandrm kendinJ 
öldU diye bildirerek Fedor Kuamlç a
dı altında tekrar yqamıya bqlama
sı gibi yalandan öldllAil hakkmda ri
vayeUer dolqıyordu. Mavi gözlüklü, 
sakallı bir ihtiyarın pejmürde kıya
fetle fukara mahallelerinde dol8.fbğı 
ve bunun Gamlen olduğu iddia e

dlllyordu. 
İfin doğTuBU (Gamlen) sivil bir el-

' çisi ile beraber her gUn •atonun 
ile hueuat bir surette konu9muf, son
ra tevkifine kadar Er Nuvel gazeteai 
ll&hibl olan bir dostunun kötkünde 
a1ıarca mieAfir kalmıftır. 

(Gamlen) Başkumandan iken mll· 
let dUşmıuılarınm kanuni usuller ha

.. ricinde tevklf ve muhakemesine dair 

Amerika - Sovyet 
Münasebatı 

Düzeliyor 

Ambargo Konar. 
Makineler 

Serbest Bırakıldı 
Vaıington, l ~ 

Birl~ik Amerika 

So''Yetler Birliiine ait olup ev
velce ambargo konulan yedi mil• 
yon dolar kıymetindeki makin~ 

leri aerbe.t bırakmııtır. 

leg~~ haaım sıfatile harbe girse· 
tür h• .b_unu zorla yapabilmeleri 
.,~ e~ı idi. Arada da askeri kuv-

crı 'Ylpranacakh. Halbuki. 

Sis timdi tayyarelerin Lon· 
dradan Berline sitmeaine bile 
mini olamıyorken iki kenarı 
beşer yüz metre yakın Boğaz
içinde bizim alıtkın kaptanla
rımızı yanm ~aat geri bırak· 
maSl biraz garip geliyor. Gerçi 
amme selameti tt>dbirli olmayı 
emreder amma, bu derecesi de 
fazla! 

Yeni İapanya Sefiri Marki De Part de Nantouillet ile Çin Cüm huriyetinin yeni Ankara Elçisi kendi elile bir kararname tmul•m~ 
Şans • Penc - Tumun itimat namelerini mutat merasimle Cümbarreiaimize takdim ett;ilds1ni tı. 19te tevkifi bu kararname mucl· 

dünkü sayımızda yamuıbk, Reaimler bu ......-.. söwterifor. (Devamı: Sa • ., SU. 3 te) 

Bundan batka Birleıik. Ameri· 
kaya ait ve mecmu hacimleri 100 
bin tona balii ohm sarnıç gemi
lerin:O de Sovyct Rusya tarafm. 
dan teçhiz edilerek kullanılma· 

lanna deniz komiayonunca aıG

aaadc ceilmiftir. 
(Devamı: Sa. <& 8ü. 5 te) J 



Edirnekapı-Sarag 
Yolu Bitiriliyor 

Mekteplerin Kadro Sayımİşinde 150Bin 
Vaziyeti Tetkik 

Ticaret Vekili Dün 
An karadan 

Şehrimize Geldi 
125 Kilometrelik Bu Yolun Nısfı ve 

Hadımköy - Çerkesköy Yolu 
Cümhuriyet Bayramına Tamamlanacak E d i ı i y·o r Memur Çalışacak 

Ticaret Vekili Nazmi Topçu
oğlu, dün sabahki ekspresle ıeh
rimize gelmiş, Haydarpaşada ve
kaletine mensup zeva~ ~e mÜC9-
sesclcr erkanı tarafından karıı
lanmııtır. 

Vali muavini Ahmctle, vilayet! beş bine yakın amele çalışmakta 
nafıa müdürlüğü kontrol şefi Mit 1 ve güzergahta mütemadi tamirat 
hat, inşa edilfiıekte olan Edirne- amelcaine mahsus barakalar ya
kapı • Saray kazası yolunu teftiş pılmaktadır. Yol ikmal edildiği 
etmişlerdir. Yüz yirmi beş kilo- zaman Kırklareli ile lstanbul a
~tre uzunluiunda olan hu yol, rasında gidiş ve geliş kısalmış o• 
memleketin en iyi yollanndan bi- · lacaktır. Nafıa idaresi ayni za
riai olacaktır. Henilz tamamile manda Hadımköy ile Çerkesköyü 
inıaatı bitmemit olan yolun ya- arasındaki yirmi }>eş kilometrelik 
rıaı Cümhuriyet bayramına ka- yolu ela yaptmnaktadır. Cümhu
dar ikmal edilmİf olacaktır. Yo· riyet haYtçıtna kadar mezkur 
lun güzergahı ağaçlı mıntakala- yol tamamen ikmal cdilmi§ ola
rm ve bilhassa Stranca ormanla- caktır. Bu yola dahi büyük e
rının tc,k.il ettiii aahadır. Yol Ü· mekler •rfedilmekte ve mun
zerinde iki yüz kadar köprü ve tazam yapılmasına itina olunmak 
menfez mevcuttur. Yokla halen tadır. 

llk ve orta mekteplerin mual
lim, talebe ve sınıf vaziyctlerı 
hakkında mektep müdürleri ta
rafından Maarif müdürlüğüne 
gönderilen raporlar üç günden
beri bir komisyon tarafından göz 
den geçirilmektedir. Maarif mü
dürünün riyaset etmekte olduğu 
komisyona müdür muavinleri i
le diğer alakadarlar da iştirak 
etmektedirler. Komisyon azalan 
bu işten baıka bir işle meşgul o
lamadıkları için her gün devam 
eden kayıt muamelatına müteal
lik müracaatları, ekalliyet mek
tepleri müdür muavını Osman 
tetkik eylemektedir. Komisyon 
dün de geç vakte kadar raporla
rın tetkiki ile mC§gul olmuştur. 

Şehrimizdeki Bütün Memurlara istatistik 
Umum Müdürü Dün Bir Konferans Vertli 
Sayım itleri ile alakadar bulu

nan bütün memurlar dün vilayet 
dahilindeki kaza ve nahiye mer
kezlerinde toplanarak hoparlör· 
!er vasıtasilc Batvekalet lıtatis
tik umum müdürü Celil tarafın· 
dan sayım iıleri hakkında veri· 
len izahatı ğinlemiflerc:lir. Dün, 
saat on dördü kırk beı geçe An· 
kara rady0tıu ba11nda söze baı· 
lıyan umumi müdür, sayım günü 
bu iıle mC§gul olacak memurla
nn takip edecekleri hattı hare· 
keti izah ctn;iş ve sayım işini mu
vaffakıyetle başarmak üzere bü
tün Türkjyede yüz elli bin kitinin 
bu iıe memur edildiğini söyle
miştir. Bu işle tavzif edilm~ o• 

lan fstanbuldaki bütün memur
lar- o gün k~sa mesaf~lerde saat 
yedi buçukta ve uzun mesafeler· 
de de mesafenin vaziyetine gö
re, sek~ ile sekiz buçuk arasında 
iıe baılıyacaklardır. Memurlar, 
bu ayı.!1 on yedinci günü sabah
leyin saat dörtıte mınt&ka liman 
reisliği binasında toplanarak tef
rik edilen sahalardaki merkezle
rin vaziyetlerini gösteren krokiyi 
tanzim edip alakadar makama 
vereceklerdir. O gün itini ikmal 
edemiyen memurlar, ertesi günü 
saat dokuza kadar çalııabilecek
lerdir. Memurların isimlerini ih
tiva eden listeler de alakadarlara 
tebliğ -edilmiıtir. 

Vekil, İstanbulda kalacaiı bir 
haftalık müddet zarfında Veka· 
Jeti alakadar eden ilıerlc, birlik
lerin yeni vaziyetile ve İ•tanbu· 
lun buğday ihtiyacını temin e
den Toprak ofise ait bazı husu· 
satla mC§gul olacaktır. 

Yerli Mallar Satış 
Yerleri Geni,letilecek 
Milli fabrikalanmız mamulatın 

dan olup halkımızın en ziyade 
muhtaç bulunduğu pamuklu ku
maş ve bezler üzerinde ihtikar 
teıebbüslerine mani olmak üze
re bu mamulatın, aradaki vası
talar kaldırılarak doğrudan doğ
ruya İstanbul satış mahallerinde 
halka satılması kararlaıtırılmıı· 

inşaattan 18 
Milyon Lira 

Tasarruf Edildi 
Tasarruf, lnşaabn 
Durdurulmasından 

İleri Geliyor 
Ankara, 12 (Tele!onl&) - KoordJ

na.syon heyetinin kararı ve lcra Ve
killerinin tasvibi De ahvalı hazıra do
layuıDe remıl devair ve mUeseeeatm 
~aııı ve tamirleri ve bu meyanda 
yol, ltöprll, vesaire gibi inşaata m1lte
alltk ifler menolunmu,ıu. 

Gerek fn4a ve gerek tamir için 
bUkQmet blltçuinln ve mttTazenet 
umumlyeye dahil mtıes.ııesat in.fa ve 
tamir 1'lerlnl durdurmalan ,cztlnden 
u~ ay zarfında yapdan taaarrutun 
~kanu 18 mllyon ltrayı bulmakta
'1ır. 

Yeni Nakil 
Tayinler 

ve 

ZiRAAT VEKiLi 
Orman Çif iliğinde 

Tef ki kat Yaptı 
Kombinalarda 
Çalışan Tal ebe 

Muvaffak Oluyor 
Haber alındığ'ına göre, yüksek zi

raat enııtltlli!ll ziraat fakültesinin 
'0rman çitUiğinde staj görmekte olan 
talebeleri, 10 Birincltefrln perşembe 
gtlnll orman çlttılğinde Ziraat Vekili 
Muhlis Erkmcn, ziraat enstitllsU rek
törü Süreyya Genca, Ziraat VekAletl 
.. kAm ve ziraat !akWteleri profesör
leri husunında muvaffakıyetle imtl
hanlannı vcrmi~ler ve eruıtlttıye nak
letmlflerdir. Bu sene kombinalarda 
~an bu gençlerin hepsi yeni gelen 
rnaklnalan muva!!akıyeUe idare et
mlfler ve ziraat vekili Muhlis Erk
men tarafından takdirle tebrik edil
mlflerdtr. 

Yttksek ziraat eruıtitusilnde yeni 
yıl tedrisatına H blrlncit~şrin 940 
pazartesi günU başlanacaktır. 

Bir haftaya kadar kadro ve 
sınıf vaziyetleri düzelecektir. 

Eski Mutemedin -
Muhakemesi 

Devam Ediyor 
Zimmetine 998 lira geçirdiği 

için tevkif edilen defterdarlık 
muhakemat müdürlüiü muteme
di Asımın duruımasına dün As
liye sekizinci ecza mahkemesinde 
devam edildi. Muhakemat mü
dürü Galip, ıahit olarak dinlen· 
di. Galip: 

- Ben Asımı, namuslu bir ço• 
cuk olarak tanırdım. Son zaman• 
!arda bir kadınla düıüp kalktı

ğını iıittim. Hesaplarını tetkik 
ettirdim. Mütebayin ifadeler ver
di. 

Kömür Nakliye 
Zammı Ay Başında 
Tatbik Edilecek 

Dün kömür nakliye ücretleri
ne bir miktar zam yapıldığını yaz 
mı§tık. 

Ankaraya bu iıle ml!§gul ol
mak üzere armatörlerden Rıza 
Sadıkoğlu, Denizyollan iıletmc 
müdürü Nasuhi ve Mıntaka Li· 
man reisi Refik Ayanturdan mü
t!!§ekkil olarak giden heyet Js

Bundan sonra muakkip Seyfi, tanbula dönmüştür. 
Nuri, lhaan, lsmail Hakkı ve Sa- Haber aldığımıza göre yenı 

tarife 1 T eırinisani 19 40 tan 1 O 
dık ıahit olarak dinlendiler. Bun nisan 1941 tarihine kadar tatbik 
lar da: olunacaktır. 

- Biz Asımı namuslu tanırız. Eskisine nazaran yüzde 1 O bir 

Romanyadaki 
Ticari Heyetimiz 
Yakında Gelecek 
Son ticari anlatmanın tatbikatı 

meselesile mC§gul olmak üzere 
Romanyaya gitmiş bulunan Pet
rol Limited müdürü Sedat Ziya, 
Ziraat Şankası müdürü Mehmet 
Ali ve Adana pamuk ihracatçıla
rı birliği reisi Kasımdan müteşek
kil olan heyetimiz salı gunu 
memleketimize döneceklerdir. 

tır. 
-0---

Büyük Camiler 
Tamir Ediliyor 

Vakıflar idaresi bir program 
hazırlamış ve İstanbukla tamire 
muhtaç bulunan cami vesair ma
halleri tamire baılamııtı. Süley
maniye, Sultanahmet camilerinin 
mali sene sonuna kadar tamirle
r ine devam edilecek ve ikmal 
ed ilemiyen kısımlar için gelecek 
sene bütçesine ayrıca tahsisat ko
nacaktır. Beyazıt camiinin ta
mir ine de yakında baılanacaktır. 
Y enicamiin de kurıunlanndan 
ve merdivenlerinden başka ta
mir edilecek kısmı kalmamıştır. 

