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~~LTEREDEN 
""'l\lilJNtYETİNİ TAKViYE EDEN BİRLEŞiK AMERİKANIN MERKEZİ VE YENİ 

EN BUYUK MEDENiYET ABiDESİ NEVYORKUN 

~-6-n-ı'""'ı """""""'"""""""'~ Ruzvelt'in 
kongreye 

Caıışma mühiın bir 
b Üyiik Zaferden ıonra memleke· 
Q tin, yıllarca mutlak bir .ükıin m e s a j 1 
' Ve barıı hava11 içinde kalmaaı, 
lıı,.,_ dolunun her tarafında ken~_i'~'.'i 
~ltr ~le hlmiuettirecek .dereced~ ~uy8uk '-ttt J lpı asLna imk~n verr~·u1tır;... . u 
it) ~rı_ tebarüz ettınnek 11tedıgım 
ı.,.; ltnnıe itlerine muhtelif bakım· 
dt·~ temas eden devlet faaliyeti 

lıld" • bb"" ltrı. ır, Sadece mahallı !ete us· 

«Amerika için hayati 
ehemmiyeti haiz üsleri 
İngiltereden kiraladık» 

i11ı tren 
Blsınllde! 

Halk t reni büyük 
tezahüratla kar§ıladı 

Bismil 3 (A.A.) - İlk trenin dün 
Bismil istasyonuna girifi milnasebe· 
tile bir tören yapılmJttır. Bllmil is· 
tasyonunun methalinde üzerinde ba
şarılan işlerin önemini üade eden dö· 
vWerle süslü güzel bir tik kurul· 
muştu. Bütün Bismil ve civarı halkı 
ilk trenin istasyona girifl töreninde 
hazır bulunmak üzere kesif bir yığın 
halinde ia:tasyon ve clvanru doldur• 
muştu. 

Diyarbakır villyell ıılvil ve askeri 
erkim, birçok memurlar da bu me
rasime iştirak eylemekte idiler. :r.·tilll 
renklerle aüslenmif olan ilk tren, 
yavaş yavat i.stuyona girerek tikın 
önünde durduğu zaman bütün mek· 
tcb taıebeleri ve halk bir ağızdan 

İstiklil martını söylernio:ler ve bunu 
takiben vali Feyzi GUrel1 Bismil kay
makamı ve belediye reisi Raiat Akpı
nar ve infaat kısmı adına da Galib 
Güler tarafından birer nutuk söy'
lenmiştir. 

Hatibler, bu nutuklarında, yurdu 
demir ağlarla örmek yolunda Milli 
Şef İnönü tarahndan tak:ib edilen 
.siyasetin tahakkuk ettirilen safhala
rını ve bunların memleket müdalaa
sı, memleket kalkınması bakımın· 
dan değerlerini tebaril.z ettirerek 
Milli Şefe k.,..ı milletçe duyulan 
sonsuz se.vgiye tercüman olmu,ıar ve 
Ebedi Şef Atatürk:ün aziz hatıra.sını 

hürmetle yideylemiflerdir. 
Nutuktan sonra, vali, ti.kın kro

delisını kesmit ve ilk tren sürekli 
alk1tlar arasında istasyona girmiştir. 

Merasimden sonra hükö.met konağın· 
da misafirler oerefine büyiik bir zi· 
yafet ve •kfam üzeri de inşaat kıs
mı tarafından bir çay z.iyaleti ve· 
rilm.ittir. 

/,-----
SON HABER' 

''Eden,, in 
mühim 
nutlıu 

« istila tehlikesinin 
geçtiğini sanmak 
hata olur! )) 

Londra 4 (A.A.) - Büyük bir öğle ziya• 
leti esnasında bir nutuk irad eden Harbi
ye Nazın Edm1 ezcümle tunları ıöylemlf· 
tir: 

F_ia!!_ 3_ kuruş 

Yeni bir nutkunda istila tehlikesinin 
geçmediğini söyleyen : E DE N 

•- Büyük Britanya muharebesi etrafı
mızda bütün •iddetile hükmünil sürmekte
dir. Bizim için ağuılos ayı birçok noktai
nazardan bu harb aenesinin en iyi ayını 

letkil etmektedir. Ancak sonbahar yak
laştı, diyerek istili. tehlikesinin bertaraf 
edilmif oldu~u dü~ek pek büyük bir 
ihtiyatsızlık olur. Bunun aklini düşünmek 
J.izımdır. Almanyanın bu memlekete haklın 
olmak için Uan elmif olduğu !stil& kara· 
rından sarfınazar ettiğine dair hiçbir e
n:are mevcud bulunmamaktadır. Biüıkis 
bizi daha birkaç hafta müteyo.kkız bu1un· 
durmak için birçok emare meveuddur. 
Parolamız gözlemek ve hazır bulunmak- hepsi bu pakta iltihak ebneğe davet edil• 

tır. Fakat bu hazırlık, müdafaa hattında m~lerdir: 
pasif bir su.rette bekleyen kıtaatın haı.ır· Mezkiır paktın metni takriben şudur: 
lığı değil, düşman kapılarımıza geldiği tak~ • Iterçebidabid, hayatımız pahasına dahi 
dirde onun üzerine atılmak emrini bek- olsa1 hürriyetin düşmanlarına karşı mü
le:,·en bir ordunun hazırlığıdır. cadele ederek, memleketimize ayak bas· 

Öyle zannediyorum ki, ordulanmı21 teş· mmnalarına gayret edeceğiz. Hürriyet or .. 
kil etmekte olan unsurlar nokta"ından, hiç dusuna iltihak eden ve düşmanlarının iz
bir vakit böyle bir orduya maük bulun- lerini esaretin ne dereceye kadar takib 
rnant1'1ZdU'. Askerlerimizin teçhluu fevka- ettiğini müdrik olan bizler, milletlerin kur-)' ,ı. huıuıt ve belediye bütçelerile 

, ... n itlerden bahsetme~ istey_o: 
h,~ .. r nerede memle~e~'? b~ gıbı 
lıiı.; 1, ııleri, esaslı ve bilgılı bır te.t· 
ltr lll:ıi tutulduktan ve memleketin 
~it 1 v, mahalli ihtiyaclan iyice tes· 
~O) tdıldikten sonra bunları ~ı~a;a 1 

d, ~ bütçe kudret ve takalı ıçı~-, 
lilııı· 1 ••ne bir parça tahakkuk ettı· 
••l~ı.. cidden iftihara değer neti- I 
d, •ide edilınittir. Böyle olınayıp 
dtn~~Iİci bir heves veyahud da bir
k .. ı "• hatıra gelen bir fikri tabak· 

Buna mukabil 5 O 
destroyeri Amerika 
hü umeti ingilte -

lidedir. Bunların kuvvei maneviye;cri de tutuşuna kadar gevşemeden çalışmaj!:a az" 

Alman tayyareler"ın"ın bund•n aşalı değildir. Müdafaa 1ertibatı- nıothk. Bu yemini düşünmeden venniyo· 
mız hayret verici bir ıür"atle terakki et- ruz, bu tariht yıldönümünde deruhde et
mışti.r. Millt sahada adeta bir inkıld.b teş· ti~miz vazifenin kolay bir i' olmadıiını 

müdrik bulunuyoruz. Fakat, hakkın, haki• 

·"" •u:~. ..-rrıek maksadile yapılan iıler 
'Otıt Yuz binlerce lira aarfedildikten 
li;~d • "'•rnleketin umumi ıiması üs
ltd,~ k Ufak bir tesir yapmadan or· 

Şt1,· •Ybo!up gitmi;tir. 
~e tef ttlerin en genİf manaıile imar 
ltııb;,~~ kavu§abilmesi için İcab eden 
ti\ı; ı. e'.1 alabilmek tahmin edildiği 
ıııu,,~aıt ve kolay bir iı değildir. Bu 
t~, t"" •d metlıumlann manası kül
t~;,. O~gü ~e bilgi ıeviyesine göre de· 
lU. ııı·· •nı ruhla ve inkı\i.b zihuiye· 
tiin ;::ı;lıhez olmıyan kimselerin bu 
"'•ıııı kzı'"'.t. İstediğimiz manada bir 
~dıi •~ı .unar etmesine imkan o!· 
boı;;.,, .. gıbı mevcud unsurlardan ıf 
lııı ~.~. ~saılarına göre onların aza· 
1.. •oılıyet ı· . d . . 
~·• •d"lm ve ıyakatlerın en 11h• t,., 1 •d iği takdirde dahi bu ne• 
t~ .::~: el~e edilemez. lıte bütün 
'!°"'k lı rı ~ır arada toplayarak ça· 
aı.._ er ıdare i.mirine müyes.aer 

... t•yJ.,. d '"Jd" '°'t. • egı ır. 
ı.. naatunı·z b 1 d .. .• ., 1'tt ce azı yer er e goru· 
..._ u"•ffak" • J"k d k '"'llaru, ıyetsaz ı ler, mevcu a· 
~ "• nokaanlığından değildir. Yal· 
lt,~iıııı. sadece tahıslar meselesidir. 
~ht d ~~ takdir ederiz ki meıru· 
fl)-rı l'İ~rının ilk senelerinin yad İgi.rı 
~q~ 'la Y•tler lıuıusi idaresi kanunu· 
lııtt İç" 1 teıkili.tımızın verdiği istika· 
;'-d.,."':e Yeniba;tan tadiline ihtiyac 
b~bi ır •k._t bu günkü ıekil içinde 
ıt,,,.:•rnlekette büyük itler yapıla• 

lııit gıne . 1 
~· "• d mıaa veren ıehirlerİ· 
~l•rd r ır. Afyonkarahisan bu te· 

" en b" "d· 1 l t rrıı·· ırı ır. mar pl&nı cesur 
"tle~·Uteyakkız bir el ile tatbik ve 
1,, ıye Ve h • 'd b"" • ıde.tı uıusı ı are utçelen en 
İ"''<lnd7~!i~e. yaratacak b ir ıekilde 
.~. n, E gı .•çı~ ~u gün orta Anado
t<ııı, geyı bı.bırine birleıtiren dü
"b'"ın ndoktaaı üstünde ferah, sevimli 
·· • en· b" h' d . ~tç~ e 1 ır fe ır oğmuıtur. Eğer 
l~nd, 11 makul ve hayati nokta Üs· 
~.,...,,t•ksif edilmeyip de ıu veya bu 
~ıı •diı.;eya muhteris emellere tah
lla"•tı· 11 olaaydı, Afyonun eski ve 

"'-~dı 1 ·~.nginin değiımesi kabil ola· 
""•ı.: llutçeye böyle b ir İstikamet 
~rj ,11lnıeı. için, mütehassısların rey
.. ~~ 

1

~."'.11 ve bu iıleri anlayan adam
lııin;, ikırleri elıemıniyetle dinlenil-

b" lıı~ 
11aiht rnuvaffakiyetin ıırrı her türlü 

~'ııııı.t~n uzak kalarak yalnız planlı 
r••trı ·:~ ~ide ediliyor. Bu misalleri 

1 
•r;,,i ~ ihıyct~i zatlar hüsnü niyet· 
•"ttik J'le bır çalııma metoduna 
lz ~ • .,.e ecek olurlarsa yurdumuzu 
"'~r "1 •n zarfında Balkanların ma· 
ltlt•b;ı·•ml leketleri derecesinde yük-

lt er. 

Necip A li K0Ç0KA 

dün geceki ye n1 :~~~:::::·r. Harbm Mneı davriy•siı~:::::;;;-:n.:·l~::~:r ~:;~;r;~;:ı 
n 1ünuebetile huır buluruıın kimselerin ıruzlulu çekmeAe amade bulunuyoruz.• 

• reye verıyo r 
Vaşington 3 (A.A.) - Ayan meclisi bugün 

toplantı halinde bulunmadığı için1 Ruzvelt. 
İngiliz: - Amerikan anlaşması hakkındaki 
mesajım, mecburi ukeri hizmet kanunu Amerika • İngiliz anlaşmasını 
projesıni müzakere etmekte olan meb'u.san kongreye resmen bildiren 

hücumları 
Londra 4 (A.A.) - Alman tayyareleri 

dün okşam 12 İngiliz ıehrine hücuııı etmiş
lerdir. Bu şehirlerden 5 i cenubu şarkide. 
biri cenubu ga:rbide, ikisi fİmali prkide, 2 
ei Midlandda, biri. Gal eyale'tinde, 2 ıi ti
rnali ga!'bidedir. meclisine göndenniştir. 

1 

R U Z V E L T 
Reisicumhur bildirmiştir ki: ... 

1 Bu anl•şma, İngilterenin Vaşington bü· lndı·uzıer İngiliz İktıs~di muharebe 
yük elçisi Lord Lotlhian ile Amerika Ha- e . . 
ıiciye Naıırı Cordel Hull arasında, 2 eylul- dl ki Nazırı dıyor kı : 
de teati edil('n notalarla yapılmıştır. yor : 

Bu anlaşmanın bizim sulh halinde bulun- Abluka bu 
nıamızla hiçbir suretle imti:zac etmez bir ta- T" k" • ı 1 (( 
rafı yoktur .. Herhangi bir millete karşı bir ur ıye 1 e o an . harbi 
tehdid teşkıl etme~i kat'iyen varıd olaml'ı. 1 b 
Bu, di;rüm noktası teşkil eden bir hadisedir kt b" t" y a n 1 z a s 1 n a 
\;e vahim tehlıke karşısında kıt'anın müda- pa u un pro- , 
farısı haıırlıklannda çok yüksek bir ehem- - k 
~~~~~ .. ~a~~M~~:,~::::.1-:~~~ b:c paganda oyunlarına kazanmıyaca tır}) 
devletin elınden alınamaz hakkıdır ve bu-
günkU şeraitte bu hükümranlık hakkının 

~~~~!~=:~::uzun idamesi ve emniyetirıUz mukavemet etti 
Bu, Lou.sanne'ın satın alınmMındanberi, 

milli müdafaammn takviyeli için yapılnuş 
en mühım hareketi teşkil eder. Amerika 
Bırleşik Devletleri, geçen asırda yapıl;:n sa
tın alına mukaveie.tile, Napoleon

1 
ıl.issi.sip.i

nin garbında riite>-ın halindeki büyük 
I· ransız imparatorluğunu elde etmiş:ti. O 
zaman olduğu gibi fimdi de, en esaslı dü-
9ünceyi. deniz aşırısından gelecek bir hü
cuma karşı emniyet müllhata.ları teşkil edi
yordu. 

Bu emniyetleri karakoilarının garb nısıf 
ktiresi i'in kıyın.etine paha biçiımez. Bu 
k&rakoUara sahih olmak lüzumu, bizim 
kara ve di'niz. ıtıilll müdafaamızı ta'<·ıiye et
n1~k ve organize eylemek vazifesile doğru
dan doğruya mükellef olanlar tarafından 
çoklanberi kabul edilmiştir. Bu karakollar, 
Panama kanalının, merkezi Amerikanın ve 
~nubi Amerikanın şimal kısmının, Antil
lerin, Kanatlanın, Meksikanın ve bizzat bi
zim emniyetimiz için çok esaslıdır. Bu se
bebler dolayısile, bugün bu üsleri eldo et
mek im~nından istifade etilin. 

Reisicumhur Ruzvelt mesajına meUuf o
larak başmüddciumuminin, bu anlaşmayı 
lrra mevkiine koymak salahiyeti hakkında 
27 ağustos tarihli bir tezkeresini de gönder
mJştir, Başmüddeiumumi, bu tezkeresinde. 
bu anlaşmanın icra mevküne konnıası için 
k?ngrenin tuviblne ihtiyac olmadığını b;I
dırrn"!~fedir. 

50 destroyer 
derhal veriliyor 

Lond•• 4 (A.A) _ . . 
Nf'zareti ın· gı·ıı · Arn,rıka Beı.hrıye ertye ve ·ı 50 sekizinin halen Bo rı. en destroyerden 
b 1 d ki ston da, teslime hazır 

u un u arını söylemı,ur B la . ·r ·· · un rın in g• .ız mureUebrıt tarafından tesı· 1 -·· ırn a ınmak 
uıere cuma günü Kanadaya ha k 1 • 

1 . • re~terı 
nıu ıtemeldır. Dığer destroyerle ın· .1 h ··~ 1. . r gı tere 

u"'u_me ının emrine amade bulunmaktadır. 
Bahnye Nezareti Amerika destroyerlerinin 
umum! kıymetinin 21 milyon liraya baliğ 
olduğunu bildirmektedir, 

Londra 4 (A.A.) - Reuterin diplomatik 
muharriri yazıyor: 

cHarbin ilk sen~si içinde İngiliz dipJo
masisinin bir tetkiki şu ciheti gOstermekte
dir ki geçen eylüldenberi İngiltere dıplo· 
matik ve askeri muvaUakiyctsizliklere ma· 
ruz kalmış olmakla beraber, siyasi raaliyeti 
~imdi artmaktadır ve İngiliz hava zaferlcriJe 
beraber ilerlemektedir. Bu :zaferler bütün 
dünyada pek büyük tesir yapmıştır. Çün
kü Fransanın inhidamı esnasında hasıl ola· 
bilen şüpheleri iuıle etmiş ve siyas:?timlı:e 

eserinde parlak bir temel olmuştur. 
İngiliz • Amerikan münasebatı b!çbir za

nan bu günkü kadar iyi· olmamıştır ve bize 
temin olunuyor ki, Amerika Reisicumhur· 
Juğuna Roo~evelt veya Wilkie gelsin. bu 
münasebat gelecek dôrt sene urfında da 
deva.m edecektir. 

