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ihracat 
yapılaca 
Almanya ile mübadele ed ilecek 

Romanyada 
vı,~ana (tiarı 

~ 

aleyhinde 

Nümayişler 
yapılıyor 

Btl reite ve CluJ'de 
mülllm 

baıUseıer oldu 

Ruzvelt 
bugün bir 

nutuk 
söyligecek 
undra, % (.\ .A .) - Nevyorkt..'ln 

320 İngiliz 
çocutana hamil 
Bir· vapur 
Atlantikte 
torpillendi 

blldir:lllyor: Lomlrıı. 2 (.\· A·) - !ngiltcrc-
T··ansilvanyalı Romen I Reisicumhur nuzvcıt. 16 •ylQlde den Knnauay:ı götürülen 320 ~o· 

' • ba;:ıltyarıı.k bir sene r'lrccek talim dev· cuğu hamil bir 1nı;il!z Yapuru At-
vatanpenJcrı · resi için milll muhııtızlıırdno 60.000 lantiktc bir Almnn denizaltı gemi. 

lti~lllk ilk partiyi s!lı'\h nllma davet si ta.rafındım torpillenmiştir· 

Maniu ebnlı,,tır. E (i tün çocuklar kurtanlmıştır. 
Ruzvelt bugUn bir nutul; eöyliye· 

1 1'aliıız bir ölU \'nr : Gemi komisc. 

Mıhverin 

hakemliği ni 

protesto etti 

ccktlr. J1I •• 

EN SON 
DAKiKA 

Fırtına ve 
1 
yağ ur 

izmitteki deniz hama-. 

T ransilvanya 
işgale 

mukavemet 
edecek mi? 

mı yerinden koptu 
içindeki elli kişi açıklara doğru 

uzaklaşan dubalardan 
güçlükle kurtarıldı 

Trakyada bazı yerleri sular bastı. İzmirdc yağ
mur çok §iddetli yağdı. İzmit kör

fezinde münakale durdu 
Manin "mulravemett 

organize için,, 
TransHvanyaya gitti J?iin öğıcdc~' sonrıı ba~11yan 

yagmur muhtelif fasılnlıırla bu sa-
Bii./:rcs, S (A.A.) _ n.öyter: baha kadar devam ctmiı;tir. Hava 

• bugün de kapalı Ye yağmurlu gcç-
Romanya ordusu. şimali Tran· nıcktedir. Dünkü yağmur birçok 

silvanya'dan çekilmektedir. M:mı yerl~rilc c:ok şlddclll yai;"lllt!l, bazı 
leketin her tnru.fında bir endişe verieri sular bıı.smışlır· 
ve gcrginhk havası !ıilkiAm sür. Bu sabaha kaoar Trakyadan go· 
mektcdir. Halk kütleleri, Bük- len haberlere göre yabnur bllhns
reş'e gelen trenler. bur .. ya, da· aa o taraflarda çok şiddetli geç • 
ha bir kaç gün ewcl Macarlara mlştir. Trnkynnm birçok Ytrlcrin. 
karsı ölüme kadar miidnfna ede· de seller vücuda gelm!~tir· 

• Bazı hasarat olduğu tahmin e-
ceklerjnc yemin ettikleri ocak- dilmektcyse de hcnUz me.lümat a-
lanndan kovulmuş, acınacak luıamamıştır· 
hnlJ" bulunall r .. uhac!r kafile- İstanbul • l~irnc otobUıı ııefcri 
leri gr tirmektcdir. durmuftlır· Yoller sn nltmdndır· 

\"İYana kararına kar_şı protes· tzM1RDt~ 
to için tezahilrler «'gnııize edil· 1zmir, 2 - ŞchrintiT.d" dilıı bil-

e ()c, ·amr 4 "rilı)t) tiln ı;i..İn şiddetli yR;?mıırJar yağdt· 
------~...:_~------~~------~~----------------------

Taksitle ev 
yaptırmanın şartları 
Yapı kooperatifi beğendiğin ız bir 

arsada 4 bin liralık hır ev 
yapacak ve bedelinı 2 O senede alacak 

(l'ıızm ::: nd de) 

Civarda tnhribat olma:ımdan kor. 
kulmnktadır. Fuarda v<'n i kuruL 
makta olıın lizUm ve i~cir paviyo
nu ichliitcli bir vnziycte girmi5tir. 

i Z7ıJIT1'EK1 llAntsı; 

1zmit , 2 ( Unsu i m111ıabirimlz;
dcn tcı~ronln) - Dün öğleden 
sonra b~hyan lodo3 fırtınası kör 
fczdc baz1 kazalara sebep olmu.'.} 
vo :;eyrüsefcr saatlerce tcahhura 
uğrnmt!Jtır. 

(Dc,·:ımı 4 üncüde) 

Almanya ile 
Sovyetler · 

arasında yeni 
bir anlaşn1a 
n crlin, 2 CA· A·> - n. N· B· 

bildiriyor: 
28 Ağustos 1939 da nl:tediien 

dostluk ve hudut muahcdesile tn· 
yin edilen ve hudutta hukuki va· 
ziyellcrin halline Rit Alman _ Sov
yctlcr nnlaşmn.c;ı 31 Ağustosta im. 
za. cdilmi!jtir. Dostane bir hava i
çinde cerc:•an eden müzakereler 
bir ayda bitirilmietir· 

mallara kıymet konması 
. . 
ıçtn 

Bugünlerde Anka-
radlı. müzakerelere 

başlanıyor 
Basra yolu sadece en 

lüzumlu eşyanın ithali için 
kullanılacak 

Birkaç gündenbcri §ehrimizde • hareketinden evvel kendisilc görU. 
tetkiklerde bulunan Ticaret Vekili 11en bir muhanirimi:ı:e muhtclü 
Namıi Topçuoğlu dUn akıı1nm cks- meseleler haltkmda. fiU beyanatta 
presle Anknraya gitmiştir. Vekil bulunmU§lur: 

inglltere üzerinde 
Dün 25 

Alman tayyaresi 

düşürüldü 
İngilizlerin zayiatı 

15 tayyaredlr 
Londra. 2 (A.A.) - Şimdiye kadar 

alınıın raporlara nazaran lnı;11tere 

nhUleri Uzcrindc dün yapılan çarpı§· 

malarda 2:S Almnn tayyare.si dll§Ürül· 
mU,tllr. 15 lngUlz tayyaresi tahrip c· 
dilmlatlr. Fakat bunlardan dokuzunun 
plloUarr sağ ve sallmclir. 

(tnglltıere Ü7,erlndo dünkü ha\ a mu· 
hanbcler lne dair da.ha en·eı alman 
tclgraOıır 3 üncll aayfammludır. ) 

ALMAN nı:s:uı TEBU<:.ı 

Berlin, 1 (A.A.) - Alman baş 
kumandanh~ı tebliği: 
• Bir denizaltı ingilizlerin 15 

bin tonluk Dunvegan Castlc is· 
mindcki gemisini batırmıştır. Bu 
muvaffakıyet sayesinde Alman 
denizaltıları tarafından iiç gün 
zarfında batırılan gemilerin hac. 
mi 100 bin tonu bulmuştur. 

(DeYa.mı 4 n<'Udc) 

Afrika cenubi 
Mebusan Meclisi 

18 rey 
e kseriy etle 

Almanya ve· İtalya 
ile harbin devamı .. 
an karar veredl 

( \"aıısı ~ ııcüdc) 

1STAı\BUL BiRLlKI..:~Rl tı·t 
ÇALJŞ1Wl'OR 

"- lstanbulun. birlik işleri §im
diye kadar icap ettiği gibi 
faaliyet gösterememiştir. MUnha
ınran birlikler işiyle meşgul ol· 
mak Uzc.re yeni tayin edilen bir
likler umu.mi kft.tibinin tctkikalırı 
bitirdikten sonra. miliımir bir fan· 
liyetin iht:iyao göstereceği iedl:ir 
leri alacağında eüphe yoktur. B:.ı-

(Dcmunı 4 lincüclc) 

Aman nazar 
değmesin! 

Iatanbul, içinde pazar da 
bulunan son 24 saa ti iki 
vakacıkla geçirdi! .• 

Emniyet mUdürlUg-tı bu ısabıı.h ga.zc· 
tccllere zabıta vakalarma alt yalnız 
iki rapor \•crml§Ur. Bundan anlaşıldı· 

ğına göre, şehrimizde son :?4 saat için 
de sadece bir otomobil çarpmasllc bir 
pencereden dll§me hldiııesl olmu§tur. 

DUn pazar olmasına rağmen lstan· 
lmlun :?t ımaU mıdeco !kl \•ııkacılda 
gcçlrml§ olmasmı dikkate ~ayan bul· 
duk. Aman nıızamnız değmesin! 

lkl zabıta. vııkııımıın tat.sllAtı da ~u· 
d~: • 

OTO!\IOBIL ('ARPllASI 
Diln gece saat 23,4G de §O!ör lbra· 

hlmln ldarcs!ndeki 1531 numaralı oto· 
mobU I\:abataı;a doğru Fındıklıda 

mebusan cntldcsindcn geçerken teker· 
Jeklcrl knymıı;, ır;o numaralı oduo 
deposunun yazıha.neslne ı;arpm!§tır. 

Yazıhanenin pencereleri parçalanmı§, 
otomobil do bll.!ııra uğraml§tır. 

l'E:\CF..RlfüE:-.1 DÜ~TO 
Ortnköydc ,·atman sokatmda otu· 

ran lımıll Anadoluhlsarmdn Fe, zı 
beyin kö;:ıkUnde pencereler:! macunlıır 
lten sokağa dllşmU§, muhtelif yerlerin· 
don yaralanarnk hastaneye knldınl· 

mııılır. 

· ··~""""" ··-----.. ....,..,. • .,.... ... .J 
lltnntıl•.,rzlıl•l ıu lt"admda ehliyeti mil <'llem oJın:dıln bnnbcr hrrgl\n on 

on lx.o, mııntıksu.ııı. bulm:ıl;ta mU~ldllAt ~ckcct'ğl dlişünceBllC ' 'Ta 'lı 1 El· 
l."Ar.,:ı Jılr hooiJe: 

Dalgm adam odtı!'ında .. 
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Hamzatın o.damları camlc dol

m .ı§lardı; Hncı Murnt kardeşinin 
öl :IUğllnU görmU3, kendishıln de 
öl :ilirUleceğlnl anlıımL1tı; çUnkU ta. 
bancnlıı.rından ikisini de kulla.·ınnş
t.J; otuz mllrfde karşı tek başm:ı 

kalmıştı· Orada daha fazla dur • 
mak sptnlca ölmekten baslta bir 
fiCY değildi. Hacı Murııt çevik ve 
cesur olduğu kadar zeki ve kur -
naz bir gençti; bir eliyle kanlı 

hançerini en yakın olann savur -
mnk için hazır bulunuyor; bir ta. 
raftan da knçncak yer arıyordu; 
kapıd0J1 geçmeye imkan yoktu: 
yerden kendi boyu kndar yüksek 
o!ıın pencereye koştu; bir sıçra -
yı!jla yukarı çıktı; gene bir sıçra. 
yıst.."l dıljan fırladı. 

Bu sırada Hamzntın öldüğü her 
tarafta duyulmuştu. Cami önünde 
ve C!ifğlnde Hunza.klılarla ihtilal
ciler arıuımda. kanlı bir boğuımn 
başlnml§tr. Haylanular. kUfilrler, 
inlemeler birlblrlne .karışıyordu. 

MUriUerden büyük bir ~I kaç .. 
'ı. 

Kaı:.mıynnlnr öldürUldü· 
Hacı Murat kardeei Osmnnın ö. 

Jüınünc çok UzUlUyordu; ltı.Jdn bu 
ızttrnbmı avutan bir ltalp rnhaUı· 
ğr da vardı; tünkU Avar ltıınları
nın intikıuru nlmnuştı. 

Hunznkta ~imdi şefsiz bir orkes
tranın faydasız, tatsız, knfa §işi· 

ren gürUltilsü bnşlamıatr. Sivril. 
mck isteyenler çoktu; llılrln onları 
dinleyenler yoktu: çUnkU Avar ru.. 
hunun bUrmet edeceği adn.m onla· 
rm ya.§adıklan ou yalçm dağla.nı, 
sarp kayalara, sert uçurumlara. 
bulutlara ka~nn tepelere benze. 

mell)'di· 
Hacı Mnrndın böyle bir karalt· 

ter taı;ıdı~ma eUpbe edllemez?J· 
UJtln hcnUz çok gençti; tehlike

lerle dolu olan bu üllı:ede tecrübe. 
nin değeri ve rolU büyUktü; cesur 
delikanlıda bu cevherden lilzumu 
kadnr bulmak için lıenUz vakit er. 
keneli. 

Halbuki, ötede. Hwızo.ktan u· 
zakto.ki dnğlar aramıda, dağlılara 
göre genç sayılııcak bir j'tuJhı, O· 

tuzluk, kwl sakallı blr adanı \'Ar· 

dı. Zeki, tedbirli, ;imnnlr \'C cesur
du; maksada dos<lol;'l11 yUrUmesi. 
ni, bu uflirda. her engeli de\il"hle. 
sini biliyordu: zaten Hamzatm 
"Benden ııonra hlliifot ve riya11et 
Şamilindi., dediSI de söyleniyordu. 
Müritler ı;imdl onun etrafında top
lanı~·orlardı; ıılirUden uzak kal
mak isteyenler de "kılıç ve man
tık" sayesinde yola. geliyorlardı; 

Şamllde bu flilahlıırın flt~I de tok 
l.-uvvetU. çok keskindi· 

-ıo

AJDa~JIAN 

Timur Han Şura'da general Glük 
fon Glukenav kuvvetli bir ordu· 
nun kumandanı olarak bulunuyor; 
aynı zamanda dl.ğcr devlet işlcrl. 
ni de ~·apıyordu· 

General GHkk'un ıuslı Almandı; 

cesur \'O açık sözlü bir adamdı. 

