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Yağmurun izmirde 
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yaptığı zararlar 

• 
Şarab imal ve satlşı 
serbest birakıhyor 

id !zı;:ıir (Hususi) - Burada yağan 
ş etli Yağmurlardan ıslanan üzüm 
:ahsuJünün üçte biri, incir mahsulü· 
tü~n ~e yarısı kalite itibarile düşmüş· 

GÜNLİİK AKSAM GAZETESİ 
Şarab imal ve satışının serbest hı· 

rakılması için bir kanun layihası ha
zırlanmıştır. İhracat yapmak için açı· 
lan fabrikalardan 5 bin liraya kadar 
teminat ve dahildeki satışlar için 
şarabın kilosundan bir miktar İnhisar 
zammı alınacaktır. 

ı.. daı; ldu ~ağ~urların zevtinlere fay. 
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1 

ene ı 
Göbbels'ln 
bir nutku: 
IC at' i 

saati ~alılaşı~o• 
K.atowitz 3 (A.A.) - D. N. B. bilıfüiyur: 
Dr. Göbbels, dün Kstowitz'e ııelm~ ve 

ı şarki yukarı Sileıyanın kurtuluşunUJl yıl 
<!önümü müna!ebetile tertib edilen büyük 
bir mitingde nutuk söylemi,tir. Dr. Göbbds. 
İngiliz hükUmetine tiddetle hücum edCJ"ek 
demiştir ki: 

ltıııııanyad k' .. · ı .. b t·ı T ·ı k" J"l · a ı numayış er munasc e ı c: ransı vanya oy u en, 
~ ıncydana toplanmışlar, bir halk hatibini dinliyorlar 

3
1acarlar Kumanyada 
lı eyJfllde heyeean ! 

U d O d U Bütün memlelıet 
lıeetyorlar endlıe ı,ınde 
1111 ın en ı e,. Bükreşte polisin 
ICaıepatla•ı 
ı. , müdahale ettiği 

T 
~ıaıtı~or • • 
~ st etli bir 

Mraosilvanyanın . tezahür 
a c a r kıt' aları Buluet 2 (A.A.) - Röyteı·: Iluınanya or· 

t Jusu, fimali Transılvanyadan Ç:?k.il -

arafınd • I" 13 mcktedir. Memleketin her tarahncla bir an ısga 1 ı cn~işe ve gergınlik havası hükU.m !iurmek-

eylu" ide bit~ecektir t<dır. Bulu°'"' gelen trenler, bwaya ocak· larından kovulmuş., acınacak halde bulu-
!'!.an muhacir kafileleri geliımeki.edir. 

Viyana kararJna karı;ı prol'!~:o i~in te-
~ Bl.ldaPt ~ zahürler organiı.e edilmektedir. :.t:u.:aıistan, 
c.~~- t 

2 
(A.A.) - D. N. 3. bildiri - Almanya ve Italya elçilikleri b'.naları, bir 

~ ....... ~~ .. R bucwna karşı kuvvetli muharaz:;ı &ltında· 
~~n •ra:ı:~~en muhtelit komisyon·.ı ter- dır. Ku..-vctli kıt'alar, nizamı t.:mi:-ı etrnek 

ı ... ının~ı . J . kak! d . l\:ı.t .. _.:'"'ıeleııi acarıstan tara uıd:i.n ı,- I uzere, sc ar a _ devrıye grztyor. 
,~eteden etrafında, 10 saat ~\.İren bJr Köylü partisi reısi doktor J\tan.i.1..1, dün, 

•- İngiliz hük\ime!I yeni dünyayı anlı· 
yamaz ve aynı umanda anlamak ~ istemi
yor. Man~ın ötesinde hidiselerin b~a türlü 
seyredeceği sanıldı. Halbuki bu mficad'elede 
~imdiye kadar hiç bir zaman olmadı{:ı ka
dar müttehid ve kuvvetini müdtik boı.lunan 
Alman milleti biliyor ki, hlç bir ,ey 1ve hiç 
hir kimse onu :timamdarlarından ayıramaz. 
Almanya, ablukanın tesiri nlbnd:ı ~ğild1r. 
Gıda bakımından Almmya o derecP. ıyl ,ra
rEnti edilmiştir ki, İngilterenin nçhk üıerine 
bina ettiği ümidler muhakkak sı.ırette bof8 
ç:ıkacaktır. Kafi hesab görme s3ıati yak1a
şıvor. Bundan kaçmılanıaz. So?I seneler 
icindeki hidiselerin İngü.tereye öt,rctmesi, 
l&zım gelirdi ki Führer'in &.deti tam u
manında hücum etmek ve han>ket eyle -
mektir. Bazı İn~lizler bu anın sabırsızlıkla 
l·eklenmekte oldu~u hi~!:ini veriyorlar. Li
z:m gelen zamanda Alman ordusu bu. sa
bırsız baylara cevab vermekten halı 1

kal
m1yacaktır. 

Kat'l saati Führer tayin eden Yani Füh
rer milletine itimad eyliye.bilir. }..fillet, derin 
surette kAnidlr ki Führer Alma:nyayı zafere 

Floryada Deniz k.ötkündıt '•ti.rahat 
e.tmeklr olan Relıkumhur MillJ Şef 
İnönü, dün · Nat on altıda otomobille 1 

Floryadan ayrılmışlar, ,ehre inmif - \ 
ler ve Dolmabahçe sarayını ,ereilcn· ( 
dirmişlerdir. 

Öğrenildiğine göre, Rei~icumhuru - '1 

muz İstanbulda bulundukları müddet· 
çe Dolmabahçede ikamet buyura .. 

1 
caklardır;___.,,, 

Çörçil'in beyanatı 
Londra 2 (A.A.) - Per110mbe günü Çör

çilin Avam Kamarasında vaziyeti h3rbiye 
hakkında beyanatta bulunması beklenmek· 
tedir. 

Galata rıhtımı 

çöküyor mu? 
~ kil'a.rJ sonra bu sabah aşJi;:tiaki hu- Trans.ilvanyanın merkezi Cluj'a hareket et

ttt . ar ord:'lırrnı~lardır: nü.ştir. Bazı kimselere göre, Manıu, ot da 
,~r. ltı.tqat u, hududu 5 eyl(\.:dc _geçe - mukavemeti or~anize niyctind~dir. Tran
oltrı.ktir_ G~n gır4-i 13 eylüljı.? nıhayetc si'vanya valisi Somes, halka hıtaben bir 
lttt\"t Üıtre, ~·ü~rosswardein bö•r.e~ı haric Leyanname neşrederek, halkı tehlikeli ihti .. 
,, hudud da un 1'1:acar - R·ım('n mi:Jş.. rasfara yol aç:.cak hareketlerdı;n tev"kkiye 
~ t ~6 eylü~e .h:aşlıyacaktır. Groıtswar.. anvet eylemi.ştir. BU.tun Ruman~·ııda mek· 
\·alb.._taıar1 ... ıınlecektir. 5 ey!Ulde M.ı.· tcbler, bir ay daha geç açılacaktır. 
d , -oq uıarmaroe · Galata nhtınunın bazı mahalleri uzun ""''• oı .• C•ktır ~>gol ve Szatl,mar'a BükreQte nu··mayı' c 
l) l!'ırıle · Ertesı gunu Cros~~·aı• .. "" "" rr.üddettenberi tamir edilmediğinden çOk-
.ı. _ t)lüıde <'ek \·e nıi.ıtt-add.d h 1 1 1 Bükret 2 (A.A.) - D. N. B .\'iyrna ha- mektedir. Su seviyesinden a~ğı olan kı -"" ı cı l f':l(!T a e er e, k k R • 
t...._ 2 v auscnbueracd b 1 ki em arannın umen hükuın.~t.ı taraf1ndan sımlar suların tahribatile delinm!ş ve d~niz 
""fi. 1 e 13 1 ,., e u Ullill'a - ~r - . . • , 
~~ 1ıu\t ey uı günleri . . 1 s kl •. kabul edılmcsını protesto içın, Bukreş•e rıhtım Ciiddesinin ortasına kadar ilerilemiş-

tı:-. ~kisindeki arazid, l'i~~ U' elr ın ciiin öğlcdrn sonra bir teuıhür vukua ge!- tir. Bu &ebeble caddede yer yer çöküntüler 
~ e wınaro o a - . . . hl . . 
• ı.t&Un mıştir. Polıs, zır ı otomobiller!~ ve ıtfaı:ye gi::ırülmü~tür. Alakadar roakanı!ar rıhtı~da 
~ki la.at 14 te Bihark.... .1 Bih hortumlarile müd;ıhale etmiş ve halkı da- li.ızumlu tamiratın yapılması için faaliyete 
.""l araı1 d .,res ı e ar- k·ı 
lı,,_ • ~ke • n aki gümrük ka k 1 d '-ıtmıştır. Baıı tev ı at yapılmıştır. f"eımişlerdir. ~ tı lll.t· 

1 
J . ra o un a, __ ...; ______ _,;_...; __ ..., .... ,,.,..,.,,.:....:....; _ _,..,.,,... _________ _,, 

1'llr. ;.e e erın müzakcres~ııe b&{·- -

~ l<.arp ti 'ud•ıı.ııe 2 a arı tahliye 
rj· (A.A.) - Stefanl Ajansın· 

.. "&ııııdJ "> "_ · iine ·· '-r. ·~lle.tları go~e Rumany~lıl:ır ı;imrli -
li"k tahlıye etmeGe ba1lamışlo.r-

\j r 
tuk,.~e~te tevkifler başladı 

~I~ lllvetıııuı {A.A.) - Stcfani "\jnnsınrltı.n· 
~ . 'tıad ga~tc . d. . 
~"ot~ a hakem ~ı ırektörü Lugo:;iarn, 
"~ letlih .kararı aleyhinde bir nü
~ ~lir. At et~~$ olrnnk ithamile tevkif 

dE! tev~~ııe)·hin karıslle üç klLkar-

Dün oduna kayık 
teslimi fiat kondu 

Kuru Runıeli meşesi 330, yaş gürgeıı 
250 lcurust.ı satılacaktır 

.> 

b olunmuştur. 
~ Qe} Fiat murakabe komisyonu dün t:ıpian • 
11

1
"•d .fl(radda akisler n.>ş, evvelce evle~de odunluğa >Shl edilmek 

atları üzerindeki tetkiklerini de bitimtlş, 

karurını vermi.ştir. Nebati yağ maliyet fia

tJnın iptidai maddelerin pahahJa•ması yü-
7İin0den 63-64 kuruşa yülueldiA-l anlaşıl
mış. toptan satı, fiatı 70 kuruı; o!arak tespit 

edilmiştir. Perakende satııılarda, buna, ı;!:!h
rio muhtelif semtlerine göre gıdı nıadde1C!ri 
için evvelce ilin edilen kir nisı-.etleri ili.ve 
c'unacaktır. 

• '• • AA) Grı~ 'tıe Kaz t.e. · - Stefani Aıansından· '°rhle hat koyduğu oduna kayıkta tc!ilim 
tu1ıll'ı rı >'enı; $t, Rumen - Mncar hudud~ fıatını da tespıt etmlşur. Dı.in tl?;:ıpit edilen 
hlt ~ııı. 1rı hen gozden geçır•lerl'k tashıh fıatlar tunlardır: 
til.:hebı.tıııy atta Yugoslavya lçın bu) uk Kuru Rumeli me~si çekisi 310, ynş Ru· 
.\vt lttıun rn:u olduğunu yaı.ınaktadır. Zı- meli meı.esi ve kuru Anadolu me~5i 300. 
a uı>aı.ırıda nası Balkan Avrupa!.ıle 'Iur.a Yflf Anac!olu mC'Şesi ve kuru ~en 275, yaş 

~ıı. \l &a.1.(!te SUihun muhafn7.a.sı dt"nlektır. i!Urgen çekisi 250 kuruş. 
it;.ı~8Pıltıı 1 ' Zagrcbde hukıim..:?t tarafın- ı Fiat murakabe komisyonu neb:ıti yağ fi
>"rıct· Ve iı olan beyanatta Yugo'>l.l\') anın 
~ 01

1 hayati tnanyn ıle olan dost!uğunun 
"-"ttu dtıiurıurı nıenfaatlerıne tck111>ul elmek
~ô?f Pfıt'ıırı ve bu menfaatle•·J·!n birınin 
Cı~~t·da:t'.hubu '8rkh:inde ı;ulhı.;n ınu-

ıı oldu1; 1baret bulunduğunun ifade e-
)\_. ıınu hatırlatmaktadır. 
'''ac · arıstanda yeni 

o.!;1d•P•ıte 2 intihabat 
•· (A.A.) - Stefani Ajaruım -
"%• 

~n ı/'"n ın · · li.uı t ı_t'ı .Syan ~lıs~ harlc-iye encümeni, ya-
P.tl'tü Çın, l~tiın arıciye encümenı de öbür 
\l:dtr.l ltıeb·ltsa.~a davet edilmiştir. Çarşamba 

Aft,..~elı;:ur. rnecUaı, umumi bir içtima 
ı .. h::···•·ı· lh• ""'<ili ın bü .. 
""l..Q trl~~ek Ye111Y~rn_esi dolayıc;il~ mecli~in 

~ektedir. ntihabat yapılacağı tah-

MillT Piyango 7 Eylülde ızmır 
Enternasyonal Fuarında çekiliyor 
Milli Piyangonun üçüncü tertib ikinci çekilifine aid 

tam biletler (2) ve yarım biletler (1) liraya satılmaktadır 
Bu piyango 7 eylulde İzmir enternasyonal fuarında çe· 

kilecektir. 

E.n. büyü~ '.kramiye olan 40,000 lirayı belki de birinci 
çekılıtten ıtıbaren takib ettiğiniz biletin numarası kaza· 
nacaktır. Biletlerinizi timdiden değittiriniz. 