Sovyeller Birliğine gelince, aklı ert!n hiç 
bir fcrd parlak inkip{lar bekleyemez. Fa
kat istikbalde iki millet menfaaUerınin bir· 
birinin mütemmimi olduğu anla~ılacağı. ü
mid olunabilir. 

Türkiye ile olan pakt bütün propaganda 
oyunlarına mukavemet etti. 
Y2kın ve orta şarkın müslüman devlet

leri, cemaatleri, :r.1Iussolininin takdim ettiği 
·himayeyh reddetmişlerdir. 

Mihver devletlerinin propagnnJuları bi
zim müstemlekelerimizdc tamst.nlile akim 
kalmıştır. Nasıl ki Fraruız müstemlekele
rinde de akim kalmıştır. Fransız müstem
lekeleri şimdi Almanların hükmü altında 
bulunan Vichy hükUmetinden yüz ç~vıri-

yorlar. . 
Mihver gazeteleri, Ingilterenin garanti

dne güvenen devletlerle pek çok alay et
tiler. Fakat kendini korumak yolundaki bu 
vasıtayı reddeden milletin ba~ına gelenin 
en bariz misalini Rumanya vermektedir. 
Bu memleketin yeni dostları, İngiltere ve 
Fransanın son harbden sonra ona temin et
meye hizmet eyledikleri topraklan elinden 
almışlardır. Rumanyanın akıbeti ne kadar 
acınacak bir hfidise olursa olsun1 Büyük 
Britanyarun siy<!!'ietini zayıflatama1_ Bila
kis küçük devletlere mihverin do5tluğuna 
itim~d edilemiyeceğini ihtar eyleınek ıure· 
tile ln&ill> ıılyuetlııl takviye eyler.a , 

«Fakat yavaş yavaş, 
amansız bir surette, 
Alman mukavemeti-

temellerini 
yıkacaktır !» 

• 
nın 

Londra 4 (A.A.) - tktısadl muharebe 
Nazırı Dalton, Röyter Ajansına llk. iktısadi 
harb senesinin neticeleri hakkında ,u be
yanatta bulunmuttur: 

·- Karada sekiz aylık gayrifaal bir harb 
devresinden sonra, Almanyanın biriktirmiş 
olduğu ihtiyatlar azalmağa bqla~tL Al
manlar f.imdi garbı istili ettiler. &zı kimse
ıcr, bu muvafiakiyetlerin ablukanın tazyi
kını azalttığı fikrine zahir oluyorlar. Haki
katte bundan uzak bir kanaat olamaz. Bazı 
stoklar musadere edilerek Almanyaya gö
türüldü. Almanyarun vaziyeti miıhim bJr 
madde noktasından, yani demir maddesi 
bakımından düzeldi. Fakat, Almanyanın 
konlrolu altına giren mıntakaların genişle
mesi, ekseriyetle ihtiyacı çoğalttı ve Alman 
yaya da bu talebleri kare:ılayacak lmkıinlan 
vermemiş bulundu. Bu garb arazisinde ne 
mensucat ham maddeleri, ne k.auçuk, ne 
gaz ve ne de Almanyanın muhtac bulundu
ğu müteaddid madenler mevcud bulunmak 
tadır. 

Geceler uzadıkça, gayretlerini evveli 
garb mıntakasına tektsüf ettirmiş olan ha
va kuvvetlerimiz, AJmanyanın Fk hu • 
Qudlarına kadar faaliyetlerini inkifaf eltir
meğe başladılar. Almanyayı idare edenle· 
rin evvelce kemali emniyetle diğer memle
ketlerin hürriyetine karşı komplolatmı kur
makta oldukları Berlln tehri, İngiliz hava 
kuvvetlerinin kudretini her gece hısset -
mekte bulunu}·or. 

Abluka yalnız başına bu harbi kaıanmı -
yacaktır. Fakat yavat yavat. amansız bir 
surette, Alman mukavemetinin temellerini 
yıkacaktır. Za!e:r temin edilmeden, hiç bir 
an tazyikımızı az.altmamalıyız. Nazi denizi
nin mu'ud cezir süııiiııii belıllyecaliz, -

• • • 
İngiliz Bahriye 

Nazırının beyanatl 
Londra 4 (A.A.) - İngiliz Bahriye Na· 

zın 50 Amerikan destroyerinin İngı1 tereye 
verilmesi münasebetile büyük memnuniyet 
iıhar etmiş ve funları söylemiştir: 

.. - Bu destroyerler tam zamanında, des
troyer filomuz üzerinde büyük bir tazyik 
olduğu bir anda yeUflltltlerdir. Yeni ge
milerin bizim için paha biçilmez kıymeUcıi 
vardır. Bunlar kafilelerimJzi hinıoye ede· 
cekler, aynı zamanda sahi1lerimizi düşman 
isti18sına karşı koruyacaklardır.• 

Wilkie de taavib ediyor 
Londra 4 (A.A.) - Cumhuriyetçiler par· 

tisinin Cumhur Reisi namzedi olan \VHkle 
dün aqam deniz ve hava üslerinin ~ -
ralanması mukabilinde 50 destroyerin ln
giltereye verilmesi hususunda Amerika -
İngiliz: anlaşmasını millet.in tasvib edeceği
r..i söylemiştir. 

Almanya haftada 
550 tayyareci 

kaybediyor 
Londra 4 (A.A.) - Röyler Ajansuıın de· 

niz işleri muharriri yazıyor: 
60 mayıstanberi Almanya ölü ve e~.ir 

olarak haftada takriben 550 tayyareci kay
betmiştir, Bu rakam Almanların uyi etmiş 
oldukları tayyare adedine müsteniddic kı, 
bu zayiat da 15 hafta müddetle baltada 
takriben 220 tayyareye baliğ olmakt.ıdır. 

Ölen ve esir düşen İngiliz tay!':ırecH~ri
nin adedi tayin edilememekle berııber, bu 
miktarın Alman zayiatının bir ır..esrlnden 
ibaret olduğu zannolunmaktadır. İngiliz ha
va kuvvetlerinin mütemadi inkişab dolayı
!'ile, tayyareci olabileceklerin uami yaşları 
?.et den 31 e çıkarılmıştır . 

1 Bükreşte heyecan 
devam ediyor 
Lond.ra 4 (A.A.)- Asossion Press'in Bük

reş muhabirine göre Rumanyada Viyana 
hakem kararına karşı tcı.ahürata devam 
edilmektedir. 

Bükreş:te beyannameler dağılılmı,tır. 
Dün askeri üniforma giymiş bir çok geneler 
telefon ve radyo istasyonlarına girmişlerse 
cie tevkif edilmişlerdir. 

Yeniden 55 Alman tay· 
yaresi düşürüldü 

Londra 4 (A.A.) - Pazartesi günü Lon
dra havalisine vaki olan üç kesil hücum es· 
na!ında 55 Alınan tayyaresinin tahrib edil
diği bildırilmektedir. Bunların 43 ü avcılar 
ve 12 si dafi topları tarahndan imha edil· 
miştir. 

10 Fransız tayyaresi İngi· 
lizlere iltihak etti 

Londra 4 (A.A.) - Fastan golen 10 Fran· 
sız tayyaresi dün Cebelüttarıkta karoya in
mişlerdir. Şimdiy~ kadar Cebclüttarığa ge· 
len Fransız tayyarelerinin SB}'lSl 35 i bul· 

muştur. Bütün bu tayyareler Fransız pilot• 
larını.n idaresi altındadır ve bunlar Alman
yaya karşı mücadele at.mile mücehhez. bu
lunmaktadır. 

T ahiti adaları da De 
Gaulle'le birleşti 

Londra 4 (A.A.) - Tahitı adaları h•lkı 
-ki Okyanustaki Fransız müstemlekel<?r\nin 
en ehemmiyetlü:idir- General de GauUe 'e 
iitihak etmişlerdir. 

Amerika İngiltereye her 
türlü yardunı yapacak! 

Londra 4 (A.A.) - İngiliz mı\buoh A· 
merika - İngiliz anlaşmasının Amerikanın 
İngiltercye her nevi yf'.!'dımı yapmaf'..ı ka .. 
rar verdl~:inin kat'i delili olduğunu beyan 
etmektedir. 

Milli Piyango 7 1:.ylOlde ızmır 
ı r ekiliyor 

Milli P iyangonun üçüncü tertib ikıncı çekı Utıne aıd 
tam biletler (2) ve yarım biletler (1) liraya satılmaktadır 

Bu piyango 7 eylôlde lzmir enternasyonal fuarında çe· 

kilecektir. 
En büyük ikramiye olan 40,000 lirayı belki de birinci 

çekilitten itibaren takib ettiğiniz biletin numarası kaza· 
nacaktır. Biletlerinizi timdiden değittiriniz. 
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'-PİYASA :J -
Melekler arasında isyan 

·LANGSTON HÜGS. ten 
Alman ticaret anlaşması ... ______ ..ıınıı•--• ÇEViREN: ÖMER NEJAD .. 

neden tatbik edilemiyor? Her temsilde beyazlardan birçokları 11· hayab• isimli piyes tems!l olunacakb. ;;: EHİR - Piyasayı meşgul eden meseleler şunlar- cak. göz.yaşları döküyrolardı. Hemen her yah Vaşlngtonlular cebren tiyatroya V" 8 

Ha van cinsleriniır .... 1tlsi"'8'i8EiiLE·ı· ...... llMuhtarhk usulü y """"""""""'""""""""""""""""""'""""""""""''' 
dır: pazar m8.bud rolünü yapan siyah aktör mek te,ebbüsünde bulundular. Polis b~. 

bir rahib tarafından müminlerin önünde mAnl oldu. Mibudun ortalarda göriind\J~ 
sö7. söylemeğe davet ediliyordu. Beyaı: olan yoktu. Gazeteler onu siyah asilerin kal~ Ü 
rahib bu suretle iki ırk arasındaki rnüna- dıklarını yazıyorlardı. Logan büti.ı.Il P. 
sebetlerin iyileşeceğini tahmin ediyordu. arkadaşlarının :ıayıflamağa başlayan ~ 
Oynanan piyes Nevyorkta büyük bir mu- terini kuvvetlendirmeğe çalışmakla ı~ 
va!fakiyet kazanmLflı. Piyesin muharriri ve mi,ti. Buna rağmen Logan yan].arU'l ~ 
c.nu finans eden i' adamları her sene bu uzaklaşınca, '8Yed grev yaparlarsa Poed ki 
;rüzden bir buçuk milyon dolara yakın pa· kendilerini hap5e atacağım ve salın t • 
ra kazandıkları halde siyah aktörlere ve itlerinin bozulacağını düş:ünmeğe bB~p" 
fat'kıcllara çok az bir ücret veriliyor ve mıtlardı. ·Irk için mücadele etınek ·~de 
bunlar turnelerde üçüncü sınıf otellere in- hesiz çok terefli bir feY, fakat araya ~ıe· 
me&e ve pire dolu yataklarda uyumala meselesi girince ne yapmalı?• diye ~· 
mecbur oluyorlardı. Yalruı, mlbud rolünü nlyorlardı. Mi.budun fÜphesiz h~. rdtJ. 
yapan siyah, beyazlara mahsus lüb otel- O da muhakkak onlar gibi düşünU~~ııte! 
lere iniyordu. Onu sık sık beyaılar ve yük- Şayed onunla beraber çalışırlarsa tel'Jl>I-' de' 
lt'k aileler evlerine davet ediyorlardı ve 5\yah ırk hakkındaki yanlıf kanaatleri tıt1 
böylece mibud hayatta her ,eyin iyi ve gü- littirecek ve mWavl muamele UnklD v~ 
zel olduğunu düşünüyordu. Gazeteler ondan temin edilmif olacaktı. Şu ıefil zenci pP 

1 - Türkiye - Almanya ticaret anlaş
masının tatbik ıekli, 

2 - Basra - Bağdad yolunun alacağ.ı te
kil ... 

ıslah etmek için ~~;:e;::.::~~ta~!~~=g~il!;;:.~ ihdas ediliyor 
1 - Bunlardan Almanya ile yaptığımız ti· 

caı et anla~masının ne zaman tatbik mevkiine 
geçeceği hakkında henüz alakadar daire
lere malümat gelmemiştir. Anlaşmanın im
zasından sonra timdiye kadar tatbik edil
mesi lazımdı. Halbuki anlaşma bir aydan 
fazla evvel imza edildiği halde, henüz tat
bik edi1emiyor. Acaba niçin? 

Yüksek fiatla Trak -
yadan boz ırk boğa 

alınacak satın 

run Almanlara yeniden 234 bin 144 kilo 
tütün aaulmıştJ.r. * İXGİLİZ MÜME;S~İLİ AX!Olt\YA 
GiTTi - Bir müddettcnberi fehrimizde ba
lw.an İngiliz Balkan ve Yakınş.ark tir:ı.ri 
mlimeaill Lord Glınkoner dün aktam An· 
koraya gitmiştir. Ankorada İngilterenın bu 
ı;eneki mübayaatı hakkında alakadarıarla 

Dahiliye Vekaleti 
müfettişleri bu işi 

tetkik etmeğe başladı 
Bundan birkaç gün evvel Ankaraya gi

den Ticaret Vekili Nazmi Topçoğlu, muh
telif meselelerden bahsederek bu mevzua 
da temas etmişti. Vekilimizin verdiği lıa
hC>ta göre, anlaşmanın şimdiye kadar tat· 
bik eclilmeme!'iine Alman hükf.ımeti 6Cbe· 

biyet vermiştir. 

Trakyadak.i hayvan neslinin ı<>la1u için ye 
niden bazı tedbirlpr alınmağa ba~la.nmıştır. 
Plevne cinsi boz ırk boğaların ür~tilmesi 
için uzun mtiddettenberi Bulg.'.Jristandan 
aetirllen damızlık boğaların Türkıyty'? ih
racı Bulgar hükUmetinin bir karari1e mene
d!lmiftir. Bu itibarla \.;Jiyet bayt.r ba•
müdürlüğü Trakyida Bulgarisbndan ahn
mq olan damızlık yavrulardan yüksek uc
retlerJe mubayaata karar vermiştir. Bu ~..-.av
rular viliyet hususi idareleri tarafından y<'
tiftirilerek koylerrle damızlık ola'3k kul
lır.ıb.coktır. Di.j:er taraftan hayvan cin~l 
ulahınd.a mühim bir rol oynıyan hayvnn 
5er&ilerine köylünün daha gentf mikyasta 
lttirakini temin etmek maksadile sergiler
de kazanan hayvanların sahiblerine veril· 
mekte olan ikramiye miktarlan da artırıla-

görüşecek.tir. * RU~fANYA İLE TİCARET - Ru· 
m<:: nyaya gönderilen son ti!tik ve yap;ığı 
partilerinden sonra kliring hesablarında Ru
menlerden alacaklı vaziyete geçilmiştir 
Bu günlrrde Rumanyadan yeniden ithalat 
ynpılacaktır. * l\tANİFı\TL'R .. \ FİATLARI - ?.!an~
(atura fiatları dün t.ııı~· .ı.kabe Komisyonu la 
rafından yeniden gözden geçirilmiftir. Tes· 
pil edılecck maddeler çok olduiundan ko

Şehrimizde mahalle te~kilitlarının gerek 
halka ve gerekse rcımt dairelere daha [ay
dalı bir ı;ek.ilde çalışmasını temin içın. mü
me~cıilhkler yerine yeniden mahalle muh
tarlıkları ihclım dü.şünülmektedlr, Bu mak
sadla Dahiliye Vekaleti heyeti teft.lşlye reisi 
Haydar Ber~ ve müfettişlerden Helis Er
gun şehrimize ~elerek tetkikl;?re haşla -
nııt-lardır. Bunlar yeni kurulacak te,k.i).St 
hakkında bir rapor ha'Zlrlayarak Dahihye 
VekDlebne vereC'f'klerdir. 

Almanların son teklifi şudur: Anlaşma 
Alman devlet reisi tarafından tasdik edi
linceye kadar Tür~iye Almanyaya ihraca
tına devam etmelidir, nitekim bu teklif hüs
nUniyetle karftlanmış, Almanyaya yü:t bin· 
lerce kilo tütün sevkedilmiştir. Vakıa bu 
tütünlerin sat.qları anlaşmanın imzasından 
evvel yapılmıştı. Fakat ne de olsa, an1a$
ma Alman hükümeti tarafından tasdi\. edil
mediği halde, Almanyaya ihracat yapılmış-

sitayişle bahsediyorlardı. gan bir deliden bafka ne idi'! Alqamı be 
Trup bir gün Vaşingtona davet edildi ve birden Logana: ,,tfı 

llıyan orada patladı. Amerika Birle,ik Cum· - Mukavemetten biz vaz geçtik. gel 
huriyetlerinin merk.eı.i Vaşingtonda renkli de bu işten vaz geç, dediler. 
adamların tiyatrolara girmesine müsaade - Hayır, ben ırkım için mücadel~dct ;~ 
olunmuyordu. Yalnız siyahlara mahsus si- vam edecefim, diye Logan ısrarla 50yle ret' 
nemalar yapılmıştı. İstisna olarak mi.bud .Arkada,lannı sah.neye çıkmaktan ceb dtfl 
atkada,larile Vaşington tiyatrolarında tem· rnenetmeğe kalkışınca polialer tarafın d"' 
siller verebiliyordu. O, sahnede mevcudi- yakalanıp götürüldü. Hakikatte LoP11' ft' 
yelinin beyaz ve siyahlar arasındaki mü- başka teref ve ırkın kurtulması için rd"' 
naı,;ebetleri iyileştireceğini zannediyordu. dnkirlık yapabilecek bir siyah çı]un.lY? ..,ı1 , 
Ht.ıkUmet merkezinin beyazlan bir siyahı Siyah melekler kulislerde koşuşuy~rlJ.I;. 
uhnede mi.bud rolünde görünce kim bilir Onlar yalnız Loganın gözlerinden iki ciJ 
r..o kadar telir albnda kalacaklardı. Daha la yat yuvarlandığını gördüler. Lc;>g~ 
henüz trup, Vaşingtona gelmeden tlddetll tevkif edildiği için ajladıjını zannetöl~t eli~ 
bir fırtınanın bulutları görünmeğe ba.-ldı. kendilerine bir teY olmadığı için serili"' 

mi!lyon sık sık toplanacaktır. 
:;ıı11111ıııı111111111mı11111111111111111111111111111111111111111111111111ıuı;: 

* TİCARET BffiLİKLERİ - İUıalAI ve 
ihracat birliklerinin vaziyeti yenibaştan tet
kik. edılecektir. Ticaret Vekileti müsteıan 
Halid Nazmi bu işle meşgul olmaktadır. 
B'.rliklere yeni bir şekil verilmesi düşü· 

~ Maıll"iılkeme©Je ~ 
: : 

tır .. 
Anla~a imza edilinceye kadar, Türki

yenin Almanyaya mal ihrac etmesi, anlaş
manın e.sa.s hükümlerine uygun olınıyan 
bir harekeltir. Anlaşma esaslarına göre, 
her lkl memleket arasında aynı zamands 
mal mübadelesi cerey-" edecekti, halbuki 
Almanlar bu mübadeleyi bir taraflı olarnk, 
yani Türkiyeden Almany;ıya ihracat ya
pılması şeklinde kabul etmektedirler. 