1828 de bir A vnr gUllesi onun sağ 
bacnğını yaralamı6 ,.~ topal olmueı. 
tu: değnekle yUrUrdll; lf.kln ltcn· 
disinin topal oluııunu, Dağıstnm 

Çarlık Rusyasınn iltive ct.ınok !çln 
engel saymıyordu. Kafkas orduhı
rınm kendinden evvelki b~kuman
danı general Fczc'nin yapamadı· 
ğını yapmak istiyordu· Bunun için 
de cepheden hücum uııulünil kul. 
!anmıyor; yerli halkın hoBtına git. 
meye, halk n.rruımde. sivrilmiş o· 
l&nrr Ruslara ısmdınnnya çah~ı

yordu. Ha.ınzıı.tın öldürüldilğiinU 

öğrendiği zam~ n sevhunlşli; Hacı 

Muradın adını hemen not etmiş, 
il~ fırsatta onu elclo etmeyo lm· 
r:ır V«'rmi!!tİ· 

Karak.fsi G:mbad (•) Hunzak. 
ltlar arasındn bulanık i~lerln fır_ 

sntçısı olıırak tnnmmıı;tr. Bu sefer 
de herkesten üstiln olmak istcdiği 
halde sö:ı:UnU dinletemedi. O zaman 
çok kötü fakat kestirme bir yol 
tuttu: Yanına kcn'l!.isi gibi iki kişi 
dnha alarak Tlmur Han Şura'ya. 
gitti; general Glük Glukcnav'dan 
Hunıaka Rus askeri gönderllmeai. 
ni rica etti. 

Rus generali bu fırsatı kaçıra· 

ma:r.dı; Hunzakta bir Rus garni
zonı..: bulundurmaya da cesaret e
demedi; ÇUnkU hnlk anmın ihti
llll çıl:anr, hC'psini kılıçtan geçirir_ 
dl· Bunun 1çin Hunz:ık yakınına 

kale §eklinde bir kıfila yaprtırdı; 

nskeri oraya ycrleııUrdi. Avnrin 
Hanlığına. Haydak Hanı Ahmet 
Han geçirildi; Karakişi Gimbad da 
naip yani kaymakam oldu· 

Şamil dağlar arasında • §eriati 
korumak için uğraıııyor; k:ıdmlar· 
lıl bir nrada toplannnlan, ııarap 
içentorl, naınau gltmc:renleri döv· 
mek ve bazan da öldUİml'kle he· 
defe yürüyordu. Bundan lıo!jlan· 
mıytın bazı kimseler Rus genem. 
llnden imdat istediler- General 
Glük, Gimri k6yUnc kadnr asker 
soktu; da.ha ilerilere yilrUttU; iki 
taraf arasında kanlı çarpışmalar 

yapıldı. lakin Ruslar dağlıı.r nra. 
sma yerleşemediler; geri cekildi· 
lcr. Sa.mil bir tarnf'tnn vatan hain
lerile boğuşuyor; bir taraftan da 
Moskof tnburlnrilc ~e.rpı!jıyordu; 

gözUrıU kırpmadan ölüme yUrildU
ğU, yilzlcrce düıımo.nın arnsma y:ı
lm kılıç utıldı~'l oluyordu· 
Hacı Murat gUndcn güne daha 

çok göze çarpıyordu; Ilı.kin hcnUz 
elinde kumanda kudreti yoktu; bu 
eksikliği de derin bir rıurette hiıı. 
sediyordu· Onun bilyilk bir hızla 
sivrilerek öUrUltUsUz bir yilrUrUıı. 
le ön safa gevtiği.n.i gören Ahmet 

Han kuıkanmağa başlamıştı· Salta· 
nat Hanımı nasıl istediğini, onun
la evlenmesine llacı :Muradın en· 
gel olduğunu da hiç unutamıyor; 

kuıkançlık ,.e intikam ihtiyacı bu 
odamı köpUrtiiyordu. 

(Devamı 1ıar) 

. . . . ,. ~. .. . ' .. 

Hergün bayram 
B ın gazetenin "Blllyor nuaa

nuzı,, sütununda okudum: 
P:ızartcsl: Bumin~ mukaddes 

~ün addcdlllr· 
Sair: !randa uğurla gün sayılır. 
Ça~aınbs: Aııoı11erde bayram 

günüdür· 
Pcrşrmbc: Mısırhlarca pek mu-

ieberdlr. 
Cuma: Mil lfun&nlann, 
Cumartesi: Mase' herin 
]'azar: Jlrlstiyanlann glinleridir· 
nu. t4ın bir baltanın h:ı)·ram gü. 

nü oldn~u anl!\tıyor. 
"Dcliyfl her ,;ün bın·r:ım,. den· 

dlğfne ~öre bUtun dtintanrn llcll 
olıloğuM mı hükmetmek JazımT 

Hlidl!leffir. bu kanutt.e olanbırn. 
pek <le lı~k w•nllrmlyor drğıı ... 

Acaba hakikat mi? 
[ STAN'RUJ, rady~unun bİ.ı 

ay S.."\onnda fn:ı.!.lycte bn"lL 
ya.oıığı lt&Mr ,·erlll:ror· J\C"ah~ 
hir yem borusu inıı, 

0

yoksa haki· 
knf nıl? 

Ancak bir tapu 
mukabilinde inanırım 

G JJJ.1Nlz de, dostumuz ,·e 
l.:wnıctll iıllmimlz Salih 

l\Iuradr s~mpatfü hulmııyınrz 'e 
scnncylnlz: 

1'BUyük yapı kooperatifi,, mii. 
ıncssill olanık bir reflklmb.e \'f'r
diğl izah:ıtla klnıcrlut:ın ram 
yanmı:-:ı hh: 7.&\1\llılarr sr.Yinçtf'n 
']:l~ına. tliinılU~ek ı;ıeyl<!r sliylü. 
)"Or· l'Uı, yiiz elll lira aylıklı nyıı 
gelJrll blrl, büUin konfonı yerinde 
baİıçcli e\'Jerc liola:rlılı:Lı sahip o· 
Jahllecckmls. ' 

Güzel··· O 1-ndar güzel \"<' canıı 
yalan ki in,:ının: ''l'ıı.lan oldu'bı
ua biliyorum. fakat bir daha ı.öy
lc !,, diyccci:1 geliyor-

J>ostuın S:ılilı l\hır:ıdın si.idint• i · 
na:uıhilmt'm, n:ıcak yap~c~ğı 
hu h:ıh<; "li eYl,.rdcn birinin taım. 
snnn c•llmc \'<'nnrr.i!c mlir,l!din· 
J;an:ı cli~·l'c<'l: .iniz ki, ıı ı-rc<le hu 
lı:ılltık··· Bir ı;öze innıın.ak il'in bir 
t:ıpo··· llal.lısını1. Falcnt nı:- )"aJıa· 
lnn ki lın!<':tı tıı .. m. yalr.:ı ~Ü;\'IC'nıt'. 
<lll:-irl bildiğim hnlılc bir rnrm fnn- f 
namıyon:nı. 

• [<'. 

H ~ B E R - Akşam P~taa1 

Avcılar 

ek _it. 
• iJS"' 

Yağmur aivrı•;,cld 
leri evlere dold f 

BeyauttA otnran okTJ)~ 
ı:ryor: /, 

Dün güzel atış 
müsabakaları yaptılar , 

r 
Avcılar bayrıımmm dUn ııab:ıh f"a· 

.. Bu se-no ııc:mUmlı.de si ~, 
her ıı.erıeden daha tar:I• ~ 
kadar Jd ekıK'r zıunıı.nll"' _, 
~ıp &(iyle b1r ne.lee aıa-1' ft!ıtll' " 
kUıt olnuyor. Odatnnf1ll1l ,,;" 

ml:ı:llyonız. ırakat ~-Al' ~ 
eıı. odaları Jumuıuıdı~ r 
aıun mUdclet k&pe.lt ı::::_.... ~ 
mak mttmk\in o}mıM!ır>~ 0~ 
re nrılrr n~ılma..T. ehTl,ı.tl' ~ 
l~crl hUcum e41yor. ~ ~ 
ynüılc odnlarmıız;ı JJJ11 -ret'~ 
mele \'O sonra kapı. ~et';;-:; 

rayMımu Park gıı.zino3Unda. kuUulan· 
mağa batlandığmı dilnkU sııyımızda 

yıızmı~tı 1<. 
Öğl~den sonra ntış mU:Jabakalan 

yapılmışbr. GUvcrcln :ıtıol:ırmda birin 
cll!(;t Sa -ı.cettln k:ıza:ımı§, kcndis!no 
bir im~ vcrllml§Ur. lldncl olruı Teo
harlye 100 av fişeği llçtı.:ıcU A\'akfmc 
200 gram dumansız barut, d6rdUncU 
Arlf Kızııtepeye bir madnı··.. 1 ~-•nci 

GJ:raaettino do bir termoıı hediye e· 
dllınl§tlr. Bund$.n ııonrn. mevzi ntını 
ynp1mış blrtı'~'li''t kıuano.n ::· ,/c 
bir kupıı, lltlncl Orharuı JOO fl§Ck, U· 
:;Uncu U ıe mm ere 200 sram barut 
\"Crllmtııtır. 

Domuz atr!l' .. -ınd:ı da b'ıi:ıclllğl 
P.()m?.i, ikhe!liğl Gl)'I!..'""' . , . -;ıneUIU· 
ğU :Muammer luı.z'lnmı§, n;rnı 1•c:liye· 
ye!t'-ı almışlardır. 

Ansızın kadına 
saldırdı 

8 ay hapia ve 20 lira 
para cezasına mahkUm 

oldu 
·Geçen ~umn günü Ado.nnda. hir 

tecavüz hadisesi olmuf]tur. Sultan 
sol:ağı Jllahallcainde ~ııkib1.adc Sa 
lih.in b:ı.hçesindo icarla. oturan Ali 
I'epelinin karısı Mukaddes evinin 
mutfağında yemek hazırlrımnkln 
me~gulken sabıkalı kimselerden 
Mehmet oğlu Şerifin tccavUzUno 
uğramıştır. Mütecaviz çırılçıplak 
bir lıalde kadının ırzına geçmek 
istemiş, Mukn.ddesln feryatlarmn 
yetişen koeası ile iki hizmetkan 
Şerifi suç UstUnde yakalnmışlardır. 
BirM sonra jandarmalar da hldi· 
sc yerine gelmişler v~ Şerifi adli· 
yeye teslim etmişlerdir· Suçlu 8 
ay hapse ve 20 lira pn.ra cezaııına 
mnhkfım olmutı ve derhal tc\0 kl! 
callmi!\tir. 

Şeker lstlbsall 
Eakiıehir fabrikası 

günde 31 O ton yapıyor 

E»•.'elki akşam AMaradan lstanbu· 
Jo. hareket eden iktısat vcldll HU.mil 
Çnkır Eski,eblrde trenden lnmiı Ye 
ıı;I~er tabrlkasını gezml§tir. Vekil tct
ltllclerinClen memnun oımu~tur. Fnbıi· 
ka tam rıındıtnn.nlle ç:ılııımakta ve 
r,U'.ldc 2000 ton pancar ıuııycrclt 280· 
::ıo ton nrnsın 'ı !stibsalü.tta lıulun· 

ımı.lttadır. 

Belediye bazı 
maddelerden stok 

y=ıpacak 
Belediye son ltabul Owllcn :ı :nllyo:ı 

liralık bUtçeıılndcn a)ndığı 200 b!.n 
liralık bir tah.slsaua kıt mc\"stmlndc 
palıalıln,m:ı.sı muht •• 1~ olan bir ~ok 
zaruri maddeler üzerinde stoklar ynp 
mnğa. karar verml;,Ur. Belodiyo lkti· 
ıı:ı.t mfülürlUtU bu hususta tc!' ''tl~r 
yapmal:tadır. 

KOÇUK HABERLER 
• nu sene 9 cylöl lzmlrin kurtu:uş 

bayramı hor .sencltlndcn daha parl:ık 
bir 11d<ilde lrnt1:ı.nacaktır. HUyülc bır 

pror;-rnm h:u:1rlıınmaltta~r. 

• lc.-nir mebu~lnrı Ka:.-,ıyakn hallı:e
\"lndc hall:ın dllr::ılcrln! dlnleml:;ı1cr 

\'C bunl:ı.rdttrl icap edenleri not etmtıı· 
lerdir. 

• Mllı'l.sta. bu scneld tütün mnhsulU 
ı;'eçe:ı senelere s-örc dah11. yUksclt ov• 
saftadır. MIUs kazasımn rekoltesi bir 
rnllyo:ı fül yilz bin J:llo tc.hmin edil· 
mektedir. 

• Ünye lcazaaınm l>UtUn cs:ıafı 30 
ağuııto.ıı gü:ıllue alt kuançlnrmt ha\"a. 
l:unımuca teberru cylcmlşlcr<llr. 

80 ağ-u~ı. 7JJfcr h:ıyrnmı 17rh,.lmllcir r Mu!;"l wfül ytırcJıın her tamfntda btl· 
yUk m('J"llslırJe J<Utlıınmı,tır. Yııknrı!.ı rrn.ı· ıd • füırı:nda !O nğ'ııl'ltos mcnıııl· 

nıiııt!C '°ali IDll3\1nJ ,.C hıımn.ndnnm il" l;ert li~c i:ılelıcslnl tl'ftlşlnl görl\y~rııu· 

nı:ı;. 

knpnh yatmmk ır.tns~tcll-';. 
nJT~ İki ı;-tındllr b:ıı-a cJdtl' fi'., 
mnrl:ır ynğryor. Sh·rl5fıl ~A 
lıı ~de luwalardaJt ~ f odfFJ,J 
ıın·Jctı" nlcre hncuın ~,Jı!I 
G:ıı:ef-Olerdc J11}msint.k '~ 
diye IJIU'.t hsberler okU4d"'" ~ 
hu mücndcle blr.ız dıı ;n ~ 
\'ez.necllt'r senıUerfJıe ~....,.. 
moz mi? lk'lkl bu !'-'lfe46 aıııfl 1~ 
pek çıh-ıırmı~ ı;lbl ,11cudt1ııl ~,tt·' 
;\"t'r dnlanrm_'m!c!:ın k",td Taksitle ev ~- -~ lf -......... 

yaptırmanın şartları Radyoda Y:::; 
Atanı se el'et 

B• sa-de nıeıııl Yapı kooperatifi beğendiğinız bir 
arsada 4 bin lirahk bir ev 

yapacak ve bedelinı 2 O senede alacak 

,_ • ıı• 
gazeteleri •1:-ıeee~ 

haberlerini ala 1 0~ 
AııT.tıra, 1 ( A.A.) - ~d ! 

Ajansı, matbuat ~ı.ıJ11s."eıı~~ 
lüğünün kıymetlı uıu ~~ 
temin ettikten sonrıı• .,-Jf, Vatand~lara taluilllc ev inşa. etmek 

lı;ln (BtiyUk Türk l•apr Koopcratı!i) 
isınlle bir teşekkül lturulmuştur. Bu 
le§ekkUlUn ba§mdo. pro!eııtır S:ılib 

Murat, &\'Ukat !Cenan Ömer, mUtc:ıh· 
hlt Mehmet A.11 vardır. Ayrıca tnllca
sis1er arasında 23 kl~l daha buluıunnk 
tadır. 

l<oopcratlt bugünlerde idare mccll· 
sini seçecek \'e vali ,.e bcledl:t•e rt!lıl· 

nln de hazır bulunncağı bir toplantı 
yapılacaktır. Kooperatifin "lmdlllk 
şehrlml.7.do çall§acak, ileride !aallye· 
tJnl bUtün memlekete tqmll edccclt• 
tir. 