" I 
ça ışmasını 

1 1 

1 e ıyorum,, 
~~~~--------... ----------~~~-

'' Gen~le•imizin azim 
lstllıllallnin en lı111111etll 

11e lmanla•ını 'l'ü•lı 

müjdesi ••Y•YO•um '' 
1NôNO 

lnönünün azım ve İmanlarını Türk İstikbalinin en kıymetli miijdecisi saydığı Türk gencliği 

Milli Şef 
ve 

.Genelik 
Teşkilatı 

General Tanerin 
telgrafına İnönünün 

verdiği cevab 
Ankara 2 (~\ .A.) - Genelik grup ve 

kulüblerinin 30 ağustos Zafer bayramı 
günü yapılan açılış törenleri münasc
betile, Beden Terbiyesi Genel J)~rek· 
törü General Cemil Taner tarafırıdan 
Reisicumhur io;met İnönüne, Başvekil 
Dr. Refik Saydama, ve C. H. Partisi 
Genel sekreteri Fikri Tüzere çekilen 
tclgrnflara aşağıdaki karşılıklar "Jeril
miştir: 

İsmet İnönü, Cumhur Rebi 

Milli Şefinin etrafında yıkılmaz bir 
kale gibi, gözleri istikbale müteveccih 
olarak toplanan Türk genetiği bu ı:ün 
beden terbiyesi mükellefiyetinin tut· 
bikı yolunda ve neş'e içinde ilk adı
mını atmıştır. Vilayet, kaza, nahıyc ,.e 
hatta bir çok köylerden gençlik kulüb 
ve grupları açılma töreni ve~iles: ıe 
toplanan çocuklarınız zaferinizin yıl
dönümünü kut1arken :P.:lilli Şt"flerine 
sonsuz bağlılıklarını v~ içten gelen bir 
duygu ve saygı ile ellerinizden öp
tüklerini arz ve vasıta olmakla bah
tiyarım Aziz Şefim . 

Beden Terbiye Genci direktörü: 
(t'!mil Taner 

General Cennl Tauer 
Beden 'l'erbil·esi Gen('I Dh·ektörU 

ANKARA 
Beden terbiyesi mükellefi) ı·liıün 

muva.ffakiyetle tatbike başlandı~ınt 
bilrfiren telgrafıntıl memnun olarak 
aldım. Genelik teş kil.Qlının ~alııınuısını 
dikkatle takib ediyorum. ~ndcriıni
zin azim ve inıanlarını Türk istikba
linin en kıymetli müjdesi sayıyoruın. 

Beden terbiyesinin değerli çah"jıu.,s ı 
için size çok teşekkür ederim. 

İsmet İnönü 
Doktor Refik Saydanı, Uaşveldl 

Yıllarca ihmal edilmiş olan Türk 
gcncliği, Cumhuriyetin açtığı feyizli 
yolda ve 30 ağustos gibi ulvi hır gü
nün yıldönümünde aradığı sahayı 
buldu. Yüksek dlrektiflerinizlP böl
gelerde genelik kulüb ve gruplarının 

r Arkası c;ahife 2 sütun 8 rla l 

fı•tına dün Yağma• 11e 
İstanllıılda tala•lllat yaptı 

Diinkü fırtınada Aksaray meydanından dereden geçer gibi geçen bir araba 

Evvt:lki gün öğleden ıonra başlayan yağ· ı Ortaköy ve Fındıklıda tramvay yolunu 
mur ~vvelki gece. dün ve bu gece fasılalar- su baszr.ış, tramvay amelesi gecenin ge9 
la \'e zaman zaman şiodetli sağanaklar ha- vaktine kadar caddedeki sulan başke1 tara-
linde devam etti. Yağmur şiddetini bilhassa fa akıtmak için u~aşmışlardır. Kasımpaşa .. 
dün nk,ama doğru artırmış, denizde de da bazı mahalleleri \"e evleri su basmıştır. 
fırtına olmuştur. 

Dün de yağdığımız gibi çayırlarda bi'-,·il
ır.iş olan yüz binlerle kilo otu sular da_Sıhp 
c.Urüklemiş, ot sahibleri zarar ııı;önnü~.tıir. 

Bu kış ot sıkıntısı çekileceği tahı~ıin olun -
n- akladır. 

Şehrin münhat yerlerini su ba'imış,, so
kaklar geçilmez bir hal almıştır Ak!i.'lrayda 
Valide camii önünde bütün y,;:ıl:d.ın sular 
bir dere h::ı.linde akmış, bfızı kimseler ha
malların sırlına binerek karşıdan karşıya 

&·yazıd meydanı, Yeniçeriler caddesi, Di· 
van;yolu ve Türbe de sellerden geçilmez: 
bir hal almıııtır Çemberlitaşta bir çınar 
aı.tacı dcvrilmi,, Şehir bahçe5i önün -
deki büyUk ağac da devrilerek tramvay 
yolunu kapamı~tır. 

Arnavudköyünde Akıntıburnunda tr;ım
vay yolunun deniı tarafındaki k•.smı çök
müş, tramvay tek hal iizcri?"ıde işlemek 

mecburiyetinde kalmıştır. 

[Arka'.": ~hife 3 sütun 3 te] 

Diin öğleden sonraki müthiş yailmurda Sultanınahmud 
türbesi önünden seller akarken 
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Yapı Kooperatifi ır ..... 11·5·1 ... llili('ll'LE·n ........ ,, Yük tramvayları 
iı11111ı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıııi 

faaliyete geçiyor !:•:aE~i f1~1JIK MAHSL'LÜ - Yeni İŞİ tehir edildi 
fındık mah!ulü piyasaya gelmiştir, Alivre 

Hissedarlar parasını 20 
senede ödemek üzere 
ev sahibi olacaklar 

ProfesOr Salih Murad. av·ukat Kenan Ö
m'°r, müteahhid 11ehmed Ali ve dığcr 23 
zatın birleşerek kurdukları büyi.ık Türk 
\·cıpı Kooperatifi bu günlerde idare heye
tini seçec:~k. Vali ve Belediye reisi doktor 
LUUi K.ırdarın d:\ ha21r bulunaca~ı bu- top
lantı yaparak faaliyete geçecektır Koo
peratli, evveli İst..nnbulda çahşmaı?a baş -
lıyacak, ilt?rlde faaliyetini bütün menıle -
kete teşmil edecektir. 

KooperPtil, beheri beşer liraya hisse se
nedleri çıkaracak, ev sahibi olmak lsth·en
ler, evvela 300 lira vererek bunlardan altmış 
tane alacak ve kool)tratife ortak ola~ldır 
B~1 para, aycı& ikişer buçuk liradan on se
nede ödenecektir. 

Hi.!scdarlar; arsll!ı bulunanlar, bir mik
tar parası bulunanlar, hiç parası olmıyı:ın

lar gibi sıruflara aynL'lcaklardır. 
Kooperatifin ilk faaliyet !'letle:>i lh7.Arl o-

1.:ıcak, ortak yazmak, i,çi yetiştirmek, ima
lithane açımık · gı1>I [fler1e uj:ra'8taklır. 
Ertesi seııe inşa faaliyetine geçllect!k, his
sedarlar, arsa ve modelini bc..,.cııdikleri e\·
leri yaptıracaklar. bu parayı. 20 vnede 
öd•y•ceklerdir. 20 11ene zarfında. evin kıy• 
metinin yarlJı kadar da faiz verilmlt ola• 
cakttr. 
Yapılan hcublara göre 40,000 hisst'darı 

bulun•cak olan kooperatifin ilk st"ne bir 
milyon iki yüz bin lil'a sermayesi olacak 
ve ilk faaliyet senesinde 500 ev ın$<1ı ede
bilecektir İleride hem ~rm:::ıye art.ııcak, 
hem inta faaliyeti genişliyeceklır. 

Maarif Vekili 
geldi 

Bir müdd~ttenberi İz.mir va Manlıada 
tetkiklerde bulunan Maarif V"'kili llasan 
Ali Yücel dün gece saat Z3 te ~WI vapui ~ıe 
te>hrlmize gelmiştir. Öğrendlğlmize ı;t:C.re 
Maarif Vekili bir kaç giln ıııehriııtlzde kaJa
a.k ve yeni ders yılı ihtiyaclııril:ı meıgul 
olacaktır. 

Tevkifhaneye eroin 
götüren gene kızın 

muhakemeai 
Leman adında gene bir kız, blr kaç gün 

evvel hapisaneye giderek orada ::ıkrabasın
dan bir mahkilrna verHmek üzere hi"Ş pi:.ket 
&icara bırak.au.ttır. Gardiyanlar her bırakı
lıtn teYl aradıkları gibi bu paketlc:ri de açıp 
icerisine bakmışlar, ılgara paketlerlndı..• bir 
miktar eroin bulmuşlardır. Leoman d ~rhat 
y•kalanmış, bu siearalan Aluned adında 
lıjruindE"n aldığını ~yle~tir. Ahmed de 
)'l'kalıınm~ Lemanla beraber m.dıl·cıneye 
v~rilmiştir, Asliye beşinci ceza mahkeme
sinde Lemanla Ahmedin muhl.k-:-melerine 
batlanmıt. Leman paketlerde eroin bu!un
dutundan haberi olmadığını &ôyl•m~ Ah
r.ıed de bunları kendisinin Vt'rrlığirıi ink.3.r 
etmJ,tir, Muhakeme, karar için başk:ı güne 
bırakılmqtır. 

Üniversite Rektörü 
Y alovadan döndü 

İki gün evvel Yalovaya gitmi~ olan Üni .. 
\.e.rılte Rektöru Cemil Bi1Rl dün akşam 
Yalovadan ı,ehrimize gelmiştir. 

RektOr Cem.11 Bilsel YalovadJ Başvekil 
Dt, Refik Saydam. Sıhhat ve İ~lmal Mu
a\'enet Vekili Dr. HulUsi Alata, t.arnfından 
kabul edı1mlf, Üniversite ihtiyaçları. yeni 
df'rs yılı faaliyet hazırlıktan et:ıı!ında ıı.a
bat vermiştir. Rektör Tıb Faku:tesi ve lıas
tanelerin vıa1jyeti hakkında da Sıhhat Ve
kilile gör\işmü.ştür. Muhtac ta:ebelere yar
dun i•i ve bir revir açılma!'n, burs meselesi 
de bu mülikatlarda gorll,ülmtişıtür. 

Yol ameleaine ucuz ekmek 
İstanbul vil.iyeti hariclndelr.l S05elerde ça

L~n ameleye ucuz bir ekmek tipi. te~pit 

ıtdilmesi kararlaştırılmı"Jbr. 81J maksodl3 
clün Viliyette Valinin reisliği allındn Bcle
i:'ı·• İkhsad müdürü ve kaymak~ınılArın iş
tirakile bir toplantı yapılmı~hr Topl:ır.tıda 
verilen kararlara göre Toprak Mah..c:u1lerl 
Ofisi bu yerltordeki ameleye ekmP< yapı:
C"ak: üzere değirmenlere ucuz b'.J•1d:ly ve
rtcek, değirmenler de öğüttükleri unları bu 
mıntakalara ucuz Hatla sevkede-c4>ktir 

a:ıuşlar olmaktadır. Fındığın yeni ıhrac fi
alları tespit edilmektedir. 

* İURACAT - Dün Macari!ltana RO 
parça halı, İsviçreye barsak, yaprak tütün, 
l~ fınd.Jk kitse, İaveçe tuzlu koyun barsağı 
gOnderilmi~tJr. 

* PA~t\CK İPLİGİ - Yerli fabrikalar 
geniş taahhüdlere giriştiğinden piyasaya 
pamuk ipliği çıkarmamaktaclırlar. Pıya.s:ıda 
b1r aylık ihtiyaca yetecek kadar maı var
dır. 

* TİITİK STANOAcROİZASYONU -
Ytni tiftik mahsulumütün ıtandardims -
l·on niıamnamesinc göre, ihrac edılecek 

nlimunelerini tespit etmek üure bir top
lantı yapılmı.ştır. 

1t. ıırsust TA.KAS - Aramızda ticaret 
nıuE.hedesi akdedilmemiş olan memleket -
lt.-rdcn İran. Danimarka ve İc:;panya ile y~~ 
pılacak mübadelitta huswıi takas sistemi
rıin tathikı kararlattınlmı,tır. Çekosıovak
ya ile de bu mt•mlC'kf'tler gibi hususi takas
!a iş ycpılacaktır. 

* JAPON MALLARI - Gümrük;erdc 
b~klem<'kte olan JaPon mallarının çıka • 
rılm.;sı temin edilmiştir. Bu mallar :>O bin 
İn,iliz lirası kıymetinde ve piyasanın çok. 

uhtac olduğu çeşidlerdedir. 

Maarif 

* ORTA l\TF.KTEB - tiniverııitede orta 
nıekteb muallim muavinliği imtihanlarına 
dtın ha.şlanmıştır. İmtihanlara 80 kifi 
lfiir&k etmiştir. 

* tNİVF.RSİTEYE KAYID \'E KA· 
Bl"f, - Üniversiteye bu sene talebe kıyıd 
v<: kahuliıne t("frinievvelden itibaren baş
lanacaktır. * M!\ARİfTEKİ TOPLA~ITI - İlk ted
risat müfettitleri dün Nlaarif müdüriüğün
dP toplanarak ilk okuHarın yeni yıl ihli -
ya.elan etrafında gOrüşmüşlerclir. * İLK OKt;Ll.ARDA - İlk oku1lar• 
t:ılebe kayıd .... e kabulüne 16 eylülde, ted
rlsnta da 30 eyh.ilde batlanacaktır. 

lNİVF.RSİTEDE İKMAL btTİHA,"LA • 
Rl - Üniversite Tilrk inkılibı tarihi ik
mal imtihanları 5 eylül perıembe güni.i 
Mat 14 te Üniversite konferaruı ıalonunda 
yapı1a.cakur. 

Vilayet ve belediye 

* FRASCALAYA ZA~I - Francalayo 
di.mden itibaren zam yapılmıftır. Y~ıu fi
a.tlar 15.5 kuruştur. Ekmeğe yeni bir zam 
yapılmıyaeaktır. * fiE.YYAR ESSA.F - Sf.yyar tatıcıla
rın pazar yetlerinde ve dük:kln önlerinde 
çalışmaması kararlaşlırılmı.ştır. * EK~IEK İŞİ - Ekmek işi hakkında 
Belediyeye bir rapor verildiği hakkındaki 
haberler asılslı.dır. * YAGLARIN KOSTROLÜ - 13.!lcdiye 
mahlUt yağların iyi bir ff'kilde kontrolünü 
ten:.in etmek için e\.-velıi don yaiların kon
trolünü şiddetlendinneğe karar vermiştir * SA YDf GÜ~ii - 20 teşrinde yapı • 
laC'ak sayım esnasında Şehir tiyatrO!U An· 
kara r&dyosunda bir piyes temsil edecektir. 

* n(KR.EŞ ELÇiMİZ - Hamclullah 
Suphi Tanrıöver, dün Belediyeye gelerek 
Val! ilE" gOrüşmü~tür. 

Deniz ve Liman 

* RAl'H MA'.'OYA~ iz~JİRDE - Li
mnr.ılar umum müdürü İzmir limanının ih· 
tlyscları etrafında tetkiklerde bulunmak 
üzere İzmire gibniıtir. * DE. ·iz 1'AKLİYAT REİSi - Denl7 
nakliyat dairesi reisi Ayet Altuj f(.hı:Unize 
gelmiştir. 

Müteferrik 

* EROİsCİLER - llluhalaza te,kil~tı 
nıemurlan Receb ve Osman isminde iki e
rninci yakal3m1,lardır. Bunların i.ızflrinde 
8 paket eroin bulunmuştur. 

Yeni hemsire 
' 

kursları 
İstanbulda yalnız pasif korunma i"lednde 

cnhşm:tk Üt:ere yeni hastabakın h~mş.ireler 
yeti•tirt1eCt-ktir. Bunun için Seferberlik mü 
l:firhifü. tarafından kurslar açılaC"nktır, Bu 
hırsları bitirenler ilk ~hhf yaic.Iımları ya
paeakbırdır. Yapılan tetkiklere ,:tire İstan
bulda 5~ hemş:ireye ihtiyac v"rdtl'. 

15 eylulden sonra eski 
arabalaı·ın seferden 
çekilmesi kararlaştı 
Tramvay idaresi halen malzeme noksanı 

yülünden mevcud arahalarla ihtiyacı güç .. 
lUkle karşılamaktadır, 15 eyl(ılc\cn sonra ba
zı eski arabaların dahil seferdf'n çekilmele
r; kararlaşhrılmıştır. Yük seferlerinin sa -
bahleyin erken saatlerde yapılma.sı madde
ten imkD.nsız görülmüştür. Çünkıi ıtaat 6 - 9 
srasında herkes işlerine gitti~i iı;in tı·am .. 
vayli:irın en kalabalık zamanıdır. Bu mece
je tramvay araba1arile hatlann rnuhto.c. oi
duğu malzemenin tamamen temın edilerek 
tıtmirleri ikmal edildikten ıonra düşünüle
~ktir. 

Tarlabaşı cinayeti 
mahkemede 

Katil Arab Hayri, cinayeti 
nasıl işlediğini anlatıyor 

Birkaç ay evvel Tarlabaşı cad<lP..,inde 
NEbahetin evinde bir cinayet olmu<J, Neba
hetle dü~üp kalkan polis Arab Hayri Nc
baJıelin metrl otobii.sçu Halill t.a.ba.ncayla 
vurarak: öl<lürmüştUr. Arab Haytinln mti
hakeme!ine ikinci ağır ceza m.lhkemesinde 
di.ın başlanmı,tır, Mevkuf bu 'ıtnzın katil 
mahkemede hidiseyi '°yle anlutmı,tır; 

•- Vak'adan iki ay kadar evvel bir gece 
nokta beklerken bir hlz.metçi gehp beni 
l'lebaheUn çağırdığını aöyledi; gıttim. Evin
de rakı içirdi ve beni dost tutmak ist~diğini 
söyledi. Karım ve iki çocuğuın olduğunu 
söyledim ve razı olmadım. Beni meslekten 
~ttıracağını söyledi; tehdid etti ve zorla 
nıünascbet tesis elti, Hoidi!ieden tir gece 
