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Sıvas kongresinin 
21 inci yıh kutlandı 
Sıvas 4 (Hususi) - Sıvas kon

&ı:•sinin 27 inci yıl~iinümü bugün bü;uk tezahüratla kutlanmış, kongreni 

8°Plandığı Lise binasını on bini 
h ıvaslı ziyaret etmiş, Ebedi 
atıraları taziz edilmiş, 

olan c!Nin bağlılık teyid 

YIL : 1 - SAYI : 

•• 
, 

Linyit milli mahruk 
haline getirilecek 

AKSAM GAZETESİ 
Hükümet, memlekete döviz temin 

eden her cins taş kömürlerinin dahil
de istihlakinin men'i ve bunun yerine 
linyit kömürünün milli mahruk ha
line getirilmesi için bazı kararlar 
almak üzeredir. Köylerde linyit ya
kacak köse ocakları hazırlanmaktadır. 
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Reisicumhurun 
gezintileri 

Bir kaç gündenberi Dohnabahı:;e 
sarayında ikamet ve istirahat buyuran 
Reisicumhur inönü bugün saat on 
birde Dolmabahçeden otomobili~ ay
rılrnıtlar, Florya Deniz Kötkünii ışe

refi"nd.irmiflerdir . ••• Başvelıil dün 
Yalova~a gitti 

Dün Yalovadan gelen Ba,vekil 
Doktor Refik Saydam Reisicumhuru
muz İnönü tarafından dün Dolmabah
çe NI'&ymda kabul edilmi,tir, Doktor 
S&ydam. dün akşam vapurla tekıar 

Yalovaya dönmU.tür. 

Maarif Vekili yarın 
gidiyor 

Maarif Vekili Huan Ali Yücel şehrimiz
deki tetkiklerini bitirerek yarın ıkşaınki 
ekçresle Ankaraya hareket edeoektir. 

Gümrüklerdeki malların 
çıkarılmasına karar verildi 
Bunların arasında piyasanın şiddetle muhtaç 
olduğu manifatura eşyası, makine aksamı, 
kimyevi maddeler ve elektrik malzemesi var 

hazırlayarak Ankaraya göndermiştir. 

il ' 
un Yeni bir propaganda nutku söyleyen HİTLER kendisine bu harbi beş sene için hazırlamasını Maliye Vekili İzmirden 

geldi 

Gümrüklere geldilı:i halde konşimentolnn 
gelmecüğinden veya her hangi bir sebeble 
gümrüklerden çekilemiyen malların milli 
korunma kanunu hükümleri dairesinde 
gümrüklerden çıkarılmasına Vekiller He· 
yetinin karar verdiği haber alınmı,tır. Har
bi müteakıb Alman vapurları tarafından 
getirilip konşimentoları verilmeden güm· 
rüklerde bırakılan mallarla beraber işgal 
altında bulunan Holanda, Belçika, Polonya, 
Danimarka ile Japon menşeli olan bu mal
ların yek\ınu 2 - 2,5 milyon lirayı müte
caviz mühim bir yek1l.n tutn'laktadır. Bu 
mallar arasında piyasamızın muhtac ol
duğu her cins manifatura, pamuklu mensu
cat, makine parçaları, radyo akşamı, kim
yevi maddeler, eletkrik malzemesi, maka· 
ra ve baz.ı sınat maddeler bulunmaktadır . 
İstanbul gümrükler bafmüdürlüğii tıümrük
lerdeki bu mallara aid eşyanın bir listesini 

Öğrendiğimize göre bu mallar nama \"9 

hesaba olarak gümrük1erden çıkarılacak ve 
b11 arada z.abıl varakaları tanzim edilecek
tir. Tutulncak zabıt varakalarına malı gön
deren şahıs veya hükm! p.hsın ismi, ticari 
unvanı, adresi, malın sevk tarihi, Türk li· 
manına vusul tarihi yazılacaktır. Malların 
piyasaya çıkarılmasını müteakıb bazı mad
deler üzerindeki darlık muvak.k.a~n azal
mış olacaktır. Bu gün öğleye kadar İstan
bul gümrükler başmüdürlüğü ile ınıntaka 
ticaret müdürlüğüne bu hususta bir teb~ 
lift yapılmamıştır. Karar al&.kadarlara tebli~ 
edilir e<Ü lmez malların çıkarılmasına geçi
lecektir. İstanbul gümrükleri şimdiden li• 
manlar umum müdürlüğünün antrepoların
da bulunan bu malların tasnifine başlamak 
üzere bankalarla temasa geçerek mal Yhib
lerini ve cinslerini tespit edecektir. 

.......... söylediği Mareşal GQRİNG'le beraber bir tayyare motörünü tetkik ederlerken ..• 

•aııgar Matbuatı 
~e biz 
b İı, Bulgarialarun ıon ııünlerde 
Q kuandığı ıiyaıi zaferleri doıt· 
dtık luk ve takdir hialerile yi.de
~ir ~n, onlar, muntazam ve muttarid 
~~ •ııternle, mütemadiyen Türkiyeye 
t1~ etmekte devam ediyorlar. Ka· 
•ldu~' Ve husuıiyetlerine zaten vakıf 
~dd tu~uz bu arkadaılarla uzun ve 
Ç~~h rnünakaıaya ııiriıecek değiliz. 
lıtd U bu, hem lüzumsuz ve bem de 
h,,d~•zdır. Asırlarca beraber ve 
~ 1 de komıu olarak yapdığınuz 
IJı~'rnlann Türküiı hakiki va11fları, 
'

1 hüviyeti hakkında hiç de ma· 
İıl,ı· 1 &ahibi olmadıklarını kuvvetle 
tı, '- edebiliriz. Bilhassa bu ııün Bul
~ "-Yatını idare eden nesil, Türkü 
~ 0 Botef, lvan Vazof gibi ııarez· 
~ •oınantik tairlerin mubayyilele· 
ı.t. j hrattığı Türk zannetmektedir· 
~ile bu psikoloji ile me,bu olan 
~tı utarırnız, her hadiseden. iatifade 
Şİıııd·k daima bir tenkid yolu ararlar. 
Ilı ıı,·'. de cihan ıiyaıetinin geçirdiği 
loı; Ulhiı karıııklık içinde bulabildik· 
ltk~'Y, IUya bizim iki yüzlü politika 

ıı· '1"'•rnizdir. 
~İr :~ fırlatılan. bu çirkin iftiranın tek 
'•••b·~•lirıi acaba Bulgar matbuatı 
liııı,,;.". rni? Gene Cumhuriy~t hü· 
fıtı b·"'"' tarihinde böyle bir aksak· 
lti)tn~ hotırlıyamıroruz. Yeni Tür • 
.~ı_~n .. t•rnelleri alılak ve fazilet e· 
~in, ·u. Uzerirıe kuıulmuıtur. Bunun 
~d 1 

llÜndenberi, Türkiye, her 
1'.kı,~n •Yvel taahhüdlerine ve dost· 
'••iı, na "dık kalmağı en kutıi bir 
ltnı,. l&Yrnııtır. Gerek Balkan An· 
lıı •••. 

''•1 .tıtefken, gerek son Boğazlar 
lıı .... 

ok .. u""' hallinde ve gerekse de-
~.~ ı. 1 

•rle tedafüi ittifakını yapar· 
~ı. ••nd· · 
1 
"'il d ıaıne doıtluk bağlarile bağlı 
ltz,nd •vletieri, hadiselerin cereyanı 
'tıı,; 1 ~~ ~untazam ıurette l>aberdar t İııık· Utunu biz, her zaman, itira· 
~ "'1ı "8· ~•nniyecek ıekilde İspata 
itlt,,~ ~~~?.olitikamızın ana battı. 
1,, "1d, ıldıgı veçhile yurdda aulh, 
:le d •ulhtur. Bu itibarla her dev
~ •tııı "'11~k ve İyi münasebetler le· 

1 ~nı:~ııe rnô.ni bir ıeb~b yoktur. 
~ıı,,. 

1 
• dostluk yaparken demok

~'•, . e.veccüh etmemiz, onların fik· 
iL ilıtılllal kı· b• ik' .. t·'lük' t" ~ <ttıt ı,· , il' ı yuz u ur. 
~d•niııze ııöre böyle değildir. Biz, 
I; •ti ve Balkanlarda. ıulh ve em• 
'-'•ı.;'11hafaza etmek için bu mu· 
lıı, '•l•n;nYaprnıı .. ~ulun~aktayız. Mu· 
lı '1~ •n k ledafü~ ma.~ıy.eti miiddea· 
;,,,'ınokr . uvveıtı delılmı tefkil eder. 
'alark••ılerle ilk ııün mukaveleyi 

~· do, •n battı hareketimizin ne ka· 
lltt'r"Pa~:u olduğuna kani i<liyaek, 

' 
'~t.. bu kadar vukuat cereyan 

''>ı ., Ve b'Jh ''ırı k 1 • assa Bulgar komıula-
~·• d.~naatı ~üıbütün deği,tikten 
,.,, ' bu ıun de, o zam&nki ka-

'"" •
1n ta ·ı · b · h ...... i mamı e ısa etil olduğuna 

İç h~Uretıe kaniiz. Bizde değişmİf 
'~n p l'l~y yoktur. Fakat dostlanmı· 
~'ti ho ktikada nasıl gömlek değiıtir-
leıı,•' kındaki en güzel sözü vaktile 

'iiliiı. nıo ıöylemiıti. Şu halde gö. 

:~ ••°;,,,ki, badiıelerin sert dalgalan
)'ij.ı )ok •n, Türklerde hiç bir tebed. 
~ "'k ı.,,tur ve olmıyacaktır. Çünkü 
tr, '•kter ve ahlakı bunu emre-

l!Un 
~••i ~ ko'."aularımızın çok iyi bil
t'~l'tıd,r d~ını& ıözönünde tutması 
._"> h., • .~1rndi lngiltereden esen rüz-
.• ,,. &'\in b · 

t• h I ır Parça daha kuvvetlen· 
lı) •ı adı E' b .. • d h 
h_ '-d, . · ger u ruzgl\r l!l a 
··~ l•dd,t d •do b. Peyda ederek orta Av· 
ı;:_aıı,.,.., ır fırtına koparacak olursa, 
·• 

1
• acob • llıer.ı,ı • ne yapacaktır? Bı-

a beklediiiimiz ıey budur. 

Necip Ali K 0 Ç 0 K A 

Ditler'in 
propaganda 

nutku 
«Bu .harbe beş sene 

sürecekmiş gibi 

hazırlandık!» 

masun << İngiltere 
kalmasını coğrafi 
vaziyetine borclu )) 

«Fakat. nıerak etnıe· 

siuler, J ıı g il tereye 

gideceğiz ve onu yere 1 
v • 

serecegız» 

Bertin 4 (A.A.) - D. N. B. bildiriyor: 
Fi.ihrer, 1940, 1941 kıfı yardımı eserini a

ç~rken • .Oylediği nutka f(>yle başlaııuşur: 
c- Harbin ilk senesi bHmiftiI. B1J birinci 

5e:nenin muvaflak.iyetlerinin misil yoktur. 
Bu harbin birinci ~neşl, 1914 harbini:ı bl
rınci aenesile mukaye!fe edileme?.. Çünkü 
1914 harbinin ilk senesinde, !evkalbeşPr ce
f!'lrete \'e muazzam fcdakirlıklara rağmen, 
kat'i hal ıureti değil ancak k.umi neticeler 
alınm.ışhr.• 

Führer1 bundan sonra, Alman kuvvetleri 
işfalinde bulunan muazzam coğrafi sahayı 
hatırlatmıt ve &Ozlerine f(>yle de\lam f!t
mittir 
•- Bir çok muhasımlar, ortadan kRldırıl

mıı;.tır. Eğer İngiltere henüz aynı akıbete 
ı..;~'l'amadı ı.se, bu, ancak. iyı coğrafi vaziyelı 
ve k11c;mnktaki !evkal.1de mahareti saye -
r-indedir. Baı.ı İngiliz politikacıları inandır
mak ~tiyorlar ki İngiliz orduıu, gemini çiğ
nf"yen az.ıh bir at gibi, nihayet düşmanın 
üzerine atılmak arzus.ile yanmaktadlr. Hal
buki hiç böyle değildir. İngilitler bize pek 
yakın bulunuyorlardı. Bu arzularını mü
kemmel tatmin edebi.lirlerdi. Fakat kendi
Iiklerindf"n ~ekildiler ve kendilertne. bu ri
catleri büyük murafferiyetıer diy~ tesmiye 
etmek tesellisi kaldı. 

Halen Alman kıt'alarının işgad altındaki 
büyük arazi, müttefikinllz İtalya tarafından 
daha ziyade genJşletilmi~tir. ftalyA da ~rld 
,\frikada insiyativini almı!J, mevkiln.i tak
viye eylemiş ve İngiltereyi geri atrnı~hr. 
Eıttabi, •muvaffakiyetler• den bah:;;edebilir
:t?r, fakat bunlar, normal ve makul insan 
düşüncesinin anlıyamıyacağı muvaffakiyet ~ 
lerdir. 

[ Arkuı sahife 3 sütun 5 le] 

Hamburg ve Berlinde 
büyük hasarlar 

Bükre, 5 (A.A.) - Almanyadan Kösten· 
~ye gelen yolcular, Hamburg limanının 

lıtr bakımdan tahrib edilmiş o\:luğunu ve 
Eerlin civarındaki bölgelere büyüC hasarlar 
Y•pılrnış bulunduA;unu söylemektedirler. 

.fJolanda demiryolu 
; ~depolarında şiddetli 

Yangınlar 
Am•lerd•m S (A.A.) - ş·dd tl' b' • 

ı;:-ın b H ı e ı ır yan 
tah .b

821 
• olanda demiryolları Cepolarını 

rı etmıttir, '.P.-1ühlm hasar t __ ,_·_ l 
miştir, a vUAua ge -

Jumiden'de ~ıkan diğ b . . 
ee!!inde Uma~~da bir er ir Y1tnl(ln neti-
lu • mağaza- harab obuu•r. 

Yarın: 

Esnafla konuştuklanmız 
................... 

Transilvanynyı Mac2rlara böyle 
gülerek bağışladıktan sonra istifa 
edip çekilen meşhur GİGURTU 

• • 
Bükre, 4 (A.A.) - Gitıurlu kabinesinin 

h,tifasını verdiği öğrenilmiştir. Kral1 bu ı;a· 
hah, General Antonescu'yu kabul etmiştir. 
General Antonescu, ordunun namzedi oln
ı·ak tanınmaktadır ve kendisinin orduda ve 
nıillt mıthfiJlerde büyük otorite.si oJduğu 

söylenmc:ktcdir. 

Kumanyada 
heyecan! 

Macar işgali 
kargaşahk olnıadan 
yapı lamıyacağa 

benziyor! 
Cluj •Transilvanya* 3 (A.A.) - Reuter 

ajion5Uldan: 
Transilvanyanın üçte ikisinin Macarista

na terki aleyhinde nümayişler yapılmasının 
hükUmet tarafından menedilmit olmasına 
rağmen burada birçok protesto nümaflşleri 
yapılmıştır. 

Buna mukabil Macarlar da bir takım nü· 
mEyişlcr yapnnşlardır. Bu mukabil nüma
yişleri yapanlar dağıtılmıt ve 100 kadar 
Macar tevkif edilmiştir. 

Cluj'da bir harb havası hilküm sürmek
tedir. Sokaklarda ne otomobile, ne de oto
büse tesadüf eclilmektedir. Bütün dükkan
lar kapalıdır. 

Satumare'den gelen bir mesajda müsel
lih Macarlardan mürekkeb bir &rupun bu 
şehrin bankalarına hücum etmiş ve 9 Ru· 
men jandarmasının öldürülmüş olduğu bil
dirilmektedir. 
Pe~mbe günü başlayacak olan Macar 

i~galinin ciddi kargaşalıklar vukua gelroek· 
sizin yapılmasına ihtimal verilmemektedir. 

Transilvanyadaki bazı Rumen kıta•tının 
daha şimdiden bulundukları mevzilerden 
çekilmekten imtina etmiş oldukları ve Ge
neral Antonesco'nun Rumen kıtaatını tah
liye için Bükreşten gönderilmiş olduğu bi!
dirilmcktedir. 

Köylü fırkası lideri Dr. Maniu, Cluj'da 
te~kil edilmiş olan • Mukavemet komitesi. 
rei~lil}ine tayin edilmiştir. 

Dr. Maniu, Rcuter ajansının muhabirile 
yapmıı olduğu bir görüşme esnasında Tran
silvanyamn taksimi •leyhlndeld mücadele• 
sine devam edecelioi aöylemiftir. 

Maliye Vekili Fuad Ağrah bugün saat 12 
de İxmir vapurile İzmirden tehrımiıe gel
nıiftir. Vekil bir kaç gün şehrimizde kola
rek Vekilete ald bazı ifler etrafında tet
kiklerde bulunacaktır. 