Ev 118.hibl olmak S11tiycn bir vatan· 
dil§ evvel~ 60 hisse a.lıırak lcoopcrntl· 
te ortal< olmak mecburiyetindedir. 

Iler lıisse beş lira olduğunn göre 
300 Jlra tutan bu para ayda iki§cr 
buı;uk lira olmak Uzcrc 10 se.nede ö
denecektlr. HIMCdarlar, anıası bulu· 
nanlar, bir miktar para sahlbl olanlar 
ve hlç hazır parnları bulunnuyanlar 

Ziraat Vekili 

gibi smınara. ayrılacaklardır. Koope· 
ratır faaliyetinin Jlk ı;cneslnl hissedar 
yazın.ak. lşçl yetiştlrmek, marangoz· 
haneler, klremlt ve tuğla imalathane· 
Jeri kurmak haurıra-mda bulun:ıcak· 

tır. Bir ııene sonra evler !n§ıısınıı b~ 
la nacaktır. 

memleket guzeteıe~iJl~~ ~· 
olma.le üzere yeni bil" ·· 1de~ 
visi ihdas etmiş ve bU~JI'l"~(. 
haren tatbikatına .oeıı il' ıJ 
Her gün Ankara. rad) ~-cODP 
~aat 17,30 da, yani cJJJll' ~ 

3feselQ •ooo liralık b!r ev yapznnk umumt emis"·onu 'btıdi·~ri~i"e· 
lstıycn bir klınse modcllnl ve ıınm.sı· " fl-

varmı saat evvel \.'C • -·"" ':.Jf nı beğenecek ve bu parayı 20 scnooe .1 UJ>- tF 
ödlyecektir. Birine! sene 200 lira tak· saat 23,30 da, )1l11

1 jıtf u~.0-
61t ve 200 Ura d:ı. tatz ve atgorta ol· misyon biter bit.ınCZ. rit ~_A 
mak tizcN 400 lira ödencccktlr. Sene· verilecek olan bU ~eııJ'c 
!er gcçU!u~e borç miktarı azaıacağrn· dünya lıaberleri.n~lfll~tt• 
dtın !nlz ılc az:ııacakbr. 20 •ene .ııo· her tarafında ne§.'"'deıe~Jf 
nundıı. •ooo llralıl< ove ııahlp oınn lan gazetelerin ;,sufa. ,.,)'1J4r 
6000 lira ödenti§ 01:ıcalttır. min edecek surette, ~f\·i5 /. 

hizmet edecekt~r. 13~ t;cJ"~lÇ o 
kUcada 30 kelımC)1 . 1~ ,-r nıemek auretivle ,·crı JcS•0.,ıı 

• ısında. t..ıl) , 
radyonun karş .. tli oıı::,,141·· mayesl llk sene 1 milyon 200 bin, ikin kalemle eli pek surıı . 1'""'l,Ş 

c1 sene ise 2 milyon lirayı bulacalttır. lann bile zapteı:nıeler~ 11!t tf".' 

Kooperatif ikinci sene 500 ev yapa· 
bllccekUr. li> sene sonra bu miktar 
&Unde be§ eve yWuıclceektlr. Koopc· 
raUfin 40 bin hissesi olacaktır. Ser· 

Bittabi bu ağır olctı).ci bit~ 
dinleyicileri iz,a~ ed~tt'Dt f.ı 

Maarl"f Vek İl ı· hiycttedir. ve bu ~ıi rJ--r! 
K 

yolan yalnız scr""15 nlı:trııt ;&'v 
ırşehir ve Mucurda mekle alakadar ola . iıt 1'9-~r· 

köylülerle temas ediyor lzmiı·de köy enstitü ve tutmaları ve diğerıc:idit· , ... 
eğitmen kursunu gezdi maları şayanı te11'1~ts-1iB1~.ı1 

Kır1ehir, 1 (A. A.) - Ziraat vi!'J hakkındaki !l1 g,dolll.~~ 
Vekili Muhlis Erkmen dün şeh· lzmir, 1 ( A.A.) - Maarif Ve_ tenkidler Aııknra..~wıc ıoıı ed J, 
rimize gelmi~ir. kili Hasan Ali Yücel refakatin· 51 umum müdürltlEilıiıtı'et 

Muhlis Erkmcıı §ehrimizi.1 de vali Fuat Tttksal Ye maarif lirse bittabi islahllla 
görülecek yerlerini ge7..dikten erkam olduğu halde Kızrlçuııu· · 1 '·t 

mış o aca'l\ rr. f,' 
sonra dün gece şereflerine Hal· daki kö:r enstitüstinii ve eğit· ~f , 
kev1nde verilen temsilde bulun_ menler kursunu gezmiş ve tet. -pO/,}~ 
muı;lardır. kikatta. bulun.muştur. Vekil cns· 1 ~ 
·Ziraat Vekili şehrimiw gelir- titüde sınıfları, atölyeleri ve ta· .,.1, 

ken Kaman nahiye merlrezinde lcbc tarafından yeni inşa edilen K d" tüfel1 
en ı d 

köylülerle temasda. bulunmuş pavyonları gcm.i§ \'e talcıbc ile yaraI .. ıı 1 _#/1 
ve bu mıntalı:an11'ı. durumu ve görlicımü.5tUr. p ,o~ııi-
z.irai j6leri Ü7.cı·inde kendileri le ~ - ·•ı.endi' .a 'P'" ııf 

.. .. .. t•· Hasnn Jı.li Yücel dün ak~am nUyUkdcrcde ?J"'_:. .. aU~~~ ~~· 
goruşmur: ur. fuar gazinosunda Parti tarafın· ela 7 numarada otuı-ıo-·ı<eJP"'"tJP:,, 
Mıwur, 1 (A.A.) - Bu sahalı dan ı,ereflcrine verilen ziyafette riıı oğlu ıo y~nı~a. ar•• .... ~ 

J{ırf}ehirden ayrrlan Zirnııt Veki· hazır bulttnmu§tur. dUn saJ>n.h evıor1Jıil1 ıııd' ~..-te~ 
1i Muhlis Erkmcn yanında vali· dnki köşkiln baM~~eği 1'~,.-
miz ve ziraat müdürU olcluğu kcn elindeki n\• t )tJT .... 

halde buraya gelmiş ve halit ile F 11.te{S almı3 ,.e cUndefl Jlıl ~ 
temasta bulunmuştur. Vekil se· U Q ra tır. · JJe)"' 
ırefine Kırşehir A\.·cılar T\:liibü Ycti§en?er Kemali f(lıt· ,ti~ 
tarafmda.n Mucur bağlannda ragv bet tanesJne kald~lA fl.~o" > 
bir öğle ziyafeti ı:erilmiştir. ARZUHALCİ 1\ıl• Ç te ·"- ete 

----O:- /::mir, 1 (A.A.) - lkinci haf· Evclki gece sast uf!ıı~~ııı 
Bu sab~hkı Avrupa tasmı tamamlanıa.ya. yakl~ yıkta oturan ,.c S :Jb~ıısı ~ 
ekspresıle gelenler lzmir enternasyonal fuarı dun an:uhalcllik yapan 0ıdıı';:,ıı~ 

. . gece en kalabalık zamanlarından All Haydar. sarh~ ğlılC~ il" ~ ' 
__ ıiıı.~b.ın başlangıcmdanbcn, bu· birini kaydetmiatir. Paryonlar Tavukpazarında. ~id' 0 ·pe ~' 

r,un ıl~ d:ta eksprr:s tr~nl kal~. vo atraksiyon sa.hası hıncahınç oturan terlikçi ~-r p~-' ıısı it" 
balık bır )olcu ltafılcsl ılc ııelın· d 1 yd Hi d" tand 1 k rimi elindeki deJXll SıJl.il~ 4~.ı 
mir.e gelnı~tir. t~~. u.1 n ıs an ge ere. şından ynrı:ııamrşW:· dC ti"..,~~ 

• " • d k. l ri 1 t" ·ı rın e nnwı a " deı:JJ ,,eJr 
~~ .... \i.. 14.4 iP> ..-,..ı r...\ - • • nan Tilrk _tcb:ııuıındnn Mısrrlr prcn nun. a ı yer ~- ?.e Y_er e~ ırı ~n le, iki delildi sarı ııır .. tJf'. 

n'r scncdenberi 1svi"rcde bJtu 1 µ...-6ılız mparatorluğu pavyo · d -1.t r •ekli.il ıt r....,et 

L~4'-:.Vı.X<p..> ~lr1Zll@ s~s Ummımn de bu sabahki cks- nadıde eşya buyuk bır alaka. ıle bir maymuncuk• ,.e ııı.11~ 
1 
rM+ ON A 1 presle memlek<ıtimi.zo dönmli!itlir. seyredilmektedir. \ çıkmı.§o tahkikata. baş 'fi 

_,\;'., . .... :::J~ - - · Af4/ll( 
.$"U 8El•/1.Ef>ı~ı/./~!. · 'ft.J.ıJtift,.! 
P"'ıKt:TiN ,çiiv~ '1;oftt 
C: ,q /( ı t. r Mı l'I .!Hl E "'/ 
~SKA~BıR.S ;:;ıw.._...--

' '/. VOA(... • ~ 

. r'~ 
"''? 

/ ~\. :~ 
. ' r;.~~-~ '.r ~~ .. 1 ~~-v.1,d 
~. - .,,.., 

A_. s:... I 
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~ ™ ~ A. sulEND KOÇU TARiHTEN BiR YAPRAK 

~rwiı~ Bakire lageborg• 
Cenubl Dobruca tngiltere üzerine Afrika cenubi DD yatag~ ı 
Bulgarislana terk HAVA Mebusan Meclisi 
edilmek üzere... HUCUMLARI k1s ~evtı 

. . e serıye e 
Bulgarların motörlü bir Şlddetlendl · 
Fırkası hudutta bekliyor Almanya ve ltalya 
Teslim tai2lbl heniz Bazı mıntakalarda ile harbin devamı. 

tesbtt edilmedi . hasar büyük na karar veredl 
Sofya, 1 (A.A.) - "Steıani,.: Le Cap, 1 (A.A.) - Cenubi 

Bulgar murahhas heyeti reisi Po- Londra, 1 ( A.A.) - lngiliz ha. Afrika ittihadı mebusan meclisi 
menof, Bulgar - Homen rnüzake. \'a ve dahili emniyet nezaretleri 65 reye karc:T 83 reyle hükume _ 

tcblıği: ~-relerini intaç etmek üzere bugün tin harp siyaseti aleyhine ve 
Krajova·ya gidecektir. Sofyanııı Hu sabah dü~anın mühim bir Almanya ile İtalya ile sulhun 
siyasi mahfillerinde öğrenildiğim• tayyare kuvveti Kent :;ahılinden yeniden derhal tesisi hakkında 
göre iki taraf arasında bir itilafa aşarak şimalden Taymisc doğnı B. Hertzogın verdiği takriri 
varılması için halledilecek bir tel: tevcih etmi~tir. Tayyare da(ı ba. reddetmiştir. 
mesele ''ardır: O da, cenubi Dob· taryaları faaliyete geçmi~lcr ,.e Meclis 65 reye kaqp 83 reyle 
ricanın Bulgarlar tarafından İ$alı hı..kum eden av~r tayyarelerimiz 27 kanunusanide kabul edilen 
tarihinin tesbitinden ibarettir. dü~anı dağıtmışlardır. Şehirde B. Snus'un tadil teklifini teyit 

BUl.GAULAR JIAZIR ··• 
ve Kentin şimali şarki mmtakasm ederek 4 eylülde İngiltere impa. 
da muhtelif mahallere bombalar 

Sof ya, 1 ( A.A.) - D.N.B.: 
ratorluğile işbirliği yapmaya de. 

atılmı~tır. vam, bitaraflığı red ve İtalyaya 
Bir şehirde müteaddit f:V ve dük- karşı harp ilanını tasdik eden Craiovada cereyan eden görüfme

ler hakkında VetchC'r gazetesinir. 
yazdıklarına göre süratli ve mü~
külatsız bir tesellüm temin ve sü. 
kOnct Ye intizamı muhafaza etmek 
için cenubi üobricaya girilmek ü
zere ical>edcn askeri ve idari tek
nik hazırlıklar yapılmıştır. 

kanlar tahrip edilmiş, bir çam:lşır. kararını teyit etmiştir. 
hane, bir ~ar \e bir dere kenarında 
evler, hasara u"ramı~tlr. Zayiat 
azdır. Şimdiye kadar alınan rapor
lara nazaran bu hava muharebele
rinde avcı tayyarelerimiz on biı 
düşman tayyaresi düşünnüşlerdir. 
Tayyarelerimizden birini kaybet. 
tik. o;ıooen az sonra ikinci düş· 
man tanarc dalgası gelmiş ve 
Londra mıntakacrnın cenubi ~rki
sinE: yaklaşmıştır. Hava muhare. 
be~i olmu~. düşman püskurtülme
dcn cv\'cl bombalar atmı5tır. l\Iu
fassal raporlar henüz gclınemi~tir. · 

Bukar heyetinin başlıca askeri 
eksperleri olan General Popoffin 
kıtaatm girişine ait tedbirleri itti. 
haz etmek üzere yarın Vamaya 
hareket etmesi muhtemeldir. Bul
garların mümtaz moWrlü fırkası 
şimdiden hazırdır. 

Kont Ciano 
Rom aya 

döndü 
Roma, ı (A.A.) - teraııl: 

Viyana.dan Venediğe husust trenle 
gelmiş olnn ve bi.ı ııabah ııaat 9,GO de 

Vencdikten tayyare lle yol& çıkan 

kont Clano, saat il de Romada •'.L~e· 
tcur,. hava meydanına lnmı,ur. l{on· 
tun refakatinde Almanyo. se!lrl ile 
mo.fyeU bulunmaktaydı. Kont Clnno 
hava meydanında fa§lst partisi sekre 
teri, başvek!let, dahlllyc ve hava 
mnste§arları, fn§lst milis crk!nr har
biye şefi, birçok hUkftmet memurlar. 
ve Alınanyanm Roma rnıulııhatgüza· 
n tarnfmdıın kar;tlanmı;tır. 