evvel beraber sinemaya gittik \'e sıeceyerısı 
drlnüp yattık, Sabahleyin hf'n kalktım. Gi
) ınirken, oda kapısı zorlandı, ac;ıldı. içeri
YE. Halil girdi. Evveli Nebahetin üzerıne 
atılıp dövmeğe başladı. Ondan sonra da 
bt nim mua üzerindeki tabancanıa sıldır
dı. Ben tabancayı aldım. Üzerıme ahlıh. 
Boğuşmağa başladık. Bu sırada t'lbıınca pat 
ladı, Halil bir kaç yerinden yaralanch. Kal-· 
J...ıp dışan c;Lktı. Sokak kapısı öni.ınde dü
füp öldü BCN1 el4.'r clnay~ it'•nıeüi kas
d lMm, Yftll. Haüli de ·ı bu l ~erJ 1Ja ıma 
çıkaran Nebahati öldW:ılÜjll.• 

Bundan sonra, muhakeme, şahidleı·ln ça
ğırılması için ba~ka güne bıra:tJldı. 

Yağmur ve fırtına 

dün İstanbulda 
tahribat yaptı 

fBaşlarah 1 lnd sahilodol 

Birdenbire çıkan lodos fırtınasından, 
yolda bulunan Denizyollarının Ad~lar ve 
KAdıköy vapurları yolcuları da h~yecanh 
dakikalıır geçirmişlerdir. Adalar ve Ana

dolu yakası ~(erleri de bir müddet gecik
miştir. On üçü elli geçe Adadan kalk<1n 
llaltcpc vapuru Köprüye yarım saat teeh

hurla gclebilml.ştir. Vapur yolcularından 
Büyükadada oturan seyyar satıcı Ncsimin 
hamile karısı Viktorya korkudan sancı -

lanmış, vaktinden bir kaç gün evvel hır 
eı kek çocuk doğurmuştur. Kadın Kilpriiye 
~ıkarılınea Sen Jorj hastanesine götürül -
n.üştür. 

Bu vapurdan sonra Adadan harek~t eden 
Ült>v vapurile ancak İstanbula geimek 
mecburiyetinde olan bir kaç kişi "elmi,, 
bundan sonra da Adalardan vapur harl'k6t 
ettirilmemittir. 

Karadeni;:den gelmekte otan 500 t"nluk 
bir motörün mazotu bitmi,, Şile civarıııda 
sahile düşerek: demirlemiştir. 

Maltepe sahillerinde de bir motör kara
ya düşerek parçalanmış, mürettebatı kur
tarılmıştır. Karabiga pa~taıını yapan Uiur 
vupunı Büyükadaya ıığınmı.ş, dôrt buçuk 
aat kalnu.ştır. 

Karada ve denizde nak.JJ vasıtal.arı bir 
müddet itliyememittir. 

İzmit ve Edimede de hasarat olduğu bil
dirtlmektedir, 

an amansız kırbaclarıru yiyen için o ka-
dar mühim sayılmaz!_ 

- Ya ben ne yedim Nejad? 
Gayrühtiyari gözlerim aR;una gitti. Du-

,) 
amanyo u daklarından sol yanağına doğru uzanan bır 

ıt kızıllığın izleri btı.na hoi.18. orada duruyor 
gibi yeldi. Başımı önüme eğerek sükOt 

) ______ ..., 
t.debi tı:oman 
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- Biraz gelir mlıin? .. Küçük bavulun J diğimt ıörilnee ayala kalktı : 

ınnhtarbıı eardrobun arkasına düşurdüm. - Çok me-r i!.. Zahmet olduf .. dedi. 
Onu bana alıver... Fakat, anahtarla bereher uunan elimi 

Onun odamna girmek, bir yabancının de tutmuştu. Bu tutuş öyle ııkı ve kuv
kc..lları aruında gec;-irdijl yatağı görmek!. vctliydi ki, göı:lerine bakmağa mecbur ol

Bu hal beni çıldırtmağa kifj gelirdi! F'a- dum. 
kat. emrini reddedemedJm; dizlerim bü- O da bana bakıyordu; hem de büyük bir 
kü:erek merdivenleri çıktım. d.ikk:ıt ve tecessü~le!_ 

Giylnmlfti. Aynanın kartısmda, taPk3st- Çok yavaş. ıııdeta fı'11tı Ue: 
nın tülünü gözlerinin üstüne lndirınekte - Dargın syrılmıyacajıı değil mi? dedi 
metauldil. Teninden .1.1uın bahar kokusuna, yabancl 

i,ile uJl"aıpr görünerek yalnız batını c;e- bir esans da k11rıtmıştı. Genzimi tırmala· 
virdı: yan, bP.ni eriten bu değişJkHkler; huysuz 

- Şurada Nejad!.. Sana ~met olacnk bir kısrak glbl oldu~um yerde tepinecek 
anıa!.. k1ıdar 'sabımı berbad ediyordu. 

Diye aülümsed.L Ruhumun derin elemini gözlerimden aez-
Yere yüzükoyun yatarak kolumu uzat- mesin diye başka tarafa bakmala çalıta

t.ım; t.iı duvarın dibine kadar fırlamıt olan rak mırıldandım: 
muzib anııhtan ıııldım. - Zaten dargın mıydık?.. Ben sadece 

Üzerinde bir toz bulunmasın diyo üfle· bir ·kırbaç• yedim ... Bu ise, talihinin her 

ettim. 
O, elini elimden kurtardı. Başını hıl1a 

ÇC\'irdi Fakttıt. gö71erinde iki iri damia
nın kabardığını çok iyi gördüm. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . 
Ayrılık: sahnesini keskin hatlarla çizme· 

ğe muvaffak olamıyacağım ... Çünkü o an
da tRrn..-mile şuurı;:uz ve uyuşuktum. 

Teprm aA;lavor, Zülil hıçkırıyorQu. Es
ved kaUa yüzünü ellerinin içine almış, 
merdivenin ,ayaiına çökmilştü .• 
Namık gülerek Zül.ile yaklaştı: 

- JJnydi karıcığım ... Artık yeter... Bu 
kıldar uzülecek ne var? .. diye onu kolun .. 
dan tutarak annesinin boynundan çekti. 

Ben, dudaklarımda iğreti ve taşkın bn 
tebessüm zaptedebiliyordum ... Arkam1 ka· 
P•ya dayamış, acıdan eıiJmiş, bitmiştim ..• 

Zülıil en sonra benim önüme geldi: 
- A!lnha ı!';marladık Nejad! dedi. 
Elini avcumda hafifçe sıklım: 
- Güle güle! .. Hayırlı yolculuklar di

lerim; diye mırıldandım. 
Namık, bir elile karı.sının kolunu tutmuş, 

diierilo omzunu okfayor vo otomobile doj· 

Hlk4ye Kıskandırma zevki 
Küçülen Roma~ya ile dış 
ticaretimizde bir tahavvül 

olabilir mi? 
A!ct.7.ede Romanya ilcaret heyetile mü

tttkcreiere devam edilmektedir. Romanya· 
lılar, memleketimizle daha geniş ticaret 
mİ.UUl!ebetlerine. Prişnıek i~in bazı tekli(
ltt JBpmıı:.kta idi. Çünkü ik1 ay evvel im
za edilen ticnı:et anlaşmasının tatbikınd:ın 

iyf netlCt"ler- alınmış ve ticari münasel:.et-
1'1' o kadar inki,af e1mi'!fir ki, anla,m:ıda 
tavfn etliıcn hududl.:!rı ge-çmiş:Ut. Roman
yalılar tahmin ettiğim!zdnı fazla nı .l al
~dır. F•Juı.t bu geniş nıal mU~dele 
münasebetleri, bliyük Romanyanın tibi ol· 
duju ekonomik tıarthır içinde tezahür <'l

m4ti. Halbuki bugünkü aly°'I anlaflTla
lar neticeı.inde küçülmuştür. Şimali Dob
ruca Bulariıltana,:. Be.arabya Sovyet Ru..
yaya, Tranşilvanya Macaristana iltihak et
mf~.' 

Bunlardan Ik-$3rabya ziraat ve daha ıi· 
y8de mcyvac:ıhk ımem)ek~i idi.. Bcurab
}"'İdii yalnız bizim paramızla 40 milyon li
ralık rrreynı iıttihsel edilmektedir. 

Dobrucaya gelince, bura91 da Rom.ı.nya
nm en 110yük :ziraat \·fi hayYancıhk mın
takalarından bıriydi., Dobruca buq:dayları, 

meyvaları. bilhaaa karptızlan Roman1a 
ıktısadiy<ı.tında büyük bir yer tutmakta 
idi. 

Tranıilvmı7aya ıelince, bura~ Roman
yan1n en mühim endlntri m.ıntalc:13Iydı. 
Kumaş fabrikaları, alhn, gümüş. kömi.ır 
madenkori bu mıntakada telt&oiif •:mitti 
Şimdi en mühim endüstri ve z.iraat mın* 

takalarından ayrılan ve küçülen Roman
yanın, eskisi kadar rotibadclc kabiliyeti 
olncak mı? Daha düne kadar Transilvan
ya, Besarabya, Dobruca gibi roın•akalara 
Sfthib olan zengin ve büyük Romanyanın 
dı' ticaret münasebetleri de o derecede 
geLişti. Bu günkU RomanyacL'l d1.1 ticaret 
münasebetlerinin ne dereceye kad.ar kü
çülecej:ino dair bir hUküm vermek kabil 
ôeğildir, Fakat bu ruilna&cbctler darillsa dahi 
bunun Türkiye - Romanya münasebetleri 
üzerine büyük tesirler yapamıyacajı:ıı ka
bul edebiliriz. Bu hükmü verirken de Ro
manyaya aattığımız ma11ann hangi ınınta
kalard.ı istihlak edilWğini güıOnün~ getir
mek 18zım... Türk.iycnin Romanyaya sat
tıi:ı pamuk ve tiftikler ekseriyet !tibarile 
Bükreşte teessüs eden dokumacılık &ana
yiinde kullanılır. Bu aaı:aayiln sermayedar
ları ara•unda Fransız, Italyan ve numen 
nluııevileri de bulunmaktadu. Bilhaısa Tür· 
kiye tiftikleri Bükreş.te sarfedilmektedir. 
Romanyaya sattığımız diğer maddelerin a· 
rnsında, zeytin, zeytinyağı, tuzlu balık, ku
rll meyvalar gelir. Zeytin, ıeylinya'1;1. tu7-
lu balık, Romanyanın büyük şehirlerinde 
pek az miktarda sarfedilmekte idL Bu iti
barla bu mallann Rornanyadan ayrılan 

n11ntakalarda stırfedildiği viki değildi.. Bil
ha tuz.lu balık, çiroz gibi maddeler. bü
yük şehirlerin lokantalarında pek a.z ınik· 
tarda sarfedilmekte ıdl. 

Romanyadan aldığımız maddelerin ba
şında. pE"trol ve bt'ntin, kimyevi maddeler 
tt•·lın;k.t•dlr ki, hunlarl da bu ün'!tU P..o~ 
manyadan tedarik etmek kabildir. 

Netice itibarile diyebiliriz ki. h~rbden 
sonra dl.f ticaretimizde birinci pl&nda re
len ve bugünkü siya~i tazyiklerin tcsirılc 
küçülen Romanya ile mübadele müna.o;;ebet· 
]erimizde büyük bir tahavvül olmıyacak
tır. - H. A. 

ı~o~sAI 
2/9/940 

!..ondra 
Nevyork 
Par is 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brük.Sel 
Atina 

1 Sterlin 
JOO Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 

Açılq Kaparuş 

5.%4 

Sof ya 
?rag 
I\.ladrid 
Varşova 

Bud.."lpeşte 

Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

100 İsviçre Frc. 
100 Florin 
100 Rayitm<u-k 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kronu 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 !sveç Kronu 
100 Ruble 

132,20 

29,605 

0,!1975 
l,6?25 

13,90 

26,5325 
0,625 
3,175 

ll,13i5 
31,005 

ESHAM VE T AHVILA. T 
İ~ Bankaca nama 
Sivas - Erzurum 2 
Si \•as - Erzurum 3 
Anadolu Dcmiryolu 
müme ·ili peşin 

l\.lerkcz B..ı: kası peştn 
Türk Borcu 1 pefin 
Türk Bor::u 2 pc~in 
Türk Borcu 3 peşin 

ru yürütüyordu. 

8.6 
2fl,09 
20,09 

34 95 
.02.75 
18,75 
20.09 
20.09 

Kısa bir in gözlerimi büsbütün k~pa
dım. Dün)o·ayı simsiyah görüyordum. Ba.
şın1da, kcndimj yerlere almak, gö!loı;iimU 
parçalamak ve bütün kuvvetimle havkır· 
mak cinneti. beliriyordu. 

Bir motör gürültüsü şuurumu iada etti. 
Gözlerimi açtım. Zülal otomobilin cnını 
arkasından ıslak mendilini sallayor ve .}"atlı 
gv1IE:rle gülmeğe çalışıyordu. 

Bu gözlerde öyle bir şey ~ördüm ki!! .. 
Hayır, yanılmıyorum ... J\.luhakkak Zül31. 

Lu) ük bir pilimanlığın ateşiJe yanıyordu .. 

Gö7.lerimi oy::ıalardı, vücudümil kızgırı 
denıirJerle da,flasalardı, etl~rimi do~rasa
lcırdı; gene Zü\Alin beni yÜZÜ5tÜ bıri>kıu 
gidişi, milebbeden gidişi. kadar ruhum ta .. 
zıh olmazdı. .. 

Nihalden, Fahi.reye; 
.. Hatırlayor musun? Ada iskelesinde ko

<'BJ"ola beraberdin, beni gör:nUş yanıma gel
mi~iniz. Bana, niçin Ü7gtinslin, diye ıor

rnuştun. Sana uıun IJjr me:ktuh yazarım 

demiştim. Eğilmiııı, arahası:un içinde uyu
makta olan çocuğumu sevmiştiniz. Sonra 
gOzlerin gözlerimde yaşlanmıştı. Ayrılmış
tık 

Sana uzun zaman yazmak için tcreddüd 
ettim. Çünkü satırlar tertib edebilecek ve 
y<ı~onmış bir faciayı teı..r .... r cümfelf'.'ndire
cek kudn.H kendimde ct'r·r.ued;m. Nihayet 
hatıra defterimi açtım, onu:t aahilelı-rin
(İ.fn aldığım cümleleri adeta k.öpya eder
cesine yazıyorum. 

ol6 6 938: Bu satırları ıiizeJ bir ha2iran 
ayının tatlı bir güniınde yazdım. Gün «ii
zeldi. Çok •vdiiim ark.adaşlardan birirun 
yıptırmı' olduğu kübik vil!anın terasında 
otuıuyorduk. Ad,.ta her yaş9yan kendini 
yozın bu bir rüı'l!ar gibi ge~..?n günlerine 
LırnKmak, onların ara.ccnd"l. uçup kdyl'ool· 
.--ır.k zevkine kapııtyordu. Dü,....n yaprak.ar 
bir anda yerden kanadlarup uz.aklaşıyorlar, 
tii Ctede deniz, tatlı meitrmlcrin rüya.tn
da kayboluyorda. K.Jlları:nı bııılkonl daya
dım Ya eriyip kaybolm.ık. y;ıhud da t-bedi 
rnet-'ud yaşamantn 'llrnn'l erme-k için ken
dln:i unutmağa ç3lışum. Me9u1 rr.uydunı~ 
Bunu hi; zannetm•yon]ıJın. İnsa:nlar h• r 
hal.ie saadet derul~ 011 terkibi hüvıye
tin ı.t~osferinde kaiiı':<r;:ı neden:e onun y;ı
lunlığını anlayamıyorıM.r anlasalar da bir 
temt:llük emniyeti an ur nazarında N&

dt-tin kıymetini ba!U.Ue4Liri>or. 
Üç ll'nelik evlilik hayatımda, gene k-ız

l!ğımda istediğim arzulan'\ tAAakkukunu 
gı>n.iyordum. Evlenrned~ı rii·ıalArmıda bile 
bunları görebilteydim, l:endirtl dünyanın 
en mes'ud bir kr.ali~i zanı•ederdim. Fa
kat nedense tahayyül edilen meOıumlar 
Ju?kikat '*1uktan tonra bu şe'ni.yet kaza
nan hayaller maddelettikçe ruh ye'1iyi, ta
ınnmıyanı, hatta meçhu!ôJ isteyor. Günde
lik bir hayatla yıpratbktan .anra ka)·be
dip. sonra kıymet derecelerini u1Uhiyete 
var dıracağımız yakınlanmızın, sevdiklPri • 
nıirin gözümüzden dü.ştü~ünü farkedenler 
,·ardır. İşte ben de bunlar::lan b::iıırn. 

}'eridi, n~nlılık hayabmızda, bana gü
ne,ten bir avuc alef koparıp gefumit ef
sı:ıncvf bir kahraman gibi telikki ederdim. 
Evlendikten sonra ilk aylar çok: lath geç
çiyordu. Onun saçlanna başım\ yaslaT1 bu 
gümilşleşmiş dalgalardan asil gözlerine do
ya doya bakardım. 1ofevk.ii, serveti, iyi bir 
ahl8.kı vardır. Bir çocuğumuz olmuştu. Ya
vaş yavaş saadetimin ifadesini yalnız yav
rumun goı.lerinde aramata baş:)amı.ı;tım. 
Birkaç ay da bôyle geçti, fakat kelebek 
ruhum yavat yavaf gene kızlık a.rkadatla
runı ara11111ğa koyuldu. Bu arkadaşlann bır 
kısmı evl~nmiş.lerdi. Her birisinin kocasına 
karşı kullandığı 2.eki veya aptalc~ına bu
lunmuş veya diğerlerinden işite işite, gö· 
re göre kopya edilmiş sistemleri vardı. Ara
larında toplantılar yapıyorlardı. O zamar.a 
kadar zamanım ancak saadetime yeterken 