E111111111ıııııııııı1111111111111111111111111ıııııııııııı1111111ııııııııııtıııı: 

caktır. Şimdiye kadnr birincilere 1!1, ikin
cilere 10, üçüncülere 7 lira ikrnnÜ}"'t" venl
mekte idi. Bu miktarın kövlüyfi tatrtıin et
n1ediği anlafılmaktadır. Bu sene a-:ılac.'\k 
diter hayvan sergilerinin yerleri ve tnrih le
ri töyle te"Pit edilmiştir; 6 eylUlde Yalo\•a
da, 13 eylülde Karacaköyde, :.?O e~·l\ılde 
Terltoa köyünde, 27 eylUlde Çatalca mer
kezindr, bir tetrinlevvelde Silivri merke -
!inde. Bu ~r«ilere köylünün d~ha genit 
nıikyaırta i~tiralrini temin için tedbirler a
l:nmaktadır. 

nüımektedir. * KUMAŞ FİATLARI - Paltoluk ve 
mantoluk kumaşlarda yüzde 15 miktarında 
tenzilat yapılmı,tır. 

Nişanhsıcı yaralayan 
Sadık mahkum oldu 

Lo b . ·p b•· Piyeste siyahların semada yaşayıtlan ve ler, Mibud; gana aşını çevırı _.J..ei" 
bulutlar arasından güzel seslerile ,arkı aöy- madı. O fimdl Vafingtonun beyaz seyv~. 
leyişleri vardı. Vaşingtondaki aiya.hlar bu leri üzerinde iyi bir tesir bırakmayı "~\J. 
piyesi bir an evvel görmek için sabırsız- lar taralında.n alk.14lanmayı düşüniiY~ 
tanıyorlardı. Tiyatro müdiriyetine bu ar· * GÜMRÜK VARİDATI İstanbul 

gi..mrüklerinin ağustos ayı varidab 1 mil
yon 700 bin lira mikte.nndadır, * BASDIRMA TİCARET BORSASI -
B~ndırmada bir ticaret ve zahire borsası 
kurulmuştur. * ÇİVİ Bt.'HR.o\.';I - Son günlerde pi
yasada yeniden çivi buhranı başaöstenntı
tir. Bazı kimselerin spekülasyon maksadi1e 
malları sakladıltlan anlaşılmaktadır. 

Sadık adında bir Rene, bir mü<ld':'t evvel 
bir gece nita.nll!5ı Pcrihanın Kumkapıdaki 
evine gitmİf, evde k.im::;e olmamasından bi
listi(ade Perihana tecavüz. etmek istemiş, 

kıı.ın muhalefeti üzerine de bıçağını çeke
rek sekiz on yerinden yaralamıştı. Sac!ı~ın 
bir mtiddettenberl devam eden muhake-

2 - Diğer mesele de Bağdad • BaSTa 
yoludur. İngiltereden şc:>hrimizdeki ithal.it 
n1ües.ır;eselerine gelen teklif mektublarında, 
İngiliz mallarının Bağdad - Basra :y;olun
dan gönderileceği bildirilmektedir •. Ingiliz 
bcaret birlili Balkan şubesi şefi, lngi\te· 
r('ye ihracat yapmak imkanları hakkında 
alakadar ticarethanelerle temaslarına de
vam etmektedir. Bu yolun iktisadi bir yol 
olabilmesi için, Irak demiryollarının tari
felerinde tenzilit yapması lizımdı. Son 
t11.rife anla$malanna göre, bir ton malın 
Basradan Hı:tydarpaşaya kadar gelişi SO 
liraya mal olacaktır. Tarifelerde biraz da
ha tenzilat yapmak kabil olursa, Basra 
yolu ihracat maddelerimiz için iktısadi bir 
yol olabilir. - il. A. 

zularını söyledikleri :ıaman onlar omuz 
silktiler. Tiyatroda siyahlara ufak bir is
kemle bile verilemezdi. Bu haber, Vating
ton siyahlan ve bilhassa servet sahibi o
lanlar arasında müthi, bir hiddet uyan
dırdı. Fakat bQtün bu protestolara ehem· 
miyet bile veren olmadı. Bunun üzerine 
Vaşington siyahları mi.buda müracaat et

ANAIQ>©ll..llJ 
HA B ERLERi 

:Üniversite Tal ebe 
kuruluyor 

Birliği 

mE>si dün asliye ~ld,.Jnci ceza mahkeme:Un
de neticelenmiştir. Mahkeme, Sadıkı, teh· 
did ve yaralama suçlarından on ay 26 gün 
hapse mahkOm etmiştir. 

Wer ve ona: 
- Sizi aahnede alkışlamak istedik fakat 

buna beyazlar müsaade etmiyorlar. Bu ula· 
nılacak bir teYdir. Bize yardım ediniz. 

l:zmirde 

YAi'iMURLARIN ZARARLAR! - "'. 
gündenberi yağan ya&ınurların zeytin::;. 
aulüne faydalı olduiu kadar sergide._.. d' 
nan üzüm ve incirlere zarar verdıgl Ol' 
hakkuk etmektedir. Yağmurun ru..pete".,rıl 
ha faı:la yağdığı Manisada oldukça.. 1i<"' 
bulunduğu gibi Kemal paşada maJıı;ulilı> ıll'ii' 
te biri ve Germencikte incir mahsul cJt' 
üçte biri ıslanmıttır. Kuru meyva tlıt' ti' 
çılar birliği bu vaziyet karşısında Jhr;ı<P 
11:tlarını biraz. yükseltmeğe karar ve si' 
Üzüm ve incir piyasalarının da açıl.ın' 
mantarı henüz taayyün etmernlttır· 

Maarif 100 lira çalan odacı 
tevkif edildi Mibud beyazlardan bol para alıyordu. 

Geçen yıl yeniden teşekkülil kararla,
tı.rümıf olan Üniversite Talebe Bi.rli~inın 
bu ders senesi başından itibaren faaliyelc 
grçmesi içln hazırlıklar yapılm.akladı::-. Yenl 
Birlik her fakültccien ikışer talehe murah
hPsı ve ban profesörlerden mürckkeb bir 
idare heyeti ta.rafından idare edilecektir. 

Üniversite talebesi için 
yeknasak kıyafet 

Üniversite talebesi için yeknasak. bir ln
yafet tespit edilmesi ka.rarlaştırılmı,tır. Bu 
kıyafet, Avrupanın muhtelif yerierindeki. 
Universite talebesi kıyafetleri te•Jdk edil
clilrten tonra te.:pit olunacaktır. 

* MAARİF VEKİLİ - Hasan Ali Yü
cr.l dli.n İstanbul l'rlaarif müdürlüğünde 
nıeşgul olmuş ve öğleden ıonra bazı mek
tebleri gezmi,tir. * İKMAL İl\ITİllANLARI - LiJe bilir· 
me imtihnnlarına bu gün başlanmıftır. Or
ta mekteblerin eleme imtihanları ayın ye
d!Jinden itibaren yapılacaktır. * ÜNlVt."RSİTEDE - Bu yıl Üııivenl· 
tede okutulacak ispençiyari kimya, hukuk 
tarihi ba,langırı kitablan hazırlanmı.tır.· * İ]MVERSiTEDE OITİHMLAR - Ü· 
niversitede yabancı dil imtihanları 26 Ue 
28 eylül akfamına kadar, inkılib tarihi im
tihanları da 5 birincitefrin perşembe ltÜJ1.Ü 
yapılacakl1r. 

Türk Ticaret Bankası odacılarından Oral
gil 29 ağustos akşamı Bankanın t&tili sıra
larında odaları temizlerken vemedarın pa
:a aaydığını görmüş, elinde süpürgeyle ya
vaş yavaş yaklaşmış ve bir yüz liralığı aşı
rarak cebine yerleştirmiştir. Fakat tam bu 
sırada venıedar lşin farkına varmış, od.acı 
yakalarunışbr. Oralgil dün Sultanahmed Ü• 

çiıncil sulh mahkemesine verilerek sorgu-
5U yapılmış, suçunu itiraf etmiş, mahkeme, 

3/9/940 
AçW. Kapanlf 
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Ve şöhreti de büyüktü. Bir gün siyahlara 
şöyle bir mektub yauiı: 

·Mürekkebim gözyatlarımdır. Kalbim ka· 
nayor fakat hakikati söyleyim ki, beyaz
larla mücadeleye kalkışamam ve bundan 
batka memleketi başlanbaşa dolaııp iki ırk 
arasına husumet saçamam. Ben billltia ya· 
kınlarına karşı sevgi ve güzellik önünde 
ibndet tara[tanyım. Bütün siyahlar cami.· 
ası arasında bu fikrin yayılmasını isterim.• 

• !<iU f'I MALiYE VEKiLi - Maliye Ve t' 
ad Ağralı şehirde bazı tetkikler yapın>$oıt"ır 
raj Santralı ve çocuk ha!tanesini ge}İ. ~c 
tir. Fuad Ağralı akşam üzeri de vi~ı 
belediyeyi, Partiyi ve Defterdarl..ıjı 
etmiştir. 

tevkifine karar vermiştir. Londra 1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 

Bütün bunlardan sonra trup siyahlara 
mahsus ayrıca bir temsil vermeyi karar
laştırmıştı. Bu dramda oynayacak olan 
Vaşingtonlu siyah amatörler, alyah mibu· 
du görmek için sabınızlanıyorlardı. Niha
yet mlbud, Vaşington mümessillerini kabul 
etti ve onlara Vaşingtondakl vazlye!:l de· 
ğiştinneğe muktedir olmadığını yana ya

.Yardımcı polis kursları 
açılıyor 

Selerberlik müdürlüğü hava hücumları 
e~nasında halihazırdaki polis kadrosunun 
kendisi.ne düşen vazifeyi liyıkile ynpmağa 
kAh gelem.iyeceğini gözönüne alarak yar
dımcı polis teşkilatı kurulmasına ve hu iş 
için kuralar açılmasına karar vermi,ıir. 

Bütün kazalarda, yardımcı polla kur.ilau 
bazulıklarına başlanılnuştır. 

Bu kurslara askeri müke11efiy~t y•şm1 
geçmit olanlar devam edecek, kuı·sluı bi
tlrenler &ene ea.kisi gibi ~lerile meşgul o
lacaklar, fevkalide hallerde ve alarm i.p
reti verildlğl zamanlarda polis gibi vazıfe 

alacaklardır. 

Bir kumaş kaçakcısı 
Evvelki akşam Toros ekspresinden çıkan 

yolculardan İbrahimin vaziyeti şüpheli gô
rülmüt, gümrük muhafaza tetkilJ.tı me
murları tarafından üzerinde ve e~yası ara-
11nda araştırma yapılmıf, beline urılı ola
r.ır.k ve eşyası arasında 40 metre kadar ipek
li kuma, bulunmuştur. İbrahim yak.ıl:ıtıa
rak asliye beşinci ceza mahkemesine veril
miştir. 

Keserle yaraladı 
Bahçekapı, İı..şı.refendi sokağı Alye.nak 

hanında oturan Ahmed oi:(lu Ş11.ki.!.Je Iran 
tebaasından aand•'lc.çı Zeynel arasında am
balaj sandıkları yüz.ünden çıka-ı bir kavga 
neticesinde Zeynel ~akiri kese ie ba,ınd:ın 

\"e kolundan yara:-, Tl'ftır. Su-::1.ı yak:"tlan
nı-:. yanlı tedavi ediımek ÜZ(:re hMt.ıne. 
ye; ıönderilmiştir. 

Otomobil çarptı 
Şapal Lill idaresin ! ~YJ 1196 l'\umttrah hu

rust otomobil dün !'a.ııt 15,30 da ~tı<,kad:ın 
Osmanbeye gelmekte iken li."ıcı M3nsur 
soka~ından ant olarak '!nüne çıkan Sivaslı 
Zülfikar& çarparak VÜL'Udüniia muht('i•l 
verlerinden yarala.m~t.ı.r. Suç~u ynkalan -

Vilayet ve belediye 

* TAKSİM • HARBİYE - Tnhim -
Harbiye arasındaki bulvarda bir müddet
tcnberi devam eden kanalizasyon ve mec
ı·anın tamiratı nihayetlenrniştir. Birk&ç gü· 
ne kadar caddenin asfaltlanmasına başlana~ 
caktır. * TEPEBAŞL'"IN TANZİMİ - Tepebaşı 
bahçesinin ve Şehir tiyatrosunun tramva~ 
caddesine bakan kwnıları birkaç metre gerı 
alıııacnktır. * TAKSİM KAZiXOSU - Volinin em· 
rile Taksim kazinosu tarifelerinde yeniden 
tenzi\At yapılmıştır. KaıinolarJa varyete 
olduğu zamanlarda tabldot 100 kuru.,a ve 
koruoma.o;yon 40 kuruşa verilecektır. * BELEDİYE CEZALARI - Tepeba· 
şındaki İzmir ve Anadolu içkili lokanta
larına üç gün sed ve 25 er lira para ce
zası kesilmi,Ur. Harbiyedeki Be\vü bahçe
sinin alafranga kısmına 20, alaturka kıımı· 
na 15 ve Küçük Çiftlik parkına 10 lira pa· 
rı:ı cezası kesilmiştir. * EMİNÖNÜ lltEYDANl - Eminönü 
n1cydrınının tamam.ile asfaltlanması itine 
y;,rından itibaren başlanı]acakbr. Bura_~·~~ 
tahta köprünün yerine demir bi.r kopru 
yttpılmasl dü,şünillmektedir. 

Deniz ve Liman 
* POLO!'ilrAU MÜLTECİLER - Be· 

s1rabya vapurlle dün Köstenceden Hına
nımıza 170 Polonyalı mülteci gelmi,tlr. Bu 
mülteciler buradan Filistine gideceklerdir. 

Müteferrik 

* NÜFUS SAYl'lll - 20 ll~\eşrind• ya
pılacak nüfus sayım•nda İstanbul vilayetin
den yalnız tahrir !~-~erinde 2 l bin memur 
kullanılacaktır. Dt?•ıi1 ve trenıerde tnhrirı 
nüfusun ne tekilde yapılacağı da talimat
ı•ame He tespit olunmaktadır. * YE:"i İCRA KANUNU - Tadilli ye
ni icra kanunu ayın dokuzundan ıtibaren 

mer'iyete &irecektir. Veni kanunla icra it
leri daha çabuk ncucelenecekı.i.-. 

Dört mahkum tevkifhane
de gardiyanı dövdü 

Galata postanesi vemedarını 51dürmekten 
24 .ene hapse mahkOm Abdullah, tıe>ne ka
til mahkümlarından Niynzi, Ahmed ve Fet
hi Üsküdar tevkifhanesinde kumar oynar
larken gelip bu hareketlerine mılni olmak 
iJtiyen gariliyan Mehmed Alinin üzerine 
~ullanmıtlar ve bir hayli döverek yarala -
mışlardır. Gardiyan bu azılı mahkCmların 
elinden kurtarılmış., tedavisi yapılmıştır, Bu 
mahkOmlar koğuştan çıkarılarak tecrid e
ıJilmişle>r ve haklarında idari: tahkikata baş
ıanmışbr, 

Karısını öldüren Ahmedin 
muhakemesi 

Yalovanın Kirazlı köyünde köy muhlarile 
münasebetinin k.ocası. tarafından öğrenilece
ği korkus.ile köyden İstanbula kaçcı.n ve Be
fiktaşta Dikilitaşta akrabasından birinin e
vine iltica eden Asiyeyi. kocası Al~med er
tesi gün buraya gelerek btçakla yaral3yıp 
öldürmü,tü. Ahmedin muhakem~o;;ine dün 
ikinci ağırceza mahkemesinde de\.am edil
miş, Yalovada i!tinabe suretile dinlenilen 
(>o.'lhidlerin ifadeleri okunmuştur. Ş3hidl~rin, 

Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlln 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrld 
Varşova 

Budapeıte 
Bilkreş 

Belgrad 
Vokohama 
Stokholm 
Moskova 

100 İsviçre Frc. 
100 Florin 
:!00 Rayltmark 
too Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kronu 
100 Peçeı. 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Ve.n 
100 İsveç Kronu 
100 Ruble 

132,20 

29,605 

0,9175 
1,6225 

13,90 

26,5325 
0,625 
3.175 

31, '375 
31,'05 

ESllA~I VE TAHVİLAT 
Türk Ti~aret Bankası nama 
Sivas • Erzurum 2 
Siva~ - Erzurum 3 
Anadolu Demiryolu 
mümess1li peşin 

Merkez Bankası peşin 
Türk Borcu 1 peşin 
Türk Borcu 2 peşin 

Ergani 

1.-
20.09 
20.09 

34,95 
102,75 
18,75 
20,09 
19,45 

kıla anlattı. 