Dahiliye ve lktiıad 
Vekilleri Burıada 1 

Buraa 4 (A.A.) - Şehr!mlzde bulunan 1 
Dolıiliye ve İkbsad Vekilleri bu &abah ro- ON HABER 
nıatimıadan mwtarib olarak hasta yatan 

Valimizi Çekirgedeki evlerinde ayn ayrı 1 L--------------
Antonesko Rumen 
kabinesini kurmağı 
kabul etmedi 

ziyaret etmişler, kendisile uzun müddet gö-
rilfmütlerdir. 

Müteakıben İktıaad Vekili Merinos fobri· 
kasına giderek fabrika müdürleri tarafın
dan karfılanmıttır. Vekil, Iabrlkadakl bü
tün paviyonları ayrı ayrı gezerek tetkikatta 
bulunmuş: ve burada yapılan ifler hakkında 
alıikadarlann verdiği lzahab dinle~tir. 

Vekil, bugün öileden aonra Gemliğe ha
reket etmiştir, 

Dahiliye Vekili de bu sabah VilAyet, Be
lediye, Halk PartWni ziyaret eylemiştir. 

Almanya ve İtalya 
ile ticaretimiz 
Şimal memleketlerile 
ticaretimizde Alman 
transitinden istifade 

edilecek 
Memleketimizin muhtac olduju demir, 

k5ğıd ve diğer bazı mamul maddelerin şi
mal memleketlerinden geUrllebilmesı için 
hük1lmel teşebbüslerde bulunmuştur. Şimal 
mtmleketlcrile ticari mübadeUılm Almanya 
traruitinden istifade edilmek suretile başa
rılması ucuz ve istifadeli olacağıncian Al
man hükQmetile bu hususta müzakerelere 
gırişilm1ştir. Almanya yapılan teklifi esas 
itıbarile kabul etmiş olmakla beraber bazı 
teferruat üzerinde görüşmeler cer!:yan et
nıektedir. Bu müzakereler müspet şekilde 
rıticelendiği takdirde İsveç, Danimarka, Fin 
landiya ve dijer fi.mal memlek~tlcrinden 
satın ahnacak mallar Almanya üzerinden 
Tuna tarikile Karadenize indlrilccl?k. ve Ka
radenizdekl Alman vapurlarile memleke

timize nakledilecektir, 

Diğer _taraftan Almanya Türk!yeden sa
tın alacağı malların tayin ve tespiti için bu 
tünlerde şehrimize bir kaç mümeı1!il gön
derecektir. Bralştel'a ithalit teşkil&.tına ai;I 
elan bu memurlar aatm alınacak malları 
m&halllnde tetkik edeceklerdir. 

Diğer taraftan İtalya da memleketimizle 
olan ticari münasebetlerini artırmağa karar 
vennittir. Bu itibarla ha.rbden evvel sipariş 

edilerek memleketimize ihracı menedilınif 

ohn bir çok mallara ihrac müsaadesi veril

MŞtir. Bu cümleden olmak üzere 14 vagon 
kılğtd gelmiştir. 30 vagon kiğırhn da yola 

çıkarıldığı haber •lınmıftır. İtalya hükUme
ti yakında Türkiyeye manifatura göndere .. 

cek ve mukabilinde pamuk alacaktır. İtal

)'ô!.nın klerlng hesablarında biriken :.?,5 mil

yon liralık borcunu k.ıaa bir xamand'l ödi

yece(i:i tahmin edilmektedir. Bazı tacirler 
İtalyaya yeni teklifler yapmak için hazır

laıımaktadırlar. 

Hindiıtan • Türkiye 
Simia 5 (A.A.) - Röyter bildiriyor; 
Türkiye Ticarte Veklletinden Bora

yın Hindhtanı ziyareti neUcesinde Türk -
H.ind ticaretinde bir teıayüd kaydedilece
ği ümld olunmaktadır. 

Boray, Simladaki hükUm.et erk.ünite bir 
ç,,k mülakatlarda bulunduktan aonra Kal
lfüta ve Bombaydı Türk emtla.sından bir 
St!rgi açmak için mühim ticaret merkezleri
ni ziyaıete eitml•tir· 

Tilrkiy•yi Bağdad yolile Basroya bağla
yE.n demiryolunun geçenlerde Jkmal edil
ıııjş olması ve her ild memleketin yeni mah
recler bulmak arzu.su Borayın vuifesinde 
muvaffak olması için mühim bir amil ola
rak tel1kkl edilmektedir. 

BU HARBİN 
EN BUYUK 
HADİSESi 

Amerllta f le . . 
lngiltere arasın· 
dalıl anlaşmadır 

Londra 5 (A.A.) - Dün Amerika radyo· 
l.ırında vaı.iyeti izah eden hatlblet İngiliz
Amerikan anlaşmasından bahsederlerken 
bu hidiseyi .harbin en mühim vakıası. 
olarak tarif etmişlerdir. Bir hatib bu iti
lafın •naz.izmin sonunun ba1langıcı• oldu
ğunu söylemif ve bu itillfın Amerikanın 
sempatisinin hangi tarafa müteveccih ol· 
duğunu açıkça üade ettiğini ilive eylemiş
tir. 

Dün 54 A 1 m an 
tayyaresi düşürüldü 
Londra 5 (A.A.) - Dün akşama kadar 

Londraya gelen raporlara göre dtin Bri
tanya üzerinde tahrib edilen Alman tayya
relerinin sayısı 54 ü bulmuştur. 11 İngi
liz tayyaresi kaybolmuşsa da bunlardan 
5 inin pilotları kurtulmuştur. 

Amerika Bahriye 
Nazırı yeni 

beyanatta bulundu 
Londra 5 (A.A.) - Bahriye Nazın Knox 

kencüsinl Pasifik müdafaa havalisine gö· 
ttlrcn trende şunları söylemiştir: 
•- Deniz ve hava üslerinin yerlerini in

şa etmek üzere derhal yirmi bet milyon 
dolar sarfcdeceğiz.• 

Amerika Bahriye N az.ırı İngiliz - Ame· 
rikan anlaşmasının çok gürültü yapacağını 
!!Öylcmiştir. 

Macar kıt'aları 

rransilvan~ada 

lıanlı arbedeler 
başladı 

Londra 5 (A.A.) - Biikre•ten celen h•
beı lcre i:öre General Antonesko yeni ka• 
bJnenin teşkillnJ kabul etmemlttir. Bu red
din sebebleri bilinmemekle beraber zanne
dildiğine göre Kral Karol hali hazırdaki 

tartlar içinde en ağır ve şiddetli tedbirleri 
tatbik etmek isteyor ve bu tedbirler ise 
hükümdarla General Antone!'iko arasında 
biJ" işbirliğini imkinsız kılıyordu. 

Şimdi haber a4ndığına göre Rumen pa
yitahtındaki kargaşalıklar eV'\•eli farz ve 
tahınin edildiğinden daha genlf ve daha 
ciddi olmuşlardır. 

Memleket içinden alınan malümata göre 
hakem kararına karşı Transilvanyadaki 
mukavemet nihayel bulmuş olmaktan uıak
tır. Mütcaddid mahallerde silah ab.fları 
olmuştur. Cluj'da nümayişçiler İtalyan 

1 konsoloshancsini ta.hrib ebnişlerdir. Ancak 
1 polisin müdahale!!.i sayesindedir ki kon

solos emin bir mahalle iltica edebilmiştir. 
Tamşıvardaki İtalyan konsoloshanesi hemen 
hemen tamamen yıkılmıştır. Konsolosun da 
fena muamele gördüğü bildirilmektedir. 

Bir Transilvanya şehrinin Macar beie
diye reisi; belediye dairesi üzerine ~!acar 
bayrağı çekmesi üzerine linç edHmi.ştir. 
Demirmuhafızlar şefi Sima teşkili.tının 

1 eylU.lden itibaren bir ihtililc:i faaliyet 
göstereceğini açıkça söylemiştir. 

İngilizler · 50 
destroyeri nerede 
kullanacaklar? 
Londra 4 (A.A.) - Lef Ajansı bildiriyor: 
Salahiyettar mehafil, elli Amerikan des

troyerinin İngiltereye verilmesi keyfiyeti
nin Büyük Britanya donınrnasıntı harbin 

1 
bidayetindenberi ilk takviyeyi teşkil ettiği-

Transi vanyaya ni işaret ederek, bu gemilerin bazı vulfeıer 
• • görmek üzere bazı mıntakalarda, henıen 

bugün gırıyor derhal faaliyete geçebileceklerini ilave et-

Londra 5 (A.A.) - Macar kıt'slarının miı;tir. 
Transilvanyaya bu gün başlayacak: olan gl- Amerikan destroyerlerinin ck!:erısinde-, 
ri!'lleri müna:ııebetile Naib Horthy orduya bir dört pusluk dört top, 12 torpil atma ttlpt..\ ve 

h ks·-' .. 1 k bi h "dafaa topu mevc:ud emri yevmi neşrederek Triyanon a ızJ.l· uç pus u r ava mu .. 
ğının tamir edildiğini söylemif ve ıözlerint bulunmakta~ır. Bunların m~retlCD!l~nın kıs 
~vle bitirmiştir: t nu azamisi lngiliz bahrtyesınce ver1leı.:e~ 
•- Askerleri İleri! Şarki Karpatlann te· dr>, bazılarının müt+.c:fik bahrlye ~(radile 

pelerine kadar yürüyünüz! • r.-.Ucehhez bulur.ması da muhtem'!ldır. 

illl Piyango 7 Eylülde 

Milli Piyangonun üçüncü tertib ikinci ~ekilitine aid 
tam biletler (2) ve yarım biletler (1) liraya satılmaktadır 

Bu piyango 7 eylulde İzmir enternasyonal fuarında çe

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

çekili.ten itibaren takib ettiğiniz biletin numarası kaza· 
nacaktır. Biletlerinizi simdiden değiatiriniz. . . 

' 
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• LpiYASA:J E H 1 R. mektuplarına göre ... 
Almanyadan gelen ticaret 

HAŞHAŞ 
ÇEVİREN: AZİZ SEMAH 

Ferenc geç vakit ~birden dönüyordu. , ÇocuJun ağlayı,larını kih gürültü örd: 
1\.11.'yhaneye girmeden önünden geçti. Su- tiıyor, kah beraberce onunda uzayıp el J 

aamıştı. fakat oradaki insanlara takılmak - yordu. • 
tan çekindi. Onlara neden bahsedebilirdi? 1 Ferenc, lekeli aynası iki küçük peıı".' ; 
ŞikiyeUerinden, küfürlerden, memnuniyet- re ile gülünç derecede' küçük odanU' ıçt' 
sız.!iğini ifade eden sözlerden, ihtira.lar - ricinde asabiyetle bir aouı,.,ı bir yuıcsrı 

Cezalandırılan ("""'i('lsa""lliİERLER"'""ll 
~ •• ,, ... ,, .. """"'''11•1111111••••tı•••m•111•111•11••111••11••nı•ıı11•••« 

Üsküdar halk 
Dünkü yazımızda, Almanya ile y-ırtığımız 

ticaret anlaşma,ının tatbik edilcce -
finden şüphe etmiştik. Bu mesel~ hakkın
da, piyasada yaptığımız temaslardr.n sonra, 
mevcud fÜphemiz daha ziyade tlrtmaktadır. 
Almanyadan buradaki ticarethan~1 Pre ge
len mcktublarda, ıınln~manın .A\.iman hü • 
klımeü tarafından henı.iz tasch\c edilmedi~i, 
bu şerait altında mal göndermcğc imkan 
olmadığı bildirilmektedir. 

esnaf ve fırıncılar 
Dün de dört fırıncı 

ve yedi muhtelif 
esnaf hakkında ceza 

zabtı tutuldu 
Emniyet altuıcı fUbe kontrol ekiplerinin 

dUn yaptığı teftişler netices.ınde dOrt tırın

cı, tramvaydan atlayan 28 k.işt. Ca a:oğlun
da bir duvar dibıne aptest buL~n on k:iii 
hakkında ceza zapU kesil~, digt"r ~zı es
n3fa da ceza yazılmıştır. Cezahu..ıJ..ı·u:ın fı

rınlar ve esnllla cezalandırılma sebeoleri 
ıunlardır: 

N.ifan""""1a Kodaman caddeslndo Emin 
Gcncerin fırını ekmeklerin ic;indıau ip çık
tıiı, duvarlar Orümcekli ve pas o!dui,u için 
~z.a kesi.lrruştir. 

Ça11ıkapıda Yeniçeriler caddesınde 94: 
numaralı M. Eminin fınru hamur yapılan 
)erle -.melenin yatuğı yerlerin pislijlnden 
ceı.alandırılm1'tır. 

Ç&rfl]aıpıda Hi.i!eylo Avnlnlo 104. numa-

Jktısad 

* SA'1.\YİCİLERİN TOPLANTISI -
Trikotaj fabrikatörleri iki güne kadar sa
nayi birhiinde bir toplantı yapecakludır. 
SUmer Bank müdürü Bürhan Zihni do 
;ehrjmiz~ gelecektir. * ÇİVİ FİATI.Alll - Fiat murakabe 

1 
komisyonu önUmüzdeki toplantısında çivi 
!atışı fiatlarını tespit edecektir. * Rt:MA:-O'YAYA SATILA.'I MALLA.I:
I!wnanyaya satılan tiftik ve yapağılann son 
po..rtlsi &)o'ln 20 ~inde yüklenecektir. ltıO ton 

tiftik dün Besıırabya vapuruna teslim edil· 
nd(;tir. Rumanyaya daha 1065 ton yapajı, 
563 ton tiftik verilecektir. * SUSAM FİATLARI - İhracat imkan
larının artma'1 yilzilnden susam tiatlan 
18.15, keten tohumu 17,15 kuruştan mua
mele ıurmektedir. 

* KUMAŞ İHTİKAR! - Fiat murnko
be kom1syonu elindeki kuma,lan muht.e-
lif zamanlarda de,i.işik flatlarla utan bir 
m~eıo;eııe hakkında tahkikat yapmağa baş-
lamıfllr. * ALTIN - A1tın fiatları mütemadiyen 
di~mek:tedir. Bu &ün bir altın 20,20 kuru ... 
\fil kadar aaW-tır. 

Maarif 

ralı simide! fırınırun imalithan.e kı.<mınm * ÖGRET.ltENLERİN TOPLANTISI -
pısli!lnden ceza yazılmıştır. Şehrimizdeki ilk okul başöğretmenleri dün 

Uı:unçarşı caddesinde Fınncıbr cemiyeti birinci okulda bir toplantı yaparak muhte· 
reisi Ahmed Rıurun oğluna aid 8 nurnntalı lif kültür meseleleri titerinde cörilşmUtler
fırının hamur ma.hallile amelenin yatbğı dir. 

7orin pisliğinden cexa zaptı tutulmu~tur. * MAARİF \'EKİLi - Maarif Vekili dün 
K&palıçarŞlda Çuhacıhı.n sokağında 15-17 orta tedrisat ihtiyaclan etrafında tetkikler· 

numaralı dükkQnda ahçı Zaven~n yemek.- de bulunmuştur. Vekil birkaç gün daha 
!eri açıkta teşhir ettiği, aynı oohkt.:ı 3~-35 !<'hrimizde kal~caktır. 
numaracı.. kebabcı Mehmedin mutiagının * n;CCANI TALEBE _ Lise ve orta 
Pi.t olduğu, A-1ercanda Tığcılar sokağında 

okullara alınacak mcccant lcyU talebenJn 
53 numnrada işkembe çorbacısı Diamand.i- imtihanlarına başlanmıştır. Bu imtihanlara 
niD dükkanırun pis olduğu ve pi,mjş, baır;.la- 850 den fazla talebe iştirak etmiştir. 
n açıkta teşhir ettiği, Unkaparında. eski . . 
Azebler sokağında Arclqın Ecmis koıueıve * iLK TEDRiSAT KADROSU - . Şeh
fabrikasında konserve pi~n kaıa.n.ların ka- rimizin ilk tedrisa~. kad~o~ tasdik edilmek 
layaı:z ve duvarlarının pls olduğu, Calatada ı üzere Anlcaraya gonderilmıştlr. Bu kadro
Teraane caddesinde 229 numarada ka!ı.vecl larda 170 nakil ve. tayin yapılmıştı~. 
A 1inin dükk8.nının pis olduğu, g~n~ aynı * KIZ MUALLL.'1 ~IEKTEBLERI - i.
c . .ıddede 262 num.rad.a kasab Mahmu<lun tanbul muallim mektebi son auu.fına mes· 
ôıikkinının pls ve parc;ıa etlerd! ctik.ı:t bu- lek derslerinden imtihan vermek fal'"' 
lunmadığı 290 numaralı dükk:Anda ahç1 tiıe, lise mezunlan veya u~e son smıbm 
Mustafan~ yemek pişirdiği yerıerin pis ol- terketmiş olanlar arasından imtihanla ta-
ciuğu, bulqılc kablarırun akar suda yıkan- le~alınacaklır: .. .. . 
nadıj:ı göriilmÜf, haklarında ce:a ıaptı tu- * ÜNİVERSiTE REKTORU - Ünlver-
tulmuştur. aite Rektörü Cemil Bilı.el dün de yeni açı· 

BEYOGLUNDAKI TOPLI\ 'iTi ıacak talebe yurdbrı ve fakir talebeye mah-
Diin, Beyoğlu kaymakarnlığınJ.. kaym3- sus kurslarla meşgul olmuştur. 

kam Gafurun riyasetinde n•hiye mlidürl•ri Vilayet ve belediye 
toplanmışlar, tefti; işlerile mqğ'.tl olan za-
bıta memurlarına tefıı.ler hakkında direk-

Amerikadan Türki
yeye mal nakliyatı 

Amerika • Türkiye arasında ticari nakli
ynu üz.erine a1an Yunan bandı~&lı 5000 
tonluk Umdal vapurunun mem.ioketimizc 
r1üteveccihen hare-ket ettiği haber alınm14-
t~r. Son zamanlarda bazı Yunan vapurlan
nın İtalya hükUmeti tarafından musadcre 
edilmeğ• başlanması üzerine Yunan htikU
cı.eti İngiliz hükfımetine müracaat ederl!k 
Amerika - Türkiye aramıda yupılacak bu 
nakliyatın himayesini istemiştir. İngilte • 
re hükümetl bu teklifi kabul e!Mlıtir. A
nerikadan gelecek Yunan vapurl3n İnı:tiliz 
vapur kafilelerile birlikte Ege dı;onWne 
kadar geleceklerdir. 