Bir Katil 12 Sene 
Edildi Haber aldığımıza göre ticari Hapse MahkOm 

mübadelenin teferruatı etrafında · Geçen sene nisanın on altıncı 
Rumenlerle tam bir mutabakat , günü hava kararırken Şehreminin 
hasıl olmuıtur. den aıağıya doğru başından kan

Ankara, 12 '(Telefonla) 

Sıvas mektupçusu .;ah Akkan Maarif Vekili Tetkik 
Seyhan melctupçuluguna, Sey-

Kendisinden muhtelif zamanlar- zam gösteren bu tarifede cenup 
da para aldık. Fakat ne kadar sularımızda seyredecek gemiler 
para aldığımızı hatırlıyamıyoruz. için harp sigorta primi, ve pilot 
H h ld kb 1 f ücretleri dahil olmadığı gibi, 1 5 O 

er a c ma uz arını ve sar tondan aşağı mcrakip bu tarife-
rvrakını kaybetmiş olacaktır, de· yi tatbike mecbur değildir. 

Anadoluya Şeker 
ve Lokum 

Gönderiliyor 

lar fııkıran bir adam koşuyor ve 
bir yoğurtçunun tablasına da 
çarparak yuvarlanıyor. Biraz son 
ra bekçi bu adamı yakalıyor. Bu 
adain. Üaküdarda oturan Musta
fa adında biridir. Henüz kara
kola gitmeden peıinden koşan han mektupçusu .. Agih ':üce ~·- Seyahatine Devam Ediyor 

vaa mektupçuluıuna tayın edıl· 
diler. j 

Muhakeme. dığer ıahitlerin Hataya Çeltik Makineleri 
dinlenmesi için talik edildi. 

Şehrimiz ıeker imalathaneleri, bir aclam bekçiye bağırmıı : 
mitlerdir, 

Jzmir maarif müdürü Ali Rıza 
Konya maarif müdürlüiüne, Kon 
ya maarif müdüni Halit Ziya İz
mir maarif müdürlüiüne ta~n e· 
dildilcr. 

Açık bulunan yüz lira maaılı 
Gümri'1ckr U!Qum müdürlüğüne 
halen hu vazifeyi veki.leten ifa 
etmekte olan gümrükler umum 
müdürlüğü tarife §Ubesi birinci 
müdürü Pertev terfian tayin edil
miıtir. 

Ticaret Vekaleti, tctkilitlan
" dırma umum müdürlüğünde açık 
• bulunan 300 lira ücretli müıavir
lıie lstanbul yaı meyva ve sebze 

1 tarım satış kooperatifleri birliği 

1 umum müdür muavini Bahanın 
1 tayini tensip edilmiıtir. 
1 -0--

Otomobil Bir ihtiyara 
Çarptı 

Şoför Mustafan_ın idaresindeki 
21 38 numaralı otomobilt Tepe

~· .,Şems~nda ... bir ih
tiyara çarparak ağır aurette ya
ralam&fllr. 

TAKViM 

13 llkteşrin 1940 
PAZAR 

YIL: 19'0 • AY: 10 - GUN: 281 
RUMJ : 1866 - El."'LtiL : 80 
BlCRI: 1869 - Baınuan : 11 

V AKIT VASATI EZANI 

GUNl:Ş: 6.09 12.35 
ôCLE : 12,00 6.27 
lKlNDl: 15.09 9.84 
AKŞAM: 17.33 12.00 
YATSI : 19.07 1.30 

lMSAK: • 4.31 10.57 

Aboae fJcreu 
~e dahilinde: 

~ 8 aylık S aylık Aylık ....... ~~~~~~~~~~~-
h HOO 750 400 150 kurııJ 

dllsiç memleketler: 

8 aylık Saylık Aylık 

1410 800 Kr. yoktur 

Afyon Karahisar, 12 (A.A. )
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, 
dün aktam buraya gelmiıtir. Ha
san Ali Yücel, belediye tarafın
dım ıerefine verilen ziyafetten 
sonra geç vakte kadar vilayetin 
maarif itleri üzerinde alakadar
lar ve öğretmenlerle görüşmeler
de bulunmuttur. 

Maarif Vekili, buraya gelirken 
Dinar ve Sandtklı kaza merkez• 
lerine de uinYacak, mektepleri 
teftiı edecektir. 

Maarif V elWeti Netri7at Mii
dtirlüjünden: 

Bir nüshası her hafta çıktıkça 
muntazaman gazetenize gönde-
rilmekte olan «Maarif Vekilliği 
Tebliğler Dcrgiai> nin 91 inci sa
yısında neıredilmiı olan orta öğ
retim müesseselerindeki öğret

menlerin nakil ve tahvillerini göa 
teren )istenin 1940 • 41 ders yılı 

haıında imtihanlardan önce ya
pılmıı münferit tahvillere ait o1-
4uğu ve bu defa heyeti mecmua
aının bir liste halinde tesbit edil
miı bulunduğu tavzih olunur. 

Soğan Stoku Yapmak 
istiyorlar 

Bazı kimselerin piyasada fiyat 
ucuzluğundan istifade ile soğan 
toplayıp stok yaptıkları haber 
verilmektedir. Bir ay evvel ayni 
ıekilde yavaş yavaş ortadan kal
dırılan sarmısak fiyatlarının on 
beş, yirrpi kuruıtan halen kırk ve 
elliye çrkarıldıiı da misal olarak 
gösterilmektedir. ıGeçen senenin 
QlCVsim sonlannda da kilosu yir
mi beş kuruşa kadar çıkarılan so
ğanın bu 9Cne de ayni · ihtıxara 
tabi tutulacağı söyleniyor. 

MÜTEFERRiK: 
Mukavva çanta1ar - Bazı es• 

naf tarafından Üzerlerine deri 
taklidi kağıtlar yapıftırılmış mu· 
kavvadan muhtelif el çantaları 
yapılmaktadır. Seyyar eanaf ta
rafından satılan kadın ve çocuk
lara mahsus bu gibi çantalar ha
kiki deri imiş gibi satılmakta ve 
halk aldatılmaktadır. 

Gönderildi 
Amok ovasındaki çeltiklerin 

hasadına ve harman edilmesine 
balpnmııtır. Mahsulün bu sene 
fevkalade berektli olmaıı dolayı
ıile harmanların kııa kalarak yağ 
murdan müteesııir olmalarını ön· 
!emek için Ziraat Vekaleti Ha
taya iki çeltik harman makinesi 
grupu göndenniıtir. 

POLiSTE: 
Nakilleri yapılan korniaerler

İstanbul Emniyet btı.ıkomiserleri 
arastnda bazı nakiller yapılmıı
tır. Beıiktaş emniyet amirliği baı 
komiseri Naim Atalay Şiıli nahi
yesine,- Şiıli nahiyesi baı; komise
ri Macit, Beyoğlu merkez nahiye
sine, Kadıköy ha§ komiseri Mit
hat ta Samatya nahiyesin.e nakle
dilmişlerdir. 

Bisiklet bir kızı ezdi - Fa
tihte oturan 1 3 yaıında Ziya oğ
lu Mehmedin kullandığı bisiklet 
Horhor caddesinde 1 I ya§ında 
Emincye çarparak muhtelif yer
lerinden yaralamııtır. 

bütün faaliy~tlcrini bayram ıe- - Bırakmayın onu, katildir. 
keri hazırlığına tahaia etmiılerdir. Mustafa, arkadaıı Süleymanla 
İmalathaneler bu sene Anadolu- beraber 0 gün Balıklıda kafayı 
dan, diğer senelere nazaran daha .. ..1 · 1 k 'd S"l 
f 1 • • 1 l · d' tutsu emıı er ve es ı en u ey-az a 11panı a mıı ar ve ıım ı- ı • • • • 
den irsalata baılamıılardır. Son manın metresı olan Sabrıyenın 
bir hafta zarfında, yalnız bir İ· kapısına dayanmıılar; Yatar la 
malathane tarafından Anadolu- lbrahim de köıede durmuşlar. 
nun muhtelif ıchirlerine on b ir Mustafa bunların kendilerini ta• 
bin kilo lokum ve on yedi bin . · · 'i· 
k 'l d _ ,_.d l k .. rassut ettiklerını zannettı ı için 

ı o a a&ı e ve c van şe er gon-
dcrilmiıtir. Bu aeneki aipariı faz- kamasile Yaşann üstüne hücum 
lasını, ıekerqiler, yurdumuzda.ki etmiş ve rastgele aaplıyarak öl
mahsul bereketine ve halktaki dürmüştür, İbrahimi de yarala
refaha lltfetmektedirler. mak istemiıtir. Süleyman da ken· 

ADLiYEDE: 
Meyhane kavguı - Küçük· 

pazarda oturan Ahmetle Nazif. 
evvelki akşam bir meyhanede ra· 
ki içmiıler, sonra da kavga et· 
ınişler. Nazif elindeki rakı şiıe
sini Ahmedin kafasına vurarak ya 
ralamııtır. Sultanahmet sulh ü
çüncü ceza hakimi, dün duruı
malarıE-ı yaptı. Nazifin auçunu aa· 
bit gördü. Kendisine 25 lira pa· 
ra cezası verdi ve derhal tevkif 
etti. 

cliıine yardım etmiftir. 

AsliY.e ikinci ceza mahkeme· 
si, dün bu davayı netcelendirdi. 
Muatafa deliliğini iddia etmiıti. 

Tıbbı adli müessesesi gönderdiği 

raporda aklından zoru olmadıiı
nı bildiriyordu. 

Mahkeme, Mustafaya 18 yıl 
hapis cezası verdi. Ölen Yaprın 
da daha evvel Muatafaya ıopa 
ile vurduğu sabit olduğu için ce· 
zası 12 seneye indirildi. Süley

man beraet karan aldı 

Hançerin Sapından Tutarak Çekt im _._-M A VD----. geldi mlf 
Kapıcı befuu aallıyarak: 

.Jobn bir gazete aldı. BüyUk harflerle 98 Ml'levbayı oku
du: 

PORTAKAi. SANDI(l( tÇl?lıı"DE BULUNAN c:r.:sn 
BUmecUtf yeni bir havadis yoldu. Sadece ....ı.mma yüz

de yüz rnA.ııum oldutu an1aşıınu,tı. Ceeeclbt kime alt oldu· 
tu henüz aalafılmamıttı . .Jolm &tır alır ot.eUDe dofnı ytlrtl
yordu. Blr aktun evvelki hUlııeleri cttlJl.Uıllyordu. Helen'e 
blr aaat ka4&r uak1afmıt ol.mumdan dolayı kör cUlemı, 
fakat nereye Sltnılt oldupaa llÖ7ifllll~U. Tiyatrodan eoa
ra Dk akflUJI Sltttklert kadife lalldalyalı, aynalı lokantaya 
ptml9ler , .e orada Yemek ~ Ayni pnoa oalan 
hizmet etml9U. Btlttba bu mlkldet içinde .Jolm dalım ve 
dtiftlncell kalm1'tı· Relea de meJ119 ve M88l& darmutta.-

.Jolm blltttn bu ~ 9f!11eıt döfüatırkea ot.ele 'VU'Dllftı. 
Relen'ln putderl ok1un119 n ber ,eyi öfrenml1 olduğunu 
tuavvur ediyordu. Blltöa ba enarb fadada saaç kızın blr 
rolü var mıydı f Batırma plen fe71er .Jolm'ua 
içinde .,addetll bir knıkallçbk blMl ~ordu. Artık 
ber 'feyt öfr-meel J&zundı. Bir ... t eoma on ll1llllal'alı a
partımana taşınacak ,.e bu esrarlı 1Wba btltün maanımuı
m ötrenmlye gayret edecekti. :r.:.Yalamu oduıadan tafı
m19lardı. Keadlalnden sonra gelecek olan mllfterlye t.emlz 
ça'f&f tekımlarlle yflnl bir yatak yapd17orda. lolua, 1aer 
aynb9ta olduj'u gibi, alıttılt bu odadaa da ~ de 
biraz içi sdnlmı9tı. Pencereye yaklaftl, lrelehalık -4deJI 
seyre daldı. Strand, bin bir romaam bin bir flldanm ..._ 
neel olan kalabalık llOkak. •• Bu pencereden ba 8trand'a u
çurduju bir bilet ytlzllndea bayatma alev saçlı bir kadın 
llartfmıı ,·e her ~ylnl delftUrmlftt. 

lllı: sttn oldutu Jlbl yine peaceredea 'bU.arken telt'fon 
çaldı. Hemen açtı. Bir 11e11: 

- .Aıo- Siz Jobn Trençham mısıaız ! Diye ııordu. 
- Evet. 