ı:vv:u.Kt oos 1·ArJLAN Hücmı 
J..onılra,l (A·A·) - Alman bom

bardıman 1ayy11.rclerl dıılga hıtlin. 
de dUn öğleden sonra ve gece ~i
mali garbi sahil mmt.akasına Jıil
cum etmişlerdir· Dil§man tayyare· 
!erinin faaliyeti bir kaç ııaat ııUr· 
müştUr. Büyük hasar olmuı, mU
teaddit kimseler yaralanmt§ bazı. 
lan da ölmilştiir· 

Bu mahal birinci defa gUndüz 
bombnrdrman edildiğinden ilk hii. 
r.um h e rkesi ha)Teto düşürmüştür. 
Gcoc yüksek infilak kudretinde bir 
bomh:ı. büyük bir binnyıı dllşmllş· 
tUr. ltfalycnin seri gayretlerine 
rağmen ı:xkan yangın yayrlmıı ve 
bir müddet çok r.ıiddetli olmu§tur. 
Yine ilk hücum csnasmda bir sı
ğınağa tam isnbct vaki olarak .za. 
yiata sebebiyet vcrmiııtir. 

Daha. sonrıı yeni bir tayyare 
dalgası gclerl'lc aynı mahalle yük. 
sek infilak kudretinde bombalar 
atmıa ve bk bomba bir ıanayi 
müessesesine blr diğeri de petrol 

diğer medtuflann !llrrtmdan ~~in- tevzi merkezine isabet ctıni§Ur. Bir 
melcrlnln önünü almak iı;in me,·. gaz kanalizasyonu paUamrıı ve cL 
kurlara yemek , ·erllmck li.zmı varda bulunanlar mucize nevinden 
goldlğl kann.ntlnde)iZ· Jnzihti tt'd- kurtulmu§lardır. 
birlerin sıkılığı da buna im.imam J...ondra üzerine yapılan ı::-cce hü-
fldeNe ve bllh&.11Y. azılılann te<"rl. 
rldl halinde bu ~hl \'akalara her cumu esnasında projektörler bir 

dilııman tayyar~inl büzmeleri a· 
hald(' )lek rnsUarulnıaz olur· ÇUn· rasına nlmı3 ve tayyare dafi ba. 
kU o zaman t\1.llılar yine ba., kAl- taryalnrr da ateşlcrile sarmııılar. 
dırmal' lst.csclcr bile malyetlcrln.. dır. Tayyare kaçmıştır. Bir Alman 
de kullanmak üzere, karnını do- bombardm.an tayyaresi ile tayya
yunnak p:ıhasmıı h er tlirfü rrza.. re dafi bataryaları arasında da 
leU yapmıığa amaıle ~l'S('rfl('r hol· bir dllello olmuştur. Projektör tay 
nınkta J:ii~li7.' ~ckecf'klf"rdlr· yareyi büzmeleri nrasınıı almıştır. 

Cumhuriyet ııdllyemlz, r.ıahküm· Tayyare nrk:ı topu ile ve mitral· 
lıınn terbiye ,.c ıs!ahı yolunda bu. yözlerlle projektöre ateş açmıştır. 
güne kııclar pek çok müsbet adnn- Projckötrlerden hiç biri l!lönmP
lar atını" bulunmsktadır· Bu,ı:iin mletir. Tayyaro dafi bataryaları 
h"psi d~ğflsc bile mahkiımlann bir ateş!P-rlnc devam clnıiıılerdir. 
kısmı çalı~biliyor· Jlrm hir sannt Düşman bombardımnn tayyares! 
ü/;'l'Cnlyor. H~m de kıı.rmlan doyu_ rılc;aklnrak uzaklıı~mı!!tlr· Bu dil. 
yor. Ct•za )iyecf'ği henilz belli ol· ~:·ııya şahit olan h:r kimse Alman 
mıyan mm·kufları yernf'ksir., sade· tayya: e>sinin pı "jC'1;törlerin ziya
cc bir çift tayinle ,.e zorbıı.ların ta.. E:nd.ın kııçmalt için rüyük bir gay
hakkiinıü altındn hrralunak ta hiç r.-?t !arff'ttiğini aöylemi~tlr. Dii~· 
doğru dcğtidlr· Bu mcsf'lt>nln dr. man tayyaresi l.ondra mıntakası. 
halli zamanı arlık gelmiştir· FU· na. altı bomba atmıştır. Bu bom
hak:':ta bu bir bütçe mf'St'lefllrllr· balar })atlarken parlak sarı ziya· 
biz de tıunun ı;;üçlüğiinil müdrlklr., lar çıkarmışlar ve arkalarından 
fakat her h:ılde bir çaresi bulonıı.· ı boğuk infilaklar tnklp ntm!ı;tlr· 
bilir zaunındnyız· <lE(:EKl Ht)CUMI.AR 

• Lomlra, 1 ( A.A.J - lngılız ha 
Suat Dervış va ve anavatan f"mnh·<'t " ""''"Pl•f"-

.. ..,. ......... .-

lK~I 
• 1.ııpanyada Cordone mmtakaıımda 

ılddelli bir fırtma olmu~ur. Şiddetli 
yagı:nur ve dolu, kırlarda ha.sıırat 

yapmııı, Almedlnllla komUnUndekl ev· 
lerl tahrip etmi§Ur. Hıuarat yekflnu 
bir milyon peçetedlr. 

• Amerika efklrı umumiye ensli
tUsU taratmdan yapılan müracaat U· 
zerine rey Vt'ren bUtUn mllleUn yUz· 
de 62 si bu kış ıı<;lık olduğu l&kuln.le 
Almanyanın lahakkümU alunda bu· 
!tınan mllletere Amerika gcnıllcrJle 

ytyecek gönderilmesinin flddetle aley
hinde rey vemılılerdlr. 

• Amcrilta:ı poııtıı. naun lo,alley'in 
lııtlfasr üzertne Ruzvelt mumall,.yhlo 
yerine esl<l milli demokrat komite.el 
veznedarı Frank Valkcri tayin etml~· 
tir. 

• J>anlmarkada çıkan "Berlinl;'t1ke 
Tllend., gazetealnln Stokholm ınuhabl· 
rl Uç Baltık memlekeU ordularmm 
Sovyet ihtiyat kuvvetlerine 11Uhak et· 
tlğinl ''e bunla:."ln Rus Unltormuını ta 
ııyacaklıı.rını yazmaktadır. 

• İtalyan radyoııu ne§riyo.tına o.it 
lnkl§nf programını takibe devam ede· 
rck İtalya 1111 Afganistan aruında 

Roma • Kı\bll yoluyla irtibat temin el· 
ml§tlr. 

ri tebliği: 
Dün gece münferit ''eya küçük 

filolar halinde hareket eden düş
man tayyareleri hücumlarını biL 
hassa Jngiltcrenin şimali :arkisin. 
deki sanayi mmtakalarma tercih 
etmi~lerdir. 

Şimali ~rkide bir §Chire atılan 
yangın bombalan ile birçok yan. 
gmlar çıkmış.~ da hepsi söndürül
müştür. Belediyenin damına vesa
ir ba1.1 binalara yüksek kudrette 
bombalar du~ü~tür. Bazı kimse. 
ler ölmüş ve yaralanmış olmasına 
ra~rınen hücumun genişliğine naza
ran zayiat azdır. Şimali garbi re 
~imali ş:trkide dü~n bombalardan 
yangınlar çıkarmış \'e evleri yık
mıştır. Hasar ni!'beten mahdut, za. 
yiat azdır. Londra dahil olmak ü
zere me..mleketin başka noktal:trına 
da hücıım edilmiştir. Bazı hasar 
zayiat olmuştur. 

Alınan son raporlar, dün Rl5 dü§· 
ınan tayyaresinin dllştlrU!r1UjtUnU gös· 
termektedir. Bunlann yetmi~i avcı 

tayyarclerlmb:, 1~ 1 tılyyare dati ba· 
taryalanmız tarafmdan dü~ürlllmU~· 
Jer:lir. 
• Bu harekAt esnasında 37 tayyareml· 
zl kaybettik. Pllotıarmdan 2~ ı saf 
,.e ııallmdir. 

[ HT.IY,\R hlr saz §Rlrinln, l'\or· 
veç .ıı.ıhillcrinıle Hlörunge\'aag 

kıyılıı.rında \'Jklnglerin Xon•eç kra· 
lı H:ıakon ile yaptıkları cenk lçln yaz· 
dığr destandır: 

Ellerinde kılıç ve kalkanları, Vi· 
klngler, yl.igrelt gemilerine bindiler. 
Bu gemiler, deniz atmaenlnndır; sür
at, Viginglerln ne§Csldlr; deniz rilz.· 
;tı.rıntlan kamçı, kor.sanları zevltlı 

zcykll şahlandırır. 
Tüy gibi Danimarka gemileri, dip· 

ııiz denizin üstUntlc uçuyorlardı; de· 
nh;in yUzU gemilerle dolmu§tu . .RUz· 
gı\r, \'ikinglcri olmale do~ııı olanca 
hıziyl~ itiyordu. Fırtına, yelkenlere 
ve iplere ıarılmııı, homurdanıyor, nA· 
rAlar atıyordu. Gemiler, dağ gibi ılal· 

gaları göğüsleı·iyle yarıyor, iki tara· 
fına buzlu ııelll.leler yükselip dökUIU· 
yordu. En a7.gın dalgalar, \'ikino;'lcıin 

ayakları altında eziliyordu. 
Xorver toprağına kadar gemiler 

yarı§arak glttilcı· ; ve hemen Viking 
!erle l:ral Haakonun C'eng(lvcrleri cen· 
ge tutuştular. Kılıçlar, kalknnlara 
çarpmağıı ve şimşekler çakmağa bao· 
lııdı. 

Kral Hııakon w cesur adıımlarını, 
en yılmaz askerlerini topl:ımıı, gel· 
miııtı. Si~·ald'ın gemilerine karııı. Nor 
veç gnmilerinl cenk ıırasına göre dız· 
ml§ti. KUrekı;~ler asıldıkça, kürekler, 
aert denizle r;ellk ada leler araıımda 
~cıraıyor, titriyordu. Fakat cengA.· 
vcrlerın kalpleri titremiyor, ı;özleri 
lrırpı,şmryordu. 

Viklngkrin başında l.lç kumnndım 
vardı: Slg\•al(I, dev yapın Due, ve de· 
llknnlılann en gllııeli olan \'agen. Her 
birinin cmrlnue bir filo nruı. 
Danimarkalıların gemileri, Okya· 

nus bakireleri gibi, beyazdı, Bir ki.!· 
mı daha ilk 'hamlede, bütfln cengA· 
verleri Norverlller tarafından kılıçtan 
geçirildi. Denizde kanlı cesetler yUz· 
meğe ba§ladı. 

Kılıçlar göğUılere iniyor, pençeler 
gırtlaklara ııanlıyor, ıtaltalar ka!ataa· 
larma gömülüyordu. Oklar, bulut gibi 
uçuyordu, ltanlr, geni§ kalkanlann ns· 
tllndc ;,ılm§ek çakıyordu. Danimarka· 
lıların deniz atmacalo.rr, ölümUn sert 
yumruğu altında. eziliyordu, cUrctkAr 
kahramanlar yerlere aerlllyordu. Fa· 
kat nihayet, Norveçliler çeldlmeğe 

bllolam~lardı. Haakon, ]taraya ilk çı
kanlardan oldu. Ayağmr flyorun kum 
anlına atar atmaz, belinden ııöğUt yap 
rnğı gibi, incecik bir bıçak aıyırdı. 

F..Iı kUçUk oğlu gUzel Erllngt sırma 

.ençlHmdan tuttu, Norveç! kurtarma· 
ıır lçln Tanrıya lrurban olarak boğaz· 
ladı. 

:Birden, §imalden yana Vlk!nglere 
kaf§ı bir fırtına koptu. Danimarkalı 

cengtıverlerin llzerlne bir kasırga indi. 
ldlğ'tcrlerin üzerinde dolular çatırda· 
dı, rUzgı\r kahramanlan kör etti, ya· 
ralar açıldı, oluk oluk kan boşandı. 

Kızıl kan, mavi ve ycııll hareli denize 
kıınııtı, gökyUzünUn temiz suyu da de· 
nb;dekl kam yıkayıp götUrdU. VI· 
klngler kan;,ıtı. slg"•aldin kulaklarına, 
korku, meşum dudaklarını UT.atmış· 

tı: "Gemilerini cenkten ~rk ... yelkeni 
aç ... Dümeni eline nl!- Danlmarkıı top· 
raltları şu ta.raftadır .. Orada senin 
yolunu gözliyen aevglll bir ltarın var-
dır: . ., 

Direklerin tepesine yelkenler çekil· 
dl. Dalgalar gemileri kavradı, rUzgO.r 
gemilerin beyaz knnatıan.ıı §işirdi; 

ufka doğru aıcıık Sigvald kaçmağa 

b:ı.şlıidı ! 
Fakat Bue ile Vagcn kaçmadılar. 

Kahpe gemiler uzaklaşırken, bu il.! 
kahramanın gemileri, çenkçllerlnln 
bir çoğu kınlmıf, maceraya atıldılar. 

Dev ,-ucutıu Buc, bumu· kesilmiş, 

duılakları yarılmı~. yanakları kan içın· 
de, çenesi dağ!lmış, fakat düşman e· 
Une esir dUşmemlştL Gcmiıılnin amhıı· 
rmd!ı iki sandık dolusu hazinesi \'ar· 
dı. Onları kucakladı \'e denize atıldı; 
deniz kahramanı yutuverdi. 

Vagen kartal gibi dö\•UştU. Kılıcr 

nm altında Norveçln en ceaur ve en 
lmvvetll ceng(werlerl parçalandı. Fa· 
kat knlab.'llığa ycnlldi, yorgunluğa e· 
zllıli. Yaralarından ate§ ~bi luzgın 

kan cağhyordu. Otuz cengA veri ile 
Norveçliler onu esir aldılar. 

Galipler, esirleri ile l>eraber karayıı 
çıkWar: otuz Vikingl u:ı:un bir %.incire 
bağlayıp dizdiler. Sonra kocaman bir 
ate~ yakıldı; blrçol< ha)'\'anlar bo~az· 
!anılı ve bir zlyafrt sofrası kuruldu : 
içki ic;:ildl. 7.afer ııevlnçlerinlıı en co~· 
lmn anında kral Haakon: 

- Ey şli\•alyeler! .. dedi ; alc~am ol· 
tlu, {;'CCe .olmad:ı.n cslrlcrimiz.n boyun· 
ları vurulmalıdır. Fal,at, onların boy· 
nunu vurmak şerefi, Non·eç kılıç erle· 
rinin en UnlUsllnUn hakkıdır. Torltel 
Lcra, blzfm nıemlekctin şanlı cengA· 
\"eridir, bu, onun haklodır. 