* VALİNİ..S TEFl'İŞLERİ - Vali dün 
Beyoilu kaymnkamlığına giderek nahiye 
mUdürlerini davet etmlştir. Toplantıda em
niyet müdürü, belediye reis muavini de 
haur bulunmuştur. Vali yeni belediye nl· 
zamnamesi etrafında iz.abat \'ermiş ve gıdıı 
maddeleri kontrollerile çiddi surette meş· 
~l olunması hakkında dittktifler vermittir. 

* SİVRİSİNEKLE MÜCADELE - Be
lediye Mt.çka, Te-fvildye, Ni.şentaşı &emUe
rinde sivrisineklerle esaslı surette mücade· 
leye ıiri,mi.ftlr. 

* ŞEIIRİ KİRLETENLER - Belediye 
tarafından muhtelif semtlerde yapılan tef· 
tişılerde münasebetsiz hareketlerle yolları 
kirleten birçok kirraeler yakalanarak ce
zaya çarptırılmıtlardır, * llİLELi KESE KAGIDLARI - Şe
hirde hileli kiğıdlar kullananlardan baz.ı· 
ları yakalanmı~ur. Bu ldğıdların içinde 
2S - 60 &ram aiu"hğında olanlara tesadüf 
edilmitUr. 

7 EYLUL 
Bu tarihi unutmayın 

40,000 lira çekiliyor o 
.. 

gun 
7 Eylul ... Bu tarihi unutmayınız. Çünkü bu tarih 

ıizin de hayatınızda bir dönüm noktaıı olabilir. 
Yazdan sonbahara geçerken taliiniz kıttan ilkba

hara geçebilir. Çünkü Milli Piyango o gün lzmir Enter. 
naayonal Fuarında çekiliyor. 

( 2 ) liralık tam biletle 40,000 lirayı o (Ün kazana
bilirsiniz. 

( 1 ) liralık bilet ıize 20,000 lira getirebilir. 

amanyo u -------

tramvayları 
Belediye ile hissedarlar 
arasındaki anla~maya 

yakında Beledi-
.. gore 

• yeye geçıyor 

Üsküdar Halk Tramvayları ışirkEtı hisse
darlarile Belediye arasında yapılmakta olan 
müzakere!er neticelenmiş, bir anla~nıaya 
\·.ırıhnıştır. Vakıflar idaresi de, Üsküdar 
Tramvayları tirketinden alaca&ı olan yarım 
milyon liranın 300,000 lirasından vazgeç
mek ve kalan 200,000 lirasını da Belrdiyeden 
cın senede almak hususunda nıulı:t.bık kal
nuıştır. Iış Bankam da şirketten alar:ağı olan 
35,000 liranın 15,000 lirasını fed'l etmf'ğe 
razı olmuıştur. 

Eşhos elinde şirketin 22 bin liraltk hl.<;se 
1enedi vardır. Bu hisse senedlerlni Belediye 
SA.tın alacaktır. 

Şirket umumt heyeti bu pazartesi g-lnü 
f\!vkal8de bir toplantı yapacak, Bel~diye 
i'e sulhan anlatmak hususunda kat'l karar 
verilecektir. 

Kanuni muamelat ve merasimin ikmnlin
den sonra da Ü~ktidar Halk tramvayları şir
keti infisah edecek, işletme BelcdiyeyP dev
rcılunnc:lktır, Bu tramvaylar da Lta'1bul 
Tramvay idaresi tarafından ve büyük ta
,;arruftar da temin olunarak işletilecektir. 
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Bir bono sahtekarı 
daha tevkif edildi 
Sahte mübadil bonoları tan1lm f'derek 

Ziraat Bankası fubelerinden 35;442 lira 41 
kurut para çeken Nihad Özko)·uncu ile bu 
l~te muhtelif şekil ve derecelerde alakaları 
gcirülen on hafi mevkuf, on dokuz ki~inln 
muhakemelerine dün ikinci ağırce1.a mRh· 
lr.emeainde devam edilmiştir. Dünkü celse
de, ondan evvelki celsede dln!t:·nmiyen 
nıaınunlar dinlenilmiş, gene o celaede tev
kılhaneden getirilmediği anlaşılan Etem.in 
de sorgusu yapılmıttır. Etem, .aoaaca fWl
lnn söylemiştir; 

•- Ben böyle bir bono aklım \•e parasını 
talı.sn ettim. Fakat, bu bononun s:ı.hte oldu
ğunu bilmiyordum ve hakiki bono diye al
dım.• 

Bundan sonra, asıl bu t,lcrln mUrcttPb ve 
h.aUl'lay~ olarak aO.terilen Nih.d c..hko
yuneu da demiştlr ki: 
•- BıJnlar hepsi elebaşılığı bana atfedi

JOrlar, Halbuki aaıl bu işi yapan;ar Etemle 
Hüseyirıdir.• 

Bundtın sonra, mahkeme, mamunlardan 
bazılarının veJciUeri tara!mdan yapılan ve 
ınüddeiumumlHk makamınca da tasvib 
edilen tahliye taleblerlnl reddetmiş, ıqırgusu 
y<ıpılan Ziraat Bankası meınurbırından 
gsyrimevkuf olarak muhakeme eJilen Ab
dülkadirin de tevkifine karar vermiş, ~
gulara devam edilmek ve fQhidler dinlenil
mek üzere muhakemeyi başka güne bı!'ak
mıştır. 

Üvey bahasını yaralayan 
gene tevkif edildi 

On bet gün kadar evvel Tophan!?de Kııra
baş mahallesinde bir hldJse olmııı:ı. Zarü 
adında bir gene, üveybabası İhsanı öldür
mek üzere tabancayla üzerine yürürüp te
tiği müteaddid defalar çekmi,, silih atef al
nıayınca bıçaja sarılarak muhtelif yerlerin
e.len ehemmiyetH surette yaralamışıb, Zarif 
dün dördüncü aorau hakimliğine verilerek 
S.Jrııuıu yapılıruf, tevkifine karar verilmiış
tir. 

Adliyenin yaz tatili 
bugün bitiyor 

20 temmuzda başlayan adliyerun bir bu
çuk aylık yaı: tatili bugün sona ermektedir. 
Bir bu('Uk aydır taUI olan mahkemeler, ya-
11n sabahtan itibaren evvelce olc!u;}u Ji{ibi 
faaliyete geçeceklerdir. Tatil zamanında 
nöbetçi kalan mahkemeler bakim ve tr.ild
Jeiumumileri de yarından sonra ır.iliıavebe 
il~ tatil yapacaklardır. 

İzmir Belediye Reisinin 
Taaviri Efkar aleyhine 

açtığı dava 
İzmir Belediye Reisi Doktor Behçet l!z, 

Tasviri Efk.lr guete&inde halkın geçen se-

Almanyı:ıda btiyi.ilt bir müe!l'sese de, bu
radaki vekiline yazdığı bir nıekttıbd.l, an
laşma her iki memleket arasında tasdik e
di' 1ie dahi, geniş mikyasta tic;ıri n-.ünase -
hf.tlerin bR~lıyacaj,ından ümidi olmadığını 
bildirmektedir. 

Bütün bu mektublardan çıkan manaya 
göre. Türkiye - Almanya ticaret anlaşma
sının imza edilmesine rağmen. her iki mem· 
IPkct arasında ticııri münasebetlerin bAş· 

lıyacağı pek şüphelidir. 

Macarİ•tanla ticaretimiz 

Son hafta içinde 1ıfacaristanl3 ticari mU
:ıa cbetlerimiz artmaktadır. Arc:.iaki ınün:ı· 

'!ebetlere göre, !.Iacarlstan dı• ticaretinuzde 
bhinti pl<inda gt-lmektedir. Transilvanyanın 
J.'!Jlcari!tana ilhakı h.9.dü::esind,.n sonra bu 
münase}>(>tlerln daha :riyad'? artaeağına 
şüphe yoktur. Şimdiye kadar Rumanyadan 
cıldığımız. kimyevi mkddeler, cam gibi eş· 
yoyı Maceristandan ithal ed~ceğiz. 

Son günlerde Macarlstana sattı!ırrırz efya 
ıırasında 100 bin liradan fazla tütün, tiftik, 
d~ri. kuru meyva, kendir, barsak bulun ... 
nıaktadır. Son hafta iç\nde Macari1tan::ı. ya
pılan ihracat yarım milyon liraya yakl.at 
mO:'ktadır. 

ithalatı artırmalı çareleri 

İ~tanbul Mıntaka Ticaret müdürlüğü, 
muhtelif ithal.it tacirlerini davet ederek 
piyasanın muhtac olduğu maddeler hakkın
da ithalit yapmak imkanlarını araştırmak
tadır. İhtiyac, en U.yade, saç, demir, tel. 
çi.vj gibi maddelere inhisar etm('ktedir. Saç 
için Amerikadan, çivi için de İoıt•eçten Hha-
1.Rt yapmak çareleri aranılmaktadır. Saç, 
df"mir için Amerlkaya alpari'J verilmiştir. 
Kimyevi maddeler lthall için de 1\-Iaıcaris
tan, Rumanya, Yunani.standa tl-~bbüslere 

glrişilmi$tir. 

Bağdad - Basra yolundan ~ay, kahve. 
kauçuk gibi maddelerin ithali temin edil
miştir. Kumaş. ithali için de Çeko-Slovak. 
yadaki fabrik11larla muhabere edilmektedir. 
İtalyanlar, pamuk mukabilinde manifatu

ra vereceklerini bildirmişlerdi. Fakat 
fiat husumında bir anıa,ma icabil olama -
mıştır. - H. A. 
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Londra 
Ncvyork 
Paria 
1\fllano 
Cenevre 
Amstcrdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Solya 
Prag 
Madrld 
V8J'10Va 
Buda peşte 
Bükret 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Mosko\•a 

4/9/940 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frc. 
100 Liret 

Açılıt Kapıınış 
524 

130,025 

100 İsviçre Frc. 
100 Florin 
100 RaY4mark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kronu 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Penıö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kronu 
100 Ruble 

0,9!175 
1,6225 

13,90 

26,5325 
0,625 
3,175 

31,1375 
31,005 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Türk Ticaret Bankuı, 
Sıvu • Erzurum 2 

3 

nama 1,-
20,06 
20,09 

Anadolu Demiryolu mümeMili P. J.l.,9J 
Merkez Bankası peşin 102, 75 
Türk Borcu 1 peşin 18.75 

2 2'1.09 
Ergani 19,45 . • u • u • 

ne: İzmir fuarı açıldığı zaman otellerde yer 
bulamadığı etraiında yapılan neşri.yattan 

dolayı yaztnm muharriri Feridun .Kandeınir 
ve gazetertin sahibi Ziyad Ebüzriy• aleyhine 
bir hakaret davası açmıştır. Dün bu davaya 
asliye yedinci ceza mahkemesinde? islin.?be 
suretile bakılmıştır. Feridun Kc\nd:-mirle 
Zıyad EbUzıiya, Belediye Reisinin S.mme 
hızmeti ila eden bir şahıs olmal!t itibarile 
,;-apılan tenkidlerin hakaret mahiyetinde 
olduLru kabul edilse bile ispatına C'!VilZ ol~ 
du8;unu, kendilerine yapılan diğer şikiyet
leri de hamilen İzmire gidip mahkemede 
kendilerini müdafaa edeceklerini aöylen1i:ı
lerdir. Bir zabıtla teı::pit edilen bu ifadeier 
İzmir asliye ceza mahkemesine gcinderile
cektir. 

Zül.Al doğruldu: Zül.Sl devam edemedi. Ellerini yüzüne 
- Vakit epey geç oldu .. İstr.rsen yata· kapayarak hıçkırmağa başladı. 

hm, dedi. Şükran onun saçlarını seviyor, ellcrinı 
Konuşuyorduk.. okşuyordu. Fakat, hiç bir sual so;. mag:ı cc· 
Eveti. Fakat bof yere! Sc.!limizi r.ıa- sareti yoktur. 

ziye duyurmak mü-nki.ın değı1 ki 1•• Uz.un uzun ağladıktan sonra gene kadın 
Hükmedilemez .. Şu sözünle de itiraf birdenbire silkindi. Asabi asabt gülmeğ;e 

ediyorsun ki, sesimfiin ma7.iye dur.ırul • başladı. 

·- 1 • ...,.._.,. toP; 
d~n mı? Kararsız v~ yavaş adımlarla ile- dolaşıyordu: Elbette evinin ve ktiçük dıitıı 
r..loyordu. Onu ,ehırden :ıyıran mesafe rağmın hiç bir değeri yoktu. Dah• , 
arkasında büyüdükçe zevk duyuyordu. tahsildarlar, bütün eş:yaları haczet:rnlştetdk, 
Nilınyet bir kaç yolun birleştiği bir yerde onı'I. ilkbahara kadar yaşayabilecek aoe' 
durdu ve birdenbire ,ehirden hiç bir feY iki 'keçisi, tavşanlarile bir kaç çuv-1 ~ 
elde edemediğin! düşündü. kalmıştı. ,}' 

Köylü Ferenc büyük yolun kenarında Gün doğarke11t karu-ı, blUşUc: köye,. J.Jl 
ayakta dimdik kaldı, Bütün gün ne yııplığı· rabalarıru görmeje &itmifti.. Şimd1 \iltt 

nı aklından geçiriyordu: Sabahleyin vergi öğleyi a:eçmesine ratmen bili avdet 
borcunu tenzil ettirmek için belediyeye git- memiıtL e 
mişli; onu mau.dan maıaya ailrükie1niışler· Çocuk ıabahtanberi ağlıyordu. r~:,: 
di. Siyah ıppkaıını, kilisedeld gibi, nafile ü v 
yc·re hürmetle çıkarmıttı. Kunduralarını lkı defa kundak bezlerini deiittirmlt ~t· 

cuk basta idi; sanki küçücük bayatı. boyamak için iki büklUm olan karııı Julie· 
nin nasihatine uyarak temiz bayraml:..k el- tıjı aoz yaşlarına ıığllUJllfb. k 
bı'>esini giymek de hiç bir şe)•e yaramamıştı. Evveli, Ferenc, bu ağlayışlara ıeviP~ 
B{iti.ın masalardaki inıJanlar maıiken ıibi hayret etmişti; çilnkil, evvelki halta .. 4.1 
ya:nız başlarını eimişlerdi. sessiz ve ca.nsJ.zdı. Şimdi buhranlar ıç:il> 

Öj1e vakU 1 çan sesleri arasında, bir ma 
üzerine oturarak bir parça biberli domuz 
eti yemiışti. 

Sonra vermiş olduğu yal ve yumurta • 
lardan dolayı kendisine iki aydır borclu 
olan bir satıcıdan parasını. alamanuşU. 
Adam, vaziyetinden acı acı tlkiyet e~, 
aşıınmış yamalı elbisesini gösterml,ti. 

Birdenbire eczaneye ulramadığını ha • 
lırl&dı. 

Çocuğunu unutmuftu. Sanki bir senedir 
baba deQilmit gibi. Karm ona: ·İIAçlan ve 
pirinç ununu unutma!. diye söylemlt ve 
tekrarlamıttı. 

Ceblerini yokladı: Ne para, ne Uiç, rıe de 
pirinç unu vardı. Yüzü kıpkırmızı keı>ildi. 
Dar elbisesinin içinde ıankl boğulur gibi 
oldu. 