biraz da dışarıyı görmek, dışarıyı işitmek 
isteyor ve yavaş yavaş. bu arzunun hır is· 
tekten çıkarak bir zaaf, bir ihtiras haline 
gelcli"ini hayretle görüyordum. Nihayat Fe

ridle beraber bu cemiyetlere biz de deva
nıa başladık. Briçler, çaylar, danslar .. Ar
tık bu evlilik hayatımız asıl gayesinden 
inhiraf ediyor, kartılıklı aade bir arkadaş
tık. evlilik hayabmız uıl gayeAinden 
Iann hayatımıza verdikleri gölgelerin teai
rinde ikimiz ara"ında aun'i ve tene.ffüsü 
tehlikeli bir hava doğuyordu. Monotan 
hayat, gündelik adi ihüyac ve me,galeler, 
ruhumda meçhullerin kıymetini gün geç· 
tikçe artınyordu. Bilhaaa Selmanm ve 
Türkinın kocalarına karşı kullandı1dan 
, .. e muvaffakiyetJe tatbik ettikleri kuıltan
dırma oyunlarının heyecanlı hikayelerini 
al&ka i)e, sonra. yav&J yavaş zevkle dinle
mcğe batlayordum. Gene kadınlar bunu 
bir evHlik oyunu olsun diye mi yapıyor'" 

lardı, yoksa kocaları kıskanclıklannda haklı 
nııydılar, bunu hiç bir .zaman bilmecHm. Bu 
mu.hitlerde yavaş yavaş aynı hastalığa ka· 
p1ldığımın farkında idim. Çocuğumıı bil
yükannesine bırakıp, Feridle beraber Mı
sıra kadar yaptığımız bir Ryahatte bu oyu· 
nu ben de oynadım. Meğerse Selma ve 'fUr

k.Anın yerden göke kadar hakları Vartn1'· 
O :zaman" kadar hiç de duymadıj:ım he-
yecanh bir zevk beni sarıyor, Feridin üz
gün hali bana taze bir hlssin hcyee;ınlı 
sarsıntısını veriyordu. Nil aahillerinden 
İ<stanbuta döndüğümüz zaman, Ferid adeta 
hasta olmutlu. İçimden ona çok acıyordum. 
Fakat kı.skandırmaktan da vaz geçemiyor
dum. 

Bir gece, büyük bir balo vardı. Davet
liydik. Selma orada bana bir ıenc tanıttı: 
Necdet! 

Necdet, hakikaten güzel bir gencdi. Ha
ni denizde yükselen canlı, haris, sarsıc1 dal
gLhır vardır; onlar gibi tesirli ve ruhı;. s.:ır

sıcı ... 
Onu Feride tanıttım ve: 
- Necciet bir istikbal, dedim. 
Gene <idam gözlerini gözlerimden ayır

nııyordu. Balonun devamınca yanımdan ay
rılmadı. Feridin gözlerinde yeis ve elemin 
zaaf veren bir titremesi vardı. Hi81edlyor-

yı~amak islPyorum ... 
Neden hili gögsümün üstünde kalbinin 

atışınl duyuyorum? .. Neden hilô dudakla
rımda dudaklarının ateşi yanıyor? .. 

Bu ate-; hiç sönmi:rec:ek mJ yarabbi? .. 
l\.iC':zarıma kadar ve daha öte ta.rafta da mı 
devam edecek? .. 

O bu evin içinde doğdu ... Çocukluğunu 
ve genC' kızlığın1 bu çatı altında geçirdi.M 
Merdiven tırabıanlarından birlikte kay
dık; bahçenin ağacları arasında birlikte 
kosuştuk; büyük ma!llanın sarı abajuru 
altında birlikte ders çahttık ... 

Gene kızlığının canlı ve taze hatırRla
rır,dan başka, her tarafta, çocukluk haya
tının nıa!'uın izleri var ... 

Allahım! Ben burada, onun zevkini, e· 
meğinı, koku!!lunu taşıyan, onun varlığı~ 
na delil olan bu yadigir koleksiyonu ara
ıında naı:al çıldırmadan kalabileceğin1 \le 
yrışayabileccğim?.. Nasıl??.. Bana biraz 
kuvvet, biraz tahammül bağıtla!..• 

Altı a ene aonra .•. 

Bu fellikcHn beni öldürmeyişinc şn~ı· 
yorum ... Nasıl muntazam nefes alabıliyor, 
a:örilyor ,.e i itiyorum! .. Nasıl, eskı<len ol
duiu gibi, evin i~inde sessiz dolaşabili
yorum?. 
Allahım!.. İnsanlara verdiğin tahammül Akşamdan beri sıkı bir kar yatıyoı du. 

kabiliyeti meğer ne son~uzmu.ş!.. Tipi, kudurmuş gibi bo,Jukta dönüyor; 

Y 1 1 1 · b .. t.. k k dallardan, saçRklardan g .... en fırtına kor· a nız ığın acısı gön ilme u un or ~e- -~ 
luğile abRnıyor .. , k~ne ı!lllıklar çalıyordu. 

GeCE"lerden de, gündüzlerden de nefret 1 Izmir, çok müthit bir kinunuaani eeeeai 
ediyorum... Başımı alıp uzaklara, bir da- ya'8makta idl. 
ha dônillmiyen u:mkbıra gitme~ Zülilin Bir çeyrektenberl pencerenin Ö'llinde 
bulunmadığ~ nelu almadığı dunyalarda duran vo hareketaiz dqarıyı ııeyredea aenc 

YAZAN: ÖMER NEJAD 

dum ki Ferid üzgündü, fakat bir ~~ 
yapılacak en küçük bir lwkanclık ıti111 

nın doğurabileceği vahim neticeleri evvt
hnden anlayabilen zeki ve olgun erkek.le~ 
dEOndi. Fakat, bilmem neden, ona muJıakl' 
bu itirafı yaptırmak benim için bir ·"~~ 
h.1tti bir kadınlık gururu ve hatta bit • 
zeti nefis meselesi olmuştu. O, her şeye 1:J 
men hislerini açmamakta ısrar ediYO ıı. 
Yalnız J(özlerimiz. konuşuyordu. Onun giirı: 
den güne Necdetle büyüyen arkacla~t 
mızın öniınde eridiğini, üzüldüğünü aCJ.~1 
("örüyor ve m~ğlübiyelini itiraf etnı ~ 
bekl~yordum. Iltimiz de gururları 

1 
. 

Zf"rresinden aşağı inmek lstemiyordı.ıJc. e .. 
rid çok dalgındı, çok musta.ribdi. Her ot 
dense mukabeleye geçmeyi de i.sterııiyof: 
du. Son günlerde, muhendi.s olarak ç..W 
bf;ı fabrikadan geç gelmeğe baflarnıfU:b-

Bir gün, Feridin aza bulunduğu k~lı.1 ., 
de Selma, Tilrkin, Necdet ve daha bit): .. 
arkadat1a beraber çay alıyorduk. 111~ 
dışarıda bir gürültü oldu. Kapı açıl'?· .ı:!:r. 
ri)"e kanla bulanmış bir sedye getif'o.'-·. 
Yan yarıya açılını, bir örtü albndaP ~~
ridin kanlar içinde yüzü görün~Y~df\\o 
Ne olduğumu bilmiyorum. Bayı1J1Jlf"'" 

Kendime geldiğim zaman anlattılar: rod'! 
O gün Ferid. fabrikaya, mutad )" 

sanünin başlamasından evvel .geJınlt; .. ~ıı 
yorgun ve dalgın görünüyormUf. SıJ ;,. 
ihtarlara rağmen fabrikanln bozuk rn~. 
neler kısmında saatlerce uğra.şmış, amt • 
Jer ve ustabafılar öğle paydosuna çıkJlll.! 
lar. O fabrikada kalmış. Biraı aonra ~ 
bt-tçi usta, fabrikanın bozuk tnakineler; 
mında bir infil.ik ifitmit. yetlttigi :d pla.f 
Fcridi büyük kauıının önünde ~ •et 
lr;inde yatıyor görmüş. Etraftan yetlşe~ 
b~r yangın baflangıcına mahal vernı ,. 
atPşi .öndürmüş.ler. Fabrikadan g~I~~ 
çok üzgündüler. Mühendislerinin on r' 
dövünii.vorlar, ağlatıyorlardı. Ark'l~f' 
gözyaşlarını ıap~emiyorlardı. O anda;: 
taya hrlamak: clşte mes'ul, mes'ul be ., 
basit ve çirkin bir kapris için onu be" ~' 
dürdüm. Parçalayın beni, öldürün ~ 
diye haykırmak: isteyordum. Feridi k3 
dılar. , 

O günden itibaren evl detıştirdim· ~ 
dl ne o muhiti isteyorum, ne de bayat (ti 
imreneceğim kimse kaldı. Feridin bJ tc" 
yegine yadigarı olan çocuğum, beniıP _, 
sellimdir. Kçk.1 hatıralar ve yürümeğe ~;. 
layan yavrumun tebenümJesi arasında ,.. 
yccanı kıskandırma ı:evkinde araman_~ jet 
ratbğı manevi mes'uliyetimin yükU J 

RÜn beni biraz daha fazla eziyor.. ,,,,,,/. 

Milli Şef 
V<e 

Genelik 
Teşkilatı 

f Baş tarah 1 inci ııaiıiled•' 
açılma töreni bu gün bölge merl:~ı:· 
!erinde kaza, nahiye ve bir çok k~~ 
lerimizde yapıldı. Genelik, bu 'fU • 
davasına heyecanla iş.tirak etti. Geri~. 
liğin fizik ve moral yetişme.sini .. ,sg~ 
lıyacak olan bu fa~liyeti:n, yu)c,jf .. 
Başvekilin husu!i.İ müzaheretine rns' f 
har olması memleket için büyük bit 
istıkbal vadetmektedir. 

Bu v~ile ile teşkil.itunı:zın \.'e gcJlC"' ~ 
liğin sonsuz saygılarını arzederiı11· .... 1: \ 

Beden Terbiyesi Genel Dircktoı .. ( 

Cemil Taner .... ; 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlü$ ·~ 

Zarer bayramı ne,·e~ine, ır.ııcli . ı• 
grup Ye kuliiblerinio açılma töreıı 1" .• 
inzimam.ını bildiren telgrafının jftJ 
barla aldım. l\luvaffaki)'etler dileri:, 

B-.vekil: Relik SaYd 
Doktor Fikri TWer ıi 

Halk: Partisi Genel Scktett .. 
Cumhuriyet hükümetinin ana y,Jtl 

sına giren büyük prensiplerden il~ 
alarak vücude getirilen genelik J<tıl~, 
ve gruplarının vilayet, kaza ve ,., .... 
hiye ve bir çok. köylerde açılına ~v 
renlerinin bu giın yapıldığını ve 
hareketin Partimizle Ulu Şefi e~ 
fında yekpare bir külle gibi birle~. 
miş olan Türk geneliğinin coşkun ~. 
zahürlel'ine vesiJe teşkil ettiğini jlJ 
gılarımla arzederim. , 

Beden Terbiyesi Genel Direk.~ 
Cemil Taner 

Sayın General Cemil Taner . ,.O 
Beden Terbiyesi Genel di~ 

Ali 1" Açılan r•nclik kulüblerinln rnet' rı· 
öncühiğünü7Je mcs'ud n.,.ticeler ,,c r 
ceiJnden mutmain olarak ~tik~" t' 
min nıuarl•rla bakmakta olduğtl~ 
bildirir, sevgi ve saygılarımı surı """ 
H•lk P•rti~i ~nel Sekrett"ri ı;rtu 

ınob'u'IU Dr. Fikri Tü•~ 

~ 
kadın dön_dü. Sobanın yanındaki g•"~ 
tukta denn hır ınütaleaya dalınıt ı 
misafirine: f. 

~ ~ükra?I dedi. Bu havada NaınJll~' 
lecegıne hıç ihtimal vermiyortlfll·'" ~ 
bulda havaların daha berbad gittilifl~f 
her halde yola çıkmayı göze ,ırrı 
dtğil ır.i?.. ~· 

Gene mi~afir doğruldu. EIJndeki rıl ~ ~ 
ayı dizinin üstüne bıraktı. DüşÜJl'e J 
tavırla: rı.?. 

- Ben de öyle unnederim, dedljçorl"~ 
&y ıhtiyatsı:r: hareketi sevmez... ~',/ 
rüya görmektense, uyanık yatınııY1 

eder... 'plly 
- Gideli yirmi gün oldu... il• ,.,.,, 

içinde ır.uhakkak dönmek ıa.sav-vıl .J' 
bulunduğunu yazıyordu... ~

- Barometre, tasavvurunu deliır 
onu mecbur etmiştir ... 

- Fakat işlerini tehir 
- Hiç üzülme! .. 

- Fırtınadan korkuyorum. .. 
çıktıysa!-

.ı•' - Tuhafsın Zül8l!.. Hatırına ıı ! 
getirirsin!.. 1'1~ 

rı" .ıl 
Gene bdm tekrar camdan dıf' ~):ti'~ 

retmeğe bQ.fladı. Katları çatık, tJtf 
endi~liydi. Güzel yüzünde hafif 
gunluk göze çarpıyordu. of'.,/' 

Biraz durduktan sonra tekrar ~l 
(&rı.ıı>1 r 
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Barbiıı l inci 
yılı bitti! HARB EKONOMİSİ 

Macar muamması 

çözülmüş müdiir? 
İngiliz resmi tebliği Y UZ, H UYU N AY NA S 1 O 1 R: 

liarbaoıır k il' 1 . 
ııı tetkik "''. e a ıyet er edebıyatı· 
ki "" e vakıt bu!dunuz~a bilir<:İnİz 

Hava ve 
tcbligi: 

Anava~~o~::et2N~~~~ KU~URLARIMIZI DÜZELTELİM! 
ı Una ·ıı ' deler· rnı elleri ara~ında «n1uahe-

b•r·•tnt' tekrar gözden geçirilmesi• 
~e ı ao · · 

""ı n Yllmı senenin baıhca da· 
tor~~· bu davanın mihrakı da Ma
ıit, nıi~liol~uıtur. Trianon muahede
ı.., Ç k bunyeden koparılmı, kısım
dan y 0 

• Slovakyadan, Avusturya
Rer/ I Ugoslavyadcın ve Rumanyadan 
dolon' Dıak. gayretile Macarların fay
"- htnak ıstemiş: o!dulı 'arı vesile1e· ••q •dd" 
t•rna .1 ve hc5~bı yoktur: Zaır.an 
Avııı n 11Yasetlerini değiştirmişler ve 
törn, P.•

1
da hangi devleti kuvvetlice 

.,,..,, u~ ""•• ona temayülden kaçın
d·- ''ı ardır. Ruslardan Fransızlar-
"''' n ·r ı , llıanJ daı ız erden, Türklerden, Al-

Bu sabah erken düşman tayyareleri 
Timcs manSRbı civarında İngiliz avcı tay
> areleri ve hava da.fi bataryalıtrı taraiın

C.an kaı"fıla.runıt ve muharebeyıe mecbur 
tdilmlştir. Dll çarpışmalar esnaslnda Kent 
eyaletinde mUteaddid noktalara bombalar 
atılmıttır. 

Ö~1cye doğru ayni noktaya yeni hücum
lar olmuştur. Bir tehirde bir )2;araia bomba 
duşmilş ve burada yangın çıkmı";"tır. Diğer 
hir f('hlrde birkaç ev clddi hasarı:ı. uğr3mış
t!r. Raporlar ölü ve yııra1ı adedi:-.b fg7!a 
o!madığını göstcrmf'ktcdir. Bir şehirde bir 
k.:tç ölü vardır. Ahnnn raporlar3 a(')re 
btıgiiı:ı 25 diişman tayyaresi dü11ürüJmü1-
tür. Bunların dördü hava dafi batat) alaıı 
t·ır:ıfından düşürülmü,tür. 
Arcı tayyarclerimizden yedic;t kAyıbdır, 

fakat pilotlardan dördü sa§: ve salimdır. 

• • llıtd:;; •n ve ltalyanlardan sırasile 
töre b'u.rnınutlar -ve muhatablarına 
lırıd~ ır~~ l~lavlıgın dostu oldukta- Londra 2 ( A.A.) 
lıkel'~' dtgerıne sıkıntılı günlerinde Ha\'a Nezaretinin ieb1iii: 
k1.41"-e ,~ardını ettik?erinden, bir baı- Dün ha\·a bombardıman kuvvetl~ri dü'5-
lı.ın, ll.«dın ve ilim verdiklerind~n, manın İst-nburı ve Schipol tayyare mey
l'Jnd •Ynı ırkın mensubu bu1undukla- d.ınlarına taarruz 4.'tmi'itir. Bütün .-ece bom 
lirı ~k'. b~n.a bölüm tanJmaz bir har· t>ardıman la:t'fareltrlmi:ıı Alnıany;ı.. İfalytt, 

~ ıb llolanda ,.e Fran .. a üzerinde genı'i harek:ıt-
~İin tarh~~! aayıldıklarından ve hü· I• bulunmu,lardır. 

lriıti ~nyaıına da islamlı;a karii Alınan)·ada boınbardıman edilen hedefler 
}'ıpttta.nlıgın deva.Jnlı müdafiligini ar~ııında ~lünih, Shıt~l\rd ta~ yare fabrikala 
lııiıı, d~rından bahiste beis görıne- n, Ilanov, Ludvig, ltarl'n ,.e N'ordcnhan 
• .- r ır M · ah · ı ı · • -· · I "itıe • c.carıjtana sey at etti• Pl' ro ll'!>t'>nh, &A.'.'lpziı- ve Bııtcr emd ınti-

1\ıtı hatırlaraınız ki turizm teıkilatı- Jı;mmnt fabrfkıtlan, Emden'de Sf'~Ti ... erain, 
k, Olobüs?erinde tercüman kadınlar, C'111: ~1 t'lektrik fabrike,-ı, Sö;t ve J\fnnheim 

p~<o.larda • I dükk. la d 1 •na ht.,yonlan ve dljer bır çok t•n 8 ..., 11.hcıJ0 • . nıa.ıa1cı ar, an r 8 Utnsı·onfarı vardır 
'- ' •ıze b" il k S • E . · . "'tıru ın yı ı aınt- henne ltah·ada, Torino'da Fiat tayyare fabrika-

0 ott A db' ·ıı·. . 'Ylhd t' . • vrupa a ır mı etın lrtn Vf' ~ofanclovanl'dekl Marelll manya-
oldu ~' ını naııl aıırJarca temsil etmiı to fnhıikası nluvalraklyetle bouıbar~ 
Odani:llnu anlatını~lardır, ve aiz aece rdilm~tir. 