Tor kel Lera: 
- Kılıcrmm altına cs:lrleıin ensele· 

da lııula.cıaJcamn. l'ııkarikl realmler afif yapan bir DTt'I ti~ kunılan c:acbrm ya• rlni birer birer gctır!,lnler, kılıcımın 

umda a~l:uı t'.ıklp eden a~crlan ve merakldan ıı>.tennektedlr. yorulmadıfını g~tcreceğim ! 

E\"\·elı'ı. ağır yaralılardan birkaç 
Viiting getirdiler. U§aklar, onların u· 
zun saçlarını ensl'lerinden topladılar • . 
Torkel kılıcını kaldırdı, bir vuru~ta, 
Uç bil§, üstUste yu\'arlandı. DördüncU 
\'Jklng de ıı.ğ'ır yaralıydı, Torkel ona· 

- J~te öıtım kafl'JSmda~ın. bir soy: 
llycceğln \"ar mı! dlye sordu. 

\'iklng, çok sakindi, §Öyle cevap 
verdi: 

- Babam öidil, bliylik babam öldU, 
bUtün ecdadım olmU§ .. Şimdi de be· 
nim sıram geldı .. 

U§:ıklar onu diz ç6kcrttiler, Torkel 
Lem da oldUrdü. 
Be:ıncl Vil<lnge. Tor kel: 
- Ölmek h iç de hoşa gider bir rey 

değil, mı dersin ? diye .eordu. 
\'!king: 
- Tomsborgda böyle şeyler dtlııü· 

nU:mediğ'ınl oğren! ded ı. 

Kendiliğinden diz t{)ktil ve boynunu 
uzattı, kılıç baıımı uc;urdu. 

\"lkinglerin boyunları, birer birer 
vuruluyordu. Nihayet ortaya, bir ııev· 
civan getirdiler. lpek gibi kumral ııaç 
!arı vardı; Torkel: 

- Bu gUzelllktc, bu gençiltte oldU• 
ğüne yanmıyor mu.sun? diye .ııordu. 

Güzel delikanlı gtlldU: 
- Hayır .• dedi. Bu kadar yitit kı· 

rıldıktan aonra ya§amak yüZ"UmU kı· 

zartır; yalnız, ıaçlanmı, U§Aklann tu· 
tup kaldırınıuu atrıma gidiyor, bir 
Norveç ccng!veri kaldırmalıydı! 

Bir Non•eç cengberl deli.kanlıya. 

yııkla§tı, onun uzun, büklUm bUklUm 
parıltılı .ııaçlarmr bileklerine doladı. 

Torkcl kılıcını arttı, kaldırdı ve u· 
"urdu. Kılıı: inerken, göz krrpma.eı i· 
çlnde, Vlklng ba§ını ııöyle bir gerlye 
çekti ve Torltclln kılıcı, NorveÇll cen· 
glverin iki kolunu, dlrııeklerlnden u· 
çurdu. Dellkanlı ccylAn gibi ayakları 
llstUne :fırladı. Bir kahkaha nltı \'e 

bağırdı: 

- Norveç asilzadeleri!.. lı;inlzde 
hanginiz Kçlarımm arasında ellerin! 
unuttu! 

Kral Haakon; 
- l;te mUthl§ bir düıma.n! Cuur 

oldukları kadar hlleklr da olduk.lan· 
nı bilmezdim! dedi, ve Torkel Leraya 
döndU: 

- Çabuk bu deJikanlıyı öldUr! Yok 
aa i§ kötU olur! diye emretti. 

O zaman, kral Haakonun oğlıı 

prenı Erik, Torkele: 
-Dur! dedi, bu delikanlının kim ol· 

duğunu ö~eliy1m! 

Sonra genç, gUzel Vlltitll'• döndlı 

ve adını, ııoyunu sopunu 10rdu; rüzel 
dellknnlı: 

- Adım Svend ... Danfmarkaıun :yU 
zUnU ağartan kahraman Bue'nln og-ıu· 
yum! dedi. 

- Kaç yqmdaam. 
- Eğer o zamana kadar ya§&yabl· 

lirscnı onUmUzdeki kl§ on aeki.ztmdc
ylm ! 

- Ya,ıyacaksm gUzel dellkanh! 
Prens Erik, delikanlı Svendi aillh· 

§örlerinln araama aldı. Kral Haakoo 
ku:dı ama sea çıkaramadı. ÇilnkU 
prens Erik, Norveçln gözbebcğiydl. 

Bundan llQnra ortaya, dal >'Jlpılı, 

erkek güzellerinin efS!zlerindcn bir 
delikanlı daha geldi. Torkel Lera ona 
da sordu: 

- Söyle bakalım Vlklng, .sen de ö· 
Jümden Urpermcz misin? 

Dal yapılı Vlklng-: 
- Hayır, dedi.. Yalnız ... içllmlı bir 

andım \'ardı .• 
- Adm ne? Ne Uzerinc nnd içtin?! 
-Adım Vagendlr. ünın Vlkingler· 

den Aage'nln ofluyum. Eğer Norve· 
çe ayak basarsam Torkcl Lerayı öl· 
dllrmek, sonıa da, §!malin gönUl ltap1· 
cı bakiresi Torkelln kıu lngeborgun 
yatl\ğında yatmak için and lçml§tlm!. 
Bunlardı yapamadan o1Ursern gör.Un1 
arkada kalacak .... 

Torkel gürledi \'e \'agene kılıcı ile 
saldırdı. Fnknt delikanlı, lulıcm altın· 
dan :ım~ck gibi çeldldl. Torkelln kılı· 
cı bo~a gitti, ve ağırlığı ile Norveç· 
l!yl sUrUkleylp dü§UrdU, sonra, cenı;l 
verin pençesinden ıııyrılrp uzağa fır
ladı. Vngcn o !.ıhcı kavradı ve Torke· 
lin cnı<C.'itne indirdi: 

- Anlımın yarııımı yerine ı::ellr-

dlm ! .. Bir gözUm açık öleceğim! dedi. 
l\'.ral Hnakon genç Viklngin hemen 

oracıkta paralaııınuını istedi, :takat 
prens Erik: 

Durun Norveçli kılu;r erleri, du· 
run! .. Eeıılm cesedimi çlf;nemedcıı bu 
delikanlıya dokunamazsınız! diye ba· 
ıjırdı. 

Haakon ses çıkaramadı, diş gıcır

dattı. ~oı vcçliler, şehirlerine, \ ' C kara· 
ba ve köylerJne dağılmak Uz~re çadır 
ve çerg"lcrlnl topladılar. l'rens Erik, 
ı;'Uzel yüzlU ve dal yapılı VJlaıeni ya· 
nına aldı, \"igen kasabasına dD,:nı 

dörtnala at ııUrdUler. 
O gı>ce, All:ıhın özene beaene yarat· 

tığı dal yapılı \'lking-, olmalin en ~U· 

uı bıtkiren lngeborg'un koynuna ıu
ıii. Bütiln laıır onun yanmda ıeçtrdi. 



H A B E R - ~am Postuı 

Roman yada 
Viyana kararı 

aleyhinde 
nümayişler 
yapılıyor 

lngiliz 
tayyarelerinin 

akınları 

. ı 
Amerikaya Akdeniz 

yoliyle ihracat yapılaca1' 
. (~tarafı l ncide) 
mektedir. Macaristan, Almanya 
Ye İtalya elçilikleri binaları, bir 
hiicuma karşı ku'\ıvetli muhaf a. 
7,a. altındadır. Kuvvetli ıkrtalar, 
niza.mı temin etmek üzere, so -
ka.klarda. devriye gezmektedir. 

Hitler \'e Musoliniye ~iddetli 
!birer protesto göndermiş olan 
köylü partisi lideri doktor l\fa· 
niu, dün, Transilvanyanm mer
kezi Cluj'a hareket etmiştir. Ba. 
:n !kimselere göre, Maniu, orada 
mukavemeti organize niyetinde 
hulun.makta.dır. 

Transilvnnya valisi Somes, 
halk1ı. hitaben bir beyanname 
neşrederek, halkı tehlikeli ibti
rasl:ıra. yol açacak iuıreketler 
den tevakkiye davet eylemiştir. 

Bütün Romanyada mektepler, 
bir ay da.ha. geç açılacaktır. 

Universul gazetesi diyor ki: 
'Transilvanyanm parçalanma.

•· eaki Romany& ta.rihinıin def. 
nerfüdiğini ve şeci milletin ru
hunun !krrıldığmı göstermekte· 
dfr." 

R.ommıia. gazetesi diyor ki : 
"Şimüi küçllk bir mi~ Fa

k&t yaşıyoruz. Milletin sakin ve 
mUtt:elıit iı;alması ve ılıidiselcrin 
ııJei)Tine kar§r koymanın faydasız 
ola.cağını anlaması li.zı:mdır.,, 

• * • 
LaMrs,' (AA.) - ;vıyana hakem 

karan aleyhine Romanyanm muhtelit 
ınmtakalarmda nUmayl§ler yapıldığı 

~ 'bfldlrUmUted1r. Bu dma· 
)'fflft' 71lzQnden çtkan h~dlaeJer b11-
ha.oma BDkre,te ve Traruıllvanya.nm 
merlıtezt Cluj (Kolozvar)da dddt ol
muftm'. 

JlOMA!'ı."YA HOK'OMETt JIAJ.ln 
Tl!:SEU..tnl OALlŞIYOB 

BWa~· 1 (A·A·) - Stefanl: 
Romen propaganda organlan 

Romen milletine Viyanada. ittihaz 
edilen kararm anlaeılma.sı ~ 
tini izah etmek Uzere bUytnc bir 
fullyete geçm.lftlerdlr· 

Bil.kreş radyo.su vu.Iyet hakkm
da. tefsirlerde bulunurken bir çok 
<!ovfetler ortadan knlktığr lıalde 
Romanya:ıım böyle bir fellkete 
knrban gitmediğini ve bugiln her 
zamandan ziyade Romen devleti -
nin mevcudiyetini ve tamam.iyeti
ni resmen garanti etmiş olan Al
manya ve İtalyanın yanında bir 
siyuet takip etmek zarureti ha-
1111 olduğunu bilhassa tebarüz et
t!rmeJı:tedir. 

Ordinca gazetesi, Romanya kuv
Tetll ve muntazam bir devlet iha
llnde mevcut olduğu müddetçe . 
orıtad& kayholmUI hiç bir cıey ol
ma.dtğıru: yazmaktadır. 

TRAN81LVANYALI LlDEKlN 
TELGRAFI 

B~, 1 (A.A.) - Maniu 
Hitler ve Musoliniye birer. tel. 
graf çekerek Transilvanyayı Ma 
c:aristana veren Yiyana mukar
ıeratma Romen hükumetinin 
gpsterdiği inkiyada mulıalefetin.i 
bildinniJtir. B. Maniu mesajın -
öa diyor ki: 

1918 de Albajuliada toplanan 
tariht milll meclis tarafından it. 
tihaz edilen Transilvanya komite 
sinin eski reisi srfatile, Tran -
ılilvanyadaki Macar ekalliyeti ile 
beraber Romen ckseriyctinb de 
Macaristana veren mihverin ha • 
tkemliğini Romen milleti namına 
bütün ruhumla "lrotcsto ederim. 
Bu karar milliyet prensiplerini 
ve en iptidai adalet mefhumları. 

. ru reddetmekte ve daimi mü§kü. 
lat ikaynağr olacak kanşıklıklar 
yuvası yaratmaktadır. 

Ekselansınızdan bu kararın ip
talini diler ve bu ricamı bir muh. 
trra ile teyit edeceğimi nrzede. 
rim. 

Transilvanya eyaleti ve Romen 
milleti muvafakatimiz olmadan 
hiçbir .zaman bu kararı kabul et· 
miycce1klerdir. 

"RO!\IANYA Ştllınt DAllA 
DERlJ TOPLU OLDU!,, 

R01ll3, 1 (A·A·) - ''I'opolo di 
Roma" gazete!i, Romanyanm Vi
Yanadıı.ki hnkem karan yUzUnden 
uğramı,'f olduğu zayiatından pek 
fazla şikll.yct etmeğe hakkı olma
dığnıı ynzmal::ta ''c bunun iki se
bebi bulandu~u ilave etmekte. 
d.ir. Evvela. ~mnnya, bundan böy
le daha derli toplu. mUtecanb ve 
milhfm miktarda. nkalliyctlcrin ve 
komşularmm h~r zaman mUn:ı.lm-

(Ba' ta.rafı 1 •elde) 
ICbe Braunltohlen~toffwerke., fab
rikalarına hilcum etmiflerdir· 

Leverku.sen'de (Kolonya cin -
rmda) "Bayer'' fabrikalan da bom
bardrman eclilmi§tir· 

lngiliz bombardrman tayyarele. 
ri Emden'e de hücum etmi~lerdir. 
Bütun gece İngiliz tayyareleri bL 
nöirlerinln pe~i sıra gelerek bahri
ye inşaat tezgahlarına ve doklara 
bomba atını§lardır· 

A :-R1KADA BOllB.\.B.DlllA..'°LA.K 
IA>ndI"a# 2 (A· A·) - lngili.z 

bombardnnan tayyareleri. diln şarki 
Libyada. müteaddit hıı.,·a meydan
larını ve bilhas.s:ı. Derne, Bomba. 
Tobruk, Elgabala, Bardi.a ve El· 
gubbi hava meydanlarını muvaffa· 
kıyetle bombardıman elınişlerdir. 

Ç0RÇ1LtN TEBR1Kt 
l,ondra. 2 (A· A·) - Ba.'!vekil 

Çörçil İngiliz hava kuvvetlerinin 
bombardmıan tayyareleri ~erine 
bir mesaj göndererek İtalya '\"C AL 
man~>nda askeri hedeflere yapılan 
hllcumlarıl il'jtirak eden piloUan 
harp kabinesi namına tebrik et • 
mlştlr. 

Başvekil, ilk hUcumda kendile -
rine gösterilen ns!terl hedeflere 
fena hava iJeraiti yilıünden imk:ln 
bulamadıkları iç;in bombalamu at
ınadan dönen lngili% pilotlarmm 
dWplininl ve aoğukkanlılı''ml met· 
hetm.13tir, "Bu tanı hareket, mi.1:
da!ansız bir gehir olan Ramftgate. 
de geçenlerde bin ikanıetgi.hı "e 
dllkklını tahrip eden Alman pilotla_ 
rmm tarzı hareketile. büyük bir 
tezat t~kil etmektedir-

llesajmm sonunda Çörç.ii diyor 
ki: 

''Nazilerin elinden hava hlkiıni
yetinl, y&\."af yavaş, gUçlü.kle, fa
kat ınerhametaizce, almaktay~,, 

ALMANYA1'·L~ Btn SP' ... ~i'J!:Ltll 
TAYYARE ZAYfATI 

Londra, 2 (A· A·) - Bir harp 
senesi zar!mda Almanyanm 391"
İllgiltereninae 1009 tayyare ka~ 
bettAlerl tesblt editmı,,tir. 