Melek rolünü alan geneler arasında Lo
gan isminde bir $iyah vardı. Bu gene be
y11.zlıırın ırkına karşı reva aördüklerl tid
det ve vahşetten çok ıstırap çekiyor ve be
yazlara karşı olan nefretini gizlemiyordu. 
O, beyaı.Jara kar~ı açık bir mücadele ta
raftarıydı. 

Logan bir &ün münakaf& neticesinde, 
miıbud müstema, bütün siyah aktörlere, 
beyazlara kartı bir grev fikrini kabul et
tirdi. Fakat aradan birkaç gün geçince si· 
yahların mukavemetleri zayıfladı ve niha
yet bir melek, Logana: 

- Dostum, bir hafta parasız kalamom, 
k11.rımı düşünmek mecburiyetindeyİ.lllı dedi. 

Logan onu omzundan tuttu ve: 
- Benim de karım, hatta üstelik bir de 

çocuğum var; fakat ırkımızı düştüğü ha
caletten kurtarmak için sonuna kadar ut
rofmağa azmettim. 

Bir ba,kası ona cevab verdi: Asiyenin köy muhtarı Halidle gayrimeşru ~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 
nıünasebette bulunduğunu duyduklarını, : 
Ahmedin oğlunun da, annesini muhtar Ha
lidle çok fena vaziyette gördüğünü söyle
dikleri görülmüştür. 
Diğer bazı şahidlerin dinlenilmesi için 

muhakeme başka güne bırakılmıştır. 

Gene kahve buhranı 
Son günlerde şehrimizde yeniden bir 

kahve buhranı başlamıştır. Elle1·inde mal 
bulunan bazı toptancı tacirler speküla"yon 
mak!adile perakendecilere mal verınemekte 
vt: fintlnrın yük!"'elmesine çalışınnktadu·lar. 
Şehrimizdeki alakadar makamlar vl':ziyeti 
Ticaret Vekiletine bildirerek gümrükll•rde 
heklemekte olan 25.000 çµval kRhvedcn 
bir kısmının piyasaya dökülmesini istemiş
lı;.ı·dir. Vekilet bu kahvelere bir satli'J !iat.ı 
tf"ıpit ettikten sonra kahveleri kahve ve çay 
birU{ti gümrüklerden çıkararak piyıısaya 
tevzi edecektir. 

b
• - Sen galiba bu meslekte pek yen1s1n. 

Sl"l"ıvr"ıde ır esrar - Biz hep böyle beyazlan eğlendirmek, 
onlara U$8klık etmek için mi uğraf8catız? 
Kendimizi kurtarmak aünü daha gelmedi 

kaçakçısı yakalandı m~elekler: .Bizi kendi halimize bırak. 
Gümrük J.fuhafaza teşkilatı mf"murları, dediler ve gülilferek Loganın yanından ay

t .. unbulla Silivri arasında gidip gelerek es- rıldı1ar. Fakat o sahneye çıkmak tçin ka· 
rar kac&.kçılığı ve satıcılığı yapan Ali adın- nadlarını takmaj:a uğraşan liyah melekle
da birisini yakalamışlardır. Alinin. t~tanbul rin içine abldı: 
da bir membadJn tedarik ettiği külliyetli - Beni dinleyiniz, grev yapm"!ak bile 
miktarda esrarı Silivride kaynat3~1 Az.i?·in hiç olmaz.sa beyazlara bize karşı almış al
evine götürdüğü, İstanbulda bu 0d\1ğu miiş- dukları vaziyetin doiru olmadığını ct>Jte
terileri de Silivriye götürerek orad:.ı kiloyla ıecek bir hareket yapalım. 
eı::Tar ~ı.::ltığı te::;pit edilmiş, Ali, Silivliye Parlak siyah derili bir !enci: 
müşteri götürürken t.akib edilmiş, Sillvtide - Bu fena bir fikir deiil, dedi. 
bir bahvede müşterilere bir çanta içerisinde Bütün melekler bir ağızdan: .Hakikaten 
iki kilo esrar teslim ederken yakalanınıştır. [cna fikir değil• diye haykırdılar ve o gün 
Bundan sonra Alinin kaynatası A1idn e- hiç birisi sahneye çıkmadı. Mibud bundan 
vinde arama yap1lmı$, orada da bir kaç kilo ~k müteessir olmuştu. 
esrar bulunmuştur. 1 Birkaç gün sonra •Siyahlann gökteki 

İZMİR BELEDİYE REİSİNİN zif~ 
Ti - Belediye n.isi Dr. Behçet Us ..,.e Jıb' 
!ikası, ikinci ordu müfettişi Orgeneral ,. 
dürrahman Nal~ Gürman .~e .. refi~atl:ıi>'" 
refine Fuar kazınosunda buyük bit 
!et vermiftir. (jd'' 

HAVA KURUMUNA YARDll\1 - 51' 
mişte orta okul öğretmeni MuhteşeJO .,#' 
rıcı, Akile Enver Okçular, Hamdi }.. ' 
Memnune Orıel, ~ehmed Sunar ~~ 
Arif İnan, Zekiye inan, evlenme Y f.-1 
rini birer yardım olmak üzere I{aVI f,l 
rumuna teberrü eylemitlerdir. Ba>·sft .,;.r 
kiye İnan, Kuruma, ayrıca bi.r altın 
zik de hediye etmiştir. r~· 

Bunlardan bafka Hava Kuruınun• ~ 
hlyede Gürme köyünden Süleyınan ~ 
300 ve Gerzede Şerelotlu 100 üt• 
muavenette bulunmuşlardır. 

Yo:zgadda 

ZİRAAT VEKİLİ - Kırşeh!rden s;.: 
lıyo.na gelen Ziraat Vekili J..luhlls tı: p~:ı 
kendi.sine mül&ki olan valimizle bJf ,ıJ 
köyle-rde ve zelzele m.ıntakası ola-O ~ 
nahiyesinde tetkiklerde bulunduktıı• ...,. 
Yozgada gelmiıtir. Ziraat Vekili f!al~~ ,r 
de teşekküller mümessilleri ve vil~)-e 

1
tt 

kinile görüşmelerde bulunmuş, ttbi.t ~ 
yesini gezmiş ve bu atelye.nin nr·-~ 
kinlerini tamir edecek bir dereceye ~· 
mt!Iİ için lcab eden yardımlarda bUI 

yı vadetmiştir. rl"'ır 
Muhlia Erkmen, müteakıben .. h Jll P 

den ayrılmıt, meb'uslarla viliyet erki 
rafından uğurlanıntftır, 

Antakyada 
"tl•r{ l'ENİ MEKTEBLER Haay k• ,ı: .. 

de yeniden mekteb açmak ve yeni J.11J'I f 
binaları yapmak için başlanmış 0~k~ 
Jışmalar btitün hızile devam etırl~ '' 
Bozüyilk köyünde temelatma mers! d• ~ 
pılkn mekteb blnasile bu ay tçiO _,(of 

mektebin infasın• baflanmıt bulull'~ 
dır. 

mı~tır . 
....,,......,........,,,.~ .................... __ .......... __,~,......--~."""""""""""""""'"""""""" .......... ,...._~ ..... ,......"""""""""""".--..,,...,,,..... ......................... ...,,,,......"""""""'"""'""""""""' ...... """',.........,......,,,......,,,...,,,,...,,,,.....,.,.,..,..,......,......,,,.... ..................... ,...... ..... .....,~~ 

bir sinir hali var ..• Şurada misafir bulun- bir kan çıkmı~tı. - Elbette düşer ... Mademki beni candan graf üzerinde durduiunu, on\l oı;~ 

amanyo u 
------·-tdebl tioman 

TEFRiKA: 33 
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- Deniz simsiyah!.. Tipiden göz gözü ) Nihayet, Şükr11n müdahaleye lüzum ıör· 
;Ormtiyor .. Ne fena hava yarabbi! N! fe- dil: 
na!.. - Canım ne yapıyorsun? .. Vallahi Zü· 

Ve, daha yavaş ilivo etli: 181!.. Hili esk:t Çocuksun! .. 
- Beni end.i~ye düşüren, onun kalb ZülB.l kahkahalarla gülüyor; biraz evveJ-

rıhatsız.lıtıdır . Telif ve halecan ederle iyi ki hümünü unutmut &ibi nq'e içınde hop
bir teY olmaz ... Ah, yola çıkmadığından pa1afıyoıdu. 

emin bulunsaydım!.. İçeri odadan Gülterin: 
Bu ~ırada bitişik odanın açık duran ka-

pıınndan be, yaşlannda kadar mevunh bir - Erol! diye seslenmesi üzerine, (ocuk 
otlan çocuğu girdi. Elinde tuttu~u kafa~ kendini kurtardı, fırladı. \'e, annesinden 
kopmuş bir tahta atı gene kadına ut.at:"tn.k: kaçan:a!lına odadan çıktı. 

- Anneciğim; bak, Gülter oyuncağınıı Zülıil bir kanapeye oturmuştu. Hali gü .. 
k;rdı... lüyor; fakat gözlerindeki neş'e yavaf yo

Diye ıızlanmağa başladı. 
ZülAl ÇOcuğu kollarına aldı. Onu hırpa· 

la}'arl\k Opup sıkıştırmaya ba.şladı 
Küçük bağırıyor, debeleniyor; fakat bir 

tlirlü annesinin kucatından ve buselerin
den kurtıilaıruyordu. 

\"Rt ıiHniyordu. 

Nihayet, tamamile duruldu; arkasını yas
landı. Adeta yorgun görünüyordu. 
Şükran onu uzun ve dikkatli bir bakıt· 

la aüulükten ıonra dedi ki: 
- ZüW! Send. çok prib ve anlııılmız 

duğum on ıün itinde bu halin hemen her Şükran başını sallayarak devam etti: seven bir arkadaşım, bir kardeşimsin!.. !eyre daldığını ıörerek yerind_~0_, .. ıJ '/ 
nn seni hırpaladığını gördüm ... Belki far- - Ben kendime göre bazı kanııatler r- - O halde dinle: Sen kızken garlb bir Fakat rengi aapsan olmuştu. P\ltll>" 
kında d~ğilsin... Fakat şu muhakk:ık ki, dir.dlm!.. Evli bulunduğun elb sene lçiııde huyun vardı. Sevdiğin, beğendiğin her teYi seıle: 
ruhunda gizli bir buhran hüküm !ıÜrü- pek seyrek görüşebildik. Bu güne kadar inıha etmekten ho,Janırdın. Güz.el bir çi- - Şükran! Adeta hainsin! .. ded.İ·1':0)~ 
yor... :senin hayatına, hususiyetine esa!h şeki~de c;e&i didikler, itina ile yapılmıt kıymetli Sonra, albümü kaparak yerine ıc:•I"'' 

ZülAI bu sözleri şaşkın karşılamıştı. Bcı:h.si vikıf deıJ;ildim. Bu gün, maalesef anlaya- bir reı;mi karalar, rnunta.:ıam tararunlf saç· - Çok garib bir tüphel .. sun• 
şakaya boğmak istedi:: rum ki, göründüğün kadar mes'ud değil- larl dağıhrdın!,. Fakat, bu huyunu insanh•r dıyorıun öyle mi?.. f/C f'. 

- Benim değil, sev&ili kardeşim; senln slnl.. 1 üzerinde tatbik c&şin çok acı idi. Mesela, - Evet Zül&I! .. Haklı olduğutnt.I • ~ 
ruhunda bir gizli buhran hükilin sürmek- Zül&l bir hareket yaptı. Şükr:ın bu ha· \sevdiğin birine, dünyanın en amansız nıü· nılmadığımı anlaman için bir aytıS.Y . ~l· 
te! .. Kıymetli kocacığının tefti~ seyahatleri, rckete ehemmiyet vernıedi: 1 cazatını, en ağır hakaretini reva görürdün... man elverir!.. tsiS -~ıfı 
ayrılık, hasret, i'tiyak!.. Bütün bunlar ıwni - Aynı zam11.nda gönlünde, maziye l'td Bu senin için adeta bir zevk teşkil eder· Gt'nc kadın dorunut gibi hareke tJırı~. 
faı.lasile hırpalayor ... Niçin keneli haleü ru- blı n~daınet yaşadığına zahib oldum ... Ne dL Ailen kalabalık, arkadaş ve dostların mıftı. Bir müddet ıustu. Kaşl.rı ~t.I ~ 
hiyeni bana yüklemek isteyorsun?.. dersin?.. 9arısızdı. Ben, bu insan kütlesi içinde se- duJakları kurwnu,tu. Şükran onııil !!' 
Şükran müstehziyane güldü: Zülal i~yan etmişti: nin en fazla hangilerini sevdiğini anlamak- line haıin hazin gülümsedi: tJ1"1f9 
- Hayır! dedi. Benim harekatımda hiç - Yanlış, tamamile yanlış!.. ta asla zahmet çekmezdim. Zira, bu sevi- - Evvelce bana ba:u şeyler ~ 

bir gayritabiilik yok ... Zülil, çok ciddi sOy- - Tellt etme! .. $3mimi ol!.. Ben mtte- lc-nler, mutlaka en fazla cefa çektirdikle- Bunlan habrlayorıun değil ıni? .. 
lüyorumj sen giz.il bir ısbrabla eriyor gi· addid · tecrübelerle bu husustaki şüphemi rindi... _ Ne gibi? .. 
bi~jn... • kanaate çevirdim... - Ne akla aelmez şeylere dikkat etmit- - Bir evlenme teklifi!?.. I 

Zü18t a!IDbt bir kahkaha kopardı. Sonra - Nasıl? .. Mariye aid ne gibi nedame- sin Şükran!.. - Evet!.. &"' 
sinirli !inirli omuzlarını oynattı. tim olabilir?.. - E"•et!.. Fakat hiç kimH, ·birisJ.ı kadar - İ.şte bunu reddettiğin için ıı• 

_ Bu ne olabilir? .. diye _sordu. Şükran hafifçe gülüm~eyip Zülalin atet cefanı çekmedi Zülll!.. ğil misin'!- ,.,pes: 
Şükron gülmüyordu. Çok samimt ve S.'l~an gözlerine hüzünle, merhametle ba· - Birisi de kim?.. Zülll silkinir gibi bir hareket 

nıü,fik bir hali vardi. Anlayan, duyan bir k.ıyordu. · Kurnaz davranıyorsun... Fakat nali· - Nadim değilim... Mlat! .. 
bnkı~la arkadnşının gö:derine bakarak: Zülil asabi ve titiz bir hareketle lekrar lo!,. - İnkir öyle mi? .. 