\tad 1~ , ~ekildiğiniz zaman, akşama ~~ n.ı gt're, ~ahit muhafaza tavya~led
hi, : lfı~ıp dinleıniı olduğunuz tarİ· mıı bır ~~JMan deniı~ltısına ve P'ran~ın 
t L akttı ih ·- 'k d" hik" 1 1 ş:arb snhıhndl', f.nr,·nn da bulunan torpıdo-e."-a , saı, ı hsa ı aye er e . .. · 
ııı. tnların d b • • İlotlar u~ıı:une •aarrut.lırda bulonmnşlarıhr. 
~,~dlya, k famataıın an ~ynınız llülün hu hareUfta.n tayyareleriınlz nyl-
t~lfltıj 5. •. ~baha kadar. ~abuılaı ~'"'7. dOnmü~Jcrdir. Yalnu bir tanesi Y<'rc 
~... . ' ınrzdır. Macar revızıyoncu- ın<'rkf"n partala.nm1,-tır. 
• '" .. t. b .. 1 
"hi al oy e koıkunc bir mistik ha· Al .. ..... 
~.h7•1tı ve bu miıtik karııaına da man resmı tel>lieı 
a~ ıi "';<a küçük itilif çıkanlmıştı. Berlin 2 ( A .A .) 

Evet., yilz huyun ayna~ıdır. Bu size belki 1 geçmek gayet kolaydır. Fazla tüyleri "la· 
garib gelecek. Fakat bir dakika dütününüz rak kaşların arasını açın. Tüyleri almadan 
ve dostlarınıulan ba7.llarının yü~lerini ha- evvel biraz masaj yapınız. Tüyleri birer bi
tırlaymız. Onların yüzlerindeki bir çok hat- rer aldıktan sonra da kremleyiniz ve pud· 
l•r size karakterleri hakkında çok '}eY söy- raiayınız.. 

D - GÖZLER: Parlak gözlere ıahib o
lanların karakteri net'elidir. Gözlednize 
her gün banyo yapınız. Onlara itina ediniz. 
Makyajınız bittil}i zaman kirpikler!niıden, 
kaşlarınızdan briyanUnll küçük bir fırça 

lemez mi? Yüzdeki ifade1 ~bibi hakkında 
iyi fBhadet ettiği zaman bu hoşa gidec~k 
bir şeydir. Fakat bir de öyle sözler vardır 
k.l kıskanclık, hased daha bir sürü fena 
huyları tebarüz ettirir. İıtte yüzlerinden bu 
gibi şikiyctlerf olen kim~eler kusurlan-

geçiriniz. 
nı düzeltmeye çalışmalı, yüzlerine herkes-
ten fazla itina etmelidirler. •!.., ~••ı e.nloımayı vücude getirmiı 

'\t1120 I tko.S:ovakları, Rumenleri ve Alman orduları bafkumandanlıfl tebliğe- A - ALIN: Genle bir alın zeka ifade e-
~ki ~ av)a~ı dinleseydiniz on1ann da diyor: der. Geniş bir alna sahih olmak için eaçla-

E. F. - DUDAKLAR: Büyücek bir ağız 
iyi kalbli1iii ifade eder. Ejer dudaklarınu 
fazla küçükse aiıınızı boyarken ruju biraz 
taşırınız. Bilha&Sa üst dudıığı yayarak bo-'-l.tnıı •cerıstandan toprak ve nüfus Alman denizaltı gemileri Şimal denizinde nnızı dalına arkaya doğru tarayınız ve 

~llıltıhı 01rtıaktaki haklarını ispata ya- iki İngiJJz torpido muhribini batırmıştır. alnınıza aabah akşam iyi bir kremle uğuş-
bUıu.. "Ynı neviden deliller önünde l erJlllde muharebe ve avcı tayyare .-rup- turunuz. Kırıtıks.ız •lın gençliğe: de j'3 -
L. •1\Jl'd l;ı.n Ingilterenin cenubu fal'ki~indo İngiliz rettir. 
"'-lıttı, Unuz. Meseli., ıon Viyana hava kuvv~tleri tesisatına kal'fJ hi.icumlan-

yayınız. 

G - KUVVETLİ BİR ÇENY.: Sahibinin 
karar 11ıhi.bi, enerjik bir k.imMt oldui;unı i
~arettir. Eğer çeneniz yumuşak, eUeri biraz 
ge\.-şekse hafifce ruj sürdükten sonra pudd.,_ I karariıe üçte ikisi Romanya- n~ devam ebniştjr, Apingdon, Kenley, B. C. - KAŞLAR: Birbirine yakın kaş]ar 

O)'r\ l 1~rak Macaristana verilmit Brggin - HilJ, Brilinır. Hew, Klngs ve kukançhk Uade eder. Bu kusurun önüne 
li\~ .\rranıilvanya •yahud Rumen di- Ltmtne tayyare meoydıınları hanxarlanna ..,...,.. ___________ .._ __ _,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.. ___________ ,,,,,,,,,,,. 

~~ 01dtaJ .. Rumenlerin ilk zuhur et- \'e kamrılanna tam i•betler vaki olmuf ve 

ralayınız. 

4ı;nl doktan yerlerdi ve buralarda Lunlae kmn•n yalulmlfhr. 
"lıı.,n•r, illiriyalı ve Trakyalı soylarlı Htioumlor esnasında. Alman havı gnıp-
t "'• la larının yuk.-.ekliklt""nnı bir kere daha ispat 
\fe..,lid etttı~etic~sin~e Rumen ır nı rttikleri hav• muh•rebeolf'ri olmuıtu.r. Ge
tl ~lt 1flerdı. Bın sene kadar .ev• c~ ınuharebe f(rupl11r1 muvaCfakı.y~tl• Li-

"'d••I' ••lar tarafından İfgnl ~dılen 1 
\orpool. Swan eabristol ve Gh.•tlıam liman- O Mektebler, kllablar 

~•lnı.ı. de R.uınen un&uru ckıerıyette lıınnı bombardıman elml,ür. In•Hi• lim,n
olrtı k . kudretini göstermiıti. Doğru Ir.ı.rına mayin atılmasına devam oiunmuştur, 
~l'n~ ikt~ eden 1910 sayımı ra .. ~üşman ta.~yarelf'~ dün M~e yenir!•n B@r .. 
ftı t111a b-'- lır b I dak" nü hne ve dıg!"r şehırlf're hucuma if.sebbtls 

~llrı '"'ı ıa ur• ar ı - 1 d' d fi ba . 
•• Yih:d 5 . R 28 6 rtml• ., or. Hava a loryalmnm iyi 
"'•«ı e 3 8 ı umen , sı -d ı · d d .. d f \'e 10 .' • kal tt"u ;ı aflın sayesın e uşm11ın tay.\•areleri 
~' tl'ılJbtel' ,2 il Alman, rırrı ~nı b,j_vült Bf"rlin sahasında bomba atmRğa mu
~ .. ;.,. İf ır~lardan~ı. Son tak•~ vı.rfak olam•mışlardır. 
Yon ~ "'1•carıstana hır buçuk mıl· Almanyanm diJ!er noktiılarm~a yalnız 
'I~~ ~evredi!digine göre, Ru- ~eskt"nlr.:e bazı has.ar y~p1lmı,tır. 1.1aRJna
le,YYii iddıalarında haklı oldwdan fıh lılçbır yerde asken hedeflerde ıı..r 

I' d etnıekted" volttur. Dün düım•n ceman 62 tavyare 
d~- lltaı, hak ır. • I hyb<'t.,,ifllr. Runlılrın 52 .ı hav. muhare-
" tu. 21lJtıanI ve buk~a nayet o un- bel.erinde ve 1n t.ın•ai yf'rde Uıhrib Pdi1mif
L baJı0 kad arda dcgil, akıamdan Ur Yalnız 9 Alm•n tayyaresi kavıbdır 
.. ldtrı\ ar devletlerin ortadan • · 

d.. 'P bir • d AFR iKA.DA. Ott '-t l ııyasi toplantı esnasın a 
r,~ nı·ıtr ık hir protokol imzalatıla-
d••irı, 'J0

"lara vatan değiıtirimiği o Al R B •i!•,.,y' deyiz: lıte bu ıefer de Tran· l1l 
lıtdi:ıeı" W, ~umenlerin baıına gelen • 

Mekteblerin açılmasına bir ay kaldı. Bu 
meselede bu senenin diğer senelerden bir 
hayli farkı var, Mekteb demek, kağıd de· 
mektir; kitab, defter demektir. Kiğıd kıt
lığının çarşaf kadar gazetelerimizi ne hale 

getirdiği gözümüzün önündedir. Bu kıtlı -
im bir de mekteb kitablarıru cıhzlatına!'l 
pek acı olur. Vik.ıa ?ı.laaril Vekaletinin bu 
işle meşgul memuru İstanbulda kitabJa.rın 
buılmakt. olduğunu söylüyor. Gaı.elelerin 
k3ğıdını pek düşünmeyen İzmit kiğıd fab
rikası acaba mekteb kitabları kiğıdıru te-

min elmif midir?. Böyle olma~ını temenni 
ederiz. Fakat iş bununla bitmeyecektir. 
Çocuklanmı.z için kitab kadar k8ğıd ve 
defter de lBzımdır. Geçen sene kiğıdın ki
losu yüzde otuz, kırk arttığı bir sırada yilz 
paralık defterler beş kuruf8, çıkmıştı. Bu 
sene kiğıdın malUm pahalılığına bir de ih
tikirm inzimam etmemesine bakmak Veki
lctin borcudur. ~'n••t aca~: h_u •• •ur~tle .~~car mu· ı ltalyan resmi tebJigı~· 

bilyiik çozulmut mudur? Au· 1 O 189Brrufun bir 
~ hıt aı.· Macaristarun kuruluıu· ltalyada bir mahal 2 ( A.A.) 
"''4t ' ıd oluyoruz yokaa e ki .;..;.;~--~--.;;;.;.;~..;:-!,.:.:.;::.:,:!_ 
iıı "'Y• _ M . ' I I Italy.an umum! karargilıuıın 87 numaralı 
1 . tı\Uı • • acarıstan mparat~r ll" tebl:.ı•· 
"li .. Varısı im.. . h k d ~ı. . 
«! >iüt AI ljteııne are et e en 4)ü~nuın tan·arelen, evvelki gece Sar _ 
~illı Yiik hlanya kendi ıa:releriııe 1 dunya fizerlnde uçmuılar •• g.lifigüzel 
~"İJon I ·~lınek Üterken Macar re· kır~ara bombalar almlflardır. Tayyare dah 
~l!;ı,, 1 cu Ugunu bir baıamak gibi mi bataryaları üç düşman tayyaresini düşür-

11,, ıo.ı,:•r_? Viyana hakem protoko1u m~J..,.dir. Nüfuoça tel•lat yoktur, hasara! 
~hl "'ıstonda ve Romanyada Al· da olma!"lflır. 
lıı "'• hir tak h ki k Gone Isvlçreden gel<n diğer bir tolum toy 
l'tı 0lfllasına ra ... mı 8 ar tanınma ... yareler, Ptemonto'nun ve Lombıırdia'run 

l.lthede) . gmen bu merakımızı haıı mıntakalan üzt"tinde uçm\lf}ardır. Bu 
~'•i da erın tekrar gözden geçiril.. tayyareler, derhal İtalyan tayyarelerile tay-
"'k vaaının d'· f il · k b tn d h ıger ası arma ıeçı- yare de.fi toplarının mu a ele.sine maruz 
Q t\itıı ~ • vuzuhla İzale edeıcek ve ka.!mışlardtr. Ditıman tayyareleri, mefruz 
~~·1'\İıı,_·"rı beklerken bir ıuali dtıııha hedeflerine ula~adıklarından Varese mın 

1
tden geçireceğiz. takasında bir kasabı:ı.ya dôrt bomba ve muh 

t>ıı' iki ay i i .' tl'lif mevkilere 'aydınlatıcı fişekler atmış-
• l olan R ç nde aeıaızce parçalan· lnrdır. ~faamafih nUfu.sça telefat olmad.iğı 
~· oı.u,. ~manya eski toprakların- ı:ihi. mühfm hasara! ta yoktur. ' 
.._'uını nıhayet huzur ve ıükiına İki İtalyan k,,.ıı uıyyaresi, hareket iisle-

11 Uf tnudur? rine avdet etmemiştir. 
lı.;b~darı da fÜph ! k • • Topruk"un 116 numaralı bültende balıoolu-
Old tıı bitrn · . e. e meme • ıçı? nıı.n bomhardımanı esnuında bir sahra has

\tiı.rıu .... ~ 1/"e ~hraalann dınrnıt tanesine bombalar i..Nbet ebnittir. Bir kiı,i 
l'i ~'•ıl h" 

1 
ms~ lazımdır. ağır surette yaralAnmıştır. 

t? oy e hır zanda buluna bili- Donanmanın tayyare dafii batuy•ları, 
bir düfm.an tayyaresini dü,ünnütfür. 

hizmeti de •• 

Resmi d•irelere ki - I ıİ *·ı J;lt,;~ 
jıddan tasarruf için sı· ~ \ l '# 
kı bil' tamim yapıldı. ~ .. 
Artık aynı dairenin ~ J 
i1cl tubesi arasında bir 
mesele için kuşe k.a ~ 
ğtdlarile, p&rfÖmenler- -. - · ... ~ 
le muhabereler .yapıl-~- ~ _ .... ~ 
mıyacak: Bu ışl y<· v· .. / .. 
klıçük kiğıd parçcı --~ 4 
lırı, yahud dairenin ,.,_ 

~ Na•uhi B A Y D A R Şimali Afrikada dü"""" tayy.releri Ala-
~~ aoua'ya 80 mil mesafede ltiin Hıırm.il ada- U S"a oına hü<'Um t•şebbüsünde bulunmuşlordır. o Bir köylün n 
l' ~ ·AH GAZETELERi 1 Bir tayyare dilımütlür. MürettebalUldan 3 _d_e_m_l_r-le~r-1--

telefonları görecek. Zamanın icabları, za
ruretleri yüıündcrf artık her idare şube
!lne, hatta her eve ve ocai;a giren tasar
ruf fikrinin birçok. hizmetleri olacaktır. 
Para biriktirmeye, yarını, çoluğumuzun ço
cujumuıun akıbetini dütün~ğe •lışa:ca
jız. Fakat bilhassa resmi dairelerdeki şu 

ki.lıd tuarrufunun büyük bir h.iımeti ola
cağını sanıyoruz ve bunun misalleriıU ~e 
biz. tahsan gözlerimiz.le gördük. Kırtasi
yecilik kısmen kalkıyor, işler daha çabuk 
görülüyor. Ej:er kırtasiyeciliği tam11men 
kaldıracaksa gaıetelerin büyük z.arıırlarına 
rağmen kiiıd k.ıUıiJnt çok evvelden temen· 
ni etmemek bir ha\a imit mei,er,_ 

~IRı~------...;...ıııklşı e•ir edilmiıtir. 
t~tı;~R Diğrr bir di..ışı1111n tayyarf'si de hafif hua-

tıı.ızı ER· rafa. sebebiy•t vennif ve İtalyanlardan ve 
l{.c\8 ·. ıs .. l\tt;KA ''EMETİ Dl:. PıtU· )·erlilerdtn 8 ki•lnin yaralanmasına bais ol-

f.J_t.;.sı DE ART&UŞ GİBİ .. 
G ınu4 olan bir akın esn•SJ.nda Aaısab'da yere 

tbu"<i ·ont::-.MEKTEllİR dütnıüttür. 
:: t'fp~~ z•de Velid .ingillı1erln. Fran .. ı::"IA::v•e...;e;;d,;;y;,;o~r-v•e-d-iy•0•,-lti·.,-------
\o tlGhi"ttnl dekf elim hiidlıelerdt'n ve feci 5 h ı 
' ' erd 1.._ : u a rft"" AlmanJann Jrışt.n eTI·e l Jn .. '•I CJ.anc• L Crh'C'.d, gazJeri çok. açııdığına 1Plltr•ı i • ül • h 

t ı gU\'V 1 ~ 
15 a akkındaki tauvvurlan , .e 

~~Ya bq etl,rlni bazu!arına ver('rek fi &nlıtrı lc:in arhk _tatbik kabiliyed kalmn· 
1'ıGJt tıt, li.zırn ladı~larına artlk fiiphc el- ını~hr, denilebilir. Ihrac ve l!itli har~keti 
~ Jbij. İeyid gcJıyor. dedikten &onra bu l•u ~e )'&pılarnayınc-a dı onun ~lecek se· 
in Qf, lrıgi)Jzl ~ecek ban müta1ealar şıra· ."(" yapıl~ııı"ı hf'men hemen büsbütüa 
ı.~4heıtde ~- n muka,-emcttC"n ziyade ımUn harıtine tıkar. 
ct tıh~:tn.rıı- Roatttdikltti şiddet ve sav ... i1te" tn~~z mukavemetinin artınası ndn.n 
.ı._ ili aöv1· ıyetJe lelitkki etmek icııb ede- bu gun 11;1n hu ulc gelen netle- lmnd .··· -..lblll . IY('n nı.uh . .._ ,.,, 
~. rı rne besi arrır, Almanyanı'l can iharet ıörünmrktrdir. Bu netice kaf'fııtnda 
İflt k~ıerin~ nde olkn bir çok sanayi Almanların yeni bir dü ünceleri, yen1 tcd
>in~b.l.eri11 

1
, 0ve fabrıkalarını tahrib eden birlf'ri olup oJmadıfını be - f U veya bu 

lfl ınrın g rk 
daht. 2.1. d e~ ı C;"e mukavemeti'! - a:aıctt"Tiln ~ahsi takdir ve tahmini değil 

Ya eleıeeeği mütaleasuu da ancak mU.pel biclisat ı111terocekür .. 

Adana civarında blr köyde ilk mekteb 
yapılıyor. Fakat mektebin hali. tamamla· 
namamasına aebeb demir bulunmaması, 
piyı.sadaki demir kıtlığıdır. BlUIU gören bir 

kOylü hemen evinin bahçesindeki par
maklıkları1 penceresindeki demirleri IÖ

kup mektebe hediye ediyor. 

Altının hiç bir kıymeti olmadığı, arbk 
aJhnla iş gôrülemiyeceği iddialan var. Bu 
iddialan tevsik eden memleketler de yok 
dE:ğildir. İşte Almanya ... Naziler, bu hnrbi 
kazanırlarsa altının bir demir parçasından 
farkı olmıyacağınt bile söylemektedirler. Bi
naenaleyh yeni zamanda kırk yıllık Jtltı

nın an'anevi kıymeti sarsılmış değilse bile 
milnakaı:ıa mevzuu olmuştur. Fakat demir 
öyle mi? Almanlar durup dururken Nor
veç h111r: inl ne diye yaptılar? Oraya, ka
ralaflarııı, kayaların aruına binlerce u -