Birdenbire güneş ufka yaklaftı. Soğuk 
bir ıeuizlik lçeriainde kararan toprakla be· 
raber gök yübeliyordu. Yürümeje ko -
yuldu; bayramlık kunduralarının içinde 
gaı:ib bir yürüyüşü vardı. 

Köylü Ferenc, on bet senedenbcri, Kon· 
tun maliklnesl geniş topraklardan ge· 
çen büyük yola ayak basmamıştı. Büyük 
toprak kavaasınm hıncı fçeri5lnde, uzun, 
zahmetli yolları tercih ederek, ormanlar, 
tarl:llar ve çayırlardan dolaşıp ufak bir ır
maktan geçerek köyüne ulaşıyordu. 

Kanlı bir hldlsenin o unutulmaz yaı 
gUnlerindenberi bu yoldan geçmemeğe ken· 
di kendine söz vermişb. Fakat bu ıün ço· 
cuğu hasta idi. Kafası öne eğilmif ve göz
leri bastığı kara toprakta, bir kUlçe &ibi 
ilerliyordu. Kendi kendine şdyle mırıl -
dandı: 

cHay1r1 hasta değil, o iyi bir gıdadan 

m3hrumdur .. • 
İstemediği halde, tesadüf ettiji bir duvar 

üzerinde gayetle iyi hatırladığı kafa şek· 

lınde yuvarlak bir leke gördü; bu yuvarlak 
lekenin üzerine çocuklar iki ~Oı çlımişti. 
On beş senelik sefaletinin başlangıcını ha
tırlatan şu ölüm İfareti, kendisini vahşi bir 
t.eceaaüaten kurt.aramadı ve derebe)·inin 

uşaklarına mahsus kulübesinin büyük top· 
' 1 rak kapısı önünde durdu. O, bu kulübeyi 
ı on bet sene evvel terketmişU. Aklından 
şöyle bir fikir geçti: Eğer vergi.sine karşı

lık evini ve tarlasını satacak olurlusa, ge
ne bu kulübede karı.sı ve çocuğile çalı • 
~ardı. Yeniden bir uşak, bir esir o!acaktı. 
Yüzü buruşmuş bir kırmızı mendil gibi kı· 
zardı ve dalgalandı. 

Asla, hiç bir zaman kendi küçük topra
ğını bırakıruyacak, dostlarından ve akı·aba· 
!arından bile olduğu tu on bet seneyi kay· 
betmiyecekti. 

Kulübenin kapısında ihtiyar bir kıdın 
gözüktü:. Ferenci içeri aldı. Ferenc bu ka
dını tanıyor, fakat i.smin1 hatırhyamıyoı·du. 

- Onlar bili işten dönmediler mi? diye 
sordu. 

Kadın bafını kaldırdı .. 

Yaıamaktan bıkmı, ve bezmlt fakir in· 
sanlar neler konuşurlarsa, bunlar da ôyle 
konuştular. 

Ocağın az ilerisinde, üstü yırtık ve a
yakları çıplak iki yaışında kadar bir çocuk 
yoı·gansız yatıyordu. Zayıf ve kanaız.dı. 

Birdenbire haykırmağa başladı; •iddetle at
lıyordu. Kadın büyük bir i1lç t~ıi aldl: 

- Haşhaş hulbası .. 

Aç çocuk biraz sonra susmuştu. 
Ferenc acele çıktı; fakat bacakları ağır· 

laJimıştı. Cebini yokladı. haıhat hu1a,,ası 
titesi duruyordu. İki buçuk pengoye fe -
hitden alacağı iliç muhakkak ki afyonlu 
bir şurup olacaktı. 

İki üç damla afyonun müsekkin olduğunu, 
filkat çok miktaruun insanı zehirliy~e • 
ğinı biliyordu. .... 
Macunları dökülmüş ve aralıkları ki 

ğıdlR yapıştırılmış pencere camları rüz 
gı1.rlarla inliyor, titriyordu. 

kabul etmemekte mazurdun. Çünkü Nejad 
hiç bir baltaya sap olmamıştı. Kendlni na· 
sı. feda edebilirdin'?. 

- İşte ben de böyle dü,ündUm .. Fakat, 
bana malik olduktan sonra biltün enerji ve 
g:ayretile çalışmağa koyulacağını temin et· 
milf'ti. 

ağlıyordu. 

ord' Ferenc, karısını ve yemeği beJcllY . 
Butün tütününü lçmiftL Çocuğun dt..vof', 
oı duymamak için yemek çanakların> ı:;. 
birine çarpıyordu. Duvardan bir ç.iVl ,;~ 
tü ve yeniden mıhladı. Sonra, hafı •>.-, ııı 
lerl cebinde, yağmurda dışan çıktı. il' 
komşu seslendi, fakat nafile. So~ v• ~ 
lak hava onu sakinleştiriyordu. sır ..... 
defa pazara kadar gitti, geldi. Nihayet. '" 
rısı avdet etti. Mutfakta, çocuk daıı:n' " 
lıyordu. l(J' 

J üli etekliğini çıkardı, duvara astı· kıt 
ğıd ve tahta parçalarlle atef yakmd• .of' 
yuld~. Ferenc, onun ne getirdf4ine bak~ 
du. Üç avuç pirinç unu, küçük bir ,u. 
un, bir yumurta ve bir dilim doın\lJ 
Ferenc: rı' 

•- Çocuğa içecek llzım, dedi, ,ırrıcll til' 
reye koydun? İki defa kundajl:ını de~I 
dim.• .,r 

Jüll - Bırak ben yaparım, cevabı.nJ ~· 
dl. Ve odaya girdi. Ferenc de onu 
etti. 

Karısı fi.şeyi alarak bir teker pat~ 
damlabyordu: 

- Bir, iki, ilç.. ~ 
Ferenc: •Yeter!• diye bağırdı. ııar 

tına kendi de '8Ştı. ~ 

J illi attfl yaktı. Çocuk ağlamakta d~ 
ediyordu. Ferenc hiç bir teY aöylerne~ 
do!aşıyordu. Yalnız z.aman zaman ' fi) 
çabuk ol, yiyelim• diye kuru bir ıeal• f( 
rıldanıyordu. Çocuk daima ağlıyord~ .. .J' 
rene kendini kudretsiz ve asabi )ıi!.SedJ.1· 

du. ıı" 
Köyün en kuvvetli adamı oJmak, bi! ·I 

ta ensesine, bir öküz gibi sağlam ad3J~ 
snhib bulunmak ve kafası fikirlerle 
oJmaJc neye yU:ıyordu? / 

Ne yapmalı? Ikinciteşrinde, kışın tsıı'O 
tasında bulunuyorlardı. !(( 
Karısını ve çocuğunu beslemek tçln dl

raktan bir ot bile koparmak imklnsı',; 
Gezinmek ve düşünmek .• Bu, biı- pN 

için iyi olabilir. 

Gelecek yaz için ahınru yenldetı ~ 
mak Lstiyordu. Fakat hayvanları· r .J 
bu da faydasızdı. Omuzunu alev• dô!P'" 
olarak: ~ 

- Her ıey fayduı.z, dedi. Karısı 
kaldırdı. I' 

- Ben çifUikte arkadaflarla beral><' 
malıydım. Seni bırakmalıydım. . tıl" 

- Bir başkasile1 benden daha zengırı p 
evlenmiş olsaydın, o zaman iyi oturdU·~ 
bir alçağım, senin eteklerinin dibiıtd0/ 
yorum. Rakosinin ihtilAlde, toprak 
köylünündiir, dediği ıünler ıeçtL f 

Jüll, onun &özlerine baktı, hiç bi~ 
söylemedi; odaya gitti ve çocuja ~ 
unu llpası verdi. Çocuk daima ·~~ # 
Masaya oturdular, fakat çocuk dlJlo"' 
lıyc.rdu. 

Fercnc yumrukla masaya vurdu: ,. 

- SofrlııU, ona haşhaş ver, haşh•f ~ 
yatta onu bekliyen bütün ,eylerdeD 
faıJa fenalık yapıruyacaktır.• , 

Su ıiı;esine gözlerini dikti. Küçüiliil' .,J" 
yadları yüreğini paraçhyordu. Jüllı ,ı<' 

b ' kottu, bir anda Ferenc de onu taltl ıt.11'1" 
Odaya girdiği zaman Jüli sol ~01' '# 

üzerinde çocuğu daha fazla kaldırıtıfel; 
tiddetli bir hareket yapb. Fakat Jtl~ 
çocuğu karısından çekip aldı. so;;• 'J 
htenen bir ılşe gibi onu baş a"'ğı Ço_,. ~ 
ku\'vetle sarstı. Yavrucağın başı kaJ .... r 
muıtu. Sonra her !<'Y ııakinleıü. şı:; , 
bot, ağzı açık, masanın üzerinde J r/I~ 

Ferenc kalktı, haıhat bul.....,.. ;;ııı ' 
ve ış~yi ihtimamla kapattı. Jüll 
zattı: ~ 

- Ona bundan çok vermişt.iJ!I .. 
h8Ita, daima biraz daha faz.la ol.at~' 
d• ilç defa .. Fakat bu çok fazla. ı} 

f'erenc, bacaklarını uza.tını, ola~ 
bir heykel gibi oturmuş, kalmıştı/ 

- Böyle yaşamak neye yarar, gö 
ki, biz, ötekiler fazlayız. , 

Muhakkak ki, maziyi düşünüYO'ı!~~ 
ıa.n kaşları çatılıyor, hazan dudalc Ô' f 
soluk bir tebessüm uçuyor, baı.Bıll 
zünU acı bir keder kaplıyordu. ,ıı ft' 

Aradan yarım saat kadar bir '~ı'~ 
ınifli ki, birdenbire doğruldu. En / 
iırkek bir hali vardı. 

Edeb1 Homan 
TEFRiKA: 34 

Kt::RIME 
"1ADIR 

i ması bir arzu, yahud bir ihtiyac kuvvetin· - Ne yanlış hükümler verdin dt.ğll mi 
~ dedir. Şükran? dedi. Emtnol ki, Nejadla aramızda 

- Demek ,sana olan alikası pek derindi? 
- Muhakkak!. Zira, hayatta her teyini Bir an dıfanya kulak kabarttıl<I'~ 

yerinden kalktı ve pencereye Y~ 1'ıjf4.ı 
ele Jı" ~ Zülal bir an sustu. Gözleri buğulanmış, zannettii:in tarzda hiç bir hidise geçmedi. 

(~ h3tta dolmuştu. Sonra sönük bir sesle: Kavga ettik! Bütün mesC'le bundan ibaret!. 

- --··· 1 biz yalıda bulunduğumuz vakitler, hafta· 
- P.hdemki susuyorsun ... Ben devam e· larca başını alıp gidiyor; adeta bizdPn ka· 

dE-yim: Buraya ilk "eldiğim akşam, bir lif çıyordu! dJyor-ıun. Sizden niçin uz.:ık kal· 
• · ak i<I d.ğ .. h hald b.H Z"l'I' arasında aana onu sonnuftum. J,.mini duy- n: e 1 ını er e ı yorsun u a · 

duğun anda bir tuhıtl oldun ... Kı!;a bir "'" - Şükrant.. 
daldın ... Sonra bana onun hakkında baz.ı - Dinle yavrum!, Nejad, küçük bir darbe 
malUmat verdin: •Nejad yüksek bir şerefe He bu kadar yaralanmazdı. Her haldo ara
ul2ştı ... 1ı-1üstesna bir edebf mevki tut~u... nızda geçen IJE'Y, sadece bir izdivaç teklifi 
Cild cild eserler verdi. .. Böyle yeliŞtt>!ğini ve bunun reddi değildir-
• la tahmin etme:r.dim!• dedin ... Bu !()zlerl - 5.."tdece bu Şükran!. 
öyle meyus bir tavırla _söylüyordun ki, btr· - Vak'anın ne tarzda cereyan eU!ğinl 
d~n içime bir şüph• düştü ... Sonra. elimde sormap hakkım yok .. Fakat, öyle :z.ı>nrıe· 
omadan dikkat keslldim.~ St>zdirmeden di! orum kJ, mül8.yim ve makul davranma
teyzeıadene aid SURller sıraladım ... Altı dın! .. 
&enedenberi. ancak birkaç kere yüzyüze - h-füstehzi ve haşindim. 
atldiğin.iıl, bu tesadil0f'rde de sana karşı - Gördün mil ya? .. Her halde tzıeti neisı 
re!ft'tl. hatta yabancı kaldığını aynı mtyu- örseJenmişlir. 

siYetlt- anlatıyor; hayret ifadelerile duda· Zül.ilin gözleri daldı. Şükran onu sUzü • 
jını büküp: .-Garib bir vahşet takındı... yor, acı acı ıültimsüyordu. 

Annemi bir gece bile yalnız bırakmazken, Bu aırada uat onu çaJdL 

• 

- O geceyi, o mülhit geceyi wıutamı - - Kavgn mı ettiniz? Nasıl kavga?. 
yorum. Bana ıstırab veren sadece budur, - Teklifini kabul etmem için ısrara kal-
dl'dı. kıştı. Hatta tehdide bile cesaret etti. Benim 
Aralarında sinı:ı.i bir hava e!liyotj gece· huyumu bilirsin. Fena halde öfkelPndim 

nin korkunç sesleri içinde bu manalı sü- ve ağzının payını verdim. 
kQt ürpertici bir tesir uyandmyordu. - Yalnız bu kadar mı?. 
Şükran yavaşça sordu: Zülal duraklamıtlı. Kendini toplamak 
- Seni her an işgal edeTI. düşünceıcr, de- ister gibi bir an suıtu . Sonra çok ciddi ve 

mPk ki, yalnız bir ıeceye aiddi? Bu egece• kat'i bir li:;anla ilave etti: 
hakikaten çok müthiş olmalı!?.. - Evet!. Fakat çok ağır sözler söyledim; 

-· Evet Şiikran!. onu öldürecek derecede tahkir ettim. İşte 
Şükran hayretle doğruldu. Zill&le dik - şimdi bunun için hicab ve nedr.mC"t duyu· 

katle bakma~a başladı. Bu bakışlar altında yorum .. 
gC"nc kadın müteheyyiç ve muztarib duru· Şükran bu izahata in!\nmı:ttı. Yalntz, u:n
yor, kafasını ve ruhunu kuşatan hatıra - duğu tarzda bir hikaye dinleyemediğine 
ları tekrar yaşarcasına dalgın görünüyordu. blroz: şa,mış gôrünüyor, duda.A;ını bukerek: 

- Evet, diye tekrar etti. Altı yıl daima - Tuhaf şeyi. Her ne ille, nedametin bü-
bu geceyi dütünerek yaşadım .. Unutmak [yük! diyordu. 
elımden gelmed.1 .. Ne buhnnh anlardı on- Sonra, arkasına. yaslanarak mü::terih hir 
Jar! .. Hayır Şükran! .. Bunları sana söyliye· tavırla ili.ve etti: 
mem.. Çünkü öyla acı ve öyle... - Amma. bu evlenme teklifini o zaman 

.)·etrım bıraktıran benim aşkım olduğuna 
yemin etmişti! 
Biıkran, esefle başını salladı. 
Camlan toz haUnde ince bir kar dövü -

yor, yükM:k ajaclann uğultusıle beraber 
karanlıklar içinden homurtuyu andırır 
se!ll'er duyuluyordu. 
Şükran ayaja kalktı. Saate bir göz ata· 

rı::k· • 
- Yatma zamanı timdi geldi, dedi. 
zuıaı, hareketsiz duruyor, hiç uykulu 

görünmilyordu. 

- Ben biraz daha bekllyeceğim.. Sen 
yat, dedi. 

- Bu saatten sonra kim gelir?. 

- Uykum yok Şükran!. Senin yataiın 
hAzır!.. 

Beş dakika sonra gene kadın odada yal· 
cız kalnnştı. 

Evveli sobaya biraz kömür ath. Sonra 
bir koltui• oturdu. Istırablı bakışları ate
ış;n kwl renltlerinde; dalım ve hareketsiz 
k!!!Jrh_ 

Bahçe kapısının üstünde yarıan şık t' 
ğin karanlıklara uzanan maJırUt! \ıı> ~ 
mesi içinde tipi dökülüyor; ıni"~ı1'11\e D' 
yaz kelebekler, aayrimuayyen ed'"~ 
sağR sola, yukarı af8ğı hücurrı 1 
fuşuyorlardı. j)ıl)_'Jt 

Sokak kapısına giden yolutı ~ ,o'' 
14ık çemberi dışında kalan JoJl111 J.J 
jl:e çalıftı. ··I<'iil" ,;I 

Bir erkeğin kuvvetli kuvvetli d~ıı :,. 
ğünü duymuştu. Bu sesin bah:;ıç< 
tinden o kadar emindi kil- a ·ıtD.~I 
larını kaldırıyor! üş:tir gibi u~ı ~~~ 

Birden gözleri büyüdü. Butilfl F..J J" 
bakmağa baıladı. Hayır!. Yat'!JŞ ı;rtiı 1 ~ 
yordu .. Şapkası ve paltosu k•f~ı)tl 
adam ağır adımlarla eve yak f 

Gene kadın: f" 1 
~· t - Nanuk!.. diye geniş bir,. ct'ıte 

Hemen fırladı. Arkasına bir yilP 1 
rak dışarı çıktı. ~ ti' 
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~ ME~~Klb.O ŞUUN ~ Bitler'in 
Yeni nutku 

Funk'un yeni 
beyanatı 

• 
lngiliz resmi tebliği 

Londra 4 ( A.A.) 