PORTAKAL 
YAZAN 

William J. MAKiN 

ÇEVİREN 

Reuan AF.. YALMAN 

21-
- Banu Nkm yapmayınız! 
.Jolm bayretle: 
- Neyi yapmayayım~ Diye aomuya vakit kalmadan te

lefon kapandı. Karfı taraf kapatımftı. lobn, t.elefonu sal
ladı, zDI ~. Adeta ODU söyletmek istiyordu. Fakat na
me.. o •ırada gö:ıU masaya Ull}tJ. Bir portakal gördtl. Fa
kat prtp ,ekllde bir portakal, içinden (f)ÇflD lncedk bir 
hançerle teeblt edllmlştt. Portakalın •llYU mua;ra alanq
tı • .Jolm ürperdi. Hançer Valpu ile Marfnıon'a öldtlren 
baa4ıerln ayal idi. Demek bu bir ihtardı. Onu öllbn De tela· 
dit ediyorlardı. Acaba telefonun mAuaeı da ba ma idi f He
men telefon merkezJnt aradı ve sordu. 

- Bira& evvel heni ktm aradı f HanSl numara idi! 
- Coveat Gardendeld umumi telefonlardan biri idi. 
- 'I'~ ederim. 

Futa bir ,ey ötrenmeaıne lmlln yoktu. Hançerlemalt 
portakala dofru tekrar döndü. Hançerin 1&pmdan tutarak 
çekti, arkaaından bir eee: 

-Her 9flY hazır, Möııyö. 
OeJtace uablyetle döndll. Kapıda ot.81n kapıcıaı uzun, 

iri boyla blr adam duruyordu. Adam aözl.Uıe devamla: 
- Etyalarmızı o adreee taşıdık, efendim. Bqka bir em

riniz var mı! 
- Hayır, teşekkür ederim. Ben yokken bu odaya kimse 

• 

- ll1o ldmae plmecU. Sadece 
vardım. 

oda blzmetçlsl De ben 

.Jolm aduta babtlt verdi ve savdı. Yahuz kalmca tekrar 
bançıerl tetkike bafladı. Portakal •WQ'U De lekeleıımlftl, 
belki de ;rakmda tl&erinde kan lekeleri olaeaktı. 

- Beni teltdlt öyle ınl f Korkmuyorum qte... IUıııblllr 

belki bu baDÇer bealm işime yarıyablllr. 

Ceblae koydu. Sonra portakalı 90yarak "1yetle 7ecU. 

Müfetuf Evans'a polis mlldllrlülbden plen blr raporda 
on aumanlı ap&rtımanm k1ralaıımlf oldu.ju aöylenl7orda. 
hd l&Dddı ve Ud bavulu bir otel kapıc111 getlrmlft lllru 
eonra da eamer ytlzltl, tMllz glytnmlf, eeTlmll bir del'"Mh 
gelip ldlçöctlk &partımana yerlflfDllt. Bu deH ... nJmm lanıJ 
de .Jobn lml9. 

Rapora obyan Evans pUrea polise ,ayıe dedi: 
- Mtlkemmel, alz ytoe bu .Jolm'u gözdal ~tıne7lnlz, 

Oa aamaralı apartımam da aynca tara1nt etmekte de
ftlll edlalz. 

- Pekli& 11&7 mtlfettlf ... 

PoUa o civara eamer ~ili bir dellhnlmm lfllcllttnı peo 
lıAl6 larketm19U. Fakat ayal "'tara.flarda san ~b laldaus 
blr adanun do1&9tıtoıı ııezmem1tt1. Bu aan ~ 1a1ıJws 
adamın ın.u.tyetl 801 elinin Jröçtlk ııarmatmda taficblı 
pırlanta yllstlktu. Bu adam da Jobn idi. Fakat t.ebdU pua 
bir lobn- Londrada kıyafet dflj'l,tlrmek isteyenlere mala· 
aua elblaeler satan küçük dllkkAnlar vardır. lolm bunlar
dan blrlalne 1Ja9vumıqtu. Kibar t.avırh, t.emız &iylnmlt 
bir geacl 1f anyaıı, dllşklla kıyafetli zavallı bir amele kıya
fetine sokabilmek için san ıMç , .e eski clblae bulmalı: ve 
bunları kendi öetUne uydurmak yaran ... t atlrmllfttl. 

(Arkuı var) 

SöVASi 
iCMAL 

Bazı Emarelerden 
Çıkan Mana 

Yazan: M. H. ZAL 
Amerikanın Şovretlerle rnii 

nasebet tarzı hakkındı 
Amerikadan gelen haberlerde 
dikkate_değer bir inkişaf vardır· 
Belki de son 2 4 saat in en rnii• 
him hadisesi bunlardır. Arneri· 
ka bir takım imalat makineleri· 
nin Sovyetlerc ihracına müsa•· 
de etmezken birdenbire bu rnü• 
saadeyi vermiştir. Hatta Ameri· 
kanın askeri ihtiyaçları için hı· 
zırlanan diğer bazı malzemeniıı 
de Sovyetlere ihr.acını tasvip et• 
mi~tir. 

Buna karşı Sovyet gazetele· 
rindeki bazı neşriyat ta dikkati 
celbetmektedir. Amerikanın al' 
keri kuvvet membaları hakkırı· 
da aon zamanlarda Sovyet gı· 
zetelerinde etraflı malumat çık• 
mıftır. Bunlar gözü çok doldu• 
racak ıekilde ifade bulmuıtur· 
Yine ayni gazeteler son zamarı• 
larc:la mihverin İngiliz mukave
metini yenemiyeccği yolunda 
yazılara kuvvet vermiye başla• 
mıılardır. 

Diğer taraftan lialyan gaı.e· 
teleri bizim gazetelerimizin Ü· 
çüzlü mihverin her §eyden e'I· 
vel Sovyetleri çember altına al· 
dığı ve tehdit ettiği hakkında 
yazdıkları yazılara sinirleniyor· 
lar ve Sov:yctlere meselenin ip• 
tidadan haber verildiğini ve 
Sovyetler h iç ses ç.ıkarmadıkla· 
rı halde Türk gazetelerinin böY' 
le yazılar yazmasının nezakete 
uymadığını söylüyorlar. 

Garibi §U ki, bu bahsettiği · 
miz fikirleri kendilerinden bek· 
lenmcz bir itidal ve nezaketle 
ifade ediyorlar. 

Bir ta.raftan Alman cep denıı 

altılarının Sovyetlerin harirtt 
eaydıkları Karadenize indikk· 
'l'inden bahis vardır. 

Böyle zamanlarda hadiseler• 
yekuna vurmak ve bundan mi· 
nalar çıkarmak pek te sağlatıı 

bir usul sayılmaz. Çünkü man· 

tıksızlık her şeye hakimdir· 
Bununla beraber bu saydığırtt 
hadiselerin yekunundan bir 
nebze olsun mana çıkarmak ta 

büsbütün yanlı§ olamaz. 

istatistik Umum Müdür 
Muavini lskenderunda Bir 

Konferans Verdi 
Antakya, 12 (A.A.) - lsta· 

tiatik umum müdür muavini Se· 
lim Sabit Aykut nün gündüz bu· 
rada ve akıam da İskenderunda 
20 llkteırin günü bütün yurtta 
yapılacak olan nüfus sayımının 
ön.emi ve sayımda vazife alanla· 
ra düıen itler etrafında birer 
konferana vcrmiıtir. :Kalabalık 
bir halk kitlesi ve sayım iıleriyle 
menul olacak ll}Cmur)ar tarafın· 
dan allka ile takip edilen kon· 
feransları müteakip nüfus sayı· 
mına ait bir filim gösterilmiştir. 

-0-

lzmir Limanmdan 
EylQI Aymda 

Yapılan ihracat 
lzmir, 12 (A.A.) Eylül 

ayı içinde İzmir limanında yapı• 
lan ihracatın kıymeti bir milyarı 
yedi yüz küsur bin liraya baHi 
olmuıtur. Bu ihracatın en yükse~ 
kıamı Amerikaya yapılmış bu· 
lunmaktadır. 

Her Gün Bir 
FIKRA 

Hulyadan Koku ! 
Fakaranm biri, bir Ramaı.an gO

Dll oruç halile yoksullııj'unu t~U~t1-
nt1rken işi btllyaya döker, ,·e: 

- Bfl9 kilo etim olsa, büyük bir 
b&aaa koysam, bir o kadar kömil· 
rt1m olsa ateşi yaksam, etleri bir 
ctızeıce kaynatsam suyundan ~or· 
... bir de pll\0 plşlnıenı. .. 

Diye kunıntu kurarken hızlı, 

luslı kapı çalınır. 

Elinde bol} bir tu olan bir ço· 
cuk: 
- Amca sizde et au711 \ '&r mı-: 

Diye sorunca, adamcağız: 
- Vay gidi zamane tocukl&TI 

vay! Hülyadan blle koku ntıyorıar! 
Diyerek hayret eder. 
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Tarihin En B.üyük Aşk Romanı 

Kulağımıza-· 
Çarpanlar 

Yazan: NILLA KUK ~~-:~a:;~ bucatından alınan1 :.:;·p ha- A imanlar gerek Rumen Alman Ku-vvetlerı'nı·n depolarına ve bu depolardan 

Ş •-· petrol kuyularını bizzat Ren nehri ile Felemenk ve Bel· 

h B b P • K vadialer verecektir. Bu -- "k h • D d E . ey a a erı ızının rİp haberlerin okuyucu.;;• ellerine almak Ve havaya karfl ÇI aya Ve atta Urgun • ms 
müdafaasını temin etmek. Ru- Romanyaya kanalile Şimal denizine kadar 

mızın zevklerini okııyacaiuu k d"l k ·1 b"' b" 

A k 1 Y ümit ederiz. men ordusunu yel!.i haftan tan-. sev e ı me suretı e ta ıı ır 
ş ıy e anıyor zım ve ıslah eylemek ve gerek· benzin ikmal yolu teockkül et-

J d B f se farka doğru yapacakları ha· G 1 
• 

1 N f' • miş olacaktır. Ş - 4 - aponya an aş ıyOrUZ: reketler için bir üs hazırlamak ırmesının e ıcesı Romanyadan istifade edilme· 
&ah:y~ ~a.ba, uzun müddet Gül raya getirecek. cPcri kızı var Son gÜnlerdeki hattı hareketi maksadile Romanyaya girmiye tıi, ayni zamanda Alman pilot ye-

r~ ıı kaldı. Peri kızlarile uğ- nakaşaya tutturacaktı. Sevgili Japonyada, dünyanın bir çok (Tamııvar)a ve Tuna yolu ile Emekli Albay hava teessüslerinin lngiliz bom· 
4nın ctının çimenleri üzerinde u· mı, yok muh diye onları mü· kendisinden çok bahse yol açan baıladılar. İlk kıtalarının karadan ı YAZAN: ;] tiştirme müesseselerinin ve diğer 

Bı.ı a.nın usulü acaba ne idi'? perisinden b.öylec~ bahsedilme- 1 yerinqe olduğu gibi, kanun na· de Orsovaya gel~iş oldukları M 8 C it SA BM AB h_ardıman tay~·arelerinin tesirle· 
1-d~cvj kızların birdenbire or· sine, Şeyh Babanın rızası ve ta· ı zarında kadınlar ile erkekler a· bildirilmektedir. rınden uzak hır sahada rahat ra· 
oııı, l kaybolmasına mani olmak. hammülü yoktu. Peri kızı belki ' raaında fark gözetildiğinden bil- Bu hareketin hakiki ga..-si ne 1 hat çalışmalarına da imkan ve· 

r • dah k d b ) b" · k ·· ı.: h b _ı d · - 1 
- mİn edenleri tımarhaneye kapa· ı kt" "llfrn a. uzunca zaman o· e öy e ır mıina aoaya guce· mem ~ a eraar mı i inız'? olabilir'? Dünyanın merakı ve rece 11