keri, donanmalarının en mühim cüzüleri
nl feda etmek pahalllla ne diye çık1rdı
lar? Hep demir için._ 

Binaenaleyh altın yüzüklerini tayyareye 
teberru eden vatandaşların hamiyeti mü
nakaşa edilemer.se de Adanadaki köylünün 
verdiği demjrlere, her noktadan daha bü
yük bir kıymet vermek lizımdır. 

o Bir senenin hesabı 

Bir senenin zararları hakkmda bize ve
rilen rakamlara göre İng:Hlı1erin batan ti
caret gemisi 1,158,762 tondur. Bu İngiliz
lerin verdiği rahm. Almanlar bunu dört
le, hatt.i ~le z.arbediyorlar. Halbuki res
mi İtalyan ajansı bu miktara ancak yüıde 
kırk Uive yapmaktadır. Yon! iki milyon 
kadar bir t"IY 

Doğrusu bu da olsa İngiliz ticaret filosu 
21 milyon olduğuna göre, hele İnsıiltere Al
manyanın kucağına düten zavallı küçük. dev 
Jetlerden 10 milyon ton ticaret gemisi al
dığına göre İngiltereyi sarsmaz. Fakat bir 
de bu gemilerin mahvettiği servetleri, in
!anlırı, emeklerl hesab edin... 1talyanJa
rın, Almanların kaybı olan 900 bin tonu 
ve bitarafların ondan aş.ağı olmıyan zayi
atını ilive ederseniz bir sene içinde yalnız 
ticaret filosu olarak dünya zayiatmın ne 
korkunc miktara ba1il olduğunu tasavvur 
edebilirsiniz. 

o Meyhane ve divan 
edebiyatı 

Fıkra muharriri bir arkadaşı.mu. divan 
edebiyatındaki meyhane methiyelerini sı
ralıyor: 

l\.feJı·hane mukaı;si ıörünür taşradan anıma 
Bir ba~ka safa, başkaı letafet var içlndf' ... 

Gibi birkaç beylin eıralandığı bu fıkrada 
eski - yenilerden: 

Bayramda bir niu.m.ma koydum ki hanemi, 
Yarin ıörüı:ıce bir yeni meyhane sandılar._ 

Mınaına benzeyenler bulunduğu llive 
edilmemiı olmakla beraber Mehmed Aki
fin: .Eski divanlannız dopdolu oğlanla p
rab• iddia!ına hak verilmektedir. İnsaf ... 
Koca divan edebiyatında bu ve mümasi1i 
beyitler yüzlerce olsa bile onun yanında 
laziletin, lc1aefenin, hikmetin, güzelliğin 

terennümü o kadııır çok yer tutar kl bizim 
yalnız ötekileri hat.Jrlamamız divan edebi
yatının değil, kendi aleyhimizedir. - B. S. 

A vrupanın Almanya 
tarafından zaptı yeni 
askeri ve siyasi usul
ler kombinezonile 

elde edilmiştir 

A vrupanın iktısadi 
ablukası ve petrol 

ihtiyacı 
Bilinen bir ·hBJtikat. vardır: Avrupa &a• 

nayi memleketidir, Muhtac olduğu ham 
nıaddeleri ya kısmen veya tamamen haric
den getirir. Verimsiz topraklarının biricik 
dt>nebiiecek bol ve tabii scrvetı madenkö

Lon~a 2 (~.A.) - Rôyter btıiiriyor: n1ürbdiır. Büyuk Britanya hi.ıkUınf'ti abluka 
Busı~ harbın ılk _aenes.ınin so~ ı';inüdü~. nezaretinin gözonilnde tutarak tatbik ettiği 

Bu munasebetle •Tırnes. gazet.eşı d.ı)·or kı: ı ikt.ısad.i harb bu esasJll istinad eder. 
•Avrupenın Almanya tarafını.lan zaptı, 1 .. b'' h h • · · ih 

. Avruoa ıanayurun - ı. aıoa aruırun- -
yeni askerı ve siya$l usuller ko:nbinezonu ti · 1 . tid • maddel-ın' ba•ında ela 
·ı 'd d·ı · ı· H 1 Al . yacı o an ıp aı .... y 
ı e eı e e ı nuf ır. a en m1t.n strate1ısi- ·. h . lr ı ı· B alu akı 

1 .. . . ~ • _ -sup e9lz- pe o &e ır. u cı, y cı 
nırt ve AlmAA ordu arının olı;usuııu bılıyo- · har be ·· · d t · · ' . . . maddenin mu e uzerın e csı..r:.n~ ya-
r~z. Bıtarafları ~ı.me~ nazı planının t>s.-ı.slı kın tarihin şahifelcrinde bir kere daha f:Ö-
hır kısmını teşkıl ediyordu. A\'rupaya hiı- bil' . G al L de dorf hatır 

1 
da . · · n ı . , .. n· u·ız.. ener u n .ı. ın c1Jm etmek ıçın, bıtsra ara II1t.p:- ın açık 

düşmanları arasında hic;obir hArb gür.etil - diyor ki'. 
miye~kti. Bununla beraber in~lte're ıap- •Almanya, Umuml Harbi bilhaStia maki
tt>d.iJmemiş ve urıılmllz bir halde d<.ı.rnuıkta, nelerini itlet~k. toplanru yaglayaca.k ma• 
HiUer'in fütuhatını AYrupada Jemır ~- cieni yal bulamadıMından kaybetmiştir.• 
herle ihata etmekte ve Avrupayı nlzi:.unin Bu cümlenin altına sak.lanan aôed ,eha ... 
JJt>nçesinden kurlıtracak n.ih'!İ zaf Pr ~çin kuv deti fudur: Almanların garb cephesinde 
vetler topla.maktadır .. Avrupa haritası hir kU.Jlandıtı 27,000 motörlü vasıtaya mukabil,. 
kere daha IDtler tarafından çizilmiyecek- Fransızların tank, kamyon ve motörjü va-
tir. sıtaların yekilnu 92,000 idi 

Zaferin beraber J{etireceği yırdım, imar Gene diğer muharrir Umumi Harbin 
ve akli el'l:f'ri. na7.j terröründen kurtulacak trnkidleri arasında şu satırları yazmakta
ve alul e~ri. n11ızi teröründen kurtul:ı.cak ve c!.ır; 
d<"minyonları ve Okyanu" öteSJnd(!n cele- .Eger Çar ordulan Galiçyayı tcrkebne· 
~k diğer yardımlarla yapı1ıt<:Rktır. den evvel petrol kuyularını tahrib, st-::ıkları-

Avrupa lllillf'tledile bu İf hirb~inden öyle ru imha etrni' olsalardı, harb daha çok ev
bir Avrup11 çıkacaktır ki, bu Avrupadaki vel biter, büyük bır ihti.malle Rus:,"1ıt.da da
trıilşterek ekonomik te!lanüd pt>litik bir a- hili bir ihtilal de Onlf'nmiş olurdu.• 
henflin temellerini te"kil edecektı.r. Aynı muharrire gôre; Alman ordwllnun 

Funlı'un 
»eni Iİir 
nutlı u 

Rumany&.yı işl!:alindcn evvel İngiliz resmi 
mi.ıhendislerlnin petrol kuyulannı tWibi
ne mini olunsaydı, harbin Omrü ve neticesi 
tok değişebilirdi. 

Şiınd.i 1914 ... 1918 harbinde petrolun oy
nadıjıı mühim rolu bu 1uu cümlele..le lebo
rü.z ettirdikten aonra bugünkü harbdekj 
Avrupanın petrol var.iyetini tetkik edelim: 

Viyana 2 (A.A.) - D. N. B. ajansı bil- Avrupanın 1939 yılı pettol istihaaloi.tı. nıem-
djriyor: leketJerini aşağıya yazıyoruz: 

Vjyana luarJnın açılması münasebetile Metrik ton 
Alm1tn Ticaret Nazırı M. Funk bir nu!ttk. Rumanya 6.?36.774 
söyliyerek İngilizlerin bu sefer tamamen Almanya 7i5.344 
yanJış bir hesab yapmış olduklarını teba· Polonya 522.8i4 
rüz ettirmiş, ve aöı.lerine şöyle devam -et- İtalya cAmavudluk beraber. 219.060 
mittir: Macaristan 103 739 
F unk'a göre ablukanın Yekün 7.928.350 

tesiri kalmamıştır !':! Almon iıgoli veya İng~~;: ab-
•- Ablukanın şimdiden trsiri kalmamış- Jukam altındaki araz.ide istih!'l81 olunan 

tır. Almanyaya mallar, şimal, cenub ve 192B.350 tona mukabil sarfiyatı çok faz1a
şark hududiarından ve eskisind<!n fazla dır. Yeti~miyen isUhlikini kaf1.ılanla.k: ilzere 
gelmekte ve deniz aş.ırı _memleketlerden 1938 n~si temmuzu bidayetinden 1939 se
ithal olunan malların büyi.ık bir kısmının nesi ı:ziranı nihayetine kadu Avru{'.'JlnlD. 
d~ yerlerini tutmak~dll'. Döviz müş_ - ı deniz yolile ithal eltili petrol yekltnu 
kuHlitını ve bundan dogacak sıkıntıları In· 36137 780 tondur. Bu yekt1ndan halen ablu
g.iltere mi.Jbafağa etti. Buna muka.bil bizim k · h d d jç.ibdeki memleketlerin bia&e:sine 
yi)ecek ve iptidai madde stoklarımızı .da/ d~~~ ::U~tarı yazıyoruz: 
miktarlarından dun olarak tahmin etil. lyi 1 }.fetrlk ton 
sUBhlarla mücehhez bulunan ve dünyanın y 6.97L850 
en büyük bava kuvvetlerine malik bulu - Hrorıı"' d • 
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'k aahlll 0 an 8 •· ·• nan ordumuz Manş ve AUanti erine Almanya 3.859.750 
gelmiş bulunmaktadır. İtalya 3.932.100 

İptidai maddece fakir bulunan Almanya İsveç 1.152.950 
malzemesinin neticeye varıncıya kadar Belçika 901.760 
sar!edilmesinl düşünmeden motörize har - Norveç 586.850 
bin! ileri götilrt!bUir. İşte dört senelik lıarb Danimarka 498.450 
plinmm muhassenatı. Bizim iktısadiya - Finlandiya 247 .05-0 
tımız harb icabatHc ezilmedi. BilQk.is bü
yük mikyasta takviye bile edildi. Devleti 
idare edenler, askeri seferberlik için gö.s
termi$ oldukları itinanın aynım, iktısad 
seferberlJğinin ihzarında da gö,termi~ler

dir. Fakat Alınan ekonomJ~inin son kay -
naklanndan istifade etmeye lüıum bile 
kalma.mtfhr. Harb istihsalitınm müteod -
did şubelerinde iatihaaliUa iatihlikler ara
sı.ndaki nispet o kadar miı.Wd olmUltur ki, 
iktısadi ıeferberlikte derpif edilmiş olan 
bir takım tiddetli tedbirlerin talbikına ha-
cet kalmamıştır. 
Almanyanın para vaziyeti nedir? Mark, 

en emin ve en aabit akçe olduğu gibi z.Sfa 
dü,en sterling lirasının Avrupada yerini 
tutmak iiıe:-edir. 

İngiliz banknotları 
meselesi 

Londrarun Citysinde imal edilmekte olan 
slcrling vahidi kıyas.isi arlık yok olmuştur. 
21 ağustosta İngiliz. hükümeti, kcyfıyet der
hJ.l mevkii meriyete geçmek Üzere lngilte:-e 
bankasının banknotlarının ithalini menetti. 
Elimizde bulunan İngiliz lirası miktarının 
az.lığı dolayısile bu tedbirden çılr-..acas: neti
celerin Almanya için hiç bir ehemmiyeti 
yoktur. İtaly• da aynı vaziyettedir. Mez.
k\ır karatın Norveç, Danimarka ve Belçi
ka ve bilha5sa Fransanın üzerine! oh1n tesiri 
daha mühimdir. Zira bu memleketlerde da
lma mühim miktarda sterUng bulunmakta 
idi. Fakat bu kararm en vahim netk·eleri 
bJzzat İngtlte-rede kendini gösterecektir. 

Cenubu Şarki 
Avrupa ve Almanya 

Harbden evvel dahi Almanya sJ:1tıc1 ve 
e!ıcı sıfatile cenubu şarki Avrupasının en 
iyi müşterisi idi. · 

Garb devletleri cenubu f8rki Avrupanın 
nıallarına çok ehemmiyet vermemekte idi
ler. Almanya ile cenubi Avrupa araSJndaki 
iktısadi münasebetler normal bir ı;urC"lte 
devam elmif ve hatta harbden evvelkinden 
daha ziyade inltifQ.f etmiştir. Almanya ile 
cenubu şarki Avrupa aras1n-:l:\ki mUna!.ebet 
!erin inkişaf etmesi, barb icabatı ve muvak
kat bir keyfiyet değildir. Cenubu ~arki 
Avrupa devletleri ziraatl~rini, madenlerini 
nakil vasıtalarını ve endüstrilerini takviye 
'C!tmek 1"1.edikleri zaman, Almanyanın zen
ıin tecrübeleri çok inkişaf etmiş metodları, 
teknik tesisatı bu devletlerin ekonomisinin 
emrine konulacaktı. Bu suretle Almanya 
•le olan müna~ebetler daha ziyade ink.i~( 

etmif bu1unacak ve Almanyanın e1<.nnomi
&iJe cenubi Avrupa devletlerinJn ekonomj:<'i 
~ra11nda tam bil' ahenk huc;ule ;ı:el::?cektir. 
f(eyfiyet bu memleketlerin dnhilinde mev
tud olan esaSRta müteallik endüstrilerin 
,eniden vücude gf'tirilmesine w inkif"hna 
mini teşkil etmemektedir. Di~eır rnı•mle -
ketlerle ticaret yapmalarına dıııhi mfini o1-
rr.ıyacaktır. Bu vaz.iyct., sırf Ahnnr.ya ve 
mlittefikl İtalya ile olan müna!'lebetlere mü
te-dairdir. Müttefik iki büyük devlet ekono
n1ik sahada tam bir ah•nkle çalışmakl.,-ıd!r
lar. Cenub Avrupaı:ı, ekonomik inki~f fik
rinin befı.nda gelmekt..cUr. Bu m1nt11ıka dev
.ellerinin refahı tanımalarında Almanyanın 
menfaati vardır. Almanya bu memlı!ket -
terin istihsal kabiliyetlerinin, hayıt alan
darıilarııwı )'lilıaeldiiini arzu etmektedir. 

Yokun 22.219.210 
Listede dikkati çek•n nokta Alınanyanuı 

•l.S• milyon tonluk ithalita mukabil Ho
landarun .4. milyon tondur. Bu rakara fark 
l.trile Holandanın Almanyadan faı.13 petrol 
istihlik ettiğ.ı manası. çıkarılmamalıdır. Şu 

kadar ki. Holnndanın Almanyaya yak.Jnlı~ 
ôeniz. ve nehir yolile bağlılığı. dolayı.sile 
Holanda sahilleri tiearet mübadele~nde AI-
Manyaya dalına bir transit merkezi vaz.ileil 
ni görmüştür o ki bugün artık o da kapalıdll', 

Görülüyor ki, Avrupanın 22 milyon ton
luk bir petrol ihtiyacı vardır, acaba bunu 
~usıl karşılayacaktır?. 

Herşcyden evvel aznmt miktarda yapa• 
caiı ta$RJ"ru.Ua cevabı akla gelir. E,;;uşen bu
nu harb başlangıcındanberi sivil sarfiyata 
karşı geni• mikyru.laki tahdidatla tatbik 
E'tn1efctedir. Buna mukabil ise ı;ı'ene harb 
dolayısile pek faı.la miktarda artan bir as
keri sarfiyat vardır ki nikbin bir q-örüşe ka
pılarak sivil tahdidatın bu harb 5'1rfi)"-ltı 

karşılayacnğı kabul edilse bile gene. 22 mil
;ı.on ton olan miktarını bugünkü harb yapan 
Avrupanın ithal etmesi ic:ab etmektedir. 

Acaba Sovyet Rusya Almanya ve civar 
memleketlerin bu mübrem ol.an petrol 
ııoksaıW.ini telifi edebilir mi?_ 

Bu sorguya da iki sebeb teslrila müspet 
cevab verjlemez; birinri'ii Sovyet Ruıc;y::uun 
irıkişaf eden dahili sanayii ve makıncleşen 
ziraati yüzünden petrol L;tihl8k.I Pf'k çok 
artmıştır. liatla bu yüzden Rus)·anın ~on 
!"nelerde-ki petrol ihracatı muntazam bir te-
nakuz göstermiştir. 

İkincisl dej d<.•niz yolu kapalı bulundu
ğundan kara yoUle veya Karadeniı ve Tuna 
tnrlkile awmt bir milyon tonluk Avn:ıpaya 
petrol nnkli büyük tet,kilAıt, t.Akl'.lire deler 
bir gıt:vret e!terİ te1ikk.i edilecek kadar gliç 
bir iştir. 

O hnldf" elde me\'cud ~toklar eridikc;-e 
Avrup3 halkı daha fazla yoksullu~a kal
IPnacak, muhıtrrik kuvveta;iı ve ışıksız ka
hın garb medeniyetinin ı'.'ltırabı artac~ktır. 

Sadreddin EN V F R 

Aimanya cenubi Avrurayı sırf bir iptidal 
ınadde ilsı;Ü olarak kullPnmayı hiçbir :u
n:&n dü~ünmemi~tir. Du memleket!eı·le olan 
ticarete Almanya~ın atfetmif olouğu ehem
rıiyet.. eulhun muh<ıfanısı İçin kendisine ki