Htneriff "'Y"Btl'Şf ff dlOr"'YB'nT""-"""'' (Birinci sahifeden mabaad} 

Biz dalma ıunu müşahede ettik ki İngiliz 

Politika - Askerlik 

Alman ekonomisi 
ve Avrupa düzeni A. Ankara, 3 eylul 

•dn,';,"'P•~ı~ Almanlarca tasavvur te~7 ve Dahili Emniyet NeıarellerinL1 
ıeç.,. :;nı iktııadi nizamı hakkında 
IJ\tılıılıirl ~emmuzda yabancı gaz,..., 
oı.., lı.ı erıne beyanatta bulunmuı 
"'Yırıııı llad Nazın Funk, Viyana pa
'•k lı n açılıtını veıile ittihaz ede -
IJ\e~ u ~Yluliin birinci gunu babae 
dlJı, lı ~lıarna dair bazı izahlarda 

Bu aabah, iki düıman tayyare ııt'UPU. ce
nubu prki u.hilimW geçmif!erdir. Bir 
ırup, Kent eyaletinde tayyare meydanla
rını bombardımana tetebbüa etmiş, diğer 

arup da. Times nehri rtıansabıru geçtikten 
sonra .Es6ex eyaletinde tayyare meyC:anla.
rına ayni tettbbüste bulunmuştur. Düşma
ııa, derhal avcı tayyarelerimiz ve hava dafi 
l:ataryalanmız tarafından hücum edilm~ 
tir. Dü,man tayyarelerinden ancak pek nıı, 
mildafaalarunızı geçmeje muvaffak olmuş
tur. Bir kaç bomba atıldıiJ bildirilmektedir. 
F•kat timdiye kadar alınan haberle.re göre, 
hiç bir: hasar ve hiç bir yaralı ve öJü yok

tip Alman kızları 
propagandası. bir phlkadan derın bir çu· 
kura düşüyor ve fakat bir kaç gün sonra 
dkba yük5ek phikalara yükseliyor. Me!ela 
ben bir giln şöyle bir ft!Y okudum: .şimdi 
hı:ırbin mukadderatı anlaı:ıı.lmıştır. Fğer Al
manlar Parise ıelmeğe muvaffak olamazlar
sa -ki olamıyacaklardır- harbi kaybedecek
lerdir. Fakat herşeye rağmen Pad~ gelir-

. Alman lktıaad Nazın doktor Funk, 
Vıyana fuarının açılması münasebe
tile gene bir nutuk ıöylemi, ve bu 
sefer, politikayı gene iktısadi pren -
siplere mezcederek konuımuıtur. Dr. 
Funk, ayni şekilde bir nutku da geçen 
temmuz ayı zarhnda ıazeteci1er top· 
lantısında vermiı ve o zaman bütün 
Avrupada, Alman paraaının harbden 
sonra hakim para olacağını bildirmİf• 
ti. Alman lkbaad Naıırının yeni nut• 
kunda filhakika gene Alman parası 
hakkında genit izahat bulmaktayız. 
Fakat evvelki nutkile bu nutuk ara -
sında mühim bir fark ve batta miih;m 
bir değİJiklik vardır. 

A.fın u undu. 
bıtı, ';;: lktııad Nazınnın ilk beya· 
l.n d tnl Ver politikası haricinde ka· 

ev etler 1 b' • . "'• k 1 ce naaı ır te!akkıye ma· 
•• • tnııtır b'l' • • "'l'>ıııı .. • ı ıyoruz. Bu telakkı 
•ıınya ~Yle bııli.ıa edebiliriz: Al • 
.. ffer 

1~ müttefiki bu harbden mu· 
••kert ç •<ak olurlarsa, A vrupanın 
liııe l•~e oınai baılıca iki merk•.zİ ba
lon '- •tekler Ve bu kıt'anın geri ka-

"11lmla ·1 

tur. 

• • 
Londra 4 ( A.A.) hıl v . rı e Aıya ve Afrikayı oi-

So.lıı~:ıı~~i hakimiyetleri altında 
'urların ıalıyeceklerdir. Bu taaav
Ylfay..,'n t.abakkuku ioe eoki dünyada 
hııı.,, ~ıll~tlerin Alınanlarla ltal • 
hiirriYetl k~lel'.k etmeleri ve her türlü 
1-, iç;,, erıle ıatildi.llerinden uzun yıl· 

il,, F:••geçmeleri demektir. 

b~~biU,. :• bu oef~rki .n~tlrunda, ~~
b~ııin talak b~ .tefsırlerı onlemek ıçm 
"'o.na •tını ıarf ve bilhaaaa Av
hittb " c~nubunda oakin milletlere 
l •tm r " ~l'ln1.t j ır. IKttıad Nazıııoın yeni 
>"t:line ~ ~ Alman parasının vazi. 
•bıllk~ •rıci ticaretine ve denizler 