• 

Bıın llt İçin ne yapmak lazımdı'? necek, belki de bir daha hiç gÖ• Şimdiye kadar kamına ihanet hele Karadeniz devletlerinin dik· tılardı.» Bu suretle hava hücumlarına 
}'ııı ~flama.mile cahiliydi. Sara· rünmiyecckti. eden e~eiin hareketi cürüm aa· kati. bu hateket üzerine toplan· « ... Avrupanın ortasında Y11" kartı emin sahalar imtiyazına 
~ k IYar meddahı ile danıımı· Akber Şah, oğlunun aazcnde· yılmazdı. Fakat kocuma ihanet mıı bulunmaktadır. Alman akı· ~1Yaı:' Macarlar, Bulgarlar_ ve ~- malik Rusya ve Amerika gibi 
ııı, llra.r Verdi. Bu meddah dai- leri ve mugannileri bir araya top• eden kadının hareketi müthiı bir nırı_ın Romanya.da durup durmı· ar. mılletlerle anlaıarak aaglam bır Almanya da böyle bir sahayı Ro· 
bettPcri maaalla.n söylüyordu. El- lattığını duyunca, büyük bir oar· cürüm teli.kıki edilirdi. Bundan yacağı ve yahut ıarka doğru ya· hına kurmabyız.ıt manyada elde etmiş bulunacak
bnC:~~rj kızlarının huyunu da kı müsabakası yapılmasını em- böyle ltadınlar da ayni haklara pılacak hareket için Romanyanın On tıene evvelki bu Alman fi. tır. Fakat Şark ve Cenubu Şar· 
h İt" ı. O da bilmezae Ağra- retti. Her cinsten muganniler ça• malik olacaklardır. Bu hususta bir üı olarak mı kullanılacağı kirluini kaydedişimin sebebi, ki sulh halinde kalmak prtile ..• 
~ b" 1 YÜZ kilometre kadar uzak· ğınlmııtı. Şeyh Baba, bir mina· bir de kanun neoredilmiıtir. meselesini hal için iki ııkkı da Hitlerin Alman mütehassıslarının Bundan baıka Baku petrollerin· 
>'c ~d•ihirbaz vardı. Onu görmi· renin tepcainden- prkılan dinli- Japon hetn§İrelerimizin göz· mütalaa etmek doğru olur. mütalaalarından ne suretle isti· den Karadeniz tarikile Tuna a· 

atı ec:ekti. yecek ve hakem olacaitı. Mina· leri aydın... Araotırmalanmızı on bir sene fade etmiı olduğuna işaret et· ğızlarına vapurla nakliyat yakın· 
tİııd il lt~an verdikten aonra. ye• :renin tepesini seçmcaine sebep, G 1 1· A 'k evvelki Alman mütalaalarına ka· mek ve bu düşüncelerle hadise· dan idare ve tanzim olunabile-
led~~ aıçradı. Sabırsızdı. Her is· harem bahçesinin iç tarafının bu· 8 8 im merl aya: dar uzatırsak almanca Geopoli· ler arasındaki münasebet1 erı a· cektir. 
11\ıy ınc hiç beklemeden kavut· radan görülebilmcaiydi. Eğer mu Japonyadan bahseder etmez tik mecmuasının 929 senesi n"' • ra~tırmaktır. Almanya, Karadenız sahiline 
}'~ alıırnııtı. Atı üzerine atlı· ganniler, cidden pı;Jİ ıarkılarını akla derhal ezeli rakibi Amerika halarmda ıu yazılan okuruz: Bu mütalaalara inanırsak ve ulaşmakla lran • Afgan . Çin 
lltd Peri kızını kaçmaktan me· biliyor}area, peri kızı, belki de geliyor. «Hakaızlıklann telifisi için bunlardan bir netice almıya kal- Türkistanı üzerinden Asyaya ve 
lıtr ~it bls;mı buluncıya kadar i"nerak. ediP. c;!inlemİye gelirdi. Biz de AmerikanJn bugÜnkü 1 Almanyanın Cenubi Tirol'den, kışırsak Almanların Romanyada Japonyaya doğru inkişaf cdebi-

C rafa baı vuracaktı. Peri. kw görünmec!i. Çok gü- Çümhurreiainin bir hususiyetin· 1 Baltık denizine, Adriyatik deni· duracaklarına, fakat Balkanları, lecek bir hava yolunun da kapı· 
deııb~rup zamanı olduğunu bir· zel f&l'kılar aöylendi. Akher Şah den bahsedeceğiz. zinden Karadenize kadU' yerle,· Rusyayı ve Asyanın garp kısım· ama gelmiş bulunmaktadır. 
tıııı ıre farltetti. Aqam ezanı o· ihsanlar, hedi)-.ler dağıttı. Fakat Roosevelt'in büyijk bir pul mesi lizundır.» lannı siyasi ve iktısadi tcsirlerı Alman hareketinin Romanya· 
tırd?0rdu, Babasının son yap· Şeyh Baba, vadettiği inciyi kim· kl ld ... altında bulundurmıya çalışacak· da durup durmıyacağını buraya 
d &ı camı" kt ··ru··nu""yor 1 mera 111 o ugunu ara 11ra ga· « ••• Alman ırk aahaaı Şiuıa.l ve lar.ına hu""kmetmek temayülünde g•lecek kuvvetlerı"n dcrccesı" ve 

ıı. ıı... uza an go • aeye layık görmedi. A tın tifeyi. zetelerd çıkan reeimlerd ög-• Balhk d ·zı · d ba b·--ı. ~ de./~Uya kadar gu'"zel bir cami, e en enı erm en f , __ bulunabiliriz. Fakat unutmamalı Karadenı"zde d~nizaltı gemileri-
••ıti d elinde tutuyordu. Peri kızını gö· renmipinizdir. Alplerin cenup maifelerinde bu- R d k' h ·· J • 

illi. ı_ n ibindcn kopup yükael· ru""nce ar .. cak, koklıyacaktı. Yal· s· • .. d ld rd d . yız ki. omanya a_ .ı . ava us en nin görünüp görünmemesi, hu-
"Y ıı;Oc r- ıyaaı muca e e e aıma lunan Karavanken tepelerine ka· 1 1 1 b 1 dıı, S &man bir inciye benziyor· nızca koklamıya tahammülü yok· ff k l R l A man tayyare en ıçı~ stan u lasa Romanyadaki hazırlıkların 

ık sık t... 'b" ak muva a o an ooseve t, geçen· dar, yani Adriyatik denizinin ile Sıvastopolu 500 kılometrcye derecesı" go"" •terecektı"r. 
"'' yan ıgı gı ı tam tu. Bu tatlı kokuyu bir daha du- }erde bir pul kolleksiyoncusu ta· 100 kilometre mesafesine kadar ş h · dh k' " 
tllll· nı cemaatle kılmak için yarsa hasrettcın d.eli olacağını an· rafından nakavt edilmiotir. Bun· olan sahaya uzamaktadır.» yaklaştırmııtır. üp e.sı~ . - ~· ihtimalini gelecek yarzımıza bıra· 
de b~e ıitrnedi. Çimenler üzerin• !ıyordu, dan iki ay kadar evvel Rooıevelt «-· Gayri mahdut aaıahiyetle- Romanyanın Almanya ıç~n b.~r .'!s Cenubu şark;ye tevessü etmek 
kıtı ır köıe seçerek yalnızca, ak- Bir aralık bir ney bayKID bay· bir yerde İngiliz gincsin.in 1 3 nu· ri ve hakimiyetleri •-··yan bütün o_lara.k kulla.nılma~ı d~ı buyuk karak şimdilik şu kadar söyliye· 
I
;, narn~1 kıldı Bu...;; .. var· .._ ııyası, asken ve ıktısadı menfa- b ' l" · k" H f T"h ah 
• 11\ • •- gıjl çalmıya baıladı. Tam bu sa· maraiı pulunu görür, almak is- devletlerin hakimiyeti tahdit e- . . ı ırız ı, ay a ve ı s • 

lier \. Yc~i . bir fCyler ka.ntmıttı. niyede harem bahçesinin havuzu ter. 7 300 İngiliz lirası isterler. dilecek ve Avrupanın yeniden atler tcmın edecektır. . . rasına teveccüh etmek niyeti, 
~rıd, altıtkı srfui b..Jcalan tara- dibinde gÜzel kız peyda oldu. Bu alıı veri,ten haberdar olan tanzimine baflanac:aktır.» Alman hava kuvetlerı emın hır ancak Afrika seferinin garptan 
~ılll; Öyle öğretildi diye namaz Neyin ahengine göre raksederek Hind adınd_aki ko.llekaiyoncu der « ••• Bizim iri.. Avruparun tar· petrol havzasına güvenerek faa· yapılacnk büyük bir hareketle 
la .. _ 0~_du. Bu defa toprağın, ot- il 

1
. d hal 
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00 
l R l ~· liyette bulunabileceklerdir. İngi· ba"" çıkarılamıyacag-ına kanaat 

~111, ı:n•}) • k k er ıyor u. "' ıra verır ve ooseve • kında ve cenubu ·-~·inde yakın l" h k 1 . . d .,.... tı d .... erın o usunu ayn ay· · ı.k d ru-- ız ava uvvet crının mütema ı· getirilme!inin bir neticesi olabi-
~culY\ıyor, dünyanın bu kadar Ney çalmakta devam ederken, tın aes ç armasına mey an ver· pazarlar aramak daha emniyet· yen Alman benzin tasfiye mer· lecektir. 
ti.ikr olmasından dolayı Allaha Yetil el~iaeler giymiı bir mugan· meden yüz lira farkla bu pulu a· lidir; buralarda iptidai malzeme kezleri ile depolarını ve sentetik ============== 
1'ortrnck hisleri içinden kaban· ni ortaya çıktı. Yanık bir p.rlu lır... membalan da bulabiliriz, esaıen benzin fabrikalarını bombardı· 
ttti· I!. Namazının sonunda dua söylemiye baoladı. Bu prkıda Bir iki de Tavsiye: ziraat memleketlerine mühim si- man etmeleri ve nihayet gündüz 

Kitmirin su perilerinden vo Ni- pariıler yapaC:-~ bi~ memlek~t 
1 

ve gece devam eden hava hü· 
tinj"\lla.hım, sen inaan1ann da, ladan bahiı vardı. Ebeveyni BugÜnkü yazımızı bitirmeden varsa o ~a bızız •. M~bel bı.r , cumları Almanlar için Rumen pet 
ti k:•n de Allahıs}n. Beni o pe· temsil eden yılanın ve göklerde· sizlere, zamana uygun bir tavsi· Avrupa iktısat tııyaseti de bu- rol havzasının ehemmiyetini gös· 

N na. kavuıturb ki tonsuz maviliklerin ilahesi sa· ye~ bulunacağım: dur.» termiye kafi sebepler olabilir. 
~lld~azdan _aonra yere kapanıp yılan Nila... 1 Kı• oelivor. cKıtın pırlantası» « •.• Bugünkü 929 da vaziye· p l k d t l"" kli ı Eli y • • • ğ1 __ ı.:ı..-dan hi korkrnu· etro a ar. pe ro un na 
>'otq' erile çimenleri oktu· Şeyh Baba, eski duyduğu ma· laka.bı verilen kömürün çarçabuk tin aa ıaııJl.>6... ç l • d ··h· b" · · P t ili,ıi U~ Bu sırada eline bir ,eyler sallar) hatırlıyarak kararını ver· yonız. Çünkü vaziyeti fÜpheli ve mese esı e mu ım ır l§tır. e • 
Ilı).:. l\.aldınp baktı. Alhndan ya yanmaması için ıunu yapınız: mütehavvil görüyoruz. Vuku• rol nakliyatında en pratik ve ko;_ 

... L d.i: B" l da :L b b" d d d ıılaı lf 1tÜçücük bir ıite idi. Ta- ır itre •'!. ıai iijrük katık gelecek bir deiifiklik veya ar )ay yol karadan ziya e su a ır. 
bit ~ı açtı. Bu~u'iıa öyle güzel .- Demek ki. bir ıu periıi İ· tuz eritiniz ve bu suyt,1 yüz kilo kuvvetin müdahalesi hiç ihtimal Romanya petrolleri boru hıı.ttile 
1-~l 01tu geldi ki. az kaldı bayı· mlf··· . kadar kömürün üzerine dökünüz. v~riln_ıiYen hidiaclcr. doğu~bi!ir· Guirgiu" ya geldikten sonra hu· 
li,.. d~." Bu kokunun tesirile de· Şişesini açtı, et•ız tatlı koku· K"" .. .. .. . d . h Nıtekım 1913 aenesande kim ıd· T "k"l B . l 

... o d d B yu kokladı. Sonra boynundak_i omurunuz aynı eroceı ara· dia edebilirdi ki, Ruayada 1917 radan una tarı ı e ratıs ava 
r.,,, n Ü. Şi•ede ne var ı'? U• j t•- f k t d h "d ı · b" R k b fi k l 

J a. b .,,. ı"ncı" gerdanlıgwı rıkanp m .. ugannı·. re """• a a a a 1 are ı ır !U· de bir komüniat devlet do;ı;...c:ak· ve e ns urg ta! ye mer eze-
lıllll ca a güllerin ruhu mu akı· ~ •-11tı '? nin önüne atlı ve eutkardC§I rette yanar. ' tır. Böyle bir teY iddia ve tah- rine ve Kara ormandaki petro1 

Sancağına SAN ... 
Süngüsüne ZAFER ... 
Milletine ŞEREF • 
KAZANDIRAN 

Türkün ebedi 
kahramanlık destanı 

ÇANAK KALE 
GEÇiLMEZ 

Türkçe sözlü ve garkılı • 
Büyük FİLM 

Amaaan Ne 
Yapayım? 