fidir. Mihver dev1etleti bu mınta~alardan 
kargaşalıkları bertaral etmek için ellf'ı in -
den geleni yapmışlardır. 

Yeni nizam 
RichC'lit>u'nün vasiyetnamesi artık hiç bir 

zaman tahakkuk ettirilemez. Bu vuiyetna
mcye göre, Alm~nya daima Fran1ayı teh
did eden bir tehlike olarak telilkkl edile -
c.k ve ona karşı daima mücadele edılec-ekti. 
Dii!er taraltan. Avrupanın sulhunu dl'ima 
ihl;il etmif olan İngiltere, adalarında kal
mıştır. Avrupa sulhunun ve Avrupada 
devamlı bir nizamın ba"'lıca tıırtları bun -
lardır. İktıudi t.Psa.nüdün de 'sası budur. 
Fransız emperyalizmi ve İngilterenin J:Lv· 
rupa aleyhtarı politika:u, Avrupada içti -
mai, kültürel, iktısndi ve aiyasi bir ~y
nüdün vücude gelmesine timdiye kadar 
mini olınuşlur. Almanyarun za!el'i..•den 
sonra çoktanberi beklenilmekte olan yeni 
Avrupa nizamına doğTu yol açılmış bulu
nacaktır. 
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Güneşin şampiyonluğu, Galatasaray ve 
Beykozun mağlubiyet sehehleri nelerdir? 

Geçen pazar günü yapılan İstanbul kü- düşünerek çekmesi, kendini zafere götür-
ıek şampiyonası, mi.isabakadan evvel ve müştü. Rakibleri Beykozlu M<!hmed ile 
sonra münakaşalara sebeb olan bir hidu:e Galatasaraylı Alinin usta birer kü-rekçı ol-
Jdi Güneşin taffipiyon.luğu elden bıraknıa.. malarına rağmen, idman eksiklikleri göze 
ması için kampa çekilmesi, Galatasarayın çarpmakta idi. Alinin teknesi yarışın kay-
ikinci teşviki kazandıktan sonra f8mpi - bedilmesinde birinci derecede rol oyna -
yonluğu da alacak gibi gözükmesi ile Bey- mı~tır. Beykozlu Mefunedde, idınana geç 
kozun eski söhretine liyık bir ~kilde ~m- be~layarak, sabah akşam çalı,mak surctile 
piyonluk yolunda önde gitmek istemesi h::ızırlanrp.anın aksüliımelini gördük. Bu 
uzun tahmin ve münakatalara ırebeb olmu%- kürekçi iyi bir idman ve yerinde bir re-
tu. Neticeler belli olduktan so:lt'a da ati- jim ile çalışırsa Türk.iyede kendisiru geç-
kadarlar bunların sehE-bleri hakJ<.uıda uzun :nck mesele olacaktır. 
boylu mülalealar yürütmektedirler Deniz İki çifte: Fethi - Reha çifti senenin bü-
çoru ile meşgul olan muhitler h.ili. bu işin tün yarışlarında olduğu gibi, rahat ve güz.el 
dedikodusu ile meşguldürler. Biz de bu- stillerile birinciliği hnkkettiler. Kendile -
rada, vazifemizi yapmak düşüncesile deniz rini tebrik eder, haklı galibiyetlerini al -
sporlarında vukuf sahibi olan hir arkada- kışlarım. Bizim takı:nı teşkil eden Celiıl 
tımız.ın ya.ıısile Güneş kaptanının mütalea- ve RıZanın ikinci olmasını düşünüyorduk. 
}arını topluyoruz: Ancak Celilinin fazla sinirli olması ikinci 

Uzun zamandanberi bütün kulüblerin, llğjr. kaybedilmesinde başlıca Amil olmuş-
elde etmek için canla başla çzılı.}hlrlan ve tur. Beykozlu Mehmedin tek çifteden sonra 
gazete sütunlarında rııünakaşa ve tahmin- sancı içinde iki çiftede gösterdiği gayret 
lere sebeb olan faJllpiyonluk kupasını ni- ,.'lyanı takdirdir. 
hayet Günef aldı. Bir çok sukutu hayallere G .. kım k ,. . d 

1 

Dört tek: Galatasaray dörtlüsü bence 
ıcbebiyet Yeren bu vak'anın Ler şeyden ı u.neş ta 1 aptanı NcJa kaptanlarının fazla itimadı yüzünden mağ-
evvel kabul edilmesi icab ettiğini hemen hatadır. Çünkü kuvvetinde ve antrene ol- lüp olmuştur. Geçenlerde bir gazeieye Ga

zciylemeliyiz. ı ôuğunda şüphemiz bulunmayan ve antren- l:ıtasaray kaptanı, geçen sene dört tek şam-
Ancak elde edilen bu son netice reali- manlarında çok iyi neticeler elde eden piyonu olmamızın teknik cihetten ziyade 

teye tetabuk ediyor mu? Yani dahA ar:ık Alinin şampiyonada bu sene ilk deta yurışa elemanlarımızın vücud kuvveti sayesinde 
bir ifade ile Güneş bu galibiyeti, Galata- gireceği ve maneviyatının bu yüzden şUphe o!ciuğunu söylemişti. İşte şampiyonada fev
aaray ve Beykoz da bu mağlübiyetı hak et- ve tereddüd bulutlarile bulanmış olduğu- kal8.de güzel bir deparla çıkan Güneş tek
m~er mi?. nun onu hepimizden fazla U:ır.ıyan kap- nesi, rahat ve tam fayrban stili ile rakible-

İşte bizim •mali filtretmek istP.diğimiz tanı tarafından düşünülmesi icab ederdi. rinl dümen suyuna aldı. Galatasaray müp
nokta burasıdır. İşe tampiyon Cüneşten .Nitekim son yarışa girmeden evYcl Alinin tedilere ayni ek.ipi sokarak yormanın neti
bqlayalım: nıaneviyatı çok bozuk olduğu gibi elinde cesini arivede Beykoza geçilmekle gördü. 

Geçen senenin de f8mpiyonu hulunan hiç olmazsa ikinci gelmek imktını varken }'akat Beykoz dümencisinin çok gene ve 
Gilnef, birinci ıe,viki kazandıktan sonra gevşek kürek çekerek bu imkinı da ka- beceriksiz olufu bir çapariz yapmasına, ta
malUm olduğu üzere ikinci teı;.vikte tt:k çırdığını ve bu yüzden kulübünün avan- kımını da diskalifiye ettirerek umumi tas· 
birincilik alamam1'tı. Bir çok; kimseler tajlarını kaybettirdiğini, yarışı seyreden nifle üçüncü kalmasına sebeb olr.ıuştur. 
Güneşin ça4fmasıru azalttığına veya elde herkes görmüştür. 

İstanbul gürş takımı yarın 
İzmire gidiyor 

İzmir fuan müsabakalarına iştirak etmek 
üzere İstanbul güreş takımı yarın sabah 
Bandırma tarikile İzmire hareket edecektir. 

ettii) ealibiyetlerin tesirile aarhoı olduğuna İkinci ve en büyük hata dört tek ekip:ni 
hükmettiler. Halbuki biz, daha ~i\·ade a- hiç lüzum olmadığı halde müptediler~ so
façtan yapılan futaların yarışlarda baş rolü karak yormaktır. Bir çifteden artacak A
oynadığma, batıl ltikadlarla Günc~lilerin linin dört tek için biçilmiş kaft:ın olacağı 

riltinlerini ambale ettiklerine ve şampiyon- ve Alberin de bir numarada hafif sıeldiği 
1uiu almaları için de bu fikirlerir.i değiş- ne kadar açık bir hakikat ;se, Güneşin 
tirmeleri lüzumuna iıaret etmiştik. Nite~;:im hep taze kuvvetlerini dört teke sakladığını 
aon yarışlar bizim bu fiklrlerimizı tcyid ve sü~ürunemek te 0 kad3r acı bir gaflettir. Kafileyi güreş monitörü Saim Arıkan 
takviye etti. Galata.san:ıyın yeni yaptırdığı 1 gölUrüp getirecek, Sadullah ile İsmail 
tek ifte ü üncü geldiıli gibi ikinci teşvık- Binaenaleyh Galatasaraylı kürekçiler bu Hakkı de: hakem olarak gideceklerdir. 

tiren ve kampa çekilip muntaur!l sıste· hıç mes ul tutmu~lar Bır insan duşerre küb ebniştir: 
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3 Eylül 1940 salı 

17,30 Gazetelere mahsus servis : 18,00 saat 
ayarı - 18,05 Müzik - 18,30 Çocuk saati -
19,00 Çocuklar için müzik - 19,15 Musiki: 
Fasıl heyeti - 19,45 Ajans haberleri - 20100 
Müzik (Çiftçinin saati) - 20,15 Konuşma -
(Çiftçinin saati) - 20.30 ?ıilüsiki (Küme saz 
ve söz heyeti) - 21,15 Serbest saat - 21,30 
Radyo gazete~i - 21.45 Müzik: Salon or
kestrası - 22.30 Ajans ve borsa haberleri -
22,45 Müzik: Salon orkestrası - 23,00 ~Iü· 
zik: Cazband (Pl.) 23,25 Program ve kapa
nış - 23,30 Gazetelere mahsus servis. 

Kasa alınacak 
Küçük veya orta boyda bir ka

sa alınacaktır. Satmak isteyenle
rin An~ara caddesinde Unlversite 
Kitabevine müracaatlerl-. 

Telefon: 21768. '-'----·""" 1'.AŞl D R I Z A tiyatrosu 

Halide Pişkin beraber 
Bu ak~am Bakırköy 

Miltiyadi Aile bahçesinde 
ÇAMURDA ZA;\IBAK 

Vodvil 3 perde 
Heyet her Salı akşamı Bakırköy 

Miltiyadi Bahçesindedir. 

• 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra albna daima 

KREM 
PERTEV 

surunu:z:. Pudrayı sımsıkı 
ve akmasına m5nl olur. 

tutar 
Yağlı 

ve yağsız olan tüp ve vazo,ları 
vardır. 

ABONE ŞARTLARI '\ 

Galatasaray Lisesi Alım 

Satım Komisyonu Reisliğinden: 
Cinsi Beherinin T. F. Mlkta.rı Dk teminatı 

Kr. 6. Aded Lira K. 
Yatak çarşafı 6 13,000 
Sofra örtüsü 6 50 10,000 
Peçete 2 50 30,000 185 50 
Yastık yüzü 3 6,000 
Hademe ceket! 7 50 1,500 

i tı , e Ll.semizln 1940 mali yılında yUkarıda cinsleri, miktarları, beherinin fa it• 
ilk teminatı yazılı çama~ırlarınm yıkanıp temizlenerek ütülenmesi açtk eksi 
meye konmuştur. 49 

Ek•Utme 20.•ıx ı1940 cuma günü saat 15 te Beyoğlu Istıkliı.J caddesi No. 3ıt 
ati · da Ll$eler Muhasebesi binası içinde toplanan Okul Koml.syonunca yapılac te 

Isteklllerln 1940 yılı ticaret odası ve&ikası ve llk teminat makbuzlarlle b!rUt 
sözü geçen gün ve saatte Komisyonda buJunmaları. 

Ll-""'ı 
cao1sı 

Teminat yatırmak ve şartnameyi görmek isteyenlerin Galatasaray 
Idaresine müracaatleri. 

(Devlet Demiryolları işletmesi Umum Müdürlüğün den: 
Sirkeci Garı tıcari eşya ambarı önündeki yolun 15 santim makadaın ş.,.se 

U .. 
yapılması ve topeka sistemi asfaltlanması iş! 9500 lira muhammen bede e 
kapalı zarf usuUle münakasaya konmuştur. 

Münakasa 18 ·eylül çar~amba günü saat 11 de Sirkeci 9. uncu Işletın• ııl· 
nasında A. E. Koml.syonu tarafından yapılacaktır. dt 

IsteklUcrin ayni gün saat 10 a kadar kanuni vesalkle % 7,5 nJsbetırı J1l 
muvakkat teminat ve ehllyet vesikalarım ihtiva edecek olan kapalı zarfJorı ... Komisyona vermeler! lazımdır. Şartnameler parasız olarak Komisyondan ,1 • 90'i 1 
rllmektedlr. C 

c Istanbul Belediyesi ilanları J 
Beyazıdda Tavşantaşı mahallesinde 678 ine! adada 27 numaralı ve 83 ıne~~ 

murabbaı sahalı Belediye malı arsa satılmak üzere açık arttırmaya konı.l 1 
muştur. Tahmin bedel! 1245 ııra ve ilk teminatı 93 llra 98 kuruştur. Şartn•1118 
Zabıt ve muamelat Müdürlüğü kaleminde görülecektir. Iha.le 6/9:940 cuııı 1 
günü saat H te Daimi Encümende yapılaca!<tır. Tallblerin llk teminat ınokb~ 
veya mektublarile ihale günu muayyen saatte Dalınl Encümende bulunın•l"._.1 (76UV 

Maliye Vekaletinden : 
19' % 5 yedeğlle beraber 61950 aded tahvil açık ekslltme suretile bastırı 

caktır . 

1 - Kiiğıdları Hazinece verllecek olan bu tahvlller Ankarada Türtl)~ 
cumhuriyet Merkez Bankası Tahvll!t Servisine tesllm edllecektlr. ıııJ • 

2 - Bastırılacak olan tahvlllerln muhammen bedel! 3,000, muvakkat te 
natı 225 Türk lirasıdır. ıJl! 

3 - Ekslltme 1819/940 çarşamba günü saat 10 da Maliye Vekaleti Lev•Z 
Müdürlüğünde müteşekkll Eksiltme Koml.syonunda yapılacaktır. <' 

4 - Şartnamesi Ankarada Mallye VekUetı Levazım Müdürlüğünd• 1~. tstanbulda Dolmabahçede Mallye Vekaleti Matbu Evrak Ambarında görfilebl,. 
5 - Istekl!lerln 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı b•1~tt 

ler ve muvakkat teminat mektub veya makbuzile blrllkte belli gün ve s•066ı 
Koml.syona müracaatıerl. c5213> ~ 

Maliye Vekaletinden : 
"ceflid 

1 - Vekalet 940 senesi ihtiyacı için matbaa kağıdı, mukavva, ınu l>1 
bezi Vekaletten verllmek üzere (7650) aded defter, (2.600.000l aded cetvel b• ıt• 
ve teclldl açık eksiltme ve (23,250) clld koçanın baskı ve teclldl pazarlık su 
tile eksiltmeye konulmuştur. u• 

2 - Defterlerin muhammen baskı ve clld bedeli (1296) lira (80) kuruş, 111 
teki çmağlU~iyetten sonra fikirlerini dc'°ği•· ı ~uvaffa~iyetsizlikten dola~ı keodiler~ni de İ:ıt3nbul takımı ou güreşçilerden terek-

matik çalıtan Güne,, ancak bu sayede ve kabahat ayaktan z.ıyade onu o yola sevke· 

biraz da Galatasaraym mütevali hatalann- den kafadadır. 56 kiloda Ahmed, 61 de Halil, 66 da İz- l I·--.,,..--. 
ıet, 72 de Faik, 79 da bmoH, 87 de Mu.a-

Ti.irklye icin: 
Bir aylık 90 k\ll'Uf 

vakkat teminatı (97) lira (26) kuruştur. Jf' 
3 - Cetvellerin m uhammen ba..sk: ı bedeli (1032) lira (79) kuruş, mu"a1' 

dan istifade ed~rek falllpiyon oldu. Sözümüze son vermeden önce biraz da 

Her ne ise, zaten her muvarfakiyetsizlik 
insanı muvaffaltiyete daha hmla, daha 
sür'atle ulaştıran bir adımdır. İş!e Gün~~
liler de 10n zamanlarda daha büyük bir 
azimle çalıştılar ve bunun semeresini al
makta da gecikmediler. Gü.neşlileri bu mu
vaffakiyeUerinden dolayı tebrık etmek 
lazımdır. 

Galatasaraya &elince: 
İlk tetvikte ık.inci olan ve ikinci 

te1vikte de -Güneş kaptanı Nejadın once 
düşünülmüş bir taktik neticesi C'll:ırak gOs
teı-dij;i fakat alın terilc kazanılan bir ga
libiyet olduğunda fÜphemiz buıunmn.yan 
dC'lkuz birinciliği alan Galatasaraya ht'rkes 
tampiyonluk tacının vaz.iülyedlıgi geciken 
bir maliki nazari.le b3kıyordu. l!'akat son 
yarıt bieo !IUkutu hayal doğurdu. Hemen 
ıunu söyleyelim ki; bu ~kilde c;ukutu ha
yale uğrayanlar o gün yarışlarda bulunma· 
yanlarla neticenin niçin bu şekilde te -
celH ettijini araştımtayanlardır. 

En iyi elemanlara malik, gerek maddi ve 
gerek manevi bakımdan pek az endişesi 
olan Galatasaray acaba niçin ikint:i oldu?. 

Galatasarayın muvaffakiyetsizPl!nın St.· 

bebleri bizce tek kelime ile if-ade oluna
bilecek kadar basittir: "İdaresizlik. 

İ,ıtediğl kadar kuvvetli, kabiliyetli, e