Alınan u.ylatmr gösteren nı.kam. 
da Po!onya llut>l'llde t:dltp edltea 
ve o zaman 300 Jradar oldµğu tah
min olanan tayyarelerle üslerin• 
cUbıcmiyecS: derecede ağır ha.sara 
uğnyanlar dahil değildir· 

INGtt,tz T!!BL!Gt 

LondRt 1 (A.A.) - lngifü 
hava nezareti tebliği: 

Sahil muhafaza te§lcilatıni 
bağlı tayyareler dün aklam Ro
terdam civarında Laardivlsen 
petrol depolarına muvaffaluyetli 
bir hücum yapmışlardır. 

Evvclisi gece bombardıman 
tayyarelerimiz Almanyada ve Ho 
landada aeçme askeri hedeflere 
hücumlarına devam etmi§lerdir. 
Bunlar arasında Bcrlinde elek· 
trik tesisatı ve tayyare motörü 
fabrikası ve bir tayyare meyda 
ıu, Kolonyada Marıebust'de pet
rol depoları, ham, Sost. Esnab
ruç ve Mansverde emtia eleme 
mahalleri, Emdende cemiler ve 
muhtelif sınai hedeflerle tayyare 
meydanları vardır. 

Sahil muhafaza tC§kilatı tayya 
relcrile işbirliği yapan donan. 
roaya bağlı tayyareler ve Rot
ltnrdandaı petrol depolan bom.. 
ba.rdıman edilmiştir. Tayyarele· 
rimizdcn ikisi üslerin'- dönır..e. 
mişlerdir. 

AL'MA°l'"LARA OÖRE 

BerHn, 1 (A.A.) D.N.B.: -~ 

31 a#WJtosu ı eytQle batlayan ~tte, 
yanımdan dört dakika ıonra :Serlln
de tekrar verilen a\lrm ~aretf biri 
kırk ge~ye kadar atırmUotur. lılllnfe· 
rtt hareket eden dll§man tayyareleri 
Berllnet yaltlqmtflaru da tayyare 
dafl bataryala.rmıız Berlln tlzerine 
bomba atılmuma. mani olmu,tur. 
Yalnız: bazı bombalar ıehlr civarma 
dllJmllş ve chemmlyetalı: huara abe· 
b!yet nmıiıtır. 

Milletler cemiyeti 
umumi katibi değişti 
Cenene, 2 (A.A.) - D.N.B. !ıildiri-

yor: 
l!llletler cemlyeU umumt klUbl 

Avenol atuıt011 J10tıund& vazltwndm 
çckllm~ ve vazl!c.s!nl umuml klUp 
mtıa\1nl lrlıı.nclalı Lcste11c devretmfı· 
Ur • 

fa göttirmez bir takını hukuk ile· 
ri ısUrmekte oldukları aradnin teh 
likeli yükünden kurtulmu~tur- Sa
niyen. bugün iki mihver devletinin 
araılye alt garnntisinden mUste
fit bulunmaktadır· Eu ikl devlet, 
Romanyayı her türlil harlct tehdi
de karnr him-ıye etmekte ve tama· 
rrf.le a.südc bir hayat gcçirme!lini 
nı hı'<lin 1-ı':nr.kt.adtr· 

(Ba" tıırarı t lnl'Ht") I riınW altın muadili denilecek dö-
güııe kadar görülen ufak tefek ai:- vizle ihrnç etmekteyiz. Bu ihracat. 
ıaklıklann tekerrür etmemesine tan temin edeccğimiı: dövizler it· 
ça.lıfma.kla olduğumuz. gibi itha- halinde zorluk çektiğimiz maddele. 
lat birliklerinin \'U::ife ve rollerini rin memlekrtc getirilmesini temln 
kolaylaıtırncak ~rthrı hazırla- etmek üzere kullıınılac:ıktır. Günün 
makln beraber tedbiderimizi de a- §artlarında fe\•kalade tıı.h:wvül ol
lacağız.. Her gün dcğ~en siyasi ve madığı tnkdirtle bu nevi ihracat 
ildıı!adt şartl3r, ıı.lıııan tedbirlerin emtlamızdan oldukça chemmiyet
t:ıtbikaUnda ya verimi azaltmakta li döviz tedaı ik edeceğimizi ümit 
veyahut tatb

0

ikı zorlaştırmnktadır. etmekteyim· 

Bu kadar m_nt;mcn•iç bir ':emin ü· Şl~IAL :\ITmLEKf~'J'J,ımtı.I'~ 
zerlnd$ aabıt t.'I şartlnn. ~ aratıla_ 'J'IOARI ltlÜDADJ~J.1~ TE\"St 
mamasmm başhca sebebı bu fc\- Eo•ı PCWK 
kaladelikten doğmaktadır- ' • ' ' · 

tHRACATT • .\N TE:\llN 
JmECE<.i-bttı DÜYlZJ,}~ 

Kle.ring veyıı. tnkas anla111malarL 
le bağlr bulundu;;unwz memlı-ket
lore bım kıymetli iptida? mııddcle· 

Memurların 
terfii 

Eıki barem kanunile 
dereceleri yükseltilmi~ 
olanlann müddet hesabı 

hakkında bir karar 
.A11kara, 1 (Telef cmla) - Es

ki Barem kanununun meriyeti 
otmasmda. yapılan teşkilat ka.
nunlıuile bazı memuriyetlerin 
dereceleri yükseltilmiş vo bu 
kanunun tatbikatına teallük e
den 814 numaralı kararname ile 
de bu su.retle vukua. gelen dere. 
ce yükseltilmelerinin t~rfi sayt
lamaması kabul olunmuştu. 

Yeni Bal-en kanununun merL 
yete girdiği tarihte bu gibi me· 
muriyetlerde bulunanla.rm terli 
müddetlf'rinip. hes:ıbmda ne su. 
~tle muamele yapılacağı Jli1ali-
ye ~rekaleti tarafından, Mubase· 
bat divanmm da mütalaası alr 
narak tesbit olunmuş ve bu hu. 
susta bir taminı hazırla.ruruştır. 
Buna göre, yem derece maaşmı 
3656 sayıh Barem h"atlununun 
meriyete girdiği tarihte almak
ta bulunan memurlann, te~ıeitlt 
k:ınunlıuile yükseltilmi~ olan 
dereceleri k<mdileri için mükte
sep hak te.,kil edecok ve terfi 
müddetlerinin hesabında, teşki· 
ıat ka.nunlarile dereceleri yük. 
seltilmeden önce bultuıdukla.n 

derecelerde geçen müddet 3658 
numaralı kanunun nc~rinden 
maa.~tlıl almakta. bulundtikla.n 
derecede geçmiş telakki oluna· 
ca.ktır. 

Diğer tara!t:an yeni Barem 
ık&nununun muvakkat 6 ncı 

ma.dde8inde (Bu kanunun ;meri· 
yet tarihinde devlet hizınetinde 
müstahdem memurlarm bilfiil 
m~mt almakta bulın.dukia.n 
derecedeki terfi mU<ldetleri 15, 
20 sene müddetli olma.kswn es~ 
ki 3<anunla :kabul edilmiş terfi 
müddetlerine göre hesap olu
nur.) denildiğinden bu gibi me· 
murlarm terfi müddetlerinin he· 
ıabmda eski Barem k3llıUllu hil. 
kümleri de nazan itibara alma~ 
cakttr. 

Yağnıur ve 
fırtına 

(Baı tanJ'ı 1 nclde) 
Bu arada lmılUileri hayli gül

düren bir hldise de olmuetur: 
Belediyeye ait deniz lıamammm 

dubaları fırtınadan bağlı oldukları 
yerden kopmuş ve açığa doğru 11U. 
rUklenmeğe b:l{Jlaınıetır· Deniz ha.. 
mammda ve bıı dubaların Uzer:lnde 
bulunan 50 ka.dar vatandaş acı acı 
feryada bqlamı.elardır· latimdat 
ıe.sleri devam eder ve dubalar git
tikçe ''e •Uratıe uzaklaıırken hl
dise haber almm11 Ye limandan 
derhal mot5rler tahrik edilerek 

. müıkUiitla kurtarılmı§lardır· Du· 
balar yerlerine çekllmietlr· Bu ara
da blr ki§i denize d\ŞDÜf ve bo. 
fulmak Uıereyken kurtanlDllftır· 

Gölcük, Seymen, l\azıklL Bq is.. 
kele, Değirmendcre ve Ulaçlı ara
ıında il'liyen motör "e kayıklar 
tırtmaya. birdenbire rakalanclıklan 
için bliyük tehlikeler rrcçirml.şler 
ve tnü~küli.tla kurtulmuıJ.ardır. 

Şimal memlekeUerile başta ts· 
vcç ve Danimarka olmak üzere 
Finlfındiya ve NorvcçlP ticari mü. 
badelemlzi tc,·si elml' ;;c. !:alı15ıyo
rur.. Bu memleketlere ihraç edece· 
ğimi:ı: mallarla oralardan getirece
ğimiz itbnJat r.şvaınnın nakil i111leri 
üzerinde ehemmi~·ctlc durmakta
yız. Bunları hallettikten sonra iş· 
lerin hayli geni§liyece~inl ümit et. 
mekteyim· 

AI.MAN' .ANLAŞ'IASI 
uımtlT..rrc 

Almanlarlıı. yaptığımız anlaşma 
mu\·ak.katrn de&il· tam olarak me
ıiycte ı:irmiııtir· Alman hükümeti 
hir nota ile kendisi tarafından tas. 
dikin geçikcceğini bildirmiş ve an
lqmaum bizim tarafımt7.dan tas
dik tarihi ol:ın 7 Ağustostan füba.· 
ren mcriycte girmiş addedilmesini 
teklif ctm4!tfr. Eu tckfif bizce de 
kabul edildlğluden anlaşma merL 
yete girmi§Ür· Yalnız he.nUz ala
cağmıız Ye \'ereceğimiz maddelerin 
!tatları tesbit edilmediğinden mal 
mUbadeluine ba§laomı~tır. Bugün. 

Dün de 25 
Alman 

tayyaresi 
düşürüldü 

(Baş tarufı 1 ıaclde) 

, 

31 ağustosu 1 eylüle bağla· 
yan gece mnharobe ve avcı tay. 
yarelerimiz İngiliz adalarına kar 
§1 hiicumlarma devam etmi§ler -
dir. Kentesse kontluklarmda tay. 
yare meydanları, Taymis man~ 
ıabmda ve LiTerpolda liman te -
siııatı. merkezi lngiltcrcde tayya 
re malzeme fabrilı:alan bombar -
dıman edilmi~tir. 
Çıkan birçok yangınlar bu ha. 

rekatın ne kadar müessir oldu· 
ğunun şahididirler. 

Bu harekat esnasında cereyan 
eden tiddetli hava muharebelerin 
de 116 düşman tayyareıi dütü• 
rülmüştür. İngiliz limanlarına 
mayn dökülmesine devam edil· 
miştir. 

Dün gece İngiliz tayyareleri 
Ruhr havzası ve Berlin üzerin -
de uçarak muhtelif mahallere bom 
balar atmr§larsa da az hasar yap 
mışlardır. 

Bu mahallerin hie birinde as -
kert hedeflere isabet vaki olma. 
m11tır. Tayyare clafi lxı.taryaları· 
mız Berline hücum eden düşman 
tayyarelerinin şehir içine bomba 
atmasına mani olmu§lardır. Bir -
çok bombalar <jıplak tarlalara 
dü§müştür. 

Dün gündüz düşmanın tayya • 
re zayiatı 133 tür. Bunlardan 116 
sr hava muharebelcrinCle, üçü ge. 
cc tayyuc dafi bataryalanmız 
tarafından, ı 4 ü de yerde imha 
cdilmi~lerdir. Bunlardan ba§ka 
74 balon da tahrip edilmiıtir. 

Alman tayyarclerinden 32 si 
yoklamada. bulunmamıştır. 

ALllAN :REŞMI TEBLlGINt TEKZİP 

Londra, l ( A.A.) - Salahiyet~ 
tar mahfiller Alman başkuman
danhğının tebliği hakkında aşağı. 
daki mütaleayı teyit etmektedirler: 

Günün hakiki zayiatı motörlcri 
düşürülen 85 Alman tayyaresi ve 
tahrip edilen 37 lngiliz tayyaresi. 
dir. 25 Ingiliz pilotu sağ ve salim
dir. Bu Yaziyet karşısında Alman
ya 212 avcı tayyaresi pilotu \'c 
bombardrman tayyareleri mürettt. 
batı kaybetmiş demelctir. İngilizler 
ise l2 pilot kaybetmişlerdir. Al
manların talim tanarccil~ri yeni· 
Jem~k iç.in m:ınız kaldıkları mü,. 
külata göre bu fark büyük bir c
hemmi rcti haizdir. 

lcrde bu maddelerin fiatlarını tes
bit irin Ankarada. müzakereler ya
pılacaktır. Yalnı:ı: eskiden satı~ıa
rmda mıtta.bık kalınmış bazı tütun 
partileri yeni anlqnıaya göre Al. 
manyaya gönderilmektedir· 

Almanyaya göndereceğimiz ve 
Almanya.dan alac:ağımız maddelere 
kıymet konduktan sonra birliklere 
ait ol:ın ihraç maddeleri bidrk fı_ 
z\ları arasında taksim edilecek, di
ı:;cr maddelerin bir kısmmın ihra
cı serbest bırıtkılacak, lüzum görli
lenler içinse icap edecek şekilde 
hareket edilecektir· 

RO-'IF5LR&L1'~ TiC.\RF.T 
11ft)ZAKER1'11ı:Rl 

Anknrada Romenlerle yapılan 
müzakereler henüz neticelenme_ 
miştJı·. P.omcn heyeti üç günlük 
t:ıtili btanbulda geçirecekti. Yarın 
(bugün) Ank:ırada tekrnr mtizn -
.lterel~re devam cdDecektir· 

AlUEr.IKA 1u; TfC.\RJo~TiMtZ 
l.E B.\ -RA l'Ol,U 

Amerika ile normal ticari münıı_ 
sebcllerdo bulunabilmek için çalı
ftl·oruz. Bizim için en mühim olan, 
Amerika piya53.ıımı yeniden ka
zanmaktır. Bu yolda yegane kar 
şılaştığımız mUşküliı.t nakliyattır. 