• 
Y ezan: B. FELEK B ize bir misafir geldi. 

Yanında bir çocuk. Ha· 
prı mı, haıan? 

Adı Kıymetf 
Hesapça anasının pek kıy· 

metlisi olacak! 
Arsız bir §eyi 
Her ııcye bumunu sokuyor. 

Her ııey istiyor. Her şeye zırh· 
yor. 

T eFirgin olduk. 
Gerçi misafire bir fey den· 

mcz amma böyle huysuz bir 
Çocuk}; da alemin baııına beia 
olunur mu'? 

Çocuk bir dakika kadar ra· 
hat oturduktan sonra koltuğun 
üstüne çıktı. Kol yerine binip. 
at oynamıya baoladı. 

- Aman hanım l Bir kaza a
lacak l Çocuğa. dikkat etseniz 1 

Kadın tasasız. İçi bol, kalbı 
ferah... Ne sizin endiıenize. ne 
çocuğun arsızlığına aldmıı etmi· 
xor. 

- Amaaanl Ne yapayım! 
Patlasın! 
- Patlasın amma, bizim başı· 
mıza patlamasın değil mi ya~ 

Kanapeyi bıraktı, piyanonun 
taburesine çıktı. Fırıl fınl dönü· 
yor. 

-- Amaaan yavrum! Baııın 
döner 1 in atağı 1 

-- Yaaal lnmiyeceğim i~tel 
Biraz sonra piyanonun üze

rine çıkmıya kalktı. 
- A,man bir sakatlık olacak! 

Hanımcığım pek yükseklere çı· 
kıyor. 

-- Aaaa, bu bir ıey mi. ev 
de dolapların üıtÜne çıkıyor. N' 
yapayım kardctl Çocuğun gözü 
yukarlarda .•. 

U:zatmıyalım efendim, bu 
Kıymet denilen yumurca~ ka
napede.n tabureye, oradan pi· 
yanoya, piyanodan koridorda· 
ki portmantoya çıktı bre çıktı .. 

Anası da her d"efasında: 
- Aman! ne -yapayım! Pat

lasınl diye başından aaTdı ..•• • Yirmi gün içinde Urfa yağı 
160, Trabzon 130 kuruııa. zey
tinyağı yetmite çıktı... Y a\pız 
zeytinyağı bir haftada on kuruş 
fırladı ... 

Fiyat Murakabe komısyonu, 
bu çıkışa ne diyebilir'? 

Bir teY diyebilir: 
Ya bu ihtikardır. ya değildir. 
İhtikarsa bize, değilse &atıcı· 

lara günah! 
~unu bir söylese de anlasak 1 

olıı.~oşltuların en güzeline alıımıı Kutbüddine bağırd!J 
dıı.I\, eyh Baba, yerinden kımıl· - Bütün inciler onlann ol-

MDHRD'NDN DEVRöALEMö 
tBBiB TiYATBOSD TEMSiLLERi 

bit h?ttıyordu. Adeta sarhoı gibi ıun ... 
C •ide idi. Gözünü harem bahçesine çe-

tııııı.ıı ece batılı. Ellerinde mCf8le virdi. Ay, peri kızı yine kaybol· 
flıırıı. '}:em hurileri bahçeye dol 
1-t, h tladı. Gülüp oynuyor- mutlu. (Arkası var) 

1-tıy c
1
r tarafı kahkahalarile çın· 1=============1 

Şcor ardı. ı; 

~'llb·Yh Baba, kıymetli fiıeaini 
t.c;t lı\e ?a.aarak aürüne sürüne 
... ı. Kı · ·· · h ··•Ulu tnıeyı gormıye ta am· 
>'ord Yoktu. Yalnız kalmak iıti-

S·u. 
ıi..,,~r, iki gün içinde ortaya bir 
tıılt .• et çıktı: Şeyh Baba. çıldır-

ltı ()~l"lt 

BULMACA 

ı 

~td 1 anlı, peri kızından baıka 1 
Ş~r· IYa tahammül edemiyordu. • ı--ı--ı---
111,~ •n bütün m.}!gannilerini bir 
ıl,it il topluyor, peri kızlarına < --
ılıı. larltı söylemelerini istiyor· ' 

" Elinde b·· .. ,_ b" . . t c Ilı uyu" ır ıncı tu uyor r 
ror..ı Uga.nnilere §Öyle hitap edi· ' 

~u: ı-.J-~ 

~ıl\'d tfer kim, peri kızları hak· :----
bıı i:. en güzel prkıyı söylerse l-.1-.L....1--'--1-~~ıa...-.1.--1......J 

lç~ı onun olacak. Soldan Sap ,.e Yukardan Afatıya: 
~Otcf den ıunu söylemek ıeli- l - Zafer Bayramı 2 - Toprak-

!!: tan alman mikTop - lfleme 3 - Sey-
kl~ lier ltim beni peri kızıma yarelerden biri • DU.zelbne • - Ku-
i.· ltu .... r · · · T ı gır k•- T •lftı, ·"' sa · ıncıyı ona verece· mar oynanır • ers çın a ... , • er 

}:' ei aymm evidir 5 - Birdenbire - Çift 
" llka.t b ·· 1 • d"l" Urülür 6 Tariht bir ka·"'m Bir •rttı • unu soy emıye ı ı s - e vı -

k~, t:ordu. Hocalarının bu peri nota 7 - Tersi içilir - Sicim • Bir 
llr1ıı1 t~r~ısından hoşlanmıyacak Maden 8 - üye yazılmak 9 - Ço
r'<:tltt ılıyordu. Babası aldırmı· cuk - Kereste 10 - Delen - Adet 
~ıı.1, ı. Akber Şahta da müna· 11 - San lnlan • Bal yapar. 
rtı~I merakı vardı. Garip bir DONKC BULMACANIN HALLI 
~ilgi]je olunca muhtelif dinlerin 1 - Totaliter 2 - Hakaret 8 -
0ır a adamlannı, filosoflen Oh; Salep; La • - Taa; Ren; Bar 
~\il\~8Ya topluyor, 0 meseleyi ti - Akar: Gaga 6 - LAle: Alar 7 -
~ıı;ı 1&.k&f& ettiriyordu. Peri kızı· Tren; :Mete 8 - Tep; Gam; Tat 9 -
"c .)ok ır~ısını duyunca hiç fÜp• Et: Balet; Y. L. 10 - Ça#atay 11 -

~ yine alimleri bir a· HarareW. ,., 
1< Aı.~ Rrika A" 
GDNEŞ 

s·JrRÜ AYN1st~:~~~;~d1~ 
&pi• devam ediyor. Bat.rollerde: 

cıa TBACT • BICBABD •••••• 
\z Son günlerinden istifade ediniz ve gidip gorunuz 

& Buıün aaat 10.45 te tenzilatlı matine ••••t' 

Yazan: MiHRi BELLi 

Çin Tiyatrosu Neye Benzer? 
- 29 - ı - Bu rnilleUn ya.şamıuımın sırla· 

Vapurumuz fehrin Japonlar tara· nndan biri de işte bu AdeUeridir. Bu 
tından idare edilen kısmındaki lske· I kadar pisliğin içinde bir de kayna
lelerden birine yana.şü. Şanghay Uç mamı.ş su içseler hastalıklardan göz 
nımtakaya aynlır. Biri mU!etler a- açamazlar, birçoğu temizlenir gider· 
rası mmtaka, diğeri Fransız mahalle· di. 
si, UçUncUstl de fehrin Japon kısmı... Hastalı~ mUddetince handan dı· 
Karaya indiğimizde bir.den pıuıaport farJ çıkmadım. Canımın sıkıldığını 
falan soran olmadı. Derhal taksiye sezen hizmetçi bana vakit geçirmek 
atladım, .şo!öre: cBir otele çek> de- için otelin alt katındaki tiyatroya 
<Um. gitmemi tavsiye etti. 

Şa.nghayda samlınl bir ahbabım -Amma Çincedir. anlıyamazsınız! 
var idi. Fakat epey haata olduğum· Diye llllve etti. 
dan onu arıyacak kudreti kendimde Giyindim, aşağıya indim. Çin tiya.t-
hlatıebniyorduın. Biran evvel yatağa rosu neye benzer? ~ize anlatayım: 
k&\'Ufmam lAznndı. tyllefllğlın za. Kapıdaki (M:rdelerı aralayıp beni 
man kendlsirıl bulabilirdim. Amerl- lc;:erl sokan adama biletimi göstere· 
ka şehirlerinin yan mahallelerini an· rek: 
dıran sokaklardan geçtik. Otomobil - Başlıyalı ne kadar oldu? Diye 
bir aralık durakladı. Şoför: sordum. 

- lstereenlz buraya bir bakınız, - lkl buçuk saat. 
dedi. Yalnız tnıraaı Çin otelidir, bel- - O halde bana ne diye bilet aat-
kl rahat edemezetnlz? tınız? Piyes nerede ise bitiyor de· 

Fazla dol&fJTIIYa tahammWUm kal· tnektlr. 
ma.chğı için 0 ot:elde bir oda tuttum. - Merak etmeyiniz. Bitmesine da· 
Bu yere otelden ztyade han adı ya- ha çok var, dedi. Hiç olmazsa Uç 
raşm1r. Birkaç katlı olan bu kArglr dört sa.at ... 
blnanm dar koridorl&n bir pazar ye- Hem bana gösterilen yere oturuyor, 
tinden farkmıdı. Burada yiyecek gt. hem kendi kendime hesap ediyordum: 
yecek öteberi satılıyordu. Alış ven, dk! buçuk, dört daha altı buçuk e· 

'8-I'kılar bir başladı mı bitmek bllrnl· 
yor. Şarkıyı okuyan mUstesna olmak 
Uzere, sahnedeki diğer akUSrler bir 
ha:ru lQ.Uball." Ya dekorun kapısın· 
dan bakan birkaç kUçUk çocuğu ko
vuyorlar. Ve yahut çalgıcılara yakla
'ıp onlar ile ho.ş beş ediyorlar. 

Mevzua gelince garptc de beylik 
olan bir mevzu: Zalim bir ana ztığ\lrt 
bir dellka.nlıyı seven kızını paralı bir 
ihtiyara. vermek istiyor. Tabii neti· 
cede hak yerini buluyor. Delikanlmm 
zengin ve astı olduğu meydana çıkı· 
yor. Zalim ana ile kölU lhtlyar mUs
tahak oldukları fena lkfbete vanyor
lar. Daha doğrusu varmış olsalar ge
rek zira ısabnm tükenip tiyatronun 
b1tme11lne iki saat kala kendimi dı· 
p.rı attım. Bizim otelin altındaki ti· 
yatı-o ikinci derecede bir yer olsa ge· 
rek... Gene Şanghayda iken bir Çin 
filmi seyrettim. Gerek teknik, gerek 
rol itibarile oldukça iyi idi. 

İyileşir iyileşmez Şanghaydakl 
arkad&fmtl buldum. Onun oturduğu 
odaya yerle,tım. Arkadaşımın otur
duğu otel milletler ara8ı mmtakanm 
en iyi yerlerinden biri idi. Burada 
tam rahata kavu.ştiun. Garbin en mu 
kemmel otellerinde ancak bulunabl· 
ten rahata mukabil otelin Ucretl ina-aJt9amlan artıyordu. der. Altı buçuk saat sUren tiyatro! 