nerjik antrene ilAh.. olsun, muvaffakiyet 
mademki bir kişi delil bir h~vetle elde 
edilecektir, binaenaleyh kazl\nmakta en bü

lloykozdan bahsedelim: 

Su sporları tarihinde çok parlak bir ma· 
ziye malik olan Bey kozun son ı;;en<: lerde 
muvaffakiyetsiz.lik neticeleri arasından kur
tulamıyarak bu sefer de birinci ve ikinci 

teşviki kaybettiği herkesce malU.mdıır. 
F'o.kat Beykozlular bu mağ1Ubiyetlerden 

&<>nra kürekçilerini çok sıkı bir çalışma 
rejimine tabi tutmu,lar ve Jı.Iehmedin de 
(ampiyonaya işUrakini temin et.m..iı;lerdir. 

Bu vaziyette günden güne kuvve:Ien~ş 
olan Beykozun bilhassa tek çifte ve dört 
teklerde Güneş ve GalatasarayA ne kddcır 

btiyük bir tehlike te,ltil edece;:i'1e biz ev
velce işaret etm.i$tik ki tampıyoııada ha
kikaten tek çiftede ikjnci Beykoz olmu' 
ve dört teklerde de Galata.sarayı geçerek 
ikinci gelirken dümencilerinin bala!a yü
zünden diskalifiye edi imişler ve b:.ı suret
le İstanbul ikinciliğini de ellerinden ka -
çımıı.şlardır. 

Çalışmasına çok geç nizam verdiğinden 
dolayı üçüncü olan Bcykoza müteakıb se
neler buna mevsim ba§ında başlan1asıru 

tavsiye ederken bilhassa idarecil".!'rinin ku
lt.iblerile biraz daha fazla alikadar olma-
tarını temenni ederiz. 

Metin BARAN 

Güneş takımı kaptanı 
ne diyor? 

lafa, ağırda Samsunlu Ahmed. 

Fuar maçlarına yedi vilAyet iştirak ede
cektir. 

Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bah
kesiı", Mersin, müsabakalar cumartesi ve 
pazar günleri yapılacaktır. 

:Fuardan dönen müsabıklar 21 eylülde 
yapılacak olan İstanbul pmpiyonası için 
haz.ırlanacaklardır. 

Yarın gidecek İstanbul takımını teşkil e
denlerden başka, son teşvik müsabakala -
rının kategorilerinde galibiyet almış olan 
56 kilo Fehmi, 61 kilo Zihni, 66 kilo Ha· 
san, 72 kilo Zeki, 79 kilo Panayo~ İstan • 
bul şampiyonasında değerli birer varlık 
halinde gOrüneceklerdir. Türkiye birinciliği 
birincitcşrinde Ankarada yapılacaktır. 

Cenub vilayetleri atletizm 
musabakaları 

Malatya 2 (Hususi muhabirimizden) 
Cenub viliyetleri arasındaki atletizın mü -
aabtikaları dün burada büyük bir k-ılabalık 
önünde ,.e htanbul atletlerinin ıştirakile 
yapılmıştır. Neticede Adana bölgesi birin
ciliği kazanmı~. Mersin ikinci, Malatya ü
çüncü Diyarbakır dördüncü olmuş;lardır. 

istanbul paantaje dahil olmamış ve mü
sab<.tka harici iştirak etmiştir. 

Rumanya Balkan 
oyunlarına iş tirak 

etmiyor 

Üç aylık 250 • 
Albaylık 475 • 
Senelik 900 • 

Yabancı memleketler tein: 

Albaylık 800 kuruş 

Bir senelik 1600 
İmtiyaz sahibi ve ba~muharriri: 

Necip Ali KUÇllKA 
Umum neşriyatı idare eden Yan 

İşleri Müdürü: 
Ce..,,al Hakkı SELEK 

\.. Baslldı~ yer: Cumhuriyet !\latbaa~ı 

teminatı (77) l!ra (46) kuruştur. u• 
4 - Koçanların muhammen ba""ı ve clld ~deli (952) Ura C12l kuruş, ııı 

vakkat teminatı (71) llra (41) kuruştur. ıcl 

5 - Eksiltme sıraslle defterler. cetveller ve koçanlar olmak üzere 18 •!;e• 
940 çarşamba günü saat (3l te Mallye VeHietl Levazım Müdürlüğünde ın" 
şekkıt Ek.slltme Komisyonunda yapılacaktır. ..di)I' 

6 - Bunlara aid şartnameler Ankarada Mallye Vekıiletı Levazım :ı,ı:u 
Jüğiinde, Istanbulda Mallye Vek!letı Evrakı Matbua Ambannda görWeblll!j,eı· 

7 - Isteklllerln 2490 sa:vılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıl! ~b,ı 
geler ve her partiye ald yukarıda miktarları yazılı muvakkat teminat ın• 0~• 
vcva banka kefalet mektublarlle birlikte muayyen gün ve saatte Koınl•1Q6lı 

) mÜracaatlerı. (5212 ·s 

Bayanlarımızı aylık üzüntülerinden 
Kurtaran gayet sıhhi ufak, yumuşak ve en ince elbiseler 

altında bile belli olmıyan: 

il ve BACI 
"tUP 

Yen! ambalaj ve daha müt,.amll bir şekilde 8 ilk ve 12 ilk kutularda yeniden piyasaya çıkmıştır. s u 

eczanelerde, tuhafiye ve parfümeri ma~azalarında ve kadın berberlerinde hlzınetıerlne hazır oldu~unu arzeder!J-

- YATILI Y ATISIZ KIZ ERKEK 

HAYRiYE LiSESi 
yük rolü o heyeti idare eden ve bu fonk· Şampiyonluğu bu sene daalmamızı her 
siyonun icab ettirdiği kabiliyet ve mele· feyden evvel muntazam ve disiplinli bir 
keye malik bulunması iktiza ed'!n şahı~ çc:.lı~maya borçluyuz. Her üç kıılübün de 
oynayacaktır. Bunlardan mahı·um ol ... hen1en hemen müsavi kuvvette olmalörı 

madıtından hiç şüphemiz bulunma • yarı,Jarı tabiatile heyecanlı bir şekle sok· 
yan, uzun senelerdenberi adeta deniz su - muştu. Galatasaray ve Beykozun mağ!ubi
yile kavrulmuş olan Galata.saray kapta - yetlecini çalışma tarzlarında ar3m.lk icab 
nının nuıl olup da şampiyonada kulubünü eder. 

mağlO.biyete götüren bir hattı hareket t.3- Tek tilte: Bu yarı~ın galibi Dıırsunun 
kib ettiğine bir türlü mana veremiyoruz. fevkalB.de itina ile çaiı..şma."1 ve her türlü 

Bir defa tek çifteye Aliyi koymak bir suüstimalden tevakki •ıe, yalnız kaznnmayı 

Balkan oyunlarına davet edilmiş olan 
Rumanya milli taıkımının bu müsabakalara 
iştırak edemiyeceği organizasyon komHe
sine dün bildirilmiştir, Komite, Rumanya- ı 
nın iştirakini temin etmek için, jcab eden 
teşebbüslere girişmiş, bir taraftan da Mı-
sır milli takımını Balkan oyunlarına davet 
etmiştir. 

Saraçhanebaşında H orhor caddesinde. Telefon : 20530 

AN A İLK ORTA LİSE 
Eski talebenin eylulün b<>1ine kadar velilerile beraber müracaat ederek kayıdlarını 
liizımdır. Eski ve yeni talebenin kayıdları her gün saat 10 • 17 ye kadar yapılır. 
Yabancı dillere ilk sınıflardan itibaren başlanır. Son sınıfta fen şubesi de vardır. 

Talebe mektebin hususi otobüs ve otomobilile evlerine nakledilir. 

yenilemeleri 

zının ve oğullarının ve bir de yanlarındaki 
o iki Amerika1ı züppenin peşindeyiz. Aca
ba buralardan geçmiş olma"'ınlar 1 sinyor? .. Uç 

JEACK LONDON 
Müterci mi : N. AYKUT 

Macera Romanı 
TEFRiKA : 27 

•- Evet, buradan geçtiler. Onları da bir 
\ ~trol macerası peşinde sanmışUm. O ka
~ dar acele ediyorlardı ki bize yaklaşıp se

lim bile vermeğe vakitleri olmadı. Uzak
tan geçip gittiler. Nereye gittiklerini tabi
atile bilemem. Yoksa bir cinayet filan mı 
işlendi? F'akat bu sual de boş ya ... Sinyor 
Enriko Solano gibi muhterem bir zat. .. 

Leonaia ile babası atlara bindiler. Eşya- ! •- İşte, ta kendisi! d~dL Fakat beygir 
lar meşin kayışlarla eğerlere bağlandı. Ve bulamamış. yaya geliyor ... 
kUçük kalile yola düzüldü. Daha hızlı ko- Kahya bunları .Oyleyerek çiftliğin ırgad-
f&bilmek için Aleksandro ile Rikardo ba- larına döndü ve bağırdı: 
balarının bindiii atın özengilerine yapıı; - •- Haydi bakalım, elinizi tiz tutun 
m.ışlardJ. Franci.s'le Henry de, onJan tak- biraz! ... 
lid ederek. Leon.s.ia'nın bindiği atın fki ta- Çiftlik sahibi, aözd.e hararetli bir miına -
rafına geçtiler ve özengilere yapıştılar kaşaya tutuşrnuf gibi, kahyaya bir takım 
Gene k.ız.ın eğerinde para torbası asılı idi. ip.retler yapıyor: hakikatte ise. gözüniin 

Çiftlik sahibi. bir aralık, kahyasına dö- ucile, acele acele yaklaşan kafileyi tet -
nerek kik ediyordu. 

•- Her halde bu işde bir yanlışlık olsa 
gerek! dedi. Enriko Solano pek muhterem 
ve asil bir u.ttır. Onun mülevves i.flere 
karl{lmuına kat'iyen ihtimal veremem 
N5mus ve haysiyet timsali olan böyle bir 
zatı Mariano Verkara ne diye takib edi
yor, bilmem. Şayed Jefe Politika ;ıke.r 

aelırse onu başka bir yola slıreriz. 
Kihya cevab verdi 

Sinyor Alvarez Torres kafilenin ba~ında 
idi. Çiftlik sahibi Torres'in !elim.mı kemali 
nezaketle l•de ederek: 
•- Vay efendim, dedi, sizi buralarn. har..

gi rüıgir •ttı? Yoksa karlı bir pe!rol ~i-
nin peşinde misiniz? 

Torrez cevab verdi: 
·- Hayır sayın sinyor! Petrol ı,ının pe· 

ıinde degiliz. Sinyor Enriko Solano ile kı· 

Jefe Politiko kafilenin en arkasında yü
rüdüğü için, jandarmalardan sonra, henüz 
y-?til'mişti. Soluk soluğa sordu: 

c- Ne tarafa gittilel'? .. 

Kurnaz çiftlik sahibile kihyası büsbü
tün aksi bir ıstikamet gö~tercliler. 

Torres, bu sırada, yakınlarında çalıian 
bir ırgadın kulak kabarttı~ın" dikkat et
mişti. Jefe Politiko da gösterilen istiJ.:amete 
hareket için adamlarına emir veriyordu. 
Torres gizlice irgadın önüne bir gümüş 
dc:>lar fırlatt..ı. Beriki, parayı havadan lap
mış ve kimseye belli etmeden başile fira
rilerin tutlukları yolu göstermişlt Sonra 
da gC"ne i.şine koyulmuştu. 

Torres verilen emri muvafık bulmuyor· 
du. Jefe Politikoya gizlice bir göz işareti 
yaparak: 

c- Şu taraftan gitsek daha iyi olacak, 
dedi, küçük bir kuş bana sayın çiftlik .a
hibinin yanıld1ğını söyledi ve firarılerın 
giltij.i yolu ıösterdi. 

Bunları söyleyerek yürüdü. Kafile de 
pt;şi~ıra derhal hareket etti. Çiftlı.k ı;ahibi

le kfthyanın ağızları bir karı, açık kal
rnıı;-tı. 

K8.hya, işaretle, çiftlik sahibine sük(ıt 

tavsiye ettikten sonra bütün ırgadları te
peden tırnağa kadnr süzdü. Suçlu ırgad, 

kendisinden ı;:üphe edilmesin diye, bütün 
gayretile işe sarılmıştı, Fakat, yanındaki

lerden biri, belirsiz bir baş lşnratile, !UÇ· 

luyu kahyaya göstcrf'verdi. 
Kahya, hainin üstüne doğru atıl<ır~k: 
4- İşte küçük kuş! diye bagırd.ı. 
lrgadın yakasına yapı!;ilt; onu şiddetle 

s;,,rsmağa başladı. Yırtık pırtık esı·abının 

bir yerinden gümüş dolar yere düşüvE:r

nıişti, 

Çiftlik sahibi derhal vaziyeti kavrrıdı. 

- Ah! Aht diye bağırdı. Biziınkı meğur 

zcn~in olmUf da habeıimiz yok ... Olur şey 
dcPil! Bu !lerveti acaba nasıl ted.ırik et
ti? Hiç ~üphesiı yol kesip adam cildürcrck 
bu parayı ele geçirmiştir. Şu alçak herifi 
bir mükemmel ıslatın da suçunu itiraf et
sin! .. 

Kahya, elindeki kırbacla adamcağızın ba
şuıa ve sırtına vurmr.ğa başladı. lrgad der· 
hal suçunu itiraf etmiş, doları nasıl ele· 
geçirdiğini anlatmıştı. 

Çiftlik sahibi öfkesinden kudurac.ık hale 
geliyordu: 

c- Gebertin şu alçağı! diye bağırıyordu. 
Hain herif en aı.iz dostlarımı sattı. ~her-

sin alçak! Hayır, pek de öldüresiye vurma· 
} ın. Çalışacak fazla adamımız yok... Bu 
köpek iki gün sonra İlle başlayabilıneli
dir. Geberirse sonra ne yaparız? 

Bundan sonraki sahneye dair fazla taf
silat vermiyeceğiz. Yalnız şu kadar söv
leyt'lln1 ki ırg'ad biraz daha dayak yedik
ten sonra kahyanın clind~n fırlayıp kur
tuldu; var kuvvctile ormana doğru kaç
mağa başladı. Kahyaya gelince, o kadar 
hızlı koşması ne mümkün! Altında beygir 
olmt.dıkça sür'ati de sıfıra iniyordu. 

Irga.d, yediği larbaclann acı.sı ve kor
kusile, tabanları kaldırmış ve biraz sonra 
Solanolar kafilesine yetişmişti. 

Kafile bu sırada küçük bir çaydan geçi
yordu. lrgad hemen ayaklarma kapandı. 
f\.Ierhamctlerine sığınıyor, fakat kaçışının 
schcblerini izah etmiyordu. 

F r11ncis, ırgadın peri.-ın haline pek acı
nu~lı- Cebinden küçük bir •işe çıkarıp, 
b.-aygın bir halde yere serilen adamın ba· 
tınE alkol serpti. Sonra, ilerleyen arkadaş
laTına yetişmek için adımlarını sıkh:ıştırdı. 
ı,tgad, teşekkür makamında birkaç kelime 
mırıldanmak istedi. Fakat mecali yoktu 
Yorgunluk ve mahrumiyeUer takatim ke· 
mirmişti. 

Biraz sonra Alvarez Torres ile maiyeti, 
er.ı arkada J efe Politiko olmak üzere, ça
yın kenarına vardılar. Çakılların üzerinde 
ırgcıdın çamurlu ayak izleri henüz taze idi. 
Torrcş, ayak Werini ta.kib ederek, bir 

- çf' 
çalının ardında gizlenmiş olan kaÇ9ğı 

·ıı'' çabuk meydana çıkarm!flı. "~ıc<l'., 
Yakasına yapışıp ortaya sÜJ'"" .o'f". 

AdamcağıZt dizüstü yalvarıp du~:ôıf. 
Sorguya çektiler. Solano'lara rısl blc'J, 
kat'ıyyen inkar etti. İhaneti için k.I~ ~ 
nau ve ancak ihanet ettiği kirrısel~reı> JiF 
hndan iyi muamele ve yardun go ijl ( 

bedbaht adam kalbinde şükran ~~· ;. 
duygularının ~oğduğunu. hissc~b10 .ti 
tık bu sefer ıhanet etmıyecekti: . 
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•- Çiftliğin önünden gösterdiA" t '-f" 
gitml:şlerdi. Sonra bir daha onlar• ,/, 
madun... .. re i ~· 

Fakat Torres, tabiatile, bu soV.e dıl> 
madı. Kamçısını beş al t.ı defa ıra' 
r~ına indirdi. Adam inleyordu : / 

•- Rastlamadım, sinyor!.. Göt111 1' 

Görsem söylemez miyim?.. . ' ~~· 
Fakat Sinyor Torres'in yüreğı ta d\.I ~ 

mişti Kamçı sını boyuna fllklatı>'~~c: ,/ 
hayet, adam dayanamadı; ve,_ ilO·ıtJİ 
ihanet ederek, Solano kafilesinJ!l gı. ıl 
rafı gösterdi. f'.(l:'J' 

Bu sırada çlfUik sahi bile kiihY•"~• 1;' J 
rında komşu çiftliklerin sa}ıiblerl Ç>~ l 
yalan olduğu halde çıkageI&lef~ıııl' 
sahibinın bindiği at ter içinde sıt51 ~, 

muştu: , dlt" " ' 
ğır~.B~a~~=~ :,:mn;if~r.d:;eJlcf 
yorsunuz? ~-" ~) 

car.....-