Yalnız Amerikaya göndcrccc~L 
miz maddeler Ultün, baı'Sak, üzüm 
Ye incir gıöi harp kaçağı listeaindo 
yazılı olmıyo.n maddeler olduğun
dan ihracatta rnü§külata tesadüf 
edeceğimizi zannetmi,rorum. Bıısra 
yolu ithalit. ve ihracatımızı tam 
manasile tatmin edecek bir yol 
değildir. Çünkü vapurlarla kolo.yca 

Cebelüttarıkta 
hava müdafaası 
·takviye edildi 
Kahire, l ,(A.A.) - ~gtllz umumt 

lcarargllıI tebllti: 
Cephelerde zikre defu blr hareket 

yoktur. ~ 
CEBELVTl'AJUKTA - . 

lıCadrit, ı (A.A.) - Haber almdı· 
l;'m& göre lllc,'"illzler CebclUttankm 
ctra!mn son model yeni tayyare da!l 
hltarynf.:ın koymu~lardır. Bu batar
yalarb aon r.:ırc:ınlarda kifayet tlbne· 
dlkleri tahakkuk eden hava batarya· 
Jarı takviye edilmlıı olmaktadır, 

A,:\lEIUKA tTALYAYI 
PROTESTO ETtt !tt T 

..... .. 

Roma, 1 (A.A.) - D.N.B. blldirl"' 
yor: 

:Maltaya k.&rfı yapılan bir ha.'\'& hU
cumu unasmda iki Amerikan nıllyo· 
nerfnln öldUfilna "• Amerlka hllki).• 
meUDln de hldlaeyi Roma nadine 
protesto eyle<l.Jtlne dair hlgiılıs meoıe-
11 ııayialar hak.kında iyi haber ..ıan l· 
talyan kaynaldarmda beyan cdUdlğinc 
göre Roma. nezdinde böyle hlr prote:s
to yapılm~hr ve deveran edeıı ı•· , 
ııialar hııkkmda hiçbir mıt.lOmat yok· 
tur. 

-
Franıada bir mecmua 

3 ay kapatıldı 
C<mcvrc, f ( A. A.) - D.N.B. 

bildiriyor: 
Frıuısız tela.izinin haber '\"er. 

diğinc göre Mki halk cephesine 
bağlılığı ile maruf "Marianne" 
haftal?k mecmuası, Yahudi La
cache tarafından yazılmış bir 
makalenin neşrinden dolayı üç 
ay müddetle kapa.tılmL!ilır. 

VAKiT 
Gazetesi 

Sekizinci defa olarak 
tertip ettiği ucuz kitap 
kuponltıTının neırine 
dünden itibaren baı
lamr~ bulunuyor. 

Bu müstesna 
fırsatı 

kaçırmayınız 

tJ.!fS 1' 
nakledilen binJerc;u}Ul -
trenle !Cvkctınek1'~ ~ 
ta bugün için iJl1 ~ 4• 
dar çok vagon bull!I dJll ~-,; 
ğildir· Basro l·olU~tııal ed.:,, 
olduğumuz cşya}'f ib~ıf' 
mecburen itb~l voıııti)"t'· 
yolla yap:ıcagtz' or~ /. 
bazı maddeleri de 
temin edeceği%· \ , 

1ıc. 1XGIT.IZJ,ERL'6 ti 
• şirke 

1 ngilterc ithala~b•>",.ı ~e 
dan yapılacak nı ıcctlıO 
Ankarada ıncnıle sıuıc ı:ıı 
nan şirket mnrııes 
Icr yapacağız· ııacıı ~ 

İngilizlerin b e ıe fd: 
malların bedelini ~ıı.Ştır:l~~ 
yeceJı:lerini kanır :ını ) t 
kabil olarak para te~bi 
mr alncağmuz ııcnOll 
mlştlr .• , 



il ~ 8 E R - A'qam Poetal!l 

Yazan: tek Londoa 
ma.kam.mda, on bin Hl.ndistancevi· 
:z:1 verildi· 

Bu vakadan eonra, ''Malayla .. 
adasına kaçmak isteyenler! Jı:&U. 

yen saklamağa. kalkl§Jnadı. Billkis 
fırsat dllştükçe, kaçak.lan 
yakalrya.ra.k beyaz adama. götllr-
dil· Bu hare.ket her halde da.ha 
mUdebbirahe, daha akilane bir ha
reketti. Bundo.ıı b!,§ka. yakalayıp 

te~ ettiği kaçaklar için, ndam 
ba.§tDa blr sandık tUtUn l:azanL 
yordu· Fııkat cııyet. bir !ırsatmı 
bulBa muhakkaktı ki beyaz adımım 
keleslnl derhal k<!secektl. 

Şimdilik "Şeldon" a iyi bir ha .. 
vndi:s g etinnl§ti· Firarilerden llOn 

kalan ycdiııclısl de yakalanmı=, 
kapıda bekliyordu· 

Beyaz adamm cmrlle, içeri ge· 
tirildi· Zcnc.lnlıı çehresinde koı'ku 
nlMml vardı: kollan, Hindlstance
vlzl ll!lertnden artım iplerle bağ
~a. Vücudunda kendisini ~·a
kalamek istlycnlerle boğuııurken 
akan kan pıhWa.rı glSztlkUyordu. 

Kabile reisine, susuz bir bar. 
dak ardıç ikram edildi; "Davit 
Şeldon" kendlsine dedi 1t1: 

- Biliyorum, sen iyi bir çocuk.. 

sun. Bu gUçltı kuvvetli keratayı 

yakalıı.mak için bofuşmuşsun. Sa
na bir Mndık tUtUn vcrece'im· 
BUyUk bir cesnretle evet, bir 8an· 

dık dolusu tütUn. Fazla olarak ta 
Uçkulaç bezle kocaman bir bıç:ı.k 
hediye ediyorum. 

lkl hizmetçi tUtUnll, bezi. bıça· 
ğI gctlrdller; \"e ''Balezona" kıı.bL 
lesinin rclslne verdller. 

Kabile reisi hediyeleri ne olduSıı 
belirsiz bir homurtu ile kabul et.. 
ti; ve malyetlte beraber kıı.yıklnn
nıı ntln.dt· 

ıam1.1 1 

2-9-940 Pazartesi 

T.SO: Progra:n .,.. memleket ll\at 

&yan. 7.3:!: Htızlk: Halit program 
(Pl.) 8.00: Ajana, 8.10: Ev kııdını, 

8.20/8.30: MUttkı Plt.kl&rla bAfit mll 
a1kf., 12.30: Program ve memleket .sa. 
at ayarı, 12.85: Mllı:lk: Şarkılar, 12.50 
Aja.u hnberler1, 18.015; MUzllt: Şarkı· 
lar, 13.20/H.OO: MUzlk: Karı'1k pro· 
gram (Pl,) 18.00: Program ve ınemlc. 

ket saat ayan, 18.05: MU%lk: Oda 
mU%1ğ1 o(Pl.) 18.40: HUzlk; Rndyo caz 
orkestraın. 19.10: MUztk: Şarkılar. 
19.(~: Memleket aaat ayan, ve njans 
lıaberlerl, 20.00: KU%lk: Fnsıl heyet!, 
20.30; Konuıma, 20.<&15: :UQ%1k: Dtııle· 
)1ci istekleri, 21.10: Mllzlk: Sııkanfon 
" Akordeon Soloları - Şllkr11 Sarı
pmar, 21.30: Radyo gar;eteaı, 21.45: 
MUzlk: Radyo elon orkeatn.st, 22.SO: 

Memleket aaat &yan, Aj8Jlı haberleri, 
ziraat, 22.415; MUzlk: Dana mUzlğl 

PJ.) 23.2:!/23.30: Yannkl program 

IWUa.liiii"iit= 'IWIWIAWWWilh 

Göz Hekimi 1 
Dr. Murat R. Aydın 

Beyoilu. Pa.rmakkapı, imam 
aokak No: 2, Tel: 415531 
Muayene •tt her türlü ıö:r 
uneliyab fıkan için paraarz.. 

1 
w11w c:as "' ı a 1 • 

Çoculs Heklm1 

Ahmet Akkoyunlu 

, 
Talmm. TaUmhaııt Palu No. t 
Pu:ardıın maada bergün saat lô 

ten IOilra. Telefon C0127 

r . " Mechs-i Meb'usan 
; 1293::: 1877 

Hakkı Tarık Us 

"Şeldon" yakalanan zencinin, e
ve mesnet vazl.feııin! gören direk· 
leklerden birine ımı.ııdu baflanmL 
smı emretti. Hizmetçiler zenciyi 
ellerinden ayakJanndaa bağlndı - ilk Devrenin müz:a-
lar. kereleri: 

Saat on bir oldu. Siyahlar çift. tOO Mıytlk u.hlfalık bir tdtııb. 

ilkten döndüler . Beyaz adam on· Her kitabcıda bulunur 
lan bahç~inde evin önUnde top- ·-----------
lndt· HMtalığn tututmaynn zCDcl· 

3 · yl ı Salı akşamı 

TEPEBAŞI BELEDiYE Bahçesi 
Alai:ıuıırka kısmında 

Çalıkuşu Lütfiv~ Jub·ıesi 
-~ ceA re D ~re:=' ve arkadaşları 
! i2J Ll: U- O Tf ~ Büyük saz hey' eti 

r~· 
I 

FiLM 
leıin hepsi orada idi· Çıplak bir 
vahı;ıt sUrUsll iki sıra d.Wlm~lcrdt. 
kadınlar ve çocuklu hariç iki ytlz 
lti§i kndar vardt-

I Leyli ve Nebarl 

SANKTGEORG ,..i.:k!~ Veni Kolej Nı<~zari • 

tLK • ORTA • LiSE 
Taksimde Sıraservilerde: Yeni açıldı 

Müdürü: Eııkl Şloll Terakki DlrcktörU M. All ~eı Kırca 
ALMAN OKULLARI 

Kı~ ve <.'tkck kısıınJım aynılır. Jll, OrtA, J.iM\ ve Tlcnret snutlan Hususiyetleri: YABA..~Cl Dll..LER öQRETIMtNEl teni§ mikyasta 

Boncuk, .sedef, altın gibi mutat 
ziynetlerden ba§kıl kulaklanne. ,.c 
burun deliklerine iğneler, çiviler, 
firketeler, pash tava saplan, kon. 
sen·e kutula.tını açmağn. mahsus 

anahtarlar takml§lardı· 
Bazılıın sert. kıvırcık vo karma

ka~ık ısııçlarmda. çakı tn§ıyorlar. 

dt· Zc.ncilcrden birinin göğ8Undc 
pomelen bir kapı tokmağı aı5slt idi; 
diğer birinin iman taht.ası Uzeıin· 
de bakırdan, di§li bir .saat çarkı 
sallanıyordu· 

ıe alırııınca. bllmlyen t:\lebe için llıuırl .ııınıflan TRrıtrr. Kııyıt için herglln ehemmiyet vermek, smınarmı az mevcutla teııldl ederek talebemnln ca· ı 
· .:abahtan ôğle3·c kadar mUl'M'aat edilir. Oktıl 18 e3·l6ldo tedrlsatA ba'h· ı ll~ma ve 1nklşntt, sıhhat ve lnzlb:ltı llo yııltmda.n at1knd:ır olmakttr. 

1 J'a<'alrtrr. tııtnnbnl • Gıılntn, Ktırt Çınar sokak, No. ~-JO Mektebin denize nazır kalorl!erll tcne!fUshnno ve jimnastlkhıın~I vard:r. 

•~~~~~~~~~~~~!'~~~~~~~~~~~~ Her gtin saat {9 Ue ısı arasında talebe kayıt ve kabul olunur. Tel: 411113 e 

Hasta beyaz ndnm, ylizü zcnci
lcrcçe-.rrilmiş ve on bıra hakim bir 
vaziyette parmaklığa dayanmıştı. 

Knl'!}ısındnki bu zenci ııllrUstiniln 

içindC'n biri çıksıı da kilçilk par
mağile dokunsa onu yıkncaltlt· V c 
silahlnrma rağmen, l!&yet hepsi bir 
den h Ucum etseler. muhakkak ki 
onu çiy ~Jy yerlerdi· 

Kin ve inlikıun, yarnlı kalpler. 
den taşıyordu; hepsi de kana susa
mL!!lr· Falcat bu hayvanlarda bir 
şey noksandı· Halbuki bu şey be. 
yaz adamda fıızlnsiyle vardı· Ncf• 
sc hlkimiyc t , ve biç bir 11eyin sön
düremediği bir irade ate§i· Evet, 
bu nteş hastnhğın kemirdiği bir 
vücutta bile bir tUrlü sönmek bil· 
m,iyordu· Hatlı\ sönmek ()Öyle dur. 

sun, tjfddeüni büsbUtUn artırıyor. 

a levleniyordu. 
"Şeldon" s ert bir sesle bai:'lrdt: 
- Hey! ''Narada"! "Bllll" !. 
1kJ zenci, eurntlıırnu aaarnlt, is

tcmlxerek ilerledi: ''e bekledi· 
"Şcldon" yakalanan firraiyi dL 

r ckten çözsiln diye bl} hizmetçiler
den blrtne kele pçelerin anahtarla-
rını verdi· 

- Sen ''Narada" . ııen "Billi", 
dl) c csrcltl. lldniz birlikte u ada· 
mı yakalııym, elleri yukarıda. ağa. 

en bnğlnym! 

Devlet Demf ryoltarı ve Limanları} 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (9700) lira olıın 1!50 ııdct lokomotif ltazanlarmı yıka· 
m:ık için bezli vo dı,1 helezoni tclll 10.sUk hortum (10.9.&40) aatı gUnll eaat 
(1:>) on be,te Haydarpa§atla Car blnaaı do.lılllndckl komisyon tara.!ından ka· 
pah zıı.rf uaııUlc satın alıno.caktır. 

Bu l§e girmek lstlyenlerln (731) lira. (215) kuru§luk muvakkat, kanunun 
layln otUğl \•eaUtalıı.rla tekli!lcrlnl muhtovl .zarflarını aynı gün aaat (H) on 
dörde kadar komisyon rclstıı:-tne vermeleri ıuımdır. 

iBu ı~e alt uartnıunçler komleyondan panısız olarak dağıtılmaktadır. 
. (7781) 

Beybellada Deniz &arp Okulu ve 
Lisesi Komatanııtuıdan 

1 - Bu yıl Dentz lisesi birinci ısmıtn glrmeğe t.stckıt okurların mllsnb!ı.· 
ka mıavlanna 5 eylQl 940 perııembe gtlnU sabah saat dokuzda baş· 
!anacaktır. 

2 - Sınavlar fen bUglsl ''flzlk kimya .. matemaUk ,.e tUrkçcdcn yapıla· 
caktu'. 