ı!ııııo.ı ;~• aid kıaımlan bıı günlük 
ıl<ı,,•d' •tek cenubi Avrupa ile olan 
:'.•it: 11~ killlÜnaıebetlerinin iotikbali 
"'11. l>r ~ teminat üzerinde dura • 
ıı.p, d' l lllık diyor ki: cCenubi Av
~. tv ~ileri ziraatlerini, maden • 
l.ıin; ~~I Vaoıtalarmı v• e.ndiiıtri • 
"!ııı.., ıye •imek iotedikleri zaman 
.. ı.. Yaıun z • "b 1 • k 
~,lf . ena1n tecru e eıı, ço 
~ d,:,lrniı metodları, teknik tesioalı 
·~ •ller k . . . . nuı_ k e onomısmın emrıne 

~~~ IJ\~ tır. Bıı ıuretle Almanya ile 
'ili .ı::••elıotler daha ziyade in • 
ılıon0-. ~ bulunacak ve Avrupanın 
·~. '"1111e b. 1 1 C"' •k <enu ı Avrupm dev et e-
'bk b 000misi araaında tam bir •· 

"''1ııı,ı,Uı~le ııelecektir. Keyfiyet bu 
"ıdiiıır;~t ~ dahilinde mevcud eıaı 
1
"1e •e ;~:'? Yeniden vücuda gelme • 

'<kt;, .::'."1tafına mini teıkil etmiye

Hava ve Dahil! Emniyet Nezaretlerinin 
tebUii: 

Gece İngiltereye lcarfl yapılan ve genif 
bir mahiyet a:ôatermiyen dütman hücum -
lan, bilhuaa fimall &arbl mıntakasilo Bris
tol kanalı ıruntakasıııı 1.atihdaf et:niıtir. Bu 
iki mmtakada, aehlrlero büyük kuvvette 
ın!illk ve yanıın bombalan atıru,ıır. Çı
kan yangJnlar, çabukça aöndürülmilif, fakat 
hamı ciddi olmak ilzero bir miktar ev ha-
11ra uğramıthr. 

Şimali ıarkl aahlllnde bir tehirdo halkla 
ukin mahallelere de bombalar atılmı,.tır. 
Burada ilıd ev Ylkılınıf ve bir ev hasara ut
railllflır. 

Şimali garbi ve ı!ınall prlcide, yaralı ve 
ölü çok do~ldir. Brı.tol kanalı mıntakasm· 
da bir miktar yaralı va pek az ölll nrdır. 

İngilterenin diier bölgelerine ancak bir 
kaç yüksek kuvvette infilllı: bomba<l ve blr 
çok yangın bombası atılmı.ı;tır. Bunlar, bil
hassa Londra civanndaki eyaletlerde ve 
hkoçyada kırlara dilşmüftür. Yaralı ve ölü 
1·oktur. Huar pelı: azdır. 

• • 
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Hava Nezattt.inln teblil!: 
Geçen ıeco İnpllz bomborclıman tayya· 

releri, Alman ormanlarında Hartz dağların
da ve Berlinin flınalindeki Grünwald orma
nında ıWendirllmit olan askerl hedeflere 
tnarruz etmitlerdir. Bir çok yangınlar çıka
rılmıf ve bu yangınlar tonradan infilaklar 
vukua aetirmlotir. 

t · uı· 
,\'Pııı_J.n aer memleketle•le ticaret Bafka, tayyareler, ıeçen gece bombar-
. ı,) na dahi mini olmıyacakhr. dıman tayyarelerim.Wn yangınlar çıkardık
'lılid,i •, cenubi Avrupayı ıırf bir lnM Baden badenin tar kında Karaonnanda 
h h~ b~•dde iiuü olarak kullanma• keıifler yapmıılar ve yangınların bili de
v., d~ ıoınan diiıünmemiftir. Mib· vam etmekte oldu&wıu mütahede eylemif
Cal•lı~J tleri bu mıntakalardan kar· lerdir. 
''~d,~ :r; bertaraf etmek için ,ne • Dlğer tayyare filolarunız Berllnd•' t!ek-
• l!u ;,~,tni yapmıılardır ... » • trik Ollllrallarlle tenvir t..Uatına ve bir .ı-
""~ -O•t •• l k • b llb fabrikuııuı1 MaJrd,ebura'da petrol depo-
b P1ı11 ' ıorü üyor 1

' cenu 
1 larına, Hamm ve Schwırte'de efytı istasyo-

1 '''tatmin etmeğe ve iotikbalin, nuna, Mor.ıig'de bir çelik fabrikasını ve 
tık 01ııı1 ta anlaııldığı iİbi, karan- Holanda ve Almanyıda bir çok tayyare 
Ur, ):' •'Yataiı fikrini vermeğe matuf· meydanlorına taarruı etmiılerdir. 

"'iit "•t . . ·ı ~ •lea ,j.lltıluk heyeti umumıyeaı e Sahil kumandanlıAil• tepik! mosal eyll-
•lan tu~ Udij; ıaman sarahatle an· yen donanma tayyoreleri Bevela.nd kana

"'lııron.,,"' ki, Dr. Funk, evvela Al· tında, Ternanzen'de ve Escanı mansabında 
~tlc İati dahiline emniyet telkin el· mavna tecemmü1erine taarruz eylem~ler
lıı~ iaı;,,Y~r, lddialannı hiç bir raka· dir. Sahil kwnondanlılııun tayyorelerl de 
~~ı,ı • .," 1 •ltirmiyerek aadece indi o.ıende'deki doklara taarruz etmişlerdir. 
0•tl "'' & ik İf ' d .._ bir t • etmeaı bun an Bütün tayyanlerimiz üslerine donmüı-
......._ feye bamledilenıez. !erdir. 

~ Nasuhi B A Y O A R 

~BA.H GAZETE.LERI] Alman resmi tebliği 
~ - Berlin 4 ( A.A.) 

tb ··""'1t-ıı.ı..~ Alman ordulan başkumondanlı!lmm teb-"1 b""'Y• Z.d Bı\ŞINı\ GELfNf,'ER 
lu,~ Yay, kayı: VeUd, Rumany•nın. Be- il~: 
tL .. ~lltUn Pa tUkten sonra memleketi Bir Alman denizaltı ıem.iai, ceman Sl.507 
ıt~lf:ten le len r~alan~aktan kurtarnuık iç_in tonilito hacminde altı diltman silihlı tica
~tt· "ltılnı ıı:~eyı yaptığını, ev'l'el.l hi.ı· ret a:emiai batırmıfllr. Bunların aruında 
Jtt.ı. ditinı rlci ve dahili siyasetini de- eıcumle tahribi evvelce bildirilmi' olan 
· ltt~İına •tı~; tarn Ulan.asile A.ımanyanın Dunvegan Cutle muavin kruvaıöril de 
tu. ''rdth. rn··'iJn_ı, bu suretle kendisini teh- vardır. 
""1nı unı.kun m be 1\ <it '°hııettıainJ •rte ucuz kurtara. 3 eylulde, tayyare gruplarımız, cenubi 

tıJll\tn bobruca ' halbuki, bundan son- lngilterede hava meydanlarına yeniden bü
\~ di' ~d~e ::. Transilvanyayı iki kom- cu.m etmltlerdir. Tayyarelerimi:ı hangarlara 
•l~ iti: ecbur kaldığım ><>ylıiyor ve tezgih teaiutına bombalarla hücum ot-

"oı~, · 1•Rnyı b kln m~ler ve bir çok yangın çıkarmıtlardır. 
~ ~ Olan kat 8 nda hurün VJyanada 
lildl edtttk ar, &Plişigtaıel kuvvete is- İngiliz adalarına kartı yapılan hücumlar 
~ d."·· 8ll, A~rilmit keyfi bir karar de- e.&nasında yeniden hava muharebe!cri ol
''-

0rt &tııedir Pilli':° ıarbında çıkarılması n~uotur. Avcı tayyarelerlmlz tam muvaUa
~~b b°"•lıı. 1lasınım •dil•n bu) ük vak'a· lciyet kazanmıtlordır. 
~t ~ilnıJ1 ° 1•rak rene üç dört s~nedir Muharebe tayyareleri gruptan gece liman 

·• Ol\Qsi ti 
'ı Yasc n bir neticesi- tesisatlarına, İngiliz esliha fabrikalarına ve 

4- ~trir, hal b" 1 he.va meydanlarına bombalar ı.tmıılardır. 
~ı kaç kö ;:: e oluncaı Transilvanya.. Llverpool, Avtnmoulh, Bristol, PorUand, 
~·~ .. bir k•r~ lkının ellerinde Mpa ile Foole, Rochester ve 1-liddlesbrouih'da bü
lı.ı)'lzıı UJtınu ve• :ukavemete kalkışmalan- )'Ük yanaınlar çıkmıftır. 
ltıı. ı.,,;; 1\ ' emmlytti olmadığını bu 

--ere ı.._ urnany d ı 
l'ı..ı~ ·~ırıa k ayı aha tehlikeli akı-
.. il, lıru ı..;:;:t t_an başka bir iıe yara· 

•Ş· 0r: tikten aonra da ,unları 
ı • ..:;ıdJ lsıl 
~ l\'ıl'l)·a >~e~k edi1ecek me~tle İ!'ie, 
h-.~·•tatı d,ı~nden bir karışıklık tıkıp 
~İt ltıl''tıi ı 1 i'il, mihver devleHerintn 
~~ti tilizler1~re rir!ş~p ıiritıemtyeceklrri. 
ILıttt oll. Yatıt •B dt~.'~ gibi •1111tt Is the 
~ı: tlt!,. U(Un\in mt5('lt5l buudnn 

~ eaı.;e; 
ı\ Tti . 

,_ ~l<u:aı BULGARİSTAN<\ 
· "'1tıı 1J GEÇEHIU:N ~lft.:ı.k • l) ı. 
ı._r;ıa &e~ k obı·uca Rumanyadaıı Bulaa· 
~ llha.kıe\ ~n Tran!'iilvanyanuı Macarı.a.
bob l•f•t h ~•nda olduğu gibi bir takun 
c

11 
l'lltt, hı~reketlerl olmadıiını. çünkü, 

te~lf\ı.ı d, .kının Bulgarlar, Türklct ve 
llı" h old~~en hıristiyan Türklerden mü .. 
*'t&v 8ıl1ı;11lla Unu. bu suretle, Bulgari&ta
\11 ' fdtl\ ~lda tn fazla Ti.ırk ekalliyeUni 
~~t buldur devle~ o~~ak ııfııtının dah;ı 

tı., ı. tÖte ~unu &oyluyor ve dikor kl: 
~ı, "'rdıti k ulıari lanın Türk dostluiu-

~ l 'Ym•ttn ··ı .. .. 'd J alt d '"""t lir)( tkaı . o c;u!u, ı areıw. ın a 
"· tdJ,. b 11ıetlerlne tatbik dü"' mu· ''""it 1 u hl •• 
l'e)' llı dıı)·11, uımelenin •efkat ve adalet 
1tı. ~ ~'ll d nrrı11.~tnı Btı11{aric;tanın Türki· 
1 • " ••ll"lu ıı~ latı 1 nun en kıymetli bir de· 

' . .-\k•i h p 
lr,ı_ t l~·I kom a "e •iıı.dan çıkan dost· 

~lnııt,uı.. şuluk sözlerinin manasını 

Tayyarelerimiz İneiliz limanlanna mayin
!er dökmel:e devam etmişlerdir. 

İnaillz tayyareleri, ıece, Alman arazisi ij. 
urinde uçmut ve burada Alman hük11ruet 
merkeıine hUeuma tetebbta etmi$tlr. Yal
nı.ı blr kaç tayyare, Bertin üzerinde uçma
ğa muva!fak: olmuttur. Hiçbir bomba ahl
nıamıtlır. Brandeburg eyaletinde ve Al
manyanın diğer bazı mevkilerin• blr kaç 
bomba dütmüf, fakat mühim hasar yapma ... 
mıttır. 

Dü,man, dün 62 tayyare kaybe.trnişUr. 
Bunların 46 11, a:ündüz yapılan muharebe
lerde düttirtilmüttür. Bir taneai, wece hava 
dafl bataryalan tarafından yere lndirHnıif
Ur. 15 tayyare de yerde tahnb edilmiftir. 
On Alman tayyaresi kayıbd.ır. 

AFRİKADA 
DARB 

• 
ltalyan resmi tebliği 
ltalyada bir mahal 4 ( A.A.) 

İtalyan umumi karargihırun 89 numarah 
tebliği: 

Bütün c•phelerde yeni lstiktal vı 
n.ilfrezeler faaliyeti vuku& ıelmlştır, 

ileri 

lerse, o zaman harbi İngiltere ka1.atıaeak· 
tır.• İngiltere müteaddid ve iÖzde muu.f
fe.riyetlerini itte böyle kazandı. Bu muıaf
fcriyetlerın en falllıaı, Dünkerk fir~ıdır, 

Biz Polonyaya giriyorduk, İngiliz propa
g:ındacıları ise diyorlardı ki. iyi haber alan 
membalardan öğrendiklerine göre, Abnan
Lnr !iimdiden bir aeri kanlı mağlUbiyetlere 
ugramıtlardır ve Polonyalı.la.r, muzafferane 

1 

surette Berlin istikametinde ilerlemektedir
lt>r. Fakat bir kaç gün sonra öğr.?nildi ki 
mÜkadderat. ,.rkta kat't olarak değişmiş
tır. Bundan sonra iyi mal!imat sahibi mü
tehassı.sJar geldiler ve tebarüz ettirdiler ki Almanların eıki prensiplerine göre, 
eğer Almanya bir muvaffakiyet kazandı ise yeni nizamda bütün memleketler he· 
-ki hAdise böyle değildir- bu muvaffakiyet men hemen sade zirai istihıaller, 
daha. yüksek strateji bakımından hakikette yahud toprak servetleri ve yahud di
bir muva.ffaklyetsizliktir. Biz Vart0va ö - ğer iptidai madde istihsalleriJe iftiga] 
nünde bulunduğumuz zaman fUrRSı biHni- edeceklerdir. Buna mukabil, sanayi 
>".0 rdu ki, nJhayet f.imdi garbda müttefikle: tamamile Almanyaya hasrolunat:ak .. 
rın büyük hareketi birinci büyUk zaferim br Ye · · ı· b' h"t" 1 
1 • • nı nızama a ı uun meme. 

e de etmiştir. Ve deniyordu ki "1rkta bu k ti · • "f -

' Yeni mektebin talebeleri işte böyle açık havada spor yapıyorlar 

Polonyalılar daima bizim zayıf noktanun • e ~rm yegane . vazı elerı, mevcud 
teşkil etmiftlr. Şimdi bütün Jruvvetlerim;zi ımkanlara ve iklimlere göre, Alman· 
garb cephesine tahlfid edebiliriz ve burada , lartn muhtac olduğu iptidai madde • 
Almanları tam bir maAlOblyete uğratacağız. !eri yetiştirmektir. Bu ıuretle Alman• HiUer, mevkii iktidare geldikten sonra 

es1ci romantik, aarıtın Alman kadınının de

litmuini istedi. Alman kızlan, üniformalı 
ıenc kızlar haline getirildi. Fakat bunlarda 

ne bir incelik, ne de kadına y11kışan bir 

IJcaklık ve yumuşaklık kalmııb. ErkeJ.-Jeı· 
meye doiru lidiyorlardL 'fiı;üncü Reich 
Alman kızının siylnmeslne bile müdahale 
ederek onun aırtına aiyah, yefll, hiki renk
leri üniforma halinde aeçiriyordu. 

Fakat, HiUer ı!mdl Alman bdını ile da. 
ha fazla mefgul oluyor. Onların erkekleş~ 

meıinlıı önüne geçmeye çalıııyor . 

eski .. ylerl deA!ıttrmeye başlıyor. 

!,ta bunun için, haricin Alman 

Bütün 

kadını 

hakkında aüzel fikirler edinmesini de dü

filnerelt Hitler, Grunıwald Eclistz'de or -
manlar ortasında husuat bir mekt.eb kur-

muftur. Burada evvelki rejimin Alman ka

dınına unutturmaya çalıştığı ne varsa, gene 
kuJara öğretilmektedir. İncelik, zarafet, gü~ 

zellik, bilhassa vücud güzelliği. 

Zaril yürümek, oturup kalkmak, daha 

l:lr çok harekeUer de derıler arasındadır. 

Gene kı:ılara ü~ yabancı lisan da öğreti! • 

mektedir. 

Bu ıenc kıı.lar Almanyanın ciddi hava-

sına ıtık ve net'e katmaya memurdurlar. 

Bitlerin kurdulu mektebin gene, güzel 

~alebeleri açık havada vilcudlerinı güzel -
lc.fti,recek bir çok sporlarla meifgul oluyor. 
E."l. mükemmel hocalardan Usan dt?rsleri 
alıyorlar. Fakat en fazla gene güzel bir ka

dına Ih.un olan ıevimllli, sihri, zarafeti e

dinmeye çalıııyor, bu derslerle meşgul o

luyorlar. Onlar için makyaj yasağı kJldı· 

rılmıştır. Sü!lil, tık elbiseler giyebilirler. 

Hitler, dünyaya Alınan rejiminın yalnız 

asker yaratmadıiını ispat etmek istiyor. 

Bu gene kızlar geçenlerde Münih'teki 

[· • 
o Takunya ve ya!)mur 

Ba•• yeme.nlli, elleri kınalı ve ayaklan 
takunyalı bir kadın tasavvur ediniz. Bu· 
nun kenar mahallelerde büyilyüp yaşayan 

ve modadan haberJ 

o!mıyan bir ıavallı 

olduiunu hükmeder • 
ılıd:ı. Y anlıf ... Bu, •im
di en asri kıyafettir ve 

bu kıyafeti yalnız köy· 

terde, sayfiyelerde yafB-
yan kadınlar dej:il, te
lılrdekiler içinde de 
tercih edenler vor-

dır. 

Bqta yemeni, ayakta t.akunya... Fakat 

bunun ceçenki aıbl tiddetll ya~rnurlarda 

büyük bir faydaıı o}du. Yemerıl ve takunya 

ta'l'fl yağmur kıyafeti .. Narin, ipc'.<:11 ıapka 

ve iskarpin yağmur altında erıyip gitmekle 

kalmıyor, incecik çorabları da mah\.edi.yor. 

Altı, lk.1 kant mantardan yapılan yeni is
karpinlerin çorabla alakası olmadığı için 

JSlanan yalnız narin deriler oıuyor. Fakat 

günef ve deniz suyu altında bu derilerin de 

narinliği kalmadıiı lçin bir zam.Jnlı.r çh:e

Uyen yaimurdan kaçacak yer arayan ka· 
dınlar evvelki günkü seller içinde ne ka-

da.r r•hat ve ıamsu yürilyorlardıl. 

o Bakır va demir 
italyada bakır ve demir k:ıt!ığı o dertte-

ye gelmı, kl, evlerde ve otellerde bulunan 

parmaklıA:a, boruya aJd demirlrr ve bakır· 

lar musadere edilmeğe baş:lamı.ş. Bizlnl ev-

lerde bakır olarak ne bulunur"' Bıiyük an-
nelerimiıden kalma tencere, sahan ve ka
zan.. Demek, maazallah, İtalyada bulwı -
saydık, bu kırk yıllık ev efyasından, bu 
ölme~ mutfak levazımından mahı·nm kAla -
caki yemeği bir kifllik alüntlnyom ça • 
naklarda pitirecektik. Koca bir evin, bir 
aJlenin yemeği nazik alümıuvom ke.plarda 
pişip yeti1ir mi? Ve bu hal böyle devam e
derse it neye vanr? 
İtalya harbe Cireli henüz üç ay oldu. Üç 

ay içinde demir ve bakır kıtlığı evlerdeki 
çanak çömleğe dayanırsa bir kaç ay &anra 
z~hire tıtedlAi kadar bol olsunı cıda kıtlıi• 
da kendin! gösterecek elbet ... 

o ~akı yerine su 
Ankarada bir akıllı ti.felere suyu doldur

mut Ye bakkala rakı yerine ıürmilf, Bir 

1 
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Burada da onlnrı iyi yUrümek için 
verilen dersleri tecrübe ederken 

görüyorsunuz 

.. San'at bayramına• iştirak etmişlerdi. Hepsi 

genetikleri, sıhhat ve güzellikl~ıi, tavır

larındaki incelikle dikkati çekiyorlardı. 

Bitlerin yetiıtirdiği bu yeni tib Alman 
kulan iyi ailelerden ıeçilmi' aenc kız -

!ardır. 

fıkra muharriri, bu işl y~pan adamın ya· 
kayı çabuk ele verdiğini, çünkü rakı yeri
ne su vermek kolay olmadığını, halbuki 

terkos suyunu memba suyu diye 11ürse, u
zun müddet ticaretJne devam edebileceğini 

yazıyor ve Ankaradak.i akıllıya benziyen· 

1Ere parlak bir fikir veriyor. Maamafih biz

ce bunlar biraz insaflı olsalat da meseli. 

terkos suyuna bir nebze iyi ıu karışbrsa ... 
lar sanırızı ticareilerine ebediyen devam e· 
debllirler. Yalnıı iyi suyu unutmamak şar-

tile. MalUm ya; sütçünün biri, ı:.ıtünün su 
olduğunu söyllyen mtişterb.ine: 

- Evet. dem.iş, affedersiniz. Bu gün süt 

karıştırmayı unutmuifum .. 

o Fransız mekteb
ıerlnde --Fransa da mektebler 

açılmış:. Bizimkilerin de 

eli kulağında. 

Fakat bu sene Fran

sız mekteblerinin açılış:ı 

l::.aşka senelerinki ne 

benzemiyor. 1"1ektebl~ 