Heyecm ile pl1~'\rlık eden ÇirJile- Şu Çinliler ya ean'ate fazlaaUe A· nılmıya.cak derecede ucuzdu. cBu se-
rin seslerini tıat kı8mı açık olan ka· flk, yahut çok sabırlı insanlar olaa falet yatağı olan Şanghayda bu na-
pnndan btltUn teterrUatlle duyabW· gerek. .. > mı mUmkUn oluyor?> diye dl1.9Undilm. 
yordum. Hele gece saat bire doğru Dekor iptida!, sahnenin iki yanm- Fakat bu derin suale ancak döviz 

'°fada 
._. ____ masaları da kuruldu da çalgıcılar b~ kurmUflar, çal· 
.,...,,..... bil eduw- ~!eri mUtehasımıı bir lktısat Alimi 

mu artık uyumaktan Umldl kesmek gıları görmedlğ'lrn m "6.... şey-
i cevap verebilirdi. 

lAzımdı. er ... 
Çalgı çalmadıkları zamanlar deko- (Arkası var) 

Fraııaız r:tyatroeuncla 
KOMEDi KISMI 

'BUGüN GONDUZ VE 
BU AKŞAM 
Saat 20,30 da 

YALI UŞAGI 

Tepebaşı Tiyatrosunda 
DRAM KISMI 

BUGON GÜNDÜZ VE 
BU AKŞAM 
saat 20,30 da 
OTELLO 

,.. Mevsimin en fe\•kalA.de filmi~. Bütün dUnya sinemalannm --.. 
bllyUk muvaffaktyeUe gösterdikleri . bir film .•• 

Sinemıuıının 2 gUzel ~ığı 

mENr 
·DtTNNE 

CBARLES 
BOY ER 

tarafından yaratılan 

BOyDk Aşk 
FranslZCa nUsh.ası önllmUzdeki u.lı akşamı 

S U M E R Sinemasında 
Gala suaresi olarak gösterilecektir. BileUerinill evvelden aldırabilir· 

iliniz. Telefon: 42851 

~--••• Senenin en büyijk Fransız filmi•••••-.. 
HAKiKATi ARAYAN ADAM 

Derin bir Aşk... Gizli bir ıztırap. •• Sonsuz bir 
Hicran kaynağı olan süper film 

RAİMU • JACQUELİNE DE L\JtAC • YVETIE LEBON'un 
yaıattığı hakiki bir hayat romanı... Bütün gönülleri titreten 

çılgın bir ihtiru kaaırgaaı ... 
A 

BUglln L A L E Sinemasında 
plKKAT: Londradan tayyare ile gelen en aon Harp havadisleri 

TÜRKÇE PARAMUNT JURNALDA 
Bugün aut ' ı ı de tenzilith matine .................................. 

run bir kısmı olan k!ğrt pencereden 
kendilerine uzaWan çaylan içiyorlar, 
yiyecekleri atıştırıyorlar. Aralarmda 
bir feyler anlatıp gWUşUyorlar. Bun· 
ların çıkardığı gürWtUye seyirciler 
ara.ıımda dol&f&n eat:ıcılann çığırt· 

kanlığına kanfIYor. Sattıkları ~yler 

Bugün eğlenmek, kahkaha ile, doY.a doya gülmek istiyenler 
Sinemacılık &.leminde bugüne kadar yapılan en komik film 

arıuımda hiç bir yerde eksik olmı
yan çay, muhtelif Çin tatlılan, hat
ta. sıcak yemekler bile var. 

ZORLA TAYYARECi 
ŞAHF.SERLER ŞAHESERİNDE 

TÜRKÇE SOZLO NOSHASI 1 FRANSIZCA ORiJiNAL NOSHASI 

1 P E K 'te MELEK'te 

Çin hanına geleli Uç gün olmuştu 
ki, kendimi biraz iyll9'1tllf hwettlm. 
Yuttuğum uplrtnler, Çin yemekleri 
ve Çin çayı gripl kovm~tu. Japon· 
lar ile Çin!llerin içtiği çay blziınkln· 
den farklıdır. Onların çayı renk iti· 
be.rile y~lle çalar, tadı da bizimki· 
ne benzemez. Dalma '8kerslz ve kay
nar bir halde içilen bu çay ÇlnlUer 
için su vazifesini görür. :Mutaaıısıp 

Çinliler su içmeyi günah addederler. 
Bizimkilerin domuı; eti yememeleri 
gibi... Çinde dotm~ bUytlmUf bir 
Avrupalı bu nokta hakkında bana 90 
nu söyledi: 

Operete benzer bir ~Y oynatıldı· 
pdan aktörler rol yapmakla kalmı· 
yor, ara sıra '8fla d& ısöylQyorlar. Bu 

görmelidirler. Çünkü bu bir kahkaha kasırgası, neoe membaıdır. 

Buıün aaat .!J vç 1 de tenzilatlı matineler vardır. ••••••••1111111' 
• 



s p o R 
FRANSIZ 

Bekirağa Bölüğü 
Misafirleri 

Alman Askeri 
Heyeti Bükreste 

O~man, Vet~rine!ve Bir Doktor Aranıy 
Zıraat Fakultesıne Diyarbakır ııntakası için 2so Lira Dereli• 

Atletlerimize Dün 
Merasim Yapıldı 

<Batı birincide) 
heyetinin reisi Genera1 Hansen 
inl!lit ve Alman elçisi tarafından 
Rumen subaylarına takdim edil
mittir. 

Kabu· ı Edı·ıenler "Ql'IC& ........ de ftitlmek .......... doktor u-m •• • 
ADkanda Maden Tetkik T8 Anma -·· ... 

Abideye Merasimle Çelenk Konuldu 
Şampiyonlara Mükafat Verildi 

Sporcalanma Ahide 7• çelenk koyuyorlar 
Balk&n f&l1lplyonaamda bUytlk mu 

vaffakıy.tler kuanarak bayralımı· 
11 ~ cllretinde dalgalandıran kıy
metli atletlertmlz 9M'efine dün mu
uam bir meruim yapılmıttır. 

Saat 16,30 da klUp relaleri, kala
b&llk bir sporcu kUtleei bayrakla:ri
te Galatasaray llaesi bahçeeinde top
lanmıtlar ve önde muzfka bulundu
tu halde istiklll caddesini takiben 
Taksim lbidesıne gelerek çelenk koy
mU.flardır. 

tir. Ve bu meyanda da latanbul vali
sine, parti mUfettifi Retat Mimaroğ
luna, genel direktöre komitece birer 
hatıra takdım edilerek merasime ni
hayet verllm(.ftlr. 

Aabra - l.tanbul Bolu Maçlara 
Ankara - latanbul araamdaki boks 

mtıaabakalan dUn akşam saat sekiz 
buçukta Beyoğlu Halkevinde yapıldı. 

İlk defa olarak lııtanbuldan HüsnU 
ile Ankaradan Emin ka~ıla-ttılar. E
min sayı hesablle galip geldı. 

İkinci karfJ)qma htanbuldan Ab
di ile Ankaradan Halit arasında idi. 
Aralarında kilo fark! olduğundan Ab 
dl müsabakayı terke mecbur oldu. 

lstanbuldan HUseyinle Ankaradan 

(Ba.'ı birincide) 
blnce olmuttur. Mevkut olarak ayrı
lırken otlu yirmi yaşlarında Jam iki 
yanağından öpmUt ve şu sözleri söy
lemiştir: 

- Oğlum hiçbir zaman unutma 
kl harbi baban kaybetmemiştir.> 

Gamlen yeni Bastll zindanmm bir 
odasında tek b&fına yaşıyor. Okuyup 
yazmasına müsaade vardır. Fakat 
hiçbir ziyaret kabul edemez. Nöbet
çisi ile beraber her gUn şatonun 
parkında bir sabah gezintisi yapma
sına izin verilmlttir. Neferlerin Usa-

1 nını ve ruhunu pek iyi tiıldlği için nô-
bdçi ile bir dUziye konuşur. 

1 
Daladye ile Pol Reno daima birbi

rinin slya.cıt rakibi mevkiinde bulun
mutlardır. HattA 1940 marbnda. tam 
harp orta.ııında Daladyenin devrllme
ıılni, Renonun bir entrikasına atfe
denler vardır. Taliln garip bir cilve
si ile olarak iki rakip Ba.fvekll, yeni 
Butil zindanına beraberce atılını.f-
lardır. 

Eski Dahlliye Nazın Mandel ber
bat vaziyettedir. Diğer mevkuflar 
hakkında iUıamlar 11lyast olduğu 

1 halde Mandele ceza kanununa daya
\nır suçlar isnat edilmektedir. Ç\lnkU 
hezimetten sonra MandeJ isyan ı;ı

karnuya ve harbe dl!V&nl için yeni 
bir hUkCUnet kunruya te,ebbUs et· 
mittir. Buna mukabil Mandel, Fran
sanın nizamına düşman olan binler
ce komunist ve mWt.eciyi kamplara 
toplamıttı ki, Vl.fi hUkQmetlnln takip 
ettiği gayeleri bu sayede kolaytqtır
mı9tır. 

Yeni Bastude yafıyanlar, birblrle
rile de ihtlllttan memnudur. Yemek
leri tek bqlarına yerler. HUkQnıet 

hesabına hazırlanan yemek, mevkuf
lara mahsus yemektir ki, zaten bu· 
günkU Fra11sada yemek deyince eski 
ll'ranaız yemekleri değil, açlıfı körle
tecek bir -teYler hatıra gelir. 

Şazron tatofnına kimse yanaşamaz. 
İki dtızfne polis memuru ve 150 u
ker Fransız Beklrafa bölUğünO ge
ce gtlnd1lz muhafaza ederler. 

Garın salonunda Genel kur· 
may reisi General J on iti bir kaç 
söz ıöyliycrek heyeti General An
toneacu adına seliımlamıı, pek 
uzak olmıyan bir mazide iki or· 
du arasında kaydedilen tqriki 
mesaiyi hatırlatarak baılıyan ye
ni devrenin o zamanki muvaffa
kıyetlere müncer olacaiı ümidin· 
de olduğunu bildirmiftir. 

General Hansen, bu aözlere 
tqckkür etmif ve Alman ordu· 
sunun Rumen devlet reisinin· ta· 
lehini memnuniyetle kabul ederek 
Rumen orduaunu tecrübelerindeı 
İstifade ettirmek için aakeri bir 
heyeti memur eylediiini bildir· 
mittir General Hansen kendisinin 
ve bütün heyetin bu vazifeyi bü
tün kuvvetlerile ifaya çalr,acak· 
lannı ilave eylemittir. 

General Hanaen, yanında Al
man elçiai ve Alman atqemili
terleri olduğu halde dojnıca Baı 
vekile~ aiderek General Anto
neecu' yu ziyaret eylemi§, heye· 
tin 40 eubayr da kendilerine tah
sis edilen apartmanlara gitmit· 
lerdir. 
K.öatencecle ltalyanlar Bir Han 

Limanı Yapaaıklar 
Bükr ... 12 (A.A.) - Reuter A· 

jansı bildiriyor: 
150 Alman muharebe ve bombar

dıman t&yyarui dün ak'8JD& doğru 
bir grup hallİıde alçaktan uçarak 
Bükr~ üzerinden geçın.iflerdlr. Bu 
tayyarelerin bir kumunda Alman, 
diğer bir anında da Rumen itaret
lerl görülmekte idi. Tayyyareler teh· 
rin Uzerinden birkaç defa geçerek 
halkın dikkatini çekmltlerdlr. 
Tayyareler arasında Stuka tipinden 
pike bombardıman tayyareleri de gö
rWmekte idi. 

Saat 17,30 da da Parkotelde 200 
ki.flllk bir çay verilmiftir. Ziyafette 
tstanbul valısl LQtfi Kırdar, beden 
terbiyesi genel direkt.örü General Ce
mil Taner, latanbul komut'aıu, polis 
mUdtlr11 ve daha birçok t.anmmq ze. 

vat bulunmuftur. Hilmi araamdakl üçüncü mUaabaka ============= 

Diplomatik mahfillerde zannedildi· 
ğine göre. bu hava geçidi tngillzlerı 
korkutmak için Nazilerl:ı ilhamUe 
tertip edllmlftlr. 

Balkan .f&lllplyonların& latanbul 
vallal tarafmdan mükltatlan veril
mit \"e tlddetle allaflanmqtır. 

MUklfal tevziinden sonra organi
zasyon komitesi bqkanı Btlrhan Fe
lek bu zaferin elde edtlmeelnde bll
ytlk yardımı olan genel direktöre 
1'ürk sporculan ve arkadqları nlmı 
,. t9'ekkür etmı.,tfr. 

Genel Direktör de Bttrban Pelettn 
1U RSllerine lw1J, bu zaferin kıyme
:inl tebarllz etttrdikten sonra, hasis 
menfaatler, kıak&nçbk blalerile, iha
net dereceıdne kadar Deri gidip bu 
kasandan muvaftakıyeU kOçWtmek 
ı.ttyenlerln çirkin hareketleri bu 
ıençleri mOteeaslr •ttillDi fakat 'böy· 
1• bir teeuUre kapılmamak 1Aznn 
geldlflnl 116ylemf9 ve fiddetle alkış· 
l&nJn1'tlr. 

Orsanizuyon lflerlnde ve çocuk
ların yetiftirilmeslnde çalıfanlara 

bir hatıra olarak hediyeler verlınu.,. 

da da HUseyin sayı heeabile galip 
geldi. 