- Biz s""'ninle t;ocukluk arkadaşıyız, de· etti: Emin ol sözlerinden hiç bir teY an- - Yemin ederim ki... fi. 
di, adeta iki kardeşiz Zü181! .. İki sırdaf da - Söyle Şükran!.. Kanaatinin neden iba- larnıyorum... - Sakın!.. ~l~tl 
olabiliriz ..• Benimle daha açık konuşmak ret oldui;ı.ınu öj:reneyim ... Eğer bir yan- - O halde anlaşamıyacağız demektir. Şükran Zül.ilin yanına oturdt.1· ,,rrr 
i,tcmez misin?.. lıf var~, tashih edeyim... Şükran ayaja kalktı. Küçük bir etııje- tuttu. Gözlerinde çok müşfik .,es ı,;1' 

- !!?,, - Yanht bulunmadığından emınım ... rin üstünde duran albüm.lerden birini çe"' pırıltılar vardı: dl ı;J 
- Niçin susuyorsun? .. Eğer doıtluğuma Ancak, kendine bile itiraftan ~kind!ğini kerek Jçine göz ıezdirmeğe ba,tadı. Zültl - Nejad seni me!'ud edebilit 

güvenmiyorsan, derhal bahsi değittirelim... hissettilim bir keyfiyeti isimlendirmek ba- çek sinirli görünüyor, mütemadiyen kıpır- dedi. (il) 
Zıilll derin bir nefes aldı. Yüzüne ani J na düşer mi diye dilfünüyorunı., danıyordu. Nihayet, arbc!afının bir lnto· (Ari<"" 
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1 Günün yazısı 

Alınanya kendine 
kışlaklar hazırlayor 

• Coce ile a" d'' .. b' ld •trrıe ilci .. .un uzun ır o uğu mev-
'• l"ııili uç hafta kaldı. O tarihten aon
lıııda • z . ~dalarının Almanlar tara• 
~ o ııtila tehlik . b'' b" .. 
·••tıııı, b' eaı us ulun geç-
'•'· ile olsa çok azalınıı buluna• 

" \'e ıtı"t h h-.ı, .u e Hsulara bakılırsa bütün 
Yonı~eb ~ıe kollar ile bir buçuk mil
tilı; İıtil_ır ordunun bu adalardaki ta• 
"ıı ak~ noktalanna çıkanlması eıa
"'az ı,· kabul etmiyeceği hallolun· 
'• biiı~ nıeıele iken kıı geldikten son· 
İlıi ••. "" nıanaıile bir hayal sayılacak, -.raf ••. 
ed"•k ,,."'?'."'d bavalardan utifade 
hıetk 1 ırhırmin müdafaa ve utihsal 

ez, · · h İlctifa •ını avadan bombalamakla 
d edecek db' 1 • • •· ·• .. eki ve te ar erını onumuz .. 
diitii Yaıın temin edeceii imkiinlan 

il erek alacakbr. 

i::. ~ın ne olacak 7 
hıano!Ç•e trıulıarrirlerinden M. Aeıchi
•liarı,~ h~yli dedikoduyu mucib olan 
kik, b alindeki Almanyada bir tet
d, b •ılıklı Yaıııının son cümlelerin

baı.;.::"" cevabını bi=at Almanlar, 
harı'bı '. naıı) veriyorlar: cE.ki mu· 
<at d::!" rozetini tqıyan ellilik bir 

"'' ki: 
•-s h '~'•lij 0 n arbde bulundum. Siz İı· 

lnlay " blllıun ne demek olduğunu 
}Ot ~~~~ınız. Bir asırdan fazla olu· 
~lJ.y Uçük cennetinizde sulh içinde 

• rsunuz. Halbuki biz!» 
•il" l ~Uıy:: e dedikten sonra, 1918 de 

tün;; an memleketine na11l döndü· 
h-.ı,d ltılattı. Bir İf bulmuıtu. Fakat, 
ltt; t~~ de kötü olan enflaayon ırün· 
'-1.ı'ı, 'P Çatmııtı. Yıkıntı yıkınbyı 
diliı., etnıit, İnsanlar sokaklarda bir 

~'l>nı:knıek için dövüımeie, çalıp 
"'••~' hqlamıılardı. Sonra, iktidar 
~d eı.~ geçirmeden evvel ihti~ 
~ tiin • trıııcadele etmek liizım geldı. 
lı.ıi·· Alman milleti son muhare· . ,. \' . 
'' ınllh "'Yor. Bu sonbaharda zafe
lı.ııln la~z l çünkü biz de nihayet baı· 
"ıı, Çiibı •ıılh içinde yaıamak iıteyo
ki~0, eYrek a11rdanberi zahmet çe
'ııt. c~· hayattan birıeyler umuyot.,, ~ •zetelerinize ya:ıınız ki fngi). 
d•n ~ • olan itimizi Franıa ile olan· 
da, 

1 
~ lıolay bitirecek ve iki aya ka· 

1, 
11 

a kavuıacağız.» 
. '"'i tı t~Ya kadar ıulhl Ve !AYed bu 
. •"1 daki kadar k o lay olmazsa?. 

b• ~•labınıız bilitereddüd böyle 
ltııkJ :':"ru reddetti: - Hayır, ge· 
til.ıi, rı., bir klf daha, mümkün de-

u, dedi •• 

1 ••a . •• 
hu ~•li muharririn hayali olmıyan 
lllnd~, Yeıi Almanyanın içinde bu· 
dtr: 11.rı "•ziyete uygun olmak liizırn· 
h, te./ '""Ya, harlı içinde bir kıt da· 
dit; · ':'n•nin 11tırablannı çok iyi bil-

ıçın k 
"'•)ı İlı . endine kıılaklar hazırla-
l~~Ot, ~'Yat ve basirete muvafık ~u
dıd,11 d "'."anya ve Macaristan ıırn· 
ı.,dır, a•lik deıiği kapablmıı kıılak
/\.1111,n 11 lrıılaklarm bekçi)iini bizzat 
~ı.. • .,:• Yapacaktır: Rumanya ve 
<\~.;ad .. ıevkulceyıi noktalann 
ltdilııı; ca ı11ali ihtimalinden bah
dlh• ~or nııı? Ve Y ugoılavyanın, 
ktııa~ b n~a Y unaniıtanın emin birer 
~il .. 'ii •line getirilmelerine teıebbüı 

AVRUPADA 
BARB 

• 
lngiliz resmi tebliği 

Lonclra 3 ( A.A.) 

Hava ve Anavatan Emniyet Nezaretleri
nin te bliii: 

Gece, dütman memleketin bir çok kunm
ları üzerinde hava faaliyetinde bu!unmu.,tur 
Fakat alınan raporlar, huarabn umumiyet
le hafif olduğunu göstermektedir. 

Merkeı.i İngilt.erede bir tehrin, düşman 
hücumlarının esaslı hedc>fini teşkil ettiği sa
nılmaktadır. Fakat gerek meskU.n bölgelere 
düşen bazı bombaların gerek civar mınta
kalara düşen daha fazla miktarda bombala
ların yaptığı hasar pek azdır. 
Düşman tayyareleri, Londra etrafında ba-

71 noktalara, cenub Mhilinde üç Şf'!'.hre, in .. 
giltere-nin cenubu şarki.sinde açık mıntaka
lara ve ayni zamanda prk ve şimai. sahıl
lerl üzerine de bombalar atm.ışlardır. 
Şimali tarki mıntaka3lllda bir fehirde, bir 

miktar ev ve dükkan ban hasara uğramı,
tır. Londra mıntakas:ında pek az basar var
dır. Cenubu prkt aahillnde bir tehl..rde, ba
zı evler ve dükkinlar hasara uğramıştır. 
Memleketin her tarafından şimdiye kadar 
aJınm "raporlar, bu hücumlar neticesinde ö
len ve yaralananların .. yanı dikkat derece
de az oldujunu göstermektedir. 

• • Lonclra 3 ( A.A.) 

Hava Neı.aretlnln tebliji: 
Dli..n ıece lnıiliı bombard.unan tanare1e

ri, Almanya ve İtalyadaJd hedeflere yeni
den hücum etmi,lerdir. Kölnün şimRli tar
IJsinde Schleburch'de dinamit fahri.kalan 
ve Ct'no"·ada mühim Sanpier de Arana de
nıiryolu ilti§ak noktası kuvveUi bombardı
ıuana tabi tutulmuJtur. 

Ba.şka tayyareler, Ceno,·ada elektrik fnb
ıikasına, Frankfurta ve Ludvigshavcn'de 
lk!trol tesisatına, Stuttıardda buji fabrika• 
!ına evvelkJ ,ece olduğu ıibi dün ıece de 
hücum etml,lerdir. Ayni zamanda Köln ci
\..lnnda lnfilik maddeleri fabrik:ılan, 
Dortmindesn kanalı, Lorien Fransız limanı 
ve Grez-Nez bumunda top menilcri de 
hücumlara tibi tutulmuıtur. 

Bu hattklt esnasında tayyarel~rlmizden 
ikiğ kayıbdır. 

Sahil müdafaa tayyarelerimiz, dün Dolan ... 
da sahili boyunca, denizde i~ gemilerini 
bombardıman etmişlerdir. Sonre fiyordunda 
bir Noneç limanında bulunan diie.r bir i~ 
gemisi do lncillz bombardıman tanarelerl 
tanfmdıuı bomb~br. Bu tayyareler, 
aynı zamanda blr Domier Alman deniz tay ... 
yareainl do dU,ürmiiftür. 

Fles inına'da ve Ostemde limanı üurin
ıle petrol dtPolanna hücumlar yapılmıştır. 
Bir tayyaremil dönmtmi.ttlr. 

• • Kahire 3 ( A.A. ) 

İngiliz hava kuvveileri kumandanlığınca 
tabii# ediliyor: 

Dün İngiliz hava kuvvetleri tarafından 
A.ssab limanına, limanda bulunan gemi ve 
civar antrepolanna k:ar,a bir akın silaileal 
yapılmıtbr. Tayyarelerimiz Aasab'a bütün 
giın dalga ıllatl..t halinde hticum etmişler
dir. Bir büyiik dalgakıran ii>erine !iti taın 
isabetle bir küçük dalgakıran tizerine bir 
tam isabet kaydedilmiştir. Dalgakıranın 
bat tarafında bulunan bina ve antrepolar 
üzerine rnüteaddid bombalarla tam isabet
ler olmuştur. Bir benzin yangını çıkartlmıt 
ve iki saat devam etmiştir. Şiddetli bir in
filaktan sonra diğer bir benzin yangını 
çıkmış ve miıt.eakıb bombardıman filotiJ .. 
lüı büyük yangını kırk kilometrelik bir 
mesafeden görmüştür. Asker! kışlalar üze ... 
rine de tam isabetler kaydedilmiştir. Düş· 
man oiddf'tli bir atet açmıfS8 da bütün tay· 
yarelerimiz üslerine dönmU.,lerdir. 

Alman resmi tebliği 
. lııılfty de İddia olunmuyor mu 7 

'''ıni), a~ın tazyik ve tebdidden ileri Berlin 3 ( A .A .) 
~~ aö:: y B:U.anlan kendi besabla- Alman orduları baıkumandanlığırun teb· 
k "llıiizdek'a •ıhrmayı kafi sayması !iği: 
h"• ıtnıb 1 kıtta mubtac olacağı za· 2 eyhllde, muharebe ve avcı tayyare 
it ~r arlarının en ehemmiyetsiz gruplarıma. cenubl İngilterede düşman ba-

lo ••• bil - • k h' , o' e ugraınaıını ııtememe. • va meydanlanna Ucum etmişlerdir. Horn-
~ıl•ınez l~·~ baıka bir arzuya atfe· church, Gravesend, Eastclıurch ve Det· 
·~ ınu,:L .ı.ın , aynı zamanda ıunu ling'de hangarlara ve k1'lolara bombalar 
k, a .lk -~de ve tespit etmek liizımdır ı.abet etrnı. ve kwnen yanmııbr. 
)b~ il, Soan lra bu bulül tanı Alman· Muharebe ınıplanrruz israfından, gece, 

tr h"d Yyetler Birli""ni d aha geniı İn~lterenln garb v2 cenub ııahlli limanları 
teq• " Ud Uz • • • • tesisatına merkerJ İngilterede eıliyR fabrika 
~ ır. S ermde temasa getirmeJt. larına ve hava meydanlanna hücu1n1ar ya
~ ~1dud ~.~';Y~tler Birliği • Rumanya pılrruıbr. Llverpool, Swaruea, Brıstol, Pıy
" '-t'd· a aıı ve gayrİreımi mem· mouth, Portland, Poole ve Ports.ınouth li.._ ~n ve ·ı· 

'"""'-tıytn tı 1P tekzib olunan Ra- manlartle Birmi.ngham, Coventry ve Filton 

Sl"-ııt;.~n • Sovyetler Birliğine kartı esllha fabrikaları bombalanınııbr. Bir çok 
1 "-•Yeti · · b noktalarda, yangınlar çıkmıtbr. el) en ue u tema11n 

Oldu;...°' Birliiince p ek aranılmaıruı Geco, İngiliz ta)yarole.rl, Almanyanın gar 
~ı.ı.nu •• hında ve cenubu garblaınde birçok nokta .. 

la 4'ı,,,.., &oıteren aliimetlerdir. !ara bombalar atrnı,Iardır. Bir çütlik ha-
lt lıı,,d, Ya, ~•:zırlamakta old uiu kıt· rab olınu,tur. Hiç bir ölü yoktur. 
"••inı.· Y•ıınıurlu ve karlı, ıoiuk 

ıı.s~,ıı:.~a~at geçire~i!ecek mi? AFRI' KABA 
kt,Yec ~ıı h ep ıstikbale aid dir. 

eııu, göreceğiz. ı BAR B 
::::-......._ Naıubi B A Y D A P 

v g~~~B_A_H_G~A~Z~ET~E=L=E=R:l:.J 
~ İtalyan resmi tebliği 

ltalyacla bir mahal 3 ( A .A .) • ı..,,,, ~KİLı\ru TÜRK GENCLİl:t 
l"çııı~ lıı l•nclik teokilitırun laaliyeta Son İtalyan tebliiinde fÖYla denilmekte-
' ··• • clir: 
"ti.rı,"~t~ ge.,cllk ku1Ublerinin açılınuı Dütmanın bir deniz filosunun merkezi 
kı~ C 

1 
e Beden Terbiyesi Genel Direk- Ak.denizde bulund,,;r.,· öğrenilmiş. tayyare-

& fl'\ef'al C 1 -~ 
~·ekil emil Tanerin MılU Şefle erimiz derhal faaliyete geçerek bu filoya 

tı~ tev b' Sektiği telgraflarla bu telgrafla.. mütead1dd hücumlarda bulunmuftur. Bu 
l. 1 latı.nd b <il hücum neticesinde bir tayyare gemisine tırı, he an ahse ·yor ve bu telgraf- bat taraftan Isa.bet vlld olmuştur. Keı..a bir 
İttıı.rı.ııı ?feyden evvel, gencliğin Türk va- kruvazörle bir torpito muhribine isabetJi 
l'>~"I "'•sun\yeUni, millt varlığın emnl- endahUar yapılnugtır. Bunların kiffesi ceb· b• Ve faUL,. rl 
" lı~ ""1linl kendisi için mukaddes suretta hasara uiratılmıfbr. Muharebe 

' t"t \t' bilen bir te,kilita bajlanmasınm eı~asında dütmanın ' tayyaresi düşürül· 
)')ı. L. • if.ıd ı muı~Ur. Elde edilen neticeler fotografLırla 

IQ; ea oldujunu söylüyor ve di... tevıık edilmitUr. Bu esnada Malta ÜSgÜ ... 

•tı('d, bahril'li de ,iddetle bombard dil · ı· l n 'l' b ·-. · ıman e mış ı.r. 

! "~ti._ ı' 'r i~flii Genel Direktörü Cemil t:ç lU-lyan tayyaresi hareket üsl · d .. 
·ıı· 'rn.t 1 .. .. . memittir. • erme on-
dıı,._ lt. nonune çektill ta:11m ve M. + • 

)h"· "-~ !·ı lırafile Türk ıencliii teşkilatının Utemadiyen uvi.çreden gelmekte olan 
ı' . "'ltıresJni U . birçok düşman tayyareleri, timaH İtalyan1n 
111 kııt1 t enne •lmıt olanlann bu bau mıntakal•n üzerinde uçmutlardır. Bu-

""'ıı tolıı: İJi taLd· "· in ta fi ' l·nıı.ı " ır etmekte olduğunu nun ı.u.er e yyare de . bataryaları der-
ı •tı" ~" \'e hunu böylece kaydetmekle hal fa.ally~te geçmio:tir. Bu &ayede dü,man 
" \r rnnunlyet ve iftlh tayyarelen, aneak Cenovaya bomba atabil· 

•de ttnıı, ol . ar duyrularmuıı m!~tlr. Cenovada iki kip ölmü,, 15 kişi ya~ 
U)orıu.. J ralonınıt olup hıill hasar vardır. 

H:A:KIKAT 

Dünyanın en bedbaht n;::::~0 

İnSanlarlnln bUIUndUgvU yer Tran s i I va oyada 
hakem kararına karsı 

Cüzamhlar şehri : PADRE BENTO muhalefet siddetlendi 
Ai\1~ ' 

,. 
Bir Yıiın bedbaht insanın banndıgı Ben

to-Padre, bu küçük tehir, Bretllynda, Sa.o 
Peulo yakınında bulunuyor, Bu ;ehirde ya
fJyanlar cüzzam gibi korkunc bir hastalığa 
nıüpteladırlar. İyi olmalarına imk.An ~oktur. 
Bu bir yığın zavallı kendilerine tahsis edi
len bu miskinhanede feci hutalıklarırun ıs
tırablarile başbaşa, diğer bütün sıhhatli, ser 
best hcmci.ruı:lerinden ayrı yafaJllağ.ı mah ... 
kUmciurlar. Yalnız ıstırablarıru k3b.iJ oldu
ğu kadaJ" unutmaları, korkunc muk:adde .. 
ratlarıru dütünmeğe vakit bulamadan gün
lerini g-eçlrmeleri için ne kabilse düşünül
müştür. Bento şehrinde çok modern ma
halleler, sinemalar, parklar, apor kulübleri 
>ardır. Sık ilk balolar tertib edilir. Bu ba
lolarda pk, güze~ gene kadınlar, ilk bakış
ta mülhit hastalı&ının hiç bir emaresinı ta
f:.mıyan gene adamlar görmek kabltdir. Gü
lE.n, eğlenen bütün bu insanlar o an içinde 
fÜa bulmaz derdlerini unutmuş gibidirler. 
Şehir iki kısma aynlınıfbr1 Miskinhane 

ve aıbhi kısım. Sıhhi kisım doktor• 
ların bulunduju miaafirhane denilen 
rrıe.haldir. Buraya hastalann yakınlan da 
gelebilirler. Fakat fU ,artla kabul edilir
ler: Bir daha çıkmamayı göze aldıkları tak
dirde. 

CüzzamWsr arasında bir çok da aşk vak
aları koydedilmektedir. Her tarafta her za· 
rnan olduiu gibi burada da sevişenler, feci 
akıbetlerini bilmelerine rağmen istikbal 
projeleri kuranlar vardır. 