rtn bir kısıru, hem ~ 

büyük bir kısmı Al 
man işgali altı.nda. İda

reierl ise, yeni Fransı" Maarü Naıırlıi;ma 
bağlıdır. Ke.rışık ve &üç bir idare .. 

Açılıt esnasında mual1imlcr FrAf\Sl% ço· 

cuklarına soruyorlarınıt: 

- Fransanın mahvolduğuna ve olacağına 

kai! ntl.siniz? 
Çocuklar da cevab \leriyorlarnuf: 

- Hayır!. 

Bu nevi sualler, bu türlü cevablorı almak 

itin sorulur. Evet diyen çıkmamılıitır ve 

çıkmıyacaktır. Zabi' küçük zab\' efradlle 
kaçan veya teslim olan öyle ordular vardır 

kj, harbe girmeden evvel: 
- Kanımızın son damlasına kadar ... 

Diye yemin etmitlerdir. 

Bununla beraber Franu.nın rnahvolmı 
yacağına inanan yalnu Fransız çocukları 

değildir. Biz de inanıyoruz. Eski harblerin 

okları ve mancıhkları bir milleti ortadan 
kaldırmaya k8fi gelirdi. Fakat artık bin ki

loluk bombalarla yalnız bir kaç bin kiti ve 
bir kaç bin haniıman mahvedilebillyor. 

B. S. 

İngilizler, bu aylar zarhnda nelere çaht- ya, İptidai maddeleri mamul madde 
nıadılar ve neler vücude getirmediler ve biz haline koyan bir nevi makine, bir 
~yuyarak neler kaçırmadık. Bu L&monlnrda, nevi istasyon o]acakbr. 
lngiliz politikacılar, tam zamanında neler D kt F k b k • 
r,.örmediler. Norveç meıııelestne kadar ne 0 or un ' u mc anı%11'1ayı, 
kadar fırsatlar kaçırmadık. • 

1 

geçen ıefer, temmuzda ıöylediği nu• 

N h ki bld . d İı .1. tukta fU kelimelerle ifade etmişti: orveç ace tının ayetin c, lgı ıı 

askeri raporları, bizim yaptığımız büyük «- Alman endüstri iıtihaalleriııin, 
hatadan memnuniyetlerini gösteriyordu. Ve tllndiye kadar o]duğu gibi bütün dün
Ingilterede, nihayet Almanlarla boy ölçüş- yada aahlmaıı &Özönünde tutulacak
mek fınah geldi diye söyleniyordu. Bu fır- br .. Alman hükmü alhnda bulunan 
~tı :ide ·~~~: __ va milcaİndel~ ba~lodı. Kade· ekonomik aabada mümkün olan her 
rın ir lsw:Uoll3ldır ki gıllzler, yedıkleri · tih ld l" k d d b 
d~rbtnin belki en büyüğünü bizzat kendi ıs 18 en uzum~ a ar ~evcu . U• 

propagandalarından yediler. lunduruJmasına dikkat edı1ccekbr.» 
. . . .. . . Alman lktısad Nazın bu ıuretle 
lngıl.izlerle her yerde böyle oldu. Ingıliz-

:er yalan söylediler ve daima yalan söyliye· bazt memleketlerin inkiıaf edeceğini 
C<"kler. Denize atıldılar ve ·bu büyük bir söylemekten bile kaçmmamıı ve hat
wfcrdir· dediler. ta bu meyanda Sovyetler Birliği için 

Nihayet, garbda bi.lyUk muharebe geldi. şu cümleleri .. rfetmiıti: 

Bilhassa bu sefer esna.!!tnda, İngiliz kombi - «- Rusya, iptidai madde vericisi 
neıonu, mağlObiyetler kaydetmekten başka ve iılenmit Alman e~yasının ahcıaı 

bir ıey yapamadı. Fransa, timdi mağl~b e- 11fatile daha ziyade inkiıaf edecek • 
dilmittir. Fakat fimdi ne denivor7 Dendi tir.» 
ki: Nihayet İngiltere bütün Jruvvetile kendi • • • 
baıına tahaff\id edebilecektir. İngiltero, Halbuk'. ıundı, doktor Funk, Av• 
timdi, her uman ve daima arzu ve ümid et. rupa ve bilhaısa cenubu JBrki Avru• 
tiği stratejlk vaziyete gelmlıtir. I'ransa yü- 1 paaı devletlerile ekonomik miinase -
kü, ancak İngiliz kanının akmuına sebeb i bellerden bahsederken, bunun daha 
olmuttur.. 1 çok inkifaf edeceğini, ve arala.nnda 

Führer, sözlerine devam ederolı: demiftir bun bir ahenk bulunacağını ıöylemif· 
ki: tir. Alman lktısad Nazın bu miilıilıa• 
•- İngiltere için, harb daha üç sene de- zalara ıu sözleri ili.ve etmiıtir: 

vam edecek dendi. Fakat ben vakti!• Reich K f' t b em! k ti • d «- ey ıye , u m e e erm a• 
Maresa]ı Göring'e, herşeyi bef sene iç.ın 
hazırla dedim. Ben harbin bl!'f eene sürece- hiJinde bulunan eıasata müteallik ıeıt• 
Ajni zannettiğim için böyle hareket etme- düstrilerin yeniden vUcude gelmesine 
dik. Fakat herhalde lngiltere yere serlle· ve inkitafına mi.ni tetkil etmiyecek • 
cektir. tir.» 

Ben bundan başka nihai tarlh t.oıumıyo- « ... Almanya bu memleketlerin is-
rum. E~er İngilterede bu kadar mütecessıs tilısal kabiliyetlerinın bayat standard• 
loeler ve ooruyorlarsa: Nihayet neden gel- larını yükselttiğini arzu etmektedir. 
nıiyorsunuz? Onlara c:evab veriyorum: 
•Merak etmeyiniz, geleceğiz.• AJmanya, cenubi Avrupayı sırf bir 
İnsan daima bu kadar mütecessis olma- İptidai madde üssü olarak kullanm•Y1 

mnlıdır. Bu dünya kurtarılacaktır. Bu ı.is- hiç bir zaman dütünmemittir!» 

teme, bir millete keyfemayef8 bütün bir Görillüyor ki, doktor Funk'un bu 
kıt'ayı abluka etmek imkiırunı veren bir nutkile evvelki nutku arasındaki me
sisteme nihayet vermek lizımdır. Bunde&Il 
beyle, bir korsan devletin arada bir, key
fine ısöre, 450 milyon inAnı fakre ve açlığa 
garkedebilmeaine mini olunmalıdır, 85 mil
yonluk bir milletin hayatının oir polltokrat 
çetesinin aklına esince, diğer bir millet ta
rafından her zaman tehdid edilebilmesi 
bence kabul edilemtz.• 

Führer, bundan sonra, bir antant için İn
giiiz milletine timdiye kadar o derece çok. 
defa elini u:ıatrnı, old\ı.junu haurtıt.tnuş ve 
demiıtir ki: 

•- Siz de biliyorsunuz ki benim harici 
siyaset programım bu idi Şimdi sarih ve 
kat'i bir hal suretine kadar çarpışıMyı ter
cih ediyorum ve bu hal sureti, ancak a~çak 
VP adi kundakçılar rejiminin ebt=ciıyen yok 
tdilmesi ve bir milletin istikbalde büıün 
Avrupa üzerinde tahakkümüne imkan ver -
nılyecek bir vaziyetin vücudı getırilmesi 
olabilir. Almanya ve İtalya, tarihte böyle 
bir f'Yİn bundan böyle tekerrür e•.memesi
ni temin eyleyecek tanda hareketı Hzcrle
rıne alacaklardır. Ve bunu ne İn~Uterenin 
bütün nıüttefikleri, ne de plinla.rı değişti
rebilecektir. Biz, her,e.ve hazırız \'t her za
mnn da harekele iyice azmetm1ş hulunuyo
ruz. Herşeyden evvel, hiç bir feyle kur
tulmayız. Bizler, Alman nasyon~l 505yalist-

l 
lcri, dünyanın en çetin mektebinden geçtik, 
Hiç birşe.)r bizi korkutamaz, hiç bir teY bizi 
gafil avlayamaz.• 

İtalyada demir ve bakırlar 
toplanıyor 

Bil 3 (A.A.) ·Reuter• - National Zci
tung'un muhabirinin verdiği bir habere 
göre İtalyan makamları İtalyada bütün ev
lerdt, otellerde ve lokantalarda bulunan 
demir ve bakırlara vaz'ıyed etmltlerdir. 

«Tek bir Amerikan 

safe hemen hemen bir ay olmasına 
rağmen, arada dağlar kadar fark var• 
dır. Dünkü «kara» bu gün «11.k• ol· 
muıtur. Debıetli .. ğdan geri çark 
vardır. Bunun ıebebi, Alman lkbsad 
Na.zınnın evvelki nutkunun bütün 
dünyada gayet garib kartılanmıt ol· 
masıdır. Çiinkii, Funk o nutku söyler 
ıCylemez, her yerde ıu kanaat basıl 
olmuıtu: «itte Almanya, ıili.hla ya • 
pamadığı isti18yı ekonomi vasıtalarile 
taıhik etmeği dü,ünüyor I» 

lktısad ilminin teknik kelimeleri İÇİ· 
ne burnunu aokan bu nevi ıömürgeci
lik 2.İhniyelİ bir çok yerlerde İsyan hiı 
leri uyandırmııtı. Alman lktısad Na· 
zırı timdi bu tesirleri tahfif etmek için 
daha yıırnu,ak konuımak zaruretini 
duymuı gibidir. 

Fakat bu .ağdan geri çark, vazİ· 
yeti değiJtirecek midir? Hayır. Vazi• 
yel gene olduğu gibidir. Gene Al -
manyarun İstediği iptidai madde ve 
zirai madde, gene ıatmnk istediği 
mamul maddedir. Fakat ,imdi Al • 
manya bunu umumi bir prensip ola· 
rl'ık ilin etmedense, tekt!r tckPr tat· 
bik etmeği ve ortalığı velveleye ver· 
memeği tercih ediyor • 

Teknik ayni, usul ayni, fakat ifade· 
de bir inhiraf vardır. lıte o kadar. 

Mümtaz Faik FEN 1 K 

Mısır kabinesinde tadilat 
Kahire 3 (A.A.) ·- Kabinede ikinci de .. 

rece ehemmiyette tadilit yapıldığı bil
c!irilmektedi:ı:. Batvekil ve Hariciye Nazırı 

cephesi» Sabri Paıa. DRhiliyeyi de uhdesine alm11 
ve Dahiliye Nazırı Saadi:;; t lideri Nokratı 

Vatinglon 3 (A.A.) •Stefanl• - Roose- Pcı!'la, Maliye Nazırlığına getirilmiştir. 
velt, Tennesse ile North • Carolina arasın~ 1 Evvelce l\Ialiye Naı.ırı olan Hamid Sü-
da bir nutuk &Oylemi4tir. tcyman Bey Devlet Nazırı olmuştur. 

Reisicumhur, beynelmilel vaı.iyetin Ame- j 

rika için tehdidkir oldufunu ııOylemi• ve 
vakit geçmeden müdafaayı hazırlamak için 
.. tek bir Amerikan cephesi• kurulmasını 

tav&iye etmiftir, 

Amerika donanmaaının 
manevraları 

Vaşington 3 (A.A.) - Amerika Birleşik 
Devletleri Bahriye Nazırı Albay Knox, A
merika filosunun manevralarında hazır bu
lunmak ve Havay ve garb üslerini tefti, 
etmek üzere tayyare ile Havay adalarına 
hareket edeceğini bildirmektedir. Knox, :ya· 
nında İngilterede hususi vazifesinden dönen 
Albay Donavan olduiu halde cuma a:ıinü 
Pearl Umınını varacaktır. 

Sovyet ordusunun 
manevraları 

Moskova 3 (A.A.) - Krasmaya Swjesda. 
gazetesinin bildirdijine göre, son zaman
larda Moskova ve garb askeri mıntakata
rında olduğu gibi, Sibcr ve Odesa mınt.a.
kalarında manevralar icra edilecektir. 

Finlandiya Cumhurreisi 
hastalandı 

Helsinki 3 (A.A.) - Finlandiya Reisi
cumhuru Kallio hastalann11,tır. Reisicuın

hurun ııhhaU, bazı endi!feleri mucib ol· 
maktadır. 

• 
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5 Eyliil perşembe 
12,30 Pro~am, saat ayarı, 12,33 Müzik: 

Türkçe, 12,50 Ajans haberleri, 13,05 Mü· 
zik: Türkçe, 13,20 - 14 Müzik (PL). 

--
Türkiye atletizm birincilikleri 14-15 

18 Program, saat ayan, 18,05 ?.lüzik (Pl.) 1 

18,40 Caz orkestrası, 19,10 Fasıl heyeti, 19.43 
Saat ayan, Ajans haberleri, 20 Saz e!-lerle
ri, 20,30 Konuşma, 20, 45 Müzik. 21 ,15 Ko· 
nuşma (Sıhhat saati), 21,30 Radyo ~aze

tesi, 21,45 Orkestra, 22,30 Saat ayarı, Ajanı 
habe-rleri, Borsa fiatları, 22,45 Caıband (Pl.), 
23,25 Yarınki program, 23,30 Gazetelere 
n:ahsus servis. 

eylülde Fener stadında yapılıyor 
Türkiye atleti.un birincilikleri on dt)rt ve 

on beş eyl(ıl tarihlerinde Fenerbah~ stad ... 
yomunda yapılacaktır. Dün Anadolu turne
sinden dönmüş olan İstanbul atletleri birkaç 
güne kadar idmanlarına batlayacaklar, fıı· 
kat bu idmanlarını yeniden yapıl.nakta o
lan Fenerbahçe pistinde yapanuyacakların

cian, Şeref stadında yahud Robert College 
pıstinde çalı.,.caklardır. Feneri:la.hçe pjsti 
Türkiye birinciliğine kadar hazırlonmış o
lacaktır. 

Türkiye birincilikleri diğer sporlarda ol
duğu gibi her bölgenin en iyi atletlerinin 
iştirakile yapılmamaktadır. Her sene Bal
kan oyunlarına yakın bir tarihte yapılan, 
böylece milli takıma girecek atlctlt.:ı-in se
çi!meainde başlıca rolü olan Türkiye tam
piyonasına, atletizm federasyonunca dilvet 
edilen atletler iştirak edecektir. 

Bu atletler, bütün mevsim zarfında en iyi 
dereceleri ihraz ederek memleket atletiz-
minin ön safında yer alınış olan genclerdir. 

Türkiye birinciliklerinde, diğer atletizm 
müsabakalarında olduğu gibi kategori farkı 
olmadığından muhteJif sınıflara mcnsub, 
fakat umum! tasnifte diğ:erlerinın üstünde 
derece yapmış atletler hep beraber yarışa
c.ıklardır. 

Küçük kategorilerdeki atletlerin büyük
lr.re nispeten ne vaziyette oldukları ve çok 
kısa olan müsabık.tık devirleri zarfında ne 
kı.dar terakki ettikleri böylece anlaşıbcak
tır. • 

Gene etlerimizden SUDİ 

Yunan federasyonunun teklifi ilıE"rine 
Maraton da Balkan oyunları programına it
hal edilmiş bulunduğundan Türk\ye eam
plyonasında bir de Maraton yarışı seyret
mek fırsatı bulunmuş olacaktır. 

Bütün sene çalışmış bulunan Ankaralı 
Şevki He Ali ve diğer urun mukavemet ko
şucularunız.ın 42195 metre üz.erinde yapa

En mühim ve en karakteristik tarah milli caklan çetin ve heyecanlı yarı~ Balkan o
takım.ı teşkil edeceklerin kimler ve ne va- )· unlarından evvel yapılan müsabakaların 
ziyette olduklarını .tebarüz ettirecek olan len heyecanJısıru teşkil edecektir. Türkiye 
bu memleket şampıyon:lsında, Balkan o- birinciliğinden sonra Türk milli takımı nam 
yunlan programı tatbik edilecektir. zedleri tespit edilecek ve Belvü otelinde a-

(~et Demiryolları işletnl0si Umum Müdürlüğünden: , 
Sirkeci Garı ticari eşya ambarı önündeki yolun 15 santim makadam şose 

yapılması ve topeka sl.steml asfaltlanması işi 9500 lira muhammen bedelle ve 
kapah zarf usultle münakasaya konmuştur. 

Münakasa 18 eylül çarsamba günü saat il de Sirkeci 9. uncu işletme bl
na.sında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Isteklllertn ayni gün saat 10 a kadar kanun! vesatkle % 7,5 nl.sbetlnde 
muvakkat teminat ve ehliyet vesikalarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını 
Komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak Komisyondan ve
rilmektedir. (8077) 

l çılacak kampa gireceklerdir. 
Kamp mahalli, Fenerbahçe staJına çok 

yakın olduğundan, atletler yirmi günlük 
drvre içinde esaslı surette çalışmak inık.i
nını bulacaklardır, 

Bu seneki milli takım kadrosunda hepsi 
eski birer atlet olan, federasyon teknik mü
şavere heyeti azası arasından seçı 1.m.ış ida
reciler çalıştıracaklardu, 

Federasyon mütehassısı Naili halen varile 
i'e Bolayirde bulunmaktadır. K~nclisinin 
iz.inle gelmesi, takımın çalışması bakımın
dan faydalı olacaktır. 

Türkiye birincilikleri ve Balkan oyun
lan programı ,öyledir 

Birinci rün: 
Saat 
15 100 metre seçme 
15,20 110 metre seçme 
15,30 1500 final 
15,40 400 metre seçme 
15,50 100 metre final 
J6 110 metre final 
16,05 Uzun atlama fi.nal 
16,05 400 metre final 
16,25 4 x 100 bayrak Yarlfl· 
ikinci ıün: 
Saat 
15 Maraton ve yüksek atlama 
15,10 200 metre seçme 
15,20 400 manialı seçme 
15,30 5000 metre ve cirid 
15,40 200 metre final 
15,50 800 fina1, üç adım 
16 400 manialı final 
16,25 Balkan bayrak yarışı. 
Balkan oyunları için tespit tdilm\o olan 

atletizm hakemleri Türkiye birincUiklerin
d..? de vazüe alacaklar, hasılı bu nıemle
ket ~piyonası Balkan oyunlarının bir 
provası olacaktır. 

NiMET 
GiŞESİ 

Milli Piyango 7 Eylülde lz. 
mir Enternasyonal Fuarında 
çekiliyor. Her defa, bilhassa 
ZAFER piyangosunda olduğu 
gibi büyük ikramiyeyi sizlere 
yalnız NİMET ABLA kazan
dırır ... Koşunuz. İzdihama mey
dan vermemek için kişc gece 
saat 22 ye kadar açıktır. 
A d r e s : Eminönü tramvay 

caddesi, No. 29 - 31. 

:=:'. 
Kasa alınacak 

Küçük veya orta boyda bir ka
sa alınacaktır. Satmak isteyenle
rin Ankara caddesinde Unlverslte 
Kitabevine müracaatlerl. 

Telefon : 21768. 

Tokad Defterdarlığından : 
Lira K. Aded 

40 00 4 
il 00 il 
1 00 2 

40 00 5 

00 20 1 
1 50 1 

Fi. 
10 00 

1 00 
00 50 
2 00 

00 50 
1 50 

C!NSl 
Büyük un eleği içinin dolablarile 
Tahta kaplık 
Serpin 
Yatar mazu (Kasnakları 
rinde) 
Yıkama dolabı 

Çırpırtma kolu 

ve demir d!ş!Uerl üze· 

Çal Spor Birliği Ana Nizamnamesi 
(Baş tarafı dünkü nüshamızda) 

Madde : 7 - Umum! heyetin vazifeleri, sallhlyetlerl, davet tarzı ve •1111~ 
kararların cemiyet azalarına ve ba.şkanlarına ne sure 
blldtrileceğl : 
A - Heyeti umumiye idare heyetinin faaliyetini, 

kontrol ve murakabe eder, bütçenin tasdikini 
feshine karar verir. 

hesablsfll" 
ve JtuJiibıJll 

B - icabında her aza yaz!le çağrılır. t•b' 
C - Alınacak. kararlar· tahriren veyahud şifahen muh• 