DördUncU mU.abaka Ankaradan 
Şerefle lstanbuld&n lsmall araamd& 
idi. laman sayı hesablle galip llA.n e
dildi. 

lııtanbuldan Cevdetle Ankaradan 
Fuat arasmdakı çarpıtma müsavi 
bir tarzda cereyan ettiğinden berabe
re ilAD edildO•, 

lııtanbuldan Muzaffer ve Ankara
dan KAmll arasındaki mfuıabakada 

ltlmll ringi terkettl. 
tstanbuldan Hasanla Ankaradan 

Cafer arasındaki mU11abaka blr dö
"Üf mahJyeUnl aldılından ht.kem bir 
kaç det& ihtar etmek mecburiyetinde 
kaldı. Ne~cede C&fer sayı hesablle 
galip geldi. Nihayet son müsabaka 
olan ağır siklette İlyas ile Nuri kar
frlaştılar. İkinci devrede Nuri mU
sabakayı terkettlğinden İlyas galip 
sayıldı. 

Brenner Görüşmesinin 
Neticeleri 

Bu tayyareler içinde Almanyadan 
yeni gelenler mevcuttur. Alman 
askerlerinden mürekkep bir grup 
bUytık bir Alman nakliye tay
yaresi içinde askert hava meydanı 

(~r blrladde) olan Banersa'ya muvaMJ:ıt etmf.7tlr. 
Türkiyenin ve Yunanİ9tanın va- Bükreşte General Antonescu'nun 
ziyetinin. mesela Romanyanın beyanatma nazaran Romanya ordu
vaziy;tinden tamamile baıka ol· sunun «<talim ve terbiye> fırkaları 
duiu bir coirafi hakikattir. Ro- erklnuu yerlettlnrıek için hazırlık· 
manya apiı yukarı çember için· lar yapılmaktadır. Dlln ötleden l!Gft· 

de bulunurken, Türkiyenin ve ra saraym önündeki meydanda bir
Yunani.tanın genit deniz hudut- kaç Alman tayyareclal görülmüştür. 
lan vardır ve deniz, mihver dev- Galaç'd&n gelen haberlere göre Da 
Jetlerinin müttefiki dejil, fakat nüb'tln deltasında •imdi iki bin mun
dütmanıdır. Çüakü Ak.denizde tasam Alman aakeri bulunmaktadır. 
lqiliz kontrolü hüküm .Wmek· ve civarda 24 Alman vapuru sayıl
tedir. mıftır. Karadeniz limanı olan K&ıten 

So"Yetier BirJiiinin hata. ha- ceye ytlalerce İtalyan muallim ve tek 
reketi çok aarib dejİIM de, Bo- nlsyenln muvaaaıatı beklenmektedir. 
iazlann mihver devletleri ta- Bu İtalyanlar K&ıtence civarındaki 
rafmclUı kontrol eclm.e.ini Mamala hava meydanlle deniz tayya 
mİİlaİt bir tarzda karplanuya· resi UsaUnUn infa8ma nezaret edecek
c:aiı ve Tiirkiyenin, icap eder· lerdlr. 

Yüksek Ziraat enstltıı.Q orman, 
Ziraat ve veteriner fakWtelerlne alı
nacak talebe için açılan müsabaka 
lmtlhanma lttlrak edenlerden, qa
ğıda isimleri yazılı 62 sl orman, f9u 
ziraat ve 19 u veteriner fakWtelerl
ne girmlye muvaffak olmU.flardır. 

Orman Fakültesine Kabul 
Edilenler: 

Remzi Mete, Vehbi KJZJlkan, tıı
mall Sanoğiu, Fuat Topbq, Celll 
ÜçgUrz, Mehmet Acıbal, Rltat Gür· 
bUz, Osman Karagör, Ömer Temelli, 
Ahmet Altıntq, HUseyin Avni Yük
sek, Kf.m1l Çeltik, Orhan Ataman, 
Mahtap Tanyeloğlu. İbrahim Tazot· 
lu, AbdWlah EndUrüklU. Ştııa1l Yol
durim, Hüseyin Bayhan, Turgut Ber
bök, Mehmet Cantürk, Turgut Ttlrk
'lOy, İbrahim Ann, BurhanetUn 0-
ytlksek, Zekeriya Topeavul, Sami I
flk, Necmi Gürkan, Kemal A..fk, 8a· 
lAhaddln Koç, Etem Bqer, Sabit Av
cı, Hüaamettin Tanıman, Mehmet 
Dünmez, Hilmi Karaka.foğlu, Kema
lettin YUkcelen, tsmall Ça.Jurotlu, 
Ahmet Cevdet UZberge, !amali Ak
ba.f, Fehmi Çançı, Zübeyir Demir· 
güç, Şerit Özdor, Orhan Camcı, Şa
kir Yılga, Fikret Aksar, Suat Yal· 
çın, C&vtt Baykal, Mehmet Yurduran 
Niyul Karabayır, flısan Sabri As
maz. nyu Sami, SaWı&tUn Sken. 
Aziz ~tayan, lamall Tunçer, Zeki 
Kurt&y, Kemal Bangilzel, HOlıeyin 

Atar, HUseyin Durubal, Orhan Tür
ker, Mehmet A.fer, Nurettin Bafak, 
HaJcJa Özkan, Halil Gökoflu, Cemal 
Kartlnay. 

Ziraat Fakültesine Kabul 
Edilenler: 

Hüaeyin öztürmen, Ahmet Ulq, 
Ahmet Yavuz, Kahraman Karak&f, 
Kadir gözUbüyük, Şemsi Sönmez, 
Kemal Cağçı, Hamdi Yetginer, KAml
le !nlacık, tsmall Mlrbey, Otuz Ata
bey, Kemal Bilgiç, Mehmet Hem~ln
lloğlu, Haydar Dan14man, Muhittin 
Karazlnclr, Suat Şener, Suat Meh
met Şener. Suat Kunda, Vecihi Sezen 
Muhsin Keskin, Zehra GUr, Sabahat
tin İrem, Hasan Kaya, P'ahrinnisa O
kan, Emine TUrkyüksck, Saklbe Ta
nmoğlu, Muzaffer Klavuz, Hayrettin 
Ertaş, Mehmet Kantar, BUrhan Çağ· 
larer, Mehmet Köseoğlu, Tal&t De

mircioğlu. Nlliıret Ulus, İsmail Uz
man. SWeyrnan Aksu. Rasim Dotu.. 
Mehmet özer, Fahrettin Kumbuar, 
x.bnaet Zorlu, Veli Durkan, Münev
ver Hatipoğlu. Ahmet özUntur, hıd
van Turan, Fikret İşmenkız. Münif 
Akmanotıu. Necati Gökmen, Abdul· 
lah Necati Sert.çelik, Ramazan TUr· 
ker, Esat Temizer, KJ.zım Gerçeker. 

Veteriner Faldilteaine KaW 
Edilenler 

Durm~ Gökmen, lamet Çarkçıot· 
lu, AlA.addin Kurtul, Abdullah Oka, 
Orhan Şahtnottu, Mehmet Demiralp, 
Mehmet GUrün, Mehmet Ergin, Ci
hat Ortun, Mehmet Çinin, Cemalettin 

Beyoğlu Vakıflar DirektörlUOU ilanla 
BiBALIB IMLAK 

Semti ilah. Sokalı No. Cimi 

Galat& Jtemankef Şarap lalceJeai 30 Oda 
> > 6cı Vakıf handa 
> > > 31 > • 
> > > 32 > ' > > > 38 > • > > > 34 > 13 
> > > 35 > ıo 

> > > 36 > ıs 

> > > 37 > ıs 

> > > 38 ') 5 
Feri.köy Panpltı P'ransız mezaı1ıtJ 109 DUkkAn ıe 
OrtaldJy Diki vapur lüeleet 36 > 3 

Yukarıda yuıh oda ve d11kklnlar 31/5/941 gtlnUne kadar 1tıra,a 
rUecektlr:.lthalelert 19/10/940 cumarteet günQ saat onda yapd:aaııa .. -
iateklDerln % de 7,5 pey akçelerUe birlikte Beyotlu Valuflar K 
Akarlar Mümeyytzllttne mllracaatları. (9e17) 

lstanbul Fiyat Murakabe Komisyonun 
26 nWllaı"alı Uln - latanbul Gazetelerinin 7-8/BlrinCl 

tarlhll ntlshalarmda mUnteflr nıanitotra fiy&tlarma mütealHk 
maralı Ulnmuzdald cmuhtellf ellerde bulunmU.f olan manlfotra 
nm> ibaresi dthalltçılardan maada ellerde bulunan manifotra Ml,_..,.. 
fekllnde tashih edilir. 

Bu mallar ithalltçılar elinde buluncluj'u takdirde 1/10/NO 

resmi gazete Ue n•edi1ın1' olan Ticaret VekAleU teblJ#lnin 
maddesi hUlcmU dahilinde tesblt olunacak &zamı kU )'tbdelerlnla 
sile satılabilecekUr. (9816) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden : 
9/10/940 tarihinde yapılan ll'en memurluJu kJ8mJ ıtri9 bntihaftl 

ticeleri: 
1 - Devlet hesabına Fen memurlutu Jmınu lll&ldne fU~e 

olunanlar: 
68 - 49 - 337 • 35 - 2M - 81 • 300 • 392 • 437 • 4M • 47' • 66 • ' • 
164 • 5:>6 - 443 • 186 • M4 • 384 • M9 • 89 • Si • :199 • " • '81 • 1 
109 - 38. 

2 - Devlet hesabma ll'en memurlutu luımu lnfaat tubellbıe 
olunanlar: 
2s6 - 8 - 43 - 332 • a1 - 568 • 292 • 353 • 489 • 212 - mo • a · •" 
242 • 414 - 404 • 230 • 41 - 372 • ı5e • GM • 4M • J47 • 194 • fi 
~-~-~-~-~-~-~-m-~-~-~--
578 - 136 - <124 - 329 - 42 • 528 • asa • 486 • es. 

3 - Kendi hesabına Fen memurluğu kıruıu lnfaat fUbesin• 
olunanlar: 

545 - 539 • 600 • 190 • 599 • 287 • 488 • 48 • 149 • 895 • MI • fiil, 
124 - 166 • 316 • "42 - 543 - 57 • "32. 214 • 226 • 170 • 221 • 478 •• 

Fen meaıurl~ Julmı 1ntNt. fl••u -... >v·1ım1 U1Nl 
nanlardan arzu edenler fen memurluju kısmı makine tubul aıll01!91" 
dakl mUnh&llere devlet hesabına veya Ven memurıugu lmmı infaa& ff' 
bealne Devlet Deınlryollan heabma. Mektep levazımı ve ıtytm de l/fl 
bU olmak bere alına.blllrler. 

Devlet demJryolları heeabına cm bef talebe almacaktır. 
Kaldne tubellne Devlet h--.bma vqa in.fut fUbealne Devlet!!:. 

mlryollan hesabına ıtrmeJc IReyenlertn arsuJ&n mUracaat ırıraama .--,-. 
la'af olunur. 

4 - Tedrlaata 21/10/HO Pazartesi günU ba.f]anacaktır. lllld ~ 'J". 
nl talebenin o gUn saat 8,30 da mektepte bulunmalan. 

IS - Tedrlsatm b&tJ1adılı tarihten itibaren makul mazereti ~ 
sızın bir ay müddetle okula devam etıniyenlertn kendilerine ihtar ~ 
makaızm kayıtları alllnlr. (9811S) 

ae )'apaaaia mub......te Sov· Bu arada Bilkrefte lktuadl hayat Omutağ, Abdullah. ----~--~--------------------------------------
lstanbul Valiliği ve Belediye lngilizler 12 Almanyaya geniş 

Tayyare Düşürdü Hücumlar Yapıldı 

:Jetler tarafından miipdiJ.ita faaliyeti birdenbire azalmıftır. Ro • ============ 
---~ kola,a manya bonallmd& kıymetler &UraUe 
tahmin ohmaWlir. ®'mllftnr. Dün borsada n6fl'9dllen 
H• ne auretle olana olsun, bir tebllf teı.l.f& düşmlye sebep ol· 
Almanya bir tehdit ve kor- madJlmı ve kıymetleri hl.mil olan
kulma banıkMinde balaman lann bunlan ellerinden çıkamıama
ve yahut Balcanlarda, haki- larmı bildirmekte idi. 