E\•et, bu misltinhanede harici Ntyat ilk 
bakışta her yerde olduiu gibi tabü seyrini 
fakih ederek geçmektedir, fakat mü1h4 
fark tudur ki buradakiler elbiselerinin al
tında ltcrkunc hastalıklarının ~retlerini 
taşıyorlar. Ve hiç bir teselli onlara ölümü 

o Senelik hesab 
Almanların bUinço· 

5U henüz çıkmadı; fa
kat İngilizlerin fu bir 
..nelik harb hal<kınd 
netrettiklerl muhtelli 
hesablan ajaru: veri· 
yor: Almanların dört 
bine yakın tay>"aresi 
mahvolmuf, Ingiliz 
terin bin. Hatta eğer Almanların Polon ... 
yada kaybettikleri üç yüz tayyaNı de he• 
sab edilirse zayiatı dört bini de geçiyor. 
Eğer bu hesabda uzun aldanı,lar yoksa İn
gılizlerin faUdyeU, hava h&kimfyetini el
de etmek için i~alı Almanlardan fazla .. 
ya çıkarmalarına da lüzum yoktur. Bir he
uba göre Almanya ve İngiltere ayda bin 
1eldı yüzer tayyare yapıyorlar. Yani ikisi 
de mü1avi. Fakat fnglitere bir taraftan da 
Amerikanın irıtaaUle tayyare ad~ her 
ay bine yakın artırmaktadır. Böyle olmasa 
bile Almanyanın tayyare kaybı gelecek sene 
İngiltereden alb bin, öbür sene dokuz bin 
fazla olacaktır ki bu kayıb aradaki farkın 
İngiltere lehine dönmesini temin edebilir. 

o Yağmur ve bir iskele 
Biraz fazlaca yağmur yağınca şehri seJJer 

bası.yor; birçok yollar nehir halini alıyor 
ve insanlar ,insanların sırtında bir sahil
den öteki sahile geçiyorlar. Evvelki gün 
Aksaray bu halde imit. Orada çok şükür, 
boğulanlar yok. Halk bu tehlikeyi de at
latmıt. Fakat biz o gün akşam postasını 
yilıpan Ada vapurundaki binden fazla yol
cunun bir karpuz kabuğuna binmiş gibi 
sallandıktan sonra iskelede geçirdiği bo· 
ğulmak tehlikesini gözlerimizle gördük ve 
bu kalabalık halktan hiç ltiınsenin denize 
uçup gitmemesini, dalaglann altında yer
lere serllmemesini bir mucizeye o.ilettik. 
Bütün bir vapur halkından denizden çık
mış gibi, paçalarından sular salıvererek 

ıırılsıklam evine dônmiyen yoktu. Dağla
ra çıkan dalgalar bütün iskeleyi bir taraf
tan öbür tarafa silip süpürüyordu. 
İstanbul yollarının hızhca bir yağmur al· 

tında neden aellere kapıldığı malUm. Fa
kat ya bu iskelenin haJine ıebeb nedir? 
Vapur neden bu uzun iskelenin dalgadan 
masun kı.amına yanao:amaz? Çünkü bu kı
:urn temizlenmek lhımdır; dolmuştur; va
ı:ıunın <'turmaaı tehlikesi vardır!.. Ah ib· 
mal al>._ 

1 - Bento sakinlerinden cüzamlı gene 
kızlar: Bunlar. gece verilecek olan kos
tümlü baloya hazırlanmaktadırlar. 

2 - Iklsl de aynı feci derdle ma!Ql, 
buna ra~en sevişiyor ve istikbal için 
hülyalar kuruyorlar. 

3 - Fransadakl cllzaınltlar ise, işte 
böyle ince bir örtüye sarılmaya, öyle 
dolaşmaya mahkumdular. Burada ya
tağının ucunda dua eden bir cüzamlı 
görüyor.sunuz. Feci mukadderatını an ... 
cak uykusunda bir an için unutacak 
olan bir zavallı ... 

yakın ve feci olan ölümü unutturamıyor. 
İşte hunun içindir ki gülüyor, eğleniyor. 
hayatın bütün zevklerini tatmaya çalışıyor
lar. Fakat gözlerinde yanmakta olan kor• 
kunc hummayı, gülüşlerindeld acı, hazin 
manayı .ıizlemeye muktedir de(ıildirler. 

Bu ılfa bulmaz hastalı#ın kurbanlanndan 
bahsederken bir ı.amanlar Fransada küçük 
bir şehre ıürülmüt olan cüuam•Jlar bu• 
Junduğu aklln"Jza geldi, fakat bunlar Bento 
sakinlerinden çok daha bedbaht ve biçare 
idiler. Her zaman için ince bir örtüye bü
rünmeye, öyle dC'laşmaya mahkQmdular. 
Bütün vakitleri tarlalarda çalı,ıp kendi yi
yeceklerini yetiştirmek, ağac kena.rlıınnda 

ı.brablarile başbaıa kalarak d~ünmek, 
ve kilisede dua etmekle geçiyordu. 

Bento'daki hastalara ise kendi aıem!erin ... 
de kalır.ak prtlle, oyalanmak, derdlerini 
unutmak Jçin bütün lmklnlar verHmiştlr. 

Bükreş 3 (A.A.) - Bükrette hafta sonun
da yapılan tezahürlere devam olunmamış
t1r. Fakat Transilvanyadan gelen son haber
ler, Viyana hakem kararına kartı muhale
fetin sür'atle ve tehlikeli bir tarzda fazla
laştığını göstermektedir. Bu haberlere gOre, 
'transilvanyada doğmuf asker]er, işgalleri 
altındaki mevzileri tahliyeden imtina et -
mektedirler. Binlerce köylü. Macar hudu
dunda Rumen istihimlarmda çalışmak ü
zere gönüllü gitmek istemektedirler. Silah 
ve mühimmat almağa muvaffak olamıyan
kır, ellerine oraklarını ve kazma küreklerini 
alarak mukavemete hazırlanmaktadırlar. 
Trans.ilvanyanın merkeı.i Cluj'a varmış 

olan Maniu, kendisinin ve terkedilcn arazi
den gelen q; arkadaflarırun., yeruden Macar 
tnhak.kümü altına girmek üzere olan 
1.300.000 Rumenin mukavemetini organize 
etmek üzere Cluj'da ve diğer siya.st ve kül
türel merkez oehirlerinde birle,ecek.lerini 
siıyleW.tir. 

Urıiversul ıazetesinin dün tevkil edilen 
direktörü Logosianu, dün akşam serbest 
bırakılmıştır. Universul'ün tirajı, Viyana 
hakem kararına k&J'fı tulmUf olduğu fid
detli hattı hareketi dolayısile, son üç gün 
içi.nde tok fırlamıştır. 

Dün, Universul gazetesi şöyle yazıyordu: 
•Bize yüz binlerce insanın hayatına mal 

olan Transilvanyanın yarısını mücadelesiz 
kaybediyoruz ve bunu, ftl\lik olmadığımız 
sulh adın•, bize verilmekten imtina olunan 
adalet adına, gelecek senelerde bltme:ı: tü
kenmez kargaşalıklara kaynak olacak yeni 
niz.a.m adma kaybediyoruz. Bütün Rumen 
m.i!leU, bunu unutmıyacak ve ayni zaman
da affetmlyecekilr.• 
Alınan ve İtalyan makamlan, bu makale

nin nefrinl prote•to etmışlerdir. 

Gigurtu efkarı 
teskine çalışıyor ! 

Bükref 3 (A.A.) - Rador Ajan..ı bildiri
yor: 
Başvekil Gigurtu, Trınsilvanyaınn terkini 

protesto eden ve memleketin hududJarıru 
müdafaa azimlerini izhar eyliyen Rumen
lere hitaben, bunları aük.Un.a, makuiiyete, 
vakara ve çalıtmaya davet eden bir bt'yan
name neJretmittir. 

Ba.şvekil Gigurtu, bu beyannamesinde ez ... 
cümle diyor k:J: 

•Mihver devletleri, anlıyamadığımız se
bebler doJayısile yabancı hilkmü altına gir
mek mecburiyetinde kalan Rumen mille
tinin bürriyetlerinl garanti etmektedirler. 
Istırabımız nekadar büyük olursa olsun, 
bellri güıel olabilecek, fakat bütiin memle
ketin çökmeslle neticelenebilecek bir jest 
ic;in, Rumen devletinin meVC"udJyeUnl teh
likeye koyamayıL Hududlarımız hakkında 
verilen garanti uyeainde, yeni bir esere, 
H.umınyanın k.alkınmwna başlıyablllrlı:.• 

---.==="'"-.--"--"-"'-"'-"'-.===="' 1 Başvekil Glgurtu, beyannamesinin niha
yetinde, Rumenlerden hük.Qm.ete lUmad et
melerini taleb eylemektedir. Sovyet manevraları hak

kında Budienni'nin 
bir ıözü 

Moskova 4 (A.A.) - Ode ... da bir nutuk 
söyleyen Maretal Budienni, halen SoV} et
ler Birliğinin müteaddid askeri rcıntaka ... 
larında yapılmakta olun takib egzersizleri
nin •bu günkü garb harbi meydan muMre .. 
belerinden alınan derslere• istinad etmekte 
olduğunu bildirmiştir. 

o Tankta ilham 

Almanlar pirlerinJ • 
toplamışlar; muhare- ·~·1 \ 

j be .. balarını tankla· {: :) 1 
rın içinde gezdiriyor.. -
larmlf. Harbi daha ya
kından ve bütün tefer
rüatile hisset.sinler, il- t- .~ ·0 

ham alsınlar diye. 1 "\. ~ 
Alman şeflerinin ga- ~..._ "-~ı . 

yesi şüphesiz tairlerl ""· D> 1'' r .. 
kalıramanlık destanla- ~ ..__. .-
rı yazdırmaktır. Fakat şairler motör gü
rültüsü, benzin kokusu ve yakıcı bir ııcak 

içinde tankların geçUA:i yo11ard.a, köylerirı, 
tehirlerin harabisinden, h'1A uıanıp giden 
muhacir kafilelerinden, hulôsa oefaletten, 
faciadan başka ne görebilecekler ve ne 
hissedebilecekler acaba? .. 

o Dllenclnln ve hırsızı n 

soysuzu 

Evvelki gün yakalanan bir dilencide o
tuı. lira bulunmuş, daha evvel de eynı di
lencinin üstünde iki yüz Ura çtkırutmlf. Bu 
kadar parası olan bir adamın on para için 
el açması soysuzluk, cibilliyel.lizlik deiil 
mi? 

Umumi helilardan birinde bir hırsız da 
lağımın çinkosunu Çalarken yakalııııml4. 
Ya bu hırsıı.ın soysuz.tutuna ne dersiniz? 

Fakat isml üstünde: Soysuzluk. Biri ne 
kı:ıdar para aahlbi ola dilenecek. öteki ne 
bulsa çalacaktır. 

o Et ve murakabe 

Et narka tibi değildir. Ania,ılsn Bele• 
Oiye ve murakabe heyeti elli ile yetmit 
kuru, arasında tehalüf eden et fiabnı ta· 
bii buluyorlar. Halbuki dün bir dostumuz 
dana ve koyun etinin Yalovada otuz ku

ruşa olduğunu söylüyordu. Yalova yanıba
;ıımızdadır, Kiloda bir kuruttan fazla nak· 
liye ıi.bnez. Yüz para da mezbaha reım.i 

ilf\ve ederseniz Yalovaya göre İstanbulda 

elin kırk kuru .. rahat rahat utılmıaı icab 
eder. Yalova ile fatanbul arasında, et flat .. 
larındakJ bu farkı bir yabancı duyıa Ya· 

!ovanın Efganistanda olup cılmadılını haklı 
olarak aoracakbr, - B. S. 

Rumanya Hariciye Nazlr1 
sinir buhranına uğramış! 
Bükreı 4 (A.A.) - Röyter: Rumen g:ıze

telerinin yazdığına göre, Rumanya Hari
ciye Nazırı Manoilesco, Viyana kl)n(eran
ıu.nda kendisine yapılan hürmetsiıce mu
ameleden dolayı sinir buhranına uğramıştır. 
Viyanalı mqhur mlitehusıs Li.senschem ... 

nıel Alman Hariciye Nazın Von Ribben
trop'un talimatı üzerine Manollesco'ya Bük
reşe kadar refakat etUk.ten sonra dün ay
rılmı,br. 

Rumenler, Viyanada 
türlü hakarete 

maruz kaldılar! 
Londra 3 (A.A.) - İngiliz gazeteleri, Vi

yana kararının Rumanyada ve Transiivan ... 
yada büyük hoşnudsuzluğu mucib olduğuna 
dair plen haberlere büyük yer tahsis et

i mektedir. Bütün gaz~teler, .. Dr. ~anlu'n~n 
Hitlere ve Mu510llniye gondermış oldugu 
tf:.Jgrafı yamıaktadır. 

Telegraph gazetesinin Balkan muhabi
ri, su ciheti tasrih etmektedir: 

·Manoilesco, Viyanaya, mihverin t~klifi
nl müıakere için değil fakat ya kabul ve· 
ya reddetmek için çağırıldığını ve RumE:n 
heyetinin hatt.A Macar heyetile görü:şmesine 
müsaade edilmediğini söylemiştir. Manoi
lesco aynca, Viyonada bütün olan biten
leri Tranıilvanyadaki karde,ıerime söyle
yemiyeceilmden dolayı çok mütees,,irim, 
demiştir.• 

Almanlar cçocuk nakle· 
den vapuru batırmadık! » 

diyorlar! 
Bertin 3 (A.A.) - D. N. B. bildiriyor: 
Pazar aq.,,u Londradan öğrenildiğine 

göre, Kanadaya tahliye edilmekte oJ:ın ço
cukları himll bir İngiliz vapuru, sanki bir 
Alman denizaltı gemW tarafından torpil
lenmiftir. 

Bu haberle allkadar olarak BerHnde sa
lihiyettar membalarda beyan edildiğine 
göre, bu h!dl!e hakkında hiçbir fOY lşitil· 
memi,tir. Londra ise ne vapurun lsmini, ne 
de mevJdinl vermektedir. Çocukların pani
t• tutulmadığını, fakat soğukkanlılıkla tah
lisiye •andallarında yer aldıl:ını ve hP..lk 
şarkıları, mesel& dominyon askerlerinin ti
pik bir f8rkısını söylediklerini bildiren ra
por, hemen derhal inanılrruyacak derecede 
karakteristiktir. Athenia htJlsesl, doha he· 
nilz unutulmamıttu: Bu, Amerika Birlefık 
Devletleri efkin umumiye!d üttrinde tid
detU bir te.!lrde bulunmak için yen! bir 
hadisedir. Bunwıla beraber, çocuk nakleden 
bu vapur torpillendi mı. yoha bir mayine 
mi çarpb? Bu dahl benUz sabit 1>lmam1ıtır. 
İngiliz bükOmeti mUmeesillerl bir çok defa 
alenen tekrar etlikleri nokt.al nazarlarına 
göre, çocuk nakliyatı.nın filiyatta tehlikesiz 
surette batanlması, Ingiliılerce de imkin
aız gözükmektedir. El:er bu haberde herhan 
gi bir dotruluk olduğu sibat olursa, İn~iliz 
hükfunetinin hatb hareketi, mes'uliyet his
sınden Ari bir hafiflik diye tsvaif olunabile· 
cektir. 

Politika - Askerlik 

Küçülen büyüle 
Romanya 

Romanya, aon defa Viyanada, Al· 
manya ve ltalya gibi büyük operatör· 
!erin müdahaleıile üçüncü bir ameli
yat daha geçirdi; Besarabya ve Dob· 
rucadan ıonra üçüncü bir uzvunu, 
Tranıilvanyayı daha kestiler. Eski 
yuvarlak Romanya haritası yerine 
şimdi, bağdat kurmuı bir Buda hey• 
keli manzaruı vardır. Bu heykelin 
dizleri Traruilvanya dağlarından Ka· 
radenize kadar uzanmakta ve hap da 
Kluj'a dayanmaktadır. 

Romanya Viyana kararile 45 - 50 
kilometre murabbalık bir yer kaybet
mektedir. Bütün Tranıilvanyanm 57 
bin 800 kilometre murabbaı olduiu 
gözönüne alınacak olursa. Romanya• 
nm ne kadar büyük kaybı olduiu &n• 

laıılır. Hadiseyi daha iyi kavrayabil
mek için, bütün Belçikanın 33 bin ki
lometre murabbaı olduiunu ıöylemek 
kafidir. Bu suretle Romanya aıaiı :ru• 
kan Macarlara, Belçikadan bir buçuk 
defa büyük bir sahayı teslim etmek• 
teclir. Oıtelik buralan en zengin sana• 
yi mıntakasıdır. Ve nüfoa kesafeti ki· 
lometre batına 70 kifidir. 

Rumenler buna nasıl razı oldular 7 
Halbuki daha bundan birkaç ay ön
ce, bir karıı topraklarıru vermiye

ceklerini ve bunun için, İcab ederıe 
son ferd kalıncaya kadar harbedecek· 
!erini söylüyorlardı! Buırün bu feda· 
kiirlık niçin 7 

Romanya zaten mihvere dönmek· 
le fedakiirlıklarırun azami.ini yap. 
mıfb. Çünkü mihverin politikan ma• 
lümdur: Hulül ettiği yerlerden kendi 
maddi istifadesini azami surette te
min etmek; hatta mahalli nüfusun 
rağmına da olsa! 