3 - Sınava ı;irccok okurlnrm köprUdt'n aabah enat .7,2:5 t c harel<ct o· 
den vapurla yanlannd::ı. ısiyllh mllrckltepll luıtem ve ters im malzo· 
:mesl olduğu halde okula gelmeleri. Sınav ba~ladıktan sonra mUra 
caat eden okurların ıımnv::ı. solculmıyacnğl a11kadarlarn muı o· 
lunıır. (7620) 

inhisarlar-- umum 
müdürlüğünden: l 

1 - Kc:ı.t ve aartname:ıl muclbllıce iclarenıizln Şemstpa§a Bakıme\inde 
yaptıracağı rıığmak teataatı f§i pazarlığa ko:ımu§tur. 

n - K~lt bcdcll dfı!.D' lira muvakkat tcmlnatı 33.4<&. liradır. 
Ut - Pazarlık l'i.JX.940 ~r§embo ı;Unü ııaat H tc Kabataatıı lcYuını \•e 

ınUbnyaıı.t aube&ııdekl alım komisyonunda )"apılncnlttır. 
n• - Ke1_1! ve anrtnnmo levazım uubo!lnden parMIZ almablllr. 

V - lstckl!lerln pnznrtılt lçln tayin olunan gün ve saatte yUzde 7,5 &U 
venme paralartle birlikte m czkOr komisyona gelmclorl. •(7Ci76), 

- Lisesi' isliklôl 
MODURLUGUNDEN: 

1 - 111<, Orta \"e Llae lwımılıırına .) ahlı \ 'C)"ll yatısız luz. \"e crkclt 
talebe kaydına ba§tanmı$tır. 

Z - f;ald Tnlcbe E.>1Ul'fin On be~lııcl giiııiınc ltndar gercl• mektupla, 
gerek mektebe ba~\"Urarak lmydını ycnllemrlldlr. Eski 'Calebcnln EyllllUn 
On beşinden ıııonra yapacaluan nıUmcnat luıbul edUml~ccektlr. 

s - btlyeıılere mektebin kn) rt ~rtlıırmı bildiren tnrUnıımc ı;tindcrlllr 

Adres: Şcbı.o.dcba~ı Polis karaltolu arkn ı. 1"PJcroıı: 22SS• 

• • -:: '• :. , . • '\ • p ... , •r:• :,~·~ ~~ ----· 
Pürgolin 

GAZOZLU MUSHIL 
LiMONATASİ 

KnUycn 1lıl.ç ~\ni \'ermez. Bir 
;a::oz veya pmp<ınya knd:ır leziz ,·c 
1ıoı1 kolmludur. MUebU llii.çların•n ~.bı 

ıılnn PURGOI..t:-~·ı h:ınnda bir dt!a 
ıc:mcklo hem bcrısa.klan t.cmlzlcml~ \ 'O 

lıem do \1lcudda birikmiş mlkropla.t• 
ıte!elmlt olursunuz. 

l'ÜRGOLlN 15 senelik bir tecrübe· 
nin mahııulUd!lr. 

Emin olnıat. için ecz:uıolerden P OH· 
GOI.J. • mnrlm.sını ısrarla istt\yinlz. 

• 



3 giindür gnpılmakta oları 

Is tan bul y elken 
·yona sı bitti şamp 

Umumi tasnifte 
Galatasaray şampiyon 

~ ueonııtn o1ma4ıitt yet1t'~ .,,of' 
en bU)1lk rağbeti görUrJet. ıye ~ 
nıın bulunınadılt ycrde_~.....a ~ 
dm )-aba.na - Abdnrnw--
df!JldffJ g-lbl... ~ 

Tukarlkl realmde bir~ .. 
ela ~ğlenen Hotmıtla ıtıno 

rll;rorıııımı.z. ~ 

StUdyonunn terletici ı..U~ 
•<>nra kenılllerlnJ ıııerfnll~~~· 

atınca no kadar netell ıö 

:Uç gündenberi devam eden Is. 
tanbul yelken §alllpiyonası dün 
neticelenmiştir. Beş deniz mili üze. 
riDden, Moda koyunda yapılan bu 
yaII§lara bu sene. geçen yıllara na
zaran daha fazla tekne i~irfilt et. 
miştir. 

Bu suretle kürek ve yüzmede 1 de Istanbul şampiyonluğunu ka. ! 
k~~enG~~~Ma~rl~yclkffi. gnm~~ı~ ]-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Bu yarışlar her sene olduğu gibi 
yine Burhan - Feyya3 çekişmesi ile 
bqlaımş, ilk günkü yarışlarda 
Feyyaz birinci, Burhan ikinci, 
Mahmut üçüncü olmustu. 

İkinci günü Feyyazın çarmıhla
rı kmlmış ve yarışı terketmek 
mecburiyetinde kalmıştı. 

DilnkU yarış, sert ve denizli bir 
havada yapılmış sekiz tekne i~i
rak etmiştir. lki tekne yarışı ter. 
ketmiş ve altı tekne müsabakayı 
bitirmiştir. Neticede: 

Dün Beykoz ça yırında yapılan 

GALATASARAY · BEYKOZ 
Fut bol maçlaıı 

Genç takımlarda Gala tasaray 2-1 galip 
B takımlarında Galat asaray 2.0 galip 

BİRİRCİ TAKIMLAR 3.3 BERABERE ... 
Dün Beykoz çayırında, 22 Ey- Her iki takım da ellerinde!d l'r, 

lülde başlayacak lik maçlarına ha- kuvvetli elemanlarla sahada yer 
zırlık olmak üzere Galatasaray la almış bulunuyorlard ı. Birinci clcv . 
Beykoz takımları arasında (utboı re mütevazin cereyan etmiş~e dt! 
maçtan yapılmıştır. 2 • O Galatasaray lehine neticelen-

1 - l\fahmut ,(G.S.)'. 1,5 Ilk müsabaka takımların genç mi~tir. 
ekipleri arasında cereyan etmiş, 

2 - Burhan (G.S.); neticede Galatasaray küçükleri lkinci devrede Galatasaray bır 
2 • ı galip g~mişlc.rdir. gol daha yaparak vaziyeti 3 . O 

3 - Feyyaz (Demirspor), !kinci müsabaka B takım!arı a. yapmıştır. Fakat oyunun neticesi-
l 'mumi tacnifte Burhan bir bi- rasında cercyaı;ı etmiştir. Bu mü- ne 15 dakika kala birdenbire açı

rıncılik. il:i ikincilikle lstanbul bi- sabaka da Galatasaraylıların 2 • O lan Beykozlular ü.,tüstc yaptıkla~ı 

DÜN FEr~ERBAff ÇE 
iSTANBULSPORU 4 - O YENDi 

na rağmen birinci devrede lstan. ~ Tenis 
bulsporlulann genç müdafaasmı 

22 Eyluld<? be.şlıyaeak olan lig 
m:ıçlarma hazırlanmakta olan Fe
nerbabçeliler dün de 1stanbulspor
la hususi bir maç yapmrşlardll'· 

Ilavanm zaman zaman yağıııh ol· 
masına rağmen dünkü oyun da bir 
hayli zevkli vo heyecanlı olmuş. 

tur. 
F enerliler rtizgarla o~ııamalart· 

l st. Lv. Amirliğind.:!n: 

mağlf.ıb edememişler vo devreyi ı 
golsüz bitirmişlerdir· 11:1 r 

Fenerliler ikinci devrede daha m aç Qı 
müessir bir oyun oynamışlar ve sı- 1 , 1 o 
ve yine Yaşarın ayağilc dört gol 
ra3ile Basri. büyük Fikret. Ya§ııl' t h • e d 

1 
çıkarak maçı 4·0 kazanmışlardır. e 1 r 

~ıof 
JJA~Cl~ııtJl.~ 

Dün 'l'aksfmdc ;011~ ~ıı· 

Amirlik emrtndekt a sken fmnlarda ça.ltıtmımak Uzere g'östereceklerl 
kablllyete göre ı.:;o il;\ ıoo kuru~ yt:vmiye ile hamurkllr. pt~lrlc!, kesici ve ka 
pakı;:ı nlınat:aktır. Bu l~~ı:rdcn anlar B&n&tktı.rlann aşağıda yazılı vesa!kle blr· 
ilkle 'C'ophruıedo K.lllaır\ tıoıı ı"UdUr\UğUne tnUracaıııt etmeıer1. lbrıı.z edecek· 

de Çelenç kupası 1~11ııos~ }~ 
mi final maçlar~ ~İ 0ı,-ııs.ScJıir 
kat havanın ya"ış .1oıc t 
den bu maı,;lar 14 c) 
miştir-

lerl vesaik. l312) {3007). 
ıı .d i. !\lahmut bir ibrincilik, bir galebesiyle neticelenmişt ir. 3 go!le maçı 3 . 3 berabere bitim1e-
ikıncilik. bir üçüncülükle Istanbul Günün son ve eherrmıiyctli maçı ğe muvaffak olmuşlardır. Nutus Mğıdı 
ıkinci i. ! "edim (G.S.) bir ikinci. sabayı çe\'İrcn ii; bine yakın seyir- Galatasaray takımında heniil UUsnUhal vesikası. 
lık. i:.i dördüncülük, Feyyaz bir bi. ci önünde blrinci takımlar arac:m. Izmirden dönmemiş olan bek Ad· Aşı ~nhadetnamesı ~ 
rincilik, bir üçüncülük kazanmıştır. ela yapılmı~tır. nanla santrahaf Enver yoktu. Bonııcr\'ls. ~ 
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.M.'.lrmaradayız .• 
Gece ... 
Donanml§ gibi ışıldayan büyük 

hi: Fransız yolcu gemisi, meh· 
'tabın I§ıklarla karmcalaştrrdı
ğx dalgacıkl:ırı yara. yara uzak· 
ta ışıkları birer ~kta halinde 
gözükmeğe i>aşla.ya.n Çanakkale. 
ye yakl;ı.şıyor ~ 

:Vapurun riizgirda.n mahfuz 
taraf mda, geni§ ~onguncla. gö· 
millmilş yolcular görüyoruz. Şez .. 
longlardan ya.kmmuzd<'- bulunan 
ilk ikisinde oturanları hemen 
ta.nıdJk: 

IK.emalin menecerleri Adnau 
ve nıa.t.. Siga.rala.rmı tellendir· 
mişler, mehtabı · seyrediyorlar. 
Güvertenin kenarında parmak. 
Irklara dirseklerini daya.mrş iri 
bir gölge çarpıyor gözümüze ... 

O da denizi seyrediyor .. 
Bir aralrk doğruldu.. Gcri.n!r 

gibi bir doğruluş. . Sonrn. yavaş 
yavaş men~erlerinin yrnındaki 

boş sezlonga doğru geliyor ve 
kendini bırakıyor: 

- Ne güzel gece <lcğil mi 
Adnan? 

- Evet. .. Fakat IO:cmal, biliyor 
musun asıl güzel olan nedir? ... 
Amerika seyahatine çıkıyonız ; 
fakat öyle bir başlanıgıÇ k i tam 
Amerikanvari!... Hal:~ l)İrikmiş 
nht:mda, Türkiye şampiyonu· 
mı uğurlaınağa h~z.ırlamyor .. 
Fa.kat meydanlarda Türkiye 
şampiyonu yok.. Çmgır:ıklar ça
lıyor .. Yolcularım gN;irmcğe g~· 

lenler vapuru tcrkediyor .. Sa:ıf. 
lerimire bakryornz.. On dıı.kika. 

llônra vapur kalkacak.. Fakat 
Kemal nerede? .. 

Oraya koşuyoruz, buraya kO" 
şuyoruz.. ön.UmUze gelenlere gc... 

ni sOMry'Oru'T". Hattfi. ,bir aralık 

ba.~ına bir kaza. gelmiş olmasrm 
dü§ünerek Yapurdan çıkruağa 

karar veriyorua.. Fakat sonra 
bi?.e görünmeden vapura girmiş 

olmanın ümidi bizi son dakika· 
ya kadar vapurda. beklemeğe 

mecbur ediyor. Derken romor. 

körler va.purn. yanaşıyorlar .. I-Ia· 
!atları nhtmıdan ahrken yavaş 
J:a'Va§ merdiven de yukarı ı;ekil· 

Z f k d pura alıyoruz. . Ne güzel değil Adnan sevfrıÇ ıç }\J)-oı': 
1 a ere a ar . . mi? Amerika seyahatinin Ame· elini dl:. htea.!.zi:~: .. ~ ~~:et.;:~ 

rikanvari başlangıcı.. 'J .vı.v· ... s;;-:tp · v 

Spor, macera, aşk romanı 
Yazan: SAOIT TUGRUL OGET 

meğe ba..5layor .. Tam bu sırada Bey gözüktüler .. Bin bir müşki· 
umumi bir vaveyla! .. Kemal Jatla, adeta kaçırır gibi seni va. 

·!d,ırJl· ..AP Kemal g" 'ü" r.. Endişesiz. azman bckiernı:. .. ··ıoıv ~ 
sahte olmay~n. ~o!~ samimi bir hat başlarken ~!~ ııs'1~ 

11 
gülüşle.. v ::,..;ntusiiil _..,il\ J 

çocugun w.-...... ıca.t seır.11 r Adnan dayanamryor: rece~im diye .. fa. ())'ıeıdi p 
v • d" ~ııı il d6 .. ti 

, - Söyle Alla!. N;,;ana.. Scnc.c cger ~ım ı a.a ~ 6" 

birşey var.. Yalova. dönti§ündo kildeysc ha.kikateıı~ ~Uif 
düşünceli, adeta. kederli gibiy- nim ki zaferin ) fS).p-. 
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par ve vaktimizi düşünceden 
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'Kemalin gözleri bir noktaya 
dalıyoı:,. Bir müddet öyle kalr 

yor. Sonra biç ·başını çevirme. 
den 

- lçimde öyle bir kuvvet, öy
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rikadan mul1akkak za.f erle döne· 
ceğim. 

Adnan bir an duyduklarına 
inanamıyor. Esadm yüzüne ba. 

kıyor . .' Sonra Kemalin elini sıkı 
sıkı tutuyor: 

- Bir daha söyle bunu Kc· 

z al .. Bunu senin ağzından bir 
t ere daha duyayım. 

-Amcrikadan muhakkak za. 
f erle döneceğim .• 
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Güverteye çıJcJ!l. _..,,.. df~<I 
. ·yorlY rov:ı, 

iyice görebı~e:ıcolt6 FıJ~r 
aşın derce~ ,-e ~.,eııı '9 
içinde mUili dı~ d~ / 
b. vü t sakla ...:rt~I ır cu uzcı-
yor. OmuzlaJ"l ~ , 

~arı sarla.rI "~' \'ıısl .<l:Y 
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