Kapanamıyacak 
Bir Hesap 

Reisliğinden : 
KlmllMfz ÇOCUlcJan kurtarma yurdu ltuJwr edilmek Gsere 1Jlll 

ribll karanıameye tevnkan IstJmWdne karar ftl'Uen Büırkay 

Alman Taarruzu Gece 
Yarısı Hafifledi 

Londr~. 12 (A.A.) - ~ava 

,.earerinın tebliii: 
Cumayı cumal'tesiye bajlıyan 

ıece, fena hav• ,eraiti, bombar
claman tayyarelerimizin faaliyetini 

azaltmalannı mucip olmuıtur. 
Bununla beraber, Almanyada ve 
cltiflll&n i91ali altındaki arazide 
ıenit ukeri hedeflere hücumlar 
yapılmıftır. Hedefler araaıncla. 
~trol teeiaatı, fabrikalar Ye Ki 
,r de. Hanıburg da, Bremedıa· 
ren'de, Veeermunde·cle ve Vil
ftelıuhaven'de do'ldanla bulun· 
mattur: Bir çok düfrllan bava 
meydanlan da bombardıman e-
clilmittir. , 

Rotterdam' dan Cherbourg a 
lcadar Şimal denizi ve Mant li· 
manlarına karp taarruzumuz de· 
vana etmittir. 

T ayyarelerimizin hepai üıle· 
rine dönmüttür. 

--o----

lussolini Po Ordusur:u 
Teftiş Etti 

Roma. 12 CA.A.) - Po ordusunun 
JıluMollnl tarafmdıı.n tetu.ı hakkında 

tetıdratt& bulunan Stefanl Ajanmun 
flglomatlk muharriri fU sabrlan ya
vyor: 

Budutlan mUdafaa vazifeslle mo
bilet olnuyan Po ordu8u manevra 
ltUfli1etlnl ve tstiılnal mub&rebe imci 
ntlnl haiz bir ordududr. Bu ordu mQt 
111.t 911rette 11eyyaldlr. İtalya, !talya
t& •e deniz &fll'J aruiılindelri kıta· 
1dmclan mU.takll olatak bu orduyu 
w an ıerek 1talyada ve &"erE:k denls 
)tan arut..ıe en uzak ncktalara me
..ıa ArnavuUup, 12 ada:.a • .fbnl'J 

~abe9illtana kadar 

Birçok Askeri Hedefler 
Bombardıman Edildi ld hir taarrma seçmek IÜJeti· lnsiliz Sefiri 8ikreften AJniıyor <-... lllrlDclde) 

Dİ t.fum. Tiirkiye ve Yunania- BtUmıt. 11 (A.A.) - D. N. B. bll· -!--li son ve zaruri mücadele için tan, bana naal karp ko,acak. diriyor: 91un.a 

Tondra. 12 (A.A.) - Hava larma bilmektedirler. Birinci Siyasi malıllBercleD alman rnaıa- Alman kuvvetlerinin yıpranana· 
ve Daılıill Emniyet Nezaretleri· pkta, 0,_ dlipnİJec:elder, mata göre, Bökn9t.eid tnımz elçlal mnı ve zaafa airamuını telipız· 
. ··"ı d L· ~...! __ .... _ :... k-..l!I.._!_! sır n----·d H--. ~-ı-.a bir--··- ca beklemek imkanını buluyor-nm Ol' e en 11u.z aonra nep-e· _.... ,..... _ -IMlnlll --•- --~ .,. .,n ...__ 

dilen tehliii: miidafaa eclec:eldenlir. batcüzara bırakarak harekete hazır. lar. 

Bomba yüklü düıman avcı Muhuematın bidayetinde Al· lanmaktadır. Kartı karııya duran ve her bi· 
tayyareleri, çok yüksekten uçarak manlar, İnıiliz hükUınetini Bal- Sefaretin dtteı' erkhı Ue bir kısım ri ayni zamanda kendine m~hsu• 
Londra mıntaka•ında bir çok kanlarda barut fıçıamı atetlemek- pzetecller ve 1qUts tebuı da mem bir nizam ve ideolojiye aahıp o• 
noktalara bombalar atmıılardır. le ith~ ediyorlardı. Şimdi, mib· lebtl terketmek lberedlrler. lan iki kocaman kuvvet. muvak· 
Kent ve Sueaeka kontluldanna ver devletlerinin, halen o zaman 8eftrlD Gtıaeral Antoneeea De 1'9P- kat menfaatler sevkile biribirleri· 
ela bazı bombalar atılmııtır. Şim· lngiltereyi tahtie ett&leri ,eyi tıtı IOD ıö"'8ne blçblr Detlce verme nin Yüzüne aülebilirler. Fakat •· 
diye kadar alınan haberlere gö· yaptıJdannı söylemenin tam za. 1D19Ur. ralannda hiçbir zaman yannın 
reL ölü ve yaralı miktan ve ha· manıdır. D. N. B. A,,.asına göre, leftr Ge- h~plan kapanamaz ve Ul"fl• 
sar fazla dejildir. Bunun 9ebebi de, lnıiltere Ü· ...ı Antoaeecıa'lmD bir ...._ ee- lıklı ıüven kurulamaz. 

· d zerine yapılan hücumlann mu- vabea •Sldn ~e olaa)'dııa ben Eier Almanlar, clelice bir ku-
Dört dütman tayyare.ıniıı Ü· vaffa1uvetaizliı" e u~mıı bulun· de aym alyMeU taldbedenUm. de- _L b k 

türilldüğü teabit olunmuıtur. Tay "' •·- mar oynam~ ve cenu • Ar • 

yarelerimizden biriai kayıptır. mutdır. ...... mu fıkrine düterler.e diler tür-
F L L l Süveyı kanalını iatibdaf eden Romaa,.daki lnsiJisler l.t.nlaaJa lu·· tiirlu·· "'-'•ter ve m--L-vemetler, aıı;at pilotu .. urtu mu,ıur. 1--1:.. 1U11U U&a 

plln, Cobelitank cilaetindon bir ~or bu arada lnai1iz deniz bakimi· 
Londra. 12 (A.A.) - Hava nazirini ihtiva etmene tam o- Btlbetı 11 (A.A.) - Beater AJaa· · · etic ı ril beraber ıunu Em · N l · · t bli F-L-~ 1 il ..J!Ll. • • bDdlrl-r· yetinm n e e e ve nıyet ezaret ermın e • tamu. a&aı: ng tere, t:U&&atinı 11 ,,- • daima heeaba katmak mecburi· 

ii: her iki cihete de tevcih etmit Romallyada balmaaıı IDcDl&lerln etindedirler ki. arkacl• taptaze 
Dün akfamelan aece yanana bulunmaktadır. bllytlk bir lnunmm puart.ı ÜfUaı Y b .. yük bir kuvvet bırakıyor-

kadar lnciltereye hava hücumla- =-=-===-===----==-== ==-...:-:... lılr •= i.:. u 
n devam etmit. fakat düımanm ceman 8 dütrnan tayyareainin dü. dlr. IMlkretteld _,.... bdl'eQ tala- Alıı..t F.miııa YALMAN 
ıece yarwnda~ ao?raki faaliye- fiirüldüğünü ıöatennektedir. 9 dit edDecelale de beaDs dlplo..auı ====-===~==========: 
ti pek eh~ıyetaaz olmut~r. avcmuz kayıp.tır. Fakat albaının beJMID lııanılleU meuau ......_ detll
Hücumlar bılh... Londra böl· ilotları ..; ve ..Jimc!ir. 
ıeaine tevcih edilmİf olmakla~ p Lonclra,.. 215 Ton Boama dlrİ>o.t Hüldımetler Haherdar 
raber cenup ve doğu cenup böl· Ablmlt E41j1mif 
ıelerinde bazı yerlerle Gal mem Berlin, 12 (A.A.) - D. N. Berlin, 12 (> •• A.) - D. N. B. bil-
leketinde ve lakoçyanın bata • B b"ld. • .tı..ı.-.. : 
. 1· d b. k oktaya d . ı ırıyor: .... .., ... 

1 Askerlik İşleri 1 .....,. .... 

nm Y9'0köy nahlyeal k6Jlçl m&hall-tıdn Dibek IOkafmda ~ n~~ 
bulunan eski J'ransuı Balcrk&' okulu blnuma babtıe ve m~ 
birlikte komlayonca takdir olunan 7SOO Urum U'ttlrdmuı .......-.: 
mal aahiplerintn Verdll1 ltiru tetkik edllmlf .,. bede"nm 10 1ım ~ 
arttınımuma karar verilmifUr. Bundan dolayı mal maldplertnJn 
ta Büyük Klllet Kecllalnce lttlha edllmı lraıv m11C11dnce thts ~ 
Vergilerini ödiywek takrir V'el'llleleri, abl taJrıdlrde kararnamenin • 11111".ı 
rUıll fıkral mah8uaalI htUd!mlertne tevfikan cebri teecn ~ 
Uncü maddeye tevtıkan ll&n olunur. (9819) 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdürlüpnd 
Mektebe &iı1f m1Jllalıak& lmtuwund& kaananJarın J81mJer1n1 ~ 

teren liste mektepte Ulbdır. Al&kıdır talebe 13/10/MO puar _.,,.,,,, 
dan jtlbaren bu u.teye mUr&caat ederek kuanıp ke•nJNdrkJarml il: 
reııebWrler. (9818) 

Elektrik ve Tramvay 
Ocrefleri 

{n.tıldrlmolcle) 

za aöre, vaziyeti hazıra clolqı
aile pabaW~ malzeme aarfi
yatı murafuu kartalıyabilmek i
çin idare tramvay ücretlerine hir 
miktar zam yapılm•-• llsumlu 
sönnektedir. 

Oakiiclar ve Ka~ bavaliai 
halk tramvay1anmn clnri mae
lesi - ıimclilik kabmt sibidir. 

1 ••••& 

11ma ın e ır aç n a Alman hava kuvvetleri, •on Romanya için kabul edllen garan-
bombalar atılmıttır. ,, 24 aaat içinde, yalnız Lonclra Ü· u tlserine ve Romanyanın izhar etti 

Dün aktam. ıarbe doıru ve zerine yeniden 21 S bin kilo bom- tt arzuya cevaben, Alınan hllkameti, 
karanlık buarken Meraey kıyı· ba atnuılarchr. Ramanyaya bir Alman ukerl heye
larma bombalar atılmıttır. Batı· T ................ Bir BomJ. u Ue lüzumlu t&lbn t~m s&ı· 

Diier taraftan lri_. fi)oatla
nnan artmua berine ha-..pzı ia
tihalinin pahab7a mal olcluiufta 
ileri aiinlll Gadwıe. Y ecllAlle ve 

FaUb A*s1111 '"""'8•ı Top Kurbaialıdere bavalQI firbtle-
AatelJnen Jlebmet Toto (ff&OI) nun ri belediye)'• mfiracut eclerek ___ -=-:ı._ _____ _...-;g 

fimalde diier bir kaç ,.bir ye· DittG derml.ftlr. Rumen ordusunun Yeniden 
!.'iden taarruza uiramıt. hasar~ar Lonclra, 12 (A.A.) _ Timea tanslml :için talim kıtaları vuu..uıı 
kaydedilmiftir. insanca zayıat gazeteaine ait binalar üzerine dü- görecek ve vazifeleri bitınc:e Alman· 
azdır. ıen bir ain bomba, bürolar da· yaya döneceklerdir. 

Bqka yerlerde biribirinden ı bilinde mühim huuat yaPDUf ve Alman hflkQmeti, Alman utert he-
çok uzak böltıelere bombalar clüt binalann harici lu11mlannda da yetinin Romanyaya gt''lderfl:nesiııe 
miifae de h ... rat hafiftir. 1 bazı ~ribat hu~le getirmif~ir. karfl alyaıd bir alalka &'&lterebllecek 

Dünkü hava muhuebeleri hak Gazete anlutaa uıramak11zm ın· dolt lıDkQmethrl, ~ haberdar 
kında claha seç almaa ı..IM:-ler, dpr etmiJ'e -..m eylemittir. eDDl.f:Jr. 

.ceı. tube19 mOraca&t. pz ~ art~--· i9- ..._ aörillclilil takdirde 
ZAYi - 827 • sa tarihli ı.t&nbul temitJen:lir• Belecliye makine. suma nm 19snıa-ktar Bu 

bukukUDdan 2010 numaralı AbdWk&· hukuk ve İktı•t itleri miklUde- --~-' kömiirl .L.&.:L-• 'ecıu-
riaden mDblfeltk;l bir komisyon, T- e ---. 

dir Beklr 8ltkı otlu Jamlle &ldılmı dünden itibaren tetkbta hatla- 14trik fiyatlan da p.ı-
felıad•tnameyi •yi eWm. Yenl81nl IDJlbı'· rilecek ve icap edene el..ls 
aJacaCımdan •ldılaln hloblr Jsıymett 
o1madıtuu ilin ederim. Netice iddiayı 1-:rit ~er ma· ele ufak bir alla ,.apıllıcaı-r,.A 

Ad•nada Avukat ve eeki Kuta. 
manu IDebuau AblGllaıdlr .._.. 
1i OtmgQ. 

......... lfepVat JnıllrQ; .......... 'l'ALl1All 
...... ı.w: YA~ JUD••• 