Bunu, bu gibi hadiselerin takib ede
ceği tabii idil Fakat Romanya, Macar 
ekseriyetinin bulunduğu Transilvanya• 
yı, veyahud Bulgar ekseriyetinin bu· 
lunduğu Dobrucayı elinde bulundur· 
makla doğru mu hareket ediyordu? 
Bunlan hakiki sabiblerine iade etmesi 
niçin bu gün bot görülmüyor 7 Biz 
hunu münakata edecek değiliz. Ni
tekim Romanyayı bu gÜn idare eden· 
lerin iatikliil teliikkilerini ve bu İstik• 
liile bağlamı tekillerini de münakqa 
etmiyeceği.z. Romanyadaki devlet a- ' 
damlarından hazılan aon söyledikleri 
nutuklar, yaptıkları beyanatlarla, hu 
teliikkilerin hakikaten milletten mil
lete büyük farklarla değiıtiğini gÖs• 
termitler ve kaybedilen arazinin ar
kasından matem tutulmasının vatan• 
p erverlik tezahüründe bulunmak için 
kiti gebnediğini sarunıılardır. Haıbe
de ede, yıkılan, mahvolan Polonya ile, 
3elçika ile, Holanda ile, bir ayarda 
olmamak için teslim olundujunu söy. 
leyen Rumen Hariciye Nazırının te
liikkiıi, elbette ki, Polonya, Belçika ve 
Holanda Hariciye Nazırlarının telftk. 
kilerine uymayabilir. Fakat Manoiles• 
konun ıöz1erinde haıiıı bir itiraf var
dır ki, o da, mihver devletlerinin hu· 
dudlannı garanti ettiği Romanyanm 
Slovakyadan ıonra ikinci memleket 
olduiudıır. Romanya Slovakya gibi 
midir ki, veyahud gibi mi olacaktır 
ki, böyle bir mukayeıe inıkiınlan ara• 
nıyor? Fakat bunun münaka§Ası da 
bize: düşmez; Rumen milleti bunu ken· 
d i hükümetinden öğrensin 1 

lıin baıka bir safbaaı vardır: O da 
Macarutanm bunda ne kin olduğu• 
dur 7 Filhakika Macaristana bir kı

sım toprak iade edilmektedir. Fakat 
bununla beraber, Macariatanda nazi 
tqkiliıb kolbudak salacakbr. Maca• 
riıtanda Alman ekalliyetinin üçte bir 
olduğu yerde almanca mecburi Ji. 
sandır. Macariıtanda Almanlar, Al· 
manyadaki gibi yaıayacaklar ve ora• 
dakinden fazla bir gayret sarfedebi· 
leceklerdir: Macaristan betinci kola 
kolunu açmııtır. Tefkiliit, Macarların 
içinde yafllyan nazizmi bir yakı gibi 
işletecektir. Ve acaba günün birinde 
büyük Macaristan, Tranıilvanya ile 
beraber, Almanyanın tam kucağına 
atllmıyacak mıdır? Zamanın vereceği 
hükmü biz vermiyelim l 

F akat Romanyada Tranıilvanyamn 
bu kadar kolay tesliminden dolayı 
yapılan matem ne kadar garib görü· 
nüyorsa, Peıtede Tranıilvanyanın •· 
lmmasmdan dolayı duyulan sevine 
ve yapılan bayram da o derece faz. 
la ıörünmektedir, z.annındayız 

Mümta• Faik F EN 1 K 

Fransız hükumetinin 
başına düşen bombalar! 
Vkhy 3 (A.A.) - Havu •lnrı.. bildiri 

yor: 
Evvelki gece, gayri meşgul nıırıtakada, 

aş.ağı Alpler depnrtımr.nında bazı mınta .. 
ka1ar bombardımon edilmi9tir. Elli bomba 
düşüş noktası tespit olunmuştur. 

Saat bire doğru, tayyllre motörleri gü
riiltüleri ve infilaklar işitilıneğe ba,lannuş ... 
tır. Coremendran tepe~i üz~rinde 20 kadar 
yangın başlangıcı gôrülmüttür .. Bü:,·ük bir 
bomba hükUmet dairesinin aı ·kao;:ına, diğer 
bir bomba da bahçeye dÜfmüştür. Bah..,e
ye dü,,~n bomba 20 mt'tre kutrunda bet 
metre derinliğinde lılr çukur açmıştır. Yan
gınlar çabuk 8\lt'E'lte ıöndürülmiiftür. Ölü 
ve yaralı yoktur 

Güç bir vaziyette bulunan bir İnı:üiz 
tayyaresinin hamuleıini yere attığı tahmin 
edilmektedir. Filhakika, bir yan;.ın bom
bası parçasının in.erinde bulunan bir Yll7lı 
tayyarenin milliyeti hakk~nda hİ'f. bir şüp ... 
he bırakmamaktadJr. 
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4 eyliil çarJamba 
12,30 Program, saat ayarı, 12.35 Türk 

musikisi - 12.50 Ajans haberlerı .. 13.0S 

Türk musikisi, 1320 - 14 Salon orkestrası. 

17.30 Gazetelere mahsus servis ... 18 Pro-

-
4 Ey!QI 1940 

Çal Spor Birliği Ana Nizamnamesi 
Madde : 1 - Cemiyetin a.dı ve merkezi : 1 

Ilçemlz merkezi olan Çal kasabasında Beden Terbiyesi c;en• 
Dlrektorlüğüne bağlı bulunmak üzere cSpor Birliği> vücud• ge· 
tirllml~tlr. 

Madde: 2 - Cemlyetın mevzuu ve gayesi: 

·. . • ~ .. .. -- -- -- ' ----t- .. ·~-- ...... - --., ~- ---- ... -- - - ·- - - - -
gram, saat ayarı - 18.0S Cazband (Pl.) -

18.40 Türk musikisi .. 19.05 Konuşma - 19.30 

}'asıl heyeti - 19.45 Saat ayan, Ajaıu ha

berleri - 20 Fasıl heyeti - 20.lS Konu~ma - ı 
21l.30 Müzik, 21l.50 Geçid konseri, 21.15 Eğ- , 
lcnceli müzik (Pl.) - 21.30 Radyo gaıetesi-ı 
21.50 füyaseticumhur bandosu - 22.30 Saat 

Spor hayatını memleketimizde canlandırmak ve bu sııreU• 
gencliğln takviyesine sarfı mesai etmektir. 

.,.ı• 
A - Içtlmal hayatta gencUğe zahit olmak ve her suretle r 

Me,hur ve sevilen futbolcularımız 

Faruk Barlas 
Türkiyenin en papüler sporu olan fut· 

balda bize cüze! maçlar seyretmek i.'TlkA
nını veren JaymeUi futbolcularımıza derin 
bir sempati besleriz. Onların tavırlarını, 
karakteristik taraflarını dalına aever ve 
unutmayız. Takımlann galibiyetlerinde bü
yük hisseleri olan, futbolcularımızdan, bu 
sütunlarda imkin nı..peUnde baruedeaok, 
onları alkışlamayı bir zevk edinmiş otan 
halkımıza bu gencleri tanıtmağa çalışaca

iıL 
Galatasaray tribünündeki ra ra ra, re 

re re temposunun dindiği, yani Galatasa
rayın sıkıştığı anlarda, aarı kırmızı kale 
önünde canla batla çırpınan, oraya akan 
her forverdi aman vermez: bir ~kilde Jcar .. 
fllayıp ekseriya durduran Farv:Jru, yalnız 
Ga!atasarayltlar değil, bütün lstanbullu· 
Jar tarur. Kalesinin en çok sıkıştığı zaman· 
hırda, kalecinin en çok imdad bekledi~i 
oyuncu olan Faruk, kalesi rahaUad.ığı va
kit de sahadaki ta~ı toplayacak kadar 
aoğukk.anlı görünür. 

Sahada, futbolcuların en enerjiklerinden 
biri olan Faruğu biraz da keneli ifade· 
aile dinleyelim: 

w 

•- Küçük yqı.mdanberi sporu severim, 
diyor yalnız futbol delil, bütün sporlar Faruk Barlas Belgradda giydiği 
beni 'allkadar eder ve onlan seyretmek milli forma ile ... 

benim için ha~i bir zevktir. 1 Çok heyecanla çıktığım bu maçta muvaf· 
Spora evveli lıroirde, ilk mektebde ko~u !ak olmam futbola ciddt surette sarılmama 

ile ba'1adım; garib değil mi,. 0 v-~~t bir sebeb oldu. Bir aene içinde Rusya, Ro
ııün futbol oynayacağımı hiç: .. dı:'unme- manya ve Olimpiyad seyahatlerine de it
miftim. Fakat her yerde en bu~uk al~- tirak ettikten sonra, Galatasaraydan ayrı
hyı toplamakta olan futbol hem de nı· lan büyüklerim beni Güneş kulübün. al· 
hayet pe~inden koşturdu ve Altınordu ku- dılar. Bu ııralarda evlenerek saki'J. ve 
lübü~de untrfo~ ~ynama~a b~tladım. Ma- muntazam. bir hayata baolamam daha iyi 
amafih yqım kuçük ~ld_u~ i~ın evden bı: oynamama ve~ile oldu. 
ra~azlar, ~n de gizli gizli bu zevkimi Gün~ kulübünün spor tubelerini lii-
tatınin ederdim. vetmcsile gene eski kulübüme, Galatasa-

Ailece İstanbula naklettik; ben de Ga- r~ya döndüm. Bildiğiniz gibi el'an orada 
Eoım.anpafa mektebine devam etmeğe baş;- oynamaktayım.• 
ladıın. İfta bu sıralarda çok kıymeUi ho- Bundan sonra beynelmilel temaslanmı
cam merhum Şeref beni Beşikt.af .1rulübü- :ruı çok seyrek olması yüzünden ancak bir 
ne aldı ve ancak birkaç kere sene takım- kere milli takıma girebildiğini töyleyen 
da cynayabildim. :F"aruğun en çok beğendili oyuncu ıol açık 

TahJillme Galat.asa.rayda devam etmem Fikrettir. Ona: ·Beynelnıilellerin bile tak
Beşikta.ftan çıkmama ve o aralık futbolu dir ettikleri beynelmilel oyuncu• diyor. 
terketmeme aebeb olmu4tur. Aradan epey Futbolun terakki ve inkişafı hakkında 
zaman geçmişti; ben ba,ka sporlarla me,- Faruğun düşündükleri: 
aul oluyor, mekleb takımında basketbol ve •- İlk it olarak kavgalı, tekmeli oyun· 
voleybol oynayordum.. ların önüne gec;meli, sahalarımızı da fut-

.İlk defa bek olarak sınıf maçlarında oy· bol oynanabilecek bir hale sokmahy1z. Milli 
narnağa ba,ladım. Hep hatırlarsınız:; Tak- temaslarımızın aıklaştınlması, bunlara ha· 
ıimde Fener - Galatasaray maçında büyük ı.ırlanmak için de toplu bir halde çalışma
bir kavga çıktı ve her iki tak.undan da mız Lizımdır.• 
birçok oyuncu ceza aldı. Bir hafta sonra Faruğa sorduğumuz sualler burada bi
&şiktaf ... Galatasaray maçı olduğundan, tiyor. Hiç bir oyuncudan yardım gönne
cezalı oyuncuların yerini takımda doldur- den muvaffak olan Galatasarayın en gil
mak icab ediyordu. Bana da o vakitk.i kıy- vendiği müdafaa oyuncusunu yakında gene 
metli antrenör Podifut aaiı; bek mevklin.i sahada taraft.Arlarının yüreklerini ferah-
verdi. latırken göreceğiz.. 

Ankara müsabaka
ları hakkında boks 
ajanı ne diyor? 

Ankara boksörlerile karşıla ak üı:ere 
Ankaraya gittiklerini bildirdiğımiz İstan
bul boksörleri avdet etmişlerdir. Boks spo
rwıun ilerlemesi için lüzumlu ve faydalı 
olan böyle bir temasa İstanbul kalilesini 
götiıren ajan Enver Bayraş Ankaro. mü
sabakaları hakkında töyle demektedir: 

•- Türk Hava Kurumu menfaatine An
karada tertib edilen boks müsabakalarına 
bölgemiz kısa bir hazırlık devresinden son
ra iştirak etmiştir. Her şeyden evvel tunu 
söylemeliyiz ki bizi orada ağırlayan Hava 
Kurumu erki.nının gösterdikleri nezaket ve 
hüsnükabul, bütün takı.mm en iyi hatıraları 
arasında mümtaz bir mevki bulacaktır. 

Federasyon reisi Tayyar ile Ankara a!anı 
Fuadın gayretlerile organize edilen bu mü
sabakalarda biz galibiyet ve mağllıbiyet 
düşünceltrinden evvel bu sporun terakkisi 
için yaratılmıt havayı bulduk. Bu hava· 
dır ki Türk geneliğinin kuvvetli punchlıuR 
ma1lk olmasını ve bu güzel ve asil spora 
canla başla sarılmasını temin edecektir. 

Hava Kurumu binasında misafir edilmiş 
olan İstanbul boks takımı, hazırlık de\.Te· 
sinin nispeten kısa olmasına mukabil An
kara gibi, bu sahada ciddi surette çalışmıt 
olan bir muhitte teşkil edilen kuvvetli bir 
e.kipe karşı çıkıyordu. Burada memnuni
yetle söylemek isterim ki İstanbul bu te
maslardan büyük bir muva!fakiyeile çık
mıştır. Bununla beraber Ankara boksör
leri, çoğu mağllıb olmasına rağmen muvaf
fakiyetli kombalar yapmıtlardır. Yapılan 
sekiz maçtan alWını İstanbul kazanmış, 
diğer ikisinde Ankara galib gelmittir. An· 
cak bu mağlU.biyetlerden birine uğrayan 

en iyi 57 kiloda boksörümüz Abdi Gülerin, 

çok güzel bir atil ile döğüşmesine mukabil 
hakem heyetinin verdiği karar hayretle 

karşılanmıştır. Maamafih Abdi ikinci ma~ 

çında yüksek kabiliyetini bir daha göste
rerek galib sayılması mecburiyetini teba
rüz ettirmiştir. Kazandığımız galibiyetlera 

den en mühim.mi Ankaranm en iyi bok

sörü olan ve Şmelling diye anılan Meh
mede ltaryı bizim 61 kilomuz Abdi U ta
rafından elde edilmiştir. 

Aralarında kilo farkı bulunmasına raA:· 
men 66 kiloluk rakibini ü.stüste nakdavna 

getirerek mağllıb eden boksörümüz ıporcu 

halk tarafından çok beğenilmiftir. Arkadal" 
larının omuzları üzerinde ringden inen Ab
dinin yanında muvaI!akiyetll döğüş yapan 
Muhteşem Ue Cevdeti de ıikretmek lhım
dır,•• 

ayarı, Ajans haberleri, borsa Hatları - 22.45 Madde : 
Dam müz.iği (Pl.) - 23.25 Yarınki program-

23.30 Gazetelere mahsus servia. 

dım etmek. 
B - Dine ve gürbüz vücudlar yetiştirmek ve gencliğe ıstıııat· 

gAh olmak. 
C - Meşgul olacağı sporlar : 

Atletizm, atıctlık, futbol, voleybol, güreş, terbiyevi jltl\~ 
nastiklerden ibarettir. Bu sporlar birer ajan taraııııd• 
idare olunur. 

3 - Müessis azaların öz ve soy adlan, meslek veya san'atıarı, 11<•· 
metga.Jıları ve tabliyetıeri : 0 
Çalda Maarif Memuru Orhan Vural, Belediye Utibl Sil!eyıtl8 .• 

Avcı, Türk Hava Kurumu muhasibi Hasan Kılıç, Po.sta ıtl~ 
vezzli AU Tosun, Belediye Zabıta memuru Mehmed AJpıısl• i; 
Ziraat Banka.•ı Müdürü Sırrı Yüksel, Zerbank muavini se~. 
Oztürk, bakkal Al! Macun, Köy katibi Süreyya Baytok, l<• ı 
veci Veli Avşar, Belediye muhasibi Hüseyin Sevinç, zerıı:;' . 
Muakklh! Süleyman Karaadam, kahveci Mehmed Sevll, ~ 
llye muhab!.s! Rıza. Tekel, Belediye tahsildarı Mehmed :E:~0• 
Zürradan Haı<an Zeybek, Belediye odacısı Ali Osman Erll '. 
fotoğrafçı Nihad Yıldırım, kahveci Nabi Doğar, öğretmen D~1ı 
muş Güleç, Parti odacısı Hüseyin Cabar, Tapu memuru /. ysı 
Kayalıoğlu, nüfus kMlbi All Rıza Oönenll, Zabıt l<Atıbl F• n 
Sezgin, Inhlsarlar satış memuru Remzi Ozbayrak, öğretın• 

" l''' Mustafa Aycandan ibaret olup Türkiye CUmhurlyetl tab~ 
, 

tinden. 
Madde : ' - Cemiyete girmek ve cemiyetten çıkmak için şartlar : 0 

A - 18 yaşını ikmal ve medeni haklara sahlb olduğu anlaŞıl• 

si 
Milll Piyango 7 E y!(llde İz· 

m ir E n t ernasyona l Fuarında 
çekiliyor. H er defa, b ilhassa 
ZAFE R p iyangosunda olduğu 
gibi büyük ikramiyeyi sizlere 
yalnız NİMET ABLA kazan
dırır •.• Koşunuz. İzdihama mey
dan vermemek için ki~e gece 
saat 22 y e kadar açıktı r. 
A d r e s : Eminönü tramvay 

caddesi, No. 29 _ 31. 

ZA Yt 

her şahıs cemiyete aza olabil!r. 1 
B - Aza olacak zat cemiyetin matbu slı:ll t3ahhüd varak•5~ 

doldurur ve altını B!rUğe karşı taahhüdatını ifa edeceği 
ve hangi sporla iştigal edeceğini yazar ve imza eder. 11, 

C - Her aza arzu ettiği sporla yurd doktorunun muayeııeS 1 
bir zaman iştigal ederse de müsabakalara ancak gen 
doktorun müsaadeslle iştirak edebll!r. ~1 

D - Her aza cemiyetin ve şubelerin dahili n!zanınameslll• 
idare heyetinin vereceği karara itaate mecburdur. , 

E - Her azanın beden terbiye.si kurumunun nlzamnaıııesln 
göre hareket etmesi mecburidir. 