!arına tebllğ edilir.· . 
Ma<lde : 8 - idare heyetinin ne suretle seçlleceğl, salahiyeti ve aza ad~~;,.,ı 

Her sene KA.nunuevvelin sonunda toplanacak olan umunıı se.;ı' 
idare heyetini lntıhab eder. 3 il~ 5 zattan ibaret olup işbu ~er<' 
kongre reisi taralından ilk harta zarfında lçtımaa da•et ed 111,~ kendi aralarında ba~kan, umum! katıb, muhaslb ve mute 
umumi kaptan, idare memuru lntıhab edlllr. 
idare heyeti haftada en az bir defa içtima eder. Jılll 
A - Cemiyetin idare heyetinden maada her faal spor şu 

için bir ajanı olacaktır. erıtr· 
B - Idare heyetue ajanlar heyeti merkeziyeyl teşkil edJ~ 
c - Heyeti merkeziye en aşağı ayda bir defa toplanır. ıır· 

heyetinin salahiyeti: Kulüb nizamnamesinin ve beden ~·· 
biyesi kanun ve nizamnamelerinin gösterdiği şekilde O.' 
reket etmesi mecburidir. Azanın miktarı kırktan aşsl' 
mıyacaktır. ~eff' 

Madde : 9 - Yılda yüz yirmi lirayı geçmemek üzere cemiyet azalarının 
ceklerl aidat miktarı : ıııuıl' 
Her aza nizamnamenin 4 üncü maddesinde (Fl fıkrası ~adıl 
bince senede en aşağı altmış kuruş ve en yukarı 120 ııraya 
aldat verirler. 

Madde : 10 - Hesabla.mı ne suretle tertış ve murakabe edilece~: ı ı>· 
He.o;abların teft.ış ve murakabesine idare heyeti sal~hıyetl\ ııf 
duğu gibi icabı halinde umumi heyet tarafından seçneceı)ııı" 
kişilik bir heyet tarafından yapılır ve ayni zamanda h~~r. 
tarafından da istenildiği zaman teftiş ve murakabe eQ.O'"' 

Madde : il - Ana nizamnamesinin ne yolda değiştirileceği: ~1~ 
Ana nizamname ancak umumi heyetin toplanmaslle nıe 
göre tadil edilebilir. 

Madde : 12 - Cemiyetin feshi halinde malların tasfiye şekli : ııeJ<' 
Cemiyetin feshi ıcab ettiğinde birliğin bilumum eşyası 
Terbiyesi Genel Direktörlüğüne intikal eder. 

Madde : 13 - Kulüb dahilinde memnu hareketler : 
A - Kulüb dahlllnde içki kullanmak yasaktır. 
B - Kulüb dahilinde kumar oynamak ya.saktır. 
c - Kulüb azalarının profesyonellikle al~kası memnuduı'· 

Madde : 14 - Husus! ve umuınl mevad : ~r 
1 - Resmi maçlarla sair mıntaka arasındaki maçlar idare 

yetinin ma!Umatı altında yapılır. ptı' 
2 - Mıntakaya bağlı şehir haricindeki maçlar umumi ~· 

ve idare heyeti tarafından kabul edilir. ıııııı' 
3 - Şehir dahilinde yapılacak maçlar takım kaptanı taraf ff 

davet ve kabul edilir. Yalnız idare heyetine malumat 1e 
Madde : 15 - Cemiyetin varidatı şunlardır : 1 Jf' A - Dördüncü maddenin (F) fıkrasında yazılı olduğu glb 

aidatı ve duhuliyesi. ı>'' 
B - Beden Terbiyesi kanununda yazılı varidatla her nevi 

samere ve müsabaka ha.sılUı ve her türlü gelirler. 
C - Teberrülcr. 

Madde : 16 - Masraflar : ~ı1ııı1 
A - Sarfiyat heyeti umumıvenln kabul edeceği bütçe daw 

idare hevetlnln kararile yapılacaktır. e rf 
Madde: 17 - Cemiyetin tesis tarihi olan günü ak•amı idare heyetine rf>~ 

seneye mnhsus olmak üzere hazırlanmış bir eğlence veYa 
samere tertlb edilir. ere ~ 

Madde: 18 - En az senede iki de!a umuma mah<us ücretli müsaın ır-'1 
oyunlar tertlb edilir. Spor müsamereler! işbu kayıddııJl 

tesnadır. ·n• / 

( İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilAnları 
00 25 00 Yıkama kaplıkları (miktarı 

sabile hepsine toptan 
M dd 19 - Talimat ve nizamname mucibince verilecek emirler! yerı ti' gayrimuayyen) he- a e : st 

tırmeyen azalar hakkında disiplin cezalarile lcab eder 

Haydarpe.şa hastanesliide bulunan 245 aded ç1ft katlı somyalı ve 220 adcd 
tek katlı tahtalı er karyola.sı tamir ettirilecektir. 

Bu işin pazarlığı 9/ 9/940 günü saat 10 da yapılacaktır. Karyolalar hergün 
Haydarpaşa hastanesinde gorülebil!r. Isteklllerln belli gün ve saatte yüztıe 
on beş kat1 temlnatlarile birlikte Fınclıklıda Komutanlık Satınalma Koml.syo
nuna. gelmeleri. (8172) -Araba lınalAtında kullanılmak üzere aşağı!la eb'adı yazılı Jlma demiri 
pazarlıkla. satın alınacaktır. 

isteklilerin 519/ 940 günü saat 15 te yüzde on beş kat'I temlnatlarile birlikte 
Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (8168) 
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Toz eleği 
Çırpırtma sandığı ile beraber 
Tat kaldırma a1tac1 

Saç su borusu 
Mehlep ele~ 
Elek dlşllsl 

Eleğin un çıkarması (çıplak) 
Torpln 
T114 kasnağı !saç) 
Taş (çakmak) 
Taş (Kara) 
Un eleği dolabı 

1 2 3 
Çini bankosu, çini topu, çini Y•mllll, çini büyük 
dlşll.sl, çini silindir!. 

1 1 
Çizgili pangosu 1; çizgili topu 2; ç!zgll! yemli~. 
Yıkama sobası ve dişli.si 

Tırı yol 
Taşın dişlisi mazu üzerinde 
Yıkama mazanı alt kısmı 

Yekun Komutanlık kıtaatı ihtiyacı için 28 81940 günü pazarlığı yapılan 40 ton 
sadeyağına verilen flat pahalı görülmüştür. Yeniden pazarlığı 919 .. 940 günü Yukarıda cins ve ınlktarlarlle kıymeti ~~hammeneler! yazılı fabrika a!H 
saat il de yapılacaktır. Muhammen bedeli 48000 liradır, şartnamesi hergün ve edevatı 23/ 81940 tarihinden itibaren 20 ıı:un müddetle müzayedeye çıkarıl
Koml.syonda görüleblllr Isteklile 1 belli .. tt .. d be k t" 1 1 m~tır. Talib olanların 11/ 9 940 çarşamba gunü saat 15 te Toka<! Delterdarlı-

. r n gun ve saa e yuz e on ş a ı e- 1 .. 11 S t K 1 ·· il ı J" ıı• ı (7791) 
mlnaUarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma KomLsyonuna gelme- 'ğında muteşekk a ış om syonuna muracaa er uzumu ~n o unur. 
!eri. (8174) 

·Maliye Vekaletinden : r ABONE ŞARTLARI 
Türkiye !cin: 

Btr aylık 90 kurut 
Üç aylık 250 • 
Altı aylık 475 • 

Zayi 
1940 ta Büyükada ilkokulundan aldı· 

ğım diplomayı kaybettim, yeni.sin! ala. 
cağımdan eski.sinin hükmü yoktur. 

Büyükada: Topur soka~ı No. 21 
Mihal Ververoğlu 

karan idare heyeti tarafından verilir. t~I~ 
Işbu ana nizamname 3512 sayılı Cemiyetler kanunu cı:özönünde tu tıaf 

ıartlle ı 9 maddeden ibaret olan bu nizamname kaleme alınarak 
kılınmıştır. . 

caı Spor Birli~! !dore heyet.! ualarını teşkil eden zevat •unlardır ·r.ısı 
Rel.s: Adil Kayalıo~lu Çal Tanu memuru, aza: Urhan Vural C" 

memuru, aza: sırrı Yüksel Çal z. Bankası Müdürü, Aza: Bekir 
z. Bankası muavini. Aza: Ali Macunlu Çalda bakkal. 

KiNiN FiATLARI 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Umumi Merkezinden: 
Harb vaziyeti dolayıaile kinin maliyet fiatlarında 1ı; 

ııl olan deği,iklikten kinin ve müttakkatının 1 eyiul 9 I· 
tarihinden itibaren Hatlarının artırılması zarureti hasıl 0 

mu, tur. ~ 

Bu hususta fazla malumat almak isteyen alakadarlıır~ 
lstanbulda Kızılay Deposu Direktörlüğüne ve Ankarad• 
mumi merkezimize müracaatleri rica olunur. 

Üniversite Rektörlüğünden: ., 
Unlvers!teye yazılma işlerine 30 eylül pazartesi günü başJanacV ı&I· 

lklnclteşrln cumartesi günü nihayet verilecektir. _...-/ 

1 

VekAletımız Milli Emlak Müdürlü~ünde münhal bulunan 100 lira ücretli 
iki vazifeye memur a1macağından memurin kanununun 4 üncü madde.stndekJ 
evsafı haiz olup da bu vazifelere talih olanların evrakı müsbltelerile birlikte 
bir !Stlda ile 14191940 tarihine kadar müracaaUeri ilan olunur. • 5238> (8128) 

Münakalat Vekaletinden : 
Senelik 900 • 

Yabancı memleketler tçf.n: • 

Altı aylık 850 ırunı. 
Bolu Orman Koruma Talimgah Tabur Komutanlığından~ 

1 - VeUlet otomob!lleri için 2747 lira 25 kuruş muhammen bedelli 550 teneke 
benzinin 21 eylül 940 cumartesi günü saat 10 da Levazım Müdürlüğündekl 
Komisyonca açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 206 lira 4 kuruştur. 
3 - Şartnamesi parasız olarak verilir. lsteklUerln kanuni veslkalar!le mezkur 

gün ve saatte l!ulunmaları. •521h (8064) 

Uç 
JEACK LONDON 
Mütercimi: N. AYKUT 

Macera Romanı 
TEFRiKA: 2& 

Bir senelik 1600 
Imtiya.z sahibi ve ba~muherriri: 

Necip Ali KUÇUKA 
Umum neşriyab idare ede.o Yazı 

~!eri Müdürü : 
Cemal Hakkı SELEK 

\... Basıldıb yer. Cumhuriyet l\tatball!t ) 

bunun semeresini gördü. Kelepçeler kesil
di ve adam serbest kaldı. 

Serbest kalır kalmaz, hemen, sürüne sü
rüne çitin altından geçti ve kısrağın ya· 
nına ko.JLU. Biraz sonra da, hayvanı eğer· 
lemiş ve sırtına ail~tı. Topal kısrağı 
var kuvveüle tekmeleyor, bir an evvel dağ
lara ve ormanlara kavuşmağa çalışıyordu. 

ıx 
Para torbası ormanda İşe 

yarar mı? 
Jefe Politika ile küçük kafilesi gittikçe Jefe Politiko cevı.b verdi~ J mem;., b" A 

•• .....,. ır feY yaptı: ynı günde iki defa firarilere yaklaşıyordu. Henry, alay ederek, 
•- Neye etmiyecek mişiz? dogruyu söyledi. Francise döndü: 
•- Çünkü ~nim ırgadımdır, bana aiddir. lrgadın eline kelepçe taktılar ve kelep· •- Dedeciğim, dedi, bu balta görmemiş 

Kanun onu ~otmek hakkını yalnız ~unı çeyi uzun bir urganla kAhyanın atının eğe· ormanda senin dolarların on para etmez! 
veriyor. Ve fllJldi huzurunuzda bunu ıspat rine bağJadılar. B•n torba altın olsa ne bir tek beygir aa· 
edeceğim.~. Çiftliğe döndükleri zaman ona öyle bir tın alabilirsin, ne de fU basta hayvanları 

lrgad, bır solucan gibi, Jefe Politikonun ders vermeğe hazırlanıyorlardı ki herkese iyi edebilirsin. o halde?• 
ayaklarına. kadar ıtir~ndü. Ondan ~erha· ibret olsun! Ve timdilik adamı bir çitin Francis cevab verdi: 
~et ve himaye. lr.edi. Zavallı bilmıyordu karığına bağladılar, Topal bir kısrak biraz •- Dostum, dedi, dünyada paranın işe 
kı. kaplan k~~bın?e merhamet bulunur da ötede otlayordu. Çiftlik sahibile yanında- yaramıyacağı yer yoktur. 
bu adamın yureğinde acıma ve eefkat de- kilerin kangları zil çaldığı için hemen sof· •- Demek cebinde paran olduktan son-
nilen şeyin zerresi bulunmaz,_ raya çökmüşlerdi. ra cehennemde bile bir bardak soğuk ll· 

Jefe Politiko, çiftlık sahibine dedi ki: Adam bir müddet hareketsiz kaldı. Göz· monata bulabileceksin?! .. 
. ·- Maalmemnuniye s.inyor, Irgad sizin· !erini çitin yakınında otlayan kısraktan bir Leonsia ellerini çırparak alkışladı. Fran· 

dır memleketin kanunlarına göre muamele türlü ayıramıyordu. Kafasında birdenbire cls cevab verdi: 
etmekte tamamile serbestsiniz. Esasen biz ümidsiz bir fikir parlad1. Acaba kurtula· •- Vallahi, henüz cehennemi hiç :riya
kendiıinden öğreneceğimiz şeyleri tamamen rnaz mıyclı? Bileklerindeki kelepçeyi ka- ret etmediğim için oranın hususiyetlerini 
öğrenmit bulunuyoruz. Maamafih, sinyor, zığa bağlı olan demir tele sürtmeğe bat-ı pek bilmiyorum. Fakat, balta görmemi' bir 
şunu da itiraf edeyim ki adamlarınız pek ladı. Görülmemiş bir gayretle çalışıyor, ormanda dolarcıklarımın çok büyük işler 
seçme. Bu adam Panama tarihinde görül.. umulmaz bir cehd garfediyordu. Nihayet göreceğinden eminim. Hem de iıterıeniz 

Münakasanın yapılacağı 
mahal Cinsi 

Bolu Orman Koruma tal!mglh tabur Ekmek 
kararglhında münaklt Satınalma 

Miktarı 

Kilo 
180000 

Muvakkat 
teminat 

Lira K. 
1485 00 

Müna~ 1'/ 
Münakasa gün saat! sureti ,1 

20/9/ 940 Cuma 16 ıı:aPıı.!1 

Komisyonunda .. 
8
c1' ... 

Şerait ve evsaf hakkında daha murassa! malumat Ls teyenlerln Boludakl Satınalma Komisyonuna mur ,, 

bunu derhal ispat edebilirim. 
Delikanlı, böyle söyleyerek, Lconisanın 

eğerine bailı para torbasını çözdü: 
•- Siz önden yürüyün, dostlarım! dedi. 
Leonaia ısrar etti: 

•- Oh! Rica ederim, projelerinizden beni 
de haberdar edin ... 

Eğerin fu:erinde eğildi. Kulağına Fren· 
cisln fısıldaclığı sötlerden sonra kahkahayı 
bastırdı. 

Delikanlı ile gene kızın başlan böyle 
birbirine sokulunca Henry kıskanclık nö
betleri geçiriverdi. Sinirlerine hakim ol· 
mak için Enriko ile oğullarına döndü; on· 
larla konuş.mağa başladı. Kendi kendine de 
töyle söyleniyordu: 

•- Kıskanclık ben1 çılgına çeviriyor 
Saçları birbirine dokununca nvanadan ~ı
kıyorum ... Bunun sonu ne olacak, bilmem 
ki? .. 

Uzaklaşmadan önce, başlarını çevirip ar· 
kaya baktılar: Franci3 bir kıiğıd parçasının 
Ü!tüne bir şeyler karalayordu. Bu kara
lanan şey çok kısa idi; fakat manası derin· 
di Sadece bir .50. rakamı, 

Delikanlı bu kAğıdı yolun ortasına, ge· 
çenlcrin mutlaka göreceği bir yere, koydu; 
ve üstüne bir gümüş dolar bıraktı. Sonra 
da, torbadan kırk dokuz dolar çıkararak, 
öteye beriye saçtı ve koşa koşa arkadaşla.
rına yetişti. 

Jendarma Ogü.stino en önde ilerliyor, 

firarilerin izinden burnunu ayırmıyordu. 
Birdenbire yolun ortasındaki güm~ do · 
)arla kS.ğ:ıd parça!i>ını görünce durakladı. 
Doları cebine indirdi; kiğıdı da Jefe Politi· 
ko'ya götürdü. 

Jefe Politika, k8.ğıd parçasını evirip çe· 
virdikten sonra, ehemmiyet vermeğe değer 
bir fey olmadığına kanaat getirerek, fır • 
!atıp attı. Fakat, jandarma OgiisUno kA • 
ğıdın ne olabileceğini merak ediyordu. E· 
ğilip yerden k8ğıdı aldı. Bu sırada, Rafael 
dr:. bir dolar bulmuş ve bu keşfinJ herkese 
ilin etmişti. 

Bunun üzerine, Ogüstlno kağıddaki ,50, 
rc;.kamının esrarını tamamile anlamış oldu. 
Demek etrafta, öteye beriye saçıtnuş 50 
dolar vardı. Derhal, dört ayak (ilerinde, 
yerdeki dolarları aramağa koyuldu. Ar • 
kndaşları da onu laklid ettiler! 

Sinyor Alverez Torres'le Jefe Po1itiko 
küplere bindiler. Santurlu kü!ürlerle jan • 
dormalara çıkıştılar. Fakat bunun hiç bir 
mii!-ıpet tesiri görülmüyordu. Jandarmalar 
dolarları ceblerine indırmeden imkinı yok 
firarilerin peşine düşmiyeceklerdi. 

Dakikalar !üratle geçiyor, firarilerlc a· 
radoki mesafe genişliyordu. Fakctt tand-1r· 
malar henüz işlerini bitirmemi,Ierdı. Niha
yet etrafta dolar kalmadı. Hepsi "Jyağa kal· 
kıp topladıkları paraları sayma~::ı basladı· 
lar. Yekıln yapıldı. Tam kırk yetli dolar. 

Rafael haykırdı: 
- Üç dolar daha kaldı! 

~ 

Jandarmalar tekrar köşe b~t8~c;·. 
dılar. Beş dakika daha geçti. 1.JÇ uıJll', 
lunmUf, jandarmalar Jefe fcı ,.ııV 
Torres'in peşisıra yürümeğe ~~ f': 

Bir kilometre uzakta, Torre! ~.il 1' 

parlak bir dolar ilişti. Hemen .'i,;ı.t,ı 
sarak aç gözlü jandarmalara gos ~l'l Jf 
çabştı. Fakat Ogüstino aç kurt Jcl•(i 
nın üstüne atılmış. çevik parl'fl8 

U· 
lan tozların içinden çekip ııılı111ş1,r r' 

Tecrübe göstermişti ki, bir ~o 11t11 
nan yerde benzerleri de bo ı.J rl•'f;. 
Bunu jandarmalar pek iyi biliY;:,. 
men etrah koklamağa başi•dı ,.,,ı,ı'/ 
boş yere bağırıp çağırdı, jandar JaPfl' 
hude tehdid etti. Dolarlar toP 

1
, 

kafilenin bıtreketi imkinsızclı· ,. dcJl·.ı1 
.. rnot I'.. 

Jandarmalardan Visant gu bl•):_..,, 
i:rini nihayet keı,fetmişli. Bll a d,oS'.~ 
adam içi kof bir ağaç gövdesi"~• il~· p 
leyince, arkadaşları da o wrıı }1C.1iı,JI"-~ 
A~acın gövdesi on iki kadenl. dert tc 
Kutru da dört kadcmdi. zemııı rııet A!. 
den1 yükseklikte birincisine bC cıfl ili~ 
iıd parça~ının bir dikenle d 3 ~' 
slne tespit edildiğini gördület·0ıcııP 
çasının üzerinde ·100· rakartl1 e&' / 

Bunun üzerine bir mücade.I ıçi~ 
Altı kol birden ağac gövdesi~ tıif liı' 
nıeğa savaş.ıyordu. Fakat haıifl ,Oil 
le geçmiyordu. Delik taJııl'ın / 
daha derindi. ("1_.,ı 