F - Her şahıs cemiyete glre~ken bir detaya mahsus ol!ll~ 
üzere arzu ettiği miktarda duhuUye ile senede aJtıntı 
kuruştan aşağı olmamak şartlle aidat verit. Işbu aıd•1,: 
senesi geçmemek şartlle, taahhüd ettiği zamanlarda ~~~
Vermediği takdirde idare heyetinin vereceği karar u IJI 
rlne aidatını vermeğe davet edlllr, veyahud kaydı tel'~ 

Kulübed!~~ı olup da göreceği lüzum üzerine kulübden ısıl:: 
edenler ıstıtalarını Idare heyetine verecekler ve idare heY•:O· 
vereceği karar üzerine kaydı terkin edlleceğ! g!bl ı.stıtası 
hinden 6 ay sonra ancak diğer kulüblere gltebll!r. ol· 
Medeni haklarını Lstımal etmekten mahrum ve mahkOtn e 
!enlerin kaydı te~kln olunur. tı 

Rami Cuma mahallesinde 18 numaralı Madde : 5 - Cemiyet şubelerinin nasıl teı;ls, idare ve temsll edlleceğ! 

Ramiden aldığım nüfus cüzdanı ve Fatih 
askerlik. şubesinden aldığım tütün ikrami
yesi senedi resmisini zayi etUm. Yenilerini 
alacaiımdan eskilerin hükmü yoktur. 

evde Hafız Mehıned kızı Hayriye Eroyak salo.hlyetıerinin derecesi : r'' 
Cemiyetin ıubelerl yoktur. Yalnız ikinci maddenin !Cl fı~,~

Kasa alınacak 
Küçük veya orta boyda bir ka

sa alınacaktır. Satmak isteyenle
rin Ankara caddesinde Univers!te 
Kitabevine müracaatlerl. 

Telefon: 21768. 

• L 

Su1tanahm.t-d 1 inci Sulh Hukuk Mahke.
me~inden: 

Madde: 

sında z!kreclllen sporlarla meşgul olacaklar gruplara ayr~l ~fll 
tan sonra cemiyetin Umumi Kaptanının göstereceği ıuı ıf 
üzerine Idare Heyeti tarafından ajanlıklar teşkil!ne 1<

81 

verllir. 
A - Alanları Cemiyetin tdare Heyeti inh!tab eder. W 
B - Ajanların içtima günleri Cemiyetin Umumi Kaptanı .ıır· 

rafından tesblt ed!lerek Idare Heyetine tarihler!le yer ,ı· 
C - FevkalAde hallerde umumi kaptan ajanları top!aytP 

serlyetıe ittihazı karar edebil!r. • 
D - Alanların içtimaı umumi kaptanın başkanlığı altında ~

pıhr ve sekreterliltin l ic;ler\nden b lrl yapar. Umumi kaı;,r. 
nın bulunmadığı zamanlarda Idare Heyeti başkanı ya 1' 

6 - Cemiyet Umumi Heyetin ne yolcfa kurulacağı ve §ubeıerıııln 

p-istanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanı~ 1 Aakerlik işleri: 
- - - ) 1 Fatih Askerlik şubesinden : 

Nadire ve Atıfet ve Yakub ve Niyazinin 
~e.yian ve müttereken mutasarrıf oldukları 
Istanbul SultanaJuned Akbıyıkta, Cankur
taran cadde ve sokağında eski 54 ve yeni 
86, 88 kapı ve 76 ada ve 20 parsel nu
maralı ve 112 metre murabbaı mesahah 
ve hudud ve e\•sah vaziyet ve ketif ra
porunda ve tapu kaydında yazılı bahçeli 
bir bab ahşab hanenin iz.alei şüyuu zım
nında füruhtu takarrür ederek müzayede
ye vaı:olunmuştur. 

azalarının nasıl temsil edileceği : ~· 
A - Her KAnunuevvel sonunda başkanın davet! üzerine uııı~ı~· 

heyet toplanır. Kayıdlı azanın yarıdan bir fazlası uo d 
nursa kongre açılır ve karar ittihaz olunur. Bu topl•ll

11
, 

aza miktarı yarıdan bir fazla bulunmazsa tayin ed!l"0ı 
müddet zarfında ikinci toplantı yapılır. Bu toplantıd• 

Haydarpaşa hastanesinde bulunan 245 aded çl!t katlı somyalı ve 220 aded 336 doğumlularla bunlarla muameleye ta· 
tek kaUı tahtalı er karyolası tamir ettirilecektir. bi olanların yoklamalan ıs eylU1 ~ ta-

Bu l§ln pazarlığı 9/9/940 günü saat 10 da yapılacaktır. Karyolalar hergün 
1 
rihinde hitama erecektir. 

Haydarpaşa hastane.sinde görüleblllr. Lstek!Uerln belll gün ve •aatte yüzde Bu sebebdcn: 
ekseriyet gelmezse mevcudla kongre yapılır. •ıl· 

çı· 
B - Kongre heyet! umumlyenin nısfından bir fazlas!le • ~·· 

Kongre ..,ki idare heyet! başkanı tarafından açılaral< ~ 
yeti umuıniyeye bir başkan ve bir de sekreter seçl!Jlle (9' 
temin eder. Bu kongrede eski idare heyetinin fao!lY•1 ,.ı 
poru, muhasebe cetvelleri okunur. Müzakere ve mün•~~tf 
edllir. Ekserlyotle verilen kararlar zapta geçlrllir, yenil 'l'J' 
heyeti secll!r ve bütçe faallyetı mü.staJkbel!nin ana ~· 

on bel kat1 teminatlarlle birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Koml.syo· A - Okurların hali hazır tahsil durum-
nuna. gelmeleri. (8172) larını gösterir yeni tarihli tahsil vesika

ları ile, -Araba lmıı!Mında kullanılmak üzere aşal!ıda eb'adı yazılı lilma demiri 
pazarlıkla •atın alınacaktır. 

Isteklllerin 5/9/ 940 günü sa.at 15 te yüzde on beş kat'i teminatıarlle birllkte 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeler!. (8168) 

2,5 X 50 1000 Kg. 
6X38 2000> 
3 x 63 720 • 
6 x 110 1320 • 
6 x 38 2000 • 

1,5 x 75 6000 • 
500 • 

1,5 x 90 480 • -Komutanlık blrllklerl ihtiyacı için 7/ 9/ 940 günü saat 10 da elli büyük 
yirmi be' küi;ük ki cem'an yetmiş beş kazan pazarlıkla satın alınacaktır. Bun
ların her biri ayrı ayrı tallblere de !bale edlleblllr. Isteklllerin belll gün ve 
saatte yüzde on beş kat'! teminatlarlle birllkte Fındıklıda Komutanlık Satın
alma Komisyonuna gelmeleri. (8170) -Komutanlık blrllklerı ihtiyacı için 7/ 9/ 940 günü aşdıda cln.s ve miktarları 
yazılı bakır takımı pazarlıkla satın alınacaktır. Bunların her biri ayrı ayrı 
tallblexe de ihale edlleblllr. lsteklller!n belli gün ve saatte yüzde on beş kat'! 
temlnatıarlle birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gel-
meleri. (8171) 

C l n s 1 Miktarı Münakasa saati 

Karavana 
Bakraç 

Ade~ Saat D. 
750 10 30 
300 il -Komutanlık kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarf usullle aşağıda cins miktar 

tahmin tlatıarı yazılı üç kalem iaşe maddesi 25 ' 9/940 günü satın alınacaktır. 
Şartnameleri her gün Komisyonda ~örüleblllr. Isteklll~rln belU gün ve saatten 
bir saat önceye kadar Fındıklı Komutanlık Satınalma Koml.syonuna tekl!f 
mektublarını vermeler!. (8169) 

c l n s 1 Mi~tarı Muhammen B Ilk T. Münak'I-•• saati 

Makama 
Arpa ~hrlye 
Pirinç 

Ton Lira. K. Lira K . S. O. 
600 147000 4235 00 15 
100 
680 

24000 
272000 -

1800 00 
14630 00 

15 30 
16 

Komutanlık kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarf usulll.e asdıda cins. miktar, 
tahmin tlatları yazılı üç kalem iaşe maddesi 24191940 günü satın alınouktır. 
Şartnameler! her gün Komisyonda görüleblllr. Isteklller!n belll gün ve saatten 
bir saat önceye kaf!ar Fındıklı Komutanlık Satınalma KomLsyonuna tekllt 
mektublarını vermeler!. (8173) 

c ı n s i Miktarı Muhammen B. Tik T. Münaka.sa saati 

K. Fasulye 
Nohud 
K. Mercimek 

Ton Lira K Lira K. s. D. 
800 188000 10650 00 15 
400 54000 3950 oq 15 ~o 

200 38000 2850 00 16 

İstanbul Ziraat 

Satınalma 

Mektebi 

Komisyonundan: 
Muhammen bedeli 2100 Ura olan 21 klşlllk bir aded otobüs karoserlsl yap

tırılması açık ekslltmeye konulmuştur. Ek•Btme 6' 91940 cuma günü saat 10 
da Istanbulda Bey~lu Lstıkal cadde.si 349 numarada Liseler Muhasebeclliğin
d• toplanan Komisyonda yapdacaktır. 1'teklllerın yeni yıl Ticaret Odası 
vesikası, eksiltmeden evvel yatıracakları 157,5 Ura llk teminat makbuz!le bel!l 
saatte Komisyona müracaatıerl. Şartname ve evsafnameyl her gün L~eler 
MuhasehecWR!nde görüp öğrenmeler!. (7676) 

B - Son yoklaması yapılacak diğer era
hn da ısan'at vesikalarile beraber bu müd
det zarfında (yani ıs eylfil 1940 ektamına 
kadar) tubeye müracaatle yoklamalannı 
yaptırmaları, aksi takdirde yoklama ka
çağı kalacakları ili.o olunur. 

ZA Yl 
Ameli Hayat Ticaret lisesinden aldığım 

8 10/1934 tarihli ve 243 sayılı İstanbul Kül
tür Direktörlüğünden 3, 8.ı 19.36 tarihinde 
tasdikli, tasdiknamemi zayi ettim. 
Yeniı:: ini çıkartacağımdan eskiı,~nin hük

mü yoktur. 

Ameli Hayat Ticaret lisesi 1334 mezunu 
114 numaralı Eyüb ~abri Yıldırun 

r ABONE $ARTLARI 'ı 
Türkiye için: 

Bir aylık 90 kurut 
Üç aylık 250 • 
Alb aylık 475 > 
Senelik 900 • 

Yabancı memleketler için: 

Altı aylık 850 kurut 
Bir senelik 1600 

İmtiyaz sa.bibi ve başmuharriri: 
N ecip Ali KUÇUKA 

Umum neşrıyat.ı idare eden YaZJ 
lı;lerl MüdürO : 

Ce'lla) Hakkı SELEK 
Basıldığı yer: Cumhuriyet l\ola tbau1 

Heyeti umumiyesinin kıymeti muhamn1e
nesi (1600 lira) bin altı yüz liradır. Bi
rinci açık arttırması 2/ 10/ 940 tarihine mu· 
sadif Çartamba günü saat on dörtten on 
albya kadar icra olunacaktır. KıYmeti mu
hammenesinin yüzde yetmJt beşini bul
duğu takdirde o gün ihalei kat'iyesi yapı
lacakhr. Bulmadığı takdirde en son art
tıranın taahhüdü baki kalmak üzere on 
beş gün müddetle temdid edilerek ikinci 
açık arttırması 17/ 10/ 940 tarihine musa
dif perşembe günü saat on dörtten on al
tıya kadar icra kılınacak ve o gün en çok 
erttırana ihale edilecektir. İpotek sahibi ala 
caklılarla diğer alikadarlann işbu gayri
menkul üzerindeki haklarını hususile fai:ı. 
ve masrafa dair iddialarını evrakı mÜ."ipitea 
\erile yirmi gün içinde bildirmeleri ta:ıım· 

dır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerHe 
aabit olmadıkça satış bedelinin paylaşma
ıından haric kalacaklardır. Müterakim bi· 
!Umum vergiler borcları nispetinde hisse· 
darlara ve telJiJiye ve Vakıflar kanunu mu
cibince verilmesi lizım gelen yirmi senelik 
taviz bedeli ve ihale pulu ve tapu mas· 
raflan müşteriye aiddir. Satı, peşin para 
He ve tapu kaydı mucibince ve icra ve if
li.s kanununa tevfikan icra edilir. Arttır
m• şartnamesi işbu ilan tarihinden itibaren 
mahkeme divanhanesine talik kılınmıştır. 
Talib olanların kıymeti muhammenesinin 
yijıde yedi buçuğu nispetinde pey akçe:~i
ni hamilen o gün ve saatte İstanbul Sul
tanahmedde Tapu binasının alt katında 

dairei mahsusasında Sul tanahmed birinci 
hukuk markemesi başk.atibine 940/ 26 nu
mara ile müracaaleri ilin olunur. 

-------
İstanbul Üniversitesi 

is 

!arı tespit ve tebarüz ettirilir. Jllı' 
C - Mevcud azanın dörtte üçü tarafından verllecek esbabı ıf· 

c!beli imzalı bir takrirle kongre fevkalade olarak açıi0,ı1 
D - Mıntaka umumi kongrelerine iştirak edecek zevatı 1 

heyet! intihab eder. ~ı' 
E - Yurd azası veyahud ajanları veya ajanlarile azaıar ~·ı· 

sında vuku bulacak ihtllafatı halletmek ve azalar ~·· 
kında gerekl! cezay! (elde mevcud tal!mat ve nız•"' 
melere) dayanılarak idare heyeti tarafından verııır. rfJ~ 

F - Cemiyet azaları ve cemiyet! idare heyet! ve başkan t• 
eder. 

Sİ 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

1 - Ilk, o rta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek tııl•ııe 
kaydına başlanmıştır. 

2 - Eski talebe eylülün on beşinci gününe kadar gerek mektubla, ge~ 
mektebe başvurarak kaydını yenllemelidlt. Eski t alebenin eyliUilP 

beşinden sonra yapacakları müracaa t kabul edllmlyecektir. " 
il•' 

S - Lsteyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname gönder 
ADRES : Şehıadebaşı P olls karakolu arkasL Telefon : 22534 

, 
Komisyonunda-'· . 

·~ı~· 
14 numaralı llô.n - Odun satışlarında komisyonumuzca 23 24 •• ·•I'' ' ııav ·• 

tarihinde l!An edllmlş olan toptan 330 ve perakende 435 kuruş azaınl pt" 

Fiat Murakabe 

kuru Rumell meşesi içindir. Yaş Rumeli meşesi ve kuru Anadolu meşesi 1~,~6' 
Komı"s,ı nnu•ıf, ~.an .· 300, perakende 400, yaş Anadolu meşesııe kuru gürgen toptan 275, per• oı.J 

J v ıı _ 380, yaş gürgen toptan 250, perakende 350 kuruııtur. Bunlar azami tıatıar 
Yedlkule Gazhanesinden alınacak kok k' .. 

1 1 1 
toptan satış <kayıktan sah!kleki depolara kantar üstü teslim> suretUedlf~~e~· 

A. E. P. 
omur er n n Istanbul müessese· 11 yeri •·tıt ..,,r, "'' !erine tahllyeı;i dahil olmak üzere beher ton lçl 180 K Evlexe teı; m ve ne "' , çeki lle depolarda yapılan satışlar y· ı••' 

dan Istanbuldakl müesseselere 210 kuruş ayni n':ahald u;ıçe~~e depoların- dedir . Doğrudan doğruya kayıktan alan mü.stehllke toptan flatıarla satı~o i(~ 
müesseselere 180 kuruş tahmin edilmiştir. en eyo u cihetindeki I lacaktır. Kilo ile odun satan dükkAnlarda odunun azami tlatı beher ııJ 1sıı:, 

Lsteklllerin 1940 Ticaret Odası vesikası ve 167 llralık muvakkat t i t · 
2_k_ur_uş_t_u_r·----------------------- / 

larlle 19/9/ 940 perşembe günü Rektörlükte yapılacak açık ekslltme ."':' t~:ak • • • 
etmeleri. y ş U • t Şartname Rektörlükte görülür. nıverSJ e Rektörlüğünden: 

,. Leyli 
Erkek 

• 

1 L K • ORTA L 1 S.E 

Nehari 
Kız 

Taksimde Sıraselvilerde Yeni açıldı. 

(8135) 

M ü dürü - Eski Şişli Tera kki Direktörü: M. Ali Haşmet Kırca 
Hususiyetleri: YABANCI DILLER OGRETIMINE gen~ mikyasta ehem

miyet vermek, sınıflarını az mevcudla teşkil ederek talebesinin çalışma ve 
inkl§afı, sıhhat ve lnzlbatlle yakından aUlkadar olmaktır. Mektebin denize 
nazır kalörlterll teneffüshane ve j!mnastlkhan..,ı vardır. Hergün saat 
(9 ile 18) arasında talebe kayıd ve kabul olunur. (Telefon: 41159) 

Universııeye Yazılma işlerine 30 eylül p azartesi günü başlanacal< 
ikinciteşrln cumartesi günü nihayet verilecektir . 

Galatasaray Lisesi Satmalına. 
• 

Komisyonu Reislig'"' indeıı.;ı. 
vJ• ti p . 

Galatasaray Lisesinin 1940 mali yılı ihtiyacı olan 6000 kilo tavuk e f".,r 
59 kuru ştan ve 6000 kilo h indi e ti kllosu 47,5 kuruştan 20/IX/1940 cıırıı' 1 I', 
saat 14,45 te Liseler Muhasebesi binasında toplanan Komisyonca ]<apJV 0~ 
usullle ekslltmesi yapılacaktır. tık teminatı 479,5 llradır. Lstekl!lerıni~&l"jiı 
tasaray Lisesi İdaresine müracaat ederek şartnameyi okumaları ve 1 ıs! 
bir saat evvel kapalı zarflarını ver meleri. 


